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Abstract 
Gorontalo merupakan satu  dari  Sembilan belas  hukum adat di 

Indonesia memiliki ragam hukum Adat diantaranya  adat Mopolihu Lo 
Limu  (Mandi Lemon) bagi anak perempuan umur 1 s.d 3  tahun.  Seiring 
perkembangan dan dinamika sosial, pelaksanaan adat ini  makin jauh dari 
makna esensialnya, lalu nilai-nilai apa yang dapat diungkap dari adat 
Gorontalo yang makin tidak populer dikalangan generasi muda 
Gorontalo. Desain penelitian menggunakan kajian fenomenologi melalui 
pendekatan kualitatif yang menitikberatkan pada Makna dan filosofis  
adat Gorontalo Mopolihu Lo Limu  Data yang digunakan berupa : teks, 
kata-kata tertulis, frasa-frasa atau simbol-simbol, tindakan dan peristiwa 
dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa  Adat Mopolihu Lo Limu memiliki sejumlah makna yang relevan 
dengan Penguatan Pendidikan Karakter diantaranya : (1) Sikap Religius, 
(2)  Sikap Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja keras, (6) Mandiri, 
(7) Cinta Tanah Air, (8) Bersahabat, (9) Cinta Damai, (10) Peduli Sosial, 
(11) Peduli Lingkungan dan (12) Bertanggung jawab. 
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Introduction  
Gorontalo merupakan satu dari 19 wilayah Adat yang secara 

resmi diakui sebagai wilayah Hukum adat di Republik ini2 Wilayahnya 
terletak memanjang dari Timur ke Barat bagian Utara pulau Sulawesi. 
Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi kemudian di sebelah 
timur berbatasan dengan provinsi Sulawesi Utara, sedangkan sebelah 
barat berbatasan dengan provinsi Sulawesi Tengah, serta Teluk Tomini di 
sebelah Selatan. Penduduk Gorontalo mayoritas memeluk agama Islam. 
Adat istiadatnya sangat dipengaruhi ajaran dan kaidah Islam. Oleh 
karenanya masyarakat Gorontalo memegang teguh semboyan adat yaitu, 
'Adati hula hula’a Sareati - Sareati hula hula’a to Kitabullah yang 
artinya, Adat Bersendikan Syara, Syara Bersendikan Kitabullah.3  

Dalam Prakteknya Adat Gorontalo menghadapi dinamika 
problematika kehidupan sosial. Cepatnya perkembangan sosial 
masyarakat Gorontalo menuntut adanya perubahan seiring dengan 
kebutuhan dan perkembangan zaman. Tak jauh berbeda dengan kondisi 
wilayah adat lainnya di Indonesia, implementasi adat di Provinsi bungsu 
ini mempunyai beragam upacara adat mengalami pergeseran nilai dan 
praktek pelaksanaannya, meskipun demikian patut kiranya upacara adat 
berbasis nilai-nilai Syara’ dan Kitabullah perlu di lestarikan, salah 
satunya adalah adat Mopolihu Lo Limu (Mandi Lemon). Upaya untuk 
melestarikan adat ini tak lain karena banyak nilai-nilai moral yang dapat 
di jadikan panutan bagi pembentukan karakter generasi bangsa. Seluruh 
perangkat adat, prosesi hingga tutur lisan pemangku adat syarat akan 
makna pembentukan kepribadian manusia, atas alasan inilah mengapa 
artikel ini tulis. Penulis menaruh harapan untuk menemukenali aspek-
aspek apa saja dalam adat Mopolihu Lo Limu          ( Mandi Lemon) 
nilai-nilai pendidikan karakter serta bagaimana relevansinya dengan 
dalil-dalil Nash (Al-Qur’an dan Hadis) sebagai pengejewantahan falsafah 
adat Bersendikan Syara, Syara Bersendikan Kitabullah 

                                                           
2 https://saripedia.wordpress.com/2011/06/13/19-lingkungan-hukum-adat-rechtsringen-di-

indonesia/ 
3 Pemkab Daerah Tingkat II Gorontalo bekerja sama FKIP Universitas Samratulangi Di 
Gorontalo, empat Adat Daerah Gorontalo, (Jakarta: Yayasan 23 Januari 1942-1985), h. 75 
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Methodology 
Desain penelitian ini menggunakan kajian fenomenologi terhadap 

adat Gorontalo Mopolihu lo limu melalui pendekatan kualitatif. Makna 
dan filosofis yang dikandung pada adat ini menjadi fokus penelitian 
Moustakas (1994:21). Peneliti mengindetifikasi hakikat suatu fenomena 
berdasarkan pengalaman individu-individu yang berstatus sebagai 
perangkat adat dan tokoh masyarakat Gorontalo.  Data yang digunakan 
berupa : teks, kata-kata tertulis, frasa-frasa atau simbol-simbol, tindakan 
dan peristiwa  yang berkaitan dan merepresentasikan pelaksana adat 
Mopolihu lo limu di Gorontalo. Analisis data menggunakan deskriptif 
kualitatif.  

