
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari pemaparan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Masyarakat Mandailing di Desa Aek Guo adalah masyarakat adat yang 

masih memegang dan mempertahankan sistem adat, terutama dalam hal 

resepsi pernikahan. Resepsi pernikahan yang dipraktekkan masyarakat 

adat di Desa Aek Guo lebih didominasi oleh unsur adat,  ini dapat dilihat 

dari benda-benda atau alat upacara yang disajikan sangat  kental dengan 

nuansa adat, begitu juga penetapan waktu upacara, hari H dilaksanakan, 

sampai acara selesai juga kental dengan unsur adat. Walaupun dalam  

pelaksanaan adat ini tidak lagi dapat dijalankan utuh sesuai dengan 

tuntutan jaman, namun hal-hal yang sakral dalam adat tersebut masih tetap 

dipertahankan. 

2. Menurut tinjauan hukum Islam, dari berbagai macam tradisi dalam 

pelaksanaan resepsi pernikahan masyarakat Mandailing di Desa Aek Guo 

tersebut masih ada yang belum sesui dengan nash (al-Quran dan As-

Sunnah), seperti acara panaek gondang,upa-upa dan marulak ari. 
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B. Saran 

Setelah melihat, mengamati dan mencermati tentang prosesi resepsi 

pernikahan dalam adat Mandailing di desa Aek Guo Kecamatan Batang Natal 

Kabupaten Mandailing Natal. Dengan keterbatasan ilmu dan kerendahan hati 

penulis memberikan saran sebagai berikut. 

1. Kepada perangkat desa, tokoh adat, alim ulama dan masyarakat Desa Aek 

Guo,  tradisi resepsi pernikahan adat Mandailing sebagai salah satu 

warisan budaya nusantara harus dipertahankan dan dilestarikan, sepanjang 

tidak menyalahi nash (Al-Quran dan As-Sunnah). 

2. Kepada alim ulama dan para ustadz, diharapakan supaya memberikan 

penjelasan kepada masyarakat tentang bagaimana adab resepsi atau 

walimah ursy seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad 

SAW. 

3. Kepada masyarakat Desa aek Guo secara keseluruhan  yang ingin 

melaksanakan resepsi pernikahan, harus disesuaikan dengan nash (al-

quran dan As-sunnah) sesuai dengan salah satu filosofi masyarakat 

Mandailing yaitu ombar do adat dohat ibadat (adat dan ibadat harus 

sejalan). Dan apabila ada unsur-unsur yang berpotensi membawa kepada 

pelanggaran ajaran Islam dan nash (al-Quran  dan Sunnah) harus 

ditinggalkan atau diperbaiki. 

 

 

 


