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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

       Setiap ekspresi kebudayaan di Indonesia memancarkan hal-hal yang positif 

setidaknya untuk masyarakat yang menjalankan kebudayaan tersebut. Ekspresi 

estetik Masyarakat Manggarai dalam menjalani kehidupan di dunia nampak 

dalam penghormatan mereka terhadap Wujud Tertinggi dan arwah para leluhur. 

Bentuk ekspresi itu membenda dalam arsitektrur Mbaru Gendang atau Rumah 

adat masyarakat Manggarai. Orang Manggarai menjadikan rumah dan Rumah 

adat mereka sebagi alam kecil dari pengalaman mereka akan alam yang lebih 

besar. 

       Bagi orang Manggarai rumah adat atau Mbaru Gendang adalah gambaran 

dari mikrokosmos, makrokosmos dan metakosmos sakaligus. Fenomena ini 

juga terdapat hampir di setiap suku yang ada di Nusantara. Membangun rumah 

bukan sekedar masalah mikrosmos atau manusia saja tetapi juga 

memperhitungkan makrokosmos atau alam yang lebih besar kedudukannya dari 

manusia. Manusaia membutuhkan alam untuk menghadirkan Metakosmos atau 

fenomena yang tidak kelihatan seperti Wujud Tertinggi dan arwah para leluhur. 

       Pola Rumah dan Kampung Wae Rebo didominasi oleh lingkaran yang 

merupakan simbol dari persatuan dan kesatuan orang Wae Rebo. Rumah adat 

adalah rumah bersama masyarakat dalam kampung, di dalamnya ada aktivitas 

sakral dan profan, semua masalah bersama di selesaikan dalam Rumah adat, 

sehingga persatuan dan kesatuan serta keadilan selalu menjadi falsafah atau 

ideologi yang terus terjaga. 

       Orang Manggarai khususnya Wae Rebo melihat Rumah adat sebagai 

simbol dari seorang ibu, rumah adalah Rahim yang melahirkan manusia. 
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Sebagai masyarakat Peladang, pola tiga menjadi pola yang mendominasi, 

namun selain pola tiga di Manggarai juga terdapat pola dua dan pola lima, hal 

ini membuktikan bahwa di Manggarai terdapat percampuran budaya Nusantara. 

      Artefak adalah sebuah karya seni termaksud Mbaru Gendang atau Rumah 

adat. Artefak Rumah adat ini memiliki nilai-nilai positif bukan saja untuk 

masyarakat penciptanya tetapi juga bagi masyarakat umumnya. Penghargaan 

terhadap lingkungan alam dan tradisi alah contoh positif dari masyarakat Wae 

Rebo yang patut ditiru. Selain itu nilai persatuan dan kesatuan yang selalu 

menekankan rasa keadilan harus bisa menjadi bahan pembelajaran bagi setiap 

orang. Hal ini sekaligus menjadi cita-cita Bangsa Indonesia sebagai bangsa 

yang heterogen yang disatukan dalam bingkai Pancasila sebagai dasar dan 

Ideologi Negara. 

B. Saran 

Masyarakat Manggarai hendaknya mencontohi teladan masyarakat Wae 

Rebo dalam upaya menjaga tradisi atau warisan leluhur, misalnya  dalam 

pemugaran artefak Mbaru Gendang. Sebab Rumah adat di Manggarai semakin 

mengalami perubahan ke arah yang lebih modern, namun sering melupakan 

esensi dari falsafah dari mana dan mengapa Rumah adat itu terbentuk. 

Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah harus berusaha untuk 

mensosialisasikan kepada masyarakat Manggarai pentingya menjaga 

kebudayaan Manggarai. Selain itu Pemerintah harus mengenal lebih dekat 

setiap daerah di Manggarai yang memiliki potensi pariwisata, karena itu selain 

sosialisasi Pemerintah harus turun tangan dan terlibat langsung dalam 

mengidentifikasi setiap artefak yang ada pada masyarakat. 

Pembelajaran tentang Mbaru Gendang harus mejadi pertimbangan bagi 

para guru, khususnya bagi para guru di Nusa Tenggara Timur. Falsafah tentang 

persatuan, kesatuan dan rasa keadilan bisa menjadi bahan ajar pendidikan 
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karakter di sekolah dengan tujuan agar rasa persatuan dan keadilan menjadi 

falsafah hidup setiap siswa yang akan menjadi penerus Bangsa. 

 


