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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan pada bab 

sebelumnya maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pandangan subjek tentang carok 

Pandangan subjek pertama tentang carok subjek memandang carok 

sebagai wujud pembelaan terhadap diri karena harga diri yang terinjak-

injak,Sedangkan pandangan subjek kedua tentang carok sebagai penjagaan 

diri dari seseorang yang mempunyai niat jahat kepadanya, 

2. Mengapan subjek mengambil jalan keluar carok sebagai jalan 

penyelesaian masalah 

Subjek pertama mengambil jalan keluar carok sebagai 

penyelesaian masalah karena subjek  merasa bahwa jika melakukan carok 

semua masalah  bisa selesai, sedangkan menurut subjek kedua adalah 

subjek tidak akan melakukan carok kecuali masalah yang pelik. Pelaku 

memilih jalan penyelesaian masalah dengan melakukan carok ketika 

masalah tersebut tidak bisa diselesaikan dengan cara yang damai. Artinya 

bahwa, permasalahan yang ada sudah tergolong sangat pelik. Suatu 

permasalahan dikatakan pelik, dalam pandangan orang Maduraadalah 

ketika masalah itu menyangkut atau bersentuhan dengan persoalan 

martabat (harga diri) dalam kaitannya dengan perasaan malo (malu) yang 

ditimbulkan ketika terjadi pelecehan. 
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3. Perasaan Bersalah Pelaku Carok 

Perasaan bersalah pada subjek pertama adalah subjek merasa bahwa 

Subjek merasa menyesal, kecewa, terhadap perbuatan carok tersebut, sehingga 

membuat subjek merasa bersalah, kejadian carok masih membayang-bayangi 

pikiran subjek, reaksi badan subjek ketika merasa bersalah subjek merasa 

badan tidak nyaman, cara subjek mengatasi perasaan bersalah subjek 

mendekatkan diri kepada tuhan. 

 sedangkan menurut subjek kedua Subjek merasa belum merasa 

bersalah, ketika ditanya tentang menurut anda apakah melakukan carok 

bertentangan dengan hati nurani subjek baru merasa bahwa subjek merasa 

bersalah, subjek merasa kecewa, menyesal, setelah melakukan carok,kejadian 

carok masih membayang-bayangi subjek tetapi jarang, subjek tidak merasa 

ada reaksi pada tubuhnya saat merasa bersalah, subjek mengatasi masalah 

tersebut dengan tirakat dan minta barokah kepada kyai.  

B. Saran 

Dalam penelitian yang telah dilakukan maka peneliti menyarankan: 

a. Bagi keluarga besar 

Supaya memberikan pandangan yang positif terhadap subjek dan 

memberikan arahan-arahan yang bersifat membangun agar subjek tidak 

mengingat masalah tersebut. 
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b. Bagi subjek 

Supaya bisa mengontrol emosi , bisa menyelesaikan masalah dengan 

kekeluargaan.dan jangan memilih carok sebagai alternatif jalan 

penyelesaian masalah 

c. Bagi Masyarakat 

 Dengan melihat banyak dampak negatif yang dialami ketika 

melakukan carok, maka sebaiknya masyarakat khususnya masyarakat 

Madura bisa mencari solusi yang lebih bersifat komonikatif 

sehinggatindakan carok tidak lagi digunakan atau dijadikan jalan 

penyelesaian masalah. 

d. Bagi Peneliti Lain 

Peneliti menyadari akan adanya keterbatasan dan kekurangan dalam 

penelitian ini tentang penggalian data secara mendalam, maka peneliti 

memberi saran dan berharap dapat menginspirasi peneliti selanjutnya 

untuk menggunakan atau melakukan penelitian dengan teori yang berbeda. 


