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EKSPLORASI CERITA RAKYAT “MEHANGKE” SUKU KARO 

SEBAGAI BAHAN AJAR KESUSASTERAAN DI PRODI 

PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 

UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA 

Sri Dinanta Beru Ginting (dinagintinguns@gmail.com) 

Bambang Nur Alamsyah Lubis (bambangnuralamsyahlubis@unprimdn.ac.id) 

Penelitian ini berjudul “Eksplorasi Cerita Rakyat ‘Mehangke’ Suku Karo sebagai Bahan 

Ajar Kesusasteraan di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Prima 

Indonesia”. Penelitian ini diangkat untuk mengeksplorasi bentuk dan maksud dari cerita rakyat 

“Mehangke” suku Karo, kemudian mengeksplorasinya menjadi bahan ajar Kesusasteraan di 

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Prima Indonesia. Penelitian 

ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan secara 

sistematis, faktual, dan akurat dengan menggunakan kata-kata atau kalimat. Penelitian ini 

dilaksanakan mulai bulan November 2017 sampai dengan Oktober 2018.. Teknik pengumpulan 

data menggunakan teknik simak bebas libat cakap. Data dalam penelitian ini adalah data lisan 

berupa cerita rakyat “Mehangke” suku Karo. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan 

dari masyarakat suku Karo di Kabanjahe dan Samperaya. Teknik analisis data menggunakan 

analisis interaktif, yaitu reduksi, penyajian data, dan penarikan simpulan. Teknik validitas data 

menggunakan triangulasi teori dan sumber. Prosedur penelitian meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, dan peyusunan laporan. Hasil penelitian ini diketahui Mehangke ini terbentuk 

disebabkan zaman dahulu bentuk rumah Karo adalah “Rumah Si Waluh Jabu” dimana di dalam 

rumah ini terdapat delapan kepala rumah tangga yang bersama-sama tinggal didalamnya, jadi 

untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan (seperti khilaf sehingga terjadi hubungan 

seks antara mereka) maka dibuat adat rebu ini yang gunanya untuk bisa menghormati orang-

orang yang seharusnya di hormati.  

Kata kunci: eksplorasi, cerita rakyat “Mehangke”, bahan ajar kesusasteraan 

PENDAHULUAN 

Membiacarakan penelitian tentang sastra berarti membicarakan penelitian yang 

bersubstansi tentang bahasa, kebiasaan, bahkan suatu adat yang ada di masyarakat. Definisi 

sastra itu sendiri tidak lepas dari bahasa yang terdapat di dalam suatu kebiasaan manusia. Hal 

tersebut sejalan dengan pernyataan Miller (2011:12) bahwa sastra menggunakan secara khusus 

kata-kata atau tanda-tanda yang terdapat di dalam kebudayaan manusia. 

Setiap cerita rakyat di suatu daerah memunyai nilai-nilai luhur yang perlu dikembangkan 

dan dimanfaatkan dalam hubungan usaha pembinaan serta penciptaan sastra. Pelestarian cerita 

rakyat yang berupa sastra lisan ini dirasa sangat penting karena sastra lisan hanya tersimpan 

dalam ingatan orang tua atau sesepuh yang kian hari berkurang. Padahal, cerita rakyat di suatu 

daerah adalah pengungkap alam fikiran, sikap, dan nilai-nilai kebudayaan masyarakat 

pendukungnya. Namun, banyak masyarakat baik masyarakat umum maupun mahasiswa dalam 

ruang lingkup Bahasa dan Sastra Indonesia tidak mengetahui di daerahnya terdapat banyak cerita 
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rakyat. Mahasiswa hanya mengetahui cerita rakyat yang sudah umum diketahui, seperti Legenda 

Danau Toba, Tangkuban Perahu, Dayang Sumbi, dll. Padahal, masih banyak cerita rakyat yang 

perlu dieksplorasi ceritanya agar menambah khazanah wawasan mengenai cerita rakyat dan 

budaya yang diwariskan di dalam cerita tersebut. 

