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Abstract 
 

Maengket is one of oral traditions in Minahasa. The Maengket is performed by Minahasan since 
it is transfered orally from generation to generation widely because it represents Minahasan 
identity. Maengket combines traditional song, dance, and music. However, recently it is known 
as a dance. It is performed by about ten pairs of women and men, managed by a leader who is 
usually called kapel, and accompanied by about three musical players with three different 
instruments. Both the leader and dancers must sing while they are dancing. Nowadays Maengket 
is known with its three parts, called babak, that are babak of Makamberu, Marambak, and 
Lalayaan. Each babak has different theme. Makamberu is about harvesting rice, Marambak is 
about warming house, and Lalayaan is about finding a partner. This paper focused only on the 
babak of Lalayaan. It  describes the relation between a Minahasan man and woman, also the 
relation between the Minahasan and God. It has Minahasan local wisdom that is applied by 
Minahasan wherever they live in, whether in Minahasa land or outside of it, from generation to 
generation. However, nowadays the local genius behind Maengket is getting blurred. Therefore, 
it is needed to rediscover it by analysing the utterances in Maengket. This paper puposes to 
demonstrate how utterances in Maengket representing Minahasan identity and local wisdom. 
The utterances analysed by using linguistic antropology approach. The methodogy is qualitative 
approach and uses ethnography. Data are collected from interviews, observations, and 
documents. Finally, goals achieved are utterances in Maengket reveals Minahasan’s local 
wisdom, such as the politeness of asking a girl to be a partner, the openess of mind to confess to 
a partner, the assurance of a man to his girlfriend, and the worship to God to ask for happiness. 
The all Minahasan local wisdom in it represents Minahasan identity. 
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A. Pendahuluan 

Maengket merupakan salah satu tradisi lisan yang ada di Minahasa. Adapun arti 
Maengket menurut peneliti C. H. M. Hetty Palm (1961: 20) adalah gerakan menari 
mengayun-ayunkan tangan dengan memakai daun Woka1 atau sapu tangan sambil 
mengangkat kaki turun naik. Maksud menari dengan gerakan ayunan tangan agar si 
penari dapat memasuki keadaan trans (tidak sadar diri), hingga tubuhnya dapat 
dimasuki roh dewi bumi Si Opo nimemah in tanah, yakni dewi Lumimu’ut. Bila si 
                                                 
1 Janur kuning 
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pemimpin tari (seorang wanita yang menduduki jabatan sebagai Walian in uma, ahli 
upacara pertanian) sudah kemasukan roh dewi bumi atau dewi kesuburan Lingkan 
Wene, maka dia mulai menggoyangkan tongkat berkepala arca perunggu setinggi 1,40 
cm yang disebut Sekad, kemudian Walian ini menentukan langkah tari, lalu mulai 
menyanyi dan gerakan dan nyanyiannya diikuti oleh penari-penari yang lain. Sedangkan 
istilah Maengket menurut Djery Warokka2 diambil dari kata Ma- yang artinya “sedang 
melaksanakan” dan Engket. Jadi Maengket berarti sedang melaksanakan Engket. Setelah 
diteliti di beberapa daerah di Minahasa, terdapat kesimpulan Engket adalah angkat suara 
menyanyikan duluan.  

Sebenarnya Maengket merupakan gabungan dari seni musik termasuk seni vokal 
dan seni tari, tetapi berdasarkan perumusan hasil sarasehan Maengket di Bitung pada 
tanggal 18 Juni 1985 disepakati bahwa Maengket dikategorikan sebagai seni tari. 
Maengket ada bermacam-macam jenis yang dahulu ditarikan juga, seperti Makaria’an, 
Mawinson, Mangorai, Mangolong, dan Matarek3, tetapi yang dikenal sekarang 
hanyalah tiga  jenis saja, yakni: 

 Makamberu (maowei) yaitu syukuran panen padi 

 Maramba’ yaitu syukuran rumah baru 

 Lalayaan yaitu pergaulan muda-mudi 

Maengket ini bisa dilakukan oleh semua orang, baik tua dan muda serta lelaki 
dan perempuan. Mereka semua bisa melakukannya dengan syarat mahir dan trampil, 
serta ingat akan nyanyian dan gerakannya. Pada awalnya jumlah peserta tidak tentu, 
biasanya sekitar sepuluh pasang perempuan dan laki-laki yang dipimpin oleh seorang 
pemimpin yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Kapel. Sekarang Maengket 
sering dilakukan pada saat penyambutan tamu, perayaan pernikahan atau ulang tahun, 
atau peresmian rumah atau gedung baru. 

Adapun pelaksanaan Maengket sekarang ini setidaknya menggunakan: 

 Iringan musik kolintang atau tambur kecil dan besar, gong kecil, dan kentungan  

 Pakaian daerah Minahasa 

 Konde Pingkan bagi perempuan 

Maengket merupakan salah satu tradisi lisan yang ada di Minahasa. Tradisi lisan 
menurut Pudentia, diartikan sebagai “segala wacana yang diucapkan, meliputi yang 
lisan dan yang beraksara” atau dikatakan juga sebagai “sistem wacana yang bukan 
aksara”4 yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konsep ini merupakan hasil dari 
salah satu perumusan persidangan pada Lokakarya Internasional Metodologi Kajian 
Tradisi Lisan yang diselenggarakan pada pertengahan tahun 1988 dengan dukungan 
Japan Foundation. Ada ahli yang berpendirian agak ketat bahwa tradisi lisan adalah 
semua kesenian, pertunjukan, atau permainan yang menggunakan tuturan lisan, 

                                                 
2 Djery Warokka. (2004). Kamus Bahasa Daerah Manado – Minahasa: Indonesia-Manado-

Tountemboan-Toulour-Tonsea-Tombulu. Jakarta: Alfa Indah.. Hlm. 71. 
3 Menurut Palm (1961), Mawinson merupakan istilah orang Tontemboan untuk jenis Marambak, 

sedangkan data mengenai jenis Maengket lainnya yang dahulunya ditarikan belum didapatkan. 
4 Pudentia MPSS. (2008). Metodologi Kajian: Tradisi Lisan. Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan (ATL). 

