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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan paparan data dan hasil penelitian diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Praktek mitos menikah dengan perempuan bahu laweyan yang 

berkembang di masyarakat yakni laki-lakinya akan meninggal secara 

tragis disebabkan oleh lelembut atau makhluk halus yang mengikuti 

atau menyukai perempuan bahu laweyan tersebut, akan membawa 

balak atau petaka bagi suaminya. Menikah dengan perempuan bahu 

laweyan akan membawa sial bagi laki-lakinya, pernikahannya tidak 

akan bertahan lama, sakit-sakitan, bahkan sampai meninggal dunia. 

2. Mitos perempuan bahu laweyan ini bertentangan dengan nash, karena 

seharusnya perempuan yang menurut nash boleh dinikahi menjadi tidak 

boleh karena adanya mitos perempuan bahu laweyan. Dilihat dari segi 

kemadharatannya mitos ini mempersempit dalam kebebasan pemilihan 

jodoh dan juga meresahkan masyarakat dengan akibat-akibat sanksi 

yang ada yang timbul dari mitos tersebut bahkan menghilangkan 

kemaslahatan dari prinsip dasar perkawinan yaitu untuk memperoleh 

kebahagiaan dan keharmonisan keluarga.      
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B. Saran 

Masyarakat Dukuh Spandan hendaknya lebih selektif dalam memilih 

kepercayaan dan tradisi nenek moyang yang memmpunyai nilai 

kemaslahatan dalam kehidupan sosial. Diharapkan dengan semakin 

berkembangnya pengetahuan dan teknologi diharapkan juga cara berfikir 

masyarakat semakin maju dan rasionalis yang mana bisa mempertimbangkan 

kepercayaan mana yang harus dipegang dan harus ditinggalkan. 

Diharapkan untuk masyarakat selalu memberikan kritik sosial 

keagamaan yang lebih mendalam terhadap mitos bahu laweyan agar tidak 

terjadi dilematis kepercayaan masyarakat terhadap  ajaran Islam. Kritik sosial 

keagamaan ini akan menjadikan seseorang terhindar dari segala bahaya yang 

ditimbulkan, sehingga masyarakat tidak memiliki perasaan was-was terhadap 

mitos bahu laweyan tanpa dihantui rasa takut terhadap dampak negatif dari 

pernikahan dengan perempuan bahu laweyan.  
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C. Penutup  

Dengan segala kerendahan hati, penulis senantiasa memanjatkan puji 

syukur kehadlirat Allah Swt. yang senantiasa memberikan nikmat dan 

karunianya. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad 

Saw. Sang uswatun hasanah dalam berakhlak. Terimakasih juga kepada 

semua pihak yang telah membantu dan mendukung sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik.  

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dara kata baik apalagi 

sempurna, karena masih banyak kekurangan baik yang terlihat ataupun yang 

terlihat. Oleh karena itu penulis dalam hal ini sangat terbuka untuk menerima 

kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. 

 