 

Discussion  
Kebijakan Pemerintah  yang menempatkan  pengembangan 

Karakter sebagai poros pendidikan menuntut semua pihak untuk terlibat 
aktif tak terkecuali masyarakat sebagai stakeholders pendidikan. 
Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan Pendidikan 
karakter mengamanahkan bahwa dalam  rangka mewujudkan bangsa 
yang berbudaya maka diperlukan penguatan pendidikan karakter  
melalui penguatan 18 nilai-nilai karakter yakni religius, jujur, toleran, 
disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, 
semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 
komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli 
sosial, dan bertanggung jawab.  

 
Sumber-sumber yang dapat di jadikan pemantik menumbuhkan 

karakter peserta didik  dapat bersumber dari pengamalan nilai-nilai 
Agama serta sumber lainnya yakni nilai-nilai kearifan lokal  (Local 
Wisdom)  Dalam Konteks ini, maka Tradisi adat Mopolihu Lo Limu  
(Mandi Lemon) sebagai salah satu Tradisi adat Gorontalo dapat dijadikan 
rujukan nilai pengembangan karakter peserta  didik. Banyak nilai-nilai 
yang dapat di gali dari tradisi Mopolihu Lo Limu  (Mandi Lemon) baik 
pada aspek proses penyelenggaraan, ornament kelengkapan serta tutur 
lisan yang diungkap dalam tradisi ini. Komponen-komponen syarat akan 
makna nilai-nilai penguatan pendidikan karakter. Hasil Identifikasi 
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menunjukan terdapat 13 nilai-nilai karakter yang dapat di kembangkan 
pada adat Mopolihu Lo Limu  (Mandi Lemon) ini diantaranya ; nilai-nilai 
religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, mandiri, demokratis, cinta 
tanah air, komunikatif, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial, dan 
bertanggungiawab. Adapun penjabaran nilai-nilai  pendidikan karakter 
pada adat Mopolihu Lo Limu (mandi lemon) yakni : 

 
1. Menanamkan Nilai Kebersihan (Taharah) Dan Kesehatan 

 Nilai kebersihan  dilihat prosesi tahap pertama dan kedua dalam 
tradisi ini yakni tahap Molukobu (mencubit/kkhitan) dan Mopolihu Lo 
Limu (mandi lemon). 

 Molukobu (mencubit/kkhitanan) adalah prosesi mengeluarkan 
sesuatu pada vagina seorang anak perempuan. Hal ini dilakukan karena 
khitan menjadi penting karena disamping menjadi perintah Allah SWT, 
ia menjadi persyaratan kesempurnaan seseorang dalam beribadah seperti 
shalat, membaca al-Quran, haji dan ibadah lainnya yang mensyaratkan 
kesucian dari hadats dan najis.(Q.S Al-Baqarah ayat 222) 

 Oleh karena itu, hal ini menjadi wajib dilaksanakan bagi anak 
perempuan, agar kesucian anak terjaga, membelajarkan anak untuk hidup 
bersih dan sehat dalam kehidupan, dan bersih saat beribadah. 

 Adapun setelah prosesi Molukobu (mencubit/kkhitan) atau 
mengeluarkan najis, dilakukan Mopilihu Lo Limu (mandi lemon) 
memandikan anak dengan air ramuan jeruk purut. Disini anak 
dibersihkan dengan ramuan taluhu moonu dan berbagai perangkat 
lainnya yang harum. 

 
2. Menanamkan Nilai Syariat/Hukum 

 Dalam Islam, Molukobu (mencubit/kkhitan), salah satu media 
pensucian diri dan bukti ketundukan kita kepada ajaran agama. Molukobu 
(mencubit/kkhitan) adalah syariat Islam yang menjadi sunnah nabi 
Muhammad bahkan menjadi syariat nabi Ibrahim. Dalam hadits banyak 
dijumpai perintah yang mewajibkan kkhitan.   

