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BAB V  

KACINDEKAN, IMPLIKASI, JEUNG RÉKOMÉNDASI 

5.1 Kacindekan  

Dumasar kana pedaran anu geus ditepikeun saméméhna, ieu panalungtikan téh 

ngadéskripsikeun ngeunaan prak-prakan dina upacara hajat sasih anu aya di 

Kampung Naga Tasikmalaya. Hasil tina ieu panalungtikan téh dijieun pikeun 

alternatif bahan pangajaran maca artikel budaya di SMA. Métode anu digunakeun 

dina ieu panalungtikeun nyaéta métode déskriptif kualitatif, kalayan ngagunakeun 

téhnik observasi, wawancara jeung dokuméntasi. Instrumén anu digunakeun dina 

ieu panalungtikan nyaéta data informan, pedoman wawancara, alat tulis jeung alat 

bantu rékam. 

Hasil panalungtikan anu dilaksanakeun di Kampung Naga Tasikmalaya, 

upacara hajat sasih mangrupa salah sahiji adat-istiadat anu dilaksanakeun 

nurutkeun pananggalan utama dina peristiwa Agama Islam. Nyaéta dilaksanakeun 

sataun genep kali dina bulan Muharam, Mulud, Jumadil Ahir, Rewah, Syawal, 

jeung Rayagung. Hajat sasih mangrupa salametan anu dilanksanakeun dina bulan-

bulan anu geus ditangtukeun ku para karuhun saméméhna. Anapon kagiatan anu 

mimiti dilaksanakeun dina upacara hajat sasih nyaéta ngariung di imah pupuhu 

adat atawa kuncén pikeun nyawalakeun hal-hal naon waé anu kudu disiapkeun 

dina lumangsungna hajat sasih. Kagiatan satuluyna nyaéta beberesih atawa mandi 

di walungan anu dipingpin ku kuncén. Maksud jeung tujuan mandi di walungan 

téh yén dina ngalaksanakeun upacara hajat sasih boh rohani atawa jasmani kudu 

dina kaayaan suci. Sanggeus réngsé beberesih, pamilon masarakat Kampung 

Naga maké pakéan husus anu digunakeun dina nalika ngalaksanakeun upacara 

hajat sasih wungkul, nyaéta jubah. Ieu pakéan téh kawas baju-baju anu séjénna 

nyaéta leungeun panjang ngan teu dikancingan dihareupna. Lian ti maké baju, ogé 

maké sarung kahandapna jeung maké iket sirah anu bahanna tina kaén batik. 

Saméméh indit ziarah ka makam karuhun, sakabéh pamilon téh ngariung 

heula di hiji Masjid pikeun ngadu’a babarengan saméméh indit ka makam. Réngsé 

ngadu’a, pamilon upacara hajat sasih marawa pakakasna séwang-séwangan nyaéta 

sapu nyéré. Kagiatan intgi tina upacara hajat sasih téh nyaéta ziarah jeung 

beberesih ka makam para karuhun anu aya di leuweung larngan Kampung Naga.  
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Réngsé kagiatan inti, masarakat Kampung Naga nuluykeun kagiatan beberesih di 

sakuriling imahna séwang-séwangan. Acara pamungkas dina ieu upacara hajat 

sasih nyaéta murak tumpeng atawa kagiatan dahar babarengan anu dilakukeun di 

Masjid, anu direuah-reuah ku sakabéh masarakat Kampung Naga anu cicing di 

jero atawa di luar, boh awéwé atawa budak ngilu balakécrakan dahar bareng di 

hiji tempat anu disebut Masjid. 

Anapon tujuan jeung fungsi dina ngalaksanakeun ieu upacara hajat sasih téh 

nyaéta ngébréhkeun rasa sukur  ka Gusti anu Maha Suci jeung rasa hormat ka para 

karuhun Kampung Naga, anu geus maparinan kasejahtraan jeung kasalametan 

dina unggal ngalaksanakeun kagiatan spopoé jeung adat-istiadat anu ges 

diwariskeun sapandeurieunana. Ku ayana ieu adat-istiadat téh bisa nungtun 

masarakat Kampung Naga dina paripolah katut bahasa anu digunakeun sapopoé 

sangkan  hirup guyub jeung kulawarga atawa masarakat séjén. Ku alatan éta, 

masarakat Kampung Naga nepi ka kiwari masih kénéh turut tumut dina 

ngalaksanakeun adat-istiadat anu geus diwariskeun ku para karuhunana. 

