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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilakukan terhadap 

keenam subjek primigravida dan multigravida di desa Boti dan Putun 

dalam pengasingan, maka diperoleh simpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat perbedaan masalah, pengalaman dan kebutuhan psikologis 

pada perempuan primigravida dan multigravida yang menjalani masa 

nifas dalam rumah bulat. Perempuan primigravida di Boti Dalam 

mengalami tingkat kecemasan yang lebih tinggi, dan oleh karena itu 

sangat membutuhkan kehadiran orang lain untuk memberikan 

kekuatan secara psikologis. 

2. Interaksi sistem sosial-budaya, psikologis, biologis dan spiritual pada 

tradisi perempuan dalam kelindan pengasingan ini sangat dipengaruhi 

oleh pendidikan dan nilai-nilai budaya yang telah terinternalisasi 

dalam seluruh kehidupan masyarakat secara turun-temurun. 

3. Kajian psikologi humanistik eksistensial yang mengutamakan tiga hal 

penting, yaitu kesadaran diri, kecemasan & tanggung jawab serta 

penciptaan makna telah terjadi pada kedua subjek, baik primigravida 

maupun multigravida. Namun terdapat perbedaan, yaitu pada subjek 

primigravida, eksistensi tersebut berada pada taraf proses atau usaha 

pembentukan, sehingga belum sepenuhnya utuh. Artinya, terkadang 

berbagai masalah psikologis dapat saja muncul. Sebaliknya pada 

subjek multigravida, gejala tersebut telah dicegah secara utuh dan 
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menumbuhkan tanggungjawab penuh dan penciptaan makna yang 

melekat pada pribadi subjek. 

 

5.2 SARAN 

Secara keseluruhan penelitian ini telah menjawab rumusan masalah 

penulis tentang identifikasi dan deskripsi masalah, pengalaman, dan 

kebutuhan psikologis perempuan dalam kelindan pengasingan, yaitu 

rumah bulat di kabupaten Timor Tengah Selatan. Jawaban penelitian 

tersebut, membuat penulis ingin menyampaikan beberapa saran, baik bagi 

penelitian selanjutnya maupun bagi pihak-pihak terkait untuk 

mendapatkan suatu kondisi psikologis yang lebih baik bagi perempuan 

dalam tradisi pengasingan tersebut. Saran-saran dimaksud antara lain: 

1. Penelitian dapat dilakukan dengan memperluas jangkauan penelitian 

untuk mendapatkan data wilayah-wilayah di Timor Tengah Selatan 

yang masih menjalankan tradisi nifas dalam rumah bulat, sehingga 

dapat dilakukan sosialisasi terkait pendampingan dan penanganan 

psikologis yang tepat. 

2. Penelitian dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif sehingga 

jumlah subjek yang diteliti lebih banyak dan lebih terwakili. Hal ini 

dapat dilakukan dengan terlebih dulu melakukan survai wilayah-

wilayah yang masih menjalankan tradisi nifas dalam rumah bulat. 

3. Perlunya dilakukan penelitian kaji tindak partisipatif untuk 

memberikan intervensi kepada masyarakat mengenai sterilisasi alat-

alat yang digunakan dalam proses persalinan, juga terkait nutrisi ibu 

dan bayi dalam pengasingan.   

4. Pentingnya disusun Model psikologis perempuan dalam pengasingan  

di rumah bulat berbasis kearifan lokal. 
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5. Pentingnya perbaikan pendidikan yang memenuhi standar pendidikan 

dasar dan menengah, agar dapat membangkitkan kesadaran 

masyarakat, khususnya Boti Dalam untuk mampu melakukan 

pertolongan persalinan dengan fasilitas kesehatan yang higienis, juga 

perawatan nifas dalam lingkungan rumah bulat yang sehat.  

 

5.3 KETERBATASAN PENELITIAN 

Beberapa poin yang menjadi keterbatasan pada penelitian antara 

lain: 

1. Penelitian hanya dilakukan di dua desa yaitu desa Boti, kecamatan 

Kie dan desa Putun, kecamatan Nunkolo, sehingga tidak banyak 

ditemukan variasi/perbedaan pada proses tradisi maupun pengalaman 

psikologis. 

2. Jumlah subjek kajian sedikit sehingga penelitian cukup sulit jika 

dilakukan dengan metode kuantitatif. 

3. Penelitian pada suku Boti Dalam tidak banyak memberikan 

kesempatan kepada peneliti untuk terlibat secara langsung dalam 

berbagai upacara/ritual adat terkait tradisi perempuan dalam 

pengasingan. Hal ini membatasi peneliti untuk menyaksikan secara 

langsung bagaimana penghayatan akan eksistensi dan kebermaknaan 

hidup para perempuan dalam pengasingan. 


