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BAB VI 

PENUTUP 

Dari hasil analisa terhadap ulos dalam konsep nilai 

inti  berdasarkan konteks sosio-historis dan perkawinan adat 

Batak bagi orang Batak Toba di Jakarta. Juga analisa 

terhadap ulos dalam konsep tanda menjadi acuan bagi teori-

teori tanda dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu 

maka berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut dalam 

disertasi ini, maka dapat disimpulkan empat pokok utama 

yaitu : kesimpulan data, temuan teoritis, temuan praktis dan 

saran-saran, yang diuraikan sebagai berikut. 

 
VI.1.  Kesimpulan Data. 

Ulos dalam konsep nilai inti sebenarnya telah ada 

dalam konsep ulos berdasarkan konteks sosio-historisnya. 

Jadi hal itu yang dibentuk oleh masyarakat Batak sendiri, itu 

berarti karakteristik setiap konsep nilai telah ditentukan 

oleh karakter orang Batak.  Oleh karena itu maka hal 

tersebut merupakan filosofi ulos pada nilai yang bersifat 

material ulos sendiri dan juga nilai yang bersifat formal,  
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sebagaimana yang diberlakukan pada perkawinan menurut 

adat Batak.  

Ulos dalam konsep nilai inti telah meluas sampai ke 

Jakarta melalui kehidupan bermasyarakat juga perkawinan 

adat yang merupakan ekspresi dari ikatan kelompok Batak 

Toba di Jakarta. Dengan demikian hal itu tidak terpengaruhi 

oleh keadaan setempat, maka selalu relevan serta dapat 

menyesuaikan diri dengan keadaan kota Jakarta.  

Ulos dalam konsep nilai inti merupakan produk 

kesepakatan dalam masyarakat Batak. Sebab itu merupakan 

kebutuhan dasar masyarakat Batak, karena tanpa itu 

kehidupan sosialnya bukan saja tanpa makna, tetapi tidak 

mungkin diberi makna. Oleh karena itu jati diri ini yang 

digunakan dalam merepresentasikan suku bangsa, terutama 

jati diri sebagai orang Batak.  

Ulos dalam konsep nilai inti adalah bagian dari 

tatanan kehidupan ikatan kelompok Batak Toba di Jakarta 

sebagai orang Kristen dan warga gereja. Dalam hal itu juga 

memiliki sifat keagamaan, yang memang dapat bertemu dan 
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bersenyawa dengan nilai-nilai kristiani – Injil sepanjang 

prakteknya tidak saling bertolak belakang. Kesamaan tujuan 

itu secara nyata patut dan pantas diberlakukan secara 

bersisian, saling menopang dan saling mengisi.  Karena hal 

itu berdaya upaya mencapai keteraturan dan keserasian 

hubungan di antara anggota-anggotanya, ada kasih sesama 

dan kasih kepada Tuhan, maka hal itu tidak bertentangan 

dengan Injil.  

Teori Durkheim, Bevan, Eliade, Douglas dan Geertz 

dalam pemikiran dan sikap sosialnya tentang konsep tanda 

pada suatu masyarakat. Isi setiap konsep tanda yang 

dijelaskan adalah berbeda-beda bergantung pada konteks 

tatanan kehidupan masyarakatnya. Karena itu dapat 

disimpulkan sebagai berikut. Konsep tanda dalam penjelasan 

Durkheim, merupakan bagian dari teori tentang agama dan 

masyarakat. Dalam penjelasan Bevan, merupakan bagian 

dari teori tentang sistem keagamaan, dalam penjelasan 

Eliade, merupakan bagian dari teori tentang sistematika 

teologi. Dalam penjelasan Douglas, merupakan bagian dari 
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teori tentang masyarakat dan dalam penjelasan Geertz, 

merupakan bagian dari teori tentang makna dan nilai. Posisi 

teoritis Geertz tentang tanda adalah objek, tindakan, 

peristiwa, keadaan atau relasi, sebagai sarana pengertian 

dan hubungan di antara objek itu dalam hiudp 

bermasyarakat. Sebab masyarakat telah mempunyai makna 

dan nilai tandanya sendiri. 

 
VI.2. Temuan Teoritis. 