 Dengan kata lain, perlu adanya penyelamatan agar tidak hilang cerita rakyat yang berisi 

budaya tersebut. Hal tersebut akan menyebabkan generasi ke generasi dapat mengenal serta 

menikmati kekayaan budaya daerah tersebut. Penyelamatan dari hilangnya cerita rakyat di 

tengah budayanya sendiri atau nilai-nilai luhur suatu cerita rakyat, dapat dilakukan melalui 

mengeksplorasi cerita rakyat di suatu daerah atau suatu suku. Hal tersebut karena masih banyak 

cerita rakyat yang tersimpan hanya di daerah asalnya tanpa dipublikasikan ke masyarakat umum. 

Penyimpanan cerita rakyat tersebut menyebabkan tidak diketahui lebih jelas cerita rakyat yang 

sebenarnya. Selain itu, terjadi kesimpangsiuran maksud yang terkandung di dalam cerita tersebut 

ke generasi selanjutnya. Melalui cerita rakyat yang diketahui lebih dalam, maka generasi baru 

akan dapat mengetahui maksud nilai-nilai luhur yang ingin diwariskan oleh leluhur. Selain itu, 

setelah mengetahui maksud sesungguhnya yang tersimpan di dalam suatu cerita rakyat maka 

generasi baru akan dapat mempertahankan budayanya dengan mengaplikasikan ke dalam 

kehidupan sekarang dalam bentuk yang sama atau lebih sederhana.  

Berkaitan dengan maksud dan nilai-nilai luhur yang ingin diwariskan di dalam sebuah 

cerita rakyat, terdapat suatu cerita rakyat yang belum dieksplorasi ceritanya. Cerita tersebut 

hanya diketahui oleh pewaris budayanya, tetapi belum diketahui dengan jelas maksud dari 

leluhur mewariskan ceritanya. Cerita tersebut adalah cerita rakyat dari suku Karo, yaitu 

“Mehangke”. Istilah tersebut diwariskan oleh masyarakat yang bersuku karo, di manapun mereka 

berada. Terdapat beberapa sumber asal cerita “Mehangke” adalah dari suku Karo Gunung yang 

berdomisili di Kabupaten Karo. Namun, dari cerita lain, cerita tersebut berasal dari suku Karo 

Langkat yang mayoritasnya berdomisili di Kabupaten Langkat. Hal tersebut disebabkan oleh hal 

yang mendasar sekali karena masyarakat suku Karo terbagi di daerah Karo dan Langkat. Akan 

tetapi, dua daerah tersebut tetap berpendapat satu mengenai arti “mehangke”. Dari daerah-daerah 

tersebut diketahui istilah ‘Mehangke’ di dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai ‘segan-

menyegani’.  

Berkaitan dengan uraian tersebut, tujuan dalam penelitian ini adalah (1) untuk 

mengetahui dan mempublikasikan bentuk cerita rakyat “Mehangke” dengan jelas yang diuraikan 

oleh masyarakat suku Karo. (2) Untuk mengetahui dan mempublikasikan maksud yang terdapat 

di dalam cerita rakyat “Mehangke” suku karo. (3) Untuk mendokumentasikan cerita rakyat 

“Mehangke” dalam bentuk bahan ajar kesusasteraan di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sa 

stra Indonesia Universitas Prima Indonesia. 

Selanjutnya, agar cerita rakyat tersebut dapat dieksplorasi tidak hanya dari segi asal dan 

bentuk cerita sebenarnya, perlu pula dieksplorasi maksud cerita, bahkan sampai nilai-nilai 

leluhur yang ada di dalamnya, maka diperlukan suatu kajian makna.  Untuk dapat mengkaji hal 

tersebut agar jelas cakupannya, diperlukan suatu pendekatan dalam pelaksanaannya. Pendekatan 

yang dapat digunakan adalah pragmatik.   Topik pragmatik adalah beberapa aspek yang tidak 

dapat dijelaskan dengan acuan secara langsung pada kondisi sebenarnya dari kalimat yang 

dituturkan. (“Pragmatics has as its topic those aspect of the meaning of utterances which cannot 
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be accounted for by straightforward reference ti the truth conditions of the sentences uttered”). 

(searle, Kiefer & Bierwich, melalui Nadar, 2009:5) 

METODE 

 Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, maka penelitian 

ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penggunan ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat dengan menggunakan kata–kata atau 

kalimat. Semuanya diuraikan sesuai dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan saat 

penelitian. 

