
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pantangan sebagai sebuah tradisi merupakan suatu perintah yang didalamnya berisikan 

larangan untuk melakukan sesuatu di mana jika melanggar biasanya dipercaya akan terjadi hal-

hal negatif. Dalam perkembangannya pantangan dalam masyarakat saat ini menjadi bagian dari 

kultur budaya dan sejarah belaka. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi  yang semakin 

maju seharusnya mampu mempengaruhi minat dan kepercayaan dalam menjalankan sebuah 

tradisi pantangan. Hal ini dikarenakan pola pikir masyarakat di era modern saat ini kebanyakan 

berpandangan positivis di mana dalam melihat suatu permasalahan harus melihat secara realistis 

dan pasti, yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Postivis sendiri dipahami sebagai suatu 

pandangan yang memahami kehidupan dengan ilmu pengetahuan serta teknologi. Pada tahap ini 

orang berusaha untuk menemukan hukum dari segala sesuatu dari berbagi eksperimen yang pada 

akhirnya akan menghasilan fakta-fakta ilmiah, terbukti dan dapat dipertanggung jawabkan 

(Najwa, 2013). Sedangkan sebuah tradisi pantangan sangat berseberangan dengan gagasan 

pemikiran positivis tersebut. 

Pantangan sendiri memiliki begitu banyak variasi yang didasarkan pada adat istiadat suatu 

daerah di mana setiap daerah biasanya memiliki berbagai pantangan masing-masing yang 

sifatnya tradisional. Dari kesemua pantangan yang ada diantaranya sudah hilang atau tidak 

dijalankan serta ada yang masih dijalankan hingga saaat ini. Hilangnya sebuah pantangan atau 

sudah tidak dijalankannya suatu pantangan biasanya diakibatkan karena perubahan suatu pola 

pikir masyarakat ke arah yang lebih modern yang mana lebih menitikberatkan pada suatu hal 



yang sifatnya rasional. Sedangkan pantangan yang masih dijalankan biasanya masih memiliki 

nilai-nilai kebudayaan serta pengaruh yang begitu kuat pada suatu kelompok masyarakat. Salah 

satu kelompok masyarakat yang masih menjalankan pantangan tradisional adalah masyarakat 

Jawa. 

Dalam masyarakat Jawa ada berbagai jenis pantangan yang masih dijalankan oleh 

masyarakat. Pantangan dalam adat Jawa sendiri seperti dilarang duduk di depan pintu, tidak 

boleh makan brutu, tidak boleh duduk di atas bantal. Salah satu  pantangan yang masih populer 

atau dijalankan oleh masyarakat Jawa adalah pantangan dalam hal menikah yang masih memiliki 

beberapa variasi lagi. Variasi tersebut  di antaranya adalah perhitungan weton, lokasi tempat 

tinggal, arah rumah. Biasanya, jika melanggar pantangan-pantangan tersebut dipercaya akan 

mengalami hal-hal buruk seperti pernikahan tidak akan berjalan lama, sulit mendapatkan 

keturunan, sering bertengkar dalam rumah tangga. Pantangan dalam tradisi Jawa muncul dengan 

latar belakang sejarah yang panjang. Maka dari itu, pantangan yang ada begitu dijunjung tinggi 

atas dasar melestarikan suatu budaya.  Secara hukum di Indonesia, larangan tentang pernikahan 

hanya dibatasi  oleh faktor agama atau Undang-Undang perkawinan semata.  

Terdapat sebuah larangan pernikahan antar kelompok masyarakat di daerah Ponorogo, 

Jawa timur yang unik di mana diakibatkan oleh sebuah sejarah atau bisa disebut cerita rakyat 

yang muncul di masa lalu. Lebih lanjut larangan pernikahan ini juga dijadikan sebagai norma 

dalam suatu masyarakat. Norma dalam suatu kehidupan sosial memiliki posisi yang sangat 

penting sebagai pengatur hubungan antar individu dalam suatu tatanan masyarakat agar 

terlaksana sebagaimana mestinya. Tradisi pantangan larangan menikah yang berasal dari sebuah 

cerita rakyat di masa lalu di mana cerita rakyat yang pada umumnya hanya dijadikan sebagai 

media pembelajaran pada anak-anak ternyata di sisi lain cerita rakyat juga ada yang mampu 



mempengaruhi pola pikir suatu kelompok masyarakat bahkan sampai pada tindakan sosial secara 

turun temurun.  

