
71 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang diteliti oleh penulis, maka dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Pengobatan yang dilakukan oleh sipanambaribayoh bagas merupakan  

pengobatan yang tidak memerlukan tenaga medis dalam proses 

penyembuhannya sama sekali. 

2. Sipanambaribayoh bagas memperoleh kekuatan/talenta dari mertua laki-

lakinya yang juga merupakan sorang sipanambari. 

3. Keberadaan pengobatan tradisional bayoh bagas yang dilakukan oleh 

sipanambari masih digunakan masyarakat, karena biaya pengobatan 

penyakit bayoh bagas relatif murah dibanding pergi kerumah sakit, dan 

sistem pengobatan yang dilakukan oleh sipanambari relatif mudah dan 

sederhana. 

4. Hingga saat ini, beberapa masyarakat masih ada yang menggunakan 

tenaga medis dalam pengobatan penyakit bayoh bagas, setelah mereka 

melakukan pengobatan ke tenaga medis mereka juga pergi ke sipanambari 

ketika pengobatan medis tidak berhasil. 
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5.2 Saran 

Setelah penulis melakukan penelitian langsung ke lapangan dan melihat 

bagaimana kondisi yang dialami oleh para informan di Desa Sindar Raya, serta 

telah membuat kesimpulan diatas  maka penulis memberikan saran, diantaranya : 

1. Sistem pengobatan tradisional bayoh bagas yang dilakukan oleh seorang 

sipanambari di Desa Sindar Rayaharus tetap dipertahankan keberadaannya 

sebagai bentuk kearifan lokal (local genius) yang ada pada etnis 

Simalungun. Hal ini juga tentu dapat menjadi aset kultural yang sangat 

bernilai bagi masyarakat di era globalisasi dengan kemajuan sistem 

teknologi pengobatan yang lebih canggih. 

2. Kepada pembaca, untuk meningkatkan ketertarikan membaca mengenai 

sistem pengobatan-pengobatan yang ada pada setiap etnis bangsa, 

khususnya pada sistem pengobatan bayoh bagas yang dilakukan oleh 

sipanambari. Dan juga pembaca diharapkan mempu memahami dan 

melakukan pendekatan antropologis, agar kajian mengenai sistem 

pengobatan tradisional bayoh bagas oleh sipanambari dapat dipahami lagi 

serta mampu melanjutkan peneltian penulis berikutnya mengenai sistem 

pengobatan pada etnis Simalungun. 

3. Kepada masyarakat di Desa Sindar Raya untuk menjaga dan melestarikan 

teknik pengobatan bayoh bagas sebagai salah satu kearifan lokal etnis 

Simalungun yang tidak dimiliki oleh etnis lain sehingga keberadaannya 

akan selalu eksis. 

 


