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Abstrak 

Kehidupan manusia dalam masyarakat tidak pernah terlepas dari kebudayaan. Apakah itu 
kebudayaan nasional maupun kebudayaan daerah. Gorontalo sebagai salah satu daerah adat, 
juga memiliki beragam budaya termasuk ritual keagamaan. Dalam ritual keagamaan, 
diantaranya peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Ritual tersebut ditandai dengan 
pembacaan teks diikili. Diikili sebagai tradisi lisan telah lama menjadi warisan para pendahulu 
di daerah Gorontalo sehingga banyak hal-hal yang perlu dikaji terkait dengan  pelaksanaan 
ritual ini. Dalam pembacaan teks diikili, ternyata bahasanya tidak jelas karena terdengar ucapan 
pezikir hanya ditandai oleh vocal a,i,u,e,o. Itulah ketertarikan terhadap masalah ini sehingga 
dijadikan objek kajian. Ritual maulidan yang ditandai dengan tradisi pembacaan teks diikili 
merupakan bukti kreativitas para pendahulu masyarakat Gorontalo yang sangat berkaitan 
dengan konstruksi budaya setempat. Kehadiran ritual ini mengungkap sistem simbol verbal 
maupun nonverbal yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun 
permasalahan dalam kajian ini meliputi, (1) bagaimana hakekat diikili (arti, ragam, tujuan, 
manfaat, bentuk, isi, bahasa, dan irama diikli) serta tata cara pelaksanaan ritualnya, (2) 
bagaimana simbol verbal dan nonverbal. Teori yang dijadikan acuan,yakni teori semiotika 
khususnya symbol, mengikuti teori Eco (2009), Linguistik-antropolgi teori Seong (1977), 
Liliweri (2007), dan Tuloli (1970). Selain itu teori untuk analisis wacana mengacu pada teori 
Van Dijk. Hasil penelitian menyangkut tiga hal yakni, pertama; hakekat diikili (arti, ragam, 
tujuan, manfaat, bentuk, isi, bahasa, dan irama diikili), serta cara pelaksanaannya; kedua; 
identifikasi simbol verbal ditelusuri melalui teks diikili; ketiga, identifikasi simbol nonverbal 
terungkap dalam perangkat adat ritual maulidan. (1) Simbol verbal ditelusuri pada delapan 
bagian/ judul narasi yang meliputi (a) penulisan vokal panjang; dan (b) morfem penunjuk arah; 
(2) simbol nonverbal ditemukan pada prosesi ritualnya yakni (a) benda-benda adat; (b) waliima. 
Kesimpulan penelitian meliputi, (1) ritual maulidan di Gorontalo teridentifikasi banyak 
mengungkap simbol verbal antara lain, bahwa morfem penunjuk arah yang selama ini berfungsi 
sebagai penunjuk arah tempat, tetapi ternyata dalam teks diikili morfem penunjuk arah tersebut, 
juga berfungsi sebagai penunjuk arah waktu; (2) sedangkan simbol nonverbal mengungkap 
adanya simbol benda, bentuk, warna, dan angka. Sebagai saran, diharapkan masyarakat agar 
dapat mengaplikasikan nilai-nilai yang disampaikan melalui simbol ritual maulidan ini, (baik 
simbol verbal maupun nonverbal) untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.  

Kata Kunci: simbol, verbal, nonverbal, tradisi lisan, gorontalo 
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I.  Pendahuluan 

Eksistensi tradisi lisan merupakan fenomena budaya masyarakat. Sebagai bukti 
fenomena budaya tersebut, tradisi lisan akan menjadi pencerminan situasi, kondisi, dan 
adat istiadat suatu masyarakat tertentu. Teeuw (1982:10) mengatakan bahwa kekayaan 
tradisi lisan dari berbagai suku bangsa direkam atau diselamatkan dalam bentuk tulisan, 
dan ternyata bahwa dari segi kuantitas maupun kualitas tradisi lisan itu luar biasa 
kayanya dan beraneka ragam. Dalam tradisi lisan setiap daerah, terungkap kreativitas 
bahasa yang luar biasa, dari hasil tradisi lisan itu manusia dapat mewujudkan hakikat 
mengenai dirinya sendiri sehingga sampai sekarang pun ciptaan itu mempunyai nilai 
dan makna yang luhur. 

Tradisi lisan banyak terdapat di setiap daerah, termasuk Gorontalo. Gorontalo 
yang dikenal dengan kekentalan budayanya sangat menghargai berbagai tradisi yang 
sudah lama secara turun-temurun dipertahankan oleh masyarakat sebagai pemilik tradisi 
tersebut. Tradisi itu antara lain ritual maulidan yang ditandai dengan tradisi lisan diikili 
‘zikir’. 

Diikili sebagai tradisi lisan dalam ritual maulidan merupakan salah satu warisan 
budaya leluhur masyarakat Gorontalo yang berperan ‘membingkai’ moral generasi dan 
masyarakat karena memiliki nilai-nilai yang dapat dijadikan acuan dalam kehidupan 
mereka. Pesan-pesan kehidupan yang terkandung dalam ritual maulidan ini dapat 
menjadi landasan bertindak dan bertingkah laku bagi generasi selanjutnya dalam segala 
aspek kehidupannya. 

