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, RINGKASAN

Perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini sangat

pesat, sehingga berpengaruh pada masalah penangan bahasa khususnya bahasa

daerah. Suatu kenyataan sangat memprihatinkan, banyak masyarakat mulai

meninggalkan bahasa daerahnya. termasuk masyarakat Gorontalo yakni banyak

anak-anak dan remaja sudah tidak mengenal bahasa daerah, terutama bahasa adat

dalam hal ini puisi.

Di dalam puisi adat terdapat banyak nilai dan norma yang mengetur

kehidupan masyarakat Gorcntalo dan kebanyakan mereka baik yang terpelaiar

maupun masyarakat umum ingin mengenalnya secara lebih dalam' mereka

memiliki kesadaran tinggi untuk mcncapai keinginan tersebut' tetapi karena

kesibukan dalam arena kehidupan, mereka tidak sampai kepada tujuan yang

mcreka harapkan. Sehingga perlu adanya pemahaman yang lebih ielas terhadap

p isi adat tersebut melalui telaah isi dan maknanya lewat penelitian puisi adat

yang seterusnya diterbitkan sebuah kamrrs istilah adat

Berhubung pen)'u$maD dan penerbitan kamus tersebut memerlukan

himpnnan data puisi yang berlaku di wilayah Gorontalo, maka pada penelitian

awal telah dihimpun sejumlah puisi adat dari 4 kegiatan adat yaitu kegjatan

mofi1eq(|li 'pembeatan' , moponita 'perkatirlarf , rnotombulu 'per\yambutan tamu"

dan molalunga 'pemakaman'. Tujuan penelitian ini tidak lain adalah usaha

penanganan masalah bahasa daerah dan permertahanannya melalui pembuatan

kamus istilah adol Daerah Corontalo

Metode penelitian ialah metode kualitatif yang bersifat holistik atau 
''l?l.'

contert dengan mengumpul data dari lapangan melalui tekoik wawancara dan

pencatatan kembali keabsrihan data awal Data awal dimakud yaitu yang telah

dikunpul dan dianalis berupa; dokumen tertulis' dokumen video pelaksanaan

adat, dan obsewasi kegiatan langsung di lapangan'

Hasil pbnelitian dipaparkan di sini terdiri dari 2 bagian yaitu:

1. Analisis data awal (p€nuqjang data penelitian ini): ada 2 pengamatair kegiatan

langsrmg dan perekaman puisi di lapangan, dan 7 dokumen (4 dokumen video'

dan 3 dokumen data tertulis) hasilnya diuraikan sebagai berikut'
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. Hasil penelitiar pada kegiatan momeqati 'pernbeilan' poh -Pohutu

'penerapan adat lengkap di Suwawa Bone Bolcng sccara umum memiliki

a) nilai religi yaitu puisi htiai n.ar\di, b) nilai budaya dan historis adal

Gorontalo, c) nilai estetis&eindahan. kesucian pada puisi nicnginiakkan

kcki di atas piring adrl. dan d, nilai Eriki.

. Nilai pada kegiatat moponika 'perkawinan' ltreliputi adat peminangan'

hanlaran han3. hari pcrkawinan. dan plcbohu nasehat ialah at ttilli

sosiil/Lebersaman poda pcrninangan. bl nilai eslelila prda peminangan- ct

ni)ai historis pada kegiatan hantaran harta, d) nilai historis dan penghargaan

kepada sang p€ngantin pria dan wanita pada acara hari perkawinan, e) nilai

"osicl clrn tctc k.nma l erptular TaJa polchnhu

. Pada kegiatan molonbulll 'pcnyambutan tanu' didominasi oleh nilai

penghargaan terhadap tamu seperti dalam puisi pcnyambutan olo'g'la

'pemimpin' dan puisi mempersilakan berjalan.

. Untuk kgiatan molalunga 'pemakaman' didominasi oleh a) nilai religi, b)

nilai penghomalan, dan c) penghargaan terhadap jasa jenazah selama

hidupnya. Seladutnya makna dan nilai puisi bagi 7 perian betisi air untuk

memandikan jenazah ialah permohonan beroleh magfirah dati Allah SWT T

perian pada adat pembealan sama memiliki makna dan nilai kesucian' tetapi

berbeda dalam tujuan. Tujuan mandi dengan air dalam 7 perian ialah

kebersihan dan kesucian jenazah pada kegiatan molalunga dan kebersihan

dan kesucian sang gadis pada pembeatan.

. Pemaparan perbedaan isi puisi yang dilisankan pada kegiatan adat dan yang

ada dalam dokumon, ditemukan perbedaan yang dipengaruhi oleh (1)

konclisi wilalah: scpeni pada ct kodisi saat pcmincngan. bt kondisi sral

pembeatan, c) kondisi saat pemakaman. (2) Pengaruh sifat/karakter m-anusia

dan isi pesan puisi pada pclaksanaan adat yaitu i) puisi dadakan untuk

mengubah silaL4oraklcr mcnusia dan iit pcngaruh isi puisi ncdc

peleksffarn adirt.