Jenis Penelitian 

Ditinjau dari data dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penelitian 

ini tergolong penelitian deskriptif dalam lapangan karena peneliti terlibat langsung ke lapangan 

untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. 

Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini adalah data lisan berupa cerita rakyat “Mehangke” yang 

terdapat di masyarakat Karo berdasarakan bentuk, fungsi, dan maknanya. Sumber data di dalam 

penelitian ini adalah informan dari masyarakat yang bersuku Karo. Sumber data tersebut 

selanjutnya dicatat dari informan yang menuturkannya. Informan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah para orang tua (ahli adat) suku Karo, dan masyarakat muda suku Karo. 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini dibagi secara umum menjadi dua tempat, yaitu di Kabanjahe 

Kabupaten Karo dan Kecamatan Sampe Raya Kabupaten Langkat. penentuan lokasi penelitian 

ini karena  mayoritas masyarakat suku Karo terbagi menjadi dua daerah, yaitu di Kabupaten 

Karo dan di Kabupaten Langkat. Selain itu, diperoleh informasi bahwa asal cerita “Mehangke” 

dari daerah-daerah tersebut. Total waktu penelitian akan berlangsung selama 12 (dua belas) 

bulan mulai bulan Oktober 2017 sampai September tahun 2018. 

Prosedur Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu metode simak (Sudaryanto, 

1993: 133). Metode simak yaitu suatu metode dengan cara menyimak suatu bahasa. 

Adapun teknik yang digunakan dalam metode ini, yaitu teknik simak bebas Libat Cakap. Dalam 

teknik ini, peneliti tidak terlibat dalam dialog, konversasi, atau imbalan wicara. 

Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data diperlukan teknik analisis data agar analisis data dapat 

dilakukan dengan tepat. Berdasarkan hal tersebut, teknik analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi tiga komponen, yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan simpulan (Miles dan Huberman, 2007:16-20). Adapun ketiga 

komponen tersebut sebagai berikut. 

1. Reduksi data (data reduction) 

2. Tahap penyajian data (data display) 

3. Tahap penarikan simpulan dan verifikasi (conclution drawing) 

Teknik Validitas Data 
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  Validitas data merupakan jaminan atas kesimpulan penelitian. Hal tersebut sejalan 

dengan pernyataan Azwar (2012:105) bahwa sejauh mana kepercayaan dapat diperikan pada 

kesimpulan penelitian tergantung akurasi dan kecermatan dari validitas dan reliabilitasnya. 

Teknik validitas data dapat dilakukan melalui teknik triangulasi. Teknik triangulasi menurut 

Sutopo (2006:92) terdiri dari empat jenis, yaitu triangulasi sumber, metode, peneliti, dan teori. 

Berdasarkan hal tersebut, teknik validitas data penilitian ini adalah triangulasi teori dan 

triangulasi sumber. Triangulasi teori menggunakan beberapa teori sebagai acuan. Teori yang 

digunakan adalah teori mengenai aspek-aspek stilistika dan nilai pendidikan karakter.  

  Selanjutnya, di dalam penelitian ini digunakan triangulasi sumber untuk menguji 

validitas. Triangulasi tersebut menggunakan hasil wawancara dengan informan untuk 

memvaliditaskan beberapa data seperti, bentuk cerita danmaksud yang terdapat di balik cerita 

“Mehangke”. Informan untuk triangulasi sumber di dalam penelitian ini adalah masyarakat tua 

(ketua adat) suku Karo. 

Prosedur Penelitian 

  Prosedur penelitian padaprinsipnya menjadi bagian yang penting di dalam sebuah 

penelitian. Hal tersebut karena melalui prosedur penelitian yang telah direncanakan terlebih 

dahulu, kegiatan penelitian dapat terkontrol dengan baik. Langkah-langkah penelitian tersebut 

adalah sebagai berikut. 

1. Tahap perencanaan 

2. Tahap pelaksanaan  

3. Tahap penyusunan laporan 

HASIL 

Deskripsi Bentuk “Mehangke” Suku Karo 

Pada umumnya setiap suku di Indonesia memiliki kekhasan sendiri. Kekhasan tersebut 

bisa berupa dalam upacara adat pernikahan, cara makan dan minum, sampai cara bertutur. Secara 

khusus di suku Karo terdapat cerita “Mehangke” suku Karo (Segan-menyegani) atau yang lebih 

sering disebut dengan berpantang “Rebu”. Bentuk adat istiadat tersebut dimaksudkan tabu 

berbicara antara mertua laki-laki dan menantu perempuan atau mertua perempuan dengan 

menantu laki-laki. 

