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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Latar Belakang A.

Latar belakang penelitian ini bermula dari keprihatinan terhadap sebagian 

masyarakat Gunungkidul yang sangat mempercayai mitos pulung gantung sebagai 

penyebab masalah psikososial gantung diri. Kepercayaan yang diyakini banyak 

orang sebagai kesesatan, tetapi menjadi pegangan sebagian umat Islam yang 

menganggap pengaruh budaya Hindu. 

Selama ini yang sering disoroti oleh peneliti lain adalah seputar gantung 

diri, padahal kepercayaan yang berkembang seputar penyebab gantung diri juga 

tidak kalah penting untuk dibahas. Mengapa penting? karena termasuk perbuatan 

syirik dan kepercayaan berlebih terhadapnya dikhawatirkan dapat merusak 

keimanan seseorang terutama bagi generasi muda. Dijelaskan dalam Q.S Az-

Zumar ayat 65 yang berbunyi: 

َوِإََل الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلَك لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َولََتُكوَننَّ ِمَن اْْلَاِسرِينَ َوَلَقْد أُوِحَي إِلَْيَك   

Artinya: “Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (Nabi-nabi) 

yang sebelummu. Jika kamu mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapuslah 

amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. 

Tingkat wilayah seperti pedesaan, ekonomi, pendidikan, interaksi sosial, 

agama, dan lain-lain ditengarai mampu mempengaruhi pola pikir seseorang untuk 
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mempercayai suatu mitos. Sehingga adat istiadat yang telah terjadi dianggap suatu 

kebenaran. Hal tersebut sesuai dengan teori kognitif sosiokultural dari Vigotsky 

yang mengatakan bahwa kultur, interaksi sosial dan pendidikan mampu 

mempengaruhi perkembangan kognitif seseorang  (King, 2016).   

Kepercayaan biasa terjadi pada suatu mitos, tidak terkecuali mitos pulung 

gantung di Gunungkidul. Kata “pulung” biasanya diartikan sebagai tanda 

pembawa berkah bagi calon raja atau calon pemimpin, namun di Gunungkidul 

memiliki arti yang berbeda. Beredar mitos pulung gantung yang dipercaya sebagai 

sebuah kekuatan gaib. Orang yang terkena pulung gantung tersebut tidak memiliki 

daya untuk menolak dan seolah-olah sudah ditakdirkan meninggal dengan cara 

gantung diri  (Wirastomo, 2015).  

Data awal wawancara peneliti terhadap masyarakat setempat mengatakan 

bahwa gambaran pulung gantung berbentuk bola api berekor yang melintas cepat 

seperti meteor di langit. Awalnya berwarna merah dan berakhir pada warna hijau. 

Masyarakat pada umumnya meyakini bahwa setiap ada pulung gantung, maka 

dalam jangka kurang lebih satu minggu pasti ada orang yang melakukan gantung 

diri. Bujukan setan bernama pulung gantung ditengarai sebagai penyebabnya 

karena tidak mungkin orang yang lumpuh bisa berjalan dan menggantung di 

pohon seberang jalan. Fenomena tersebut sudah seperti tradisi dari zaman nenek 

moyang terdahulu dan sulit untuk tidak mempercayainya.  

Masyarakat menganggap bahwa pulung gantung sudah seperti peringatan 

dari Allah bahwa akan ada yang meninggal dengan cara gantung diri. Selain itu, 

mereka juga percaya bahwa orang yang meninggal sebelum 40 hari maka 
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arwahnya akan gentayangan dan ketika ada yang gantung diri maka tanah yang 

berada tepat dibawah pelaku harus dibuat bulatan (orang Jawa menyebut 

Gelungan) untuk menghindari menjadi tanah angker. Meskipun demikian, tidak 

ada pengucilan maupun ketakutan dari warga sekitar untuk menghindari keluarga 

pelaku gantung diri. Jika ada orang yang melihat pulung gantung kemudian 

memukul kentongan, maka dapat dipastikan tidak akan ada orang yang melakukan 

gantung diri. Tidak semua kasus gantung diri memiliki tanda-tanda pulung 

gantung, namun setiap ada pulung gantung pasti terjadi gantung diri.  

