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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlengkapan adat Molonthalo
yang berkaitan dengan unsur-unsur seni rupa. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah deskripstif kualitatif yaitu menguraikan keadaan suatu
fenomena yang nampak pada obyek penelitian. Data–data dikumpulkan melalui
studi kepustakaan, observasi, wawancara, kepustakaan, dan dokumentasi. Data
tersebut kemudian dianalisis dengan mereduksi data, penyajian data dan
selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Subjek dalam
penelitian ini adalah adat molonthalo. Objek dalam penelitian ini adalah
perlengkapan adat molonthalo yang dilihat kedalam unsur-unsur seni rupa.
Hasil dari penelitian ini menunjukan unsur garis terdapat pada perlengkapan
adat tohetutu, bu’awu huli, yilontha, seperangkat rempah-rempah harum,
hulanthe, polutube, bakohati, toyopo, pale yilulo, bilinthi, ayam goreng, bulowe,
silar berkeping tiga, seperangkat amongo wawu kaini mo puti’o, bambu kuning
dan daun puring serta keris. Unsur bidang ini terdapat pada perlengkapan adat
tohetutu, bu’awu huli, yilontha, seperangkat rempah-rempah harum, hulanthe,
polutube, bakohati, toyopo, pale yilulo, bilinthi,ayam goreng, bulowe, silar
berkeping tiga, seperangkat amongo wawu kaini mo puti’o, bambu kuning dan
daun puring serta keris. Unsur bentuk terdapat pada perlengkapan adat tohetutu,
bu’awu huli, yilontha, seperangkat rempah-rempah harum, hulanthe, polutube,
bakohati, toyopo, pale yilulo, bilinthi, ayam goreng, bulowe, silar berkeping tiga,
seperangkat amongo wawu kaini mo puti’o, bambu kuning dan daun puring serta
keris. Unsur ruang terdapat pada perlengkapan adat tohetutu, bu’awu huli,
hulanthe, polutube, bakohati, toyopo, ayam goreng, bulowe, silar berkeping tiga,
bambu kuning dan daun puring serta keris. Unsur tekstur terdapat pada
perlengkapan adat tohetutu, bu’awu huli, yilontha, seperangkat rempah-rempah
harum, hulanthe, polutube, bakohati, toyopo, pale yilulo, bilinthi,ayam
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goreng,bulowe, silar berkeping tiga, seperangkat amongo wawu kaini mo puti’o,
bambu kuning dan daun puring serta keris. Unsur warna terdapat pada
perlengkapan adat tohetutu, bu’awu huli, yilontha, seperangkat rempah-rempah
harum, hulanthe, polutube, bakohati, toyopo, pale yilulo, bilinthi,ayam goreng,
bulowe, silar berkeping tiga, seperangkat amongo wawu kaini mo puti’o, bambu
kuning dan daun puring serta keris.
Kesimpulan perlengkapan adat Molonthalo sangat berhubungan erat dengan
unsur-unsur seni rupa namun hanya satu unsur rupa yang tidak ditemukan di
dalam perlengkapan adat yaitu unsur rupa titik, sebab semua perlengkapan sudah
menjadi bentuk tiga dimensi namun masih memiliki unsur rupa garis, bidang,
bentuk, ruang, tekstur dan warna.
Kata kunci : unsur-unsur seni rupa, perlengkapan, adat Molonthalo.
PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan yang beraneka ragam.
Kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia ini tidak hanya sebatas
kekayaan sumber alam, namun ada juga kekayaan kebudayaan dan adat istiadat.
Menurut Koentjaraningrat (1987:9) mengatakan bahwa kebudayaan adalah
keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakn dengan belajar,
beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya. Adat istiadat merupakan suatu
kelaziman dalam suatu energi yang mengikuti pasang naik dan pasang surut
situasi masyarakat. Kebudayaan dan adat istiadat ini terdapat di beberapa negara
termasuk di Negara Indonesia, Koentjaraningrat (1987: 10). Sedangkan di
Indonesia terdapat beberapa provinsi yang termasuk didalamnya masih memegang
teguh adat istiadatnya yaitu provinsi Gorontalo.
Gorontalo merupakan daerah yang memiliki banyak kebudayaan dan
upacara adat istiadat salah satunya upacara adat Molonthalo. Upacara adat
Molonthalo adalah pemantapan kehidupan sepasang suami istri menyambut sang
bayi, sebagai penerus keturunan mereka dan persiapan pisik dan mental menjadi
ayah dan ibu yang baik dengan memelihara kelangsungan rumah tangga yang
dilambangkan dengan makan saling suap menyuapi, (Daulima, 2006:3).
Masyarakat Gorontalo sebagian besar masih peduli pada pelaksanaan