 Khitan (Molukobu) ternyata bermula pada tradisi nabi Ibrahim 
As. Dialah orang pertama kali dikhitan saat berusia 80 tahun, hal ini 
dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu 
Hurairah: “ nabi Ibrahim As, kekasih Tuhan yang maha pengasih 
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melakukakan syari’at khitan setelah umurnya melampaui 80 tahun, dan ia 
melaksanakan khitan tersebut di (atau) dengan qadum.” (H.R. Bukhari).4 

 Penerapan hukum khitan atau dalam bahasa Gorontalo Molukobu 
(mencubit/kkhitan) dalam mazhab Imam Syafi’i yang didukung oleh 
mayoritas ulama berpandangan bahwa khitan wajib bagi anak laki-laki 
dan perempuan yang beragama Islam. Mazhab ini mendasarkan argumen 
atas firman Allah SWT, tentang perintah untuk mengukuhkan 
meneladani Ibrahim As, dan hadis Rasulullah SAW orang baru masuk 
Islam.5 

 Mazhab ini berlandaskan pada dalil (Q.S Q An-Nisa, ayat 125)  
Dalil diatas memberikan pemahaman bahwa orang yang ikhlas 
menyerahkan dirinya kepada Allah, berbuat baik, dan mengikuti agama 
nabi Ibrahim, adapun ajaran nabi Ibrahim yang dimaksud adalah khitan 
yang dilaksanakan merupakan anjuran kepada umat Islam. Manfaat yang 
dapat diperoleh dari Molukobu  (mencubit/khitan) dalam  tinjauan syariah 
adalah mengikuti syariah ialah mengikuti syariat Allah dan sunah nabi 
Muhammad SAW.  

 
3. Menanamkan Nilai Akhlak 

  
Salah satu unsur yang terdapat dalam proses Mopolihu lo Limu 

(Mandi Lemon) adalah Taluhu Moonu  (Air Ramuan Jeruk Purut). 
Didalam air ini terdapat tujuh jenis ramuan  yang terdiri atas: a) taluhu 
(air) b) alipo limututu (kulit jeruk purut)  yang diiris halus; c) pitulobotu 
limututu (tujuh buah jeruk purut) yang dibelah dua; d) pitulodalala 
polohungo (tujuh macam daun puring)  e) yilonta (ramuan harum yang 
diperhalus); f)  duungo onumo  (daun berwarna hijau dan harum); dan g) 
bunga moputi (bunga melati).  

 Ketujuh benda ini merupakan simbol dari tujuh jenis sifat yang 
ada pada setiap anak perempuan yaitu; (a) sifat nenealo (sifat yang 
menjengkelkan), (b) wetetelo(‘ceplas-ceplos) (c) kekengolo (terlalu gesit) 
(d) kureketolo (berbicara seenaknya) (f) paingolo (suka membantah) (g) 

                                                           
4Zohra Yasin dkk, Tradisi dan Kearifan Lokal Budaya Gorontalo, (Gorontalo: Sultan 

Amay Press, 2013), h.17 

5Setiawan Budi Utomo, Fiqih Faktual, (Jakarta: Gema Insan,2003), h. 287 



Manuscript Template... (Author’s Name & Author’s Name) 

 

ATTARBIYAH, VOL. [] NO. [], JUNI 2016, pp.1-6 6 
 

bulabololo (berbicara tak menentu arah) dan (h) hutatingolo/bangganga 
(sifat kasar. Taluhu moonu adalah simbol dari jiwa manusia yang 
tercermin melalui sifat dan sikap atau tindakan.6 

                       
 Limu tutu (jeruk purut) dalam prosesi mopilihu lo limu (mandi 
lemon) Pohonggi u hiluwi-luwita artinya berfungsi sebagai penghapus 
sifat-sifat yang tajam melukai perasaan orang lain. Hal ini sejalan dengan 
firman Allah SWT dalam (Q.S Hujurat : 11) yang  menjelaskan bahwa 
Allah menjelaskan adab-adab (pekerti) yang harus berlaku diantara 
sesama mukmin. Menjauhkan diri dari membicarakan kejelekan orang 
lain, berburuk sangka, menahan diri dari mencela orang lain atau 
menggunjing orang lain. Pemaknaan prosesi  Mopilihu Lo Limu (mandi 
lemon) sangat penting bagi orang tua, ataupun masyarakat Gorontalo 
pada umumnya. Agar nantinya memiliki anak akan lebih memberikan 
pendidikan kepada anak sejak dini. Pemaknaan  tradisi ini sangat penting 
untuk diketahui oleh orang tua agar memiliki tanggungjawab penuh 
terhadap keberadaan anak. 
 