Mencermati keberadaan tradisi lisan diikili di atas, maka sangat disayangkan jika 
masyarakat Gorontalo belum bersimpati terhadap kekayaan budaya yang telah 
diwariskan oleh para pendahulu itu. Berbagai tradisi lisan/tulisan yang dimiliki oleh 
masyarakat Gorontalo memang banyak mengungkap berbagai nilai yang dapat dijadikan 
pedoman dalam kehidupan bermasyarakat tapi masih banyak yang belum disentuh oleh 
para ilmuwan. Demikian halnya dengan tradisi lisan diikili juga belum dikaji secara 
ilmiah. 

Diikili sebagai tradisi dalam ritual maulidan ini memiliki beragam simbol, nilai-
nilai, makna bahasa dalam kehidupan masyarakat. Tradisi ini diselenggarakan setiap 
tahun, namun baik pezikir, pendengar, dan masyarakat sebagai pemilik tradisi diikili ini, 
kurang memahami nilai dan makna yang terkandung di dalamnya. Dari segi bahasa 
misalnya, mereka pun tidak memahami bahasa yang digunakan, baik bahasa Arab, 
bahasa Indonesia, dan juga bahasa Gorontalo. Sebab itu mereka tidak berminat untuk 
mempelajari apalagi mengkajinya.  

Memang diikili ‘zikir’ yang diperdengarkan ini bukanlah berwujud bahasa 
berdasarkan kaidah kebahasaan yang lazim dimengerti maknanya. Diikili tersebut 
dilafalkan dengan mengikuti alunan bunyi (irama) vokal a/i/u/e/o yang dilafalkan 
panjang sehingga dari aspek kebahasaan, terasa sulit untuk memaknai ucapan-ucapan 
para pezikir tersebut.  

Untuk menelusuri berbagai pernyataan di atas, perlu dilakukan pengkajian 
terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan tradisi diikili ini, mulai dari hakekat diikili, 
sampai pada aspek simbol, baik simbol verbal maupun nonverbal yang ada di dalamnya. 
Di samping itu, dengan kajian ini, masyarakat Gorontalo disadarkan agar lebih 
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mengenali jati dirinya yang telah terabaikan akibat masuknya budaya barat yang 
merebut perhatian masyarakat sehingga kurang peduli terhadap budaya yang 
dimilikinya. 

Mengingat materi kajian ini sangat terkait dengan budaya, bahasa, agama, dan 
masyarakat maka penelitian ini dikaji dengan memperhatikan aspek linguistik-
antropologi di samping aspek ketradisian guna mengungkap simbol yang terdapat dalam 
isi teks diikili tersebut. 

Untuk itu permasalahan ini dapat dirumuskan sebagai berikut; (1) bagaimana 
hakekat diikili (arti, ragam, tujuan, manfaat, bentuk, isi, bahasa, dan irama diikili) serta 
tata cara pelaksanaan ritualnya; (2) bagaimana simbol verbal dalam ritual maulidan, 
seperti teks diikili yang digunakan dalam ritual maulidan; (3) bagaimana simbol 
nonverbal berupa benda-benda adat yang dihadirkan dalam ritual maulidan. 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini meliputi; (1) 
mendeskripsikan hekekat diikili (arti, ragam, tujuan, manfaat, bentuk, isi, bahasa, dan 
irama diikili) serta tata cara pelaksanaan ritualnya; (2) mengidentifikasi simbol verbal 
berupa teks diikili yang digunakan dalam ritual maulidan; (3) mengidentifikasi simbol 
nonverbal yang digunakan sebagai perangkat adat dalam ritual maulidan. 

Adapun manfaat penelitian ini, secara teoretis dapat memberikan sumbangan 
terhadap pengembangan ilmu yang terkait dengan ilmu bahasa (bahasa Arab, bahasa 
Indonesia, bahasa Gorontalo), sastra, budaya, dan agama. Secara praktis, penelitian ini 
dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai budaya yang terdapat 
dalam ritual diikili sehingga dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan beragama dan 
bermasyarakat.  

II.  Kerangka Teori 

2.1.  Deskripsi Diikili dan Pelaksanaan Ritual 

Pembacaan teks diikili dan ritualnya merupakan hukum syara’ dan hukum adat 
yang keduanya merupakan mata rantai yang sangat erat dan hingga kini masih 
dipelihara oleh masyarakat Gorontalo yang mayoritas Muslim. Perpaduan keduanya 
tampak pada proses pelaksanaan ritual maulidan apabila sedang berlangsung di tengah-
tengah masyarakat.  

Hakekat diikili yang berkaitan dengan istilah (arti diikili), ragam, tujuan, 
manfaat, bentuk, dan isi, mengacu pada teori Nawawi (2008), Abu Hamid Muhammad 
(2004), Mat Piah (1989), Fatwa Siry Saqty (2007), (Qs. Ar-Ra’d:30); (Qs Ar-Ra’d-
131:28); Qs.Az-Zariyat:55); Qs.Al-A’la:9); dan (Qs.Ibrahim-14:7). 

Adapun yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan ritual maulidan ditunjang 
dengan teori Seong (1997) Koentjaraningrat (2003) dan teori Spradley (1997). 