Mehangke ini terbentuk disebabkan zaman dahulu bentuk rumah Karo adalah “Rumah Si 

Waluh Jabu” dimana di dalam rumah ini terdapat delapan kepala rumah tangga yang bersama-

sama tinggal didalamnya, jadi untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan (seperti 

khilaf sehingga terjadi hubungan seks antara mereka) maka dibuat adat rebu ini yang gunanya 

untuk bisa menghormati orang-orang yang seharusnya di hormati. 

Mehangke (segan menyegani) timbul akibat adanya rebu atau pantangan. Bentuknya  

dilarang, tidak boleh, tidak dibenarkan melakukan sesuatu bersama. Jika ada yang melanggar, 

dianggap tidak tahu adat ‘la beradat’. Mehangke ini terjadi apabila sebuah perkawinan telah 

selesai dilaksanakan, sehingga orang-orang tertentu oleh adat dilarang berkomunikasi secara 

langsung. Bentuk mehangke pada masyarakat Karo terbagi atas tiga pihak yaitu antara menantu 

perempuan dengan mertua laki-laki, menantu laki-laki dengan mertua perempuan dan sesama 

ipar yang berjenis kelamin berbeda. 
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Perwujudan “Mehangke” suku Karo (Segan-menyegani) atau yang lebih sering disebut 

dengan berpantang “Rebu” yang dimaksudkan adalah dilarang duduk sebangku atau setikar, 

dilarang berbicara, dan dilarang bertatapan.  Mehangke atau Rebu disini sebagai tanda batas dari 

kebebasan berkomunikasi. Adapun hal-hal yang dilarang adalah (1) Mehangke kerena rebu untuk 

untuk bersentuhan anggota badan. Pihak yang termasuk dalam rebu tidak diperbolehkan untuk 

bersentuhan anggota badan tetapi apabila keadaan memaksa seperti sakit parah antara menantu, 

mertua ataupun ipar yang berbeda jenis kelamin, dapat menyentuhnya dengan terlebih dahulu 

mengucapkan sentabi yang berarti “maaf”. Dalam hal tersebut dapat dimengerti oleh masyarakat 

sebab seseorang tidak akan sampai hati untuk membiarkan menantu ataupun mertuanya sakit 

parah tanpa memberikan pertolongan. (2) Mehangke kerena rebu duduk berhadapan dan bertatap 

muka. Disini pihak yang rebu dilarang untuk duduk berhadapan dan melakukan tatap muka. Saat 

komunikasi berlangsung pihak yang rebu harus menundukkan kepala dan tidak boleh melakukan 

tatap muka. (3) Mehangke kerena rebu duduk pada sehelai tikar/ duduk di tempat yang sama. 

Disini tidak boleh duduk di tempat yang sama tanpa ada orang lain yang duduk diantara mereka, 

kecuali ada pihak lain yang membatasi mereka untuk dijadikan sebagai perantara. 

Hal-hal tersebut menjadi suatu hambatan komunikasi dimana seorang mertua laki- laki 

yang ingin menyampaikan suatu pesan kepada menantu perempuan begitupun sebaliknya harus 

melalui perantara misalnya menantu perempuan ingin pergi berladang dan ingin berpamitan 

kepada mertua laki-laki tetapi karena adat yang mengharuskan mereka untuk tidak saling 

berbicara maka menantu tersebut menyampaikan kepada mertua perempuan untuk diberitahukan 

kembali kepada mertua laki-laki. Bahkan, bisa pula untuk berpamitan, menantu (permain) 

berkata kepada dinding atau sapu, “Sapu, sampaikan ke bengkila itu, aku ke ladang ya”. 

