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BAB V 

PENUTUP 

 

Pada bagian ini, penulis akan mengemukakan tentang dua hal meliputi: (a). Kesimpulan, 

dan (b). Saran sebagai rekomendasi yang merupakan bagian penutup dari tesis ini.  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada tesis ini, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:  

1. Sejarah peradaban manusia memperlihatkan, bahwa pola hidup dan kebudayaan suatu 

kelompok masyarakat tidak terlepas, bahkan merupakan refleksi, dari cara hidup 

bermasyarakat. Di samping itu, kepercayaan pun sering merupakan elemen pokok 

yang menjadi “fokus” pola kebudayaan, yang dari padanya tercipta berbagai bentuk 

tradisi yang mengatur seluruh kehidupan masyarakat. 

2. Pengakuan dan kesepakatan suatu nilai sangat penting dalam merajut dinamika hidup 

bersama dalam suatu masyarakat. Upacara adat kematian merupakan sistem sosial 

yang lebih mengandung konsep-konsep kekerabatan dalam bingkai satu totalitas. 

Konsep ini kemudian sebagai satu totalitas mengandung nilai persaudaraan. Sejumlah 

nilai yang terkandung dalam upacara ini, merupakan aktualisasi dari falsafah hidup 

masyarakat Nolloth.  

3. Upacara adat kematian yang dilakukan dalam masyarakat Nolloth merupakan salah 

satu unsur penting dalam realitas soial masyarakat Nolloth dan penghayatan akan 

makna mitos leluhur. Masyarakat Nolloth masih melaksanakan upacara adat kematin 

ini, karena ada kerinduan orang yang masih hidup agar si mati dapat tiba di alam baka 

dan mendapat tempat yang layak bersama para leluhur. Si mati maupun keluarga 

yang ditinggalkannya juga mendapat berkat dari leluhur. Dengan demikian upacara 
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adat kematian tidak saja untuk kepentingan si mati tetapi juga untuk kebutuhan orang 

yang masih hidup atau keturunannya. 

4. Pelaksanaan upacara adat kematian dalam masyarakat Nolloth juga bertujuan untuk 

tetap memelihara relasi kekerabatan atau keharmonisan dalam keluarga. karena 

walaupun upacara adat kematian sudah dilaksanakan sebaik mungkin tetapi apabila 

masih ada perselisihan dalam kelaurga maka akan berakibat pada kematian susulan 

dan juga si mati yang sudah dikuburkan tidak akan diterima oleh para leluhur. 

5. Pelaksanaan ritus kematian di negeri Nolloth memperlihatkan adanya suatu hubungan 

yang harmonis antara kelompok yang saling berbagi dalam keadaan suka dan duka. 

Hubungan yang menciptakan adanya rasa persaudaraan sejati karena penghargaan 

yang diberikan tidak hanya untuk masyarakat negeri Nolloth tetapi juga kepada siapa 

saja yang datang melayat. 

6. Sekalipun telah disimbolkan ke dalam sejumlah materi yang telah ditentukan oleh 

adat, tetapi simbol-simbol tersebut memiliki makna hidup yang dapat digunakan 

dalam membangun suatu relasi persekutuan yang baik. Simbol-simbol yang 

digunakan mengandung nilai di dalamnya nilai kemanusiaan dan persekutuan karena 

adat dan tradisi tidak hanya diceritakan, tetapi juga disimbolkan ke dalam nama-nama 

tertentu yang membuat masyarakat terikat dengannya. Ritus adat kematiani ini 

sebagai salah satu cara adatis yang bermanfaat mempersatukan masyarakat serta 

penanaman nilai moral berterima kasih. Bahwa ucapan terima kasih tidak hanya 

sebatas ucapan tetapi juga melalui perbuatan kongkrit berupa materi. 
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B. Saran  

1. Upacara adat kematian “Alawau Amano” dilihat sebagai wadah atau media untuk 

lebih meningkatkan rasa persaudaraan, tolong-menolong, menghormati dan rasa 

solidaritas.  

2. Memberikan pemahaman bagi masyarakat Nolloth untuk lebih menghayati identitas 

mereka sebgai individu yang tidak terlepas dari dari kehidupan kelompok. Sehingga 

kepada masyarakat Nolloth perlu diberikan pemahaman mengenai nillai-nilai yang 

terkandung di dalam upacara adat kematian “Alawau Amano” yaitu kebersamaan, 

tolong-menolong, saling menghormati dan solidaritas. 

 

 


