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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tidak bisa kita pungkiri bagaimana pesan yang terkandung dalam 

sebuah film dengan cepat terserap dalam benak audien. Hal itu tidak terlepas 

dari kehebatan media massa yang memang mempunyai kekuatan sangat besar 

dalam mempengaruhi khalayak. Media massa merupakan penemuan teknologi 

yang luar biasa. Dalam ilmu komunikasi media massa merupakan sebuah alat 

untuk mengirim pesan kepada audien yang luas. Dengan media massa pesan 

bukan hanya tersampaikan kepada komunikan yang tidak kita lihat tetapi juga 

dengan generasi yang akan datang, sesuai dengan pendapat Harold D. Laswell 

dalam fungsi media yaitu Transmission of the social heritage from one 

generation to the next. Scrahamm menamakan fungsi ini sebagai encoder yang 

menjalankan fungsi the theacer.
1
 

Media menyampaikan pesan melalui berbagai jenis. Dalam kehidupan 

sehari-hari, untuk memperoleh satu informasi kita bisa mendapatkanya dari 

berbagai media. Shirley Biagi mengungkapkan bahwa media massa ada di 

manapun anda berada.
2
 Entah itu media cetak, Televisi, Radio ataupun media 

online (internet). Misalnya untuk memperoleh berita terbaru tentang masalah 

ekonomi, politik, maupun budaya kita hanya perlu memilih media yang paling 

mudah untuk kita akses. Seperti melalui handphone. Saat ini hampir semua 

orang mempunya handphone, dalam handphone terdapat piture canggih yang 
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dapat memudahkan kita untuk mengakses berita dengan sangat cepat. Bahkan 

dalam hitungan detik.  

Selain memberikan informasi yang bersifat edukatif media massa juga 

memilik fungsi entertain yang bersifat menghibur. Sebagaimana tercantum 

dalam UU Penyiaran nomor 32 tahun 2002, Ayat 1 pasal 4 tekait fungsi media 

massa sebagai media hiburan masyarakat.
3
 Fungsi media massa sebagai media 

hiburan adalah bagaimana sebuah pesan dalam media massa di desain 

semenarik mungkin agar tampak menarik untuk dilihat.  

Film dinyatakan sebagai bentuk dominan dari komunikasi massa visual 

dibelahan dunia, karena lebih dari jutaan orang menonton film dibioskop, film 

televisi atau Digital Video Disc (DVD).
4
 Pembuatan sebuah film yang berisi 

kritikan dalam bidang tertentu yang di balut dengan sentuhan seni 

sinematografi akan lebih menarik. Selain kita dapat melihatnya sebagai sebuah 

karya seni kita juga bisa melihat berbagai macam bentuk penolakan dan 

kecaman rakyat terhadap berbagai bentuk tindakan yang merugikan rakyak 

kecil. Selain itu film yang bertemakan budaya dan kehidupan masyarakat 

terpencil juga menjadi salah satu jenis film yang selalu mendapat perhatian 

lebih. Melalui film kita bisa melihat gambaran kehidupan di sisi lain negeri ini 

yang sebelumnya mungkin tidak terfikirkan bagi kita untuk melihatnya kita 

bisa melihatnya. Yang tenyata masih begitu banyak masalah yang terjadi di 

negeri ini. Kita hanya tahu dan bangga bahwa bangsa ini kaya akan bahasa, 

suku, budaya, alam, dan peninggalan sejarah. Tetapi masih banyak dari kita 
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yang tidak penah tahu bahwa ternyata kekayaan tersebut juga bisa 

menimbulkan banyak masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya 

terjadinya bentrok antar suku yang dilatarbelakangi perbedaan keyakinan dan 

kebudayaan, perang antar desa yang disebabkan oleh komunikasi yang kurang 

terjalin dengan baik, diakuinya kebudayaan kita oleh bangsa lain, yang 

mungkin karena terlalu banyak sehingga kita susah untuk menjaganya satu 

persatu. 

Film Serdadu kumbang adalah salah satu film karya anak negeri yang 

menarik untuk dilihat. Film yang berdurasi sekitar 1 jam 45 menit karya Ari 

Sihasale ini bercerita tentang kehidupan anak-anak didaerah pedalaman pulau 

Sumbawa. Film ini mengisahkan tentang kehidupan tiga orang anak yang 

duduk dibangku sekolah dasar yang tekadang merasa bosan dengan dunia 

pendidikan yang penuh dengan kekerasan dan hukuman. Tetapi demi cita-cita 

mereka terus berusaha untuk tetap bangkit. Film ini juga menampilkan 

bagaimana realitas kehidupan suku Sumbawa. 