Ulos merupakan konsep nilai yang diperlukan untuk 

hidup bermasyarakat, sehingga merupakan bagian dari 

masyarakat Batak. Karena hidup bermasyarakat merupakan 

wujud dari hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Bahkan 

hidup bermasyarakat adalah kodrat manusia, karena itu 

manusia selalu hidup bermasyarakat. Menurut saya setiap 

masyarakat menghasilkan sendiri konsep nilai, termasuk dari 

kainnya. Itu berarti karakteristik setiap konsep nilai juga dari 

kainnya ditentukan karakter masyarakatnya. Sebagaimana 

ulos dalam konsep nilai inti, adalah konsep nilai moral yang 

lahir karena hidup bermasyarakat. Masyarakat Batak 
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menghasilkan sendiri konsep ulos dalam nilainya. Itu berarti 

karakteristik konsep nilai ditentukan karakter masyarakat 

Batak. Durkheim mengemukakan, manusia adalah makhluk 

moral karena ia hidup bermasyarakat. Begitu masyarakat 

lenyap, kehidupan moral pun lenyap. “Man is a moral being 

only because he lives in society. Let all social life disappear, 

and moral life will disappear with it, since it would longer 

have any objective.”1 Bahkan karena interaksi anggota-

anggotanya menimbulkan adat istiadat, tradisi, pranata dan 

kaidah perilaku, yang semua itu merupakan sistem nilai 

sehingga saling terkait satu dengan yang lainnya. 

Pada ulos dalam konsep nilai yaitu berkat, kasih 

sayang, harapan, pertalian keluarga dan persatuan  

diperlukan karena orang Batak hidup bermasyarakat, 

sehingga juga yang menjadi acuan bersama bagi kegiatan 

resmi masyarakat Batak dan adat Batak. Untuk itu hal 

tersebut sebagai keteraturan sesuai dengan adat yang 

berlaku turun temurun, tentunya juga bagi orang Batak Toba 

                                                           
1
 Emile Durkheim, Division of Labor in Society (New York: The Free Press, 

1964), 399. 
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di Jakarta pada masa sekarang dalam realitas kota Jakarta. 

Hal itu dapat dikategorikan dalam dua nilai utama, yaitu 

berkat dan harapan merupakan nilai percaya Tuhan. Ada 

kasih sesama, keteraturan dan keserasian hubungan antara 

pertalian keluarga dengan persatuan, yang merupakan nilai 

sosial. Dari padanya keyakinan – sikap saya pada sifat ulos 

dalam konteks teoritis merupakan konsep nilai 

kemasyarakatan – keagamaan (nilai sosial – religius). 

 
VI.3. Temuan Praktis. 

Ulos dalam konsep nilai inti berguna pada kegiatan 

resmi masyarakat Batak dan adat Batak, sehingga untuk 

tujuan perkawinan adat bagi orang Batak Toba di Jakarta, 

dari sisi personal orang Batak Toba di Jakarta melalui 

pengalaman pada ulos menimbulkan konsep nilai bagi 

pribadi masing-masing (perseorangan). Dengan demikian 

maka hubungan antara konsep nilai inti dengan perkawinan 

adat bagi orang Batak Toba di Jakarta menimbulkan nilai 

yang mandiri. Hal itu memberi manfaat praktis dalam 

pengalaman individu. Di samping itu ulos dalam konsep nilai 
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berarti juga jati diri, yang tetap bertahan di waktu dan 

keadaan dunia sekarang bagi masyarakat Batak pada 

umumnya, sebagaimana bagi ikatan kelompok Batak Toba di 

Jakarta. Dalam hal itu dapat dilihat kesadaran suku dan 

budaya menyebabkan adanya kontinuitas konsep nilai inti 

pada ulos di masa kini dalam lingkup yang lebih luas kota 

Jakarta. Tentu saja melalui pengalaman dan pengaruh dari 

pertalian keluarga dan persatuan dari ikatan kelompok itu 

untuk mempertahankan bahkan melestarikan. 

 
VI.4.  Saran-saran. 

1. Ulos dalam konsep nilai inti berdasarkan sosio-historis 

dan perkawinan adat tidak perlu dipertentangkan dari 

sudut pandangan apa pun. Hal itu yang bermanfaat bagi 

ikatan kelompok yang mewakili apa yang diharapkan dan 

diperlukan, sehingga juga yang dijadikan sebagai kriteria 

pada situasi tertentu. Karena itu perlu dipertahankan.  