Pantangan menikah tersebut terjadi di Desa Golan dan Dusun Mirah. Desa Golan masuk 

dalam Kecamatan Sukorejo, Kabupate Ponorogo, Jawa Timur. Sedangkan Dusun Mirah sendiri 

dahulu merupakan sebuah Desa yang saat ini menjadi Dusun dan menjadi bagian dari Desa 

Nambangrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo.  Pantangan ini berasal dari sebuah 

kisah di masa lalu atau disebut dengan cerita rakyat Ki Hanggolono yang akhirnya berkembang 

dan dijalankan oleh masyarakat di kedua wilayah tersebut. Dalam cerita rakyat tersebut 

mengisahkan konflik antara tokoh babad Desa Golan yaitu Ki Hanggolono tokoh agama Dusun 

Mirah yaitu Ki Ageng Mirah, yang akhirnya membuat Ki Hanggolono memunculkan beberapa 

pantangan di mana salah satunya adalah pantangan menikah.  Kedua wilayah tersebut 

sebenarnya cukup berdekatan dan hanya dibatasi oleh sebuah area persawahan. Dalam kisah 

tersebut terdapat pantangan larangan menikah di mana penduduk Desa Golan dilarang menikah 

dengan penduduk Dusun Mirah begitu pula sebaliknya. Pantangan tersebut sekaligus membuat 

dua daerah tersebut dilarang menikah satu sama lain.  

Pantangan pernikahan juga diikuti tiga pantangan lainnya yang ada dalam kisah cerita 

rakyat tersebut. Pertama, segala bentuk benda-benda alam yang ada di Desa Golan tidak bisa 

dibawa ke Dusun Mirah begitu sebaliknya. Benda-benda alam yang dimaksud yaitu meliputi 

kayu, tanah, pasir, bebatuan. Selain itu juga segala barang atau benda lain juga termasuk dalam 

pantangan ini. Jika pantangan ini tetap dilangar maka masyarakat meyakini akan terjadi suatu 

malapetaka bagi individu yang melanggar pantangan tersebut.  



Pantangan kedua yaitu masyarakat Desa Golan dilarang untuk membuat atap rumah dari 

jerami atau batang padi. Pantangan ini bisa dikatakan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan 

saat ini. Hal ini karena  dilihat dari rumah-rumah saat ini di Desa Golan memang tidak ada satu 

pun yang beratap jerami atau batang padi. Kebanyakan masyarakat Desa Golan sudah 

menggunakan atap dari genteng walaupun seandainya pantangan ini tidak ada pun masyarakat 

tentunya tidak akan menggunakan atap dari jerami atau batang padi lagi karena sudah ada 

genteng yang lebih efisien. 

Pantangan ketiga adalah masyarakat Dusun Mirah dilarang untuk menanam, menyimpan 

dan membuat bahan makanan dari kedelai. Sehingga hal ini membuat masyarakat Dusun Mirah 

perlu untuk membeli kedelai ke daerah lain jika ingin mengkonsumsinya. Seandainya pantangan 

ini dilanggar masyarakat maka dipercaya akan mendatangkan musibah yang tidak diinginkan 

bagi individu yang melanggar tersebut. Namun, saat ini pantangan ini hanya berlaku di area 

sekitar Jalan Ki Ageng Mirah saja, sedangkan wilayah di luar jalan tersebut walau pun masih 

dalam area Dusun Mirah tidak masalah jika menanam kedelai. 

Dari kesemua pantangan yang ada pantangan menikah memiliki posisi yang paling kuat 

di masyarakat. Walaupun kesemua pantangan tidak memiliki kewajiban untuk dijalankan bagi 

masyarakat Desa Golan dan Dusun Mirah. Namun, terdapat sanksi bagi individu yang melanggar 

pantangan menikah yaitu masyarakat sekitar tidak akan mau merestui, menghadiri serta 

membantu jika pernikahan antara kedua wilayah penelitian benar terjadi. Sehingga karena 

memiliki sanksi membuat posisi pantangan menikah ini sebagai norma sosial agar tidak terjadi 

lagi pelanggaran terkait pantangan menikah ini. Pernikahan yang seharusnya terdapat kebebasan 

dalam memilih pasangan tanpa adanya suatu batasan tertentu justru berbeda dalam kasus di Desa 

Golan dan Dusun Mirah ini di mana di daerah tersebut justru suatu pernikahan mendapatkan 



tekanan kebebasan dari sebuah pantangan yang dimunculkan oleh cerita rakyat. Disinilah 

kebebasan individu dalam memiliki pasangan seakan-akan dibatasi oleh sesuatu yang sifatnya 

berupa tradisi nenek moyang. 

Ketiga  pantangan yang ada tersebut memiliki kemunculan dan posisi yang sama dengan 

pantangan menikah di mana pantangan-pantangan tersebut juga merupakan bagian dari sejarah 

terbentuknya Desa Golan dan Dusun Mirah. Sehingga ketika berbicara mengenai pantangan 

menikah maka termasuk di dalamnya ada ketiga pantangan tersebut yang masih dalam satu 

koridor cakupan cerita rakyat Ki Hanggolono. Hingga tulisan ini ditulis pun kepercayaan akan 

berbagai pantangan tersebut masih dipegang kuat oleh warga sekitar. Menurut Ugik Sugiyanto 

yang merupakan tokoh Desa Golan menuturkan jika saat itu Palang (Kepala Desa) Golan 

dihadapan sisa-sisa orang Golan dan Mirah setelah menguburkan anaknya Joko Lancur yang 

ternyata mati bunuh diri bersama Putri Mirah, Koncono Wungu. “Sing sopo wonge nglanggar 

aturan iki bakal ciloko,” begitu Ki Ageng Honggolono kembali wanti-wanti kepada anak 

buahnya dan warga Mirah saat itu.(Rifai, 2016). 