2.2.  Simbol (Verbal dan Nonverbal)   

Pengkajian terhadap ritual ini untuk melihat simbol verbal dan nonverbal. 
Simbol verbal dikaji dari wacana diikili dengan menganalisis bahasa daerah Gorontalo 
yang digunakan. Sebagai bahasa yang menjadi ciri pengungkap kisah-kisah sang 
Rasul’l-Lah, pasti menyimpan pesan yang disampaikan melalui simbol bahasa, dan ini 
sangat penting bagi pembelajaran masyarakat Gorontalo. 
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Untuk mengkaji bahasa Gorontalo, akan digunakan teori Tuloli (1970), teori 
Badudu (1975), Hal ini melihat apakah bahasa yang digunakan dalam teks itu sesuai 
dengan kaidah bahasa Gorontalo yang telah ditetapkan sebelumnya.  

Dan untuk menganalisis teks diikili digunakan teknik analisis menurut van Dijk. 
Ia melihat wacana dari tiga bagian, yakni (1) struktur makro; (2) super-struktur; (3) 
struktur mikro. Analisis ini dapat dilihat melalui tabel berikut, lihat (Bungin, 2005: 
163). 

 
Tabel 1 : Bagian yang dianalisis 

Struktur Wacana Hal yang Diamati Unit Analisis 

Struktur Makro 

Struktur Mikro 

Struktur Mikro 

TEMATIK (Topik/Tema wacana) 

SINTAKSIS (Bentuk kalimat yg digunakan) 

SEMANTIK (Simbol dlm paragraf/wacana) 

Teks 

Kalimat Paragraf 

Berdasarkan metode itulah teks wacana naratif diikili ini dianalisis dengan 
memilih salah satu aspek, yakni aspek paragraf untuk memperoleh simbol-simbol secara 
maksimal. Adapun simbol nonverbal dalam ritual maulidan, akan ditelusuri dengan 
mengacu pada teori yang dikemukakan Umberto Eco (2009), Djoyosuroto (2007) dan 
Liliweri (2007).  

III.  Metode Penelitian 

3.1.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan 
dokumentasi.  

Observasi adalah studi yang sistematis tentang keadaan/fenomena sosial dan 
gejala-gejala phsykis dengan jalan mengamati dan mencatat (Djojosuroto dan 
Sumaryati, 2000:39; Danandjaja, 1994:101). Observasi digunakan untuk mengamati 
prosesi pelaksanaan ritual maulidan secara tradisional. Observasi ini difokuskan pada 
data verbal/nonverbal untuk mendapatkan simbol-simbol.  

Wawancara dimaksudkan untuk mengkonstruksi antara lain mengenai orang, 
kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, pikiran, motivasi, termasuk kepedulian, 
Moleong (1995: 135). Pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan observasi. 

Adapun pendokumentasian dilakukan yakni (1) dengan kamera (audio visual) 
untuk merekam prosesi, gambar/foto, suara pada saat ritual berlangsung; (2), perekaman 
suara para pezikir untuk mendengar bunyi bahasa, irama/variasinya.  

3.2.  Teknik Analisis Data 

3.2.1.  Transkripsi Data 

Tahapan transkripsi data meliputi; (1) menyalin data rekaman ke dalam bahasa 
tulis; (2) menerjemahkan data; (3) mendeskripsikan hal-hal terkait dengan diikili yang 
diperoleh dari informan dalam bentuk rekaman, meliputi; (a) pengertian diikili; (b) 
ragam diikili; (c) tujuan diikili; (d) manfaat diikili; (e) bentuk dan isi teks dikili; dan (f) 
irama diikili; 
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3.2.2.  Tahap Analisis 

Analisis data ini akan mengikuti tahapan-tahapan berikut: Pertama, 
mengidentifikasi data berdasarkan hasil-hasil temuan; Kedua, mengklasifikasi data 
verbal yang meliputi, (1) bahasa yang digunakan; (2) ejaan dalam teks diikili; (3) 
menganalisis data yang telah terakumulasi untuk menentukan simbol-simbol; Ketiga, 
mengklasifikasi data nonverbal yang meliputi; (1) pelaku ritual; (2) busana yang 
digunakan; (3) aksesoris; (4) properti (benda-benda adat); (5) walima ‘penganan khas 
daerah’; (6) latar; Keempat, menganalisis makna simbol yang terdapat pada aspek-aspek 
tersebut di atas. Kelima membuat uraian dalam bentuk deskriptif-kualitatif; Keenam, 
pembahasan hasil penelitian; Ketujuh, menarik simpulan; dan Kedelapan, menyajikan 
hasil penelitian dalam bentuk laporan.  

IV.  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Untuk mendeskripsikan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, 
dokumentasi, maka di bawah ini ditampilkan tabel tentang data penelitian beserta 
pembahasannya.  

Tabel 2 : Deskripsi Hasil Penelitian 
(Tradisi dan Ritual Diikili di Gorontalo) 

No. Topik Penelitian Data yang Diperoleh 
Teknik yang 
Digunakan 

1. a.Deskripsi hakekat diikili 
 
 
 
 
 
b.Tata cara pelaksanaan ritual 

maulidan di Gortotalo 

1. Arti diikili  
2. Ragam diikili 
3. Tujuan diikili 
4. Manfaat diikili 
5. Bentuk/Isi diikili 
6. Irama/lagu diikili 
1. Secara nasional, diisi 

dgn ceramah agama. 
2. Secara tradisional, 

ditandai dengan 
pembacaan diikili. 

