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BAB VI 

PENUTUP 

  

A. KESIMPULAN UMUM 

Sebagaimana dikemukakan oleh Lewin, perilaku manusia 

merupakan fungsi dari individu dan lingkungannya. Lingkungan dalam 

hal ini dapat berarti fisik maupun sosial. Budaya merupakan bagian dari 

lingkungan sosial sehingga, budaya berpengaruh terhadap perilaku 

seseorang yang merupakan bagian dari masyarakatnya. Tradisi ruwatan 

merupakan realitas budaya yang sejauh ini masih melekat dalam 

kehidupan orang Jawa. 

Berdasarkan penelitian tentang intensi mengikuti upacara 

tradisional ruwatan serta faktor-faktor yang mempengaruhi intensi 

mengikuti upacara tradisonal ruwatan pada orang Jawa, diperoleh hasil 

bahwa intensi seseorang untuk mengikuti upacara tradisonal ruwatan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diperolehnya faktor-faktor tersebut 

dapat dijelaskan melalui rujukan pada teori perilaku terencana (Theory 

of Planned Behavior) oleh Ajzen,  yaitu dengan adanya keyakinan 

tentang perilaku dan evaluasi tentang hasilnya, keyakinan terhadap 

norma-norma yang ada disekitar dan motivasi individu untuk mengikuti 

upacara tradisional ruwatan, keyakinan tentang kemudahan atau 

kesulitan untuk melakukan perilaku mengikuti upacara tradisional 

ruwatan.  

 Keyakinan tentang perilaku mengikuti upacara tradisional 

ruwatan dan evaluasi tentang hasilnya ditunjukkan dengan adanya 
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keyakinan bahwa dengan diruwat maka akan memperoleh hidup yang 

sesuai, dengan diruwat maka akan dapat melepaskan diri dari kesulitan 

hidup yakni kekuatan magis negatif. Kemudian hal ini diteruskan 

dengan adanya sikap yang mengarah pada perilaku, diantaranya yaitu 

mengikuti ruwatan bukan sebagai sebuah paksaan; diruwat dengan 

tujuan melestarikan kebudayaan dan juga agar terlepas dari kekuatan 

yang berbau magis negatif; yang terakhir yaitu adanya dorongan untuk 

mengikuti ruwatan. Keyakinan terhadap norma-norma yang ada 

disekitar dan motivasi individu ditunjukkan dengan ruwatan diterima 

masyarakat setempat dan agama, masyarakat yakin dengan ruwatan 

maka dapat melepaskan diri dari kesulitan kehidupan yakni kekuatan 

magis negatif, mendapat informasi anak tunggal perlu diruwat sehingga 

mendorong seseorang berkeyakinan bahwa masyarakat menerima 

keberadaan upacara tradisional ruwatan. Dengan melihat bahwa 

keyakinan terhadap norma-norma yang ada di sekitar dan motivasi 

individu maka hal ini diinternalisasikan menjadi norma-norma subyektif 

seperti halnya masyarakat dan agama mendukung dan menerima 

seseorang untuk diruwat.  Keyakinan tentang kemudahan atau kesulitan 

untuk melakukan perilaku ruwatan diperkuat oleh adanya orang lain 

yang juga mengikuti upacara tradisional ruwatan, dukungan dari ortu, 

kakak, orang lain yang juga pernah mengikuti upacara tradisonal 

ruwatan. Seperti halnya perasaan mantap, yakin, dan tidak malu 

mengikuti ruwatan, merupakan sejauhmana kontrol terhadap perilaku 

yang dipersepsikan. Dengan adanya sikap yang mengarah pada perilaku 

mengikuti upacara tradisional ruwatan, norma-norma subyektif, dan 
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sejauhmana kontrol terhadap perilaku yang dipersepsikan, maka hal ini 

menimbulkan intensi mengikuti upacara tradisonal ruwatan.  

B. SARAN 

Dengan diketahuinya intensi mengikuti upacara tradisional 

ruwatan serta faktor-faktor yang mempengaruhi intensi mengikuti 

upacara tradisional ruwatan pada orang Jawa, ada beberapa hal yang 

perlu diperhatikan, yaitu:  

1. Bagi subyek yang memiliki intensi mengikuti upacara tradisional 

ruwatan. 

a. Subyek 1, jika ingin diruwat hendaknya tidak perlu 

mengandalkan dukungan dari orang lain. 

b. Subyek 2, jika ingin diruwat hendaknya mencari informasi lebih 

lengkap lagi tentang upacara tradisional ruwatan. 

c. Subyek 3, jika ingin diruwat hendaknya memiliki keyakinan 

yang kuat dahulu tentang manfaat dan tujuan dari upacara 

tradisional ruwatan. 

2. Masyarakat umum yang memiliki intensi mengikuti upacara 

tradisional ruwatan, hendaknya menyadari bahwa dengan mengikuti 

upacara tradisional ruwatan, tidak hanya untuk tujuan pribadi atau 

membuang kesialan hidup, namun sekaligus ikut berpartisipasi 

dalam pelestarian kebudayaan Jawa. 

3. Bagi peneliti lain. Wawancara dalam penelitian ini bisa lebih 

mendalam lagi guna memperoleh data yang lebih mendalam dan 

subyek  penelitian hendaknya ditambah lagi dan tidak berjenis 

kelamin sama. 
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