Selanjutnya, terdapat cerita di suatu rumah hanya ada seorang menantu wanita dengan 

ayah mertuanya. Ayah mertua sakit dan butuh pertolongan cepat, dalam kondisi seperti ini sang 

menantu wanita tidak boleh berkomunikasi atau menyentuh sang ayah mertua. Tidak menutup 

kemungkinan kalau sang ayah mertua tiba-tiba meninggal pada saat itu. Kondisi seperti ini adat 

rebu tersebut terkesan seperti sebuah kesalahan. Seperti halnya ada seorang ibu mertua (mami) 

hanyut di sebuah sungai dikarenakan yang melihat kejadian tersebut si menantu pria (Kela). 

Dikarenakan “Rebu/Tabu” tadi si menantu pria hanya berteriak minta tolong, dan hanyutlah si 

ibu mertua (maminya) tadi. 

Bentuk Cerita Rakyat “Mehangke” Suku Karo 

Pada zaman dahulu terdapat sebuah rumah yang bernama “si waluh jabu”. Rumah itu 

dinamakan tersebut karena terdiri dari delapan sekat. Ketika orang Karo belum tinggal di rumah-

rumah seperti yang ada sekarang ini, mereka hidup bersama di dalam rumah adat tersebut. Dalam 

satu rumah adat, bisa ditempati oleh banyak keluarga, tergantung luasnya. Ada yang ditempati 

empat, enam, atau bahkan delapan keluarga. Mulai dari orang tua, anak-anak beserta cucu-

cucunya, besan dan anak-anaknya yang lain, saudara kandung dan anak-anaknya, atau yang 

lainnya. Semuanya hidup dalam atap yang sama, tanpa ada sekat-sekat yang memisahkan 

antarrumah.  

Masing-masing keluarga dalam rumah adat menjaga keluarga masing-masing, tidak 

saling mengganggu. Seperti memasak, melakukan sesatu, bahkan melintasi sudut-sudut milik 

keluarga lainnya. Terlebih laki-laki, jika mereka melintasi kawasan keluarga lainnya, 
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pandangannya harus tetap terjaga memandang ke depan. Mata tidak boleh menoleh ke kiri dan 

ke kanan, apalagi sampai menoleh ke sekat-sekat wilayah keluarga lain. Dia hanya boleh melihat 

ke wilayah dimana dia tinggal.  

Lalu, setiap harinya mereka bertemu dalam satu rumah, ketika “bengkila” atau mertua 

pria ada di dalam rumah bersama “permain” atau menantu wanita nya. Muncullah sebuah 

kecurigaan warga. Hal itu disebabkan seringnya atau kerapnya mereka ada di dalam rumah 

bersamaan. Mengingat hal itu adalah hal yang tabu. Mereka pun dibawa di sebuah jambur atau 

ruangan besar yang biasa menampung warga melakukan pertemuan. Dari hal itu dipisahkanlah 

mereka dan dilarang berbicara antara mertua pria dengan menantu wanita, begitu sebaliknya.  

Hidup dengan pola seperti ini tentu sangat berbahaya tanpa ada tata krama, aturan, 

norma, atau adat yang harus dijunjung tinggi oleh semuanya. Lewat rebu, maka masyarakat Karo 

sudah membangun sebuah benteng diri agar rasa hormat-menghormati tetap ada.  Rebu menjadi 

sebuah cara agar orang mampu mengkontrol perbuatannya. Rebu melahirkan rasa 

enggan (mehangke). Dari rasa enggan ini, maka akan muncul rasa hormat. Terakhir, hormat akan 

melahirkan sopan santun. 

Maksud Cerita Rakyat “Mehangke” Suku Karo 

Berdasarkan Cerita Rakyat “Mehangke” Suku Karo dapat diketahui maksud yang ingin 

disampaikan leluhur. Adat istiadat yang tabu dalam berbicara antara mertua laki-laki dan 

menantu perempuan dan juga sebaliknya ini sebagai tanda adanya batas kemerdekaan diri karena 

melalui perilaku seperti ini dapat mengingatkan dan sadar akan prinsip sosial dalam cara hidup 

berkerabat, maka melalui mehangke, setiap pelaku rebu akan mampu mengkontrol perbuatan 

dirinya sendiri. 