-Observasi 
-Wawancara 
-Dokumentasi 
 
 
 
-Observasi 
-Wawancara 
-Dokumentasi 

 
Tabel 3: Deskripsi Hasil Penelitian 

(Identifikasi tentang Simbol Verbal dan Nonverbal) 

No. Jenis Simbol Topik Sub Topik Simbol 
2. a. Simbol Verbal 1. Bahasa yang 

digunakan 
dalam wacana 
diikili 

2. Ejaan dalam 
wacana dikili 

 
 
 
 
 
 
 

a. Bahasa Arab  
b. Bahasa Indo 
c. Bahasa Gtlo 
 
a. Penggunaan 

tanda baca dan 
penulisan kata 

b. Penulisan bunyi 
vokal panjang 

c. Kata 
penghubung  

d. Morfem 
penunjuk arah 
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3. Wacana 

 
a. Paragraf 
b. Topik cerita: 
1) Falakamlahu 
(TtgAnak Yatim) 
 
 
 
 
 
 
 
2) Fataraku 
   (Kisahnya) 
 
 
 
 
 
 
3) Taallama 
    (Perjalanan) 
 
 
 
4) Mammisilu  
(Perumpamaan) 
 
5) Yamaulida 
(Tlh dilahirkn) 
 
 
6) Salalilaa 
(Anjuran Shalat) 
 
7) Taallaubina 
    (Ketaatan) 
 
 
8) Tammal 

Mauludu 

 
 
 
a. - Kemuliaan, 
    - Kehancuran 
    - Pencerahan 
    - Kekuasaan 

Allah SWT 
b. - Kebenaran 
    - Kemasyhuran 
    - Kekuasaan 

Allah SWT 
a. - Kebiasaan 
    - Perjuangan 
b. - Kemuliaan 
    - Kewaspadaan 
c. - Kesetiaan 
    - Kemasyhuran 
d. - Keajaiban 
    - Kemuliaan 
a. - Kekuatan 
    - Kesucian 
    - Keikhlasan 
b. - Keajaiban 
    - Keyakinan 
- Pengajaran 
- Keajaiban 
 
- Pembelajaran 
- Pembersihan 

diri 
 
- Keluhuran budi 
- Kedudukan 

yang mulia 
- Penghargaan 
- Pengajaran 
- Kemuliaan 
 
- Keyakinan 
Doa/Pngharapn 
 

 b. Simbol 
Nonverbal 

1. Pelaku ritual 
2. Busana 
3. Aksesoris 
4. Properti (benda-

benda adat) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
a. Tilolo/Dudelo 
b. Pomama 
c. Toyungo 

bilalango 
d. Polutube 
e. Oqayabu dan 

Tala-talaqa 
 

- Kebersamaan 
- Ketakwaan 
- Peradaban 
- Penghormatan 
- Sistem adat 
- Perlindungan 
- Pengahargaan 
- Pengharapan 
- Keindahan 
- Persaudaraan 
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5. Walima 
 
 
 
 
6. Latar/Seting 

a. Toyopo 
b. Tolangga 
c. Walima Puluto 
 
 
a. Tempat  
    1) Alikusu 
    2) Tolitihu 
    3) Bulita 
b. Waktu 
c. Suasana 

- Sedekah 
- Kebersamaan 
- Persatuan dan 

kesatuan 
 
- Kejujuran 
- Kesepakatan 

rakyat/ 
pemerintah 

- Ketakwaan 
- Perayaan 
 

Tabel di atas menggambarkan simbol verbal/nonverbal. (1) Simbol verbal 
membahas kajian yang berkaitan dengan sistem kebahasaan dalam teks diikili. (2) 
Simbol nonverbal membahas kajian yang berkaitan dengan ritual beserta perangkat 
adatnya. Dan uraian terhadap data penelitian di atas akan dikemukakan secara singkat 
sebagai berikut. 

4.1.  Deskripsi Diikili dan Tata Cara Pelaksanaan Ritual Maulidan 

4.1.1.  Deskripsi Diikili   

4.1.1.1.  Arti Diikili  

Zikir dalam bahasa Arab artinya ‘mengingat’. Ibnu Qadamah (lihat Nawawi, 
2008:106) mengatakan bahwa ‘tidak ada ibadah yang lebih utama bagi lidah seteleh 
membaca Al-Quran selain dari Zikru’l-Lah ‘mengingat kepada Allah dengan zikir’ dan 
menyampaikan doa yang tulus kepada Allah SWT dengan penuh kelapangan hati. 

Pengertian zikir tersebut lebih mengarah pada ‘mengingat’ Allah SWT dengan 
kalimat tasbih, tahmid dan tahlil. Sedangkan diikili terbatas pada ‘mengingat’ kelahiran 
Nabi Muhammad SAW’. Istilah diikili di Gorontalo dikenal dengan dila kiki ama-amali 
‘lidah kecil (tekak) yang sedang beramal’. Sehingga dengan perbedaan istilah tersebut 
‘zikir dan diikili’ - walau keduanya memiliki makna yang sama yaitu ‘mengingat’ - 
namun isinya berbeda.  

Istilah diikili, rupanya ada kemiripan dengan dikir (Melayu) karena dikir ini ada 
tiga macam yakni, (1) dikir maulud; (2) dikir berarak; (3) dikir rebana (Mat Piah, 
1989:527).  

4.1.1.2.  Ragam Diikili  

Diikili di Gorontalo meliputi, pertama, dikili yang digunakan pada saat perayaan 
maulidan; dan kedua, diikili yang digunakan pada peringatan Asyura (10 Muharam). 
Kedua jenis diikili ini berbeda dalam hal isi, dan berbeda pula dalam hal 
penggunaannya.  