4. Menanamkan Nilai Aqidah 

  Manusia dalam mengembangkan kehidupannya selalu berada 
dalam dua moralitas yakni kebebasan untuk mandiri dan ketergantungan 
dengan alam dan masyarakatnya.7 

 Allah berfirman dalam surat al Anbiya’ ayat 92: 
 

ةً َواِحدَةً  تُُكْم أُمَّ َوأَنَا َربُُّكْم فَاْعبُدُونإِنَّ َهِذِه أُمَّ  ِ◌                                     
Artinya: “Sesungguhnya (agama tauhid ini adalah agama kamu 

semua; agama yang satu  dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah 
Aku.”8 

                                                           
6  Sance Lamusu, “Semiotika  Dan Terapannya Pada Perangkat Pohutu 
Adati Lihu Lo Limu   di Gorontalo”.(Gorontalo: Pascasarjana, Disertasi 2011), tth. 

7Mastuhu, Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam, (Ciputat: Logos Wacana 
Ilmu,1999), h.23 

8Departemen Agama., Op Cit., h. 507 



Manuscript Template... (Author’s Name & Author’s Name) 

 

ATTARBIYAH, VOL. [] NO. [], JUNI 2016, pp.1-6 7 
 

Allah menyuruh manusia untuk menyembahnya. Serta memiliki 
agama tauhid , maksudnya agama yang mengEsakan Tuhan. Nilai aqidah 
pada tradisi Mopolihu Lo Limu (mandi lemon) dapat dilihat dari 
pemberian bonto (penanda) pada anak perempuan. Yang maknanya tidak 
menyekutukan Allah SWT.  Dapat juga dilihat dari perangkat toyungo 
(payung) yang memiliki makna bahwa hanya kepada alllah tempat 
memohon pertolongan, sementara wumbato (alas berwarna putih) 
memiliki makna hanya kepada Allahlah tempat berpijak. 

 Allah berfirman dalam al Qur’an surat al-Fatihah ayat 5 
menjelaskan 1-4 bahwa hanya kepadanya menyembah dan meminta 
pertolongan. Kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan 
terhadap kebesaran Allah, sebagai Tuhan yang disembah, karena 
berkeyakinan kepada Allah mempunyai kekuasaan mutlak terhadapnya. 
Meminta pertolongan artinya mengharapkan bantuan terhadap sesuatu 
kesulitan yang dihadapi. Prosesi Mongadi  Salawati (doa salawat) 
menanamkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah SWT, mendoakan 
terhadap sesama, dan mencintai Rasulullah SAW. 

 
5. Menanamkan Nilai Sosial 

 Manusia sebagai individu mempunyai jiwa menyendiri, sedang 
manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan keberadaannya 
dengan manusia lain. Manusia lahir berkembang dan meninggal. Dalam 
menjaga eksistensinya (kelangsungan hidupnya) manusia membutuhkan 
orang lain untuk mencukupi kebutuhannya.9 Sebagaimana dalam hadis 
Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah bermanfaat 
bagi manusia lain. 

Perangkat Mopolihu Lo Limu yang menganjurkan hidup 
bermanfaat bagi orang lain yakni tumula (tunas kelapa). Artinya pada 
tumula (tunas kelapa) memberikan penanaman jiwa sosial yang tinggi, 
semua bagian tanaman baik daun, batang, akar, buah, memiliki manfaat 
untuk manusia. Begitu juga dengan manusia, dalam kehidupan memiliki 
manfaat untuk manusia lain, misalnya saling tolong menolong, saling 
menyayangi, berbuat kebaikan terhadap sesama manusia, menganggap 
muslim sebagai saudara. 