Hasil tina ieu panalungtikan bisa dijadikeun alternatif bahan pangajaran 

kulantaran dina ieu panalungtikan ngadéskripsikeun sajarah jeung kamekaran 

upacara hajat sasih, prak-prakan upacara hajat sasih, tujuan jeung fungsi 

dilaksanakeunana upacara hajat sasih anu dipiaharep bisa ngawangun karakter, 

pamahaman jeung kareueus siswa mikawanoh kana adat-istiadat anu geus 

nyampak di sabudeureunana, sarta guru kudu bisa ngawasa kana bahan ajar 

ngeunaan upacara hajat saish jeung nyaluyukeun kana kamampuh siwa sangkan 

tujuan tina pangajaran bisa kahontal. 

5.2 Implikasi 

Sanggeus réngsé nalungtik ngeunaan upacara hajat sasih di Kampung Naga 

Tasikmalaya, sacara teu langsung panalungtik geus diajar adat-istiadat anu 

diwariskeun ku para karuhun, anu aya di sabudeureun anu kiwari masih kénéh 

dilaksanakeun. Déskripsi tina upacara hajat sasih dilarapkeun kana bahan 

pangajaran maca artikel budaya di SMA, sangkan bisa nambahan pangaweruh 

siswa ngeunaan prak-prakan, tujuan jeung fungsi dina upacara hajat sasih.  
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Ku ayana déskripsi ngeunaan upacara hajat sasih téh bisa jadi gambaran keur 

siswa yén di jaman kiwari aya kénéh masarakat adat anu masih kénéh nyekel 

pageuh adat-istiadat, anu geus diwariskeun ku para karuhun disapandeurieunana. 

5.3 Rekomendasi 

Dumasar pedaran anu geus diguar di luhur, aya sawatara saran pikeun 

lajuning laku  dina ieu panalungtikan upacara hajat sasih. Dipiharep hasil tina ieu 

panalungtikan sakabéh masarakat mikawanoh adat-istiadat anu geus nyampak, 

hususna adat-istiadat anu aya di Kabupatén Tasikmalaya. Sangkan ieu adat- 

istiadat téh teu tumpur, ku kituna panalungtik miharep sababaraha saran saperti di 

handap ieu. 

1. Pikeun Lembaga-lembaga Pendidikan jeung Kabudayaan 

  Hasil panalungtikan anu diguar ngeunaan upacara hajat sasih anu aya di 

Kampung Naga teu tumpur, dipiharep sakabéh anu ilubiung dina lembaga-

lembaga pendidikan jeung kabudayaan ngarojong kana unggal adat-istiadat, 

dina nalika dilaksanakeun atawa dipintonkeun ku cara ngadokuméntasikeun 

jeung ngawanohkeun upacara hajat sasih ku rupa-rupa cara sangkan leuwih 

dipikawanoh ku balaréa. 

2. Pikeun Pangajaran Bahasa Sunda 

  Upacara hajat sasih bisa dilarapkeun kana bahan pangajaran maca jeung 

panagajaran nu séjénna. Guru kudu daék nguyeuban adat-istiadat anu aya,  

hususna di tatar Sunda anu réa acan dipikawanoh ku siswa. Sangkan ngirut 

siswa kana diajar pangajaran bahasa Sunda. 

3. Pikeun Mahasiswa 

  Tina hasil ieu panalungtikan dipiharep bisa jadi bahan référénsi keur 

nambahan pangaweruh anu aya di tatar Sunda. Satuluyna dipiharep ogé ieu 

panalungtikan anu judulna upacara hajat di Kampung Naga Tasikmalaya aya 

anu nyosok leuwih jero dina ngaguar upacara hajat sasih di Kampung Naga. 

4. Pikeun Masarakat Umum 

Dipiharep masarakat réa daék ngamumulé adat-istiadat anu geus 

diwanohkeun jeung nyampak nyaéta upacara hajat sasih. Sangkan teu laas ku 

parobahan jaman, anu kiwari bisa waé tumpur ku sabab loba hal tina 
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modérnisasi anu ngabalukarkeun masarakat umum teu reueus miboga adat- 

istiadat anu geus nyampak, hususna di tatar Sunda. 


