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Abstract
This article tries to describe the basic elements forming the characteristics of Nias
traditional songs by exploring the way to express them and the mourning style in singing the
traditional song. This is based on: a) Nias traditional songs, especially the mourning songs that
are now rarely found; b) the strong influence of Western music in Nias community; and c) the
role of belief/religion in shaping the development of Nias traditional music.
To reach the objectives above, this study was done by using qualitative approach with
ethnography as the main method. Data collected in this study are mourning songs obtained
directly from the performers/singers. Besides musicological analysis, in order to understand the
characteristics of Nias traditional songs, this article tries to analyze the basic musical elements,
the role of performer in maintaining those characteristics, as well as the social aspects that
influence them.
Based on the analyses it can be concluded that: 1) the tone of Nias traditional songs was
formerly had 4 tones (doli-doli), then developed into diatonic scales; 2) the songs tend to be
performed in high registers, with many ornaments in recitative style and chanted in
glissando/portamento tones; 3) the lyrics of Nias traditional song are composed based on specific
purposes, and 4) they are sung without accompanying music (a capella).
Key words: Nias, traditional song, characteristics, Hoho

I. PENDAHULUAN
Masalah bagaimana mengembangkan musik daerah akhir-akhir ini di Indonesia, khususnya
setelah pemberlakukan kurikulum yang memberi peluang pada musik daerah setempat masuk
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dalam pembelajaran di sekolah umum, bukan hal mudah bagi sekolah untuk membelajarkannya.
Salah satu kendalanya adalah belum tersedianya tenaga guru yang menguasai musik suatu daerah
secara baik. Selain itu, belum tersedianya repertoar musik daerah setempat yang sesuai dengan
perkembangan secara sosial maupun perkembangan psikis peserta didik.
Akhir-akhir ini juga, musik daerah kita seolah ada dalam pertentangan antara
mempertahankan cirikhas musik asli atau mengikuti perkembangan zaman. Para pencipta/penulis
lagu juga mengalami kendala dalam menggubah (aransemen) musik daerah tertentu yang sesuai
dengan keperluan pendidikan. Demikian halnya bila mencipta atau menggubah musik baru yang
memiliki ciri daerah tertentu, para penulis lagu kurang memiliki referensi musikal dari daerah
tertentu. Oleh karena itu, artikel ini berupaya untuk mengungkap karakteristik nyanyian
tradisional Nias, yang secara khusus mengkaji nyanyian hoho sebagai salah satu nyanyian yang
sering disaksikan dalam upacara adat di Nias hingga kini.
Dalam masyarakat tradisional, musik pada umumnya melekat pada upacara atau ritual
tertentu. Ada musik yang bersifat penyembahan (worship) baik kepada leluhur maupun dewa
atau Tuhan. Ada juga musik untuk ungkapan kebahagiaan, seperti musik pada pesta pernikahan.
Sebaliknya terdapat musik yang diperuntukkan untuk mengungkapkan rasa sedih, seperti musik
atau nyanyian ratapan (lament) pada upacara kematian. Jenis-jenis musik tersebut memiliki ciri
khas atau karakteristik tersendiri. Bahkan, dalam satu jenis musik tertentu masih dapat dikenali
karaketristik antara karya musik yang satu dengan lainnya melalui elemen musik dan cara
penyajiannya. Demikian halnya dengan musik tradisi suatu daerah, yang di dalamnya terdapat
musik vokal dan atau instrumental, memiliki karakterisitik yang membedakannya dengan musik
tradisi daerah lainnya.
Musikolog, etnomusikolog, dan antropolog telah lama meneliti karakteristik musik di
berbagai belahan dunia, baik pada masyarakat literasi maupun non literasi. Musik tradisional
Nias juga termasuk salah satu objek penelitian para etmusikolog, seperti Jaap Kunst (1936)
Patton (1987) dan Manhart (2004).
Kehadiran peneliti budaya dan seni pada khususnya di pulau Nias telah berlangsung sejak
akhir abad ke 19 hingga awal abad 20 dan mulai aktif kembali sejak tahun 1980an. Pada
umumnya hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan berbahasa Belanda, Jerman, dan Inggris.