 
                                                           

9Nadlif dan Fadlun, Tradisi Keislaman, (Surabaya: Al-Miftah,2 000), h. 23 
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6. Menanamkan Nilai Pendidikan Seks 
 Adanya Molukobu (khitan) orang tua telah menanamkan 

pendidikan seks pada anaknya. Maka orang tua wajib menjadikan 
pendidikan seks sebagai pokok pendidikan anak. Khitan menjadi 
penyeimbang antara nafsu binatang dengan nafsu. Jika nafsu manusia 
melampaui batas, maka manusia akan sama dengan binatang, sementara 
jika manusia tidak mempunyai nafsu tentu akan sama dengan benda-
benda mati. Khitan menanamkan pada anak perempuan bahwa hidup 
tidak hanya mengumbar nafsu saja. Perlu diingat bahwa segala amal 
perbuatan manusia, perbuatan itu baik maupun buruk akan dicatat dan 
mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, yang perlu dilakukan 
adalah bagaimana mengakomodir tradisi atau kebudayaan Gorontalo 
untuk digali, dikaji maknanya agar tidak hilang begitu saja ditelan 
zaman. Perlu digaris bawahi bahwa ajaran agama Islam tidak melarang 
umatnya untuk melakukan perbuatan, cara hidup yang sudah menjadi 
adat. Ini merupakan metode yang paling manjur digunakan oleh para 
penyebar Islam di negeri ini yakni dengan mengakulturasi kebudayaan 
yang ada dengan ajaran Islam tanpa meninggalkan eksistensi ajaran 
Islam. 
 
7. Menanamkan Nilai Kepemimpinan 

 Tradisi Mopolihu Lo Limu (mandi lemon) memiliki nilai yang 
wajib dimaknai oleh masyarakat Gorontalo sebagai wujud kecintaan 
terhadap budaya maupun tradisi. Jika anak  makan patodu (tebu)  
mulai dari pangkalnya, maka anak ini tidak bakal jadi pemimpin yang 
baik, karena yang dimakannya lebih dahulu adalah yang manis dan 
terakhir ujungnya yang kurang manis, jika anak makan patodu (tebu)  ini 
mulai dari ujungnya, maka inilah pemimpin yang baik dan amanah, 
mempunyai hati nurani dan mengetahui hukum aturan atau norma yang 
berlaku. 

 Nilai kepemimpinan disini bermaksud si anak memiliki jiwa 
kepimimpinan yang amanah, mampu membedakan yang baik dan buruk, 
menaati tata aturan yang berlaku.  Ada dalam beberapa  hadis juga 
menjelaskan bahwa setiap manusia adalah pemimpin, dan setiap 
pemimpin harus dimintai pertanggungjawaban. Ini memberikan 
pemahaman bahwa jabatan yang dimiliki, segala apa yang dimiliki oleh 
manusia harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. 
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8. Nilai Keadilan 

 Nilai keadilan dapat dimaknai sebagai suatu sikap maupun 
perilaku anak yang mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. 
Dalam hal ini penulis menganalisis perangkat dalam tradisi Mopolihu Lo 
Limu (mandi lemon) yakni lutu lo hulontdhi’o (pisang gapi). 

Lutu hulontdhi’o anak diharapkan memiliki sifat manis terhadap 
sesama manusia. Tidak membeda-bedakan manusia. Lutu lo hulonti’o  
(pisang gapi) merupakan simbol karena melambangkan hati yang manis.  

Hal ini memberikan pemahaman bahwa manusia dalam menjalani 
kehidupan ini hendaklah tidak membeda-bedakan manusia, baik dari segi 
memperlakukan manusia maupun dalam menjalani kehidupan antar 
sesama manusia.  

Hubungan antar sesama manusia hendaklah selalu harmonis, dengan 
tidak membeda-bedakan suku, bahasa, maupun budaya. 

Allah berfirman dalam  al-Qur’an Surat an-Nisa’ ayat 58: 
 

َ يَأُْمُرُكْم أَْن تَُؤدُّوا اْألََمانَاِت إِلَى أَْهِلَها َوإِذَا َحَكْمتُْم بَْيَن  َّ إِنَّ 
ا يَِعُظُكمْ  َ نِِعمَّ َّ َ َكاَن َسِميعًا  النَّاِس أَْن تَْحُكُموا بِاْلعَْدِل إِنَّ  َّ بِِه إِنَّ 

              بَِصيًرا
 
Terjemahan: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan 
(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya 
kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran 
yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Mendengar lagi Maha Melihat”. 

 
perangkat tebu (Patodu) pada Tradisi Mopolihu Lo Limu (mandi 

lemon) memberikan pemahaman kepada kita bahwa pada sebagai simbol 
anak diharapkan mampu memiliki jiwa kepemimpinan dan harus mampu 
menjaga amanat Allah SWT. Amanat tersebut berupa jabatan, harta dan 
lain-lain. 

