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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab kelima dari lima bab penulisan tesis ini akan diuraikan mengenai 

simpulan dan saran. Adapun dalam simpulan dan saran berisi tentang simpulan 

dan saran penulisan tesis ini. Berikut ini adalah uraiannya. 

 

5.1 Simpulan 

a. Berdasarkan analisis terhadap 88 data yang telah dikelompokkan, 

diperolehlah simpulan bahwa bentuk tuturan pamali merupakan tuturan oral 

atau lisan, tuturan mitos tokoh ini bersifat klasik yang memiliki klasifikasi 

berdasarkan tujuan, jenis ujaran, sifat, jenis, interpretasi yang sudah diketahui 

atau belum serta diklasifikasi menurut waktunya. Selain itu, tuturan tersebut 

sering dikaitkan dalam hal gaib. 

b. Adapun makna yang terbentuk dari tuturan pamali,  yakni pemaknaan dari 

segi semantik dengan menghasilkan makna denotasi dan konotasi, makna 

referensial dan non referensial, makna kata, makna konseptual, makna 

asosiatif dan makna idomatik. 

c. Setelah dianalisis menggunakan teori semiotika Roland Barthes dapat 

disimpulkan bahwa tuturan-tuturan atau ujaran-ujaran tabu yang terdapat di 

desa Cibingbin yang dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini 

memiliki tiga tingkatan makna yaitu tersebut terdiri atas makna denotatif, 

konotatif, makna tingkat 1 (penanda, petanda, tanda), dan makna tingkat 2 

(Penanda, Petanda, Tanda). Makna ketiga yakni mitos. Denotasi diwujudkan 

pada makna yang objektif, tetap, serta berkaitan dengan sosok acuan. 

Pemaknaan konotasi diwujudkan sebagai makna yang subjektif dan 

bervariasi. Makna tingkat 1 dan makna tingkat 2 berkaitan dengan makna 

konotasi yang membuka kemungkinan interpretasi yang luas dan berkaitan 

dengan apa yang diceritakan oleh penuturnya. Hal tersebut juga membongkar 

makna yang terselubung atau di sebut mitos yang mengandung makna 
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kearifan lokal dan nilainya. Apa yang terkandung di dalam ujaran-ujaran tabu 

tersebut bukan hanya makna denotasi dan konotasi bahkan mengandung 

tingkatan ketiga dari tingkatan makna Barthes (order of signification) yang 

berarti konsekuensi yang akan terjadi jika mitos tersebut dilanggar, tetapi 

juga makna mitos yang berupa nilai bagi yang mentaatinya. Kalimat-kalimat 

atau ujaran-ujaran tabu yang masih bertahan di suku Sunda baik berupa 

larangan atau pun mitos dari nenek moyang kita merupakan sebuah produk 

budaya yang dibalut nilai kearifan serta maknanya yang harus dijaga dan 

dilestarikan oleh anggota masyarakat agar tetap terjaga harmonisasi serta 

keselarasan dari sebuah budaya, khususnya budaya sunda. 

d. Adapun sanksi dari tuturan pamali/tabu bahasa jika dilanggar, akan 

mendatangkan bahaya/kesialan atau kecemaran. Masing-masing 

klasifikasi tabu memiliki sanksi yang berbeda-beda, ada yang mencakup 

keduanya dan ada yang hanya salah satu saja, yaitu bahaya atau 

kecemaran saja. Pada contoh tabu nama orang yang disakralkan yaitu 

pada tuturan”ulah calik dilawang panto”, maka sanksi yang akan diterima 

jika hal itu dilanggar adalah kesialan dan kecemaran. Dikatakan kesialan 

apabila seorang gadis yang belum menikah akan ditakuti dengan sanksi 

tersebut, sedangkan dikatakan dengan kecemaran apabila ada gadis yang 

sudah berumur belum juga menikah maka akan dikaitkan dengan tuturan 

pamali tersebut bahwa si gadis tua dikatakan pernah/sering duduk di pintu 

sewaktu mudanya dahulu.Ini mempengaruhi sikap dan hubungan sosial si 

gadis tua dengan masyarakat yang berakibat buruk untuk dirinya dan 

mencemarkannya. Sehingga membentuk satu atsmosfir budaya yang diamini 

oleh masyarakat baik dapat dilogikakan ataupun tidak. Benar akhirnya, tidak 

ada masyarakat tanpa pamali/mitos. Masyarakat dan pamali/mitos adalah satu 

rangkaian yang tidak akan terputus. Tidak ada (suku) bangsa yang tidak 

memiliki Mitos. Setiap suku bangsa pasti memiliki mitosnya tersendiri 

sebagai cerminan budaya.  
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5.2 Saran 

Sebagaimana adanya simpulan dari penelitian ini seperti yang telah diungkapkan 

di atas, maka saran-saran pun kiranya perlu diberikan. Adapun yang menjadi 

saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Mengingat lebih bervariasinya tuturan pamali di Desa Cibingbin khususnya 

dan umumnya di Jawa Barat, kebervariasian itu dapat menjadikan kajian yang 

menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Seperti halnya tuturan pamali tentang 

hantu atau makhluk halus, tuturan pamali tentang kehamilan, kelahiran, 

perkawinan, tuturan pamali yang dikhususkan untuk laki-laki, perempuan, 

atau kedua-duanya, tuturan pamali yang dilihat dari pekerjaannya dan banyak 

lainnya.  

b. Penulis menyarankan kepada akademis linguistik untuk dapat melanjutkan 

kajian tuturan pamali ini kepada kajian yang lebih bervariasi dan mendalam. 

Kepada masyarakat dan para akademis nonlinguistik, penulis menyarankan 

untuk tidak menganggap rendah, udik, atau kampungan atas sebuah tuturan 

pamali karena tanpa disadari, setiap manusia dipengaruhi oleh pamali-pamali 

serta mitos-mitos yang berada di sekitarnya. Tanpa disadari pula semakin 

kuno atau modern seseorang, semakin kuno dan modern pula mitos yang 

mengikuti mereka.  

c. Meski terdapat banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, penulis berharap 

agar penelitian dan penulisan ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti 

selanjutnya. Demikian pula untuk calon peneliti selanjutnya, semoga dapat 

berinovasi terhadap tuturan pamali sehingga menemukan kajian yang lebih 

bervariasi dan lebih komprehensif. Akhirnya, penulis pun berharap semoga 

tulisan ini memberikan banyak manfaat. 

5.3 Penutup  

Demikianlah uraian bab kelima tentang simpulan dan saran yang telah 

disajikan. Dengan demikian, maka selesailah seluruh rangkain penulisan tesis ini. 

Adapun halaman berikutnya dimuat daftar pustaka, lampiran-lampiran tesis ini, 

dan riwayat hidup penulis. 


