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BAB V 

KESIMPULAN 

 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan pada bab sebelumnya. Saran yang diberikan ditujukan kepada 

perempuan yang menjalani ritual pengasingan di suku Nuaulu, dan pada 

pemerintah setempat serta untuk penelitian selanjutnya. 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil uji statistik dan hasil analisis dalam penelitian, 

maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Psychologicah Well-Being dan Kebermaknaan Hidup (KH) secara 

simultan berpengaruh terhadap tingkat Religiusitas (TR) perempuan 

Primigravida dalam menjalani ritual pengasingan di suku Nuaulu, 

Maluku Tengah. Hasil menunjukkan sumbangan efektif dari kedua 

peubah tak gayut yaitu Psychological Well-Being 31,6% dan 

Kebermaknaan Hidup 25,6% dengan total sebesar 44,7%. 

2. Psychologicah Well-Being dan Kebermaknaan Hidup (KH) secara 

simultan berpengaruh terhadap tingkat Religiusitas (TR) perempuan 

Multigravida dalam menjalani ritual pengasingan di suku Nuaulu, 

Maluku Tengah. Hasil menunjukkan sumbangan efektif dari kedua 

peubah tak gayut yaitu Psychological Well-Being 12,7% dan 

Kebermaknaan Hidup 47,0% dengan total sebesar 59,7% 

3. Religiusitas perempuan Primigravida cenderung lebih dipengaruhi 

oleh Psychological Well-Being, sementara Religiusitas perempuan 

Multigravida cenderung dipengaruhi oleh Kebermaknaan Hidupnya. 

4. Perempuan Primigravida cenderung lebih takut untuk menjalani ritual 

pengasingan, hal tersebut ditunjukan melalui reaksi psikologis 
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perempuan Primigravida seperti mudah marah, memiliki tingkat 

kecemasan yang tinggi, sering menangis, lebih suka menyendiri, 

kurang tidur dan nafsu makan berkurang. Sedangkan bagi perempuan 

Multigravida hal tersebut biasa untuk dilakukan sehingga tidak 

menunjukkan reaksi psikologi yang negatif. 

5. Kebutuhan-kebutuhan seperti rasa aman, cinta kasih dan kebutuhan 

yang timbul akan ancaman kematian menjadi kebutuhan primer yang 

dibutuhkan oleh seorang ibu Primigravida karena mereka selalu 

merasa tidak aman dan butuh perhatian khusus ketika menjalani ritual 

pengasingan. Sedangkan bagi perempuan Multigravida kebutuhan 

utama bagi mereka hanyalah kebutuhan untuk memeroleh harga diri, 

sebab mereka akan lebih berbangga diri dan berbahagia ketika mereka 

berhasil menyelesaikan proses ritual dengan baik dan mendapat pujian 

dari suami atau masyarakat setempat sebagai seorang perempuan yang 

berharga. Oleh karena itu seorang perempuan Multigravida dengan 

pengalaman berulang kali menjalani ritual akan menjadi seorang 

perempuan tangguh untuk menyelesaikan segala ritual dengan baik. 

6. Tingkat Religiusitas seorang perempuan Nualu dalam menjalani ritual 

adatnya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pengaruh pendidikan 

dari orang tua dan berbagai tradisi sosial, faktor pengalaman spiritual, 

faktor kebutuhan hidup, faktor pengetahuan (pengetahuannya akan 

iman) 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis, maka 

dikemukakan saran sebagai berikut: 
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1. Pimpinan suku Nuaulu lebih memperhatikan sisi psikologis 

perempuan yang menjalani ritual pengasingan, dengan 

memberikan pendampingan khusus dari perkumpulan perempuan 

yang ada di suku Nuaulu agar dapat memberikan pemahaman-

pemahaman bagi perempuan primigravida dalam menjalani ritual 

pengasingan, agar mereka tidak mudah cemas dan putus asa. 

2. Bagi Dinas Kesehatan setempat, agar dapat memberikan sosialisasi 

mengenai pentingnya kebersihan dan kesehatan dalam proses 

persalinan hingga masa nifas, agar masyarakat suku Nuaulu lebih 

dapat menyeimbangkan antara sisi kesehatan dan tradisi budaya.  

 

 


