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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berangkat dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan pada 

bab sebelumnya, maka pada bagian ini hendak peneliti menyimpulkan serta 

menyarankan beberapa hal penting sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 

1. Semua orang Kei baik yang asli maupun pendatang mereka mengetahui 

dengan jelas budaya Ain Ni Ain serta nilai-nilai dasar yang terkandung di 

dalamnya karena budaya ini telah menjadi pedoman, penuntun serta falsafah 

hidup masyarakat Kei secara turun temurun. Namun kenyataan saat ini, nilai-

nilai budaya tersebut belum sama sekali dijadikan sebagai sumber belajar di 

sekolah-sekolah. Hal yang patut diketahui bahwa pembelajaran yang 

bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal merupakan salah satu upaya dari 

berbagai macam upaya dilakukan guna membendung kuatnya arus globalisasi 

dengan masuknya budaya moderen yang berdampak pada hilangnya identitas 

masyarakat lokal. Kearifan lokal budaya Ain Ni Ain diyakini sangat ampuh 

meredam berbagai gejolak dalam masyarakat misalnya konflik yang pernah 

melanda daerah ini, sangat cepat diatasi dibandingkan dengan wilayah lain di 

Propinsi Maluku. 

2. Budaya Ain Ni Ain sarat dengan nilai-nilai dasar moral dan sosial seperti 

kejujuran, persaudaraan, cinta kasih, tolong menolong, persatuan dan 

kesatuan, harga menghargai. Nilai-nilai dimaksud perlu untuk ditumbuh-

kembangkan dalam kehidupan masyarakat Kei, terutama generasi muda para 

siswa sehingga tumbuh kesadaran bersama betapa pentingnya keharmonisan, 

persaudaraan dan solidaritas antar sesama manusia. 

3. Implementasi nilai-nilai kearifan lokal budaya Ain Ni Ain sepenuhnya belum 

terlihat dalam proses pembelajaran sejarah karena kurangnya kemampuan 
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guru untuk mengelaborasi materi sejarah lokal dan pembelajaran sejarah 

nasional. Hal ini terjadi karena ketidakpahaman guru mata pelajaran sejarah 

terhadap ruang lingkup materi sejarah lokal. Selain itu keterbatasan berbagai 

referensi tentang sejarah dan budaya lokal terutama budaya Ain Ni Ain yang 

bisa dijadikan sumber pembelajaran di sekolah-sekolah. 

B. Saran - Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam pembahasan 

sebelumnya maka beberapa saran yang hendak di kemukakan sebagai berikut: 

1. Sebagai salah satu upaya dalam menahan lajunya berbagai pengaruh 

negatif dari modernisasi maka perlu diimplementasikan nilai-nilai kearifan 

lokal budaya Ain Ni Ain dalam pembelajaran pada semua jenjang. Mata 

pelajaran sejarah lokal seharusnya ada di sekolah-sekolah atau mata 

pelajaran muatan lokal yang sudah ada semestinya memasukan materi 

budaya lokal dalam proses pembelajaran di sekolah. 

2. Kepada para guru khususnya guru mata pelajaran sejarah agar lebih jeli, 

sigap dalam menyiapkan diri dengan mencari sebanyak mungkin referensi 

tentang sejarah dan budaya lokal masyarakat Kei serta berbagai metode 

yang akan digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah-sekolah. 

3. Kepada pembuat kebijakan pendidikan baik Pemerintah Propinsi Maluku, 

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam hal ini Dinas Pendidikan, 

secara khusus pelaksana kebijakan yaitu pihak SMA Negeri 1 Kei Kecil 

(kepala sekolah dan guru mata pelajaran) agar dapat menjadikan 

lingkungan sekitar sekolah yaitu nilai-nilai kearifan lokal budaya Ain Ni 

Ain sebagai sumber belajar melalui kurikulum sejarah lokal. Sejarah lokal 

sudah saatnya dijadikan sebagai mata pelajaran sendiri sehingga muatan 

atau materi budaya lokal dapat diajarkan kepada generasi muda di semua 

lembaga pendidikan sesuai tingkatan. 

4. Pemerintah diharapkan agar memfasilitasi berbagai komponen baik 

praktisi pendidikan, akademisi maupun siapa saja yang punya kepedulian 
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terhadap pengembangan, pewarisan budaya lokal masyarakat Kei dalam 

bentuk penelitian, seminar, workshop, diskusi sampai pada penulisan buku 

tentang budaya lokal sehingga menjadi referensi bagi siapa saja bukan 

hanya guru. 

Kepada para peneliti sejarah dan budaya, atau siapa saja yang tertarik untuk 

meneliti dan menulis kearifan lokal masyarakat Kei terutama budaya Ain Ni Ain 

maka penulisan ini bisa menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini 

hanya difokuskan untuk generasi muda terutama siswa SMA Negeri 1 Kei Kecil 

tentang apa itu budaya Ain Ni Ain, siapa yangt harus mewariskan nilai-nilai 

budaya dimaksud tetapi bagaimana mewariskan secara konkrit dalam 

pembelajaran penelitian ini belum sampai disana. Olehnya itu peneliti selanjutnya 

hendak melihat bagaimana implementasi budaya Ain Ni Ain dalam kehidupan 

masyarakat Kei secara luas  bukan hanya di sekolah. 


