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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1  Simpulan 

Perkawinan merupakan rentetan daur kehidupan manusia sejak zaman leluhur. 

Setiap insan pada waktunya merasa terpanggil untuk membentuk satu kehidupan 

baru, hidup terlepas dari lingkungan lamanya dan membentuk satu keluarga baru 

dengan pasangan hidup yang disenanginya. Adat perkawinan ialah segala data 

kebiasaan yang dilazimkan dalam suatu masyarakat untuk mengatur masalah-masalah 

yang berhubungan dengan perkawinan. Sedangkan upacara perkawinan adalah 

kegiatan-kegiatan yang telah dilazimkan dalam usaha mematangkan, melaksanakan 

dan menetapkan suatu perkawinan. Setiap upacara baik sebelum ataupun pada saat 

pelaksanaannya akan mengandung unsur-unsur tempat, waktu, alat-alat yang 

digunakan, pelaksana, serta jalannya upacara tersebut.  

 

6.1.1  Gambaran Bentuk Tradisi Maso Mata Rumah pada Masyarkat Desa 

Rumahkay Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat 

 

Bentuk tradisi Maso Mata Rumah ini dilihat dari unsur-unsur latar, bahasa, 

pelaku, tindakan atau gerak-gerik, dan peralatan yang digunakan. Dengan demikian 

berdasarkan hasil deskripsi dan analisis data maka dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan tradisi Maso Mata Rumah ini menggunakan rumah pengantin perempuan 

dan rumah pengantin laki-laki. Tidak ada gedung atau tempat khusus yang digunakan 

dalam pelaksanaan tradisi tersebut. hal ini disebabkan tradisi ini bertujuan untuk 

memasukan pengantin perempuan ke mata rumah atau rumah tua pengantin laki-laki 

sehingga untuk latar tempatnya hanya difokuskan pada rumah kedua pengantin 

tersebut.  
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Untuk waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan waktu tanuar yaitu waktu air 

pasang atau air naik. Tanuar adalah istilah tradisional yang digunakan dalam 

menentukan waktu yang tepat untuk mencari ikan yaitu antara pukul 16.00 – 17. 00 

WIT. Hal ini disebabkan anggapan masyarakat Rumahkay bahwa waktu tersebut 

merupakan suatu berkat karena pada saat itu dewa berkat selalu keluar dan 

memberikan berkatnya. Anggapan ini merupakan anggapan sejak zaman para leluhur 

dan mempengaruhi pola berpikir masyarakat Rumahkay hingga sekarang, sehingga 

waktu pelaksanaannya dilaksanakan pada waktu tersebut.  

Bahasa yang dipakai pada saat pra pelaksanaan tradisi tersebut adalah bahasa 

Melayu Ambon. Bahasa ini dipakai oleh seluruh masyarkat desa Rumahkay sebagai 

bahasa ibu (B1) dengan demikian dipakai pula dalam peretemuan-pertemuan 

keluarga, karena masih melibatkan satu kesatuan yang berlatar belakang budaya yang 

sama. Untuk bahasa daerah Rumahkay sendiri atau bagi masyarkat itu menyebutnya 

bahasa adat atau ucapan adat dipakai pada saat pelaksanaan tradisi dimulai dari 

kegiatan di rumah pengantin perempuan hingga di rumah pengantin laki-laki. Namun 

dalam pengucapan doa oleh Pendeta menggunakan bahasa Indonesia, hal disebabkan 

karena Pendeta belum menguasai bahasa daerah tersebut. Demikian pun pada saat 

pemberian nasehat oleh orang tua pengantin menggunakan bahasa Melayu Ambon. 

Jadi dalam tradisi ini tidak semua orang bisa memahami atau menggunakan bahasa 

daerah tersebut, hanya orang-orang tertentu saja yang menguasainya seperti juru 

bicara.  

Tuturan-tuturan yang diucapkan masing-masing sesuai dengan tahapan dan 

suasana yang sementara berlangsung, misalnya ketika di rumah pengantin perempuan 

lebih dimaksudkan untuk penyampaian maksud kedatangan keluarga pengantin laki-

laki untuk mengambil pengantin perempuan. Sedangkan di rumah pengantin laki-laki 

lebih banyak dalam tindakan, tuturan yang diucapkan adalah dalam rangka pemberian 

salam dan pemberitahuan kepada keluarga bahwa mereka sudah tiba dengan 

membawa pengantin perempuan.  
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Pelaku yang paling banyak terlibat adalah juru bicara pengantin laki-laki. 

Sedangkan juru bicara pengantin perempuan hanya bertugas di rumah pengantin 

perempuan. Juru bicara ini adalah orang-orang yang telah dipilih karena pengetahuan 

mereka terhadap tradisi Maso Mata Rumah tersebut, dengan demikian tidak 

sembarang orang yang ditunjuk sebagai juru bicara. Kehadiran Pendeta juga 

diperlukan sebagai perantara untuk membangun relasi dengan Tuhan. Bapa Raja 

(Kepala Desa) walaupun tidak banyak bertindak namun kehadirannya sebagai 

Pemangku Adat tertinggi juga merupakan suatu respons positif terhadap tradisi adat 

yang berlangsung. Secara tidak langsung beliau juga mendukung upacara adat tradisi 

Maso Mata Rumah ini dalam kehidupan masyarakat Rumahkay. Ada juga beberapa 

pelaku yang telah ditentukan dalam membantu pelaksanaan tradisi ini selain kedua 

pengantin dan orang tua mereka.  

