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Abstract 
 

Cultural symbols are other forms of reasoning in society. Cultural symbols in a society always 
represent local wisdom that support and can be understood as ideas or values, local point of 
view that are wise, full of wisdom, and bear good values that are followed by the members. 
Attitude and behavior of a society reflected in symbols that are exist and applied to these days. 
The Minahasan, for example, makes traditional houses as symbols of life that explain about 
three stages of human lives. The parts of the houses are pa 'upper part', logkot 'middle part', and 
rarem 'base part'. These parts describe three levels of lives; the upper part is the dwelling of Opo 
Empung 'God', middle one is the place for human being, and the last one is the place for 
livestock. The Minahasan traditional house is a symbol in terms materials; there are also 
symbols in terms of abstract, they are sounds and motions. Symbolic sounds, for example, 
teng...teng...teng for the sound of two metals that are hit to each other within 5-7 seconds of 
pauses is a signal that someone passes away ont that that. As a consequences, the members of 
the society0will not do their routines in order to honor the decease. Symbolic motion, for 
example, the act of knocking a baby's head on the wall, namely patebomakasiu 'knocked nine 
times' (in smooth way) bears the expectations of parents that the child will become a clever and 
obedient one. According to the existing symbols in Tondano society, the symbols may be 
classified as 1) material symbols, 2) sounding symbols, and 3) motion symbols. Each of the 
symbols have meaning and high social value, and is applied and signified by Minahasan society 
up to these days. 
 
Keywords: values and meanings of symbols 
 
 
 
 
I.  Pendahuluan 

1. Latar Belakang  

Bahasa daerah adalah salah satu kekayaan budaya yang dimiliki oleh setiap 
bangsa dan merupakan warisan turun temurun yang tidak ternilai harganya. Menurut 
Keesing (1992), bahasa mengkodifikasi realitas yang ada dalam suatu masyarakat. 
Suatu realita dapat disuguhkan secara mutlak kepada masyarakat melalui bahasanya. 
Demikian pula, Sapir dalam Sleyer (1990: 3) mengemukakan bahwa kandungan setiap 
budaya dapat terungkap dalam bahasanya. Pemakaian bahasa dalam akumulasi budaya 
dan penyebaran historis penting dan nyata, misalnya pribahasa, doa-doa, cerita rakyat, 
dan lagu-lagu. 
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Semua makna budaya diciptakan dengan menggunakan simbol-simbol Spradley 
(1997).  Masinambow (2005) menjelaskan dalam bukunya bahwa sistem tanda Saussure 
memusatkan perhatian pada pertalian antar tanda dan pertalian itu dianggapnya unsur 
pembentuk makna. Tanda simiotik adalah suatu yang mengacu atau menggantikan 
sesuatu yang lain dan "yang sesuatu" itu secara potensial mencakup semua unsur realita. 
Semiotik adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda-tanda. Kridalaksana (1993). 

Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji secara khusus sistem tanda 
atau simbol-simbol yang dibarengi bahasanya yang bermakna budaya, pada masyarakat 
Minahasa di Tondano khususnya di Desa Touliang Oki, Kombi dan Seretan. 
Ketertarikan ini didasarkan pada keingintahuan penulis akan sistem tanda atau simbol 
budaya yang digunakan pada zaman dahulu sampai sekarang. Simbol-simbol tersebut 
dapat menyatakan bahwa sesuatu itu tabu, dikeramatkan, atau  untuk menyatakan 
eksistensi  suatu benda saat dipakai. 

Jika budaya dianggap sebagai sistem tanda, sistem itu akan berfungsi sebagai 
sarana penata kehidupan bermasyarakat. Pemahaman suatu masyarakat, mengenai  
sistem tanda yang berlaku dalam masyarakat itu memungkinkannya berprilaku sesuai 
dengan apa yang diharapkan dari sesama warga masyarakat itu, karena terdapat 
kesesuaian interpretasi dari tanda-tanda yang digunakan. (Masinambow, Hidayat, 2001). 

Sekarang ini, Masyarakat Tondano tidak lagi konsisten dengan kepercayan 
nenek moyang mengenai simbol-simbol karena ajaran agama sudah masuk dalam sendi-
sendi kehidupan masyarakat. Namun simbol-simbol tersebut tidak serta merta hilang 
karena sampai sekarang masih ada masyarakat yang menggunakan simbol-simbol 
budaya dalam bermasyarakat. Simbol atau tanda yang mengandung makna budaya 
tersebut dinyatakan kedalam simbol benda, simbol gerakan, dan simbol bunyi. 