Hlm.3. 
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sehingga jika suatu kesenian tidak menggunakan atau tidak disertai ucapan lisan tidak 
termasuk tradisi lisan. Sebaliknya, menurut Sibarani, jika suatu cerita tidak ditradisikan 
(dipertunjukkan) di hadapan masyarakat pendukungnya, itu tidak termasuk tradisi lisan, 
walaupun itu sastra lisan dan potensial menjadi tradisi lisan.5 Berdasarkan konsep tradisi 
lisan di atas secara umum, maka Maengket dimasukkan dalam tradisi lisan, karena 
Maengket ditradisikan (dipertunjukkan) di hadapan masyarakat Minahasa dari generasi 
ke generasi.  

Selanjutnya, Sibarani (2012: 11) mengatakan bahwa tradisi lisan tidak hanya 
menyangkut kelisanan belaka, seperti tuturan yang dibedakan dengan tulisan, tetapi 
menyangkut sebuah kelisanan yang memiliki bentuk berpola, hidup sebagai 
pengetahuan bersama sebuah komunitas, diturunkan secara turun-temurun dengan 
berbagai versi dan memiliki fungsi pragmatis, estetis, dan etis. Tradisi semacam ini 
menjadi sebuah “properti” yang dapat dimiliki oleh sebuah komunitas kolektif. Tradisi 
ini dapat hilang, “rusak”, dan dipakai orang lain. Singkatnya, sebuah tradisi lisan 
memiliki konteksnya, masyarakat yang menggunakannya, bentuk yang digunakannya, 
waktu digunakannya, lokasi digunakannya, cara penggunaannya, dan penyebab 
digunakannya.  

Walaupun tradisi lisan Maengket ini masih dilakukan, tetapi makna yang 
terkandung di balik ujaran teks Maengket sudah mulai kabur. Pembahasan mengenai 
Maengket sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, tetapi belum ada yang 
menggali kearifan lokalnya dari sisi ujaran-ujarannya. Oleh sebab itu, diperlukan kajian 
yang mendalam untuk mengungkapkan kembali secara jelas kearifan lokal yang 
terkandung di balik ujaran-ujaran yang diungkapkan dalam bentuk lagu tersebut. 
Kearifan lokal dalam ujaran-ujarannya menggambarkan identitas Minahasa.  

Pembahasan makalah ini difokuskan pada Maengket Lalayaan yang bertemakan 
tentang pergaulan muda-mudi. Analisa dilakukan khususnya pada ujaran-ujarannya 
dengan menggunakan pendekatan antropolinguistik. Antropologi linguistik menurut 
Sibarani (2012: 302-308) merupakan bidang ilmu interdisipliner yang mempelajari 
hubungan bahasa dengan seluk-beluk kehidupan manusia termasuk kebudayaannya. 
Ujaran-ujaran dianalisis untuk mengungkapkan kearifan lokal dengan menggunakan 
teori pragmatik, karena teori pragmatik mengkaji teks dari segala tatarannya (bunyi, 
kata, kalimat, dan wacana) untuk mencari makna, fungsi, pesan bentuk lingual itu 
berdasarakan ko-teks dan konteksnya. Ko-teks dan konteks itulah yang membuat 
pentingnya pragmatik dalam kajian antropolinguistik.  

B. Metodologi  

Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dengan metode etnografi. Data 
dikumpulkan dari observasi, interview, dan dokumen. Selanjutnya penulis mengguna-
kan pendekatan antropolinguistik.6 

1.  Observasi 

Observasi merupakan suatu metode penelitian dalam penelitian lapangan ini, dan 
merupakan suatu pelengkap untuk metode-metode penelitian lain yang ada (khususnya 

                                                 
5 Robert Sibarani. (2012). “Kearifan Lokal: Hakikat, Peran, dan Metode tradisi Lisan. Jakarta: Asosiasi 

Tradisi Lisan. Hlm. 11.  
6 Robert Sibarani (2004). Antropolinguistik. Medan: Penerbit Poda. Hal. 50  



 
Prosiding The 5th International Conference on Indonesian Studies: “Ethnicity and Globalization” 

 326 

survey-survey dan wawancara-wawancara). Observasi dalam konteks penelitian ini 
merupakan lebih dari sekedar kegiatan melihat, seperti kegiatan Maengket. Ini 
merupakan suatu kegiatan melihat yang mempunyai tujuan dan mencatat hasil-
hasilnya.7  

Observasi dilakukan karena mempunyai dua keuntungan dalam rangka mencari 
objektivitas, yaitu: 

 Observasi memberikan keleluasaan kepada pelaku di bawah pengawasan peneliti 
untuk melanjutkan perilaku secara alamiah, yang merupakan fokus dari penelitian 
tersebut. 

 Observasi meminimalisasi implikasi dari peneliti terhadap situasi yang sedang 
diamati.  

