
 

 

 

 

 

 

V.    KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis wawancara dan hasil dokumentasi serta 

pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan: 

1. Pelaksanaan tata cara perkawinan adat Jawa Tengah yang ada di Desa 

Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, dilakukan 

hampir sesuai dengan yang dilaksanakan di daerah Yogyakarta. Melalui 

5 tahapan dalam pelaksanaan upacara adat secara lengkap dan juga 

membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang cukup besar dan tenaga 

yang cukup untuk mendukung terlaksananya upacara adat perkawinan 

tersebut. Pelaksanaan dari tahap rangkaian acara sampai tahap puncak 

acara biasanya dilaksanakan oleh masyarakat Desa Gisting Bawah 

selama 2 sampai 3 hari. Prosesi upacara adat perkawinan yang masih 

dilakukan atau dijalankan oleh masyarakat Desa Gisting Bawah ini 

sama seperti apa yang dilakukan oleh masyarakat Yogyakarta pada 

umumnya. Namun yang berbeda atau yang lagi tidak dilakukan adalah 

penggunaan sesajen dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan Jawa 

Tengah ini. 

2. Motivasi orang tua masyarakat adat Jawa di Desa Gisting Bawah yang 

akan menikahkan anaknya dengan menggunakan adat perkawinan ini 
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adalah untuk melangsungkan hubungan dengan kelompok masyarakat 

adat Jawa lainya, kemudian yang terutama adalah untuk melestarikan 

budaya Jawa Tengah yang telah dilakukan secara turun temurun agar 

tidak luntur bahkan hilang. Sedangkan untuk para pasangan pengantin 

muda yang menikah dengan menggunakan adat, mereka melaksanakan 

upacara tersebut atas motivasi dari pihak keluarga yang menikah juga 

dengan menggunakan adat atau merupakan tradisi keluarga secara turun 

temurun serta ingin tetap melestarikan budaya Jawa Tengah agar tidak 

punah. 

3. Bagi para orang tua atau pasangan pengantin muda yang menikah 

dengan tidak menggunakan adat perkawinan Jawa Tengah, itu semua 

terkendala masalah biaya atau keuangan yang cukup besar atau bisa saja 

dua kali lipat dari biaya pernikahan biasanya. Pengetahuan yang kurang 

juga merupakan kendala yang dihadapi sebagian masyarakat adat Jawa 

yang ada di Desa Gisting Bawah sehingga mereka tidak melaksanakan 

pernikahan dengan menggunakan adat. Kemudian waktu pelaksanaan 

yang cukup panjang menjadikan kendala bagi kedua belah pihak 

keluarga untuk tidak melaksanakan upacara adat tersebut, karena 

biasanya pasangan pengantin tersebut terbentur waktu libur kerja yang 

sedikit dan juga membutuhkan batuan tenaga yang cukup banyak dalam 

pelaksanaan upacara ini. Oleh karena itu, sebagian masyarakat mencari 

proses pernikahan secara ringkasnya saja. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dan berdasarkan pengamatan peneliti, 

maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Masyarakat adat Jawa di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting 

Kabupaten Tanggamus dapat tetap melaksanakan dan melestarikan adat 

budaya Jawa Tengah melalui tata cara perkawinan yang merupakan 

warisan turun-temurun yang patut dibanggakan dengan cara 

melaksanakan adat perkawinan pada tata cara adat perkawinan Jawa 

Tengah secara lengkap. 

2. Para tetua adat diharapkan lebih sering memberikan sosialisasi kepada 

masyarakat terutama yang belum mengerti ataupun memahami adat 

midodareni melalui cerita atau memberikan pelajaran secara formal 

ataupun tidak formal. 

3. Para generasi muda agar dapat diarahkan berpatisipasi dalam acara adat, 

supaya tetap melestarikan adat budaya jawa dan tetap menggunakannya 

sebagai kebanggan dan warisan secara turun-temurun, sehingga 

kebudayaan jawa tidak luntur atau bahkan punah karena mereka enggan 

melestarikannya. 

4. Pemerintah daerah sebaiknya memberikan motivasi agar ragam budaya 

masyarakat perlu dilestarikan dan dikembangkan. Dengan cara sering 

mengadakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kebudayaan 

daerah.  
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5. Untuk kedua pihak yang menjalankan perkawinan dengan menggunakan 

adat, bahwa perkawinan dengan menggunakan adat dengan biaya yang 

mahal belum menjamin keharmonisan hubungan suami istri kedepannya, 

karena kebahagian dan keharmonisan tercipta dari kedua orang yang 

saling mendukung, toleransi, menghargai, tolong menolong, dsb. 


