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Bab V 

PENUTUP 

1. Kesimpulan. 

Berdasarkan data penelitian yang berorientasi pada kajian identitas sosial, maka 

persepsi Tabua Ma Tnek Mese’, boleh dikatakan sebagai sebuah fenomena sosial yang 

muncul dan dipertahankan. Penulis mengatakannya sebagai sebuah fenomena karena 

masyarakat Dawan Amarasi sendiri tidak mengerti atau mengetahui dengan pasti sejak kapan 

konsep ini mulai ada. Sementara walaupun dikatakan sebagai sebuah fenomena, namun 

karena begitu besar pengaruhnya kalimat Tabua Ma Tnek Mese’ ini, kemudian dijadikan 

sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan interaksi mereka, sebagai 

bagian yang tidak dapat dihilangkan dari kehidupan bermasyarakat. Entah itu secara individu, 

maupun secara kelompok. Sesungguhnya konsep Tabua Ma Tnek Mese’ ini mungkin selain 

diajarkan dalam kehidupan berkeluarga, konsep ini juga dengan sendirinya dipahami dan 

dipegang oleh dan dari generasi ke generasi. Hal ini terus mereka pelihara, terus mereka 

pertahankan, walaupun tidak ada lembaga formal seperti lembaga pendidikan sekolah yang 

memuat atau memasukan konsep ini dalam kurikulum (pelajaran muatan lokal), maupun 

paguyuban dalam kehidupan kelompok masyarakat Dawan Amarasi sendiri yang menangani 

masalah pendidikan/pembinaan tentang budaya khusunya tentang kebiasaan Tabua Ma Tnek 

Mese’. 

Berangkat dari benang merah sejarah munculnya konsep Tabua Ma Tnek Mese 

sebagaimana penulis uraikan diatas (bab IV bagian B. a), maka penulis berkesimpulan bahwa 

munculnya konsep ini yang kemudian dijadikan sebagai identitas sosial, karena adanya 

pengaruh internal dan eksternal. Pengaruh internal karena; saat itu masyarakat Dawan 

Amarasi sedang diperhadapakan dengan situasi peperangan, yang mana menuntut setiap 
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warga masyarakat untuk bertindak mempertahankan status kepemilikan tanah dan batas 

tanah. Sementara faktor eksternalnya adalah karena adanya ancaman perampasan tanah dan 

pergeseran batas tanah yang dimiliki oleh masyarakat Dawan Amarasi. Kedua faktor ini 

kemudian mendorong setiap anggota masyarakat agar bersatu Tabua, dan sehati Tnek Mese’, 

untuk berjuang mempertahankan tanah dan batas tanah, bahkan untuk memindahkan atau 

memperluas batas tanah. Artinya semangat Tabua waktu itu adalah semangat perang untuk 

mempertahankan dan memperluas status kepemilikan tanah oleh masyarakat Dawan Amarasi. 

Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan tatanan sosial maka makna 

konsep inipun berubah. Dari yang tadinya bersifat semangat berperang semata, berubah 

menjadi semangat untuk membangun (pembangunan rumah, pembukaan jalan baru antar 

kampung), semangat untuk mempererat hubungan dalam klan atau antar klan (jika 

menghadapi peristiwa duka, maka jenazah disemayamkan, dibiarkan sembari nunggu kerabat 

yang berada ditempat yang jauh).  

Berubah menjadi semangat untuk saling mengisi saat kekurangan. Dan ini menjadi ciri orang 

Dawan Amarasi. Sementara semangat untuk saling mengisi inilah yang kemudian muncul 

semacam kalimat plesetan dalam kehidupan sosial pada Masyarakat Dawan Amarasi sendiri 

bahwa “kenapa orang Amarasi tidak bisa kaya-kaya amat:?, kerena jiwa sosialnya sangat 

tinggi”, jiwa sosial yang dimaksud adalah semangat berbagi tadi.  

Lebih dari identitas sosial, walaupun kalimat Tabua Ma Tnek Mese’ ini merupakan 

kebanggaan masyarakat Dawan Amarasi sebagai keAmarasian mereka,  yang bagi mereka, 

mungkin hal yang sama tidak dimiliki oleh kelompok masyarakat lain, namun mereka tidak 

pernah memandang dan menilai kelompok masyarakat lain secara Negatif (Bdk. Tim Penulis 

Fakultas Psikologi UI, Psikolog Sosial, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009.254)
1
. 

                                                           
1
Tim Penulis Fakultas Psikologi UI, Psikologim Sosial, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), 254. “Menurut 

Turner (1999), untuk mencapai dan mempertahankan identitas sosial yang positif, individu cenderung 
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Dimata masyarakat Dawan Amarasi dikampung Buraen, kelurahan Buraen, bahwa 

kalimat Tabua Ma Tnek Mese yang merupakan bagian dari identitas keAmarasian mereka, 

tidak mungkin dan tidak akan hilang, hingga kapanpun selagi masih ada manusia yang 

mengaku dirinya sebagai orang Dawan Amarasi. Namun hal ini bertentangan dengan 

kesimpulan penulis. Bagi penulis, konsep ini akan berangsur-angsur pudar dan bahkan 

menghilang, atau hanya akan kelihatan nyata pada tingkat Klan bahkan hanya pada tingkat 

keluarga tertentu saja. Kenapa demikian?, karena semakin hari, kerasnya hidup (persaingan 

hidup) semakin nampak, orang-orang kemudian disibukkan dengan profesi, dengan pekerjaan 

dan dengan aktifitas masing-masing, guna menjawab tantangan dan kebutuhan hidup masing-

masing. Dengan demikian, maka disinilah ancaman sekaligus potensi keretakan akan konsep 

Tabua Ma Tenk Mese’ ini semakin nyata. Walaupun demikian, masih ada harapan kuat akan 

kelestarian konsep Tabua Ma Tnek Mese’ ini karena berdasarkan pengertian atau arti dari 

kalimat tersebut yaitu bahwa segala sesuatu yang dilakukan itu merupakan kerelaan atau atas 

dorongan dari hati, bukan karena ada keinginan bahwa nantinya akan memperoleh balasan. 

