
54 
 

BAB IV 

ANALISIS DATA DAN REFLEKSI TEOLOGIS 

A. Kaus Nono dalam Perkawinan Meto 

Di dalam pasal 1 Undang-Undang No.1, 1974 menyebutkan bahwa ‘Perkawinan ialah ikatan 

lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.1  

Akan tetapi pemahaman perkawinan di dalam kehidupan orang meto bukanlah hanya sebatas 

pada ikatan antara laki-laki dan perempuan yang melakukan perkawinan, tetapi lebih kepada 

ikatan antara kedua keluarga besar juga ikatan yang lebih erat dengan para leluhur. Hal ini 

nampkanya menjelaskan bahwa perkawinan meto bersifat menyatukan baik secara jasmani 

maupun secara spiritual. 

Pemahaman perkawinan orang meto yang melibatkan dua keluarga besar dan leluhur, 

nampaknya menjelaskan karakter orang meto yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Jika 

dianalisis, secara jasmani, hubungan kekerabatan yang telah terbangun dimanfaatkan orang meto 

untuk membangun sikap saling memiliki, saling mendukung dan saling membantu dalam 

menjalani kehidupan secara sosial.  

Selain itu, jika ditinjau secara spiritual, keterlibatan kedua keluarga besar dan leluhur dalam 

sebuah perkawinan menunjukan penghargaan dan penghormatan orang meto terhadap 

keberadaan suatu klen atau nono. Dalam bab II, telah dijelaskan oleh Durkheim bahwa 

                                                             
1 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , 471. 



55 
 

keberadaan leluhur dihadirkan dalam bentuk mitos sebagai bagian dari keberadaan suatu klen.2 

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa pada dasarnya keberadaan suatu klen memang harus 

dihormati karena berhubungan dengan para leluhur yang membawa aturan-aturan hidup suatu 

klen. 

Perkawinan meto yang menyatukan satu pribadi dalam hal ini perempuan dengan keberadaan 

suatu klen nampaknya membutuhkan Kaus Nono sebagai jalan bagi perempuan untuk menjadi 

bagian dari keberadaan suatu nono. Seperti yang telah dijelaskan di dalam bab III, bahwa Kaus 

Nono merupakan ritus melepas tradisi asli yang melekat didalam diri perempuan, dan menganut 

nilai tradisi nono suami. Oleh karena itu, penulis mencoba menganalisa bahwa Kaus Nono dalam 

perkawinan orang meto sesungguhnya menunjukan suatu upaya untuk menghormai suatu klen 

atau nono saat seseorang ingin masuk, tinggal dan menjadi bagian yang baru dalam keberadaan 

suatu klen atau nono. 

Kaus Nono dalam perkawinan meto menunjukan pentingnya keberadaan suatu klen atau nono 

dalam kehidupan masyarakat tradisional. Hal inilah yang menjadikan Kaus Nono sebagai syarat 

utama yang harus dilakukan oleh perempuan meto sebelum ia diizinkan untuk masuk dan ikut 

ambil bahagian melaksanakan nilai-nilai tradisi nono suami yang dijunjung tinggi dan dihormati 

oleh para anggota nono-nya. Jadi dapat dianalisis bahwa Kaus Nono itu menyangkut identitas, 

hidup dan mati perempuan meto dalam keberadaan suatu nono. Perempuan bukan lagi menjadi 

orang asing, tetapi telah menjadi bagian dari keberadaan suatu nono. 

                                                             
2Emile Durkheim, The Elementary Forms of The Religious Life, 159.   
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Jadi, Kaus Nono sesungguhnya harus didukung bukan dihindari, karena di dalam Kaus Nono 

terkandung nilai-nilai budaya tentang pentingnya suatu persekutuan untuk saling mendukung 

mempertahankan tradisi-tradisi meto yang telah mendarah daging di dalam diri orang meto. 