 
9. Menanamkan Nilai Tanggung Jawab 
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 Dalam Islam tanggung jawab seorang anak perempuan jika sudah 
tumbuh menjadi dewasa, memiliki suami, maka tugasnya adalah untuk 
melayani suami, memenuhi kebutuhan anak-anak, memasak dan kegiatan 
lainnya. Ini adalah tugas dan fungsi seorang anak perempuan yang harus 
dan semestinya dijalankan untuk membina rumah tangga yang sakinah, 
mawaddah, warahmah agar memperoleh kebahagiaan di dunia maupun 
akhirat. 

 Dalam tradisi Mopolihu Lo Limu (mandi lemon) perangkat yang 
menjelaskan lebih detil tentang tanggung jawab tersebut adalah 
Dudangata (cukuran kelapa)  ini selalu dicari oleh yang mempunyai 
kelapa karena kelapa tanpa dudangata (cukuran kelapa) tidak dapat 
difungsikan, demikian pula sebaliknya. popoli lomongopanggola (bahasa 
leluhur), hiyambola dudangata o bilulo’a o ayuwa (Cukuran kelapa saja 
mempunyai tempat dan tingkah laku). Ungkapan bahasa ini mempunyai 
makna perbandingan bahwa dudangata saja mempunyai tempat yang 
sudah ditentukan dan tidak pernah berpindah-pindah yaitu dapur. Selain 
itu, dudangata (cukuran kelapa)  disamakan dengan perempuan karena 
harus selalu berurusan dengan dapur. Misalnya, perempuan 
melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri atau ibu dari 
anak-anaknya mengurus pakaian dan makanan suami serta anak-anak. 
Pekerjaan ini selalu berkaitan dengan dapur. Pesan yang disampaikan 
melalui ungkapan ini jika jadi seorang perempuan harus memiliki tempat 
yang jelas dan tingkah laku yang baik, serta sikap kejahatan dan 
kekejaman ataupun kezaliman. 

 Penjelasan diatas memberikan pemahaman bahwa sebagai 
seoarang perempuan sudah memiliki fitrah untuk menjadi seorang istri, 
mengurus suami, anak, memenuhi kebutuhan anak dan suami, memasak 
dan melayani segala kebutuhan mereka. (Q.S - an-Nisa’ ayat 34) Ayat ini 
memberikan pemahaman bahwa seorang anak perempuan anak 
perempuan hendaklah menjadi anak yang saleh, taat kepada Allah SWT, 
memelihara diri. Ketika anak sudah tumbuh dewasa memiliki suami 
maka tugas yang harus dilakukannya adalah menjaga diri, menjaga harta 
suami, melayani suami.  

 Seorang anak perempuan dalam Islam sudah memiliki tugas yang 
sangat penting ketika telah beranjak dewasa, apalagi sudah memiliki 
suami. Maka tidaklah salah baginya untuk mengurus rumah tangga 
bersama suami, mengurus, membimbing anak dll. Perbandingan dari sifat 
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seorang anak perempuan dalam tradisi Mopolihu Lo Limu (mandi lemon) 
terdapat pada perangkat Dudangata (cukuran kelapa) sebagai simbol 
bahwa seorang anak perempuan memiliki tugas yang harus dijalankan. 

 
10. Cinta damai dan Nilai Cinta Tanah Air  

 
 Nilai-nilai Cinta Damai tunjukan oleh lambang simbolik Tumula 
(Tunas Kelapa). Dalam hal ini tumula (tunas)  merupakan simbol 
kekuatan bibit cinta yang tumbuh dari hati sanubari seorang pria terhadap 
wanita yang dipersuntingnya. Cinta yang tumbuh bagaikan tumula 
(tunas) yang tumbuh menjadi pohon kelapa yang sangat kuat, berdiri 
tegak dan tidak mudah tumbang walau diterpa angin topan. Sedangkan 
Cinta tanah air  dilambangkan pada perangkat  Bakohati (kotak hati/hati 
nurani) berbentuk lima sudut; isinya kosmetika tradisional yang berupa 
lulur dan bedak untuk membuat badan menjadi halus, berwarna kuning 
emas, dan berjumlah tujuh buah. Ditinjau dari segi agama, bakohati 
(kotak hati/hati nurani) ini merupakan kotak jiwa. Bentuk lima sudut 
tersebut merupakan simbol dari lima  prinsip suku Gorontalo. 

