BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan hasil
penelitian yaitu sebagi berikut:
6.1.1 Fungsi Manifes Dari Bakatik Adat
1) Rasa Kebersamaan Masyarakat dengan para perantau
Masyarakat rantau pun juga merasa menghargai acara bakatik adat karena acara
bakatik adat ini adalah tujuan acara bakatik adat untuk menyambut orang rantau. Rasa
kebersamaan orang rantau dengan masyarakat yanga tidak merantau masih kuat
hubungan tali silahturrahminya.
2) Memperkuat Tali Silahturrahmi Antar Masyarakat Rantau
Dengan adanya bakatik adat masyarakat yang berkumpul dan menyaksikan
acara tersebut, masyarakat akan berkumpul bersama dengan sanak family baik yang
dekat maupun yang jauh, dengan demikian bagi masyarakat yang tidak sempat datang
kerumah kerabatnya di hari lebaran, maka dengan adanya bakatik adat merupakan
silahturrahmi bagi mereka yang ada di acara bakatik adat tersebut. Masyarakat perantau
MinangKabau asal Nagari Barung-barung Balantai Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan
yang ada dirantau.
6.1.2 Fungsi Laten Tradisi Bakatik Adat
1)

Kurang Ketertiban Pada Acara Bakatik Adat di Mulai di Nagari BarungBarung Balantai
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Bagi masyarakat Barung-Barung Balantai orang yang merantau apabila datang ke
kampung mereka sangat bangga dan menyambut kedatangan para perantau dengan
berkumpul bersama. Dan bagi para perantau yang berhasil dari rantau, mereka akan
membangun apa-apa yang belum siap di kampung mereka. Ini terlihat dengan adanya
partisipasi mereka denga acara Tradisi bakatik adat. Misalnya di adakan sunatan massal,
pembangunan mesjid.
2) Hilangnya Kebersamaan Saat Terakhir Acara Bakatik Adat di Nagari BarungBarung Balantai
Bagi masyarakat Barung-Barung Balantai Bakatik adat merupakan sesuatu bagian
yang tidak bisa dirubah dan dipisahkan dari masyarakat, karena bagian mereka ini sudah
menjadi tradisi yang tidak bisa dihilangkan lagi.
6.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dikemukakan di atas maka
peneliti memberikan saran sebagai berikut:
1. Diharapkan

kepada

masyarakat

di

Nagari

Barung-Barung

Balantai

untuk

mempertahankan tradisi bakatik adat karena tradisi bakatik adat merupakan warisan
dari nenek moyang masyarakat di Nagari barung-barung balantai Kabupaten Pesisir
Selatan.
2. Diharapkan kepada masyarakat rantau untuk menperingati acara bakatik adat pada hari
raya idul fitri agar masyarakat rantau tidak melupakan tradisi bakatik adat di Nagari
Barung-Barung Balantai.
3. Diharapkan kepada masyarakat terutama katik sudah mempersiapkan pidato acara
bakatik adat agar baik di dengar oleh masyarakat.