B. Makna Marga di dalam Kaus Nono 

Kaus Nono menunjukan suatu kebudayaan yang menjunjung tinggi nilai kekerabatan dan 

solidaritas. Makna marga yang terkandung di dalam pelaksanaan Kaus Nono sesungguhnya 

menguatkan ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai kesatuan anggota suatu klen yang 

menimbulkan kesadaran akan kesamaan identitas untuk dapat menjalankan dan mempertahakan 

nilai-nilai leluhur suatu klen. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis mencoba menganalisa bahwa marga yang 

ditambahkan di dalam diri perempuan meto setelah melakukan Kaus Nono menunjukan bahwa 

baik laki-laki maupun perempuan, mereka sudah merupakan suatu kesatuan. Di dalam bab II, 

Durkheim menyebutkan istilah klen sebagai marga. Menurutnya, kesatuan kelompok yang 

memiliki kesamaan nama dipahami sebagai klen.3 Di dalam perkawinan meto, Kaus Nono 

memberi kesamaan identitas bagi perempuan dengan mengenakan nama marga suami yang 

mengisyaratkan keberadaan perempuan sebagai anggota dari nono suami.  

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Kaus Nono sesungguhnya menegaskan kedudukan 

laki-laki maupun perempuan sebagai bagian dari keberadaan suatu nono. Oleh karena itu, 

perempuan pun sesungguhnya harus diperlakukan selayaknya sesama atau bagian dari anggota 

suatu nono. Perempuan tidak diperlakukan sebagai orang asing, perempuan tidak dikuasai 

                                                             
3Ibid, 155.  
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dengan otoritas laki-laki sebagai kepala, tetapi keduanya adalah sama dan saling melengkapi 

untuk menjaga dan mempertahankan tradisi-tradisi dalam  nono. 

Marga laki-laki yang ditambahkan di dalam identitas perempuan meto juga menunjukan 

keistimewaan perempuan meto. Ia dan keturunan yang dilahirkan akan memakai nama marga 

suami. Ia akan dihargai, dihormati keberadaanya sebagai anggota yang sah yang memiliki kuasa, 

kebebasan dan keterikatan baik secara jasmani maupun spiritual dengan keluarga besar suami 

maupun leluhur suami yang telah meninggal. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dianalisa 

bahwa makna marga yang ditambahkan di dalam identitas diri perempuan meto, sesungguhnya 

menjelaskan kebanggaan perempuan meto sebagai penentu keberlangsungan suatu nono.  

Jadi, pada dasarnya makna marga yang terkandung di dalam pelaksanaan Kaus Nono 

merupakan suatu upaya dalam kebudayaan meto untuk menghargai kesetaraan perempuan, 

sehingga identitas perempuan pun mendapat pengakuan dan dihormati keberadaannya dalam 

nono suami sebagai kesatuan anggota sah yang memiliki ikatan kekerabatan yang lebih 

mendalam. 

C. Refleksi Teologis  

Dalam refleksi Teologis, akan dibahas dua hal utama yang berkaitan tentang pelaksanaan 

ritus Kaus Nono di dalam perkawinan meto: 

1. Makna nama perempuan yang berganti 

Seperti yang telah diketahui, Kaus Nono dilakukan untuk memperjelas identitas perempuan 

meto dalam keberadaan suatu klen sehingga rumah tangga baru yang dijalani diakui 

keberadaannya, terhindar dari berbagai malapetaka dan dilimpahi banyak berkat. Oleh karena itu 
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dapat dipahami bahwa pada dasarnya Kaus Nono dilakukan orang meto untuk memperoleh 

keselamatan dan kesejateraan hidup. 

Pelaksanaan Kaus Nono di dalam perkawinan meto mempersatukan hubungan perempuan 

meto dengan keluarga besar dan leluhur nono suami. Kaus Nono, membuka jalan bagi 

perempuan meto untuk masuk dan beradaptasi dengan nilai-nilai hidup suatu klen. Jika Kaus 

Nono dibutuhkan orang meto untuk menjadikan suatu pribadi menjadi milik keberadaan suatu 

klen, maka iman Kristen memiliki Baptisan yang menjadikan manusia menjadi milik Kristus. 

