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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Mayoritas masyarakat masih meyakini kebenaran dari pantangan menikah 

serta ketiga pantangan lainnya. Ketiga pantangan tersebut yaitu pantangan menanam 

kedelai bagi warga Dusun Mirah, pantangan membuat atap dari jerami bagi 

masyarakat Desa Golan serta pantangan membawa segala wujud benda dari antar 

masing-masing wilayah penelitian yang dianggap memiliki keterhubungan dengan 

pantangan menikah. Hal ini karena ketiga pantangan tersebut masih merupakan 

bagian dari sejarah terbentuknya Desa Golan dan Dusun Mirah. Beberapa kejadian 

mistis sering bermunculan di kedua wilayah penelitian dan masyarakat menganggap 

kejadian tersebut berhubungan dengan pantangan yang ada. Selain itu kejadian seperti 

kematian, gangguan kejiwaan, gangguan kesehatan, mendadak lupa ingatan dianggap 

sebagai sebuah dampak jika melanggar suatu pantangan  yang ada. Ke semua 

pantangan yang ada juga sudah memiliki pembuktiannya masing-masing karena 

semua pantangan sudah pernah dilanggar baik itu secara sengaja maupun tidak 

sengaja. Sehingga dari hal tersebut pantangan yang ada memiliki posisi yang objektif 

di masyarakat.  

 Sifat objektif di atas dapat terbangun karena dimulainya suatu proses 

objektivasi di masyarakat lalu berlanjut di tahapan internalisasi hingga dipraktikkan 

atau diterapkan pada proses eksternalisasi  Proses objektivasi misalnya dengan 
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dibuatnya kesepakatan untuk tidak mengadakan jejodohan atau pernikahan antara 

Desa Golan dan Dusun Mirah bisa bertahan hingga saat ini karena sudah adanya 

kejadian berupa kematian dan gangguan kejiwaan seperti yang sudah dijelaskan 

sebelumnya. Seandainya pantangan menikah belum ada pembuktian akan dampaknya 

yaitu berupa kematian dan gangguan kejiwaan kemungkinan besar pantangan 

menikah ini tidak bisa bertahan hingga saat ini.   

 Dalam proses internalisasi saat individu menyerap pengetahuan pantangan 

menikah memiliki landasan kepercayaan yang kuat dengan didasarkan hal yang sama 

yaitu pada kejadian yang sudah terjadi. Individu menyerap pengetahuan pantangan 

yang ada mulai dari kecil di lingkungan keluarganya di mana pada lingkungan 

masyarakat juga terjadi penanaman pengetahuan pantangan yang ada tersebut. Pada 

akhirnya individulah yang memiliki kebebasan untuk memilih mau mempercayai 

pantangan yang ada dan melakukannya atau tidak. Hal tersebut karena pantangan 

yang ada di masyarakat tidak memiliki kewajiban untuk dipercaya mau pun 

dilaksanakan sehingga individu di kedua wilayah penelitian memiliki kebebasan 

mutlak dalam menentukan pilihannya.  

Hal ini berlanjut hingga ke tahapan eskternalisasi di mana perintah dari 

pantangan masih dijalankan dalam kehidupan sehari-hari oleh tiap-tiap individu. 

Seperti tindakan pernikahan antar individu yang belum pernah dilakukan secara 

sengaja, tindakan saat sebelum melakukan pernikahan dengan mencari asal-usul 

keturunan calon pasangan pengantin masing-masing agar tidak terjadi pernikahan 

antara keturunan dari Desa Golan dan Dusun Mirah, dan tindakan berhubungan sosial 



 
3 

 

antar penduduk di kedua wilayah yang jarang sekali dilakukan serta tindakan 

mengenai ketiga pantangan lainnya.  

Berlanjut pada kejadian mistis atau bersifat aneh sering terjadi dan bervariasi 

sehingga membuat individu di daerah Desa Golan dan Dusun Mirah membuat 

pantangan yang ditujukan bagi dirinya sendiri maupun segelintir penduduk di kedua 

wilayah penelitian. Pantangan baru yang diciptakan oleh beberapa individu di sini 

seperti pantangan untuk berkumpul bersama antara penduduk di kedua wilayah 

penelitian, pantangan untuk makan atau minum sesuatu di Desa Golan bagi penduduk 

Dusun Mirah dan sebaliknya, lalu pantangan melewati area Dusun Mirah bagi 

penduduk Desa Golan. munculnya pantangan baru ini sendiri didasarkan pada 

ketakutan yang berlebihan pada diri masing-masing individu yang telah mengalami 

atau bahkan mendengar berbagai kejadian mistis yang ada di daerah mereka. 

Sehingga bisa dikatakan semakin bervariasi kejadian mistis yang ada akan 

memungkinkan untuk memunculkan pantangan baru di masyarakat. 

6.2 Saran 

 

 Saran yang disampaikan, didasarkan atas hasil pengamatan yang dilakukan 

peneliti ketika melakukan penelitian. Serta melakukan wawancara dengan informan 

yang menjadi subjek penelitian. Maka dari itu saran yang dapat disampaikan peneliti, 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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6.2.1 Saran Bagi penelitian selanjutnya 
 

Disini peneliti amat sangat menyadari jika penelitian yang dilakukan terkait 

pantangan menikah anatara Desa Golan dan Dusun Mirah memiliki kekurangan dan 

kelemahan. Karena penelitian ini menggunakan metode pendekatan fenomenologi 

sehingga aspek yang ditekankan disini lebih kepada bagaimana individu memaknai 

sebuah fenomena yang ada serta seperti apa pengalaman individu yang mengalami 

fenomena tersebut. Fenomena ini sendiri memiliki keterkaitan pada sebuah cerita 

rakyat sehingga akan lebih detail hasil pembahasan jika dikaitkan dengan cerita 

rakyat tersebut, walaupun nantinya membuat penelitian akan lebih kompleks karena 

menggabungkan dua ilmu yaitu sosiologi dan antropologi. Hal tersebut nantinya 

mungkin dapat dikaji lanjut oleh peneliti selanjutnya. Sehingga diharapkan  kajian 

mengenai fenomena pantangan menikah ini akan menjadi lebih luas. 

6.2.2 Saran Praktis bagi masyarakat Desa Golan dan Dusun Mirah 

 Fenomena pantangan menikah ini bisa dijadikan alat untuk menguatkan 

solidaritas (in group) masing-masing pihak dalam rangka memberikan kekhasan 

suatu wilayah serta meningkatkan potensi yang ada baik itu sumber daya alam 

maupun sumber daya manusia sehingga diharapkan pembangunan pedesaan akan 

menjadi lebih baik. Namun di sisi lain, peneliti berharap kepada masyarakat di kedua 

wilayah penelitian untuk tetap menjaga kerukunan satu sama lain. Hal ini agar konflik 

yang pernah terjadi di masa lalu tidak akan terjadi lagi yaitu dengan tidak terlalu 

bersikap fanatik terhadap pantangan yang ada.  

 


