
 

 

BAB V 

 PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, tujuan dari penelitian ini 

adalah mendokumentasikan mitos tentang ikan larangan dan kuburan Mande Rubiah 

di Batu Busuk, Pauh, Kota Padang. Dari penelitian ini dapat disimpulkan: 

1. Penelitian mitos tentang mitos Ikan Larangan dan Kuburan Mande 

Rubiah ini sudah berhasil didokumentasikan. Pada pendokumentasian 

yang dilakukan ditemukan 1 mitos Ikan Larangan dan 2 mitos Kuburan 

Mande Rubiah. 

2. Mitos tentang Ikan Larangan dan Kuburan Mande Rubiah masih 

berfungsi dikalangan masyarakat Batu Busuak, namun keberadaan 

Kuburan Mande Rubiah seperti sudah tidak lagi dipedulikan. Kuburan 

tersebut dibiarkan begitu saja, tidak dibersihkan dan sudah ditutupi oleh 

rumput-rumput yang tinggi. 

5.2 Saran  

 Penelitian dan pendokumentasian terhadap mitos Ikan Larangan dan Kuburan 

Mande Rubiah di Batu Busuk sebagai salah satu cara agar mitos tersebut tidak hilang 

begitu saja, serta masyarakat dapat  menjaga dan melestarikannya. 

 Penelitian terhadap mitos Ikan Larangan dan Kuburan Mande Rubiah ini 

dapat dijadikan bahan untuk penelitian lebih lanjut dan berkelanjutan menggunakan 



 

 

berbagai pendekatan ilmiah yang relevan, untuk menggali nilai-nilai luhur yang 

terkandung di dalamnya. Meskipun pada saat sekarang ini kita berada pada zaman 

modern, akan tetapi ada hal-hal yang masih tinggal bagi kelompok pendukungnya. 

Sebagai seseorang yang cinta akan kebudayaan Minangkabau, perlu bagi kita untuk 

menjaga, merawat dan melestarikan kembali agar mitos-mitos tersebut tidak hilang. 

Penelitian ini juga merupakan salah satu bentuk cinta terhadap budaya Minangkabau. 

Adapun saran yang disampaikan setelah penelitian ini dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Para orang tua di Nagari Batu Busuk Kecamatan Pauh Kota Padang agar 

dapat mensosialisasikan fungsi mitos ikan larangan dan kuburan mandeh 

rubiah tersebut. 

2. Kepada masyarakat Nagari Batu Busuk Kecamatan Pauh Kota Padang agar 

tetap melestarikan mitos Ikan Larangan dan Kuburan Mandeh Rubiah 

tersebut. 

3. Bagi generasi muda supaya lebih menjaga sopan santun. Dalam mitos Ikan 

Larangan dan Kuburan Mandeh Rubiah ini telah dijelaskan bahwa setiap 

perbuatan manusia akan menyebabkan suatu akibat. 

4. Kepada Fakultas Ilmu Budaya agar mendukung penyebaran mitos Ikan 

Larangan dan Kuburan Mandeh Rubiah di tengah-tengah masyarakat sehingga 

mitos larangan tersebut tetap bertahan sampai pada kehidupan yang modern 

seperti saat sekarang ini. 