Suku Sumbawa adalah suku asli yang mendiami pulau Sumbawa atau 

disebut tau Samawa, yang awalnya adalah penduduk yang berasal dan 

bermukim di Semenanjung Sanggar, lereng Gunung Tambora, pada ketinggian 

kurang lebih 2.850 mdpl. Mereka berpindah ketempat pemukiman baru di 

Sumbawa dengan menyusuri dataran rendah yang saat itu belum digenangi air 

lautan akibat mencairnya es kutub utara dan kutub selatan.
5
 Tau Samawa masih 

menganut aliran animisme yang cenderung beranggapan bahwa wilayah 

pegunungan memiliki kekuatan yang dapat melindungi mereka. Pulau 
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Sumbawa adalah pulau yang lestari dengan system pecaharian dan sumber 

penghidupan utama yaitu berternak dan bercocok tanam. 

Dalam film serdadu kumbang digambarkan bagaimana kehidupan suku 

Sumbawa yang masih kental dengan adat istiadat. Namun dalam film ini juga 

digambarkan bagaimana kehidupan masyarakat Sumbawa yang sudah mulai 

berubah, dari yang awalnya berternak dan bercocok tanam merupakan sumber 

kehidupan utama telah berubah, dan bertambah dengan menjadi nelayan dan 

berternak ikan sebagai mata pecaharian baru, dari yang awalnya beranggapan 

bahwa gunung memiliki kekuatan yang dapat melindungi, tetapi dalam film ini 

digambarkan rumah-rumah masyarakat diatas batu karang. Dalam film ini bisa 

dilihat bagaimana pengaruh-pengaruh dari kebudayaan lain sudah mulai 

merubah pola pikir masyarakat suku sumbawa tentang kehidupan. Kita bisa 

menyaksikan bagaimana kedua kebudayaan dapat hidup berdampingan dengan 

damai, tentram, dan saling menghormati antara penduduk asli suku sumbawa 

dan masyarakat pendatang. Suku lain yang teridentifikasi sebagai suku yang 

bercampur dengan suku sumbawa dalam film ini adalah suku Bajo. Kehidupan 

suku Bajo yang sangat lekat dengan laut dan berprofesi sebagai nelayan di 

gambarkan sangat jelas dan menyatu dengan masyarakat suku sumbawa. 

Suku Bajo dikenal sebagai suku pengembara laut yang tangguh. Suku 

bajo masuk ke Sumbawa sekitar abad ke 18 M.
6
 Saat ini suku bajo mendiami 

beberapa pulau kecil di Sumbawa, seperti di pulau Bungin,pulau Kaung, pulau 

Medang, pulau Koangko dan Labu Lalar. Hidup berdampingan dalam waktu 
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yang lama membuat masyarakat Sumbawa begitu akab dengan kehidupan dan 

budaya suku Bajo. Hal tersebut memungkinkan terjadinya akulturasi budaya 

yang menyebabkan berubahnya unsur budaya dalam kedua suku tersebut. 

Akulturasi budaya merupakan proses sosial yang terjadi apabila suatu 

kebudayaan dihadapkan dengan unsur kebudayaan asing dari suatu kebudayaan 

asing yang sedemikian rupa, sehingga lambat laun akan diterima dan dioleh 

kedalam kebudayaan sendiri, namun tidak menyebabkan hilangnya unsur 

kebudayaan asli dari kebudayaan tersebut.
7
 

Migrasi penduduk dari satu tempat ke tempat lain di muka bumi adalah 

salah satu faktor pendorong akulturasi. Zaman dahulu akulturasi budaya telah 

terjadi di Indonesia dan negara-negara lain. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa 

dan Asia ke Indonesia yang meninggalkan berbagai macam bentuk 

peninggalan sejarah, seperti candi, bagunan pemerintahan, agama dan system 

pemerintahan yang bila diperhatikan secara saksama merupakan perpaduan 

dari berbagai budaya ataupun peninggalan dari kebudayaan tersebut, 

merupakan salah satu wujud nyata dari akulturasi yang terjadi. Akulturasi di 

dalam kehidupan manusia adalah salah satu fenomena kehidupan yang tidak 

bisa dihindarkan lagi. Akulturasi menupakan salah satu cara manusia untuk 

menjadi lebih baik. Saat ini manusia berlomba-lomba untuk mempelajari 

bagaimana kehidupan bangsa lain yang lebih maju untuk diikuti, Itu 

merupakan salah satu cara untuk bertahan hidup yang dimiliki manusia. 