Publikasi dalam bahasa Nias dan Indonesia belum begitu banyak. Publikasi hasil-hasil penelitian
tersebut cenderung sulit untuk ditemukan. Mungkin inilah salah satu penyebab pemahaman akan
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budaya Nias masih belum banyak dikenal secara mendalam. Namun akhir-akhir ini sudah mulai
ada upaya untuk mendokumentasikan budaya Nias baik oleh pemerintah maupun pemerhati
budaya Nias, seperti yang dilakukan oleh Museum Pusaka Nias di Gunungsitoli.
Penelitian-penelitian awal tentang seni dan budaya Nias lebih bersifat etnografis khususnya
pengkajian terhadap budaya material, seperti Modigliani (1890) banyak mencatat aspek budaya
Nias. Sundermann pada tahun 1891 telah mencatat teks lailö (salah satu jenis nyanyian Nias). E.
Fries (1907) mengemukakan, bahwa nyanyian tradisional Nias banyak yang hilang dan
digantikan dengan lagu koral (choral) dan himne (hymn) gereja. Hal yang sama dicatat juga oleh
Steinhart (1937) yang meneliti di Pulau Batu, Nias Selatan.
Penelitian khusus musik Nias telah lakukan oleh etnomusikolog Belanda, Jaap Kunst (1937).
Sebelumnya, Schroder pada tahun 1917 telah menulis tentang musik termasuk alat-alat musik
Nias. Baru pada tahun 1987 Patton mengkhususkan pengkajiannya pada hoho di Bawömataluo,
Nias selatan. Patton dalam disertasinya ini mencoba untuk menyusun genre hoho berdasarkan
kriteria “pribumi”. Ia membangun klasifikasi hoho berdasarkan bentuk lagu dan keterkaitannya
dengan materi tekstual. Ia telah berusaha mentranskripsikan empat buah hoho dan menganalisis
fitur musiknya berdasarkan bentuk, ritme, melodi, dan interval musik.
Selajutnya, Thomas Manhart dalam disertasinnya “Song for Lowalangi” (2004) mengkaji
interkulturasi musik Nias dengan misi gereja Katolik. Menurut Manhart gereja Katolik di Nias
telah berusaha menyusun musik ibadah yang diambil dari elemen musik Nias. Nyanyian hoho
dijadikan juga sebagai dasar penulisan lagu ibadah, selain unsur musik Nias lainnya. Pada tahun
2006, Sadieli Telaumbanua telah mengkaji hoho yang ditulis dalam disertasinya. Pengkajiannya
lebih bersifat tekstual atas mitos penciptaan dan asal usul Nias berdasarkan lirik-lirik yang
dilantunkan dalam hoho.
Berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan tampak, bahwa hoho telah lama dan masih
hidup ditengah-tengah masyarakat Nias serta aktif digunakan dalam upacara adat yang
diselenggarakan, baik di Nias bagian selatan, tengah, maupun utara. Namun demikian, belum ada
penelitian yang memfokuskan pada karakteristik nyanyian tradisional Nias.
Kepulauan Nias adalah salah satu daerah di sebelah barat pulau Sumatera. Sebelum
pemekaran, Nias yang terdiri dari 111 pulau merupakan salah satu kabupaten di Propinsi
Sumatera Utara. Kini, Nias menjadi empat kabupaten dan satu kota. Namun demikian, para
sarjana melihat bahwa budaya Nias dibagi tiga ciri, yaitu Nias bagian selatan, Nias bagian
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tengah, dan Nias bagian utara. Pembagian daerah budaya ini lebih didasarkan pada ciri-ciri
arsitektur rumah adat dan dialek bahasa daerah Nias, seperti ditulis oleh Viaro (1984, 1992),
Dominik (2002), atau Marshall (1988). Akan tetapi, bagi orang Nias pandangan ini belum
sepenuhnya diterima. Masyarakat Nias memandang bahwa budaya Nias hanya satu sumbernya,
yaitu dari Bӧrӧnadu, Gomo. Dari sini juga berasal seluruh seni tradisional Nias (arsitektur, tarian
musik, seni patung, dll), walau diakui bahwa ada varian-varian pada daerah tertentu. Bahasa Nias
yang dikenal di seluruh Nias adalah dialek bahasa Nias utara, namun tidak ada aksara asli Nias.
