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Abstrak: Mitos merupakan bagian dari sistem kepercayaan, dalam artian kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan 

ghaib, terutama pada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Mitos larangan pernikahan antara laki-

laki Desa Kebowan dengan perempuan Desa Klecoregonang sampai sekarang ini masih dipercayai oleh masyarakat. 

Mitos pernikahan ini sangat menarik untuk diteliti karena masyarakat masih mempercayai adanya mitos ini di zaman 

yang modern. Rumusan maslah penelitian ini, pertama bagaimana mitos larangan pernikahan antara laki-laki Desa 

Kebowan dengan perempuan Desa Klecoregonang tersebut. Kedua, bagaimana masyarakat menyikapi tentang 

adanya mitos larangan pernikahan antara laki-laki Desa Kebowan dengan perempuan Desa Klecoregonang tersebut. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang berarti penelitian ini berusaha menggambarkan 

segala hal dan mengisahkan secara terperinci suatu fenomena. Jumlah informan pada penelitian ini sebanyak 15 

orang. Teknik analisis data pada penelitian ini sesuai dengan kenyataan yang ada pada lapangan, penulis tidak 

memberikan penafsiran atau menambahkan suatu asumsi mengenai kebudayaan yang telah diteliti. Hasil penelitian 

ini menunjukan bahwa mitos larangan pernikahan antara laki-laki-laki Desa Kebowan dengan perempuan Desa 

Klecoregonang memiliki pesan yaitu, pertama larangan pernikahan dengan saudara kandung sendiri incest. Kedua, 

sesama saudara harus rukun terlebih lagi kepada saudara kandung. Mitos ini juga mendapat respon dari masyarakat, 

respon masyarakat ini ada yang menyetujui dan ada yang menolak. 

 

Kata Kunci : Mitos, Incest, Pernikahan 

Abstract: Myth is part of the belief system, in the sense of belief in supernatural forces, especially on matters 

relating to daily life. The myth of a marriage ban between men of Kebowan Village and Klecoregonang Village 

women is still believed by the community. This marriage myth is very interesting to investigate because people still 

believe in the existence of this myth in modern times. The formulation of this research problem, first how the myth of 

marriage ban between men Kebowan Village with women Klecoregonang Village is. Second, how the community 

responded to the existence of the myth of marriage ban between men Kebowan Village with women Klecoregonang 

Village is. The research method used is qualitative method which means the research is trying to describe 

everything and telling in detail a phenomenon. The number of informants in this study as many as 15 people. Data 

analysis techniques in this study in accordance with the reality that exist in the field, the authors do not provide 

interpretation or add an assumption about the culture that has been studied. The results of this study show that the 

myth of the marriage ban between men Kebowan Village with Klecoregonang Village women have a message that 

is, the first ban on marriage with siblings alone incest. Secondly, fellow relatives must get along well with siblings. 

This myth also received a response from the community, the response of this community there is a consent and there 

is a refuse. 
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Pendahuluan 

Mitos merupakan bagian dari sistem 

kepercayaan, dalam artian kepercayaan 

terhadap kekuatan-kekuatan ghaib, terutama 

pada hal-hal yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari. Mitos secara 

etimologis berasal dari kata “myth” yang 

berasal dari bahasa Yunani “mythos”. 

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia 

kata “mitos” artinya cerita suatu bangsa 

tentang dewa atau pahlawan zaman dahulu, 

yang mengandung penafsiran tentang asal-

usul semesta alam, manusia, dan bangsa itu 

sendiri yang mengandung arti mendalam 

yang diungkapkan dengan cara ghaib. 

Sedangkan Panuti Sudjiman mengartikan 

kata “mitos” dalam dua pengertian, yaitu: 1) 

cerita rakyat legendaris atau tradisional, 

biasanya bertokoh makhluk luar biasa dan 

mengisahkan peristiwa-peristiwa yang tidak 

dijelaskan secara rasional, seperti cerita 

terjadinya sesuatu; 2) kepercayaan atau 

keyakinan yang tidak terbukti tetapi yang 

diterima mentah-mentah (Nurhajarini dalam 

Hasanah 2012). Pemahaman mitos yang 

keliru ini, perlu kiranya untuk diluruskan 

sehingga mitos dapat diterima dengan benar 

di kalangan masyarakat. 

Manusia mempercayai adanya 

kekuatan ghaib yang diyakini melebihi 

kekuatan manusia. Untuk dapat 

berkomunikasi dengan kekuatan ghaib, 

manusia melakukan suatu upacara. Upacara 

adalah serangkaian kegiatan tertentu yang 

terkait dengan adat-istiadat, kepercayaan 

dan agama. Macam-macam upacara yang 

ada pada masyarakat misalnya upacara 

sedekah bumi, upacara sedekah laut, upacara 

pelantikan kepala suku, upacara pernikahan 

adat, dan masih banyak yang lain. 