2.  Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan purposif. Pewawancara selalu merupakan 
bagian dari proses wawancara dan juga selalu merupakan pengamat proses, sehingga 
wawancara ini jelas terkait dengan observasi partisipan (Spradley, 1979). Wawancara 
dilakukan dalam penelitian ini karena wawancara mempunyai nilai seperti: 

 Wawancara memberikan kesempatan bagi responden untuk merespon dengan istilah 
mereka sendiri dan melalui struktur linguistik mereka sendiri. 

 Jawaban verbal bisa lebih lama dan lebih kompleks, dan jadi lebih kaya dan 
menarik, daripada jawaban tertulis. 

 Pengamatan yang sederhana tidak dapat memberikan informasi yang dicari atau 
mungkin hanya memberikan data yang ambigu: sehingga peneliti perlu meminta 
seseorang membantu untuk menjelaskan peristiwa yang telah diamati. 

3.  Dokumen 

Pada umumnya data yang tercantum dalam pelbagai jenis dokumen itu 
merupakan satu-satunya alat untuk mempelajari permasalahan tertentu, antara lain 
karena tidak dapat diobservasi lagi dan tidak dapat diingat lagi. Penelitian dalam 
Maengket tidak dengan suatu tabula rasa, artinya tanpa suatu kerangka referensi sama 
sekali.  

C. Analisis Teks Maengket 
Lirik Lagu Maengket Sastra Titus (Babak III : Lalayaan)  

Trio: Lumaya tare kita karia 
Koor: Aku ma’wa tumarendem karia 
Trio: Imbiangkan perege regesan karia 
Koor: Saaku maka wawakan karia 
Trio: Neyaku mande 
Koor: Kaweruan wana sendangane 
Trio: Lamokan lentuane karia 
Koor: Sagenang wo leos wawaye tua iwawaye tua 
Trio: Sagenang wo royoz 

                                                 
7 Koentjaraningrat. (1993). Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Penerbit PT Gramedia 

Pustaka Utama. Hal. 108 
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Koor: Iwawaye tua lamokan teteane 
Trio: Ande wo kalewoan 
Koor: Ande wo kalewoane 
Koor: Teteangku wanampaheletan ku untarendem 
Trio: Tarendem tamo indua e 
Koor: Mahalik lik antana aku imenero genang genangan 
Koor: Sangalian endo inania wo tare kita mawerenan 
Trio: Pina liliuz kula makasa ko karia 
Koor: Mange manuman tare lumakeze genange lumakeze genangku 
Trio: Ekaria ya apa mo nendongku pahliuz niko 
Koor: Pahsasawelan si lilisambe tilewete paharetan genange paharetan numan aku 
Trio: Kenu kita nima werena no 
Koor: Apa mo tare tarendeman ta enolatan genang leose nolatan 
Trio: Iraraate kumo niko 
Koor: Engko eluzman sa tumarendem genang leose nolatan 
Trio: Tarendem ta eroyoz waluyen ta pe lalayaane 
Koor: Waluyen ta pe lalayaen tia kaanta mano genang leose nolatan 
Trio: Kokuk ni royoz kokuk ni royoz ya mengoku ke 
Koor: Ni sia kan tuu si mengokuke rondoz makaliliyen genang leose nolatan 
Trio: Ya ungke’ke ni royoz ke’ke ni royoz ya menge’keme 
Koor: Nisia kantusi menge’ke nesi menge’kene engkendi-kendisan genang leose 

nolatan 
Trio: Wailan tumou touw tow itow tow irake rakek la e 
Koor: Itow tow irake rakek la e kaii nima muley weru e 
 
Terjemahan bahasa Indonesia 
 
Trio  : Marilah kita menari sayang 
Koor: Kucoba sampaikan maksud hatiku sayang 
Trio : Di tempat angin bertiup sepoi-sepoi sayang 
Koor: Apakah aku dapat memilikimu sayang 
Trio : Ku umpamakan 
Koor: Pohon enau yang di sebelah timur sana yang belum pernah disuling air 

niranya 
Trio : Aku yang akan mengambil air niranya 
Koor: Kalau kau sudah mendapatkan izin/petunjuk dari orang tua mu, minatalah! 
Trio : Jika sudah disatukan niatmua 
Koor: Tanyalah orang tua mu seandainya hati kita bersatu akan kubina tali 

persaudaraan 
Trio : Jika ada dan bagaimana pun sulitnya 
Koor: Jika ada kesulitan yang akan ku buat hubungan  
Koor: Percintaan yang sangat erat agar tidak mudah putus 
Trio : Kisah cinta kita berdua 
Koor: Aku mengelilingi dunia mencari kekasih 
Koor: Nanti suatu hari baru kita bertemu  
Trio : Pernah aku mencoba melupakan bayanganmu sayang 
Koor: Malahan lebih banyak ingatanku kepadamu 
Trio : Sayangku apa yang harus aku lakukan agar dapat melupakanmu 
Koor: Mencoba menggantikanmu dengan gadis lain di seberang, namun 

mengacaukan 
Trio : Kini saatnya kita sudah berkenalan (sudah mengetahui hati masing-masing) 
Koor: Apa yang harus kita lakukan supaya erat hubungan kita 
Trio : Aku akan menyayangi setulus hatiku 
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Koor: Karena engkau begitu lemah lembut, baik hatimu akan ku jamin selalu 
Trio : Pergaulan kita slalu kita jaga dalam pergaulan umum 
Koor: Tetaplah dijaga hubungan ini, jangan diganggu orang lain hatimu akan ku 