4.1.1.3.  Tujuan Diikili 

Tujuan diikili yang sangat erat dengan peringatan ritual maulidan ini pada 
dasarnya adalah untuk mempererat hubungan silaturrahim antar sesama manusia. Selain 
itu memperkokoh ukhuwa Islamiah, hablumminallah ‘hubungan antara manusia dengan 
Allah SWT’ dan hablunminannas ‘hubungan antara manusia dengan manusia’.  
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4.1.1.4.  Manfaat Diikili  

Uraian tentang diikili sebagai simbol ritual maulidan mengisyaratkan bahwa 
ritual diikili sangat bermanfaat bagi masyarakat sekaligus sebagai tanda bahwa 
masyarakat Gorontalo memiliki adat istiadat yang bernuasa Islami. Manfaat diikili ini 
merupakan suatu amalan yang mendapatkan balasan pahala dari Sang Pencipta bagi 
umat Muslim yang merayakannya. Pada intinya, zikir mempunyai + 73 manfaat, antara 
lain (a) mengusir syetan; (b) membuat Allah ridho; (3) membahagiakan dan 
melapangkan hati; (4) menguatkan jasmani dan rohani; (5) menyinari wajah dan hati; 
(6) membuka lahan rezeki; (7) pembuka semua pintu ilmu; menjaga lidah dari perkataan 
kotor; dan (8) Mendapatkan nikmat dan menolak bala. 

4.1.1.5.  Bentuk, Isi dan Bahasa Teks Diikili  

Teks diikili, pada dasarnya berbentuk puisi dan narasi. Teks yang berbentuk 
puisi terdapat pada semua bagian/judul yang secara keseluruhan berjumlah 18 bagian. 
Isinya berjumlah 297 bait. Teks puisi tersebut semuanya menggunakan bahasa Arab. 
Teks yang berbentuk narasi terbagi atas tiga bagian, yakni (a) bagian 1-18 memuat 25 
narasi yang berbahasa Arab, dan (b) bagian 1-8, narasi berbahasa Indonesia, dan (c) 
bagian 9-18, narasi berbahasa Gorontalo. Total narasi berjumlah 50 bagian. Dan yang 
menjadi fokus kajian ini adalah narasi yang berbahasa Gorontalo yakni pada bagian 9-
18. 

4.1.1.6.  Irama Diikili 

Diikili atau zikir ini dilantunkan dengan irama vokal panjang yaitu a/i/u/e/o dan 
dimulai pada bagian satu yakni ’Assala’ yang dibacakan oleh kelompok satu, 
selanjutnya diikuti oleh kelompok lainnya. Secara bergantian setiap kelompok 
melagukan diikili hingga selesai 18 bagian/judul, pembacaan dan variasi lagunya 
diatur/dipandu oleh ahalulu ‘ahli’. 

4.1.2.  Deskripsi Tata Cara Palaksanaan Ritual Maulidan  

Pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW di daerah 
Gorontalo dibagi dalam dua tahap, yaitu tahap perayaan secara nasional dan secara 
tradisional. Perayaan secara nasional dimulai pukul 19.30 (ba’dah Isya) di mesjid dan 
diisi dengan ceramah agama.Dilanjutkan dengan perayaan secara tradisional yang diisi 
dengan pembacaan teks diikili selama satu malam. Ritual ini berakhir pada pagi harinya 
(pukul 10.00) yang ditandai dengan pembagian waliima kepada para pezikir, fakir 
miskin, janda, para cacat, tamu undangan, bahkan penonton.  

4.2.  Kajian Simbol Verbal  

4.2.1.  Penulisan Bunyi Vokal Panjang 

Selain vokal pendek/tunggal, ada pula vokal panjang/rangkap yang menjadi ciri 
bahasa Gorontalo. Vokal panjang/rangkap itu dilafalkan panjang dan ditandai dengan 
penulisan vokal rangkap, yakni /aa/ /ii/ /uu/ /ee/ /oo/. Pelafalan vokal pendek dan 
panjang apabila digunakan pada kata/istilah yang sama, maka akan menimbulkan 
perubahan makna. Contoh:  
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Tabel 4 : Perbedaan/makna Vokal Pendek dan Vokal Panjang 

Vokal Panjang Contoh Pemakaian 
Perbedaan Makna dengan 

Vokal Pendek/Tunggal 
Aa aakali ‘bohong’ akali ‘akal’ 
Ii diila ‘tidak’ dila ‘tdiak’   

Uu duudu’o ‘martil’ dudu’o ‘ikut’ 
Ee leeto ‘kejelekan’ leto ‘sapu tangan’ 
Oo loombuto ‘selesai’ lombuto ‘hangus’ 

 

4.2.2.  Morfem Penunjuk Arah 

Sesuai kaidah bahasa Gorontalo terdapat empat macam morfem penunjuk arah 
sebagaimana menurut Tuloli (1970:60-63; bandingkan Badudu, 1975:95; Pateda, 
1999:220). Keempat morfem penunjuk arah yakni mota, mola, ma’o, dan mai ini 
digunakan pula pada teks narasi diikili.  