Rebu  menimbulkan rasa enggan atau mehangke, dari enggan menimbulkan rasa hormat 

dan juga hormat  menimbulkan sopan santun. Adat sopan santun pada dasarnya adalah segala 

tingkah laku, perilaku, adat istiadat, tegur sapa, ucapan dan cakap yang sesuai dengan kaidah 

atau norma tertentu. Sifatnya yang normatif menyebabkan rebu menjadi pola kelakuan sosial 

warga masyarakat yang mendukungnya, yaitu mengandung nilai-nilai, aturan-aturan, ide-ide, 

dan keyakinan yang secara keseluruhan pedoman bertindak dan bertingkah laku bagi setiap 

warga masyarakatnya, sehingga individu-individu anggota masyarakat yang melanggar atau 

tidak menjalankan rebu sebagaimana mestinya dapat dipandang telah melanggar norma. 

Konsep yang timbul dari asumsi mengenai rebu adalah konsep sopan-santun, 

kepercayaan (religius), mite dan fungsi. Norma sopan santun adalah peraturan hidup yang 

timbul dari hasil pergaulan sekelompok manusia di dalam masyarakat dan dianggap sebagai 

tuntutan pergaulan sehari-hari masyarakat itu. Norma kesopanan bersifat relatif, artinya apa 

yang dianggap sebagai norma kesopanan berbeda-beda di berbagai tempat, lingkungan, atau 

waktu. Norma kesopanan sangat penting diterapkan, terutama dalam bermasyarakat karena 

norma ini sangat erat kaitannya terhadap masyarakat, sekali saja kita melanggar terhadap 

norma kesopanan pasti akan mendapat sanksi dari masyarakat misalnya “cemoohan” atau 

yang lainnya. Norma adalah suatu aturan yang mengatur sikap, perilaku dan tindakan 

seseorang di dalam kehidupan masyarakat, sehingga hubungan antara mereka dapat terjadi 

sesuai dengan apa yang diharapkan oleh anggota masyarakat, pada etnis karo rebu merupakam 



ISSN 9772088365005 

 Jurnal Bahasa Indonesia  

 UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA 

 Volume V Edisi ke-2 Tahun 2018 
 
 

57 
 

hal yang tabu bila aturan tersebut dilanggar pada masa lalu. 

Keunikan mehangke ini mengambarkan bahwa masyarakat Karo adalah orang 

yang dan hidup dibawah kekeluargaan yang terjaga sehingga diperlukan peraturan dan 

nilai-nilai moral yang perlu dijaga. Walaupun belakangan ini dengan berkembangnya 

hubungan antar suku dalam membentuk keluarga dan juga agama cendrung mengurangi 

kebiasaan ini.  

KESIMPULAN  

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mehangke ini terbentuk disebabkan zaman dahulu bentuk rumah Karo adalah “Rumah Si 

Waluh Jabu” dimana di dalam rumah ini terdapat delapan kepala rumah tangga yang 

bersama-sama tinggal didalamnya, jadi untuk menghindari sesuatu hal yang tidak 

diinginkan (seperti khilaf sehingga terjadi hubungan seks antara mereka) maka dibuat 

adat rebu ini yang gunanya untuk bisa menghormati orang-orang yang seharusnya di 

hormati. Mehangke (segan menyegani) timbul akibat adanya rebu atau pantangan. 

Bentuknya  dilarang, tidak boleh, tidak dibenarkan melakukan sesuatu bersama. Jika ada 

yang melanggar, dianggap tidak tahu adat ‘la beradat’. Mehangke ini terjadi apabila 

sebuah perkawinan telah selesai dilaksanakan, sehingga orang-orang tertentu oleh adat 

dilarang berkomunikasi secara langsung. Bentuk mehangke pada masyarakat Karo 

terbagi atas tiga pihak yaitu antara menantu perempuan dengan mertua laki-laki, menantu 

laki-laki dengan mertua perempuan dan sesama ipar yang berjenis kelamin berbeda. 

2.  Maksud yang ingin disampaikan leluhur dari Cerita Rakyat “Mehangke” Suku Karo 

dapat diketahui bahwa adat istiadat yang tabu dalam berbicara antara mertua laki-laki dan 

menantu perempuan dan juga sebaliknya ini sebagai tanda adanya batas kemerdekaan diri 

karena melalui perilaku seperti ini dapat mengingatkan dan sadar akan prinsip sosial 

dalam cara hidup berkerabat, maka melalui mehangke, setiap pelaku rebu akan mampu 

mengkontrol perbuatan dirinya sendiri. 
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