Pelaksanaan upacara tersebut 

terdapat beberapa aspek yang harus ada 

yaitu tempat upacara keagamaan, alat-alat 

upacara keagamaan dan orang yang 

melakukan upacara. Tempat upacara 

keagamaan merupakan tempat dimana 

orang-orang melakukan suatu upacara. 

Tempat yang digunakan biasanya yang 

dianggap keramat oleh masyarakat. Tempat 

tersebut misalnya adalah, punden, rumah 

kepala suku, dan lain sebagainya. Alat-alat 

upacara, merupakan alat-alat apa saja yang 

digunakan dalam pelaksanaan upacara. Alat-

alat ini biasanya berupa kemenyan, dupa, 

dan lain sebagainya. Orang yang melakukan 

upacara, merupakan komponen yang sangat 

penting, karena dalam pelaksanaan upacara 

harus ada pelaku yang melakukan upacara 

tersebut. Pelaksanaan upacara ini biasanya 

dipimpin oleh kepala suku, modin, dan juru 

kunci. 
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Mitos terbagi menjadi tiga jenis 

(Freyla Jennyfer (2013) Pulsk website. 

[Diakses 8 Desember 2016] 

http://www.pulsk.com/147843/). Pertama, 

mitos sebenarnya merupakan usaha manusia 

dalam menerangkan gejala alam yang ada 

dalam kehidupan manusia yang belum 

diketahui asal mula terjadinya melalui sudut 

pandang ilmiah. Kemudian diterangkan 

melalui cerita-cerita tentang adanya dewa-

dewa. Misalnya pada gejala alam gerhana 

bulan. Gerhana bulan menurut orang 

terdahulu disebabkan karena bulan telah 

dimakan oleh raksasa, sehingga bulan 

terlihat hanya separuh. Ketika bulan telah 

dimakan oleh raksasa (gerhana) masyarakat 

kemudian membunyikan alat apa saja yang 

menghasilkan suara keras. Suara keras 

tersebut yang kemudian dapat mengusir 

raksasa dan memuntahkan kembali bulan 

yang telah dimakan. Cerita tersebut 

dianggap benar adanya oleh masyarakat 

yang belum mengetahui asal mula terjadinya 

gerhana bulan. Menurut ilmu pengetahuan, 

gerhana bulan terjadi karena bumi berada 

diantara matahari dan bulan pada satu garis 

lurus. Posisi tersebut menyebabkan sinar 

matahari terhalang oleh bumi, sehingga 

bulan menjadi gelap. 

Kedua, mitos cerita rakyat. Mitos 

cerita rakyat adalah suatu kisah yang 

menceritakan tentang peristiwa-peristiwa 

yang terjadi dalam masyarakat. Cerita ini 

disampaikan kepada anak dan cucu secara 

turun-temurun melalui mulut ke mulut. 

Maka dari itu cerita yang disampaikan masih 

belum diketahui kebenarannya. Misalnya 

adalah mitos ikan lele yang terdapat pada 

masyarakat Desa Medang Kabupaten 

Lamongan. Masyarakat Desa Medang 

sampai sekarang masih mempercayai adanya 

mitos ikan lele. Berikut ini merupakan 

beberapa faktor yang menyebabkan 

masyarakat Desa Medang percaya akan 

mitos ikan lele (1) faktor agama. Mayoritas 

masyarakat Medang menganut agama Islam. 

(2) Faktor kepercayaan yang diyakini oleh 

semua masyarakat. (3) Faktor keluarga yang 

sejak lahir sudah dikenalkan dengan mitos 

ikan lele. (4) Faktor masyarakat dan 

kebudayaan. Masyarakat masih 

mempercayai adanya mitos ikan lele. 

Mayarakat meyakini bahwa mitos ikan lele 

tersebut menjadikan masyarakat Medang 

lebih mendekatkan diri kepada yang kuasa. 

Selain itu juga mitos ikan lele dimaknai 

sebagai edukatif, mitos dijadikan sebagai 

sebuah pembelajaran bagi masyarakat Desa 

Medang, serta makna filosofis yaitu 

kebudayaan yang terus berkembang secara 

turun temurun. 

http://www.pulsk.com/147843/
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Ketiga, mitos legenda. Mitos legenda 

merupakan kisah yang menceritakan tentang 

kejadian suatu tempat yang dikaitkan 

dengan seorang tokoh. Misalnya adalah 

mitos asal-usul terjadinya Danau Toba. Asal 

mula terjadinya Danau Toba menurut 

legenda mengatakan, dahulu ada seorang 

laki-laki bernama Toba. Toba merupakan 

laki-laki yang belum menikah. Suatu hari 

Toba pergi untuk memancing. Tidak lama 

kemudian pancing Toba ditarik oleh seekor 

ikan. Ikan tersebut kemudian berubah 

menjadi manusia dan menjadi istri Toba. 