Tindakan-tindakan yang dilakukan merupakan suatu kesepakatan bersama yang 

telah menjadi budaya atau tradisi Maso Mata Rumah ini. Dengan demikian ada 

beberapa tindakan yang harus dijalankan dan yang menjadi ciri tradisi bagi 

masyarakat pendukungnya, seperti pengiriman surat pada proses pelamaran, 

penyerahan harta, kumpul keluarga, tata cara pengantin perempuan memasuki rumah 

pengantin laki-laki, serta jamuan makan bersama di atas tikar Amoi. 

Ada pakaian khusus yang dipakai oleh beberapa orang seperti juru bicara yang 

mengenakan baju berwarna hitam, empat orang ibu yang menggunakan baju cele 

yang berwarna hitam dan kain salele. Warna hitam bagi masyarakat Rumahkay 

merupakan warna pelaksanaan adat, sedangkan pelaku atau partisipan lainnya 

termasuk kedua pengantin tidak menggunakan pakaian khusus atau warna khusus. 

Harta yang diserahkan juga merupakan suatu kewajiban oleh pengantin laki-laki 

utnuk menyerahkannya ke pengantin perempuan. Walaupun sudah ada perubahan 

dalam penetapan harta namun tetap harus ada kegiatan penyerahan tersebut sebagai 

lambang dalam tradisi perkawinan adat di desa Rumahkay. Selain itu ditemukan juga 

tempat sirih pinang dan minuman tradisional yaitu sopi atau anggur sebagai ciri dari 

pelaksanaan adat yang berlangsung.  
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Ada juga yang disebut kain Anahesu yang diberikan oleh pengantin perempuan 

kepada keluarga pengantin laki-laki khusus kepada para wanita. Kain ini merupakan 

suatu penghargaan kepada keluarga tersebut. Tikar Amoi yang melambangkan suatu 

persekutuan dalam keluarga juga ditemui dalam tradisi Maso Mata Rumah ini. 

Dengan demikian bentuk dari tradisi Maso Mata Rumah ini mengarah kepada suatu 

ritual atau upacara perkawinan adat yang didalamnya terdapat unsur-unsur sebagai 

berikut yaitu latar, bahasa, pelaku, tindakan atau gerak-gerik, dan alat atau benda 

yang digunakan. 

 

6.1.2  Gambaran Penyampaian Pesan dalam Tradisi Maso Mata Rumah  

 

Pesan yang dikemukakan dalam tradisi Maso Mata Rumah ini didasarkan pada 

tindakan yang dilakukan dan tuturan yang diucapkan. Namun sebagian besar diangkat 

dari tindakan yang dilakukan yaitu antara lain pesan untuk saling menghormati, 

menghargai, serta mempertahankan sistem kekeluargaan. Sikap saling menghormati 

dan menghargai merupakan sikap positif yang perlu untuk dipertahankan. Pesan yang 

diungkapkan juga lebih mengarah kepada hubungan relasi dengan Tuhan sebagai 

Sang Pencipta dan Sang Pemberi Hidup itu harus terus dijalani karena dengan 

demikian kehidupan kita akan menjadi lebih sempurna dan bahagia, bila kita 

mengandalkan Tuhan dalam segala hal dan di setiap situasi. Tahapan-tahapan yang 

telah ditetapkan atau ditentukan oleh para leluhur harus dijalankan karena memiliki 

nilai dalam membentuk karakter masyarakat pendukungnya.  

Pesan merupakan suatu amanat yang dititipkan oleh para leluhur, pesan yang 

dikemukakan itu juga merupakan hasil pengalaman kehidupan mereka pada saat itu, 

oleh sebab itu mereka titipkan kepada generasi berikutnya untuk selalu dilaksanakan 

dan dijalankan. Pesan itu dikemas lewat tahapan-tahapan yang telah ditetapkan 

tersebut. Tradisi Maso Mata Rumah ini memuat banyak pesan yang bisa dijadikan 

sebagai pedoman hidup berkeluarga dan bermasyarakat.    
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6.1.3 Gambaran Fungsi dalam Tradisi Maso Mata Rumah 

 

Fungsi merupakan kata lain dari kegunaan sebagai upaya memperoleh manfaat 

oleh masyarakat pendukungnya terkait dengan unsur dari budaya yang hidup dan 

berkembang dari masyarakat tersebut. Dengan demikian dalam tradisi Maso Mata 

Rumah ini juga memiliki fungsi yakni sebagai sistem cerminan hidup angan-angan 

suatu kolektif, sebagai alat legitimasi pranata-pranata kebudayaan, sebagai alat 

pendidikan, dan sebagai alat pemaksa dan pengontrol agar norma-norma masyarakat 

selalu dipatuhi oleh anggota masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian maka fungsi 

dari tradisi ini lebih banyak mengarah kepada fungsi tradisi sebagai alat pendidikan. 