Budaya Nias disebarkan dan diteruskan dari satu generasi ke generasi secara lisan (oral
transmission). Dalam hal ini, generasi muda belajar melalui keluarga, lingkungan, dan kegiatankegiatan adat yang terselenggara. Hal ini juga yang dialami penulis selama tinggal di Nias
hingga tahun 1980.
Sejak lahir di Hilisametanӧ hingga tahun 1968, penulis sering menyaksikan nyanyian
tradisional Nias seperti hoho atau jenis nyanyian tradisional lainnya dalam setiap upacara adat
yang diselenggarakan di beberapa kampung di Teluk Dalam (Nias Selatan). Dari sini penulis
mendapat pengalaman belajar musik Nias. Pada saat yang sama, penulis juga menyaksikan
latihan dan pementasan kelompok musik “Orkes Onala” yang dipimpin oleh orangtua penulis.
Akhir tahun 1968 hingga tahun 1980 penulis masih menyaksikan hal sama ketika pindah ke
Gunungsitoli (Nias bagian utara) dan ikut aktif dalam setiap kegiatan upacara adat yang
diselenggarakan di kampung Sihare’ö-Siwahili.
Walau penulis berasal dari daerah ini, namun untuk memahami karakteristik nyanyian
tradisionalnya diperlukan penelitian yang intensif. Oleh sebab itu, penelitian ini dilaksanakan
mulai tahun 2011 hingga sekarang dan masih akan dilanjutkan. Penelitian dilakukan di
Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Utara, dan Kota Gunung Sitoli. Penelitian dalam bidang
etnomusikologi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan etnografi sebagai metode utama
dan metode pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Narasumber
adalah tokoh adat, pelaku aktif, dan penikmat nyanyian tradisional Nias yang dilakukan secara
purposif.

B. Nyanyian Tradisonal Nias
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Ketika penulis menemukan nyanyian Hoho Ono Niha (Nias) tahun 2009 di Yogyakarta, yang
direkam di atas CD (compact disk) oleh Smithsonian Folkways Recording 1991 dan diproduksi
oleh Philip Yampolsky (MSPI:1999) pikiran penulis langsung mengatakan bahwa di dalam hoho
itulah sesungguhnya terdapat karakeristik musik asli Nias. Walaupun hanya ada empat buah
lagu hoho dalam CD tersebut (selebihnya lagu daerah lain), tetapi dalam sampul album CD
tersebut dikatakan bahwa nyanyian (vocal) di Nias lebih dominan dibanding dengan musik
instrumentalnya dan hoho dinyanyikan dengan penuh hiasan dalam 4 nada. Nyanyian hoho dan
keterangan yang terdapat dalam CD tersebut tidak memadai untuk mengenal karakteristik musik
hoho dan musik tradisional Nias secara keseluruhan sehingga masih diperlukan data lapangan.
Pada waktu penulis berada di Nias tahun 2007 (dua tahun setelah gempa/tsunami di Nias)
penulis menanyakan nyanyian tradisional Nias yang dahulu sering penulis saksikan dalam
upacara pernikahan, seperti maena, senandung pamitan dalam acara fame’e ono nihalӧ (sejenis
nyanyian ratapan/lament) atau ngenu-ngenu ga’o si meziwa numana dalam acara folau mbawi.
Jawaban yang penulis dapatkan adalah nyanyian itu sudah jarang dilakukan. Terlebih setelah
gempa/tsunami terjadi, masyarakat sulit mengadakan pesta adat seperti yang seharusnya. Saat
ini, masyarakat Nias pada umumnya, khusunya generasi muda, lebih menyenangi musik dengan
iringan combo band dan/atau yang mereka sebut “kibo” (single keyboard) dengan nyanyiannyanyian baru, bukan berdasarkan karakteristik nyanyian tradisional Nias. Berbeda, umpamanya,
bila dibandingkan dengan lagu “Gambang Suling” di Jawa yang dibuat berdasarkan karakteristik
musik Jawa walau ditemukan versi musik populernya.
