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VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelum nya, maka akan
ditarik kesimpulan, dimana kesimpulan dalam penelitian ini akan diuraikan
sebagai berikut:
1. Pada prakteknya masyarakat Sungkai Bunga Mayang ternyata masih
menggunakan jasa seorang dukun (Batra) dalam kehidupanya. Jasa
pengobatan seorang Batra masih sangat dibutuhkan, yang berobat keBatra
adalah mereka yang sudah putus asa dengan pengobatan medis modern
yang tidak menampakan hasil yang baik. Masing-masing Batra juga
menggunkan metode pengobatan masing-masing, dan yang ada pada
masyarakat

Sungkai

Bunga

Mayang

adalah

pengobatan

yang

menggunakan metode pengobatan Spiritual, terapi tumbuhan herbal dan
juga metode terapi urut tradisional.

2. Masyarakat Sungkai Bunga Mayang ternayata memiliki pengetahuan
tentang pengobatan Tradisional, baik dari penanganan, jenis tumbuhan
yang digunakan dalam penyembuhan, cara pengolahan tumbuhan nya agar
berkhasiat menjadi obat. Pengetahuan ini diperoleh secara turun-temurun
dan juga melalui penyebarluasan informasi dari mulut-kemulut. Selain
masyarakat tahu tentang penggunaan nya masyarakat juga masih
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menggunakan tumbuhan obat sebagai media, dan berobat ke Batra sebagai
pengobatan alternatif.

6.2. Saran
Berdasarkan informasi yang telah diungkapkan dalam pembahasan maka peneliti
juga merumuskan beberapa saran bagi pemerintah, masyarakat dan juga bagi
orang yang ingin melakukan penelitian lanjutan, berikut beberapa saran yang
dapat diuraikan:

1. Saran bagi Pemerintah, karena pengobatan tradisional adalah sebuah
kearifan lokal yang perlu dilestarikan maka disini harus ada andil
pemerintah sebagai pemegang kebijakan (DepKes) melakukan penelitian
lanjutan dan merumuskan pengobatan tradisional adalah alternatif yang
dianjurkan, khusus nya pemerintah daerah.

2. Saran bagi masyarakat Sungkai Bunga Mayang, pelestarian kearifan lokal
ini tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja, tapi harus secara bersamasama, selain dilestarikan dengan digunakan tapi juga lakukan sebuah
bentuk sensus obat kampung, agar ada sebuah bentuk fisik sebagai bentuk
dokumen bagi masyarakat Sungkai Bunga Mayang.

3. Saran untuk penelitian lanjutan, karena penelitian ini adalah penelitian
aspek budaya, maka pendekatan emosional harus dilakukan, karena tidak
semua masyarakat mau memberikan informasi yang di inginkan.