Setelah beberapa tahun kemudian mereka 

memiliki seorang anak yang diberi nama 

Samosir. Istri Toba meminta kepada Toba 

untuk tidak menceritakan masa lalunya 

kepada Samosir. Pada suatu hari Samosir 

disuruh ibu nya untuk mengantarkan 

makanan kepada Toba yang sedang bekerja. 

Akan tetapi ditengah perjalanan makanan 

tersebut dimakan oleh Samosir. Mengetahui 

hal tersebut, Toba kemudian marah besar 

dan tidak sengaja mengatakan bahwa 

Samosir adalah anak ikan. Setelah perkataan 

tersebut kemudian terjadilah banjir, 

sehingga membentuk danau yang sekarang 

dikenal sebagai Danau Toba. 

Di Desa Kebowan dan 

Klecoregonang yang akan dijadikan peneliti 

sebagai objek penelitiannya, terdapat mitos 

larangan pernikahan antara laki-laki Desa 

Kebowan dengan perempuan Desa 

Klecoregonang. Kedua desa ini merupakan 

desa yang berada di daerah Kecamatan 

Winong, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa 

Tengah. Lokasi kedua desa ini sangat dekat 

dan bersebelahan. Di kedua desa ini terdapat 

aturan yang telah diketahui oleh semua 

warga di desa tersebut. Aturan tersebut 

adalah bahwa penduduk laki-laki Desa 

Kebowan tidak boleh menikah dengan 

perempuan Desa Klecoregonang. 

Pemilihan mitos larangan pernikahan 

antara laki-laki Desa Kebowan dengan 

perempuan Desa Klecoregonang ini bukan 

hanya faktor kebetulan saja. Pertama, 

masyarakat Desa Kebowan masih 

mempercayai mitos tentang larangan 

menikah antara laki-laki Desa Kebowan 

dengan perempuan Desa Klecoregonang. 

Kedua, masih jarang dilakukan penelitian 

tentang mitos larangan pernikahan antara 

laki-laki Desa Kebowan dengan perempuan 

Desa Klecoregonang. Ketiga, peneliti ingin 

mengkaji lebih mendalam tentang 

kebudayaan dan mitos yang masih berlaku 

pada masyarakat Desa Kebowan tersebut 

dengan sudut pandang antropologi. 

Banyak faktor yang 

melatarbelakangi seseorang mempercayai 
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mitos, karena mitos memiliki tiga fungsi: 

(1), mitos memberikan penyadaran terhadap 

manusia, bahwa ada kekuatan adiluhung 

diatas manusia. Manusia menjadi melebur 

dengan alamnya, manusia pada taraf ini 

belum menyadari eksistensi dirinya, karena 

selalu dikaitkan dengan kekuatan mitos yang 

membentuk mereka. (2), mitos berkaitan 

dengan fungsi yang pertama, yaitu memberi 

jaminan terhadap masakini. Mitos yang  

dideskripsikan tentang kejadian tersebut 

diambil maknanya kemudian dijadikan 

landasan bagi masa kini. (3), mitos memberi 

pengetahuan tentang dunia. Kejadian alam 

semesta dan pembentukannya tak bisa 

dilepaskan dari kekuatan adi kuasa yang 

transenden (Peurson dalam Hassanah 2012: 

6-7). 

Beberapa referensi penelitian-

penelitian terdahulu yang dilakukan sesuai 

dengan tema skripsi penulis adalah 

penelitian dari Wirajaya (2010) dari Jurusan 

Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Seni 

Rupa, Universitas Sebelas Maret dengan 

judul “Pelapisan Sosial dan Pernikahan Ideal 

dalam Mitos Sangkuriang. Penelitian ini 

membahas tentang kaitan pelapisan sosial 

masyarakat Sunda dalam mitos sangkuriang. 

Referensi lain yang berkaitan dengan 

tema skripsi penulis yaitu, penelitian dari 

Hasanah (2012) dari Jurusan Antropologi, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Airlangga. Penelitian tersebut 

merupakan tugas akhir skripsi, dengan judul 

“Mitos Ikan Lele: Studi Deskriptif pada 

Masyarakat Desa Medang, Kecamatan 

Glagah, Kabupaten Lamongan”. Penelitian 

tersebut membahas tentang eksistensi mitos 

ikan lele yang sekarang masih dipercayai 

oleh masyarakat Medang. 

