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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Tradisi otok-otok telah menjadi kegiatan yang urgent dalam kehidupan 

masyarakat madura. Hal itu tampak, karena tradisi ini mulai dulu sampai 

sekarang tetap mereka jaga, dipertahankan, dan yang paling penting ialah tetap 

dilestarikan. Terealisasinya sebuah tradisi otok-otok memang tidak lepas dari 

banyaknya kepentingan-kepentingan daripada masyarakat madura, baik secara 

sosial, ekonomi, maupun budaya. Sehingga halini pula yang menjadikan 

manusia Madura menjadi sosok yang dikenal masyarakat luas dengan sebutan 

masyarakat yang tinggi akan jiwa social dan kebudayaannya. 

Antusias memasyarakat etnis Madura terhadap tradisi otok-otok 

sangatlah tinggi, itu sebabnya tradisi otok-otok masih direalisasikan dalam 

kehidupan mereka. Maka tidak salah apabila dari beberapa kesimpulan dari 

persepsi penting mayarakat etnis Madura adalah: 

1. Sebagai Perekat Solidaritas Antar Masyarakat Etnis Madura 

ditanah Rantau. 

2. Sebagai Tindakan Ekonomi Masyarakat 

a. Jangka Pendek 

b. Jangka Panjang 

3. Sebagai Media Sosial 

4. Dapat Memperluas Jaringan 

5. Menambah Kenalan 
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6. Perkumpulan Masyarakat 

7. Identitas Budaya 

8. Pelestarian Sebagai Suatu Penghormatan pada Leluhur 

9. Bur Leburen (hiburan) 

 

B. Saran 

Secara rasional, taraf ketahuan masyarakat etnis Madura terhadap tradisi 

otok-otok, mayoritas dari mereka tidak perlu diragukan lagi. Namun, meski 

keadaannya demikian, beberapa tahun atau beberapa decade kedepan ditakutkan 

tradisi ini akan memudar dan itu akan menjadi sebuah ancaman pada eksistensi 

budaya masyarakat madura. 

Sehingga penting kiranya untuk memberikan suatu kesadaran yang 

berkelanjutan dan yang tidak kenal putus asa pada masyarakat supaya hal itu 

tidak terjadi. Tentu tidak hanya sekedar mengetahui dan mengakui budayanya. 

Tetapi lebih daripada itu, penting sekali untuk bisa diajak kerjasama dalam 

menjalankan tradisi otok-otok yang merupakan suatu bagian budaya daripada 

kebudayaan mereka. 

Maka, agar hal itu dapat terwujud. Pada akhir segmen ini, peneliti 

menyarankan, agar tradisi tetap terjaga dan terawatt dengan sebaik-baiknya. 

Tentu peneliti mengacu dan melihat dari data yang ada serta keadaan kehidupan 

daripada masyarkat madura. Peneliti menyarankan, untuk dapat menyentuh hati 

mereka supaya kesadaran itu selalu ada dan tumbuh dalam benak mereka 
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masyarakat madura, yaitu dengan memberikan kesadaran tentang tradisi otok-

otok bahwa tradisi otok-otok penting dan sentral perannya dalam kehidupan 

daripada masyarkat etnis madura. Khususnya pada masyarakat Madura ditanah 

rantau, seperti di Bulak-banten gini. 

 

 