a). Mola, ‘ke sana’ yakni arah ke hulu atau lawan aliran sungai. Contoh Tio-tiolo Nabi 
loali ta’ua to dunia, wau mola moali olongia to lipu lo aakhirati ‘dialah Nabi yang 
kelak akan menjadi pemimpin di dunia dan akan menjadi raja di negeri akhirat’, 
(Naskah, Bag.14-C2). Melihat kalimat ini ternyata kata mola selain penunjuk arah 
tempat, juga penunjuk arah waktu kelak atau akan. Selain itu menunjukkan arah atau 
tempat yang pasti. Arahnya yaitu akhirat dan tempatnya bukan di dunia ini. Masalah 
waktu terungkap juga di sini, yaitu bukan sekarang tetapi nanti. Jadi sebagai 
penunjuk arah waktu ‘kelak’. 

b). Mota, ‘ke sana’ yakni arah ke hilir atau bersamaan aliran sungai. Misalnya, to’u 
oo’odito ti Halimah bo heli dudu-dudula mota, yio debolo ma yilumengge lomola 
Hajaral Aswadi boito to ilodutualio, ‘ketika Siti Halimah baru saja akan mendekat 
(ke sana), maka langsung terangkatlah batu Hajaral Aswad itu dari tempatnya’ 
(Naskah, Bag.12-C1). Penguatan dengan mota, ialah menunjuk arah ‘ke sana’ yang 
menuju ke bawah, sebagai lawan dari penunjuk arah mola. 

c). Ma’o, artinya ‘ke sana’ yakni arah samping kiri atau kanan. Contoh, (a) wau mai 
lotilangolo ma’o tonulola u hui modi’oloma wau motondhoyo’oma, ‘dan telah 
bersinarlah seketika malam yang begitu gelap gulita’, (Naskah Bag.10-a); dan (b) 
wau to owwoluo li Halimah, wanu tio bolo tala huheli ma’o to bungo lo ayu malo 
mohengu... ‘dan ketika si Halimah hendak berteduh atau beristirahat sejenak di 
bawah sebatang pohon yang telah kering...dst. Hal ini dapat dikatakan bahwa kata 
ma’o di samping penunjuk arah ‘pergi’, juga bermakna ‘seketika’, ‘sejenak’, atau 
‘sebentar’. Tetapi dalam teks ini juga sebagai penunjuk arah waktu ‘sekarang’  

d). Mai, ‘ke sini’ yakni arah menuju sipembicara. Misalnya, botula mai ‘naik ke sini’, 
dan laahe mai artinya ‘turun ke sini’. Contoh, wau deebolo mai lollohubu lo mola 
bu’i boito... ‘dan kemudian telah robohlah seketika patung itu...’ (Naskah Bag.10-
a). Contoh kalimat ini menunjukkan bahwa penggunaan kata mai bermakna ‘telah’. 
Dengan contoh-contoh ini, maka tampaklah bahwa makna kata mai yang telah 
disebutkan di atas sebagai penunjuk arah ‘ke sini’, kata mai dapat pula bermakna 
‘datang’, ‘ingin’, dan ‘telah’. Sehingga hal ini juga sebagai penunjuk waktu ‘telah’ 
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Dari keempat penunjuk arah di atas, morfem mola, dan ma’o, mempunyai 
makna di samping penunjuk arah tempat, juga sebagai penunjuk arah waktu ‘kelak’, dan 
‘sekarang’. 

Terkait dengan pembahasan simbol verbal terhadap delapan bagian teks itu, di 
bawah ini akan dikemukakan salah satu kajian untuk melihat simbol di dalamnya.  
a). Tondhahu lo’u ma botiimehe hulala tinelo nabi Muhammadin SAW.  

Dengan cahaya bulan yang begitu bersinar tampak pada pribadi nabi Muhammad 
SAW. 

b). Lotidupapa to talu lo Allahuta’ala laba-laba lotutu molanggata wau uda-uda’a. 
Ia pun bersujud di hadapan Allah SWT yang maha tinggi lagi Maha Kuasa/Besar.  

Simbol yang terdapat dalam kalimat-kalimat di atas adalah simbol pencerahan, 
dari kata hulala tinelo Nabi Muhammadin SAW (a), menandakan bahwa kelahiran Nabi 
Muhammad adalah sebagai penerang bagi ummatnya. Hal ini diisyaratkan dengan 
cahaya bulan yang sangat bersinar begitu beliau dilahirkan ke dunia ini sehingga beliau 
pun langsung bersujud; (b) pengertian sinar bulan ialah keluhuran, kesucian, kebaikan, 
dan keindahan perilaku atau kepribadian, mental, serta moral Muhammad SAW. 
Adapun kalimat ‘bersujud di hadapan Allah’ bermakna menyerahkan diri lahir bathin, 
pengakuan atas kerendahan makhluk ini, serta ungkapan pengabdian dan ibadah kepada 
Yang Maha Kuasa.  

Dalam narasi diikili terdapat simbol-simbol bahasa (bahasa Gorontalo), a.l. 
kalimat: bayalio motilango pilohumayalio bo odelo hulala mopulu wau wopahui 
‘wajahnya (Muhammad) begitu bercahaya diumpamakan sebagai bulan empat belas 
malam’. Dalam pembahasaan ini dikatakan 14 malam, padahal dalam kalimat itu 
disebut ‘wajahnya begitu bercahaya’, tetapi tidak dikatakan ‘bagaikan bulan 15 malam’ 
yang semestinya menjadi simbol cahaya yang sangat terang benderang, tetapi 
diumpamakan dengan bulan 14 malam. Ini bermakna bahwa simbol bulan 15 malam itu 
bentuknya telah sempurna. Dan kesempurnaan itu hanyalah milik Sang Pencipta, Allah 
SWT. Oleh sebab itu seorang nabi tidak sesempurna Penciptanya sehingga hanya 
diibaratkan dengan bulan 14 malam sebagaimana diungkapkan di atas. Hal ini 
merupakan makna fisiknya, dan makna ubudiahnya ialah simbol cahaya merupakan 
keluhuran, ketinggian budi, ketinggian imannya, moralnya, serta kemuliaan akhlaknya, 
kesucian jiwa dan kepribadiannya. 