Kajian lain yang berkaitan dengan 

tema skripsi penulis yaitu, penelitian dari 

Kamilah (2015) [Diakses tanggal 17 April 

2017] http://repository.upi.edu dari 

Universitas Pendidikan Indonesia, dengan 

judul “Hubungan Prasangka Etnis dengan 

Penyeleksian Calon Pasangan Hidup dari 

Etnis Sunda pada Masyarakat Etnis Jawa 

yang Tinggal di Kota Bandung”. Penelitian 

tersebut menjelaskan tentang orang Sunda 

yang tidak boleh menikah dengan orang 

Jawa, ini disebabkan karena adanya 

stereotipe atau prasangka buruk terhadap 

masing-masing etnis. Prasangka buruk ini 

diperkuat dengan adanya mitos larangan 

pernikahan. Mitos larangan pernikahan 

antara masyarakat Jawa dengan masyarakat 

Sunda ini terjadi karena perang Bubat. 

Perang Bubat ini terjadi karena raja kerajaan 

Padjajaran tidak terima kalau maksud 

kedatangannya dianggap sebagai tanda 

http://repository.upi.edu/
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takluk kepada kerajaan Majapahit. Maksud 

kedatangan raja kerajaan Padjajaran ke 

kerajaan Majapahit adalah untuk memenuhi 

lamaran yang diberikan oleh raja kerajaan 

Majapahit. Peperangan mulai terjadi antara 

kerajaan Padjajaran dengan Majapahit. 

Peperangan ini kemudian dimenangkan oleh 

kerajaan Majapahit. Sejak saat itulah 

hubungan antara kerajaan Majapahit (Jawa) 

dengan kerajaan Padjajaran (Sunda) menjadi 

renggang. Peperangan tersebut membuat 

kerajaan Padjajaran menjadi marah, dan 

kemudian membuat suatu perjanjian yaitu 

orang Padjajaran (Sunda) tidak boleh 

menikah dengan orang Majapahit (Jawa). 

Perjanjian tersebut masih diyakini oleh 

masyarakat Sunda dan masyarakat Jawa 

sampai sekarang ini. 

Pada penelitian yang dilakukan 

peneliti kali ini lebih membahas tentang 

bagaimana fungsi mitos dalam kehidupan 

sehari-hari manusia. Fungsi mitos ini dapat 

diketahui melalui ceritanya. Fungsi mitos ini 

mencakup berbagai aspek kehidupan 

manusia, misalnya hukum, kekerabatan, 

pendidikan, dan agama. 

Dengan berkembangnya zaman modern, 

maka seharusnya manusia juga bisa berfikir 

secara rasional (atau bisa dimengerti oleh 

akal fikiran). Akan tetapi kenyataannya 

masih banyak orang yang masih percaya 

dengan adanya mitos-mitos yang 

berkembang dikalangan masyarakat yang 

bahkan bersifat irasional, seperti pada kasus 

yang peneliti deskripsikan diatas. Dengan 

berkembangnya mitos tersebut, peneliti 

tertarik untuk meneliti mitos yang 

berkembang di masyarakat Desa Kebowan 

dan Klecoregonang tersebut sebagai bahan 

untuk membuat tugas akhir skripsi. 

Bronislaw Malinowski merupakan 

salah satu tokoh fungsionalisme yang sangat 

penting dalam sejarah teori antropologi. Ia 

merupakan antropolog berkebangsaan 

Polandia. Teori fungsionalisme sangat 

berkembang ketika pada zaman Malinowski 

ini. Penelitian Malinowski yang sangat 

terkenal adalah pada masyarakat kepulauan 

Trobriand. 

 Menurut Malinowski dalam 

etnografi nya masyarakat Trobriand 

merupakan masyarakat yang masih 

mempercayai hal-hal magis. Masyarakat 

Trobriand mempercayai bahwa orang yang 

mati maka mereka akan menempati salah 

satu posisi yaitu antara menjadi hantu yang 

gentayangan atau soul. Soul ini yang 

kemudian tinggal di pulau tuma yang 

memiliki kehidupan seperti manusia pada 

umumnya. Ketika soul tersebut menjadi tua, 

maka dia akan bisa berubah menjadi muda 
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kembali. Kemudian soul ini masuk dalam 

rahim perempuan yang menjadikannya 

perempuan tersebut hamil (Syam 2007 : 32) 

 Pada masyarakat Trobriand apabila 

terdapat gejala sesuatu yang diluar batas 

akal manusia, maka mereka akan 

mengembalikan hal tersebut kedalam magi. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa magi dalam 

masyarakat Trobriand memiliki fungsi untuk 

menjelaskan sesuatu yang tidak masuk akal.  