jamin  
Trio : Diakah yang bersuara jauh itu? Terpesona aku mendengarnya..  
Koor: Pasti dia yang bersuara itu terpesona aku mendengarnya 
Trio : Itu dia yang tertawa di sana suara sayangku 
Koor: Itu dia yang tertawa di sana tertawa dengan kendisnya (Kendis=lubang pada 

pipi) 
Trio : Ya Tuhan yang menciptakan dan menghidupkan, angkatlah hati kami 
Koor: Syukur dan terima kasih bahagiakanlah, muliakanlah kami atas keberhasilan 

usaha kami dalam membangun manusia seutuhnya  

Kearifan Lokal dalam Maengket 

Metode dalam tradisi lisan yang diperkenalkan oleh Sibarani (2012: 42)8, 
dipakai untuk mengkaji Maengket yaitu dimulai dari unsur verbal, kemudian masuk ke 
unsur non-verbal. Di samping bertujuan untuk menemukan formula yang dirumuskan 
dari bentuk, berupa struktur teks, pendekatan antropolinguistik dipakai untuk menggali 
isi teks, berupa nilai, norma (berkaitan dengan aturan yang berlaku dalam masyarakat), 
dan kearifan lokalnya.  

3.1.  Analisis Bentuk 

Dalam mengkaji teks ada tiga kerangka struktur yang perlu dipertimbangkan, 
yakni struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro menurut Van Dijk (1985a:1-8, 
1985b:1-10, 1985c:1-11, 1985d:1-8)9   

a).  Struktur Makro 

Struktur makro merupakan makna keseluruhan, makna global atau makna umum 
dari teks yang dapat dipahami dengan melihat topik atau tema dari teks. Berdasarkan 
struktur makro, maka Maengket Lalayaan mempunyai tema sentral berupa pergaulan 
muda-mudi. 

b).  Superstruktur 

Superstruktur atau struktur alur merupakan kerangka dasar teks yang meliputi 
rangkaian elemen teks dalam membentuk satu kesatuan bentuk yang koheren. Struktur 
alur atau superstruktur merupakan skema atau alur teks. Teks termasuk teks Maengket 
Lalayaan secara garis besar tersusun atas tiga elemen, yaitu pendahuluan, bagian tengah, 
dan penutup yang saling mendukung secara koheren.  

(1). Pendahuluan: berisi ajakan pria terhadap seorang gadis untuk menjalin hubungan 

(2). Bagian tengah: berisi pernyataan pria untuk menjaga hubungan mereka 

(3). Penutup: berisi permohonan kepada Tuhan untuk memberkati hubungan mereka 

 

 

                                                 
8 Robert Sibarani. 2012. Kearifan Lokal: Hakikat, Peran, dan Metode Tradisi Lisan. Jakarta: Asosiasi 

Tradisi Lisan 
9 Teun A. Van Dijk. 1985(a,b,c,d). Handbook of Discourse Analysis. Volume 1, 2, 3, 4. London: 

Academic Press. 



 
Prosiding The 5th International Conference on Indonesian Studies: “Ethnicity and Globalization” 

 329

c).  Struktur mikro 

Struktur mikro adalah struktur teks secara linguistik teoretis. Linguistik teoretis 
yang dimaksud di sini mencakup tataran bahasa seperti maksud (pragmatik). Pada tiap 
ujaran Maengket mengandung makna budaya yang mengungkapkan kearifan lokal 
etnik, sehingga perlu dibahas setiap ujarannya. 

Bagian pendahuluan menggambarkan sang pria mengajak sang gadis untuk 
menari bersama. Kemudian, ajakan menari tersebut dipergunakan untuk menyampaikan 
maksud hati dari sang pria. Ketika mengajak sang gadis, kita ‘kita’ (kata ganti persona 
untuk sang pria dan wanita) dipakai oleh sang pria untuk menyatakan kebersamaan. Hal 
ini menunjukkan kebersamaan dengan pasangan, yaitu kebersamaan dalam niat, sesudah 
sang gadis mendapat izin dari orang tuanya. Kemudian, muncul kata sapaan “Karia” 
‘Kekasih’ -- yang dari segi makna merupakan pertanda sapaan untuk menyapa kekasih. 
Bagian isi terdiri dari tiga bagian, yaitu sub-bagian pertama, kedua, dan ketiga yang 
masing-masing mempunyai ujaran yang mengandung kearifan lokal Minahasa.  

Pada sub-bagian pertama, muncul kata keterangan waktu “Sangalian” ‘Nanti’ – 
yang dari segi makna merupakan pertanda janji bagi sang gadis. Setelah penyampaian 
janji tersebut, sang pria menyatakan pengakuannya. Hal ini menunjukkan keterbukaan 
yaitu gambaran mengenai pemuda Minahasa yang selalu terbuka pada pasangannya.  

Pada sub-bagian kedua, muncul kata “Pasasawelan” ‘Menggantikan’ – yang 
dari segi makna merupakan pertanda pengakuan akan percobaannya untuk 
menggantikan pasangannya dengan gadis lain dari seberang, tetapi karena ingatannya 
terus-menerus pada pasangannya, maka akhirnya pemuda tersebut memutuskan untuk 
menyayangi pasangannya setulus hatinya. Hal ini menunjukkan ketulusan, yaitu 
gambaran mengenai pemuda Minahasa yang tulus hati dalam menyayangi pasangannya.  