upacara adat molonthalo, karena sampai saat ini masyarakat Gorontalo masih
meyakini dan mempercayai manfaat dari pelaksanaan upacara adat molonthalo
tersebut. Molonthalo atau tonthalo (dalam bahasa Gorontalo) artinya adalah tujuh
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bulanan. Upacara adat molonthalo ini diadakan ketika usia kandungan ibu telah
mencapai tujuh bulan. Upacara adat Molonthalo ini dilaksanakan karena pada
abad XVI waktu itu Sultan Amai selaku penguasa kerajaan Gorontalo beristrikan
permaisuri yang bernama Owotango yang dua kali Tiloyonga (hamil). Pada saat
kandungannya berusia tujuh bulan, tiba-tiba kandungan dari istrinya menghilang,
kemudian pada kehamilan yang ketiga pada saat usia kehamilannya memasuki
tujuh bulan maka dibuatlah upacara Mohinggi Duluhu (mengusir roh jahat) dan
untuk itu perut ibu hamil perlu diraba atau diperiksa yang disebut Tonthalo, dan
akhirnya menjadi Molonthalo, (Niode 2001 : 9).
Berdasarkan hasil observasi di lapangan, sebelum melakukan upacara adat
Molonthalo terlebih dahulu yang harus dipersiapkan adalah perlengkapan adat
Molonthalo, adapun jenis perlengkapan adat molonthalo yang digunakan pada
acara prosesi molonthalo ini adalah tohetutu, buawu ja’o mato, yilontha,
seperangkat rempah-rempah harum, hulanthe, polutube, bakohati, toyopo, pale
yilulo, bilinthi, bulowe, tiladu tula-tula pidu, amongo mo puti’o, bambu kuning
yang terisi daun puring (polohungo) dan bitu’o (keris). Perlengkapan adat
molonthalo tersebut sangat berhubungan erat dengan unsur-unsur seni rupa.
Dari uraian di atas menunjukan bahwa antara perlengkapan adat
molonthalo yang terdapat pada prosesi adat Molonthalo dengan unsur-unsur seni
rupa saling berhubungan erat, karena setiap perlengkapan tersebut memiliki titik,
garis, bidang, bentuk, ruang, tekstur dan warna. Pada kenyataanya sebagian dari
masyarakat Gorontalo termasuk peneliti setiap menghadiri upacara adat
Molonthalo hanya sekedar mengikuti prosesi upacara adat molonthalo namun
tidak mengetahui nama-nama yang ada pada perlengkapan tersebut begitu juga
dengan unsur-unsur seni rupa, banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang
unsur-unsur seni rupa untuk itu penulis ingin mengamati sekaligus mengaitkan
unsur-unsur seni rupa yang ada pada perlengkapan adat molonthalo.
Mengacu pada pokok bahasan di atas maka penulis perlu mengadakan
penelitian tentang unsur-unsur seni rupa dalam perlengkapan adat Molonthalo.
Titik
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1. Unsur-unsur seni rupa
a. Garis
Menurut Sadjiman, (2009: 96) garis merupakan suatu bentuk yang
berukuran kecil tetapi memanjang. Kaligrafi merupakan garis hasil goresan yang
merupakan garis nyata. Contohnya goresan yang lembut, lincah, luwes, kadangkadang kuat, lembut dan manis. Garis bisa lancar, terputus-putus, bisa
beruas,terang, sopan, budiman, kabur dan tak bertujuan.
b. Bidang
Menurut Sadjiman, (2009: 117) bidang adalah suatu bentuk raut pipih,
datar sejajar dengan dimensi panjang dan lebar serta menutup permukaan.
Bentuk-bentuk yang pipih/ gepeng seperti tripleks, kertas, karton, seng, papan
tulis dan bidang latar yang lainnya.
c. Bentuk
Menurut Sony Kartika, (2009: 30) bentuk adalah totalitas dari pada karya
seni. Bentuk merupakan organisasi atau satu kesatuan atau komposisi dari unsurunsur pendukung karya.
d. Ruang
Setiap bentuk pasti menempati ruang. Oleh karena itu ruang merupakan
unsur rupa yang mesti ada, karena ruang merupakan bentuk-bentuk berada.
Dengan kata lain bawhwa setiap bentuk pasti menempati ruang. Dikarenakan
bentuk dapat dua dimensi, tiga dimensi, maka ruangpun meliputi ruang dua
dimensi/dwimatra dan tiga dimensi/trimatra, (Sadjiman 2005 :97).
e. Warna
Bentuk/benda apa saja di alam ini tentu memiliki warna, manakala terdapat
cahaya. Tenpa cahaya warna tidak akan ada. Warna seperti halnya suara,
merupakan fenomena getaran/gelombang cahaya. Warna merupakan getaran/
gelombang yang diterima indra penglihatan warna-warni adalah sama dengan notnot musik atau tangga nada suara.
f. Tekstur
Pada umumnya orang menyebut tekstur itu dihubungkan dengan sifat permukaan
yang kasar. Pada hal sesunggunhnya permukaan yang haluspun merupakan tekstur