 Malinowski juga menyinggung 

tentang mitologi yang terdapat pada 

masyarakat Trobriand. Metode Malinowski 

dalam menganalisis mitologi ini adalah 

mengobservasi dongeng-dongeng mitologi 

tersebut kedalam kehidupan sehari-hari 

masyarakat. Dongeng-dongeng ini menurut 

masyarakat Trobriand tidak hanya sebagai 

sejarah saja, tetapi merupakan dongeng-

dongeng yang yang suci yang dianggap 

nyata serta dianggap sebagai pedoman 

dalam kehidupan sehari-hari mereka 

(Koentjaraningrat 1980 : 169). 

 Malinowski mengembangkan suatu 

teori tentang fungsi dari unsur-unsur 

kebudayaan manusia. Dengan menggunakan 

learning theory sebagai dasar, Malinowski  

mengembangkan teori fungsionalisme nya. 

Dalam bukunya tersebut, Malinowski 

menjelaskan tentang fungsi dari unsur-unsur 

kebudayaan manusia. Inti dari teori 

fungsionalisme ini adalah bahwa segala 

aktivitas kebudayaan itu sebenarnya 

bermaksud memuaskan kebutuhan manusia 

dalam kehidupan sehari-hari 

(Koentjaraningrat 1980 : 171). Kebutuhan 

manusia ini menurut Malinowski dibagi 

menjadi tiga bagian yaitu pertama 

kebutuhan biologis, kedua kebutuhan 

instrumental, dan yang ketiga adalah 

kebutuhan integratif. 

 Pertama kebutuhan biologis, ini 

meliputi kebutuhan pangan dan prokreasi. 

Kedua kebutuhan instrumental, ini meliputi 

kebutuhan hukum dan pendidikan. 

Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan 

integratif, kebutuhan ini meliputi kebutuhan 

agama dan kesenian (Syam 2007 : 31). 

Metode 

 Tipe penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif yang berarti penelitian ini 

berusaha menggambarkan segala hal dan 

mengisahkan secara terperinci suatu 

fenomena. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kualitatif.  

Penelitian dilakukan di wilayah Desa 

Kebowan, Kecamatan Winong, Kabupaten 

Pati. Penentuan lokasi penelitian ini 

berdasarkan: 
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1) Masyarakat Desa Kebowan dan Desa 

Klecoregonang masih mempercayai mitos 

tentang larangan menikah antara laki-laki 

Desa Kebowan dengan perempuan Desa 

Klecoregonang. 2) Masih jarang dilakukan 

penelitian tentang mitos larangan menikah 

antara laki-laki Desa Kebowan dngan 

perempuan Desa Klecoregonag. 3) Serta 

peneliti ingin mengkaji lebih mendalam 

tentang kebudayaan dan mitos yang masih 

berlaku pada masyarakat Desa Kebowan dan 

Desa Klecoregonang tersebut dengan sudut 

pandang antropologi. 

Dalam penelitian ini, untuk 

mendapatkan informan yang baik peneliti 

menentukan informan yang mengetahui 

sejarah terjadinya mitos larangan nikahan 

antara laki-laki Desa Kebowan dengan 

perempuan Desa Klecoregonang, dan para 

penduduk yang akan memberikan pendapat 

mereka tentang adanya mitos tersebut. 

Dalam menentukan informan yang 

baik, peneliti menggunakan metode 

penentuan informan yang ditulis oleh James 

P. Spradley. Dalam buku yang berjudul 

Metode Etnografi terdapat persyaratan untuk 

menentukan informan yang baik diantaranya 

adalah, enkulturasi penuh, keterlibatan 

langsung, suasana budaya yang tidak 

dikenal, waktu yang cukup, dan non analitis 

(Spradley : 1997) 

 Dalam penelitian ini untuk 

mendapatkan data lapangan, peneliti 

menggunakan observasi, wawancara, dan 

sumber data sekunder lainnya. Tipe 

penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

yang berarti penelitian ini berusaha 

menggambarkan segala hal dan 

mengisahkan secara terperinci suatu 

fenomena. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang bertujuan memahami realitas sosial, 

yaitu melihat dunia dari apa adanya, bukan 

dunia yang seharusnya, maka seorang 

peneliti kualitatif haruslah orang yang 

memiliki sifat open minded. Karenanya, 

melakukan penelitian kualitatif dengan baik 

dan benar bearti telah memiliki jendela 

untuk memahami dunia psikologi dan 

realitas sosial. 

Dalam penelitian ini, yang berbicara 

adalah berdasarkan hasil dari data yang ada 

di lapangan. Penulis tidak memberikan 

penafsiran atau menambahkan suatu asumsi 

mengenai kebudayaan yang telah diteliti. 