Pada sub-bagian ketiga, muncul kata “Koku’ni” ‘Diakah’ – yang dari segi makna 
merupakan pertanda kebanggaan sang pemuda. Setelah mendengar suara pasangannya, 
sang pemuda memujinya. Hal ini menunjukkan kebanggaan pemuda akan pasangannya 
di depan orang lain, yaitu gambaran mengenai pemuda Minahasa yang suka 
membanggakan pasangannya di depan orang lain. 

Pada bagian penutup, muncul kata sapaan “Wailan” ‘Tuhan’ – yang dari segi 
makna merupakan pertanda permohonan kepada Tuhan yang menciptakan dan 
menghidupkan mereka. Setelah bersyukur dan berterima kasih, mereka kemudian 
memohon kepada Tuhan untuk memuliakan hubungan mereka. Hal ini menunjukkan 
harapan, yaitu gambaran tentang orang Minahasa yang selalu berharap kepada Tuhan.  

Kebersamaan dan ketulusan terhadap kekasih merupakan dua unsur yang selalu 
ada dalam pergaulan orang Minahasa. Jadi, kedua unsur tersebut saling melengkapi. 
Sebagaimana telah dikemukakan di atas, dalam teks ini, kebersamaan dengan pasangan 
dan ketulusan terhadap pasangan mendapat perhatian yang lebih besar daripada 
keterbukaan, kebanggaan, dan harapan, karena bagian pedahuluan dan bagian isi sub-
bagian kedua yang menampilkan kedua unsur tersebut terdiri dari 22 ujaran, sedangkan 
keterbukaan, kebanggaan, dan harapan dalam bagian isi sub-bagian pertama dan sub-
bagian ketiga, serta penutup hanya terdiri dari 10 ujaran. 

Jadi, dari analisis bentuk teks Maengket Lalayaan di atas, dapat dilihat bahwa 
dalam pergaulan pemuda Minahasa, unsur-unsur kebersamaan, ketulusan, keterbukaan, 
dan kebanggaan terhadap pasangannya, serta harapan pada Tuhan memegang peranan 
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yang penting. Unsur-unsur kebersamaan dengan pasangan dan ketulusan terhadap 
pasangan memegang peranan yang lebih besar dibandingkan dengan keterbukaan dan 
kebanggaan terhadap pasangan, serta harapan pada Tuhan. Dalam mempertahankan 
hubungan dengan pasangannya, pemuda Minahasa tidak hanya mengandalkan usaha 
mereka sendiri saja, tetapi mereka menaruh harapan pada Tuhan. Ini menggambarkan 
bahwa pemuda Minahasa percaya bahwa ada suatu kuasa lain di atas kuasa manusia, 
yaitu kuasa Tuhan, yang mengatur kehidupan mereka, termasuk pergaulannya, sehingga 
mereka senantiasa beredoa kepada Tuhan untuk memberkati hubungan mereka.  

Berdasarkan penjelasan di atas, ujarannya memperlihatkan kearifan lokal dalam 
menjalin hubungan dengan pasangannya. Hubungan bisa dimulai setelah mendapat izin 
dari orang tua sang pemudi. Setelah niat disatukan, maka usaha untuk mempertahankan 
hubungan tersebut harus dilakukan oleh keduanya dengan bantuan Tuhan. 

3.2.  Analisis Pragmatik 

Upaya menguak hakikat bahasa tidak akan membawa hasil yang diharapkan 
tanpa didasari pemahaman terhadap pragmatik, yakni cara bahasa itu digunakan dalam 
komunikasi (Leech, 1996:1)10 Salah satu cara dalam pragmatik untuk mengungkapkan 
maknanya yaitu melalui unsur deiksis.  

Deiksis sebagai salah satu konstruksi dalam pragmatik dikupas di sini, karena 
unsur ini termasuk dalam penuturan atau pengujaran. Sesuatu yang dirujuk oleh deiksis 
disebut anteseden. Dilihat dari antesedennya, deiksis dibedakan atas lima macam yakni, 
deiksis persona, tempat, waktu, wacana, dan sosial, tetapi hanya deiksis persona, 
tempat, waktu, dan sosial yang terdapat dalam teks ini. 

a).  Deiksis Persona 

Ada beberapa macam kata ganti persona yang dipergunkan dalam teks Maengket 
Lalayaan. Adapun kata-kata ganti tersebut yaitu kita, tamo, dan kai yang berarti kita, 
kata ganti karia yang berarti sayang, kata ganti aku yang berarti aku, kata ganti tua yang 
berarti orang tua, dan kata ganti Wailan yang berarti Tuhan.  

Kata ganti kita, tamo, dan kai muncul beberapa kali dalam bagian pendahuluan, 
isi, dan penutup. Komunikasi dalam teks ini terjalin antara kita sang pemuda dan 
pemudi. Kata ganti kita dan tamo muncul dalam bagian pendahuluan dan isi. 
Keterlibatan sang pemuda dan sang pemudi tampak pada bagian pendahuluan yang 
menyatakan “Lumaya tare kita  karia” ‘Marilah kita menari sayang’, “Tarendem tamo 
indua e” ‘Kisah cinta kita berdua’; pada bagian isi yang menyatakan “Sangalian nendo 
anania wo tare kita mawerenan” ‘Nanti suatu hari baru kita bertemu’, “Kenu kita 
nimawerenano” ‘Kini saatnya kita sudah saling mengenal’; sedangkan kata ganti kai 
muncul dalam bagian penutup yang menyatakan “I tow-tow I rake-rake lae kai I nima 
mule werue” ‘Syukur dan terima kasih bahagiakanlah, muliakanlah kami atas 
keberhasilan usaha dalam membangun manusia seutuhnya’.  

