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BAB. V 

PENUTUP 

5. 1 SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil Penelitian mengenai Pola Asuh Orang tua tradisi 

Nmam Puah Manus Dan Tenus Terhadap Anak Suku Dawan (Atoni Pah 

Meto) Yang Lahir Di Dalam Rumah Bulat di Desa Lelobatan, Kecamatan 

Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan menunjukan bahwa pola asuh 

kedua tradisi ini tidak ada seorang pun yang mengetahui asal dan kapan 

dimulai serta siapa penemunya. Khususnya Pola asuh tradisi Nmam Puah 

Manus tidak terpisahkan dari diri masyarakat setempat karena selalu 

dilakukan dalam kegiatan sehari-hari dan masih eksis sampai sekarang. 

Tradisi ini mempunyai fungsi sebagai kemampuan untuk mendorong dan 

mengendalikan masyarakat dalam sikap dan perilaku pada saat itu, masa kini 

dan kehidupan sosial generasi selanjutnya karena merupakan cerminan 

identitas diri. Faktor penghambat dan efeknya dari tradisi ini yaitu pertama, 

ketika anak masih dalam masa kanak-kanak akan meghambat pertumbuhan 

gigi. Kedua, sekolah selalu melarang bagi anak-anak yang Nmam Puah 

Manus karena mengotori lingkungan sekitar. Ketiga, arahan dari petugas 

kesehatan kepada para orang tua yang aktifitas sehari-harinya Nmam Puah 
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Manus agar hendaknya mengurangi kecanduan tersebut karena akan 

berdampak pada penyakit kanker mulut dan menimbulkan kuman penyakit 

dari air ludah yang dibuang. Keempat, tradisi melayankan puah dan manus 

akhir-akhir ini tergeser nilai budayanya karena dijadikan sebagai momen 

untuk suatu kepentingan bisnis dan politik.  

 Sedangkan pola asuh tradisi Tenus masih tetap eksis dengan peranti 

tradisionalnya. Keuniknya adalah sampai sekarang ini hanya diwariskan 

kepada kaum perempuan saja dan merupakan standar ukuran sikap dan 

perilaku masyarakat yang berlatar belakang kelahirannya didalam rumah 

bulat. Walaupun demikian, pola asuh tradisi ini dilaluinya dengan berbagai 

macam faktor penghambat dan efeknya yang terus mengancam seperti 

kemajuan teknologi yang telah membelenggu perilaku dan kultur generasi 

sekarang. Misalnya seperti perbedaan kualitas dan keindahan produk yang 

berdampak pada ketertarikan barang secara individual sehingga kehilangan 

minat berbagai nilai budaya yang tertuang dalam ragam motif tenun 

tradisional.  

5. 2 SARAN 

Penelitian ini telah menjawab rumusan masalah penulis tentang 

identifikasi dan mendeskripsikan faktor dan efeknya serta kandungan makna 
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psikologis yang terdapat dari pola asuh orangtua tradisi Nmam Puah Manus 

dan Tenus kepada anak suku Dawan di desa Lelobatan, Kabupaten Timor 

Tengah Selatan. Dari hasil penelitian ini, membuat penulis ingin 

menyampaikan beberapa saran, baik bagi penelitian selanjutnya maupun bagi 

pihak-pihak terkait untuk mendapatkan suatu kondisi psikologis yang benar 

dan terampil bagi orangtua dan anak-anaknya.  

1. Menyadari fenomena sosial masyarakat yang mulai tergerus, maka pola 

asuh tradisi ini, disarankan agar masyarakat setempat, pemerintah dan 

pencinta/simpatisan budaya lokal dari pihak mana saja agar dilakukan 

tindakan antisipatif dan pelestarian budaya lokal sehingga terus di jaga dan 

dipelihara karena sangat bermanfaat makna dan nilai sosialnya, berpengaruh 

terhadap perkembangan kognitif, bahasa, dan motorik anak usia dini baik 

morik kasar maupun motorik halus.  

2. Perlu ada pembinaan dalam hal kesadaran bagi kaum muda untuk terus 

melestarikan tradisi yang secara turun temurun dan jangan dibiarkan 

terpengaruh oleh globalisasi terus menerus manakala mengorbankan nilai-

nilai kebudayaan yang telah ada sejak dahulu.  

 

 



 

113 
 

5. 3 KETERBATASAN 

Beberapa unsur yang menjadi keterbatasan penelitian ini antara lain:  

1. Penelitian ini hanya dilakukan di satu area saja yakni desa Lelobatan 

karena pelaksanaan penelitian terjadi pada masa pandemic covid-19 sehingga 

tidak semua tempat/desa memberikan izin untuk meneliti di tempatnya oleh 

karena itu tidak banyak ditemukan kesenjangan pada proses tradisi maupun 

makna psikologisnya. 

2. Jumlah partisipan terbatas karena pada masa pandemic covid-19 sehingga 

penelitian sulit untuk dilakukan dengan metodologi kuantitatif. 

3. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu kelompok etnis, padahal etnis di 

Indonesia berjumlah lebih dari 300 suku bangsa. Karenanya, hasil penelitian 

belum mencerminkan tradisi pola asuh orang tua yang ada di Indonesia. Hal 

ini karena masing-masing wilayah di Indonesia memiliki keragaman budaya 

sehingga penerapan pola asuh sehari-hari yang ditunjukkan orang tua pun 

unik dan berbeda-beda.  


