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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

 

 

Bab terakhir ini berisikan kesimpulan-kesimpulan dari hasil olahan 

data. Tidak hanya berisikan kesimpulan. Bab ini juga berisikan saran-saran 

yang dihasilkan berdasarkan pada proses penelitian yang dilakukan di kedua 

Kabupaten yang terdapat di Pulau Buru.  

 

5.1 KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian tentang perempuan dalam kelindan 

rumah pengasingan di Pulau Buru, dapat disimpulkan bahwa 

pembentukan pengalaman psikologis perempuan, reaksi emosi 

perempuan, interaksi sistem antara psikologis, spiritual, budaya, biologis, 

serta kebutuhan yang dialami oleh para subjek dipengaruhi oleh aspek 

kesadaran, ketidaksadaran personal, ketidaksadaran kolektif.  

Subjek primigravida ataupun subjek multigravida sama-sama 

menjadikan keluarga dan masyarakat sebagai sumber utama dalam 

menanamkan pengetahuan mereka akan tradisi yang dijalaninya, dan 

kemudian menunjukkan sikap penerimaan atau persetujuan untuk 

mengikuti tradisi humkoit/koin. Aspek ketidaksadaran personal 

berhubungan dengan seluruh pengalaman yang terlupakan, ditekan, atau 

yang dipersepsikan secara subliminal oleh subjek. Sedangkan 

ketidaksadaran kolektif subjek digambarkan lewat pengaruh arketipe 

persona, anima animus, arketipe terkait dengan situasi tertentu 

(kelahiran, kematian, kepercayan kepada Tuhan, setan dan orang-orang 

yang dianggap bijak) serta shadow. Ketidaksadaran kolektif tersebut 

dianggap mampu memberikan petunjuk dalam mengatasi segala hal yang 
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mengancam, sehingga walaupun terhimpit dengan berbagai macam 

perasaan yang muncul akibat dari situasi-situasi yang tidak kondusif 

kedelapan subjek tetap mampu untuk melaksanakan dan mengikuti 

tradisi tersebut (realisasi diri), sehingga akhirnya membuat individu 

menemukan sesuatu yang utuh, sesuatu yang bergerak maju menuju 

kesempurnaan atau kestabilan (individuasi).  

 

 

5.2 SARAN  

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti dari penelitian ini yaitu : 

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, diharapkan adanya peninjauan lebih 

lanjut dalam konteks pemerataan dan peningkatan pendidikan bagi 

masyarakat didaerah-daerah pedalaman Provinsi Maluku, Kabupaten 

Buru dan Kabupaten Buru Selatan. Dalam tinjauan lanjut yang dimaksud 

akan terlihat efektif jika disertai dengan adanya edukasi dalam bentuk 

diskusi, ceramah, banner, leaflet (lembar balik) mengenai pentingnya 

dukungan suami terhadap perkembangan psikologis perempuan saat 

melahirkan dalam tradisi pengasingan di humkoit/koin. Mengingat hasil 

penelitian ini juga menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab 

perempuan dalam humkoit/koin mengalami kecemasan adalah karena 

kurangnya dukungan sosial dari orang-orang terdekat (orang tua, sanak-

saudara, dan suami). Dimana selama perempuan dan bayinya berada 

dalam humkoit/koin suami tidak diperkenankan menjenguk anak dan 

istrinya.  

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diharapkan 

adanya peninjauan lebih lanjut dalam rangka pemberdayaan dan 

perlindungan baik kepada perempuan dan bayi yang mengalami situasi 
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pengasingan, mengingat akan kondisi tersebut maka dalam peninjauan 

juga diharapkan adanya edukasi pembelajaran tentang beberapa hal yang  

3. menjadi dasar dilematika psikologis perempuan yakni; gizi (makanan), 

pemberian ASI kepada bayi yang tidak intens, tempat tinggal yang tidak 

kondusif bagi perempuan dan bayi, makanan perempuan dan bayi yang 

kurang bergizi, dan minimnya pengetahuan akan perawatan bayi yang 

baru lahir bagi perempuan primigravida.  

4. Dinas Sosial, diharapkan adanya peninjauan lebih lanjut terkait dengan 

pelaksanaan kebijakan di bidang sosial meliputi tugas pendampingan 

bantuan stimulan dan penataan lingkungan, sehingga dengan demikian 

lingkungan masyarakat di pedalaman Provinsi Maluku, Kabupaten Buru 

dan Kabupaten Buru Selatan atau dalam hal ini lingkungan humkoit/koin 

dapat mencerminkan kondisi yang kondusif dan layak untuk tempat 

melahirkan.  

5. Dinas Kesehatan perlu peninjauan lebih lanjut, dalam rangka pengenalan 

dan tindak interaktif kepada masyarakat di daerah pergunungan mengenai 

sterilisasi alat-alat yang digunakan dalam menunjang proses melahirkan 

dan perihal himbauan mengenai konsumsi yang bergizi bagi ibu serta 

bayi, dan pola pemberian ASI kepada bayi-bayi yang dilahirkan.  

6. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini merupakan sebuah referensi yang 

akan dijadikan sebagai bekal ilmu pengetahuan, dalam rangka melengkapi 

hasil penelitian ini, mengingat hasil penelitian ini masih sangat kurang 

kaya akan data. Hal ini disebabkan karena jarak dari masng-masing lokasi 

penelitian yang jauh. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk 

menggunakan pendekatan kuantitatif sehingga jumlah subjek lebih 

banyak dan dapat mewakili wilayah-wilayah sakral. Hal ini dirasa perlu 

dilakukan khusunya dalam  menjawab segala bentuk kebutuhan yang 

memang harus dijawab terkait dengan kebutuhan-kebutuhan psikis yang 
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ada dalam kehidupan masyarakat Buru khusunya mengenai tradisi 

humkoit/koin bagi perempuan saat melahirkan dan pasca melahirkan yang 

masih diterapkan sampai dengan saat ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