Hal lain yang turut mendukung kelestarian dari konsep Tabua Ma Tnek Mese’ ini selain 

karena arti dari kalimat ini sendiri, yang bagi masyarakat setempat sangat dalam adalah 

karena adanya hubungan erat antar tiap-tiap klan besar dalam masyarakat Dawan Amarasi di 

Buraen. Karena adanya hubungan erat setiap klan pada masyarakat tersebut, maka merupakan 

sebuah harga mati dalam menjalankan dan melestarikan konsep Tabua Ma Tnek Mese’ ini. 

Terlepas dari pemahaman orang Amarasi di Buraen tentang Tabua Ma Tnek Mese, 

penulis justru berkesimpulan bahwa ternyata Tabua Ma Tnek Mese yang terlihat menonjol 

hanya pada tiga poin yaitu: kematian, pesta pernikahan, dan pekerjaan ladang, kebun atau 

sawah, hal ini karena ketiga poin tersebut terdapat unsure konsumtif. Maksudnya adalah 

                                                                                                                                                                                     
mengutamakan kelompoknya sendiri (ingroup) dibanding kelompok lain (outgroup). Hal ini dapat menimbulkan 

ingroup bias dimana individu memberi penilaian yang tidak objektif untuk kelompoknya, cenderung untuk 

mengutamakan kelompok sendiri dan tidak mengutamakan kelompok lain Augostinos dan Walker, 1995; 

Mayers, 1996). ” 
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dalam ketiga peristiwa tersebut didalamnya terdapat acara makan-makan (ada makan). 

Sedangkan pada dimensi kehidupan universal lain seperti aktifitas politik dan ekonomi, 

Tabua Ma Tnek Mese’ tidak terlihat bahkan sangat kabur. Ini mungkin karena kedua unsur 

ini tidak terdapat nilai konsumtifnya (makan-makan), kalaupun ada, munkin hanya dinikmati 

oleh oknum-oknum tertentu. Sebaliknya jika kedua unsur ini (politik dan ekonomi), begitu 

dianggap penting untuk dijalankan dengan konsep Tabua Ma Tnek Mese’, maka mungkin ada 

begitu banyak orang Amarasi yang menduduki jabatan penting dalam dunia politik. Dibidang 

ekonomi, mungkin Amarasi yang dikenal di NTT dengan istilah sapi Paron (penggemukan 

sapi), orang Amarasi di Buraen bisa saja dijadikan mitra usaha atau mitra dagang oleh 

pemerintah terkait dengan paronisasi/penggemukan sapi, dengan demikian maka akan 

meningkat pula ekonomi orang Amarasi. Sayangnya orang Amarasi khususnya di Buraen 

tidak menyadari kedua unsur kehidupan ini. Ini mungkin karena masalah konsumtif diatas. 

 

2. Saran. 

1) Bagi Para Peneliti. 

Minimnya minat para sarjana asal Amarasi untuk menulis tentang sejarah, 

perkembangan sosial, struktur sosial dan apapun yang berkaitan dengan masyarakat Dawan 

Amarasi, khusunya pada kelurahan Buraen menyebabkan minimnya referensi atau tulisan 

yang berkaitan dengan masyarakat Dawan Amarasi itu sendiri. maka diharapkan, juga 

disarankan agar seorang peneliti yang melakukan penelitian pada Masyarakat Dawan 

Amarasi setidak-tidaknya harus mengerti dan bisa berbahasa Dawan Amarasi secara aktif, 

mengingat ada berbagai tuturan adat yang tidak mudah diterjemahkan kedalam bahasa 

Indonesia, kalaupun diterjemahkan, maka maknanya akan berbeda atau berubah (mengalami 

pergeseran makna).  
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2) Bagi Masyarakat Dawan Amarasi di Buraen. 

Untuk mengatasi dampak globalisasi yang mengancam cara hidup dan interkasi sosial 

yang sosialis kearah cara hidup yang individualis dan penuh persaingan, maka penegasan 

terhadap konsep Tabua Ma Tnek Mese dalam masyarakat harus benar-benar ditekankan 

dalam kehidupan berkeluarga (pendidikan dalam keluarga), bahwa Tabua Ma Tnek Mese ini 

juga selain hanya sekedar pemersatu, tetapi juga sebagai bagian dari keAmarasian orang 

Dawan Amarasi (identitas sosial).  

Pada akhinya agar Tabu Ma Tnek Mese dapat berlangsung terus menerus dan dapat 

menjangkau dimensi kehidupan yang lain, termasuk dimensi kehidupan politik dan ekonomi, 

maka mungkin perlu pendekatan oleh pihak-pihak tertentu dalam momen-momen seperti 

pada momen pernikahan, kematian atau pengerjaan kebun, ladang, atau sawah. 

 