Namun disamping itu kita sebagai bagian dari suatu kebudayaan sudah 

seharusnya untuk bisa melihat dan mengetahui seperti apa sebenarnya 
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kebudayaan yang kita miliki dan sudah sejauh mana kebudayaan kita berubah 

akibat percampuran budaya tersebut. 

Dari pemaparan diatas peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana 

akulturasi budaya terjadi dan digambarkan dalam film Serdadu kumbang karya 

Ari Sihasale. Karena dalam film tersebut peneliti mengasumsikan bahwa telah 

terjadi Akulturasi budaya antara suku Sumbawa dengan suku Bajo, baik 

melalui adegan juga dialog berdasarkan pada realitas budaya suku Sumbawa 

yang sebenarnya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah, bagaimana akulturasi budaya terjadi dan 

digambarkan melalui adegan dan dialog, direpresentasikan dalam film Serdadu 

Kumbang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman apa dan bagaimana  

bentuk akulturasi budaya terjadi dan digambarkan, antara masyarakat suku 

Sumbawa dengan suku Bajo dalam film “Serdadu Kumbang” karya Ari 

Sihasale. 

D. Manfaat Penelitian 

D.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan 

yang lebih luas kepada mahasiswa, khususnya jurusan ilmu komunikasi 

konsentrasi audio visual, agar mengetahui bagaimana akulturasi budaya 
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terjadi dan direpresentasikan dalam sebuah media, yaitu film. Selain itu juga 

menyediakan referensi atau rujukan kajian pustaka untuk melengkapi 

penelitian-penelitian selanjutnya 

D.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaan bagi masyarakat luas dalam 

memahami dan memaknai pesan yang tekandung dalam film, sehingga 

bukan hanya pesan yang tampak (manifest content) saja yang dapat kita lihat 

melainkan pesan yang tersembunyi (latent content) juga bisa kita lihat. 

E. Tinjauan Pustaka 

E.1 Film 

E.1.1 Film Sebagai Media Industri 

Industri film adalah industri yang tidak ada habisnya. Sebagai 

media massa, film digunakan sebagai media yang merefleksikan realitas, 

atau bahkan membentuk realitas. Cerita yang ditayangkan lewat film dapat 

berbentuk fiksi atau non fiksi. Lewat film, informasi dapat dikonsumsi 

dengan lebih mendalam karena film adalah media audio visual. Media ini 

banyak digemari banyak orang karena dapat dijadikan sebagai hiburan dan 

penyalur hobi. 

Kelebihan film adalah karakternya yang audio-visual menjadikan 

film lebih kuat dalam menyampaikan pesan kepada khalayak yang 

multikultur dan lintas kelas sosial. Perasaan dan pengalaman yang hadir 

saat menonton film pun menjadikan film sebagai media yang spesial 

karena dapat membuat khalayak terbawa ke dalam film bersama dimensi 

parasosial yang dihadirkan. Bagi para pembuat film, film merupakan 
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media yang sangat representatif atas ide-ide kreatif mereka. Dan 

keakraban film terhadap khalayak menjadikan ide-ide dan pesan para 

pembuat film lebih gampang diterima khalayak.  

Kekurangan dari film adalah sebagai sangat multitafsir. Diperlukan 

analisa tersendiri untuk memahami unsur-unsur semiotik yang ditampilkan 

dalam film. Kemampuan film menembus batas-batas kultural di sisi lain 

justru membuat film-film yang membawa unsur tradisional susah untuk 

ditafsirkan bahkan salah tafsir oleh penonton yang berasal dari kelompok 

budaya lain. Sedangkan kekurangan lain dari film adalah film-film yang 

dibuat dalam universalitas akan turut membentuk apa yang disebut 

common culture yang dapat mengikis lokalitas masyarakat tertentu. Film 

juga sangat memberikan efek pada orang yang menontonnya terutama 

anak-anak, sehingga untuk jenis film-film tertentu seperti horor, kekerasan 

dan pornografi akan memberikan pengaruh negatif bagi khalayak. Dari 

segi industri, industrialisasi dan komersialisasi film telah menjadikannya 

sebagai media yang dikomodifikasi. Sehingga saat ini banyak film-film 

yang hanya mengejar pangsa pasar dan profit semata, kualitas pun tidak 

dipedulikan. Ideologi yang diusung film pun tidak jelas, semuanya hanya 

mengejar keuntungan semata. 