4.3.  Kajian Simbol Nonverbal  

4.3.1.  Tilolo dan Dudelo ‘Suguhan Adat’   

Suguhan terhadap tamu disebut Tilolo ‘suguhan adat’. Tilolo tersebut sebenarnya 
penamaan suguhan untuk tamu perempuan, sedangkan untuk tamu laki-laki disebut 
dudelo. Tetapi sekarang digunakan tilolo saja untuk kedua jenis tersebut. Tilolo tersebut 
berupa uang yang diisi dalam wadah (kotak kuningan/perak/tembaga, keramik atau 
mangkuk). Tilolo mempunyai simbol, bahwa terdapat hubungan kekeluargaan dan 
keterbukaan antara penerima tamu dan tamu yang datang/diundang. Jumlah uang 
melambangkan tingkat penghormatan kepada tamu berdasarkan (1) ilmu pengetahuan; 
(2) pangkat; (3) jabatan; dan (4) nama baik.   

4.3.2.  Pomama ‘Tempat Sirih Pinang’   

Selain tilolo, yang berdampingan dengan suguhan adat itu adalah pomama atau 
‘suguhan sirih pinang secara adat’ dan tempatnya disebut pomama pilaata. Di dalamnya 
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ada (1) luhuto ‘pinang’ merupakan daging adat yang menjadi simbol penyempurnaan; 
(2) tembe ‘sirih’ merupakan urat adat sebagai simbol kekerabatan; (3) gambele ‘gambir’ 
sebagai darah adat yakni simbol semangat; (4) tilo ‘kapur’ yang merupakan tulang adat 
sebagai simbol kekuatan; dan (5) taba’a ‘tembakau’ sebagai penanda kulit adat yang 
artinya ketulusan. Dan semua itu merupakan sistem yang namanya adat istiadat. 

4.3.3.  Toyungo Bilalango ‘Payung Adat’  

Toyungo bilalango artinya ‘payung pelangi’, istilah orang Gorontalo disebut 
duhi lobutu atau ‘pelangi’ yang merupakan penanda alam yakni peralihan musim. 
Sehingga pelangi ini menjadi simbol naungan masyarakat. Payung digunakan untuk 
memayungi benda-benda berupa tilolo ‘suguhan adat’, dan mahar. Selain itu, digunakan 
mempelai pria.  

Perlindungan yang paling sempurna adalah sang Khalik. Akan tetapi dalam 
setiap ritual di Gorontalo, payung merupakan penanda seorang pejabat yang siap 
melindungi masyarakatnya baik dari aspek hukum, agama, sosial, ekonomi, 
kesejahteraan, ketertiban, maupun hal-hal lain yang mengganggu kehidupan 
masyarakat. 

4.3.4.  Polutube ‘Pedupaan’  

Pedupaan juga merupakan salah satu yang dibutuhkan dalam upacara ritual 
keagamaan. Karena biasanya sebelum ritual dimulai para pelaku adat mengawalinya 
dengan doa arwah, atau ‘tahlilan’. Acara ini ditandai dengan pembakaran kemenyan. 
Membakar kemenyan biasanya diniatkan sebagai ‘tali pengikat keimanan’. Nyalanya 
diharapkan sebagai cahaya Ilahiah, sedang asapnya yang menimbulkan wewangian, 
diharapkan sebagai bau syurga yang dapat diterima oleh Allah SWT. Salah satu makna 
yang terdapat pada ritua ini adalah upaya menyingkirkan syetan. Syetan merupakan 
entitas yang terbuat dari nyala api, sehingga yang mengikuti perbuatannya bertempat di 
neraka. Neraka berasal dari bahasa Arab naruka ‘apimu sendiri’ yakni api yang kamu 
sulut sendiri. Oleh karenanya, sebagai salah satu upaya menolaknya dengan api itu 
sendiri. 

4.3.5.  Oqayabu dan Tala-Talaqa ‘Kipas dan Setangkai bunga’.  

Kipas dan bunga setangkai ini dibagikan pada para pezikir. Kipas yang terbuat 
dari daun pandan dibagikan kepada seluruh hadirin termasuk para pezikir pada saat 
ritual akan dimulai. Pandan yang menebar wewangian mempunyai simbol kehidupan 
bagi masyarakat Gorontalo yang senantiasa menjadi penyegar bagi yang menciumnya, 
dan penyedap bagi yang mencicipi lewat penganan. Adapun bunga setangkai sebagai 
simbol kesetiaan para pezikir dalam mengabdikan diri hanya kepada Allah semata 
sehingga dengan keindahan bunga itu, demikian pula Allah SWT melihat mereka karena 
sesungguhnya Allah sangat menyukai keindahan. 