Hal ini dimaksudkan agar hasil penelitian ini 

sesuai dengan apa yang ada pada keadaan 

sesungguhnya. 

Dalam penelitian ini peneliti 

pertama-tama menentukan permasalahan 

yang akan dibahas. Permasalahan tersebut 
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adalah fungsi dari mitos larangan nikahan 

antara laki-laki Desa Kebowan dengan 

perempuan Desa Klecoregonang. 

Kemudian setelah menentukan 

permasalahan, langkah yang selanjutnya 

dilakukan adalah mengumpulkan data yang 

ada pada lapangan. Mengumpulkan data ini 

dengan cara observasi, wawancara, dan 

sumber data sekunder. 

Langkah selanjutnya adalah menulis 

ulang hasil wawancara yang diambil dari 

para informan kedalam bentuk tulisan. 

Kemudian catatan dari hasil wawancara 

tersebut dikelompokan kedalam berbagai 

bagian yaitu wawancara dengan Bapak 

Modin diubah menjadi sebuah cerita asal-

usul terjadinya mitos larangan nikahan, dan 

wawancara dengan pemuda-pemudi sebagai 

tanggapan atas mitos larangan nikahan. 

Kemudian dari cerita asal-usul terjadinya 

mitos larangan nikahan tersebut dicari 

fungsi dalam kehidupan masyarakat Desa 

Kebowan dan Desa Klecoregonang. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Asal Mula Mitos Larangan Pernikahan 

Mitos larangan pernikahan antara 

laki-laki Desa Kebowan dengan perempuan 

Desa Klecoregonang berawal dari kisah 

masyarakat terdahulu. Penduduk Desa 

Kebowan dan Desa Klecoregonang  

meyakini akan hal tersebut. Asal mula 

terjadinya mitos larangan pernikahan ini, 

tidak terlepas dari kisah antara danyang atau 

sespuh kedua desa tersebut. 

 Danyang merupakan sebutan untuk 

seseorang yang telah melakukan babat tanah 

yang awalnya hutan menjadi sebuah daerah. 

Danyang biasanya memiliki kekuatan 

spiritual yang tinggi, yang berguna untuk 

membantu dalam melakukan babat tanah. 

Danyang juga merupakan seorang kepala 

desa yang pertama dalam memimpin suatu 

desa. 

 Pada suatu hari hiduplah sepasang 

saudara kandung kakak beradik yang sangat 

rukun. Mereka berdua adalah Ganiyah dan 

Ruwaksa. Sang kakak perempuan bernama 

Ganiyah sedangkan sang adik laki-laki 

bernama Ruwaksa. Mbah Ganiyah yang 

kemudian menjadi danyang Desa 

Klecoregonang, sedangkan  Mbah Ruwaksa 

yang kemudian menjadi danyang Desa 

Kebowan. Mereka berdua tetap menjalin 

hubungan yang harmonis sebagai saudara 

walaupun sudah menjadi pemimpin desa. 

Kedua saudara kandung tersebut 

masing-masing memiliki kesaktian. 
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Kesaktian dari Mbah Ganiyah adalah ketika 

musim panen tiba Mbah Ganiyah sedang 

mengambil hasil panen. Setelah padi diambil 

oleh Mbah Ganiyah, tiba-tiba bekas padi 

yang sudah diambil Mbah Ganiyah tumbuh 

lagi. Mbah Ruwaksa yang melihat kejadian 

itu kemudian bertanya “yu, jenengan kok 

nduweni kasekten ngoten niku pripun?”. 

Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan 

Mbah Ruwaksa bertanya kepada Mbah 

Ganiyah tentang rahasia kesaktian Mbah 

Ganiyah. Kemudian Mbah Ganiyah 

menjawab “ngene le, wong nek lurus karo 

pangeran, njalok opo wae mesti keturutan”. 

Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan 

orang yang dekat dengan Allah, maka segala 

kemauannya akan terpenuhi. Kesaktian yang 

dimiliki oleh Mbah Ruwaksa adalah 

kekuatannya yang sangat luar biasa. Mbah 

Ruwaksa merupakan prajurit dari kerajaan 

Kabupaten Pati yang terkenal sangat hebat. 

Kehebatannya tersebut kemudian yang 

menjadikan Mbah Ruwaksa memiliki gelar 

Banteng Borok. Oleh karena itu danyang 

Desa Kebowan dikenal dengan sebutan 

Mbah Banteng Borok. 

 Awal mula terjadinya mitos larangan 

pernikahan ini yaitu danyang atau nenek 

moyang Desa Kebowan dengan Desa 

Klecoregonang merupakan saudara 

kandung. Sang kakak dari danyang 

Klecoregonang, dan sang adik dari danyang 

Kebowan. Danyang Desa Klecoregonang 

merupakan kakak perempuan dari danyang 

Desa Kebowan yang merupakan laki-laki. 