Kata ganti karia muncul dalam bagian pendahuluan dan bagian isi sub-bagian 
pertama. Sebenarnya kata ganti karia bisa berarti juga teman, tapi dalam teks Maengket 
Lalayaan ini penggunaan karia mempunyai arti lebih dari teman, yaitu kekasih atau 
sayang. Untuk menyapa pemudi yang disayanginya, sang pemuda mempergunakan kata 
ganti karia yang merupakan bentuk sapaan yang menunjukkan keromantisan. Dengan 

                                                 
10 Geoffrey Leech. 1996. Prinsip-prinsip Pragmatik. Jakarta: UI Press. Hal: 1. 
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kata lain, pengertiannya menandakan hubungan antara pembicara dengan lawan bicara 
sangat dekat dan romantis. Keterlibatan sang kekasih (pemudi) tampak pada bagian 
pendahuluan dan bagian isi sub-bagian pertama yang menyatakan “Lumaya tare kita  
karia” ‘Marilah kita menari sayang’, “Aku ma’- wa tumaredem karia” ‘Kucoba 
sampaikan maksud hatiku sayang’, “Imbiangkan parege-regesan karia” ‘Di tempat 
angin bertiup sepoi-sepoi sayang’, “Sa aku maka wawakan karia” ‘Apakah aku dapat 
memilikimu sayang’, dan “Lamokan lentuane karia” ‘Aku yang akan ambil air niranya 
sayang’, dan bagian isi sub-bagian pertama yang menyatakan “Pinaliliuzku la makasa 
ko karia” ‘Pernah aku mencoba melupakan bayanganmu sayang’ dan “E karia apamo 
endongku paliuz niko” ‘Sayangku apa yang harus aku lakukan agar dapat 
melupakanmu’.  

Kata ganti aku ‘aku’ muncul dalam bagian pendahuluan dan bagian isi. Kata 
ganti aku ini digunakan untuk merujuk ke orang yang berbicara. Keterlibatan sang 
pemuda tampak pada bagian pendahuluan yang menyatakan “Aku ma’- wa tumaredem 
karia” ‘Kucoba sampaikan maksud hatiku sayang’, “Sa aku maka wawakan karia” 
‘Apakah aku dapat memilikimu sayang’, “Neyaku mande” ‘Kuumpamakan’, “Mahalik-
lik antana aku imenero gena-genangen” ‘Aku mengelilingi dunia mencari kekasaih’ 
dan bagian isi yang menyatakan“Pinaliliuzku la makasa ko karia” ‘Pernah aku 
mencoba melupakan bayanganmu sayang’, “Mangeman uman tare lumakeze genange 
lumakeze genangku” ‘Malahan lebih banyak ingatanku kepadamu’, “E karia apamo 
endongku paliuz niko” ‘Sayang apa yang harus aku lakukan agar dapat melupakanmu’, 
“Pasasawalen sililisambe ti lewete paharetan genange paharetan umanaku” ‘Pernah 
mencoba menggantikanmu dengan gadis yang lain yang ada di seberang sana, namun 
hanya mengacaukan pikiranku’, “I rara ateku moniko” ‘Aku akan menyayangi setulus 
hatiku’, “Koku’ni royor – koku’ni royor yang mengoku’ke” ‘Diakah yang bersuara jauh 
itu? Terpesona aku mendengarnya’, dan “Nisia Kantu u si mengoku’ke rondoz 
makalilien genang leose nolatan” ‘Pasti dia yang bersuara itu, terpesona aku 
mendengarnya’.  

Untuk menyebut orang tua dipergunakan kata ganti tua ‘orang tua’, dan si 
penutur ingin melibatkan orang tua sang gadis dalam hubungan mereka. Keterlibatan 
orang tua tampak pada bagian pendahuluan yang menyatakan ”Sa genenge leos wawaye 
tua iwawaye tua” ‘Kalau kau sudah mendapatkan izin/petunjuk dari orang tuamu, 
mintalah!’ dan “I wawaye tua lamokan teteane” ‘Tanyalah pada orang tuamu 
seandainya hati kita bersatu akan kubina tali persahabatan’. 

Sedangkan Wailan hanya muncul di bagian penutup. Kemudian untuk menyapa 
Tuhan dipergunakan kata ganti Wailan ‘Allah’ yang merupakan bentuk sapaan religi. 
Keterlibatan Tuhan tampak pada bagian penutup yang menyatakan “Wailan tumow-tow 
I tow-tow I rake-rekek la e”’ Ya Tuhan yang menciptakan dan menghidupkan, 
angkatlah hati kami’. 