Simbol-simbol atau tanda-tanda yang digunakan memiliki makna yang dapat 
menggambarkan pola pikir masayarakat Tondano. Contoh, simbol Pemerintahan 
Minahasa Induk yang beribukota Tondano yaitu burung Manguni. Falsafa yang 
terkandung pada lambang burung  Manguni diterjemahkan oleh masyarakat Minahasa di 
Tondano sebagai penjaga dan pemberi tanda baik atau buruk. Dengan demikian Burung 
Manguni (Loyot) tersebut merupakan simbol budaya yang bermakna sebagai penolong 
bagi masyarakat di Minahasa di Tondano.  

Contoh lain tentang simbol yang bermakna budaya adalah konstruksi bangunan 
rumah Minahasa di Tondano. Rumah adat orang Tondano, tangga rumah terdapat di 
samping kiri kanan bagian depan rumah dan dan saling berhadapan. Tangga yang 
berhadapan memiliki makana yaitu jika ada kekuatan roh jahat yang naik dari tangga 
sebelah kiri maka dia langsung turun di tangga sebelah kanan dan jika roh itu naik dari 
tangga sebelah kanan akan turun tangga sebelah kiri. Selain itu, konstruksi bangunan 
rumah adat Tondano dibagi menjadi tiga bagian dan masing-masing bagian memiliki 
arti yaitu, bagian pertama adalah kolong rumah, kedua adalah ruanglongkot bagian 
tengah yang terdiri dari bilik-bilik, dan yang ketiga adalah loteng. Konstruksi ini 
melambangkan atau bermakna tiga tingkatan dalam kehidupan yaitu tingkatan paling 
bawa kolong adalah kehidupan bawah yaitu kehidupan binatang-binatang dan hal 
tersebut benar nyata bahwa di kolong rumah masyarakat Minahasa pada dulunya 
dijadikan kandang untuk ternak seperti babi, ayam, bebek dan lain-lain. Tingkat kedua 
longkot dimana manusia beristirahat atau dan beraktifitas. Tingkattiga adalah tempat 
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bersemayam Opo Epung sebagai wujud dari pengetahuan atau kognisi masyarakat 
Tondano yang berkaitan dengan kepercayaan pada kekuasaan yang lebih tinggi. 

Dalam kehidupan masyarakat Tondano sistem tanda atau simbol banyak yang 
sudah bergeser maknanya bahkan generasi sekarang ini sudah tidak mengenal apa lagi 
melestarikannya sebagai suatu budaya lokal. 

Berdasarkan hal tersebut penulis berkewajiban untuk dapat mengangkat  
kembali bentuk-bentuk dan pemakaian simbol atau tanda untuk dilestarikan sebagai  
budaya lokal sehingga generasi sekarang ini dapat memahami falsafa-falsafa  hidup 
yang terlandung dalam setiap simbol yang pernah hadir ataupun yang masih ada sampai 
sekarang ini. Lebih dari pada itu, untuk memotifasi generasi sekarang ini untuk lebih 
menghargai budaya masyarakat sendiri yaitu  budaya Tondano.  

2.  Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, masalah dapat dirumuskan sebagai 
berikut : 
1. Bagaimana klasifikasi dan bentuk simbol budaya masyarakat Tondano? 
2. Apakah makna dan pola pikir yang terkandung dalam simbol budaya  masyarakat 

Tondano? 

3.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang ada, maka penelitian ini diadakan dengan tujuan 
untuk : 
1. Mengkalisifikasikan dan melihat bentuk secara umum bagaimana sistem tanda atau 

simbol budaya pada masyarakat Tondano. 
2. Mengungkapkan makna dan pola pikir yang terkandung dalam simbol atau tanda 

budaya pada masyarakat Tondano. 

4. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut : 
1. Sebagai gambaran tentang penerapan kajian etnolinguistik lewat makna yang tersirat 

pada sistem tanda atau simbol; 
2. Acuan untuk memahami pola pikir masyarakat Minahasa khususnya masyarakat 

Tondano. 
3. Untuk mengembangkan kajian linguistik antropologi dengan kajian ilmu yang lain. 
4. Menjadi aset budaya daerah dan budaya nasional. 