 
2. Ulos adalah kain ialah hasil kerja keras dari penenun 

perempuan-perempuan Batak, yang duduk di belakang 

instrumen tenunan berdoa agar ulos yang ditenunnya 
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menjadi bahan yang memberi kehangatan, kebahagiaan 

bagi penerimanya. Bagaimana si penenun ulos bekerja 

keras untuk membuat benang sampai pada menenun. 

Dari sisi ini nilai yang bersifat material sangat tinggi atas 

hasil pekerjaan itu, yang menimbulkan konsep nilai inti. 

Hal yang perlu diperhatikan adalah konsep nilai itu yang 

terpelihara dan terbina dengan baik. 

 
3. Ulos menyatakan konsep nilai bermasyarakat, yang 

menimbulkan adat istiadat (deep culture), tradisi, 

pranata dan kaidah perilaku dalam membangun hidup 

bermasyarakat, sehingga hal itu yang diberlakukan untuk 

menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Batak pada 

umumnya. 

 
4. Ulos dalam konsep nilai inti dilakukan dalam hubungan 

dengan perkawinan adat agar tetap teratur dan yang 

sejalan dengan adat Batak agar tidak bertentangan 

dengan Injil.  Dalam hubungannya dengan perkawinan 

yang diatur oleh gereja sesuai dengan tata cara gereja 

yang telah ditentukan contoh adanya acara martumpol 
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(pengucapan janji pernikahan dengan tata cara gereja), 

pemberkatan nikah (pamasu-masuon) oleh pendeta di 

gereja. Tata cara ini terus saja berlaku dan diikuti oleh 

warga gereja, sehingga menjadi bagian penting dari 

upacara pernikahan warga Kristen Batak. 

 
5. Ulos dalam konsep nilai inti memberi andil 

pengembangan adat Batak. Untuk itu yang diutamakan 

esensi bukan simbol, sehingga tidak membuat dikotomi 

antara ulos sebagai nilai yang bersifat material dan nilai 

yang bersifat formal dari agama Kristen.  Ajaran kristiani 

sederhana sifatnya yakni Tuhan sebagai alamat 

pemujaan dan pemujian, yang adalah sumber segala 

hidup dan kehidupan manusia, mudah dilaksanakan dan 

secara umum dapat dilakukan oleh siapa saja.  

 
6. Ulos dalam konsep nilai inti juga sebagai simbol atau jati 

diri dalam realitas kota Jakarta yang lebih modern tidak 

menjadi kendala berarti. Semestinya siapa saja terbuka 

untuk memahami nilai tersebut sekalipun dalam adat. 
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Pertentangan karena pendirian dan paham berbeda-

beda menjadi tidak signifikan. 

 
7. Ulos adalah tanda selalu relevan serta dapat 

menyesuaikan dengan keadaan baru, sebagaimana di 

Jakarta.  Orang Batak Kristen dihimbau baik si pemberi 

maupun si penerima ulos agar dilihat ulos sebagai simbol 

permohonan kepada Tuhan. Ulos sebagai tanda tidak 

usah memuat isim (nama tertentu atau mantra). 

Pemberian ulos untuk menguatkan rasa kekeluargaan 

dan persatuan. Juga doa agar penerima ulos, keluarga 

baru sebab perkawinan memperoleh berkat Tuhan. 

  
8. Ulos dalam konsep nilai juga memuat tatanan kehidupan 

yang mengacu pada keteraturan dan keserasian 

hubungan antar anggota-anggotanya sebagai warga 

masyarakat dan warga gereja dalam kehidupan 

beragama, maka beradaptasi pada ajaran agama. Studi 

sosiologi agama perlu upaya memahami konsep nilai 

yang menjadi acuan bersama bagi warga masyarakat dan 

agama dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan 
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demikian maka agama berinteraksi dengan tatanan 

kehidupan sosial dengan konsep nilai yang diberlakukan 

dalam masyarakat.  

 
9. Ulos dalam nilai inti dalam hidup bermasyarakat dan nilai 

kristiani dalam kehidupan beragama untuk menjaga 

suasana damai, sehingga perpaduannya mengantarkan 

setiap warga Kristiani untuk hidup dalam tatanan 

masyarakat yang tertib dan teratur. Oleh karena itu juga 

perlu mengindahkan rasa superior atas suku budaya dan 

agama sendiri. Segalanya diciptakan olrh Tuhan untuk 

kesejahteraan manusia, sehingga harus menempatkan 

nilai-nilai potensial dari keduanya menjadi serasi bagi 

umat sebagai warga gereja dan warga masyarakat. 

 

 

 

 