Pada umumnya masyarakat yang berdekatan antar daerah pasti kebanyakan banyak 

memiliki relasi sosial maupun ekonomi. Di sini terdapat masalah sosial yang muncul yaitu terkait 

relasi sosial maupu ekonomi. Dalam hal relasi sosial jarang sekali adanya hubungan kekerabatan 

antara kedua wilayah tersebut termasuk dalam hubungan pertemanan serta hubungan sosial 

lainnya mereka cenderung menghindari adanya hubungan tersebut agar tidak terjadi pelanggaran 

terhadap pantangan menikah. Salah satu yang paling mencolok adalah jarang ada kegiatan 

kumpul bersama antara warga di kedua wilayah penelitian ini bahkan masing-masing penduduk 

di kedua wilayah penelitian lebih memilih menghindari kegiatan kumpul bersama antara warga 

Desa Golan dan Dusun Mirah. Lalu dalam relasi ekonomi juga jarang terjadi dalam proses jual 



beli hal ini dikarenakan pantangan warga Dusun Mirah membawa barang dari Desa Golan begitu 

sebaliknya. Sehingga terlihat sekali segala tindakan individu dibatasi oleh pantangan yang ada 

yaitu relasi ekonomi dan relasi sosial. Terakhir mengenai akibat yang ditimbulkan yaitu 

memunculkan ketakutan-ketakutan baru di mana dalam setiap kejadian yang menyangkut tentang 

kedua daerah yang di dalamnya terdapat kejadian aneh atau mistis selalu dihubungkan dengan 

larangan pernikahan dari cerita rakyat tersebut.  

Dari sini bisa dilihat bahwa pola pikir masyarakat di kedua wilayah penelitian ini bisa 

dipengaruhi juga oleh hal-hal yang bersifat tradisional seperti pantangan dari sebuah cerita 

rakyat. Bahkan bukan hanya pola pikir, pantangan ini juga mempengaruhi tindakan sosial 

masyarakat kedua daerah untuk tidak melakukan pernikahan antara warga Desa Golan dan Desa 

Mirah dan berbagai pantangan yang ada di dalamnya. Namun, seperti apa penerapan dan proses 

pantangan larangan menikah yang dimunculkan oleh cerita rakyat Ki Hanggolono bisa berjalan 

hingga sudah 700 tahun lamanya dan masih dijalankan oleh semua mayoritas masyarakat 

menjadi hal yang perlu digali dalam penelitian ini. 

Urgensi dalam penelitian ini sendiri terletak pada sebuah fenomena larangan 

pernikahannya yang unik. Seperti yang kita ketahui pantangan pernikahan ini selain masih bisa 

bertahan selama 700 tahun lebih lamanya juga sebagai bagian dari sejarah terbentuknya dua 

kelompok masyarakat yaitu Desa Golan dan Desa Mirah yang sekarang menjadi sebuah Dusun. 

Selain itu pencipta pantangan menikah ini hanya satu individu saja yaitu tokoh babad Desa 

Golan. Sehingga yang menarik disini adalah ketika seorang individu bisa menciptakan pantangan 

bagi dua kelompok masyarakat dan dipercaya serta dijalankan secara bersama-sama hingga saat 

ini. bahkan lebih jauh pantangan menikah tersebut dijadikan norma sosial bagi masyarakat Desa 



Golan dan juga Dusun Mirah. Hal ini lah yang membuat penelitian ini menjadi penting untuk 

diteliti karena fenomena sosialnya yang begitu unik.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: 

- Bagaimana kontruksi sosial pantangan cerita rakyat Ki hanggolono di Desa Golan dan 

Dusun Mirah, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

- Untuk mengetahui penerapan dan proses berjalannya pantangan menikah dan ketiga 

pantangan lainnya 

- Untuk mengetahui hal yang melatarbelakangi penduduk Desa Golan dan Dusun Mirah 

mematuhi pantangan yang ada 

- Untuk mengetahui pemaknaan individu terkait pantanga yang ada di Desa Golan dan 

Dusun Mirah 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat akademis 

- Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan pengetahuan bagi akademisi. 

Secara khusus penelitian ini diharapkan dapat menambah telaah kajian sosiologi 

pengetahuan dalam hal larangan pernikahan antar kelompok masyarakat 

 

 



1.4.2 Manfaat praktis 

- Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan, kajian, referensi, dan rujukan 

akademis dalam ranah ilmu sosiologi perihal larangan menikah antar kelompok 

masyarakat 

 

 

 

 

 