II.  Landasan Teori 

1.  Tinjauan Pustaka 

Sesuai dengan tinjauan pustaka oleh penulis maka penelitian yang berhubungan 
dengan konsep seperti yang telah diuraikan sebelumnya maka peneliti belum 
menemukan penelitian tentang sistem tanda yang bermakna budaya pada masyarakat 
Minahasa khususnya masyarakat Tondano, namun beberapa literatur yang berkaitan 
dengan penelitian ini antara lain dapat dilihat melalui karya-karya seperti di bawah ini. 

Grafland (1869) De Minahasa Haar Verleden en Haar Tegenwoordige Toestand 
'Minahasa Negeri, Rakyat dan Budaya' menggambarkan pemandangan danau Tondano 
serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tinggal di pesisir danau Tondano. Regar 
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(1994) menguraikan tentang nilai-nilai upacara tradisional. Tular (1993) menguraikan 
tentang di dalam mitos kita menemukan dimensi kognitif dari sistem relegius; ritus 
mewakili dimensi ekspresinya dan etika mewakili dimensi praktisnya. 

Ingkiriwang-Kalangi (1985) menguraikan tentang upacara tradisional sebagai 
pranata sosial, yang mana simbol-simbol di dalamnya berperan sebagai alat komunikasi 
antar sesama manusia dan juga menjadi penghubung antara dunia nyata dengan dunia 
gaib. Taulu (1951) tentang Adat dan Keyakinan Alifuru dalam Sejarah Minahasa. J. 
Turang, dkk (1997) Profil Kebudayaan Minahasa, membahas secara umum sejumlah 
unsur kebudayaan Minahasa. Unsur yang dimaksud dalam pembahasannya adalah hasil 
cipta akal budi, rasa dan karsa manusia Minahasa yang menjadi bagian dalam 
keseluruhan kehidupan masyarakat Minahasa tempo dulu sampai sekarang. 

Kajian etnolinquistik ini diharapkan mampu mengangkat masalah yang ada serta 
memberikan penyelesaiannya sehingga dapat memberikan aspek dan warna baru serta 
berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 

2.  Kajian Teori  

Crystal (1987), etnolinquistik adalah kajian bahasa yang bertalian dengan sikap 
dan prilaku etnik tertentu, terutama menyangkut interaksi sosial, kajian ini 
menggabungkan dua bidang ilmu yakni Linguistik dan Antropologi. 

Nide dalam Hymes (1964) mengatakan bahwa kata-kata secara fundamental 
merupakan simbol-simbol atau ciri-ciri budaya. Spradley dalam kajian antropologi 
mengkaji kebudayaan sebagai sistem pengetahuan (kognisi) yang meliputi tingkah laku 
(behavior), gagasan (ide), dan pengetahuan (knowledge) dari suatu masyarakat. 
Masinambouw (1998:14) mengatakan bahwa kebudayaan merupakan suatu keseluruhan 
yang kompleks menyangkut semua yang dapat kita amati pada manusia sebagai 
makhluk sosial dan dengan sendirinya termasuk bahasa di dalamnya. Bahasa merupakan 
salah satu komponen kebudayaan. Konsep seperti ini akan memperlihatkan hubungan 
antara bahasa dengan kebudayaan secara jelas dengan mengambil aspek-aspek yang 
lebih spesifik lagi misalnya sistem tanda yang bermakna budaya pada suatu masyarakat. 

Sapir dan Whorf dalam tulisan Casson (1981) mengatakan bahwa bahasa 
mempunyai hubungan dengan kebudayaan. Kebudayaan ditentukan oleh bahasa karena 
bahasa merupakan petunjuk kebudayaan. Seorang tidak dapat memahami bahasa dan 
menilai kebudayaan tanpa memahami keduanya. Sapir (1921) mengatakan bahwa 
bahasa sangat bermanfaat tentunya untuk menjadi penuntun dalam mempelajari budaya 
suatu masyarakat. Bahasa itu lazim dikuasi oleh informan untuk dapat menjelaskan 
makna budaya melalui jendela bahasa yang dikuasainya. Melalui bahasa mungkin dapat 
dipahami berbagai register, idiom, ungkapan bahasa sebagai kristal pengalaman tentang 
pristiwa budaya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. 

3. Kerangka Berpikir 

Analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis etnolinguistik 
yang terdiri dari analisis komponen dan analisis tema. Menurut Spradley (1997: 229), 
analisis komponen untuk mengamati secara sistematis komponen-komponen makna 
yang berhubungan dengan simbol budaya. Kegunaannya untuk menentukan tema-tema 
budaya, pola pikir dan pandangan hidup. Dari analisis ini dapat dihasilkan uraian 
mengenai pola-pola yang mendasari cara berpikir dan tingkah laku masyarakat 
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pendukung suatu kebudayaan. Sedangkan analisis tema berguna untuk menerapkan 
tema budaya, nilai-nilai dan pandangan hidup masyarakat yang bersangkutan. 

III.  Metodologi Penelitian 

Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode etnolingustik. 
Prosedur penelitian akan menghasilkan data deskriptif, dengan mengikuti tahap dan 
teknik penelitian sebagai berikut : 

1. Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Touliang Oki, Kombi dan Seretan. Desa 
tersebut dipilih karena masih banyak anggota masyarakat menggunakan atau 
memercayai tanda atau simbol budaya dalam kehidupan bermasyarakat. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan berupa wacana tutur, tanda dan pandangan berdasarkan 
pengetahuan masyarakat Tondano mengenai simbol-simbol budaya mereka. Pada tahap 
penelitian lapangan digunakan metode observasi partisipasi. Tekniknya adalah 
merekam, wawancara, mencatat. informan yang diwawancarai adalah orang-orang yang 
berumur 17 Tahun sampai dengan 75 Tahun. Jumlah informan yang terlibat adalah 20 
orang.  

IV.  Hasil Penelitian 

Data yang berupa simbol atau tanda yang ditemukan dalam penelitian ini 
dianalisis dengan menggunakan analisis etnolinguistik dari Spredely.Adapun simbol-
simbol tersebut  dibedahkan menjadi tiga bagian yaitu : 

1.  Simbol Berbentuk Benda 

Tetengkoran adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan pada 
masyarakat bahwa ada orang yang baru meninggal dan sekaligus untuk mengundang 
masyarkat untuk hadir pada ibadah pemakaman. Cara penggunaan alat tengkor yaitu 
seseorang mengaduh tengkor yaitu pacul dengan parang sekuat-kuatnya sehingga 
menimbulkan bunyi. Bunyi yang disebabkan oleh beradunya dua besi inilah adalah 
teng…teng… teng dengan jedah sekita 5 s.d 7. Melakukan kegiatan tengkor dilakukan 
pada malam hari dengan mengelilingi desa oleh dua orang sambil membunyikan 
tengkor. 

Makna dan nilai sosial dari alat tengkor dan kegiatannya memberikan makna 
kebersamaan karena saat tengkor dibunyikan maka suasana duka akan menyelimuti 
seluruh kampung atau desa. Kemudian pada keesokan harinya masyarakat tidak ada satu 
pun orang yang pergi bekerja karena pada hari itu masyarakat akan berkumpul 
beribadah bersama keluarga yang berduka untuk mendoakan dan menguburkan orang 
yang telah meninggal. Sedangkan pola pikir yang terbentuk dari simbol tersebut adalah 
bunyi tengkor sebagai tanda kematian dan lebih dari pada itu tengkor sebagai alat 
penyampai informasi tanpa kata-kata.  

Dari bunyi tengkor masyarakat Tondano sudah mengerti tentang beberapa hal 
yaitu: 1) ada orang meninggal; 2) orang akan membawa bahan atau uang sebagai bentuk 
kebersamaan; 3) tidak ada orang yang pergi bekerja selama mayat belum dikuburkan; 
dan 4) masyarakat besar kecil akan berkumpul dan beribadah bersama-sama.  
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Kaeng wingkol merupakan tanda atau simbol sedang berduka atau sebagai 
penolak kekuatan jahat. Kain wingkoladalah kain warna hitam sebagai tanda duka 
sedangkan kain wingkol warna merah di dalamnya berisi bawang putih dan jahe untuk 
menolak kekuatan jahat. Wingkol warna merah sebelum diikatkan ke tangan anak-anak 
harus didoakan. Isi doa yaitu ditujukan pada orang yang baru meninggal agar tidak 
mengganggu anak-anak. Pola Pikir atau pandangan hidup masayarakat Tondano 
sekarang sudah berubah. Wingkol tidak lagi dipakai untuk menolak roh jahat tapi 
dipakai sebagai tanda duka saja. 

Mengitem merupakan tanda atau simbol duka. Mangitem adalah suatu jangka 
waktu selam satu tahun semuah keluarga harus menggunakan baju warna hitam. Makna 
warna hitam bagi orang Tondano mewakili rasa duka karena meninggalnya salah satu 
anggota keluarga. Setelah satu tahun seluruh anggota keluarga akan menanggalkan baju 
hitamnya dan bebas mengenakan baju warna apa saja. Selain itu, sebelum masa 
mengitem selesai mereka tidak boleh mengadakan atau menghadiri sebuah acara pesta. 
Dari kebiasaan masayrakat Tondano dapat dilhat bahwa pola pikir atau pandangan 
hidup masyarakat tentang kematian adalah sebuah kejadian penting yang sakral dan 
harus dihormati. 

Lengso adalah tanda atau simbol seorang pria untuk menyatakan cinta pada 
seorang gadis. Selain itu, sebagai tanda undangan pria kepada seorang gadis untuk 
berdansa atau menari dalam sebuah perayaan. 

Lengso melambangkan atau merupakan simbol tingkat kesopanan dalam 
pergaulan muda-mudi pada masyarakat Tondano untuk menyatakan perasaan mereka 
masing-masing. Pria yang menyerahkan sebuah lengso kepada seorang wanita jika tidak 
disambut berarti gadis tersebut menolak ajakan atau cinta si pria. Kalau si perempuan 
menyambut lengso yang disodorkan kepadanya pertanda si gadis menerima 
persahabatan atau tanda cinta dari seorang pria. Pola Pikir atau pandangan hidup 
masyarakat Tondano, lenso sebagai simbol kesopanan seorang pria untuk menghormati 
dan menghargai seorang gadis. Sayang, sekarang lengso tinggal sebuah simbol dan 
tidak diterapkan lagi. 

Pakoaan 'diberi tanda' adalah tanda yang diberikan pada sebuah pohon kayu 
yang baru ditebang untuk membedakan mana pangkal pohon dan mana ujung pohon. 
Makna yang terkandung dalam tanda tersebut yaitu untuk membedakan mana pangkal 
pohon dan mana ujung pohon dan lebih dari pada itu tanda penting. Pentingnya tanda 
tersebut agar saat kayu tersebut digunakan sebagai bahan bangunan rumah pekerja tidak 
akan salah menetukan arah pemasangan kayu. Kayu atau papan yang dipasang harus 
mengikuti arah jarum jam. Konstruksi rumah yang tidak mengikuti arah jarum jam atau 
tidak melihat mana pangkal dan mana ujung papan atau kayu akan menyebabkan suara 
berisik karena gesekan papan atau kayu yang diyakini karena pekerja tidak melihat 
pangkal dan ujung papan atau kayu tersebut.  

Pola pikir atau pandangan hidup mengetahui penandaan pada pangkal dan ujung 
sebuah pohon kayu sebagai bahan bangunan rumah sangat penting supaya bangunan 
rumah kokoh dan tidak berisik. Selain itu, tidak akan mendatangkan keburukan atau 
kesialan pada pemilik. 

Bumbungan rumah yang baru dibangun dalam tradisi masyarakat Tondano 
selalu ditaruh pohon tawaang yang sudah dikeluarkan akarnya. Simbol tewaang di 
bumbungan rumah merupakan tanda atan simbol bahwa rumah tersebut sudah menjadi 
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hak milik dan telah dikuasai pemilik dari semua kekuatan yang ada baik secara verbal 
maupun nonverbal. 

Secara non-verbal, tewaang diyakini mampu mengusir roh-roh jahat yang 
hendak menguasai rumah tersebut. Pandangan hidup tentang tewaang untuk orang 
menahasa adalah tanda kepemilikan dan tanda batas tanah. Mengapa tewaang yang 
digunaka sebagai simbol kepemilikan atau sebagai tanda batas karena tumbuhan 
tersebut tidak tumbuh menjalar dan diyakini memiliki kekuatan supranatural. 

2.  Simbol Berbentuk Suara  

Simbol bersentuk suara atau bunyi ada pada masayarakat Tondano. suara atau 
bunyi dapat ditimbulkan oleh alam,  binatang  atau pun oleh manusia itu sendiri.simbol-
simbol tersebut seperti berikut: 

Kokopekek rei winingkot‘kokok ayam yang tidak dijawab’ kokokan ayam yang 
tidak dibalas oleh ayam yang lain menandakan terjadi suatu hal yang tidak mengenakan. 
Makna dan nilai sosial menyatakan kokokan ayam yang sahut-menyahut adalah suatu 
hal yang lumrah namun jika kokokan ayam tidak disambut oleh ayam lain, itu 
menandakan hal yang tidak baik.  