Kakak beradik ini memiliki hubungan yang 

sangat baik. 

 Pada suatu ketika mereka berdua 

bertemu dan membuat suatu kesepakatan. 

Kesepakatannya adalah danyang 

Klecoregonang memberikan tanah miliknya 

yang berada disebelah utara Desa Kebowan 

menjadi wilayah Desa Kebowan. Sebaliknya 

danyang Desa Kebowan mengizinkan ketika 

ada penduduk Desa Klecoregonang 

meninggal akan dimakamkan di tanah 

makam Desa Kebowan. Hal tersebut masih 

dilakukan sampai sekarang ini. Ketika ada 

penduduk Desa Klecoregonang yang 

meninggal, maka akan dimakamkan di 

makam Desa Kebowan. 

Kesepakatan yang kedua adalah 

keturunan mereka tidak boleh ada yang 

menikah, jika dari pihak laki-laki adalah 

berasal dari Desa Kebowan dan pihak 

perempuan dari Desa Klecoregonang. Hal 

ini dikarenakan danyang Desa 

Klecoregonang dan danyang Desa Kebowan 

merupakan saudara kandung. Dimana yang 

danyang Klecoregonang adalah kakak 

perempuan dari danyang Kebowan, maka 
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dari itu tidak boleh ada laki-laki Desa 

Kebowan yang menikah dengan perempuan 

Desa Klecoregonang. Karena hal tersebut 

dianggap tidak pantas, apabila adik laki-laki 

menikah dengan kakak perempuannya 

sendiri. 

Akan tetapi berbeda jika yang 

menikah adalah pihak perempuan dari Desa 

Kebowan dengan laki-laki dari Desa 

Klecoregonang. Hal ini diperbolehkan 

karena dianggap tidak menyalahi aturan. 

Bahkan hal tersebut malah dianjurkan bagi 

masyarakat Desa Kebowan. Apabila hal 

tersebut terjadi maka pernikahan mereka 

dipercaya akan harmonis. 

Fungsi Mitos Larangan Pernikahan 

Seperti yang telah dikatakan 

Malinowski bahwa kebudayaan memiliki 

fungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia. 

Kebutuhan tersebut diantaranya adalah 

kebutuhan biologis, kebutuhan instrumental, 

dan kebutuhan integratif. Kebutuhan 

biologis meliputi kebutuhan pangan dan 

prokreasi. Kebutuhan instrumental meliputi 

kebutuhan hukum dan pendidikan. 

Kebutuhan integratif meliputi kebutuhan 

agama dan kesenian 

  Fungsi mitos larangan nikah yang 

pertama adalah menurut kebutuhan 

biologisnya. Mitos ini menunjukan dalam 

memutuskan jodoh yang terbaik bagi 

mereka. Jodoh yang terbaik menurut mereka 

adalah laki-laki yang lebih tua menikah 

dengan perempuan yang lebih muda. Serta, 

mitos ini menjelaskan bahwa pernikahan 

dengan saudara kandung (incest) akan 

menghasilkan keturunan yang cacat secara 

mental. 

 Fungsi mitos larangan nikah yang 

kedua adalah menurut kebutuhan 

instrumentalnya. Kebutuhan secara 

instrumental ini meliputi kebutuhan 

pendidikan dan hukum. Mitos larangan 

nikah ini memberikan pendidikan bagi 

masyarakat Desa Kebowan dan Desa 

Klecoregonang bahwa menikah dengan 

saudara kandung akan memberikan dampak 

yang buruk. Jadi, mitos larangan pernikahan 

ini merupakan suatu pembelajaran yang 

diberikan oleh orang-orang terdahulu kepada 

orang-orang pada zaman sekarang tentang 

larangan dari pernikahan antar saudara 

kandung. 

 Fungsi mitos larangan nikah yang 

ketiga adalah menurut kebutuhan 

integratifnya. Kebutuhan secara integratif ini 

meliputi kebutuhan agama dan kesenian. 

Mitos larangan nikah ini juga memiliki 

fungsi dalam pendidikan agama. Seperti 
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yang telah disebutkan bapak Rusydi Ahmad 

bahwa dalam hukum fikih tidak boleh 

menikah dengan orang yang mukhrim, yaitu 

orang yang memiliki hubungan darah atau 

saudara kandung. 