 Lima prinsip masyarakat Gorontalo yakni sebagai berikut: (a) 
Lipu poduluwalo (negeri dibela dan dipertahankan), (b) Bangusa taalalo 
(bangsa dijaga), (c) Batanga pomaya to lipu (rela berkorban untuk 
negeri), (d) Upango potombulu (harta dipersembahkan) dandan (e) 
Nyawa podungalo (nyawa dipertaruhkan). 

 Lipu poduluwalo (negeri dibela dan dipertahankan) menurut 
hemat penulis bahwa masyarakat Gorontalo ditinjau dari sejarahnya, 
dalam memperjuangkan kemerdekaan masyarakat juga memiliki andil 
penting dalam mengusir penjajah Belanda ketika masuk di daerah 
Gorontalo. Penjelasan diatas memberikan pemahaman bahwa masyarakat 
memiliki kecintaan terhadap tanah air dengan rela berkorban dalam 
mempertahankan negeri ini. pengorbanannya berupa dalam bentuk materi 
maupun non materi dan juga cara berpikir, bertindak, dan berwawasan 
yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan 
diri dan kelompoknya. 

 Allah berfirman dalam al-Qur’an surat Ibrahim ayat 34 
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نِيَّ أَْن َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم َرّبِ اْجعَْل َهذَا اْلبَلَدَ َءاِمنًا َواْجنُْبنِي َوبَ 
           ◌َ نَْعبُدَ اْألَْصنَام

 Terjemahan: “Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata: "Ya 
Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri yang aman, dan 
jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala”.
   

 
Secara ringkas nilai-nilai pendidikan karakter pada Prosesi 

Mopolihu Lo Limu (Mandi Lemon) disarikan pada tabel  berikut ini  
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Tabel  Nilai Nilai Pendidikan Karakter Pada Prosesi Mopolihu Lo 

Limu (Mandi Lemon) 
 

o 
Taha

pan 
Perangkat Adat  

Nilai Pendidikan 
Karakter  

. 
Mol

ukobu 
(mencubi
t/khitan) 

∙ Pisau 
∙ Kapas 
∙ Lemon 
∙ alawahu tilihi 

(kunyit yang dikikis 
untuk prosesi bonto 
sebelum dkhitan) 

∙ Pembiasaan hidup bersih 
∙ Kewajiban 

Mengeluarkan sesuatu 
yang haram dalam diri 

∙ Menanamkan konsep 
tauhid 
 

. 
Mop

olihu lo 
limu 
(mandi 
lemon) 

∙ Taluhu moonu (air 
ramuan jeruk 
purut) 

∙ Patodu (tebu) 
∙ Lutu lo hulonti’o 
∙ (Pisang Gapi)  
∙ Tumula (Tunas 

Kelapa) 
∙ Polohungo To 

Bunggo  (Puring  
Disumbat Di  
Bambu Kuning)  

∙ Bulowe  (Mayang 
Pinang 

∙ Putito Malua Bohu 
(Telur yang Baru)  
. 

∙ Dudangata 
(cukuran kelapa)                                             

∙ Pembiasaan hidup bersih 
∙ Mengajarkan perilaku 

terpuji 
∙ Hidup bermanfaat untuk 

orang lain 
∙ Menjaga lidah dalam 

berkata/berbicara 
∙ Menjaga kehormatan 
∙ Kepemimpinan 
∙ tanggung jawab 
∙ Cinta tanah air 
∙ Menanamkan sifat adil 
∙ Toleransi  
∙ Disiplin 
∙ Kerja keras  
∙ Mandiri  
∙ Peduli social  
∙ Cinta damai  
∙ Demokratis  

. 
Mop

ohuta’o 
to 
Pingge 
(menginj

∙ Tujuh buah pring 
yang berisi koin 

∙ Satu buah piring 
berisi butiran padi 

∙ Bakohati  (Kotak 

∙ Kerja Keras 
∙ Cinta Tanah Air  
∙ Disiplin 
∙ Mandiri  
∙ Sikap Religius  
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akkan 
kaki di 
atas 
piring) 

Hati/Hati Nurani)                   
∙ Toyungo (payung) 
∙ Satu buah piring 

berisi tanah 
ditanami 
po’otoheto (rumput 
keras) 
 

∙ Peduli Sosial  
∙ Menanamkan sifat lemah 

lembut 
∙ Meninggalkan hal-hal 

yang buruk 

. 
Mon

gadi 
Salawati 
(doa dan 
salawat)  

 
 
 
 

∙  Polutube wau 
bohu (tempat bara 
dan api) 

∙ Taluhu ngohalati 
(air satu gelas) 

∙ alama (kemenyan) 
∙ Taluhu Salawati 

(air salawat) 
∙ Wumbato (alas 

berwarna putih) 

 
∙ Pembiasaan Bersalawat 

kepada nabi  
∙ Menghargai dan 

mencintai Rasulullah  
∙ Saling mendoakan antar 

sesama. 