Pandangan hidup masyarakat Tondano adalah kokokan ayam betina yang wajar 
jika kokokanya disambut disambut oleh kokokan ayam betina yang lain.  

Berteriak atau uou… uou.. uou (bakuku) dalam bahasa Tolour saat akan 
memasuki lokasi pemandian di pancuran atau sungai. Tanda dan simbol bakuku 
‘berteriak’ sebagai tanda meminta permisi untuk memasuki lokasi pemandian pada 
orang atau siapa pun yang sudah berada lebih dulu di pancuran atau disungai tempat 
pemandian. Jika tindakan bakuku dibalas dengan cara yang sama oleh orang yang 
datang lebih maka yang baru dating akan menunggu yang pertama sampai selesai. 

Secara non-verbal jika yang sedang mandi di tempat itu adalah roh-roh maka 
mereka diharapkan untuk tidak mengganggu keberadaan manusia di situ. Pola pikir atau 
pandangan hidup yang terkandung yaitu bahwa orang Tondano lebih menghargai atau 
menghormati orang yang lebih dulu dalam berbagai hal.  

3.  Simbol Berbentuk Gerak 

Gerakan patebo maka siow 'dibenturkan Sembilan kali' kepala bayi yang 
dibenturkan (tidak benar-benar dibenturkan hanya disandarkan) ke dinding rumah 
sebanyak sembilan kali sambil didoalan agar anak itu menjadi anak yang baik, pintar 
dan berbakti pada orang tua dan Tuhan. 

Pola pikir atau pandangan hidup yang terbentuk dalam pemikiran masyarakat 
adalah seorang anak harus memiliki masa depan yang baik dengan didasari oleh sifat-
sifat yang baik. Jadi tindakan tersebut adalah untuk membekali anak dengan hal baik. 

Pewayong maka siow ‘mengayunkan sebanyak sembilan kali dan dibarengi 
dengan doa merupakan tanda atau simbol kebaikan untukseorang anak di kemudian 
hari. Pola pikir masyarakat Tondano yang telah terbentuk adalah jika seorang bayi 
diayunkan sembilan kali saat masih disaat ia masih bayi maka setelah besar nanti akan 
menajdi anak yang memiliki sifat baik, sopan, berbudi luhur, dan berbakti pada orang 
tua. Sedangkan anak yang tidak diayunkan sembilan kali akan memiliki sifat yang 
kurang baik di kemudian hari. 
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Kucing pada masyarakat Tondano selalu melambangkan kegaiban. Misalnya 
saat kucing melintas di depan saat orang sedang berjalan baik jalan kaki atau menaiki 
kendaraan makna diyakini orang yang akan melakukan perjalanan akan mendapat 
halangan bahkan dapat mengalami kecelakaan atau apa saja hal yang tidak mengenakan. 
Seorang yang pada saat melakukan perjalanan baik yang jalan kaki maupun yang 
menggunakan kendaraan diharuskan untuk menunggu sejenak. Diyakini jika menunggu 
sejenak pasti akan terhindar dari hal yang buruk. Biasanya sekisi waktu yang 
dibutuhkan lebih dari lima menit. 

Maramba merupakan kegiatan menari sambil menyanyi disertai hentakan kaki 
ke lantai dan dilakukan oleh orang yang hadir dalam sebuah pentahbisan rumah baru 
yang akan dihuni oleh pemiliknya. Makna dan nilai sosialyang terkadung dalam upacara 
maramba adat adalah untuk mencobai sebuah bangunan apakah kekuatan sudah layak 
menampung orang sebanyak mungkin dan apakah rumah tersebut kuat untuk digunakan 
dalam jangka waktu yang lama.  

Soloan merupakan kegiatan memberikan penerangan pada sebuah rumah baru 
yang akan dihuni oleh pemiliknya. Soloan simbol atau tanda bahwa sebuah rumah 
secara verbal dan nonverbal sudah layak dihuni karena sudah diterangi dengan cahaya 
lampu.  

