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MOTTO: 

 

aku tersenyum manis… 

aku pun meneteskan air mata… 

namun tak ada yang mengerti akan senyuman dan tangisan ku, 

hanya ku bingkai didalam do’a yang penuh dengan keteduhan… 

didalam do’a, kutemukan DIA yang begitu mengerti dan mengasihiku, 

hanya Engkau…YESUS ku… 

eszhuerleeyn’ 

 

 

 

 

karena itu, Aku berkata kepadamu: 

apa saja yang kamu minta dan doakan, 

percayalah bahwa kamu telah menerimanya, 

maka hal itu akan diberikan kepadamu. 

(Markus 11:24) 

 

 

 

 



 

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN KEPADA: 

 

“MEREKA YANG MELAHIRKAN, MERAWAT, MEMBESARKAN KU 
DENGAN PENUH CINTA KASIH, DAN YANG TAK PERNAH BERHENTI 

MELIPAT TANGAN DAN BERLUTUT UNTUK KEBERHASILAN YANG BISA 
KUGAPAI SAAT INI” 

 

“PAPA JOHN NAISANU” 

Dan 

“MAMA MARIA NAIOLA” 

 

 

 

aku mengucap syukur pada Yang Maha Kuasa, 

aku dilahirkan dari kedua pribadi yang kuat, 

yang mengajarkan aku menjalani hidup dengan ketegaran.. 

aku bangga memiliki papa dan mama… 

eszhuerleeyn’ 
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SARIPATI 

 

 Di dalam perkawinan meto, ritus Kaus Nono merupakan suatu hal yang wajib untuk 
dilakukan. Kaus Nono sendiri dipahami secara umum oleh orang meto sebagai suatu ritus 
penurun marga. Orang meto yang menganut budaya patriakhal mengharuskan perempuan meto 
menggunakan nama marga suami. Oleh karena itu, Kaus Nono di dalam perkawinan meto 
ditetapkan menjadi suatu keharusan agar perempuan dapat menggunakan nama marga suami 
sebagai identitas diri baik secara hukum adat maupun pemerintah. Dari latar belakang ini, 
penulis mengambil judul ‘Kaus Nono’ dengan pokok permasalahan tentang pentingnya nama 
marga sehingga pemberian identitas bagi perempuan meto dalam Kaus Nono menjadi suatu 
kewajiban yang harus dijalankan. Dalam rangka menjawab pokok permasalahan tersebut, maka 
penulis melakukan suatu penelitian dengan pendekatan kualitatif di Niki-Niki Kabupaten Timor 
Tengah Selatan. Penelitian dilakukan dengan metode mewawancarai beberapa tokoh masyarakat 
serta tokoh adat yang memahami tentang pelaksanaan ritus Kaus Nono. Teori yang digunakan 
untuk mendukung penelitian ini adalah teori klen. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, 
ditemukan bahwa keberadaan suatu nama marga dengan berbagai peri kehidupan yang ada di 
dalamnya diyakini orang meto dibawa oleh para leluhur terdahulu. 

 Nama marga dipahami orang meto dengan istilah nono. Setiap nono memiliki aturan dan 
nilai kehidupan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pemahaman orang meto terhadap 
kedudukan laki-laki sebagai pemberi kehidupan mengharuskan perempuan untuk masuk dan 
beradaptasi dengan nilai dan aturan hidup dari klen laki-laki yang menjadi suaminya. Kaus Nono 
hadir sebagai pemberi identitas bagi perempuan meto untuk dapat menyatu dengan klen suami 
baik secara jasmani maupun spiritual. Perempuan meto hanya bisa melepaskan nilai-nilai leluhur 
aslinya dan menjalani nilai-nilai leluhur nono suami jika ia telah melaksanakan ritus Kaus Nono 
dalam perkawinan. Menurut kepercayaan orang meto, kesejahateraan rumah tangga bergantung 
pada pelaksanaan Kaus Nono itu sendiri. Kaus Nono dianggap sebagai sesuatu yang sakral dalam 
kehidupan orang meto. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa, keberadaan suatu nama marga 
atau klen sangat dihargai dan dihormati keberadaannya karena, nama marga atau nono itu berasal 
dari para leluhur.  

 Masyarakat meto masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan. Bagi mereka, 
budayalah yang membentuk pribadi dan karakter mereka sebagai kesatuan masyarakat adat. 
Kaus Nono menyatukan pribadi manusia dengan para leluhur sebagai pemberi berkat. Akan 
tetapi iman Kristen memandang kesatuan dengan Kristus sajalah yang meneguhkan keberadaan 
manusia dengan identitas baru sebagai keluarga Kerajaan Allah yang berhak menerima 
keselamatan kekal. 

 

Keyword: Budaya, Marga, Kaus Nono. 

 


