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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

 Pada bab-bab sebelumnya penulis telah menguraikan beberapa penjelasan, hasil penelitian, 

analisa dan juga refleksi teologis mengenai Adat Kain Berkat di Nalahia. Dan dari uraian-uraian 

tersebut dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain : 

1. Adat istiadat sebagai warisan dari tete nene moyang semestinya harus dipertahankan 

selama adat itu memiliki nilai-nilai yang positif. Sebagai contohnya adat kain berkat di 

Nalahia yang masih dipertahankan sampai sekarang ini.  

2. Adat kain berkat ini berlaku ketika seorang perempuan yang merupakan anak negeri 

Nalahia menikah dengan laki-laki yang berasal dari negeri adat yang lain.  

3. Masyarakat Nalahia memaknai adat kain berkat ini sebagai wujud dari pengakuan dan 

penghargaan akan hak perempuan sebagai anak negeri Nalahia. Dan juga sebagai wujud 

ucapan terima kasih atau tanda jasa dari laki-laki terhadap negeri adat perempuan.  

4. Nalahia yang termasuk teon Patalima maka semua kewajiban adat yang harus dipenuhi 

berjumlah lima.  

5. Semua persyaratan atau kewajiban adat yang harus dipenuhi oleh laki-laki memiliki 

makna dan jika salah satunya tidak dipenuhi maka adat tersebut tidak bisa dilaksanakan.  

6. Semua kewajiban adat sepenuhnya ditanggung oleh laki-laki tanpa ada bantuan dari 

pihak keluarganya atau perempuan.  
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7. Seiring berjalannya waktu dan semakin tingginya tuntutan ekonomi masyarakat, maka 

kain putih 2 gulungan diganti dengan uang sebesar 750.000. Tetapi hal tersebut tidak 

mengurangi makna dari adat kain berkat.  

8. Dalam adat kain berkat ini, Gereja juga turut terlibat. Hal ini dapat dilihat sebelum 

pelaksanaan adat kain berkat, saat pelaksanaan dan pengucapan syukur di rumah 

keluarga.  

 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, analisa dan kesimpulan maka penulis memberikan saran yang 

kiranya dapat membantu : 

1. Perangkat pelayan Gereja (Pendeta dan Majelis Jemaat) 

Gereja berada ditengah-tengah masyarakat yang sampai sekarang ini masih tetap 

mempertahankan adat istiadat. Oleh karena itu Gereja dituntut bukan saja untuk memikirkan 

diri sendiri atau bersikap eklusif tetapi Gereja dituntu untuk bagaimana menjadi Garam dan 

Terang Dunia. Gereja dituntun untuk menyuarakan syaloom Kerajaan Allah kepada 

umatNya yang juga merupakan masyarakat adat. Adapun saran yang dapat penulis berikan 

adalah :  

1) Salah satu tugas Gereja yaitu kesaksian atau marturia. Kesaksian bukan hanya bagi 

diri sendiri juga bagi lingkungan dimana Gereja itu berada. Gereja harus menyadari 

bahwa tidak selamanya adat istiadat itu memiliki dampak yang positif bagi 

masyarakat. Seperti yang terjadi di jemaat Nalahia, maka Gereja dituntut untuk 

memberikan kesaksian terhadap umat yang ternyata memiliki pemahaman yang 

salah tentang adat tersebut. Bukan menutup mata dan bersikap masa bodoh.  
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2) Gereja dituntut harus lebih banyak peka dengan umat yang memiliki pemahaman 

yang salah tentang adat kain berkat. Karena saat penelitian, penulis merasa Gereja 

dalam hal ini para perangkat pelayan kurang begitu peka dan mengangap hal itu 

biasa-biasa saja. Malah pemimpin jemaat tidak mengetahui bahwa ada jemaat yang 

memiliki pemahaman yang salah tentang adat kain berkat.  

3) Bagi Majelis Jemaat yang juga merupakan Badan Saniri Negeri seharusnya membatu 

pendeta untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman yang benar tentang adat kain 

berkat bukan malah mendukung jemaat yang memiliki pemahaman yang salah 

tentang adat kain berkat. 

4) Gereja harus lebih gencar lagi untuk memberikan pemahaman yang benar tentang 

adat istiadat dan juga harus melakukan koordinasi dengan badan saniri negeri dan 

juga dengan Sinode GPM.  

 

2. Fakulas Teologi 

Sekolah-sekolah teologi adalah wadah atau tempat dimana nantinya para pekerja-pekerja 

Gereja dibina, dibentuk untuk nantinya siap untuk melayani jemaat dimanapun berada. 

Dengan demikian sangat penting substansi yang mereka dapat dibangku perkuliahan. Bukan 

saja mereka belajar tentang Alkitab, Gereja tetapi sangat penting untuk belajar mengenai 

kebudayaan-kebudayaan dalam hal ini adat istiadat yang ada di Indonesia. Oleh karena itu 

bagi penulis sangat penting untuk Fakultas Teologi lebih memperkarya bahan ajaran dari 

mata kuliah “agama dan kebudayaan” bagi mahasiswa. Agar nantinya saat ketika terjun di 

lingkungan yang masih mempertahankan adat istiadat, mahasiswa tahu apa yang harus 

diperbuat.�


