
 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAJIAN STRUKTUR DAN MAKNA WACANA PADA ADAT PERNIKAHAN 

MBOJO DI KOTA BIMA 

Oleh: 

Sadikin Isman L 

(E1C 111 107) 

 

ABSTRAK 

Masalah utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah wacana lisan pada budaya adat 

pernikahan dengan menggunakan teori struktur dan makna. Penelitian ini bertujuan 

mendeskripsikan struktur dan makna wacana lisan adat pernikahan Mbojo. Data dikumpulkan 

menggunakan metode catat, rekam, dan dokumentasi, selanjutnya data dianalisis dengan 

teknik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan gambaran wacana lisan adat pernikahan 

Mbojo dengan mengunakan jenis makna kontekstual dan dengan unsur superstruktur yang 

terdapat di adat pernikahan Mbojo. Pada empat kegiatan adat pernikan Mbojo didapatkan 

struktur wacana lisan yaitu : struktur pembuka, isi, dan penutup. Pembuka pada wacana lisan 

adat pernikahan Mbojo berupa langkah awal masuk kerumah dan maksud kedatangannya. Isi 

merupakan keiginan atau alasan kedatangannya dan memberikan jawaban atas pertanyaanya. 

Dan penutup mengakhiri pembicaraan tersebut. Sedangkan makna, didapatkan makna 

penerimaan, keinginan, harapan, syukur, kesepakatan, dan permintaan.  

Kata kunci: Adat Pernikahan Mbojo, Struktur dan Makna, Wacana Lisan. 

 

STUDY ON THE STRUCTURE AND MEANING WACANA IN TRADITIONAL 

WEDDING MBOJO BIMA 

By : 

Sadikin Isman L 

(E1C 111 107) 

Abstract 

The main issues that has examined in this study is the oral discourse on cultural 

wedding customs by using the theory of the structure and meaning. This study aims to 

describe the structure and meaning of spoken discourse Mbojo marriage customs. Data were 

collected using log, record, and documentation, then the data were analyzed with descriptive 

techniques. The results showed oral discourse custom wedding picture Mbojo to use the type 

of contextual meaning and the superstructure elements contained in Mbojo marriage customs. 

In four of the Mbojo weeding custom activities obtained oral discourse structure, there are : 

appetizer structure, content, and cover. The opener on oral discourse custom wedding of 

Mbojo be the first step come to home and he had come. The contents is the reason or why 

they had come and provide answers to the question. And cover an end to the talks. While the 

significance, meaning obtained acceptance, desire, hope, gratitude, agreements, and requests. 

Keywords : Customary Marriage Mbojo, Structure and Meaning, Oral Discourse. 

I. LATAR BELAKANG  

Bima adalah daerah yang berada di 

provinsi NTB yang masih menganut 

sistem kerajaan sehingga yang harus 

menjadi pemimpin adalah keturunan raja, 

dan pada zaman dahulu  masyarakat Bima 

dipimpin oleh seseorang yang disebut 

naka. Naka adalah pemimpin agama atau 

tokoh agama, pada masa itu masyarakat 

bima  menganut kepercayaan makamba 



makimbi. Makamba dan makimbi adalah 

kepercayaan pada mata air, pohon-pohon 

besar atau batu-batu besar yang 

merupakan tuhan mereka atau disebut 

marafu.  

Setelah berakhir masa atau zaman 

naka, masyarakat Bima memasuki zaman 

baru, yaitu zaman Ncuhi, pada zaman itu, 

masyarakat Bima sudah mulai mengenal 

sistem ilmu pengetahuan, tekhnologi, 

pertanian, peternakan, pertukangan dan 

pelayaran serta perniagaan. Akibat 

masyarakat Bima mulai berhubungan 

dengan para pedagang Para pedagang dan 

musafir itu berasal dari Jawa, Sulawesi 

Selatan, Sumatera dan Ternate. Sehingga 

keadaan Dana Mbojo sudah mulai 

berubah dan berkembang. Pola pikir 

merekapun mulai terbuka dan mulai 

bergaul dengan para pendatang, akibatnya 

muncul pemikiran untuk membangun 

sebuah kerajaan. 

