
Bab V 

Penutup  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan tinjauan tentang  dampak dihilangkannya Trap-trap bagi identitas 

masyarakat Negeri Booi dapat disimpulkan bahwa ketertarikan mereka terhadap tradisi dan adat 

menyebabkan mereka cukup tangguh untuk tetap memegang teguh apa yang menjadi pedoman 

mereka dalam mengikat masyarakat. Nilai-nilai dalam masyarakat menajdi pengikat bagi mereka 

dalam mempertahankan kebudayaan mereka. Salah satu usaha untuk mempertahankan nilai-nilai 

tersebut adalah dengan melestarikan budaya secara turun temurun kepada generasi yang akan 

datang.  Selain bertutur, pelestarian terhadap apa yang menjadi kebudayaan dari orang Booi 

maish tetap di rawat hingga sekarang yaitu trap-trap.  

Dengan melihat filosofi Trap-trap serta latar belakang kehidupan sosial masyarakat Booi 

kita mengetahui bahwa trap-trap telah menjadi  simbol dan identitas negeri dimana dari 

dibangunnya trap-trap itu sendiri telah menjadi media dan sarana keterhubungan emosional dan 

kultural dari generasi ke generasi. Trap-trap dianggap sebagai perekat hubungan antar sesama 

masyarakat Booi, dimana di dalam trap-trap tersebut hadirnya makna serta nilai- nilai kehidupan 

yang di bangun oleh leluhur orang Booi untuk di jaga dan di lestarikan bersama. Dengan 

demikian ketika suatu kebijakan pemerintah dalam merubah bahkan menghilangkan trap-trap 

dari negeri Booi itu sama halnya dengan menghilangkan jati diri dari orang Booi, 

menghancurkan tali pengikat bagi sesama orang Booi dan bahkan merusak kebudayaan yang 

sudah menjadi bagian dari kehidupan orang Booi. Namun sekarang perubahan terhadap bentuk 

trap telah terjadi dan dampak dari perubahan tersebut sudah dirasakan oleh masyarakat Booi. 



Baik itu  dampak positif maupun dampak negatif  merupakan konsekuensi dari sebuah 

perubahan. Sehingga perlu adanya sikap penerimaan terhadap perubahan yang terjadi sebagai 

jalan keluar dan langkah awal bagi masyarakat Booi dalam menemukan identitas baru sebagai 

kekuatan dalam menghadapi modernisasi.  

B. Saran  

1. Bagi masyarakat Booi, agar merawat bahkan menjaga nilai-nilai serta kebiasaan adat 

istiadatnya yang sudah ada sejak dahulu. Walaupun adanya perubahan akibat adanya 

kemajuan IPTEK tetapi nilai-nilai yang menjadi pengikat bagi sesama orang Booi 

tetap harus di pelihara.  

2. Bagi pemerintah, agar membantu masyarakat dalam menemukan serta menghadirkan 

kembali ingatan tentang pentingnya sebuah identitas dari negeri Booi yaitu 

pemerintah dan masyarakat sama-sama membangun sebuah monumen yang menjadi 

bukti dari identitas negeri trap-trap.  

 

 