 Mitos berfungsi untuk menjelaskan 

sesuatu yang diluar batas akal pikiran 

manusia, begitu pula dengan Mitos 

Larangan Pernikahan Antara Laki-laki Desa 

Kebowan dengan Perempuan Desa 

Klecoregonang. Masyarakat pada zaman 

dahulu belum mengetahui apa penyebab 

yang sebenarnya dari peristiwa meiliki anak 

yang cacat mental dari hasil pernikahan 

sedarah (incest) tersebut. Maka dari itu 

masyarakat menciptakan mitos tersebut 

untuk menjelaskan fenomena tersebut agar 

bisa diterima dikalangan masyarakat dan 

tidak akan dilakukan pernikahan dengan 

saudara kandung. 

Pendapat Masyarakat Tentang Mitos 

Ditemukan bahwa pemuda Desa 

Kebowan dan Desa Klecoregonang ada yang 

mengetahui, dan kurang mengetahui tentang 

adanya mitos larangan pernikahan tersebut. 

Mereka yang belum mengetahui tentang 

adanya mitos ini adalah mereka yang belum 

dewasa, yaitu umur 17 tahun ke bawah. 

Mereka yang telah mengetahui mitos ini 

berasal dari cerita orang tua mereka masing-

masing. Dapat disimpulkan bahwa mitos ini 

akan diceritakan kepada anaknya ketika 

sang anak sudah mulai beranjak dewasa 

yaitu sekitar umur 17 tahun keatas. 

Berbagai pendapat juga penulis 

cantumkan dalam bab ini, yaitu pendapat 

dari para pemuda yang mengetahui tentang 

adanya mitos larangan pernikahan ini dan 

pendapat para ulama. Pemuda Desa 

Kebowan dan Klecoregonang memiliki 

beberapa pendapat, pendapat tersebut ada 

yang menyetujui dan ada yang tidak 

menyetujui. Seorang ulama berpendapat 

bahwa hal tersebut merupakan sebuah 

penghormatan kepada sesepuh mereka, 

sebenarnya dalam hukum fikih mitos 

pernikahan tersebut tidak ada. Memang 

seseorang manusia tidak boleh menikah 

dengan saudara kandung mereka, akan tetapi 

dalam mitos ini yang saudara kandung 

adalah para leluhur mereka, jadi tidak 

masalah jika penduduknya saling menikah. 

Dalam hukum Islam, orang yang tidak boleh 

menikah adalah orang yang merupakan 

saudara kandung serta orang yang 

merupakan saudara satu sepersusuan yaitu 

dua orang yang pernah menyusu dari 

seorang ibu yang sama. 

Dalam pemaparan yang telah penulis 

sajikan diatas, dapat diketahui bagaimana 
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cara bekerja nalar masyarakat Desa 

Kebowan dan Desa Klecoregonang. 

Masyarakat Desa Kebowan dan Desa 

Klecoregonang telah mengetahui apa itu 

yang dimaksud dengan larangan incest atau 

larangan menikah dengan saudara kandung 

sendiri. Mereka menjelaskan bahaya 

melakukan pernikahan dengan saudara 

kandung dengan cara mengenalkan Mitos 

Larangan Pernikahan ini yang dipercaya 

akan mendapatkan musibah jika 

melakukannya. 

 Masyarakat Desa Kebowan dan Desa 

Klecoregonang masih memegang teguh 

kebudayaan yang terdapat pada sekitar 

mereka yang telah diwariskan oleh nenek 

moyang mereka. Mereka menganggap 

bahwa kebudayaan tersebut harus 

dilestarikan. Masyarakat Desa Kebowan dan 

Desa Klecoregonang masih mempercayai 

mitos tersebut dengan beberapa faktor 

diantaranya adalah (1) Faktor masyarakat 

yang masih memegang teguh adat Jawa. (2) 

Faktor masyarakat yang masih 

menyampaikan mitos ini kepada generasi 

selanjutnya. (3) Faktor masyarakat yang 

patuh akan perkataan orang tua terdahulu. 

Simpulan 

Berdasarkan pemaparan diatas dapat 

disimpulkan bahwa Mitos larangan 

pernikahan antara laki-laki Desa Kebowan 

dengan Perempuan Desa Klecoregonang 

memiliki fungsi sebagai berikut. Pertama 

fungsi sebagai pemenuhan kebutuhan 

biologis, yaitu pemilihan jodoh yang tepat 

bagi masyarakat Desa Kebowan dan Desa 

Klecoregonang. Kedua fungsi sebagai 

pemenuhan kebutuhan Instrumental,yaitu 

pembelajaran bahwa menikah dengan 

saudara kandung akan memberikan dampak 

yang buruk. Ketiga fungsi sebagai 

pemenuhan kebutuhan Integratif yaitu 

meliputi keagamaan, dalam hukum fikih 

dikatakan bahwa menikah dengan orang 

yang mukhrim adalah haram. Orang yang 

mukhrim adalah orang yang memiliki 

hubungan darah. 
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