Masyarakat Bima memasuki zaman 

kerajaan. Pada zaman kerajaan banyak 

para pendatang yang datang menyebarkan 

agama islam. Pada masa itu yang berhasil 

menyebarkan agama islam adalah suku 

Makasar dan Bugis akibat jasa – jasa dari 

kerajaan makasar atau sultan makasar 

terhadap masyarakat Bima, dan banyak 

masyarakat Bima yang menikah dengan 

suku Makasar dan Bugis. Sehingga adat 

istiadat serta bahasanya, banyak 

persamaan dengan adat istiadat serta 

bahasa suku Makasar dan Bugis.  

Sejarah atau peristiwa di atas 

membuat penulis ingin meneliti tentang 

adat atau budaya masyarakat Bima. Adat 

atau budaya yang ingin di teliti adalah 

adat pernikahan, budaya tidaknya didapat 

atau dibuat begitu saja tapi melalu diskusi 

yang panjang dan memikirkan dan 

menimbang berdasarkan sifat dan pola 

pikir masyarakat Bima. Oleh sebab itu, 

warisan budaya tentu saja harus dijaga 

dan dilestarikan agar hasil kekayaan 

pikiran yang selama ini tertuang tidak 

mudah mengalami pengikisan dan 

kemunduran meskipun adanya suatu 

proses transformasi suatu kebudayaan 

serta perkembangan zaman yang sangat 

signifikan. 

Upacara adat pernikahan 

merupakan warisan budaya yang harus 

dijaga dan dilestarikan. Namun 

perkembangan dan tuntutan zaman telah 

membawa dampak perubahan besar bagi 

khazanah kebudayaan lokal, khususnya 

bagi tatanan kehidupan masyarakat 

Mbojo. Adat pernikahan Mbojo yang 

berasal dari hasil pemikiran yang 

disesuaikan dengan karakter dan sifat 

orang Bima kini mulai menghilang, bisa 

kita ambil contoh dari rangkaian upacara 

adat pernikahan Mbojo kekinian yang 

berbeda dengan budaya yang dulu dan 

budaya yang mulai menghilang yaitu, pita 

nggahi, ngge’e nuru, membuka tabir, dan 

mboho oi ndeu.  

Pada masa lalu rangkaian kegiatan 

adat pernikahan memiliki lima belas 

kegiatan dan kini berkurang, lima belas 

kegiatan tersebut, yaitu misi lose la rudi, 

ngge’e nuru, mengikrar kata hati, pita 

nggahi, mbolo ra dampa, nggempe, wa’a 

masa nika kelondo dou di wei, upacara 

kepanca, lafa, membuka tabir, 

persembahan kesetiaan, cita – cita dalam 

mboho oi ndeu, untaian doa lewat ngaha 

nggula, nuansa kebersamaan dalam 

pemaco. 

  Kegiatan pertama adalah misi lose 

la rudi dan diikuti dengan kegiatan 

lainnya karena semua kegiatan tersebut 

saling berkaitan satu sama lainnya dan 

tidak boleh didahului oleh kegiatan yang 

lain. Pada kegiatan tersebut mempunyai 

struktur wacana meliputi ; pembuka, isi, 

dan penutup serta makna dalam wacana 

tersebut tidak boleh hilang. Contoh 

wacana pada salah satu adat pernikahan 

Mbojo, yaitu kegiatan misi lose la rudi. 

Misi lose la rudi adalah kegiatan mencari 

tahu status tunangannya dan dalam 

kegiatan tersebut orang tua laki – laki 

datang ke rumah tunangan anak laki – 

lakinya. Wacana atau bahasa yang 

dikeluarkan harus sopan santun dan 

menggunakan bahasa Bima, contoh 

wacana misi lose la rudi sebagai berikut : 



 “ Indo kapo wara kai mai, lamada 

doho ara uma ita doho, ede du 

ne’eku mai so’di ro kambeke, kombi 

nawarampa nggaro mantaru ro 

mpoa. Santika nawarampara 

nggaro mantaru rompa, lamada 

doho ma ne’e to’i mai cengga ro 

cinggi ade nggaro mantaru ro mpoa 

ake.’’ 

 “ Ade wara kai ndai dohomu ma 

mai kambeke roso’di ntaru ro mpoa 

na nggaroke insya allah, nantaru. 

Santika nawarampa nia ro najata, 

ne,eta mai cingga ro cinggi ara 

nggaroke, lamada doho dima 

kasanta’be ao’’ 

 “Alhamdullilah, uluku roi ita doho, 

kentoku roi ruma, ba supu warana 

ncai dilu’u kai mada doho,ro di eda 

weasi ba mada, dambe to’i doho 

dua na ma mone la’o masiwena 

ake, na wa’u podajara ne’e 

kacampo ako. 

 “ Santika nandede podasi nia ro 

naja ndai dohomu, mandako angi 

la’o ana siwe ro mone ake, indo au 

podaja kanggonggi nuntu ro 

paresa, ndai dohoku di ma sakaka 

kai rima, dima pohu kai ancu, ro di 

maiwa ao kaina wangga”. 

 “ Nggara nandedesi, ade ita doho 

kaso, lamada doho di mai sodi ro 

kambeke wali auku dikarawi ro 

dikabua ra kabanda ba mada doho 

di kacampo ro kaboro kai uma ra 

ba’ru dambe to’i doho dua na ake 

“. 

 “ Taho menampa, ndai doho di mangena 

bune aiku dula ra mbali wali ndai 

dohomu “ 

Wacana di atas merupakan salah 

satu contoh kegiatan adat pernikahan 

Bima. Pada wacana di atas terdapat 

struktur dan struktur tersebut antara lain : 

Pembuka, isi, Penutup serta makna. 

Bagian pertama merupakan pembuka, 

bagian kedua sampai ke lima merupakan 

isi, bagian ke enam sampai tujuh 

merupakan penutup. Pada masing – 

masing struktur wacana lisan adat 

pernikahan mbojo dengan teori struktur 

dan makna. Dan dalam hal ini terdapat 

banyak wacana lisan bahasa bima. Penulis 

membatasi masalah ini dengan hanya 

mengkaji bahasa bima tapi bahasanya 

seperti pantun karena ada beberapa dalam 

kegiatan adat pernikahan bima yang 

bahasanya seperti pantun. 

Berdasarkan latar belakang dan 

permasalahan di atas, peneliti tertarik 

mengangkat judul Kajian Stuktur Dan 

Makna Wacana Pada Adat Pernikahan 

Mbojo Dikota Bima. Adapun masalah 

yang dikaji dalam penelitian ini adalah 
Bagaimana struktur wacana adat pernikahan 

Mbojo dikota Bima dan bagaimanakah 

makna wacana yang terdapat pada pernikahan 

Mbojo di kota Bima 

II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian dalam skripsi ini 

adalah deskriptif  kualitatif. deskriptif  

kualitatif adalah data deskriptif berupa 

lisan atau kata tertulis dari seseorang 

subjek yang telah diamati dan memiliki 

karakteristik bahwa data yang diberikan 

merupakn data asli yang tidak dapat 

diubah.(http://rosnfik1984.blogspot.co.id/2

011/12/penelitian-kuantitatif.html). 

Selanjutnya metode pengumpulan data 

yang digunakan adalah teknik catat, rekam 

dan Wawancara. Dalam penelitian ini pula, 

penganalisisan data menggunakan teknik 

deskrpsitif. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Keadaan Lokasi Penelitian  

Kelurahan Melayu merupakan 

kelurahan yang terletak di kecamatan 

Asakota kota Bima.  Jumlah penduduknya 

sebanyak 5.750 jiwa yang terdiri atas  

2.715 jiwa penduduk berjenis kelamin 

laki-laki dan 3.015 jiwa penduduk 

berjenis kelamin perempuan. Kelurahan 

http://rosnfik1984.blogspot.co.id/2011/12/penelitian-kuantitatif.html
http://rosnfik1984.blogspot.co.id/2011/12/penelitian-kuantitatif.html


Melayu terdiri atas empat lingkungan, 

keempat lingkungan tersebut, yaitu , 

lingkungan Benteng, Bugis, Melayu, 

Lewijambu.   

Sebagian besar penduduk Melayu 

hidup sebagai pedagang, nelayan, petani, 

dan peternak. Oleh karena itu, penduduk 

kelurahan Melayu berkembang pesat, 

terutama dalam bidang perekonomian, 

perindustrian, dan perdagangan. Bidang 

pendidikanpun ikut berkembang karena 

ditemukan banyak SD, SMP, dan SMA 

yang terdapat di kelurahan Melayu 

kecamatan Asakota.  

2. Deskripsi Adat Pernikahan 

Mbojo 
Adat pernikahan Bima atau disebut 

dengan nika ro neko merupakan upacara 

daur hidup. Di dalam upacara daur hidup 

kelahiran di kelurahan melayu dilakukan 

qeka ( aqikah ) dan didalam upacara qeka 

terdapat serangkaian upacara yaitu ; cafi 

sari , boru dan dore, dan mbei ngara. 

Setelah berusia tujuh tahun mereka 

melakukan upacara khata karo’a ( 

khatam alquran ) dan setelah selesai, 

dilanjutkan dengan upacara suna ro 

saraso dan didalam upacara suna ro 

saraso terdapat serangkaian upacara 

yaitu ; kapanca, ndoso, compo sampari 

dan compo baju, pada saat dewasa 

dilakukan nika ro neko atau pernikahan. 

Pada penelitian ini membahas tentang  

nika ro neko.   

Adat pernikahan Bima memiliki 

berbagai rangkaian kegiatan upacara adat 

pernikahan. Rangkaian kegiatan upacara 

adat pernikahan tersebut, yaitu, misi lose 

la rudi, katada nggahi, pita nggahi, 

mbolo ra dampa, nggempe, wa’a masa 

nika, kelondo dou di wei, upacara 

kepanca, lafa, membuka tabir, 

persembahan kesetiaan, cita – cita dalam 

mboho oi ndeu, untaian doa lewat ngaha 

nggula, nuansa kebersamaan dalam 

pemaco. 

3. Struktur Wacana Adat Pernikahan 

Mbojo 

a. Misi Lose la Rudi  

Struktur wacana kegiatan misi lose 

la rudi merupakan salah satu adat 

pernikahan Mbojo. Di dalam acara 

tersebut terdapat wacana pembukaan, isi, 

dan penutup. 

b. Katada nggahi   

Struktur wacana kegiatan katada 

nggahi merupakan salah satu adat 

pernikahan Mbojo, Di dalam acara 

tersebut terdapat wacana pembukaan, isi, 

dan penutup.  

c. Pita nggahi 

Struktur wacana kegiatan Pita 

nggahi  merupakan salah satu adat 

pernikahan Mbojo, Di dalam acara 

tersebut terdapat wacana pembukaan, isi, 

dan penutup.  

d. Wa’a masa nika  

Struktur wacana kegiatan Wa’a 

masa nika yang merupakan salah satu adat 

pernikahan Mbojo. Di dalam acara tersebut 

terdapat wacana pembukaan, isi, dan 

penutup. 

2. Makna Wacana Pada Adat 

Pernikahan Bima 

1 Makna Penyerahan  

Santabe mena weki dou ta  mone, 

do’doku isi ade ndai ndohomu ade wara 

kai kaneo weki walike 

Artinya. 

Silakan dari pihak laki – laki, 

mohon isi hati ibu dan bapak, di dalam 

meringankan langkah ibu dan bapak lagi 

 Wacana di atas merupakan makna 

wacana adat pernikahan Bima. Makna 

tersebut adalah makna penyerahan karena 

pada kalimat santabe mena weki dou ta  

mone, do’doku isi ade ndai ndohomu yang 

artinya ia mempersilakan pihak laki - laki 

bicara. 



2. Makna Harapan / Maksud  

Indo kapo wara kai mai lamada 

doho, ara uma ita doho, ede du ne’eku mai 

so’di ro kambeke, kombi nawarampa 

nggaro mantaru ro mpoa. Santika 

nawarampara nggaro mantaru ro mpoa, 

lamada doho ma ne’e to’i mai cengga ro 

cinggi ade nggaro mantaru ro mpoa ake.’’ 

Artinya. 

bukan takada maksud kami datang, 

di rumah ibu dan bapak, adalah ingin 

datang menanyakan dan mencari tahu, 

mungkin masih ada kebun yang masih 

kosong, kalau masih ada kebun yang 

kosong, kami ingin sekali datang untuk 

membuka dan menanam di kebun yang 

kosong ini. 

Raho ro dodo’ku bandai doho, ma 

sataho tahona, wa’u to’i nggori pako fare, 

pala ede ndeina, be’jara kenanu ndai 

dohomu. 

Artinya. 

saya mohon, sebaik – baiknya, 

setelah selesai panen padi, namun 

demikian, tergantung apa yang dipikirkan. 

mai kapahuku samenana ra pama 

ra pehe, ra nuntu nari rampida madantau 

di mpada, ranuntu ro mafaka kancao fiko. 

Wa’aku marakani maniki basupu ne’eku 

nika, wa’ara teweku masaraka isi tewu, 

bongina masaroa banga, utana mboto apa 

, mbe’ena malalo mba’a, capina malalo 

capa, kanira lombona masaraka isi 

kalambu, jima ra kondona ma saraka 

jungge konde, randede kai masa di ru’u la 

monca moso, wara walija di kandiha ro 

kanggari kai di rawi ede du ni’una 

satunde, dobu’na sanggari, uta na sasao, 

kalona samburi, ro wara makalai walija 

na. 

Artinya. 

datang mewujudkan semua yang di 

ucapkan dan disebutkan, yang dibicarakan 

dengan suara lirih dan pelan – pelan, yang 

dibicarakan dan disepakati dengan suara lirih, 

aku membawa berbagai macam barang karena 

ingin menikah, aku membawa dan jinjit 

sampai dengan isi tempayan, beras satu priuk 

besar, ikan yang banyak lemak, kambingnya 

yang melewati umur, sapinya yang sudah 

besar, pakaian sampai dengan isi kelambu, 

jimat dan kalung sampai dengan aksesoris di 

atas sanggul, yang dibuat dari emas untuk si 

kuning mulus, masih ada lagi untuk 

diramaikan dan dimeriahkan untuk di 

kerjakan. 

Indo kapo wara kai mada doho ke , 

ne’e podaku mai pita nggahi mandako angi 

labo nia  ro naja ndai ta ne’e kacampo uma 

ra baru ana siwe ro ana mone ke 

 

Artinya. 

bukan tak ada maksud kami ada disini 

ingin sekali datang mengulang perkataan, 

mempersatukan sama niat dan najar kita 

yang ingin mempersatukan rumah anak 

perempuan dan anak laki – laki. 

Wacana di atas merupakan makna 

wacana adat pernikahan Bima. Bukti 

bahwa pada wacana pertama merupakan 

makna harapan adalah  pada wacana ede 

du ne’eku mai so’di ro kambeke, kombi 

nawarampa nggaro mantaru ro mpoa. 

Wacana tersebut menjelaskan harapan atas 

kedatangannya kepada pihak perempuan, 

yaitu ia ingin mencari tahu status anak 

perempuannya. Bukti di dalam wacana 

kedua adalah raho ro dodo’ku bandai 

doho, ma sataho tahona, wa’u to’i nggori 

pako fare. Wacana tersebut menjelaskan 

harapannya kepada pihak perempuan agar 

pelaksanaannya selesai panen padi. Bukti 

di dalam wacana ketiga adalah mai 

kapahuku samenana ra pama ra pehe. 

Wa’aku marakani maniki basupu ne’eku 

nika Wacana tersebut menjelaskan 

tujuannya, datang dengan mewujudkan 

semua yang telah disepakati. bukti pada 

wacana ketiga adalah pada wacana indo 

kapo wara kai mada doho ke , ne’e podaku 

mai pita nggahi mandako angi labo nia  ro 



naja ndai ta. Wacana tersebut merupakan 

pernyataan maksud dan tujauan, karena 

ada kata maksud atau tujaun dan tujuannya 

hanya ingin datang mengulang kata yang 

telah diucapkan atau memperjelas maksud.   

3. Makna Penerimaan / Kesediaan  

 

Ade wara kai ndai dohomu ma mai 

kambeke roso’di ntaru ro mpoa na 

nggaroke insya allah, nantaru. Santika 

nawarampa nia ro najata, ne,eta mai 

cingga ro cinggi ara nggaroke, lamada 

doho dima kasanta’be ao. 

Artinya : 

atas kedatangan ibu dan bapak 

yang datang mencari tahu dan menanyakan 

kosong apa tidak kebun ini, insyaallah, 

kosong, kalau masih ada niat dan nazar 

ingin datang membuka dan menanam di 

kebun ini, akan kami persilakan. 

Wa’u menara ringa bamada,isi ade 

ita doho, insaallah, lamada doho kaso 

dima kabinina samenana ra uri.  

Artinya : 

sudah kami dengar semua isi hati 

ibu dan bapak, insya Allah, kami akan 

memenuhi semua keinginan.  

Santika nandede podasi nia ro naja 

ndai dohomu, mandako angi la’o ana siwe 

ro mone ake, indo au podaja kanggonggi 

nuntu ro paresa, ndai dohoku di ma 

sakaka kai rima, dima pohu kai ancu, ro di 

maiwa ao kaina wangga”. 

Artinya : 

kalau memang benar itu niat dan 

najar ibu dan bapak, mempersatukan sama 

anak perempuan dan anak laki – laki, 

untuk apa lagi mempersulit bicara dan 

memeriksa, kami akan menghormatinya, 

menyayanginya, dan mengangkat 

derajatnya. 

Nggara nandedesi, mai ta nuntu ro 

mafakaku waktu ro ai naina di made kai 

ba rawi. 

Artinya : 

kalau begitu, mari kita bicarakan 

dan sepakati waktu dan hari 

pelaksanaannya 

Ma wa’ura mai raka sowo weki 

mada doho ta siwe ma wa’a marakani 

maniki basupu ne’e nika, wa’ana 

marakani ro co’i manae, ba ne’e na 

kacampo nu’u, indo kapo samena rapama 

ro pehe na wa’ura kapahu ba supu 

ndedena, lamada doho kaso, ma renta 

syukur ro tarimakasih au walipu rawa’ana 

ake mboto mancewi ari mai ba sake ro 

janji ra mbolo ra dampa kai ara uma weki 

dou ta siwe, ba ndedena, watidu wara di 

paresa tio ba mada doho samenana isi tau 

mai randaita renta syukur di ndai ruma 

allah ta’ala, ainain ake ta katantuku ba 

ndaita aina kacampo ro kaboro kai uma 

kabaru ana mone labo ana siwe ndaita. 

Artinya : 

yang sudah mendatangi tempat 

kediaman keluarga kami dari pihak 

perempuan, yang membawa berbagai 

macam barang karena ingin menikah, 

membawa barang dan mahar yang besar, 

karena ingin sekali mempersatukan, 

adapun semua yang diucap dan disebut 

sudah semua diwujudkan, karena itu, kami 

semua mengucapkan syukur dan 

terimaksih, apa lagi yang di bawa ini lebih 

banyak  dari hal yang diikrarkan dan 

dijanjikan, yang dirapatkan dan  

dirundingkan di rumah keluarga pihak 

perempuan, karena itu, tidak perlu ada 

pemeriksaan oleh kami mengenai semua 

isi hantaran,  mari kita ucapkan syukur 

kepada Allah Subhanahu wata’ala, hari ini 

kita tentukan, hari untuk menyatukan dan 

berkumpul di rumah anak perempuan dan 

anak laki – laki.     



Taho menampa, ndai doho di 

mangena bune aiku dula ra mbali wali 

ndai dohomu 

Artinya : 

mana baiknya saja, kami akan 

menunggu kapan lagi ibu dan bapak 

datang kembali.     

  Wacana di atas merupakan makna 

wacana adat pernikahan bima. Bukti pada 

wacana pertama merupakan makna 

penerimaan / kesediaan adalah santika 

nawarampa nia ro najata, ne,eta mai 

cingga ro cinggi ara nggaroke,lamada 

doho dima kasanta’be ao. Wacana tersebut 

merupakan pernyataan penerimaan dengan 

mengatakan mempersilakan dan maksud 

mempersilakan adalah menerima untuk 

dipersatukan. Bukti di dalam wacana 

kedua adalah lamada doho kaso dima 

kabinina samenana ra uri. Wacana 

tersebut merupakan pernyataan 

kesiapannya dengan mengatakan bahwa 

dia akan memenuhi semua keinginannya. 

Bukti pada wacana ketiga adalah indo au 

podaja kanggonggi nuntu ro paresa, ndai 

dohoku di ma sakaka kai rima, dima pohu 

kai ancu, ro di maiwa ao kaina wangga. 

Wacana tersebut merupakan pernyataan 

setuju dengan mengatakan untuk apa lagi 

mempersulit bicara dan memeriksa, kami 

akan menghormatinya. Bukti di dalam 

wacana ketiga adalah  nggara nandedesi, 

mai ta nuntu ro mafakaku waktu ro ai 

naina di made kai ba rawi. Wacana 

tersebut merupakan pernyataan menerima 

dengan mengatakan mari kita bicarakan 

dan sepakati waktu dan hari 

pelaksanaannya. Bukti di dalam wacana 

keempat adalah watidu wara di paresa tio 

ba mada doho samenana isi tau mai 

randaita renta syukur di ndai ruma allah 

ta’ala. Wacana tersebut merupakan 

pernyataan menerima, ia menerima semua 

yang telah dibawa dengan mengatakan 

tidak perlu ada pemeriksaan oleh kami 

semua isi hantaran,  mari kita ucapkan 

syukur pada Allah subhana wata’ala. Bukti 

di dalam wacana kelima adalah pada 

wacana  ndai doho di mangena bune aiku 

dula ra mbali wali ndai dohomu. Wacana 

tersebut merupakan pernyataan menerima 

dengan mengatakan kami akan menunggu 

kapan lagi ibu dan bapak datang kembali.       

4. Makna Syukur 

Alhamdullilah, uluku roi ita doho, 

kentoku roi ruma.  

Artinya : 

alhamdullilah, lebih dahulu memuji 

ibu dan bapak, baru memuji Tuhan, 

Ka’ulu kaina roi uluku ndai ta ruma 

,ita doho kaso samenan weki masama dese 

ro ntasa, 

Artinya : 

dimulai dengan memuji Tuhan, ibu 

dan bapak semua yang sama – sama 

terhormat. 

Syukur alhamdullilah, wa’ura ringa 

ba ndai doho di cua kane’e, pala ndai doho 

di mabolo ra dampa wa’una  

Artinya : 

syukur alhamdullilah, sudah kami 

dengar apa yang sama – sama diinginkan, 

tetapi kita musyawarahkan dulu. 

Wacana di atas merupakan makna 

wacana adat pernikahan Bima. Bukti pada 

wacana pertama merupakan makna syukur 

adalah alhamdullilah, uluku roi ita doho, 

kentoku roi ruma. Wacana tersebut 

merupakan pernyataan syukur. Dengan ada 

ucapan Alhamdullilah, lebih dahulu 

memuji ibu dan bapak, baru memuji 

Tuhan, merupakan bukti bahwa kalimat 

tersebut merupakan kalimat syukur. Bukti 

di dalam wacana kedua adalah di dalam 

wacana ka’ulu kaina roi uluku ndai ta 

ruma ,ita doho kaso samenan weki 

masama dese ro ntasa. Wacana tersebut 

merupakan pernyataan syukur. Maksut 

memuji tuhan karena acara yang 

dinantikan terlaksana. Bukti di dalam 



wacana ketiga adalah di dalam wacana 

syukur alhamdullilah, wa’ura ringa ba ndai 

doho di cua kane’e. Wacana tersebut 

merupakan pernyataan syukur. Ia 

bersyukur karena sudah tidak ada yang 

dipertanyakan lagi dan sudah jelas 

keinginan dari pihak laki – laki dan 

perempuan.  

5. Makna Kesepakatan 

Nggara nandedesi, ade ita doho 

kaso, lamada doho di mai sodi ro kambeke 

wali auku dikarawi ro dikabu ba mada 

doho di kacampo ro kaboro kai uma ra 

ba’ru dambe to’i doho dua na ake “. 

Artinya : 

kalau begitu keinginan ibu dan 

bapak, kami akan datang menanyakan dan 

mencari tahu apa yang dikerjakan dan 

digarap oleh kami untuk mempersatukan 

dan mengumpulkan di rumah baru  anak – 

anak dua ini. 

 Wacana di atas merupakan makna 

wacana adat pernikahan Bima. Bukti 

bahwa pada wacana pertama merupakan 

makna kesepakatan adalah pada wacana 

nggara nandedesi, ade ita doho kaso, 

lamada doho di mai sodi ro kambeke wali 

auku dikarawi ro dikabu ba mada doho di 

kacampo ro kaboro kai uma ra ba’ru 

dambe to’i doho dua na ake. Wacana 

tersebut merupakan pernyataan 

kesepakatan. Pada wacana kalau begitu 

keinginan ibu dan bapak, kami akan 

datang menanyakan dan mencari tahu apa 

yang dikerjakan dan digarap merupakan 

bukti bahwa dia sepakat atau setuju. 