Penggunaan kata ganti kita dalam bagian pendahuluan, isi, dan penutup ini 
menunjukkan bahwa sang pemuda ingin menyatakan kebersamaannya dengan sang 
pemudi, sehingga sang pemuda tersebut selalu melibatkan sang pemudi dalam niatnya 
membangun masa depan. Kemudian penggunaan kata ganti sayang dalam bagian 
pendahuluan dan bagian isi sub-bagian pertama menunjukkan bahwa sang pemuda ingin 
menunjukkan rasa sayangnya kepada sang pemudi, sehingga sang pemuda 
memanggilnya dengan penuh keromantisan terutama pada saat memulai hubungannya. 
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Selanjutnya penggunaan kata ganti aku dalam bagian pendahuluan dan isi menunjukkan 
bahwa sang pemuda ingin selalu menyatakan segala keberadaannya kepada sang 
pemudi, sehingga sang pemuda tersebut menceritakan semua usaha yang dilakukannya 
dalam menemukan kekasihnya sampai pada kebanggaannya terhadap kekasihnya 
tersebut. Yang menarik yaitu penggunaan kata ganti orang tua dalam bagian 
pendahuluan yang menyatakan keterlibatan orang tua, sehingga sang pemuda tersebut 
sejak awal ingin sang pemudi meminta izin dahulu dari orang tua sang pemudi jika sang 
pemudi sudah menyatukan niatnya. Kalaupun ada kesulitan dan bagaimanapun sulitnya 
menjalankan hubungan mereka, sang pemuda akan berusaha untuk menjaganya agar 
tidak mudah putus. Akhirnya, penggunaan kata ganti Tuhan dalam bagian penutup 
menunjukkan bahwa mereka (sang pemuda dan pemudi) meminta Tuhan memberkati 
usaha mereka dalam membangun manusia seutuhnya.   

b).  Deiksis Tempat 

Deiksis tempat terdapat dalam bagian pendahuluan dan bagian isi. Dalam bagian 
pendahuluan merujuk ke: 

 Tempat sangat sejuk yang diungkapkan dalam ujaran: 

“Imbiangkan parege-regesan karia”  
‘Di tempat di angin bertiup sepoi-sepoi’ 

 Tempat matahari terbit yang diungkapkan dalam ujaran: 

“Kaweruan wana sendangan”  
‘Pohon enau yang ada di sebelah timur sana yang belum pernah disuling air niranya’  

 Tempat sangat luas yang diungkapkan dalam ujaran: 

“Mahalik-lik antana aku imenero gena-genangen”  
‘Aku mengelilingi dunia mencari kekasih”. 

Sedangkan deiksis tempat yang terdapat dalam bagian isi merujuk ke: 

 Tempat jauh dari kampung mereka yang diungkapkan dalam ujaran: 

“Pasasawalen sililisambe ti lewete paharetan genange paharetan umanaku”  
‘Pernah aku mencoba menggantikanmu dengan gadis lain yang ada di seberang sana, 
namun hanya mengacaukan pikiranku’ 

 Tempat jauh dari sang pemuda yang diungkapkan dalam ujaran: 

“Ya ungkeke ni royor ungkeke ni royo ya menge’keme”  
‘Itu dia yang tertawa di sana suara sayangku’  

“Ni, sia, kantu si menge’keme si menge’keme eng kendis-kendisan”  
‘Itu dia yang tertawa di sana tertawa dengan kendisnya’. 

Penggunaan deiksis yang merujuk ke tempat sangat sejuk, tempat matahari 
terbit, dan tempat sangat luas dalam bagian pendahuluan menunjukkan bahwa pemuda 
Minahasa menyukai tempat yang sejuk yang berarti keseimbangan alam perlu dijaga 
terus, menyukai tantangan di tempat yang bermatahari yang berarti perjuangan 
diperlukan untuk mendapatkan sesuatu, dan menyukai perjalanan ke tempat yang tak 
berbatas yang berarti pengalaman di luar diperlukan dalam hidup. Kemudian deiksis 
yang merujuk ke tempat jauh dari kampung dan jauh dari sang pemuda dalam bagian isi 
menunjukkan bahwa pergaulan pemuda Minahasa cukup terbuka yang berarti pergaulan 
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mereka tidak hanya terbatas dengan teman yang berada di kampungnya, melainkan 
dengan teman yang berasal dari tempat yang jauh, bahkan teman yang dari luar daerah. 
Bahkan dalam mencari pasangan yang cocok, pemuda Minahasa tak segan untuk 
melakukan perjalanan jauh, tetapi biasanya mereka kembali lagi ke Minahasa dan 
menemukan pasangan yang cocok di tempat mereka. Kelemah-lembutan pemudi 
Minahasa, kemerduan suaranya, dan kecantikan wajahnya yang berlesung pipit 
merupakan kekhasan pemudi Minahasa yang akhirnya mempesona pemuda Minahasa. 
Jadi, walaupun pergaulan pemuda Minahasa cukup terbuka dengan dunia luar, tapi 
biasanya pada akhirnya mereka terpesona dan bangga mendapatkan pemudi Minahasa 
yang sebelumnya sudah mereka kenal.  

c).  Deiksis Waktu 

Deiksis waktu menunjuk kepada pengungkapan jarak waktu yang dipandang 
dari waktu atau saat ujaran dibuat oleh penutur, seperti hari ini. Ujaran tersebut 
tergantung pada pemahaman penutur tentang pengetahuan waktu tuturan yang relevan. 
Karena tuturan tidak diketahui, jadi ada ketidakjelasan dalam hal waktu. Kejadian 
waktu dapat diperlakukan sebagai sesuatu yang bergerak ke penutur atau sebaliknya, 
seperti yang terdapat dalam bagian isi. Yaitu:  

 Waktu yang akan datang yaitu setelah ujaran dituturkan, terdapat dalam ujaran: 

“Sangalian nendo inania wo tare kita mawerenan”  
‘Nanti suatu hari kita bertemu’ 

 Waktu yang ada sekarang yaitu saat ujaran dituturkan, terdapat dalam ujaran: 

“Kenu kita nimawerenano”  
‘Kini saatnya kita sudah mengenal’ 

Penggunaan deiksis yang merujuk ke waktu yang akan datang dan waktu yang 
ada sekarang dalam bagian isi menunjukkan bahwa pemuda Minahasa sudah 
mempersiapkan masa depannya dengan tanpa menyepelekan masa sekarang.  

d).  Deiksis wacana 

Deiksis wacana merujuk pada bagian-bagian tertentu dalam wacana yang telah 
diberikan atau yang sedang dikembangkan. Deiksis wacana ditunjukkan oleh anafora 
dan katafora. Hanya ada rujukan atau referen yang bersifat katafora di teks ini, yaitu 
dalam ujaran: 

“Imbiangkan parege-regesan karia”  
‘Di tempat di angin bertiup sepoi-sepoi.’ 