E.1.2 Film dan Pesan 

Melihat film sebagai mahakarya seni, tentu mempunyai maksud 

dan tujuan tertentu. Pembuatan sebuah film tentu tidak terlepas dari isi 

pesan yang terkandung didalam film, dan hal ini sangat dipengaruhi oleh 

orang yang membuat film tersebut. Dalam setiap pembuatan sebuah film 
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sudah pasti mempunyai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sesuai 

dengan muatan cerita yang terkandung di dalamnya. Film di setting untuk 

memenuhi kebutuhan publik yang terbatas maupun yang tidak terbatas 

(Sumarno:1996).
8
 Hal ini disebabkan juga oleh unsur-unsur ideologi dari 

pembuat film diantaranya unsur budaya, social, psikologi, penyampaian 

bahasa latin, dan unsur yang menarik dan merangsang imajinasi khalayak 

(Irawanto:1999).
9
 

Penyampaian pesan dalam sebuah film sama halnya dengan di 

dunia nyata, yaitu pesan disampaikan baik secara verbal maupun non 

verbal. Untuk tujuan penelitian pesan verbal dan pesan non verbal 

diuraikan sebagai berikut: 

E.1.1.1 Pesan Verbal 

Simbol atau pesan verbal adalah semua jenis simbol yang 

menggunakan satu kata atau lebih. Bahasa dapat juga dianggap sebagai 

sistem kode verbal (Deddy Mulyana, 2005). Bahasa dapat didefinisikan 

sebagai seperangkat simbol, dengan aturan untuk mengkombinasikan 

simbol-simbol tersebut, yang digunakan dan dipahami suatu komunitas.
10

 

Jalaluddin Rakhmat (1994), mendefinisikan bahasa secara 

fungsional dan formal. Secara fungsional, bahasa diartikan sebagai alat 

yang dimiliki bersama untuk mengungkapkan gagasan. Ia 

menekankan dimiliki bersama, karena bahasa hanya dapat dipahami bila 

ada kesepakatan di antara anggota-anggota kelompok sosial untuk 
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 Dewihanifia.blogspot.com, macam-macam pesan, 23 Januari 2012 

(dewihanifia.blogspot.com/2012/macam-macam-pesan.html) Diakses pada 27 April 2015 



10 
 

menggunakannya. Secara formal, bahasa diartikan sebagai semua kalimat 

yang terbayangkan, yang dapat dibuat menurut peraturan tatabahasa. 

Setiap bahasa mempunyai peraturan bagaimana kata-kata harus disusun 

dan dirangkaikan supaya memberi arti. Kalimat dalam bahasa Indonesia 

Yang berbunyi ”Di mana saya dapat menukar uang?” akan disusun dengan 

tatabahasa bahasa-bahasa yang lain sebagai berikut.
11

 

Tata bahasa meliputi tiga unsur: fonologi, sintaksis, dan semantik. 

Fonologi merupakan pengetahuan tentang bunyi-bunyi dalam bahasa. 

Sintaksis merupakan pengetahuan tentang cara pembentukan kalimat. 

Semantik merupakan pengetahuan tentang arti kata atau gabungan kata-

kata. 

Menurut Larry L. Barker (dalam Deddy Mulyana,2005), bahasa 

mempunyai tiga fungsi: penamaan (naming atau labeling), interaksi, dan 

transmisi informasi.
12

 

a. Penamaan atau penjulukan merujuk pada usaha mengidentifikasikan 

objek, tindakan, atau orang dengan menyebut namanya sehingga dapat 

dirujuk dalam komunikasi 

b. Fungsi interaksi menekankan berbagi gagasan dan emosi, yang dapat 

mengundang simpati dan pengertian atau kemarahan dan kebingungan 

c. Melalui bahasa, informasi dapat disampaikan kepada orang lain, inilah 

yang disebut fungsi transmisi dari bahasa. Keistimewaan bahasa 

sebagai fungsi transmisi informasi yang lintas-waktu, dengan 
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menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan, 

memungkinkan kesinambungan budaya dan tradisi kita 

Cansandra L. Book (1980), dalam Human Communication: 

Principles, Contexts, and Skills, mengemukakan agar komunikasi kita 

berhasil, setidaknya bahasa harus memenuhi tiga fungsi, yaitu:
13

 

a. Mengenal dunia di sekitar kita. Melalui bahasa kita mempelajari apa 

saja yang menarik minat kita, mulai dari sejarah suatu bangsa yang 

hidup pada masa lalu sampai pada kemajuan teknologi saat ini. 

b. Berhubungan dengan orang lain. Bahasa memungkinkan kita bergaul 

dengan orang lain untuk kesenangan kita, dan atau mempengaruhi 

mereka untuk mencapai tujuan kita. Melalui bahasa kita dapat 

mengendalikan lingkungan kita, termasuk orang-orang di sekitar kita. 

c. Untuk menciptakan koherensi dalam kehidupan kita. Bahasa 

memungkinkan kita untuk lebih teratur, saling memahami mengenal 

diri kita, kepercayaan-kepercayaan kita, dan tujuan-tujuan kita. 