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pula, dimana nilai, sifat, atau ciri khas permukaannya atau teksturnya halus.
Dengan demikian sifat-sifat permukaan kasar-halus, kasab-licin, keras-lunakk,
bermotif-polos, cemerlang suram dan lainnya, semuanya adalah tekstur,
(Sadjiman 2005: 62).
2. Adat Istiadat
Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan,
norma, kebiasaan, kelembagaan dan hukum adat yang lazim dilakukan disuatu
daerah, (Anonim, 2013)
3.Molonthalo
Molonthalo adalah pemantapan kehidupan sepasang suami istri menyambut
sang bayi sebagai penerus keturunan mereka dan persiapan fisik dan mental
menjadi ayah dan ibu yang baik dengan memelihara kelangsungan rumah tangga
yang dilambangkan dengan saling menyuapi, (Daulima, 2006: 3).
METODE PENELITIAN
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di daerah Bone Bolango, di kec. Tapa karena di
daerah inilah segala adat istiadatnya belum ada yang mengalami pergeseran dan
tergolong kental, dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Gorontalo. Untuk
waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama tiga bulan dimulai bulan juni
sampi bula agustus 2013. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif
kualitatif yaitu suatu kegiatan memandu peneliti untuk mengungkapkan atau
memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam,
(Sugiyono 2008: 35). Subjek dalam penelitian ini adalah adat molonthalo
sedangkan yang menjadi objek adalah perlengkapan adat yang akan dilihat ke
dalam unsur-unsur seni rupa. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara
observasi, wawancara, kepustakaan dan dokumentasi. Data dianalisis dengan
menggunakan cara reduksi data, penyajian data dan setelah itu dilakukan
penarikan kesimpulan.
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1. Tohetutu
Di dalam Tohetutu yang menjadi perlengkapan utama yaitu beras dan lilin,
beras ditinjau dari segi unsur seni rupa memiliki bentuk yang panjang serta
mempunyai garis di setiap sisinya dan mempunyai bidang namun tidak
mempunyai ruang namun memiliki tekstur yang halus warna dari beras ini adalah
putih, putih dalam unsur seni rupa melambangkan kesucian, kemurnian dan
kelembutan.
2. Buawu huli
Ditinjau dari segi unsur seni rupa, tempurung ini memiliki bentuk bulat,
pada dasarnya bentuk dari tempurung ini temasuk ke dalam bentuk yang beraturan
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sebab dari setiap sisi tempurung seperti bola yang bulat penuh, warnanya coklat,
coklat dalam unsur seni rupa melambangkan kesopanan kearifan dan
kebijaksanaan, dalam tempurung terdapat bidang geometri yaitu bidang yang
melengkung, di atas tempurung memiliki garis-garis halus yang memanjang
tempurung ini di luarnya memiliki tekstur yang kasar sedangkan tekstur di
dalamnya sedikit halus.
3. Yilontha
Yilontha atau air wangi ini tertampung di atas loyang. Di dalam loyang terisi
air, air ditinjau dari segi unsur seni rupa warnanya sedikit kehijauan, di atas
permukaan air terdapat potongan daun yang bentuknya persegi panjang dengan
memiliki garis dan mempunyai bidang pada permukaannya namun tidak
mempunyai ruang. Warna dari yilontha ini ada yang hijau tua kekuning-kuningan
dan ada juga hijau muda, hijau dan kuning dalam unsur seni rupa melambangkan
keabadian dan kesetiaan, selain itu terdapat potongan-potongan kecil upik pinang,
dan ada pula bentuk lainnynya seperti garis-garis halus dengan tekstur kasar, upik
pinang ini warnanya hijau muda.
4 Seperangkat rempah-rempah harum
Seperangkat rempah-rempah harum ini masing-masingnya terisi di dalam
wadah, di dalam wadah yang pertama terdapat empat mata uang, mata uang
ditinjau dari segi unsur seni rupa bentuknya bulat penuh dengan bidang datar,
namun tidak mempunyai ruang, tesktur dari uang ini terasa kasar sedangkan
warna dari mata uang ini berwarna kuning emas, kuning emas dalam unsur seni
rupa melambangkan kemewahan dan keagungan.
Wadah yang kedua di dalamnya terdapat beberapa ramuan yang sudah
dihaluskan, ramuan apabila ditinjau ke dalam unsur seni rupa sudah tidak
memiliki bentuk lagi karena ramuan ini sudah dihaluskan jadi hanya memiliki