Dengan demikian tradisi Maso Mata Rumah ini merupakan suatu tradisi yang perlu 

dijaga dan dilestarikan karena nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya 

dijadikan sebagai suatu pedoman hidup dalam sistem kekeluargaan dan sistem 

kehidupan masyarakat.  

Nilai-nilai pendidikan itu lebih mengarah kepada kegiatan kumpul keluarga, 

hubungan dengan Tuhan sebagai Sang Pencipta lewat doa sebagai pegangan yang 

kuat bagi orang yang beriman, sikap saling menghormati, saling bertutur sapa, saling 

memberi nasehat, dan saling melayani. 

Fungsi tradisi ini juga sebagai alat legitimasi kebudayaan yang merujuk kepada 

cara-cara atau benda-benda yang digunakan sebagai suatu alat kebenaran dalam 

kebudayaan tradisi Maso Mata Rumah ini yang dijadikan sebagai ciri kebudayaan 

tersebut. sebagai sistem cerminan hidup tradisi ini memberikan gambaran suatu 

kehidupan yang bernilai positif bagi masyarakat pendukungnya. Cerminan hidup ini 

dijadikan sebagai ukuran dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat yang 

nantinya menjadi dambaan kehidupan masyarakat Rumahkay ke masa yang akan 

datang. Sebagai alat pemaksa dan pengontrol agar norma-norma masyarakat 

dilaksanakan juga ditemukan dalam tradisi Maso Mata Rumah, sehingga kewajiban-

kewajiban yang telah ditentukan harus dijalankan sebagai sebuah simbol 

pelaksanaanya.     
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6.1.4  Gambaran Nilai Budaya dalam Tradisi Maso Mata Rumah 

 

Nilai budaya merupakan nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu 

lingkungan masyarakat yang telah mengakar menjadi suatu kebiasaan, kepercayaan, 

simbol-simbol dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dengan yang 

lainnya. Nilai budaya yang lebih banyak ditemukan dalam tradisi Maso Mata Rumah 

ini adalah nilai penghormatan dan penghargaan kepada orang lain, nilai 

mempertahankan sistem kekerabatan, nilai kewajiban, nilai beriman kepada Tuhan 

dengan tulus ikhlas beribadah kepada-Nya. 

Nilai-nilai budaya ini mewarnai kehidupan masyarkat Rumahkay dalam 

kehidupannya bersama, dan telah mengakar menjadi sebuah kebiasaan. Sikap 

mempertahankan sebuah kekeluargaan dan sistem kekerabatan merupakan hal 

terpenting dalam kehidupan bersama, karena kekeluargaan dan persaudaraan itu akan 

terus berlanjut sampai akhir hayat. Sikap saling menghormati dan menghargai bukan 

saja kepada orang tua kandung tetapi juga harus ditunjukan kepada semua masyarakat 

karena dengan sikap ini bisa menciptakan sikap hidup yang bertoleransi dan saling 

membantu.  

Di samping nilai-nilai di atas ada juga nilai-nilai pengharapan akan masa depan, 

nilai musyawarah untuk mufakat, nilai mengasihi, nilai pengakuan dan penerimaan, 

nilai kesetiaan, nilai kewajiban, nilai penyatuan dengan alam. Kesemua nilai ini 

dikemas ke dalam bagian-bagiannya yaitu menyangkut nilai budaya dalam hubungan 

manusia dengan Tuhan, nilai budaya dalam hubungan manusia dengan sesamanya, 

nilai budaya dalam hubungan manusia dengan karyanya, nilai budaya dalam 

hubungan manusia dengan ruang dan waktu. Serta nilai budaya dalam hubungan 

manusia dengan alam.  
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6.2   Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian yang telah dideskripsikan pada bagian-bagian 

terdahulu, maka ada beberapa hal yang perlu dikemukakan dalam rangka untuk 

pengembangan tradisi Maso Mata Rumah ini yaitu sebagai berikut : 

1.  Kepada Pemerintah Maluku agar ada upaya pemerintah dalam menggali dan 

melestarikan khasanah budaya lokal sebagai suatu aset kekayaan budaya lokal. 

2. Pemerintah Desa Rumahkay agar berupaya untuk melestarikannya dalam 

bentuk apapun sehingga tradisi ini tidak sampai punah, mengingat banyak nilai 

yang terkandung di dalamnya yang bisa dijadikan sebagai pedoman hidup 

masyarakat Rumahkay. 

3. Perhatian generasi muda sebagai generasi penerus dan pewaris budaya 

diharpakan agar selalu proaktif untuk menggali, meneliti, dan menyelamatkan 

budayanya agar tidak punah 

4. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dalam 

bidang budaya maupun tradisi lisan guna penelitian lanjutan.   

 