Galatia 3:27 mengatakan bahwa “Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus, telah 

mengenakan Kristus”. Hal ini menegaskan bahwa melalui Baptisan, manusia telah dipersatukan 

dengan Kristus. Manusia diakui keberadaan dan tanggung jawabnya sebagai warga Kerajaan 

Allah yang harus mampu menjaga nilai-nilai Kristiani yang mencerminkan pribadi Kristus di 

dalam diri mereka. 

  Menyatunya pribadi orang percaya dengan Kristus sesungguhnya menunjukan peralihan 

pribadi orang percaya menjadi manusia baru yang terlepas dari keterikatan duniawi. Kematian 

Kristus meneguhkan keberadaan orang percaya sebagai anak-anak Allah dengan identitas baru 

sebagai bagian dari keluarga Allah yang berhak menerima keselamatan kekal untuk selama-

lamanya. Oleh karena itu, jika orang meto melakukan Kaus Nono untuk mempersatukan suatu 

pribadi dengan nilai leluhur suatu klen agar memperoleh berkat, maka iman Kristen memiliki 

persekutuan dengan Kristus yang menjamin kesejateraan dan keselamatan hidup bersifat kekal. 

2. Makna perkawinan Kristen 

Perkawinan pada umunya dipahami sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan 

perempuan sebagai suami isteri dalam suatu rumah tangga. Namun di dalam iman Kristen, 
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perkawinan merupakan cerminan persekutuan Kristus dengan jemaat. Perkawinan Kristen 

merupakan gambaran persekutuan di dalam Allah. 

Dalam Efesus 5:22-25 dikatakan bahwa “Hai isteri, tunduklah kepada suamimu seperti 

kepada Tuhan, karena suami adalah kepala isteri sama seperti Kristus adalah Kepala jemaat. 

Dialah yang menyelamatakan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, 

demikian jugalah isteri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah isterimu 

sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diriNya baginya”. Hal ini 

menegaskan bahwa persekutuan Kristus dengan jemaat menjadi dasar hubungan suatu 

perkawinan Kristen untuk bisa saling menghargai, menghormati dan saling melengkapi. 

Hidup perkawinan yang di bingkai dalam iman akan Kristus akan mempersatukan rumah 

tangga menjadi satu dengan Kristus. Dan rumah tangga yang hidup menyatu di dalam kasih 

Kristus, akan memantulkan kasih yang tulus untuk saling mengasihi serta menghargai masing-

masing peran dan kedudukan dalam rumah tangga sebagaimana Kristus mengasihi jemaatNya 

dan jemaat tunduk kepada Kristus. 

Kaus Nono boleh menjadi kebudayaan meto yang harus dijaga dan dilestarikan. Kaus Nono 

boleh dipandang sebagai penjamin kebahagiaan rumah tangga bagi orang meto. Namun Kaus 

Nono bukanlah tujuan hidup utama dalam membentuk suatu rumah tangga. Iman Kristen 

menegaskan bahwa di dalam sebuah perkawinan, yang harus diutamakan adalah otoritas Kristus 

sebagai Kepala Utama. Oleh karena itu, hidup bersekutu dengan Kristus sajalah yang menjadi 

kunci utama dan penjamin kebahagiaan rumah tangga yang berlimpah berkat. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa orang meto sangat menjunjung tinggi 

nilai kebudayaan. Kebudayaan yang ada tetap dijaga dan dilestarikan. Akan tetapi, otoritas 
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Kristuslah yang harus menjadi tujuan utama bagi manusia dalam menjalani hidup. Orang 

beriman akan dengan bijak mengakui kekuasaan Allah di dalam kebudayaan dan mampu melihat 

maksud serta tujuan Allah melalui kebudayaan yang dihadirkan ditengah-tengah kehidupan 

manusia. Orang beriman akan mampu memahami bahwa sesungguhnya Injil bekerja didalam 

budaya untuk membawa manusia memahami nilai-nilai kebenaran hidup. 