Makna dan pola pikir yang terkandung dalam Upacara soloan merupakan salah 
satu adat untuk mengusir kekuatan jahat yang menguasai rumah yang baru. Sebuah 
rumah yang hendak ditempati seharusnya bersih dari segala kekuatan gaib. Masyarakat 
Tondano memercayai bahwa alam roh dikuasai oleh dua kekuatan. Kekuatan pertama 
adalah kekuatan dari roh-roh baik, yang kedua adalah kekuatan roh-roh jahat. Roh jahat 
selalu mencara tempat untuk dia tinggali dan biasanya rumah yang baru dibangun selalu 
menjadi sasaran. Oleh karena itu, kekuatan atau roh roh jahat yang gentayangan harus 
diusir dengan cara upacara soloan untuk mengusir setiap kekuatan jahat tersebut. 
Rumah yang tidak dibersihkan dari roh jahat akan mengganggu ketentraman dan 
kesehatan keluarga yang menempati rumah tersebut. Rumah yang sudah didoakan akan 
terhindar dari keburukan atau ganggua-ganguan roh jahat. 

Pekanan bae-wae 'semua diarahkan ke kanan' sebagai tanda bahwa semua hal 
yang dilakukan harus mengarah kekanan. karena arah kanan dianggap sebagai simbol 
dari kebaikan atau kesempurnaan. Makna dan pola pikir yang terkandung dalam 
ungkapan yang berupa simbol tersebut menyatakan bahwa semua kegiatan harus diawali 
dari kanan. Contohnya, jika kita hendak melangkah harus dimulai dengan kaki kanan, 
jika membangun rumah semua kayu yang digunakan harus dipasang searah jarum jam 
atau kekanan. Untuk menyalami orang harus dengan tangan kanan, untuk memberikan 
sesuatu kepada orang lain harus dengan tangan tangan dan lain sebagainya. 

Dari tradisi tersebut maka terbentuklah pemikiran bahwa untuk mendapatkan hal 
yang baik perlu diawali dengan hal yang baik pula. Kanan dianggap sebagai 
kesempurnaan jika dimukai dengan arah atau posisi kiri maka dapat mendatangkan 
kesempurnaan. 

Mawingkotan ‘kokokan ayam jantan bersahut-sahutan’. Suara kokokan ayam 
jantan yang bersahut-sahutan bagi orang Tondano ini merupakan pertanda akan terjadi 
hal buruk. Dalam masyarakat Tondano kokokan ayam-ayam jantan yang bersahut-sahut 
merupakan kejadian alam yang tidak wajar karena kokokan bersahut-sahutan hanya 
dilakukan oleh ayan betina. 
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Gobang ‘uang koin’ pada upacara peletakan batu pertama dalam rangka 
pembangunan sebuah rumah pada masyarakat Tondano diharuskan harus ada sekeping 
koin untuk diletakan di bawah batu. Gobang yang diletakan di bawah batu merupakan 
simbol bahwa tanah tersebut telah lunas dibayar oleh pemiliknya. Lunas dibayar berarti 
tidak akan ada keluarga atau orang lain yang dapat menggugat kepemilikan tanah 
tersebut. Tanah yang sudah lunas sangat penting karena jika tanah itu belum lunas di 
bayar maka akan mendatangkan ketidaktenangan dalam kehidupan dari pemiliknya.  

V.  Simpulan dan Saran 

Berdasarkan pembahasan mengenai Sistem Tanda Pada Masyarakat Tondano di 
Desa Touliang Oki, Seretan dan Kombi maka dapat dikemukakan kesimpulan dan saran 
sebagai berikut: 

1.  Simpulan  

Penelitian ini menemukan kesimpulan sebagai  berikut : 

1). Klasifikasi dan bentuk simbol budaya masyarakat Tondano digolongkan atas: a). 
Simbol yang berbentuk benda; b). Simbol yang berbentuk suara; dan c). Simbol 
yang berbentuk gerak. 

2). Makna dan pola pikir yang terkandung dalam simbol atau tanda pada masyarakat 
Tondano pada dasarnya mengungkapkan adat atau kebiasaan dan pemikiran-
pemikiran masyarakat setempat setelah mengalami kejadian-kejadian di sekitar 
lingkungan atau tempat mereka beraktifitas. 

2. Saran 

Penelitian seperti ini perlu dilakukan lebih jauh dan lebih lengkap lagi 
mengingat: 

1). Banyak simbol-simbol budaya pada masyarakat Tondano yang belum diangkat. 

2). Pola pikir masyarakat Tondano mulai meninggalkan adat baik yang mengandung 
nilai etika yang mendidik dan mulai terkikis oleh perubahanglobal.  
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