tekstur yang kasar dan warna dari ramuan ini adalah merah, merah dalam unsur
seni rupa melambangkan kuat, enerjik dan pemberani.
Pada wadah yang ketiga, terdapat ramuan atau air wangi yg terbuat dari
dedaunan ditinjau ke dalam unsur seni rupa bentuknya memanjang dan
mempunyai garis-garis halus disetiap daunnya, daun-daun ini warnanya tidak
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sama ada yang berwaran hijau muda, hijau tua, hijau kekuning-kuningan dan ada
juga yang berwarna putih. Tekstur dari ramuan ini terasa kasar dan halus, karena
sudah tercampur dengan minyak kelapa yang warnanya bening adapun yang
terasa kasar karena terdapat beberapa bahan yang digunting kecil-kecil. Selain itu
dalam seperangkat ini terdapat sebuah kalung, berbentuk panjang dan setiap buah
kalung bentuknya sedikit bulat lonjong dan ada juga berbentuk bulat penuh serta
mempunyai bidang selain itu memiliki ruang di dalamnya serta memiliki tekstur
yang halus., sedangkan warna dari setiap buah kalung ini bermacam-macam ada
yang berwarna putih, hitam, kuning, hijau, dalam unsur seni rupa warna putih,
hitam, kuning dan hijau melambangkan suci, kegelapan, keagungan dan
kesuburan.
5. Hulanthe
Hulanthe ini ditampung di atas wadah yang di dalamnya terdapat beras,
jeruk purut, buah pala, telur dan mata uang. Beras apabila ditinjau ke dalam unsur
seni rupa bentuknya sedikit memanjang dan di setiap sisi mempunyai garis, beras
ini berwarna putih, putih dalam unsur seni rupa melambangkan kesucian dan
memiliki tekstur yang halus. Serta mempunyai bidang yang datar, Selain beras
ada juga tujuh buah pala yang tertancap di atas beras, buah pala ditinjau ke dalam
unsur seni rupa bentuknya bulat lonjong, mempunyai bidang yang lengkung, serta
memiliki ruang di dalamnya. Warnanya adalah hitam kecoklatan, selain itu
memiliki garis yang membelah di tengahnya berwarna putih, sedangkan tekstur
dari buah pala tersebut memiliki tekstur halus.
Selain buah pala, di atas beras terdapat tujuh buah jeruk purut, jeruk ditinjau
ke dalam unsur seni rupa mempunyai bentuk yang bulat lonjong, memiliki bidang
yang lengkung selain itu mempunyai ruang di dalamnya, adapun tekstur dari buah
ini adalah kasar semu dan beberapa garis halus di atas permukaannya, warna dari
jeruk ini adalah warna kuning kehijauan, kuning dan hijau dalam unsur seni rupa
melambangkan kesuburan dan kejayaan.
Selain buah pala dan jeruk purut, di atas beras juga terdapat tujuh buah telur,
telur ditinjau ke dalam unsur seni rupa berbentuk bulat penuh dengan bidang dan
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garis yang melengkung serta mempunyai ruang di dalamnya, selain itu
mempunyai tekstur yang halus, sedangkan warna dari telur ini adalah putih.
Di atas beras ini terdapat juga tujuh mata uang, apabila ditinjau ke dalam
unsur seni rupa mata uang ini memiliki garis lengkung serta bentuk yang bulat
penuh dengan bidang yang datar namun tidak memiliki ruang, dan memiliki
tektur kasar pada bidang atas dan bawahnya sedangkan pada pinggirannya
teksturnya halus, warna dari mata uang ini adalah abu-abu, abu-abu dalam unsur
seni rupa melambangkan ketenangan.
6. Polutube (pedupaan)
air ditinjau kedalam unsur seni rupa tidak memiliki bentuk, tidak bergaris,
dan tidak mempunyai ruang pula namun memiliki bidang datar di atas permukaan,
air juga tidak memiliki warna.
Tempat pedupaan dilihat dari segi unsur seni rupa, bentuknya segi empat, pada
setiap ujung memiliki bentuk segi tiga disetiap sisinya, dengan beberapa garis
lurus di pinggiran dan garis lengkung pada tengahnya, disetiap sisi terdapat
bidang yang datar, selain itu tempat dupa ini memiliki ruang di dalamnya, tekstur
dari tempat pedupaan ini adalah kasar semu, yaitu terlihat kasar namun apabila
disentuh terasa halus, sedangkan warnanya hijau kemerah- merahan dalam unsur
seni rupa melambangkan kesuburan dan keuletan.
7. Bakohati
Bakohati ini dapat ditinjau dari segi unsur seni rupa, yaitu berbentuk segi
tiga, mempunyai bidang geometri, selain itu memiliki tekstur kasar dan tekstur
halus, adapun warnanya adalah coklat dan putih kekuning-kuningan, coklat, putih
dan kuning dalam unsur seni rupa melambangkan kematangan, kesucian dan
kedewasaan.
8. Toyopo (seperangkat makanan)