4.3.6.  Walima ‘Penganan Tradisional’ 

Walima artinya perjamuan. Al-walimah memiliki kata dasar ‘al-walmu - al-
walam’, artinya tali pengikat atau pelana kuda’. Maknanya adalah tali pengikat yang 
memperkuat dari bagian dada diperkokoh dengan diikatkan pada bagian punggung 
karena kekokohannya. Dari makna dasar ini, maka walima bermakna, memberikan 
hidangan, sebagai bentuk menautkan kembali dan memperkokoh persaudaraan. Walima 
menjadi tali penyambung perwujudan rasa persaudaraan dan persahabatan, sehingga 
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menjadi kokoh. Dengan demikian wajarlah jika hidangannya dibuat khusus, dan 
berbeda dengan makanan keseharian, (Sholikhin, 2010:63).   

Walima tersebut dibagi atas tiga bentuk, yakni ukuran kecil disebut toyopo, 
tolangga ‘penganan ukuran sedang’, dan berukuran besar ialah walima puluto. Toyopo 
terbuat dari anyaman daun kelapa yang berisi makanan tradisional, yakni nasi putih 
(lambang kesetiaan); nasi kuning (lambang kepatuhan terhadap adat-istiadat); nasi 
hitam (kebuli), (lambang masyarakat pembangkang); dan nasi merah (wajik), (lambang 
keberanian). Lauknya berupa ayam goreng (lambang sumber penghidupan); telur rebus 
(lambang kesucian dan ketaatan); dan kue seperti cucur (lambang kepasrahan); bolu 
bakar (lambang persatuan yang kokoh); semprong (melambangkan sifat wanita yang 
sensitif tetapi selalu menjaga harga diri dan kehormatannya); dan manisan pisang 
(lambang produktifitas). 

Simbol nonverbal lainnya yang merupakan materi kajian ialah berupa isyarat, 
seperti gerakan tubuh, sikap, ekspresi, kedekatan, dan sentuhan atau jabatan tangan, 
pakaian, suara, ornamen, warna, segala yang disiapkan termasuk makanan, dan 
sebagainya.  

Salah satu contoh, yakni pada saat para tamu undangan (kecuali pejabat) tiba di 
tempat, mereka enggan menduduki tempat terdepan meskipun mereka datang terlebih 
dahulu. Ini bermakna bahwa, orang Gorontalo selalu menjaga harga diri. Jangan sampai 
ketika sudah duduk di depan, lalu digeser ke belakang, seperti ungkapan openu de timai, 
bo diila tiimola ‘biar nanti diundang ke depan, tapi jangan digeser ke belakang’. Orang 
Gorontalo tidak suka menonjolkan diri, tetapi tidak mau terhina.  

V.  Kesimpulan dan Saran 

5.1.  Kesimpulan 

Sebagai kesimpulan dari uraian di atas maka dikemukakan beberapa hal sebagai 
berikut: 

a). Diikili merupakan salah satu aspek budaya Gorontalo yang telah berkembang dalam 
istilah, ragam, tujuan, manfaat, bentuk, isi, bahasa beserta iramanya. Istilah diikili 
dari kata zikir (Arab) ‘mengingat’, tetapi maknanya bukanlah ‘mengingat’ Allah 
SWT melainkan ‘mengingat’ kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Dalam 
skajian ini ditemukan istilah diikili yakni singkatan dari ‘dila kiki ama-amali’ 
artinya lidah kecil (tekak) yang sedang beramal’. Istilah ini identik dengan pelafalan 
(diikili) bahwa karena hanya lidah (tekak) yang lebih produktif maka yang terdengar 
pun hanyalah deretan bunyi vokal a,i,u,e,o. 

b). Hasil identifikasi simbol verbal menemukan salah satu penanda bahasa Gorontalo 
yakni morfem penunjuk arah mola, mota, ma’o, dan mai. Keempat morfem ini 
merupakan penunjuk arah tempat. Sesuai kajian ini, teridentifikasi bahwa morfem 
mola dan ma’o berfungsi ganda, yakni selain sebagai penunjuk arah tempat, juga 
sebagai penunjuk arah waktu. Morfem mola sebagai penunjuk arah waktu akan 
datang, dan morfem ma’o sebagai penunjuk arah waktu sekarang/akan datang. 

c). Simbol nonverbal berupa perangkat adat ini berisi pikiran, ide, atau gagasan, 
perasaan yang ditujukan kepada orang lain dalam bentuk simbol. Simbol merupakan 
sesuatu yang digunakan untuk mewakili maksud tertentu. Dalam penelitian ini 
terungkap beberapa simbol, yakni simbol benda, bentuk, warna, dan angka.   
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5.2.  Saran 

a). Deskripsi diikili dalam kajian ini masih terbatas pada; arti, ragam, tujuan, manfaat, 
bentuk, isi, bahasa, serta irama diikili. Untuk itu diharapkan peneliti yang berminat 
dapat mengkaji aspek lainnya, sehingga ada kesinambungan antara penelitian ini 
dengan penelitian selanjutnya karena masih dalam ruang lingkup kajian yang sama.  

b). Kajian simbol verbal ini terbatas pada bentuk wacana diikili, masih ada isi teks 
berbentuk syair, wacana B-Ar. dan BI. Sebaiknyaa ada penelitian lanjutan terkait 
dengan itu, agar masyarakat dapat memahami isi teks diikili ini secara keseluruhan.  

c). Fungsi dan makna ritual maulidan melalui simbol nonverbal ini sangat berperan, 
untuk itu diharapkan masyarakat tidak mempertentangkan pelaksanaan ritual ini 
melainkan menjadikannya sebagai media dakwah, demi penyelamatan bangsa dan 
negara dari kesesatan iman. 
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