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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Sehubungan dengan hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ketika kedatangan bangsa Belanda di Muna dengan membawa misi untuk 

mencari rempah-rempah untuk memenuhi kebutuhan perekonomian 

bangsa Belanda selain mencari rempah-rempah dengan alasan bahwa 

daerah Muna memiliki penghasilan rempah-rempah yang cukup banyak, 

selain mencari rempah-rempah juga bangsa Belanda bertujuan untuk 

menyebarkan agama mereka yaitu agama Nasrani sebagai kelanjutan 

perang salib.  

2. Kedatangan bangsa Belanda mengakibatkan kesengsaraan dan kemiskinan 

yang mendalam yang dirasakan oleh masyarakat Muna. 

3. Dari segi politik, kolonial Belanda ingin menguasai seluruh penghasilan 

rempah-rempah masyarakat Muna. selain itu juga intervensi dalam sistem 

kerajaan dalam hal ini memasuki daerah kerajaan Muna dan merubah 

semua sistem pemerintahan yang bisa merugikan mereka di Muna. 

sehingga pemilihan kesultanan kerajaan yang dilakukan oleh kolonial 

Belanda yang tidak sesuai dengan sistem yang sudah dibentuk oleh 

kesultanan Muna.  

4. Dari segi ekonomi, yang menjadi tujuan paling utama bangsa Belanda 

datang di Muna karena ingin mencari rempah-rempah sehingga dengan 
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adanya bangsa Belanda masyarakat Muna sangat akan kekurangan dengan 

rempah-rempah karena bangsa Belanda sangat tertindas jika dilihat dari 

sistem perdagangan, pihak kolonial Belanda sangat diuntungkan dari pada 

masyarakat Muna.  Selain mencari rempah-rempah juga Belanda merubah 

pola kehidupan ekonomi masyarakat Muna dari pola tradisional menjadi 

moderen masyarakat Muna diperkenalkan dengan mata uang Belanda 

kemudian Belanda mengadakan adanya pembayaran pajak dengan mata 

uang. Sehingga dengan adanya hal-hal tersebut membuat masyarakat 

Muna menjadi serba kekurangan dan kemiskinan pada masa kolonial 

Belanda di Muna.  

5. Dari segi sosial, sejak kedatangan Belanda di Muna jika dilihat dari segi 

sosial pada masyarakat Muna banyak menimbulkan adanya perubahan-

perubahan budaya pada masyarakat Muna. Di mana sebelumnya 

masyarakat Muna memiliki ciri khas kebudayaan tersendiri dengan adanya 

Belanda mengakibatkan perubahan konsep yang ada dalam masyarakat 

dari masyarakat yang tertutup dan tradisional menjadi masyarakat yang 

liberal yang serba bebas dalam segala segi kehidupan,  

6. Dari segi pendidikan, sejak adanya kolonial Belanda di Muna jika dilihat 

dari segi pendidikan membawa perubahan di mana Belanda 

memperkenalkan pendidikan formal dengan mendirikan lembaga-lembaga 

pendidikan. karena sebelum kehadiran Belanda di daerah kerajaan Muna, 

masyarakat Muna masih dalam keadaan buta aksara dalam arti belum 

mengenal pendidikan sama sekali secara formal. Kecuali pendidikan non 
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formal dan informal yang bernafaskan adat istiadat dan ajaran agama 

Islam, misalnya pengajian, nasehat/petuah dari orang-orang tua adat dan 

belajar menulis huruf Al-Quran. Sehingga adanya Belanda di Muna selain 

membawa kerugian juga membawa keuntungan bagi masyarakat Muna 

dalam segi pendidikan.  

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dikemukakan beberapa saran yaitu  

sebagai berikut :  

1. Muna pada masa kolonial Belanda ada empat hal yang penting menonjol 

yaitu ekonomi, politik, sosial, dan pendidikan ini merupakan suatu sejarah 

sebagai cermin dalam menata kehidupan masyarakat Muna pada masa 

kolonial Belanda  

2. Khususnya kepada seluruh pemerintah masyarakat Muna agar menata 

kembali sejarah-sejarah pada masa kolonial agar tidak hilang dan punah 

untuk dijadikan sebagai konsep generasi-generasi muda sebagai penerus 

bangsa. 

3. Khususnya untuk generasi muda di Muna walaupun banyak ilmu yang kita 

pelajari tetapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa dengan ilmu sejarahlah 

kita bisa mengingat kembali peristiwa-peristiwa masa lampau yang terjadi 

di daerah Muna, dan dalam kehidupan kita sehingga ilmu sejarah perlu 

kita pelajari dengan baik. 

4. Peneliti yakin dan percaya bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan 

di dalam penyusunan skripsi ini yang kiranya masih banyak terdapat hal-
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hal yang tidak seidentik dan sejalan dengan pemikiran pembaca, maka 

dengan itu saran serta kritik guna untuk kesempurnaan kedepan sangatlah 

diharapkan. 

5. Semoga bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat Muna, juga bisa 

dijadikan sebagai motivasi bagi seluruh pembaca skripsi ini. Terutama 

bagi generasi muda sebagai penerus bangsa dalam mengkaji sejarah 

penjajahan kolonial.  

 

 

 