Ditinjau dari segi unsur seni rupa, toyopo ini bentuknya seperti bola yaitu
berbentuk bulat penuh, apabila di lihat dari atas toyopo ini memiliki garis
lengkung S pada setiap pinggirannya, dan apabila dilihat dari samping yang
nampak adalah garis diagonal yaitu garis yang saling menyilang satu sama lain
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sehingga dengan garis itu bidang permukaan toyopo menjadi tidak rata dan
berbentuk jajar genjang yang menutupi setiap sisi toyopo tersebut, selain itu
toyopo ini juga memiliki ruang di dalamnya, mempunyai tekstur kasar dan
warnanya putih kekuning-kuningan dan kehijauan.
Di dalam toyopo terdapat lagi beberapa bahan makanan yang pertama
pisang satu sisir, pisang ditinjau dari segi unsur seni rupa setiap satu buah pisang
berbentuk lonjong, pada setiap sisi pisang mempunyai garis horisontal yang
membatasi setiap sisi pisang tersebut, pisang ini juga tidak memiliki ruang di
dalamnya, namun mempunyai bidang yang datar pada setiap sisi permukaannya,
tesktur dari pisang ini di luarnya memiliki tektur halus, namun pada ujung dan di
dalam pisang terdapat tekstur kasar, selain itu warna dari pisang ini adalah kuning
dan ada beberapa warna hitam yang menjadi corak pada kulit luar pisang tersebut.
Selain pisang ada juga seekor ayam yang sudah digoreng ditinjau dari unsur
seni rupa, ayam tersebut berbentuk non geometris yaitu bentuk yang tidak
beraturan, pada ayam ini terdapat juga beberapa garis lurus pada kaki dan garis
lengkung pada dadanya. Selain itu pada setiap permukaan mempunyai bidang dan
terdapat ruang di dalamnya, tekstur dari ayam ini adalah kasar dan warnanya
orange dalam unsur seni rupa melambangkan keanugrahan.
9. Pale Yilulo
Ditinjau dari segi unsur seni rupa, beras ini bentuknya persegi panjang,
setiap sisinya memiliki garis dan bidang namun tidak mempunyai ruang, selain itu
memiliki tekstur yang halus. Adapun warna dari beras-beras ini adalah merah,
putih, hitam, kuning dan hijau.
10. Bilinthi
Ditinjau dari segi unsur seni rupa bentuk dari nasi goreng ini berbentuk bulat
penuh, selain itu mempunyai bidang yang geometri atau bidang yang melengkung,
nasi goreng ini tidak memiliki ruang namun memiliki tekstur yang kasar serta
warnanya putih, hitam dan kekuning-kuningan.
11. Ayam Goreng tanpa kepala
Seekor ayam yang sudah digoreng dan di dalam perut diselipkan telur ayam,
ditinjau dari unsur seni rupa, ayam tersebut bmemiliki bentuk yang non geometris
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yaitu bentuk yang tidak beraturan, pada ayam ini terdapat juga beberapa garis
lurus pada kaki dan garis lengkung pada dada dan paha selain itu mempunyai
bidang, pada perut ayam terdapat ruang, warna dari ayam ini adalah orange.
Dalam perut ayam terdapat sebuah telur yang sudah direbus namun belum
terkupas kulitnya, telur ditinjau kedalam unsur seni rupa memiliki bentuk yang
bulat dengan bidang dan garis yang melengkung serta tekstur yang halus dan
warnanya adalah putih
12.Bulowe (upik pinang)
Ditinjau dari segi unsur seni rupa untuk upik pinang yang tertutup
bentuknya bulat persegi panjang, selain itu memiliki garis horisontal ditengahnya.
Upik pinang ini juga mempunyai bidang geometri, yaitu bidang panjang