Semenjak penulis sering ke Nias dari 2009 - awal 2014, penulis juga mengamati pendidikan
musik di sekolah-sekolah. Suatu realitas yang dihadapi adalah tidak ada program pendidikan
musik tradisional yang disertakan dalam pendidikan musik di sekolah. Ketika penulis
mewancarai seorang mahasiswa di kampung Hilisimaetanӧ, Nias Selatan dan menanyakan
apakah dia mengenal hoho, ia bahkan bertanya kembali kepada penulis, “nyanyian apa itu?”
Namun demikian, masih ada sebagian generasi muda yang menyenangi nyanyian-nyanyian
tradisional Nias walau mereka bukan pelaku aktif. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kendala
dalam penerusan atau transmisi musik Nias, yang pada saatnya tentu mempengaruhi pengetahuan
masyarakat akan karakteristik musik tradisional Nias.
Jika dahulu, pengetahuan dan cara mengalami musik tradisional Nias didapat melalui
upacara-upacara adat, maka kini, hal itu semakin sulit ditemukan akibat perubahan-perubahan
5

yang terjadi di Nias. Literatur tentang musik tradisional Nias juga hampir tidak ditemukan dalam
bahasa Nias maupun dalam bahasa Indonesia. Koleksi buku musik tradisional yang ada di
Museum Pusaka Nias juga tidak ditemukan yang berbahasa Indonesia. Kurangnya literature yang
dapat diakses oleh masyarakat Nias dan akibat perubahan yang dialami masyarakat merupakan
suatu masalah dalam memahami karakteristik dan transmisi musik tradisional Nias.
Dari beberapa literatur diketahui bahwa, masyarakat Nias telah mengalami perubahan jauh
sebelum dekade ini. Pengaruh dari luar, terutama setelah agama baru (Kristen) menyentuh
kehidupan masyarakat Nias, menimbulkan perubahan budaya termasuk musik tradisinya.
Kehadiran agama baru telah membawa perubahan dalam berbagai kehidupan masyarakat Nias.
Perubahan nyata yang dirasakan masyarakat Nias dalam bidang seni adalah ketika terjadi
pelarangan praktik budaya yang bertentang dengan ajaran agama baru. Salah satu yang dilarang
oleh misionaris kala itu adalah penyembahan adu zatua (patung leluhur) yang dalam agama asli
(folohe adu) adalah cara masyarakat Nias menghargai dan berhubungan dengan roh leluhur, yang
di dalamnya selalu dilantunkan hoho.
Masyarakat Nias mengakui dengan hilangnya penyembahan patung leluhur kala itu
mengakibatkan hilangnya praktik ritual yang biasa dilakukan masyarakat Nias. Dalam ritual
penyembahan patung leluhur tersebut biasanya dipimpin oleh seorang ere (ahli/biasanya pemuka
agama asli) yang kegiatannya disebut fo’ere. Dalam ritual penyembuhan umpamanya, seorang
ere akan menyampaikan mantra-mantra dengan bernyanyi sambil memainkan fondrahi (alat
perkusi sejenis bongo/kendang). Dalam praktik hoho yang ditulis Hammerle (1995: 221),
misalnya, ketika ritual fogaoni lakhomi zimate (pemanggilan kharisma orang tua yang meninggal
agar dimiliki oleh turunannya) dilaksanakan, maka selain ere yang memimpin ritual, putra dari
orang yang meninggal melakukan tarian sambil menyanyikan syair pemanggilan roh kharisma
orangtua (fa hoho). Ritual tersebut tidak lagi dilakukan oleh masyarakat Nias setelah memeluk
agama baru sehingga seni ritual fo’ere pun turut hilang. Bersamaan dengan hal itu, patungpatung leluhur semuanya dibuang oleh masyarakat penganut agama baru dan tidak ditemukan
lagi saat ini.
Kini, pembuat adu zatua sudah tidak ada lagi di Nias. Demikian halnya dengan pembuat alat
musik yang berhubungan dengan folohe adu sudah tidak ditemukan. Dalam hal musik tentu sulit
untuk melacak seni menyanyi ritual folohe adu saat ini karena tidak dipraktikkan lagi oleh
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masyarakat setempat.

Hilangnya nyanyian penyembahan adu zatua segera digantikan oleh

musik gereja. Masyarakat Nias saat ini sudah terbiasa dengan musik koral (choral) dan himne
(hymn) sesuai dengan tradisi musik gereja Barat.
