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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang Persepsi Etnis 

Jawa Terhadap Kekuatan Magis Jimat Buluh Perindu Studi Kasus: di Jln Mawar 

Gang Keluarga II Kelurahan Sari Rejo Medan Polonia menyimpulkan bahwa: 

1. Buluh perindu merupakan benda yang dianggap memiliki kekuatan magis 

didalamnya sehingga buluh perindu dijadikan sebagai jimat bagi seseorang 

yang mempercayainya. Buluh perindu  juga memiliki beberapa kegunaan 

yaitu: 

a. buluh perindu digunakan sebagai pelaris dagangan 

b.  buluh perindu digunakan sebagai pemikat 

c. buluh perindu digunakan pembuat suara menjadi merdu 

d. buluh perindu digunakan sebagai penangkal binatang berbisa. 

2. Untuk mendapatkan buluh perindu ini bagi seseorang yang ingin memakainya 

maka bisa pergi ke dukun karena beberapa dukun memiliki buluh perindu ini, 

selain itu beberapa media sosial juga sudah ada yang menjual buluh perindu 

ini dengan tarif mulai dari 200ribu hingga jutaan rupiah. Bagi seseorang yang 

ingin menggunakannya maka dapat pergi ke seorang dukun. Dukun tersebut 

yang akan memasangkan buluh perindu tersebut dengan menggunakan 

bacaan/mantra – mantra tertentu sehingga jimat tersebut dapat berfungsi.  
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3. Buluh perindu dapat berfungsi apabila sudah diisi oleh kekuatan magis. 

Kekuatan magis merupakan upaya menggunakan bantuan makhluk gaib untuk 

sesuatu tujuan yang diinginkan oleh yang meminta. Kekuatan magis yang diisi 

pada buluh perindu adalah  makhluk yang menduduki alam gaib salah satunya 

yaitu makhluk – makhluk halus seperti ruh – ruh leluhur, baik itu ruh yang 

baik maupun ruh yang jahat.  

4. Persepsi etnis Jawa yang ada di gang Keluarga terhadap kekuatan magis jimat 

buluh perindu hampir seluruhnya berpersepsi positif dan menganggap bahwa 

buluh perindu memang memiliki kekuatan magis sehingga dapat digunakan 

sebagai jimat dan memiliki banyak fungsi atau kegunaan. Masyarakat yang 

tinggl di gang Keluarga juga menganggap bahwa selama pengguna buluh 

perindu tidak mengganggu kenyamanan masyarakat yang tinggal disana,maka 

masyarakat sekitar tidak mempermasalahkan hal tersebut. 

5.2.  Kritik dan Saran 

 Peneliti sadar hasil tulisan dari peneliti masih memiliki banyak 

kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu peneliti mengharapkan 

kritik dan saran yang sangat membangun untuk memperbaiki hasil tulisan peneliti 

kedepannya. Saran peneliti selama penelitian di Jl. Mawar  Gang Keluarga II 

Kelurahan Sari Rejo adalah Bagi seseorang ataupun pengguna buluh perindu 

seharusnya tidak terus menerus berharap dari buluh perindu itu saja, karena tanpa 

usaha dan doa semuanya tidak lah berjalan sesuai yang diinginkan.  