Penggunaan deiksis yang merujuk pada bagian yang akan disebutkan 
menunjukkan bahwa pemuda Minahasa menyukai penggunaan kata ganti dulu baru 
kemudian penjelasannya. 

e).  Deiksis Sosial 

Deiksis sosial mengungkapkan perbedaan kemasyarakatan  yang terdapat antara 
para partisipan yang ada dalam peristiwa berbahasa, terutama yang berhubungan dengan 
aspek budayanya. Adanya deiksis ini menyatakan etiket berbahasa, yaitu pemuda 
Minahasa menyebut tua ’orang tua’ sebagai tanda hormat untuk orang tua, seperti yang 
dalam ujaran: 
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”Sa genenge leos wawaye tua iwawaye tua”  
‘Kalau kau sudah mendapatkan izin dari orang tuamu, mintalah!’  
dan 
“I wawaye tua lamokan teteane”  
‘Tanyalah pada orang tuamu seandainya hati kita bersatu akan kubina tali persahabatan’. 

Jadi, penggunaan orang tua dalam ujaran-ujaran tersebut menggambarkan bahwa 
pemuda Minahasa sangat menghormati orang tua atau orang yang lebih tua.  

D.  KESIMPULAN 

Maengket merupakan tradisi yang diturunkan secara lisan dari generasi ke 
generasi dalam kehidupan masyarakat Minahasa. Sebenarnya Maengket ini berasal dari 
Tombulu, salah satu sub-etnik di Minahasa, yang kemudian menyebar ke seluruh 
Minahasa, sehingga teks bahasa Tombulu yang banyak dipakai sekarang ini. 
Berdasarkan itulah, maka penulis memilih teks Maengket bahasa Tombulu untuk 
dianalisa pada makalah ini. Adapun babak ketiga yaitu Lalayaan yang dipilih untuk 
menggambarkan kearifan lokal dan identitas Minahasa dalam pergaulan. 

Bentuk teks Lalayaan mempunyai tiga bagian, yaitu pembukaan terdiri dari 15 
ujaran, bagian isi 15 ujaran yang terdiri dari sub-bagian pertama 4 ujaran, sub-bagian 
kedua 7 ujaran, dan sub-bagian ketiga 4 ujaran, serta bagian penutup 2 ujaran. Bagian 
pembukaan berupa kebersamaan, bagian isi berupa keterbukaan, kepastian, dan 
kebanggaan, sedangkan bagian penutup berupa permohonan. Kebersamaan dan 
kepastian mendapat perhatian yang lebih besar daripada keterbukaan, keterpesonaan, 
dan permohonan, karena bagian pendahuluan yang menampilkan kebersamaan dan 
bagian isi sub-bagian kedua yang menampilkan kepastian terdiri dari 22 ujaran, 
sedangkan keterbukaan dalam bagian isi sub-bagian pertama dan kebanggaan dalam 
bagian isi sub-bagian ketiga, serta permohonan dalam bagian penutup hanya terdiri dari 
10 ujaran. 

Di samping analisa bentuk, penulis juga menggunakan analisa pragmatik untuk 
mengungkapakan maksud yang ada di balik ujaran-ujaran yang ada dalam teks 
Maengket. Dilihat dari antesedennya, deiksis yang ada dalam teks Maengket Lalayaan 
dibedakan atas lima macam yakni, deiksis persona (“kita”, “tamo”, “kai” yang berarti 
kita, “karia” yang berarti ‘sayang’, “aku” yang berarti ‘aku’, dan Wailan yang berarti  
Tuhan’), deiksis tempat (“sendangan” yang berarti ‘di timur (tempat matahari terbit)’, 
“antana” yang berarti ‘dunia’, “ti lewete” yang berarti ‘di seberang sana’), deiksis 
waktu (Sangalian nendo inania” yang berarti ‘Nanti suatu hari’, “Kenu” yang berarti 
‘Kini saatnya’), deiksis wacana (“Imbiang kan parege-regesan karia” yang berarti ‘Di 
tempat di angin bertiup sepoi-sepoi’, dan deiksis  sosial (pemuda Minahasa menganggap 
tua ’orang tua’ merupakan orang yang harus dihormati dan dimintaikan izinnya sejak 
ketika mereka memilih pasangan, tapi menurut masyarakat lain, orang tua biasanya 
dilibatkan hanya ketika mereka akan menikah.  

Kearifan lokal yang menggambarkan identitas pemuda Minahasa yang 
terkandung dalam Maengket Lalayaan yaitu kebersamaan dalam menjalin hubungan 
dengan pasangan, keterbukaan dalam menjalani hidup dengan pasangan, ketulusan 
dalam menjamin hati pasangan, dan harapan dalam memohon berkat Tuhan. 
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