Kehadiran musik melalui agama baru di Nias dapat dikatakan membawa pengaruh tidak saja
pada cara bernyanyi dalam penyembahan tetapi juga mempengaruhi rasa musikal
masyarakatnya. Hal yang tampak jelas diketahui adalah melalui gaya musiknya yang berbeda
walaupun bahasa yang digunakan adalah bahasa daerah Nias. Dalam tradisi musik gereja, yang
digunakan umumnya tangga nada diatonis. Sementara hasil penelitian Manhart (2004:78),
menunjukkan bahwa tangganada asli Nias menggunakan tangganada pentatonis dalam satu
oktafnya tanpa nada yang pasti (fixed). Hal yang sama diutarakan juga oleh Patton (1986).
Terkait dengan karakteristik musik tradisonal Nias, Suka Hardjana, seorang musikolog
Indonesia, dalam suatu wawancara dengan penulis di Solo 20 April 2013 mengatakan, bahwa
musik yang diturunkan oleh leluhur Nias memiliki keunikan yang sangat mengagumkan. Di
Nias, ketika Suka Hardajana meneliti tahun 1972, masih menyaksikan suatu nyanyian di desa
Bawӧmatuluo yang menurut istilah beliau memiliki sistem nada yang bukan diatonis tetapi
“microtone”. Pernyataan yang sama beliau kemukakan juga pada seri kuliah umum “Forum
Menyimak Musik Klasik hingga Kontemporer,” Maret 2010 di Salihara, Jakarta, yang dapat
diakses di http://www.youtube.com/watch?v= JYL8APy94Rg. Artinya, sistem diatonis bukan
karakter dasar musik tradisional Nias.
Dari hasil pengamatan selama ini, nyanyian di gereja atau pada upacara di sekolah-sekolah
masih terdapat perbedaan dalam cara mengekspresikan suatu nyanyian di perkotaan dan di
pedesaan. Bagi masyarakat perkotaan dipengaruhi oleh referensi musikal masyarakatnya yang
terbiasa dengan bunyi alat musik yang pitch-nya tetap (fixed) sehingga rasa musikalnya ikut
terpengaruh juga. Pada masyarakat pedesaan cara menyanyikan suatu lagu sedikit banyak
dipengaruhi oleh gaya nyanyian tradisional. Hal ini bukan untuk mengatakan yang satu salah dan
yang lainnya benar. Ini menegaskan bahwa telah terjadi pengayaan referensi musikal bagi
sebagian masyarakat Nias.
Referensi musik baru lainnya yang menambah kekayaan rasa musikal masyarakat Nias
diperoleh dari masuknya musik pop (popular musik) yang diusung melalui media elektronik dan
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digital. Seperti yang diungkapkan oleh Patton dalam penelitian yang dilakukannya di desa
Bawömataluo, Nias Selatan, bahwa,
The effects of tourism upon musik and musikal activity deserve further study, as does the
effects of newly introduced technology. At the time of this research, only a few individuals
owned cassette players by which they could listen to tapes brought from Sumatra.
However, cassette players and tapes are becoming increasingly available in Nias. The
possible effects of the introduction of other musikal forms upon traditional Nias musik
need to be examined. The effects of other technological advances, such as the
introduction of television, need study. Patton (1987:399)

Dengan kondisi sosial ekonomi yang lebih maju, kini masyarakat Nias dengan mudah
mengakses dan menikmati musik-musik dari luar daerahnya. Seiring dengan itu, di Nias, juga di
daerah Nusantara lainnya, telah banyak bermunculan musik pop daerah setempat. Dengan
bermotif ekonomi maupun bentuk alternatif perlawanan terhadap musik yang sudah ada, musik
pop daerah Nias makin bertambah kuantitasnya. Namun, bagi sebagian masyarakat Nias, musik
pop daerah kurang memiliki rasa musikal khas Nias. Hanya bahasanya yang berciri khas Nias.
Suatu hal yang mungkin belum disadari oleh sebagian pelaku dan masyarakat musik Nias pada
umumnya. Hal ini dapat diamati, misalnya melalui maena (menyanyi sambil menari). Dalam
maena ini, bentuk tarian dan nyanyian yang asli sudah mulai ditinggalkan. Gerakan dan melodi
aslinya telah mengalami transformasi. Sebagian melodi lagu-lagu pop diadopsi menjadi nyanyian
dalam maena sedangkan bahasanya menggunakan bahasa daerah Nias. Hal ini dapat menjadi
salah satu indikasi bahwa generasi muda Nias kurang memahami karakteristik musik tradisinya.
