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 Penelitian ini mengenai Tabu dan Mitos Seputar Wanita Hamil Pada Etnik 

Jawa Di Desa Bakaran Batu Kabupaten Deli Serdang. Penelitian bertujuan untuk 

mengetahui perkembangan mitos dan tabu di dalam etnik Jawa, simbol atau 

makna yang terkait seputar masa kehamilan, akibatnya serta pandangan yang 

tertanam pada ideologi wanita Jawa. 

 

 Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

observasi, penelitian tanpa terlibat langsung dengan aktifitas orang – orang yang 

sedang diamati dan melalui tanya jawab. Data – data dari hasil penelitian ini 

didukung oleh hasil wawancara yang peneliti lakukan tanpa terlibat dengan 

aktifitas yang sedang diamati dalam penelitian Tabu dan Mitos Seputar Wanita 

Hamil Pada Etnik Jawa Di Desa Bakaran Batu Kabupaten Deli Serdang. 

 

 Mengenai Tabu Dan Mitos Seputar Wanita Hamil sudah sejak lama berlaku 

pada etnik Jawa dan dikembangkan oleh etnik Jawa deli di Bakaran Batu. Akan 

tetapi informan hanya menjalankan sesuai dengan yang diketahui keluarga dan 

yang berkembang dimasyarakat. Mitos dan tabu dijalani karena alasan takut 

dengan hal gaib tetapi juga ditinggalkan karena ketidakmasukakalan makna dan 

kegiatan yang dilakukan. apalagi Generasi sekarang yang telah mengikuti 

perkembangan zaman, mulai merasa enggan untuk mengikuti adat yang selama ini 

telah hidup dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena pikiran awam yang 

tertanam dalam pikiran telah digantikan dengan pengetahuan yang rasional. 

Dengan adanya percampuran kebudayaan telah membuat wanita hamil etnik Jawa 

cenderung menjalankan pantangan dari etnik Melayu dari pada etnik Jawa asli 

sebab aturan mitos dan pantangan pada etnis Jawa cenderung tidak rasional atau 

tidak masuk akal. Hal tersebut berarti telah terjadi akulturasi kebudayaan etnik 

Jawa di Desa Bakaran Batu dengan etnik lain terkait kehamilan. ibu hamil pada 

etnik Jawa di Desa Bakaran Batu melakukan mitos dan tabu bukan berdasarkan 

pengetahuannya secara benar. Akan tetapi sekedar mengikuti apa yang dikatakan 

keluarganya tidak boleh atau pantang. Wanita hamil etnik Jawa di Desa Bakaran 

Batu tidak mengetahui secara lengkap mitos dan tabu wanita hamil yang 

digunakan masyarakat Jawa di Pulau Jawa pada umumya. 

  

  

 

 