2. Llasil wawancara dan pcncatatan kembali keabsahan data awal

r lidak ada perbedeen yang printipil terhodap drrla 3\\al lenlal)P makna dan

masyarakalnilai budaya dad aspek-asPek adat

Gorontalo.

. Terdapat sejumlah perbedaan pemendckan asal kata, lafal,

puisi, ini disebabkan oleh variasi keindahan pencetusan

dilakukan penyelarasan kata-kata dasar dan makna

kepentingan penulisan istilah dalam kamus.

. Proses pembuatan kamu yang menghasilkan kamus istilah adat Daerah

Corontalo dilakukan dengan (1) stor data dalam True Base dari wjndolvs

melalui Note pad, (2) pengatxran data dalam True Base melalui Old: lk cw

dan Old: Luic-..ms. Carr ini langsung mengha*ilkcn file 'VC pJda

program True Base dengan data bahasa yang teNusun secara alfabetik'

Seterusnya disalin dati Note Pad ke windows dan diolah semua makna kata

sesuai konsep budaya Daerah Gorontalo ke dalam bahasa Indonepia dan

bahasa Inggris, sehingga membentuk kamus istilah adat Daerah Gorontalo'

lang bcrlaku di dalam

dan bunyi pada

puisi, sehingga

dimaksud guna



PRAKATA

Dalam kegiatan penelitian, tim telah berupaya melakukan penghimpunan

data bahasa puisi adat daerah Gorontalo unluk tujuan pcmbuatan kamus islilrh

adat daerah dalam tiga bahasa. Usaha dimaksud telah didahului oleh penclilirn

awal pada tahun 2013, sehingga terjadi gambungan kesempurnaan dala altara dua

kegiatan penelitian awal dan penelitian tahap kedua tahun 2014

Bagi kami tim penelitj, usaha ini merupakan karunia dari Yang Maha

Pencipta. Untuk itu kami menyampaikan Puji dan s''ukur kepada Sang Maha

Kuasa atas limpahan RahmatNya, karenc dengan kuasaNya. lGmi berolch

molivasi yang tinggi dan kesehatan yang tak terhingga nilainya mengunjungi

enam wiiayah kota dan kabupaten di Provinsi Gorontalo pada pcnelitian awal dan

dilanjutkan dengan kur{ungan ke empat wilayah (Phu\\ato, Boalemo. Gorut. dan

Bone Bolanga) pada penelitiau tahap dua ini guna pencatatan keaLrsahao data dan

rnrkna baha"c.

Adapun data penelitian awal yang kami peroLeh dari lapangan ialah: i)

perekaman puisi lisan peminangan dan hantarirn hartc (Di Kelurxhan Molosipat U

Kota Gorontaio), ii) temuanl dokumen video adat pcmbeatan lPoh -lohutu

dalam balasa Gorontalo (di Suwawa Bone BoJango), iii) 1 dokumen tertulis

tentang perkawinan (di Desa Huntu Kecamatan Tafa Bone Bolango). iv)tcmuan

I dokumen tertulis tentang 4 Aspek Adat Daemh Corontalo tahun 1984 (di

Kabupaten Pohuwato). v) 2 dokumen video adat molalunga 'pernakaman' (di

Kota dan Limboto), vi) 1 dokumen penobatan di Bulango Timur Kabupaten Bone

Bolango, vii) 1 data tentang pengarnatan langsung pelaksanaan adal molomh hl

'menerima tamu' (di Kriandang Gorontalo Utara), dan 1 dokruncn Tata Upaca.a

Gomtalo (di Kota Gorontalo). Jadi, seluruh data berjumlah 9 masing-masing 2

data hasil pengamatan dan perekaman puisi (adat pcminangan dan hantaran harta

dan adat motombulu), 7 dokumen yaitu 4 dokumen video, dan 3 dokumen data

tertulis.

Sclanjutnya pada penelitian kedua, tim telah memperoleh data tentang

bentuk-bentuk kata bahasa Gorontalo yang digunakan dalam puisi adat dan telah

dilakukan penyelarasannya ke bentuk kata dasar yang sebenarnya



Semua data yang diperoleh dilakukan melalui kerjasama tim peneliti

dengan Pimpinan Pemerintah Provinsi dan Kesbangpol, Pimpinar Pemerintah di

setiap wilayah kota dan kabupaten, Kesra dan para pemuka adat, kenalan pegawai

kota dan kabupaten serta masyarakat, baik pada pengumpulan data awal maupun

pada penelitian tahap dua. Unhrk itu, kami menyampaikan terima kasih semua

dukungan ini- Semoga semua dukungan ini memperoleh jmbalan yang setimpal

dengan amal dari Allah Yang Maha Kuasa.

Tim Peneiiti, Somptembcr ?014