Salah satu jenis (genre) musik vokal tradisional Nias adalah nyanyian ratapan. Nyanyian ini
umumnya dilantunkan pada upacara kematian. Nyanyian ratapan Nias, selain fange’esi dan
fabӧlӧsi adalah hoho (khususnya hoho ba zimate). Hoho adalah nyanyian puitis (Zagötö, 1992:
23). Nyanyian hoho selalu ditampilkan tanpa iringan (a capella). Dalam penyajiannya, nyanyian
ini penuh dengan ornamen dan cenderung dinyanyikan dalam register atau ambitus tinggi.
. Di Nias, saat ini, bukan hanya nyanyian ratapan tradisional yang ada, misalnya hoho ba
zimate, tetapi nyanyian ratapan yang bersumber dari nyanyian gereja (buku zinunӧ) sehingga
dalam upacara dukacita kedua jenis nyanyian tersebut dapat saja disajikan secara bergantian.
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Apabila pihak yang berduka menyelenggarakan upacara kematian secara adat Nias, maka
nyanyian ratapan tradisional yang disajikan. Jika dalam upacara kematian diselenggarakan
ibadah penghiburan atau penguburan secara Kristiani, maka nyanyian ratapan gerejawi yang
disajikan. Bagi generasi muda yang tidak mengenal kedua karakteristik musik tersebut, maka
akan mengalami kesulitan untuk membedakannya karena keduanya sama-sama dinyanyikan
dalam bahasa daerah Nias.
Selain nyanyian ratapan dalam bentuk hoho, di Nias juga terdapat jenis nyanyian ratapan
yang disebut Mangadolu dan Lailӧ. Kedua jenis nyanyian ini biasanya dinyanyikan oleh
seseorang untuk meratapi kemalangan nasibnya. Menyenandungkan nyanyian ini sekaligus untuk
mengisi waktu luang setelah bekerja. Kenyataan sekarang, kedua jenis nyanyian ini sudah jarang
ditemukan.

C. Dasar Nyanyian Tradisonal Nias
Berdasarkan fakta di lapangan dan analisis data yang ditemukan melalui hasil observasi,
wawancara, dan dokumentasi menunjukkan bahwa nyanyian tradisional Nias pada upacara adat
umumnya dibawakan secara berkelompok. Nyanyian solo hanya ditemukan dalam fange’esi
atau nyanyian sebagai pengiring tari Moyo dengan atau tanpa iringan alat musik. Nyanyian
dalam tari Maena asli tidak menggunakan iringan alat musik tetapi dilakukan dengan menyanyi
secara bergantian antara pemimpin (sondrӧnia’ӧ) dengan anggota (sanehe). Menyanyi secara
tanya-jawab ini terdapat juga dalam hoho, namun hoho yang dilakukan secara sahut-sahutan
terdapat di Nias Selatan yang semuanya dinyanyikan secara a capella, kecuali hoho faohisa nasu
yang kadang diiringi dengan alat musik ndruri.
Adapun nada-nada nyanyian tradisional Nias saat ini tidak lagi hanya 4 nada (seperti nadanada yang terdapat dalam alat musik doli-doli) atau sistem nada pentatonis sebagaimana
diungkapkan oleh Patton (1987) dan Manhart (2004) melainkan telah menggunakan system nada
diatonis. Dalam hal interval nadanya sebagian tidak murni nada setengah (semitone) melainkan
terdapat beberapa interval yang lebih kecil (microtone).
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Pada bagian ritme, nyanyian tradisonal Nias umumnya diawali dengan gaya bebas
(recitative/ad libitum). Hal ini dimaksudkan sebagai ajakan bagi penyanyi lain untuk siap-siap
menyanyikan bagiannya. Sondrӧnia’ӧ atau sondroro membawakannya dalam nada tinggi yang
diakhiri dengan teriakan hu..! (Nias Utara) atau he...! (Nias Selatan). Setelah itu secara secara
berangsur masuk pada tempo yang sesungguhnya ketika sanehe/sanoyohi mulai bernyanyi.