Kepercayaan tersebut selalu ada karena kasus gantung diri di Gunungkidul 

terjadi setiap tahunnya. Selama tahun 2016 tercatat 28 orang tewas dan tiga orang 

melakukan percobaan bunuh diri. Angka kasus gantung diri di Gunungkidul rata-

rata 25 orang pertahun. Untuk data tertinggi kasus gantung diri berada di tahun 

2012, yakni mencapai angka 39 orang. Kemudian pada tahun 2013 jumlah itu 

turun menjadi 29 kasus. Tahun 2014 kembali turun menjadi 19 kasus dan tahun 

2015 naik lagi menjadi 31 kasus gantung diri (Saroh, 2017). 

Menurut Rochmawati (2009), faktor penyebab bunuh diri di Gunungkidul 

80% dikarenakan depresi, sementara 2.346 orang diperkirakan mengalami 

gangguan jiwa dan 10% diantaranya berpotensi melakukan aksi bunuh diri. 

Jika dibiarkan terus menerus, maka dikhawatirkan masyarakat semakin 

terbelenggu pada keyakinan perusak iman tersebut. Hal ini diperkuat bahwa 

meskipun mayoritas penduduk Gunungkidul (96,54%) beragama Islam, namun 

sedikit yang memahami ilmu agama. Menurut Khusbanatun (2016) penyebabnya 

antara lain karena komunikasi sebagian penyuluh agama masih ada yang belum 
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mempunyai kemampuan menyuluh dan menguasai materi agama. Bahkan 

sebagian dari mereka masih sebatas hanya sebagai fasilitator dan pengajar 

membaca Al-Quran. Kendala komunikasi penyuluh agama dalam melakukan 

komunikasi untuk meluruskan keyakinan masyarakat tentang bunuh diri ada yang 

bersifat internal (dana dan sumber daya manusia) dan eksternal (lokasi yang 

berjauhan).  

Umat Islam seharusnya berpedoman pada Al-Qur’an dan As-Sunnah, 

melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Allah berfirman dalam Q.S 

Al-Baqarah ayat 170: 

َنا َعَلْيِه آََبَءنَ  ۗ  أََوَلْو َكاَن آََبُؤُهْم ََل  َوِإَذا ِقيَل ََلُُم اتَِّبُعوا َما أَنَزَل اَّللَُّ قَاُلوا َبْل نَ تَِّبُع َما أَْلَفي ْ

ًئا َوََل يَ ْهَتُدوَن ]  [ ٠٧١:٢يَ ْعِقُلوَن َشي ْ

Artinya: Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Ikutilah apa yang telah 

diturunkan Allah,” mereka menjawab: “(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa 

yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami”. “(Apakah mereka 

akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu 

apapun, dan tidak mendapat petunjuk?”.  

Aqidah merupakan fondasi dari seorang mukmin, sesuatu yang perlu 

dipercayai terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Penanaman aqidah yang kuat 

pada diri anak akan membawa pada pribadi yang beriman, bertaqwa kepada Allah 

SWT, serta tidak terombang-ambing oleh pengaruh lingkungan (Efendi, 2016).  

Menurut Naim (2012), salah satu lembaga pendidikan Islam yang 

dipandang memegang teguh nilai-nilai universal kitab suci Al-Qur’an dan As-
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Sunnah adalah pesantren. Secara sistematis, misi pesantren utamanya 

mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam seperti tasawuf, fiqih, aqidah dan akhlak. 

Semua itu tergambar dalam pondok pesantren Al-Hikmah yang membekali 

santrinya dengan pendidikan formal dan non formal.  

Tradisi budaya yang kuat, asupan aqidah yang minim, serta desakan 

ekonomi berpengaruh terhadap pola pikir yang kolot. Cara berpikir orang yang 

memiliki asupan pendidikan aqidah mungkin berbeda dengan orang yang kurang 

memilikinya. Untuk itu peneliti ingin mengetahui bagaimana perspektif santri dan 

non santri di lingkungan Pondok Pesantren Al-Hikmah terhadap pulung gantung.  

 

 Tujuan Penelitian B.

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peran pendidikan aqidah dan 

perspektif psikokultural terhadap fenomena pulung gantung. 

 

 Manfaat Penelitian C.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi bagi akademisi 

mengenai peran pendidikan aqidah dan psikokultural dalam memberikan 

pengaruh positif pada perspektif pulung gantung dan merupakan 

pengembangan dari ilmu Psikologi Pendidikan. 
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2. Manfaat Praktis 

Menjadi bahan pertimbangan atau pendukung bagi tenaga pengajar dalam 

bidang pengembangan pendidikan dan kesejahteraan remaja melalui 

pendidikan aqidah dan psikokultural, serta menjadi bahan pertimbangan 

untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa. 

 


