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BAB VI 

KESIMPULAN dan SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Seorang biarawati memiliki beberapa proses kehidupan 

membiara yang harus dijalani yaitu hidup doa sebagai kebutuhan dasar, 

hidup bersama dengan kaul dan aturan konggegrasi, karya pelayanan 

yang harus diterima, serta konflik dalam biara yang sering terjadi, dan 

penyesuaian diri dengan hal-hal yang selalu baru. Hal tersebut tidak 

akan dapat dihindari dalam hidup membiara.  

Hidup membiara di era zaman modern pun tidak dapat terlepas 

dari tantangan dan pengaruh zaman modern. Perkembangan zaman 

terutama di bidang teknologi komunikasi dapat memberikan dampak 

nagatif dan positif bagi kehidupan seorang biarawati. Dampak positif 

dari perkembangan tersebut yaitu mampu memberikan informasi terbaru 

sehingga menjadi bahan untuk didoakan. Dampak negatif lebih 

memiliki efek yang besar bagi biarawati karena mengurangi kualitas 

hidup dalam membiara. Fungsi teknologi yang ditawarkan di zaman 

modern ini memberikan pengaruh terhadap hidup doa biarawati. 

Hadirnya teknologi yang canggih dalam kehidupan membiara membuat 

biarawati menjadi lupa waktu, sehingga tidak fokus dan hidup doa 

terasa kering. 

Terdapat beberapa proses pencarian makna hidup yang harus 

dilalui oleh seoarang biarawati. Tahapan yang dilalui ketiga subjek 

antara lain yaitu tahap derita, tahap penerimaan diri, penemuan makna, 
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tahap realisasi makna, dan kehidupan bermakna.  Untuk menemukan 

makna hidup, biarawati juga memerlukan sumber dan faktor-faktor yang 

memunculkan makna. Sumber yang diperolah berasal dari kesulitan dan 

tantangan hidup membiara, refleksi (menulis pengalaman pribadi), 

pengolahan diri (renungan, meditasi), dan sikap kerendahan hati serta 

kesederhanaan. Faktor-faktor yang memunculkan makna hidup seorang 

biarawati adalah kemampuan refleksi yang baik, percaya pertolongan 

Tuhan, tekun dalam doa, berpikir positif, dan kontrol diri yang baik. 

Proses pencarian makna hidup yang telah dilewati membantu 

biarawati menemukan makna hidup membiara di era zaman modern. 

Pertama, tujuan menjadi biarawati adalah untuk melayani dengan total, 

yaitu dengan memberikan diri seutuhnya dalam karya keselamatan 

Tuhan. Makna yang kedua dialami ketika pelayanan biarawati merasa 

diteguhkan dalam panggilan sehingga semakin dekat dengan Tuhan dan 

yakin akan pangggilan hidup membiara. Pengalaman yang telah dilewati 

membuat makna hidup biarawati semakin muncul, yaitu ketika 

kehadirannya menjadi berkat bagi setiap orang. 

Seluruh biarawati yang dapat menemukan makna hidupnya 

akan memiliki dampak psikologis yaitu merasa bergembira dan tidak 

terbebani dalam menjalani panggilan hidup membiara. 
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B. Saran  

1. Bagi biarawati  

a. Dalam menghadapi perkembangan di era zaman modern ini 

hendaknya biarawati semakin mawas diri dan meningkatkan 

kualitas hidup doa dengan pengolahan diri maupun refleksi 

secara konsisten dan berkelanjutan. 

b. Hendaknya biarawati lebih memiliki sikap yang tegas dalam 

menggunakan teknologi-teknologi yang ditawarkan pada era 

zaman modern ini, sehingga dapat mengatur waktu dengan baik.  

2. Bagi orang terdekat biarawati 

Sebaiknya, teman sebiara, teman satu karya maupun rekan 

lainnya yang merasa dekat dengan subjek memberi dukungan akan 

panggilan membiara yang dijalani subjek dan selalu mengingatkan 

untuk tetap bertahan dalam panggilan sebagai biarawati. 

3. Bagi penelitian selanjutnya 

Diharapkan pada penelitian selanjutnya akan lebih baik jika 

menggunakan subjek yang berasal dari konggregasi yang berbeda 

sehingga memiliki data pembanding. Sebaiknya menambah jumlah 

subjek penelitian agar data yang didapat mengenai makna hidup 

biarawati lebih lengkap. 

 

 

 

 

 

 

 


