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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan penelitian 

Dapat disimpukan bahwa yang menyebabkan pernikahan sesuku terjadi adalah 

sebagai berikut: 

5.1.1 Bahwa banyak anak muda – mudi sekarang ini yang tidak mengetahui 

tentang adat larangan dalam berhubungan, ini dikarenakan kurangnya 

soaialisasi atau dibicarakan permasalahan adat kepada muda – mudi, yang 

akan mengakibatkan mereka tidak mengetahui terhadap mana orang yang 

menjadi kaumnya dan mana yang diluar kaumnya. Faktor yang pertama, 

dikatakan bahwa pelaku tidak mengetahui bahwa adanya larangan 

melakukan kawin sasuku, ini merupakan sesuatu yang mungkin 

sebagaimana Kerapatan Adat Nagari Muaro  kurang melakukan sosialisasi 

terhadap aturan adat yang diberlakukan di nagari sehingga pemuda/ 

pemudi mengetahui terhadap aturan adat yang berlaku serta mengenal 

orang yang menjadi satu suku dengannya. 

5.1.2 Bahwa ada sebagian orang yang sudah mengetahui tentang larangan adat 

ini namun diakibatkan telah jauh berhubungan dengan pasangannya 

sehingga menjadi buta dan ingin melawan aturan yang telah ada tersebut. 

Faktor yang kedua bahwa ini sebenarnya terjadi dikarenakan tidak adanya 

sanksi yang sangat kuat, sehingga akan membuat para pelaku pernikahan 

sasuku akan melawannya, jikalau sanksi adat yang berlaku tersebut sangat 

kuat maka akan membuat para pelaku akan takut dan mempunyai efek jera 

bagi yang lainnya, sehingga tidak akan menentang terhadap peraturan adat 

tersebut, terlebih lagi aturan tersebut masih memberikan celah bagi para 

pelaku pernikahan sasuku untuk kembali ke kampung nya, hal ini sudah 

banyak terjadi. Berarti dengan demikian sanksi yang berlaku bagi 

pelanggar kesalahan adat ini hanya separuh hati saja. 

Menurut pasangan yang telah melakukan pernikahan sesuku, awalnya 

mereka tidak mengetahui bahwa pelarangan nikah sesuku akan berdampak 

besar pada pernikahan mereka. Karena kedekatan yang telah dibangun dari 
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sebelum menikah, pasangan berusaha untuk mempertahankan hubungan 

hingga ke jenjang pernikahan. Menurut responden, mempertahankan 

hubungan ke jenjang pernikahan banyak ujian yang harus dilalui. Saat 

kami menyatakan ingin menikah, pihak keluarga melarang hubungan kami 

karena melanggar adat. Namun setelah musyawarah adat dan adat 

menyatakan tak merestui hubungan kami, kami harus mengadakan akad 

nikah di luar nagari. Pernikahan kami tak diperbolehkan menggunakan 

adat istiadat karena pemuka suku tak mengizinkan. 

Masyarakat menolak adanya pernikahan sesuku. Masyarakat sudah 

berpersepsi negatif lantaran pasangan persebut telah melakukan penyimpangan di 

dalam adat isitadat. Persepsi negatif ini memicu masyarakat untuk memberikan 

sifat negatif kepada pasangan sesuku dan hal sikap negatif ini juga dianjurkan 

sebagai bentuk sanksi bagi pasangan sesuku.  

Setelah melakukan pernikahan sesuku, pasangan sesuku mendapatkan sikap 

negatif dari masyarakat Nagari Muaro. Dimulai dengan penyisihan di masyarakat, 

pengucilan, bahkan sampai kepada orangtua pasangan menerka sikap negatif yang 

diberikan oleh masyarakat Nagari Muaro. 

Sebelum pernikahan, biasanya niniak mamak akan mencegah pernikahan 

sesuku tersebut terjadi. Namun dari sekian kasus, pelaku tetap bersikeras untuk 

menikah. Jika ia tetap melaksanakan pernikahan, niniak mamak akan 

memepersilakan pernikahan tersebut dengan syarat : Tidak dilaksanakan didalam 

nagari,  Dilarang untuk mempergunakan tradisi adat dalam menyelenggarakan 

pernikahan. Seperti tatakrama manjapuik, pinang,maminang, batuka tando, akad 

nikah, baralek gadang, jalang manjalang dan sebagainya.(urutan tradisi menikah 

dalama adat minangakabau), Dilarang untuk tinggal di nagari setelah menikah. 

