
60 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan yang ada di dalam Bab I, II, III, dan IV, dapat disimpulkan bahwa 

ritus Kaus Nono dalam perkawinan orang meto merupakan suatu kewajiban dan keharusan 

karena hal tersebut berkaitan dengan keberadaan para leluhur.  

Kaus Nono merupakan tradisi menurunkan marga perempuan yang dalam hal ini dipahami 

bahwa setiap perempuan meto harus melakukan Kaus Nono untuk melepaskan tradisi asli yang 

melekat di dalam dirinya dan menyatu dengan tradisi leluhur suami baik pantangan maupun 

kewajiban yang ada di dalam klen atau marga suami. 

Keberadaan suatu nono sangat dihargai dan dihormati. Dan setiap nono  memiliki nilai-nilai 

leluhur yang berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, Kaus Nono hadir sebagai 

pemberi identitas bagi perempuan untuk dapat terlibat dan menjalani aturan hidup dalam nono 

suami sebagai anggota nono yang sah. 

Kesejateraan hidup juga menjadi salah satu alasan orang meto memberlakukan Kaus Nono. 

Kehidupan rumah tangga yang bahagia, aman dan tentram bagi orang meto bergantung pada 

kepatuhan akan nilai-nilai leluhur yang ada. Orang meto percaya bahwa jika Kaus Nono tidak 

diberlakukan maka malapetaka di dalam rumah tangga akan terjadi. Oleh karena itu, Kaus Nono 

hadir sebagai jalan untuk memperoleh berkat dan keselamatan dari leluhur.  

Namun di balik itu semua, keselamatan hidup dan kesejahteraan hidup hanya bisa diperoleh 

di dalam Yesus Kristus. Kehidupan suatu rumah tangga yang berlimpah berkat dan kebahagiaan 
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hanya diperoleh melalui kesatuan hidup dengan Kristus. Rumah tangga yang mengakui otoritas 

Kristus sebagai Kepala Rumah Tangga akan memampukan manusia untuk memahami makna 

perkawinan yang dikehendaki Allah. 

Perkawinan yang dibingkai dengan iman Kristus, menjadikan anggota keluarga saling 

mengasihi, saling menghormati sehingga terhindar dari pertengkaran, terhindar dari tindakan 

kekerasan rumah tangga yang menghancurkan keutuhan rumah tangga. Jadi, perkawinan yang 

menyatu dengan Kristus menghadirkan pemahaman untuk saling melengkapi, dan menjauhkan 

manusia dari sikap egois sehingga terciptalah kesejahteraan dan ketentaraman hidup. 

B. Saran 

Ritus Kaus Nono ada di dalam kebudayaan orang meto. Orang meto sangat menjunjung 

tinggi nilai-nilai kebudayaan. Dan sudah merupakan suatu keharusan bagi orang meto untuk 

tetap menjaga nilai kebudayaan itu. Bagi orang meto, kebudayaan mengandung aturan hidup 

yang mengatur cara hidup dan perilaku mereka. Kebudayaanlah yang membentuk pribadi dan 

karakter mereka sebagai orang meto yang sesungguhnya. 

Kebudayaan orang meto secara turun temurun dipegang teguh untuk tetap dilaksanakan 

dalam kehidupan agar terjamin kesejateraan dan ketentraman hidup. Namun sebagai orang yang 

juga percaya terhadap otoritas Allah Tri Tunggal, tentu harus mampu untuk bisa memposisikan 

diri terhadap beberapa nilai-nilai kebudayaan yang bertolak belakang dengan iman Kristen. 

Kebudayaan memang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, dan sangatlah sulit 

melepaskan budaya yang telah melekat didalam diri seseorang. Oleh karena itu, orang percaya 

harus mampu bertindak bijak, memaknai kebudayaan sebagai alat yang dipakai oleh Allah untuk 

pekerjaanNya di dunia. 
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Kaus Nono dilakukan orang meto untuk memperoleh kesejateraan hidup. Kalau demikian, 

orang beriman harus mampu memandang bahwa Kaus Nono bukanlah sebagai suatu hal yang 

harus dihindari. Kaus Nono pun sesungguhnya dipakai Allah sebagai alat untuk menyadarkan 

manusia tentang pentingnya sebuah penghormatan dan penghargaan terhadap anggota keluarga. 

Kaus Nono menunjukan kesamaan identitas sebagai anggota nono. Oleh karena itu, Kaus Nono 

pun mengajarkan manusia bersikap saling mendukung dan menghargai sebagai suatu kesatuan 

anggota keluarga agar terhindar dari berbagai perpecahan rumah tangga. 

Akan tetapi, otoritas Kristus harus tetap menjadi yang utama dan terutama dalam hidup 

manusia. Orang meto harus bisa merubah pemahaman mereka, bahwa Kaus Nono bukanlah 

menjadi tujuan utama dalam perkawinan. Iman Kristen menekan bahwa kesatuan dengan Kristus 

sajalah yang menjamin perjalanan hidup manusia. Pemberkatan perkawinan yang dilakukan oleh 

pendeta di Gereja menunjukan bahwa perkawinan telah diberkati, menyatu dan berada dalam 

kekuasaan Kristus sebagai Kepala rumah tangga. Oleh karena itu, ketakutan-ketakutan akan 

pamali karena tidak melakukukan Kaus Nono harus dihilangkan dari pemahaman orang meto. 

Perkawinan yang diberkati dalam otoritas Kristus yang mampu menjamin kesejahteraan suatu 

rumah tangga. 

Kaus Nono sebaiknya dipandang sebagai upaya untuk lebih menguatkan suatu hubungan 

kekerabatan yang terjalin, menciptakan rasa kesamaan identitas sehingga muncul rasa saling 

mendukung, menghargai sebagai kesatuan anggota. Kaus Nono dalam perkawinan meto yang 

menyatukan perempuan menjadi anggota sah nono suami baiknya dipandang sebagai suatu 

upaya untuk lebih menyatukan ikatan laki-laki dan perempuan sebagai kesatuan anggota klen 

yang memiliki totalitas dan kesamaan hak dalam suatu nono. Sehingga peranan utama dan 
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otoritas Kristus dalam rumah tangga sajalah yang seharusnya menjadi perhatian dan tujuan 

utama suatu perkawinan. 

 