Secara sosial, hal ini menggambarkan kebersamaan dan kesatuan untuk mencapai tujuan.
Seperti halnya musik vokal pada umumnya, yang tidak terlepas pada lirik lagu, maka lirik
nyanyian tradisional Nias disusun dalam bait-bait yang berisi sejarah, ajaran, maupun pandangan
hidup masyarakat Nias. Lirik lagu tersebut umumnya berbentuk amaedola (perumpamaan) untuk
menggambarkan sesuatu atau untuk menunjukkan status sosial seseorang. Salah satu contoh lirik
lagu hoho yang menggambarkan kehidupan/kematian seseorang adalah dengan mengambil
contoh buah kelapa (zekhula) dalam hoho Si Tӧlu Matona berikut ini.
Haiwa hö tabörötai tabörögö, ae
Ho ya, aehe, aö
Ya’ia haiwa na lahuta balö e
he balö zekhu, aö a
lawa lö zekhula, aö a
Ae, ta tou’ö ba iwawö
he ba iwawö ma, aö a
lawa wawö maera, aehe, aö a
Hai me’akha alakha e
aehe ba na mowa, aö a
yawa na mowa’a, aehe, aö a
Hai wa na lahuta balö e
he, balö gölö, aö a
lawa lö gölömbu, aehe, aö a
Ae ta tou’ö ba iwawö
he ba iwawö mba, aö a
lawa mbawa batu, aehe, aö a
Hai mea alakha’ö e
he ba na mombu, aö a
lawa na mombulu,
aehe aö a
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Beberapa kata pada lirik lagu di atas beberapa bagian diulang oleh sanoyohi pada baris
selanjutnya. Seperti pada baris pertama Ae, ta tou’ö ba iwawö/he ba iwawö. Kata iwawö diulang
oleh sanoyohi. Pada lirik lagu lain, kita dapat menemukan kata yang dinyanyikan oleh
sondrӧnia’ӧ/sondoro sering dipenggal untuk dilanjutkan atau diselesaikan oleh sanehe/sanoyohi.
Seperti pada baris empat he balö zekhu, aö a lawa lö zekhula, aö a. Kata zekhu yang dinyanyikan
oleh sanoyohi 1 diselesaikan dengan kata zekhula oleh sanoyohi 2. Inilah salah satu ciri
pembawaan lirik lagu nyanyian tradisonal Nias, selain diulang juga dipenggal. Lirik nyanyian
tersebut berdasarkan amaedola (pepatah) yang telah ada, yang dipilih/disusun ulang oleh
pembawanya sesuai dengan upacara adat dan status sosial seseorang.
Pola pemenggalan lirik di atas adakalanya berlaku juga untuk melodi lagu, yaitu suatu motif
tidak diselesaikan oleh sondrӧnia’ӧ/sondoro melainkan disempurnakan oleh sanehe/sanoyohi.
Ciri ini sangat umum ditemukan dalam nyanyian tradisional Nias.

D. Penutup
Berdasarkan temuan dilapangan dan hasil analsis seperti telah diutarakan di atas, maka
nyanyian tradisional Nias merupakan nyanyian yang dilakukan dalam upacara adat yang
dibawakan secara turun temurun. Musik Nias yang didominasi oleh musik vokal memiliki
cirikhas pada unsur nada dan liriknya. Interval nada tidak sama dengan semitone diatonis (Barat)
tetapi terdapat juga jarak microtone. Liriknya berdasarkan perumpamaan (amaedola) yang
disusun sesuai dengan tujuan upacara adat yang diselenggarakan serta status sosial seseorang.
Kata dalam lirik lagu dan motif melodi adakalanya dipenggal yang selanjutnya diselesaikan oleh
suara lain. Konsep pemenggalan motif ini jarang ditemukan dalam musik diatonis Barat, yang
umumnya diselesaikan oleh satu instrumen musik (timbre). Selain itu, mengekspresikan
nyanyian tradisional Nias diperlukan penyanyi yang bersuara tinggi dan yang memiliki
kemampuan untuk memilih/menyusun amaedola (perumpamaan) yang sesuai dengan upacara
yang diselenggarakan bagi sesorang.
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