Dapat disimpulkan, sanksi bagi pelaku pernikahan sesuku yang terjadi di 

Nagari Muaro adalah sebagai berikut: 

5.1.1 Sanksi dibuang dari nagari 

Sanksi dibuang dari nagari bermakna bahwa pasangan pernikahan sesuku 

harus angkat kaki dari nagari. Pelaku dilarang untuk mengikuti segala 

acara adat di nagari, disisihkan, bahkan dianggap tak ada jika masih tetap 

tinggal di nagari. Alasan dilarangnya pelaku untuk tetap dinagari 
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dikarenakan ada suatu bentuk kepercayaan akan merusak nagari jika 

pelaku tetap di nagari. 

5.1.2. Sanksi untuk dikucilkan di masyarakat 

Pasangan pernikahan sesuku harus dikucilkan di masyarakat dikarenakan 

telah melakukan pelanggaran hukum berat. Sanksi ini juga diberlakukan 

agar pelaku angkat kaki dari nagari 

5.1.3 Sanksi untuk menjamu kaum dengan menyediakan satu ekor hewan ternak 

sapi/kerbau kepada kaum 

Untuk beberapa kasus pasangan pernikahan sesuku diwajibkan untuk 

membayar denda hewan ternak sapi/kerbau untuk menjamu masyarakat 

nagari. Pembayaran denda ini dilakukan setelah pernikahan dilaksanakan 

di luar nagari. 

5.1.4 Sanksi sumpah pusaka. 

Sanksi sumpah pusaka, atau sanksi pusokowi adalah sanksi yang diperoleh 

dari Allah SWT. Sanksi ini dipercaya pasti akan menimpa siapa saja yang 

melakukan pelanggaran adat. Salah satu contoh dari sanksi ini ialah berupa 

penyakit yang tak kunjung sembuh, rezeki yang tak lancar, serta hidup tak 

tenang. 

5.2       Implikasi  

5.2.1 Implikasi Akademik 

Secara akademik, penelitian ini merupakan sebuah kajian mengenai 

persepsi masyarakat terhadap pernikahan sesuku di Nagari Muaro dimana 

pernikahan sesuku merupakan sebuah pelanggaran hukum adat istiadat. 

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menyumbang kajian lehih lanjut 

mengenai persepsi masyarakat dan mengenai hukum adat istiadat 

Minangakabau khusisnya mengenai pernikahan sesuku. 

5.2.2 Implikasi praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai pernikahan sesuku. 

Diharapkan dengan kajian ini masyarakat pemuda-pemudi di Nagari 

Muaro lebih mawas diri untuk tidak melanggar aturan adat isitadat. 
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 5.3. Rekomendasi  

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, berikut ini rekomendasi penelitian baik 

secara akademis maupun praktis: 

5.3.1 Rekomendasi untuk Masyarakat Nagari Muaro 

Diharapkan masyarakat Nagari Muaro dapat saling mengingatkan agar 

tidak terjadi pelanggaran terhadap hukum adat. Masyarakat juga 

diharapkan dapat mengawasi apakah sanksi adat telah dilaksanakan oleh 

pasangan pernikahan sesuku.  

5.3.2 Rekomendasi Pemuka adat Nagari Muaro 

Pemuka adat diharapkan dapat membuat peraturan tertulis mengenai 

pelarangan pernikahan sesuku, sanksi dan pelakanaannya jika  sanksi tidak 

dijalankan. Dengan adanya aturan tertulis dapat menjadi pedoman untuk 

generasi muda yang akan melanjukan perkembangan adat nantinya. 

 

5.3.3. Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah 

Pemerintah daerah  diharapakan dapat sejalan dan bekerjasama dengan 

pihak adat dalam mengembangkan Nagari Muaro. Pemerintah daerah juga 

dapat membantu pencegahan terhadap pasangan pernikahan sesuku di 

dalam nagari.  

6.3.4 Rekomendasi untuk Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan atau koreksi bagi penelitian 

selanjutnya. Khususnya terkait mengenai persepsi masyarakat terhadap 

pelaku pelanggaran hukum adat. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini 

masih banyak kekurangan dan masih bisa diteliti dari sudut pandang yang 

lainnya. 