6. Makna Permintaan 

Wara kai kaneo weki ndai doho, 

mai raka ku sowo ara uma dou ta siwe, 

ede du ne’e poda kacampo ro kaboro 

sabua uma ra baru ana siwe labo ana 

moneke  

Artinya : 

adanya keringanan langkah kami,   

mendatangi rumah kediaman pihak 

perempuan, karena ingin sekali 

mempersatukan dan mengumpulkan di 

satu rumah anak perempuan dan anak laki 

– laki. 

Santika na warampa, ne’eta mai nuntu 

nika, tawa’apu marakani maniki, uta ra 

apuna mambota apa, bongina ma saroa 

banga, kani ro lombona ma saraka isi 

kelambu, jima ra kondona ma saraka 

jungge konde  

Artinya : 

kalau masih ada, ingin datang 

membicarakan nikah, bawa berbagai 

macam barang, ikan yang banyak lemak, 

beras satu periuk besar, pakaian sampai 

dengan isi kelambu, jimat dan kalung 

sampai dengan aksesoris di atas sanggul. 

 Nggara nandedesi, mai ta nuntu ro 

mafakaku waktu ro ai naina di made kai ba 

rawi 

Artinya : 

 kalau begitu, mari kita bicarakan 

dan sepakati waktu dan hari 

pelaksanaannya 

Wacana di atas merupakan makna 

wacana adat pernikahan Bima. Bukti pada 

wacana pertama merupakan makna 

permintaan adalah pada wacana  ede du 

ne’e poda kacampo ro kaboro sabua uma 

ra baru ana siwe labo ana moneke. 

Wacana tersebut merupakan pernyataan 

permintaan, karena ada kata keinginan, 

yaitu keinginan untuk mengumpulkan 

anaknya di rumah barunya pada wacana 

tersebut. Bukti di dalam wacana kedua 

adalah pada wacana santika na warampa, 

ne’eta mai nuntu nika, tawa’apu marakani 

maniki. Wacana tersebut merupakan 

pernyataan permintaan, karena kata 

permintaan, pihak perempuan menyuruh 

pihak laki – laki membawa berbagai 

barang untuk acara pernikahan. Bukti di 

dalam wacana ketiga adalah pada wacana  



nggara nandedesi, mai ta nuntu ro 

mafakaku waktu ro ai naina di made kai ba 

rawi. Wacana tersebut merupakan 

pernyataan permintaan, karena ia 

mengajak membicarakan hari 

pelaksanaanya. 

IV KESIMPULAN 

Berdasrkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, dapat diambil simpulan sebagai 

berikut. Dalam penelitian upacara adat 

pernikahan Mbojo, penulis menganalisis 

adat pernikahan ditinjau dari struktur dan 

makna wacana lisan pada adat pernikahan 

Mbojo. Dari penelitian tersebut didapatkan 

bahwa hanya empat kegiatan adat 

pernikahan Bima yang memiliki wacana 

lisan seperti pantun dari semua kegiatan 

adat pernikahan Mbojo dan wacana 

tersebut terdapat di kegiatan misi lose la 

rudi, katada nggahi, pita nggahi, wa’a 

masa nika. Hasil analisis wacana lisan 

dengan mengunakan jenis makna 

kontekstual dan dengan unsur 

superstruktur yang terdapat di adat 

pernikahan Mbojo. Pada empat kegiatan 

adat pernikan Mbojo didapatkan struktur 

wacana lisan yaitu : struktur pembuka, isi, 

dan penutup. Pembuka pada wacana lisan 

adat pernikahan Mbojo berupa langkah 

awal masuk kerumah dan maksud 

kedatangannya. Isi merupakan keiginan 

atau alasan kedatangannya dan 

memberikan jawaban atas pertanyaanya. 

Dan penutup mengakhiri pembicaraan 

tersebut. Sedangkan makna, didapatkan 

makna penerimaan, keinginan, harapan, 

syukur, kesepakatan, dan permintaan.  
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