 
Keterangan : di olah dari berbagai sumber  

 

Conclusion  
Pendidikan Karakter menjadi bagian strategis pemerintah 

menyiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045. Peraturan Presiden 
Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan pendidikan Karakter (PPK) 
mengamanahkan 18 nilai karakter peserta didik melalui harmonisasi olah 
hati, olah rasa, olah pikir dan olah rasa.  Implementasinya dapat 
dilakukan melalui pengembangan identitas dan ciri khas daerah serta 
kearifan lokal.  Gorontalo yang merupakan satu  dari  Sembilan belas  
hukum adat di Indonesia memiliki ragam hukum Adat diantaranya  adat 
Mopolihu Lo Limu      

 
Bagi Masyarakat Gorontalo Tradisi Mopolihu lo limu (mandi 

Lemon) adalah satu dari banyak tradisi yang makin terancam 
kelestariannya. Tradisi Mopolihu lo limu yang syarat makna ini memiliki 
pesan-pesan moral untuk pengembangan karakter bangsa yang dapat di 
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integrasikan melalui jalur pendidikan formal maupun informal. Nilai- 
nilai pendidikan karakter ini dapat ditelusuri pada aspek kelengkapan 
ornament, prosesi Pelaksanaan Mopolihu Lo Limu (mandi lemon) hingga 
bahasa tutur.  Adapun unsur  nilai  pendidikan karakter tersebut adalah : 
(1) Sikap Religius, (2)  Sikap Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja 
keras, (6) Mandiri, (7) Cinta Tanah Air, (8) Bersahabat, (9) Cinta Damai, 
(10) Peduli Sosial, (11) Peduli Lingkugan dan (12) Bertanggung jawab.  

 
Harapannya  nilai-nilai yang terkandung dalam adat Mopolihu Lo 

Limu (mandi lemon)  dapat di integrasikan dalam pendidikan formal 
maupun informal. Kepada semua pemangku kepentingan baik 
pemerintah tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat saling 
bersinergi melestarikan salah satu adat Gorontalo Mopolihu Lo Limu ini. 
Khususnya bagi generasi muda pewaris budaya. Semoga  
 

Bibliography 
Ali Mobiliu, Motoyunuto, Gorontalo: Ideas Publishing, 2013. 

Botutihe, Medy dan Farha Daulima.  Tata Upacara Adat Gorontalo l dari 
Upacara adat kelahiran, Perkawinan, Penyambutan Tamu 
Penobatan dan Pemberian Gelar Adat sampai upacara adat 
pemakaman. (Gorontalo, 2013)  

J. Moleong, Lexy, penelitian kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosda 
Karya, 2001 

H.M Arifin, Hubungan Timbal Balik Pendidikan dan Agama, Jakarta: 
Bulan Bintang, 1976. 

H. Rasjid, Sulaiman, fiqih Islam, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994. 

Lamusu,Sance “Semiotika  Dan Terapannya Pada Perangkat Pohutu 
Adati Lihu Lo Limu   di Gorontalo”.Gorontalo: Pascasarjana, 
Disertasi 2011, tth. 

Pemda Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo bekerja sama FKIP 
Universitas Samratulangi  Gorontalo, Empat Adat Daerah 
Gorontalo, Jakarta: Yayasan 23 Januari 1942-1985. 

Syafe’i, Rachmat, Al Hadis, Aqidah,Akhlak, Sosial dan Hukum, 
Bandung: Pustaka Setia, 2003. 



Manuscript Template... (Author’s Name & Author’s Name) 

 

ATTARBIYAH, VOL. [] NO. [], JUNI 2016, pp.1-6 16 
 

Tohopi,Ridwan, Budaya Islam Lokal Gorontalo, Gorontalo: Sultan 
Amay Press, 2012. 

Utomo,Setiawan Budi, Fiqih Faktual, Jakarta: Gema Insan, 2003. 

Yasin, Zohra dkk, Tradisi dan  Kearifan Lokal Gorontalo, Gorontalo: 
Sultan Amay Press, 2013. 

 
 