melengkung dan mempunyai ruang didalamnya, sedangkan tekstur dari bidang ini
adalah kasar semu yaitu terlihat kasar tetapi jika di raba akan terasa halus, warna
dari upik pinang ini berwarna hijau tua
13Tiladu tula-tula pidu (silar Berkepingng tiga)
Ditinjau dari segi unsur seni rupa, bentuk dari silar berkeping tiga ini
berbentuk persegi panjang, dengan memiliki garis diagonal atau garis yang saling
menyilangkan sehingga menimbulkan bentuk-bentuk persegi pada permukaannya.
Selain itu silar ini juga memiliki ruang didalamnya dan mempunyai tekstur hias
manual karena memiliki garis diagonal, warna dari daun silar ini adalah putih
kehijau-hijauan
14. Amongo mo puti’o wawu kaini mo puti’o
Ditinjau dari segi unsur seni rupa, pada umunya amongo mo puti’o (tikar
putih) ini memiliki bentuk yang persegi panjang, dan memiliki garis yang vertikal
dan horisontal pada pinggirannya serta garis diagonal pada pertengahannya yaitu
garis yang saling menyilangkan satu sama lain, selain itu memiliki bidang yang
datar, pada atas permukaan bidang tikar ini memiliki bentuk persegi namun kecilkecil, karena dengan adanya silangan garis diagonal. Tikar ini juga memiliki
tekstur yang kasar nyata, warna dari tikar ini adalah putih gading dan keabuabuan.
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Ditinjau dari segi unsur seni rupa, kaini mo puti’o (kain putih) ini memiliki
panjang dan lebar, sehingga membentuk persegi panjang. Selain itu kain ini juga
memiliki garis vertikal, horisontal dan diagonal, namun tidak nampak garisnya,
serta memilki bidang yang datar dan tekstur yang kasar nyata, sedangakan warna
dari kain ini adalah warna putih
15. Bambu kuning dan daun Polohungo (daun puring)
Dilihat dari segi unsur seni rupa, bentuk umum dari bambu ini menyerupai
tabung yang bulat penuh dan memanjang,bambu ini ukurannya lebih kecil dari
bambu yang lainnya. Bambu ini juga memiliki garis lurus pada sisi permukaan
dan garis lengkung pada siku pangkalnya, selain itu memiliki bidang lurus dan
bidang lengkung selain itu bambu memiliki sifat tekstur yang halus dan licin serta
mempunyai ruang, warna dari bambu ini adalah kuning dan warna hijau.
Dilihat dari segi unsur seni rupa, daun puring memiliki bentuk yang
bermacam-macam, ada yang berbentuk bulat sedikit lebar dan memanjang, ada
juga yang berbentuk persegi panjang, daun puring ini di tengahnya memiliki garis
vertikal dan garis horisontal di pinggirannya selain itu daun ini mempunyai
bidang yang datar dan tekstur yang kasar semu, yaitu terlihat kasar tetapi jika di
raba akan terasa halus, warna dari daun puring ini adalah kuning kehijauan, merah
kehitam-hitaman, dan hijau kekuning-kuningan
16. Bitu’o (Keris)
Ditinjau dari segi unsur seni rupa, keris ini bentuknya panjang meruncing,
semakin ke ujung bentuk keris ini semakin tipis dan meruncing, selain itu
mempunyai garis lengkung S keris ini memiliki bidang dan tekstur yang kasar,
warna yang terdapat pada keris ini adalah warna hitam pada pangkalnya dan
warna kuning emas pada pegangannya..
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TABEL ANALISIS
UNSUR-UNSUR SENI RUPA DALAM PERLENGKAPAN ADAT
MOLONTHALO
Unsur- unsur Seni Rupa
No Titik

Garis

Bidang Bentuk

Ruang Tekstur warna

Perlengakapan
Adat

1.

─

√

√

√

√

√

√

Tohetutu

2.

─

√

√

√

√

√

√

Bu’awu huli

3.

─

√

√

√

─

√

√

Yilontha

4.

─

√

√

√

─

√

√

─

√

√

√

√

√

√

Hulanthe

√

√

√

√

√

√

Polutube

√

√

√

√

√

√

Bakohati

√

√

√

√

√

√

Toyopo

√

√

√

─

√

√

Pale yilulo

√

√

√

─

√

√

Bilinthi

5.

6.

─

7.

─

8.

─

9.

─

10.

─

11

─

√

√

√

√

√

√

Seperangkat
rempah-rempah
harum

Ayam goreng
Bulowe

12.

13.
14

15

16

─

√

√

√

√

√

√

─

√

√

√

√

√

√

─

√

√

√

√

√

Seperangkat
amongo mo puti’o
wawu kaini mo
puti’o

─

√

√

√

√

√

Bambu kuning
dan daun puring

─

√

√

√

√

√

Keris

─
√
√

Silar berkeping
tiga
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KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dan dijelaskan pada bab-bab
sebelumnya maka disimpulkan Dalam tabel hasil analisis di atas setiap
perlengkapan adat Molonthalo mempunyai hubungan erat dengan unsur-unsur
seni rupa namun hanya satu unsur rupa yang tidak terdapat di dalam perlengkapan
yaitu unsur rupa titik, titik tidak ditemukan lagi dalam setiap perlengkapan adat
sebab semua perlegkapan sudah menjadi bentuk tiga dimensi namun masih
memiliki garis, bidang, bentuk, ruang, tekstur dan warna yang mendukung suatu
karya adat sehingga mempunyai nilai keindahan.
Sekarang inisebagian masyarakat masih kurang pengetahuan mereka
tentang adat istiadat yang sudah di wariskan, dengan seiring berjalannya waktu
pengetahuan itu sudah mulai berkurang karena masyarakat yang melestarikan
sudah mulai jarang untuk itu perlu adanya penelitian apalagi untuk para generasi
muda sangat penting untuk mempelajarinya karena hanya merekalah yang
menjadi penerus untuk melestarikan segala budaya maupun adat istiadat yang
sudah menjadi warisan nenek moyang agar selalu tetap terjaga.
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