E.1.1.2 Pesan Non Verbal 

Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan 

pesan-pesan nonverbal. Istilah nonverbal biasanya digunakan untuk 

melukiskan semua peristiwa komunikasi di luar kata-kata terucap dan 

tertulis. Secara teoritis komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal dapat 

dipisahkan. Namun dalam kenyataannya, kedua jenis komunikasi ini 

saling jalin menjalin, saling melengkapi dalam komunikasi yang kita 

lakukan sehari-hari. 
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1. Klarifikasi pesam non verbal 

Jalaludin Rakhmat (1994) mengelompokkan pesan-pesan 

nonverbal sebagai berikut:
14

 

a. Pesan kinesik. Pesan nonverbal yang menggunakan gerakan tubuh 

yang berarti, terdiri dari tiga komponen utama: pesan fasial, pesan 

gestural, dan pesan postural. 

Pesan fasial menggunakan air muka untuk menyampaikan 

makna tertentu. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa wajah 

dapat menyampaikan paling sedikit sepuluh kelompok makna: 

kebagiaan, rasa terkejut, ketakutan, kemarahan, kesedihan, 

kemuakan, pengecaman, minat, ketakjuban, dan tekad. Leathers 

(1976) menyimpulkan penelitian-penelitian tentang wajah sebagai 

berikut: a. Wajah mengkomunikasikan penilaian dengan ekspresi 

senang dan taksenang, yang menunjukkan apakah komunikator 

memandang objek penelitiannya baik atau buruk; b. Wajah 

mengkomunikasikan berminat atau tak berminat pada orang lain 

atau lingkungan; c. Wajah mengkomunikasikan intensitas 

keterlibatan dalam situasi situasi; d. Wajah mengkomunikasikan 

tingkat pengendalian individu terhadap pernyataan sendiri; dan 

wajah barangkali mengkomunikasikan adanya atau kurang 

pengertian. 
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Pesan gestural menunjukkan gerakan sebagian anggota 

badan seperti mata dan tangan untuk mengkomunikasi berbagai 

makna. 

Pesan postural berkenaan dengan keseluruhan anggota 

badan, makna yang dapat disampaikan adalah: a. Immediacy yaitu 

ungkapan kesukaan dan ketidak sukaan terhadap individu yang 

lain. Postur yang condong ke arah yang diajak bicara menunjukkan 

kesukaan dan penilaian positif; b. Power mengungkapkan status 

yang tinggi pada diri komunikator. Anda dapat membayangkan 

postur orang yang tinggi hati di depan anda, dan postur orang yang 

merendah; c. Responsiveness, individu dapat bereaksi secara 

emosional pada lingkungan secara positif dan negatif. Bila postur 

anda tidak berubah, anda mengungkapkan sikap yang tidak 

responsif. 

b. Pesan proksemik disampaikan melalui pengaturan jarak dan ruang. 

Umumnya dengan mengatur jarak kita mengungkapkan keakraban 

kita dengan orang lain. 

c. Pesan artifaktual diungkapkan melalui penampilan tubuh, pakaian, 

dan kosmetik. Walaupun bentuk tubuh relatif menetap, orang 

sering berperilaku dalam hubungan dengan orang lain sesuai 

dengan persepsinya tentang tubuhnya (body image). Erat kaitannya 

dengan tubuh ialah upaya kita membentuk citra tubuh dengan 

pakaian, dan kosmetik. 
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d. Pesan paralinguistik adalah pesan nonverbal yang berhubungan 

dengan dengan cara mengucapkan pesan verbal. Satu pesan verbal 

yang sama dapat menyampaikan arti yang berbeda bila diucapkan 

secara berbeda. Pesan ini oleh Dedy Mulyana (2005) disebutnya 

sebagai parabahasa. 

e. Pesan sentuhan dan bau-bauan. 

Alat penerima sentuhan adalah kulit, yang mampu 

menerima dan membedakan emosi yang disampaikan orang 

melalui sentuhan. Sentuhan dengan emosi tertentu dapat 

mengkomunikasikan: kasih sayang, takut, marah, bercanda, dan 

tanpa perhatian. 

Bau-bauan, terutama yang menyenangkan (wewangian) 

telah berabad-abad digunakan orang, juga untuk menyampaikan 

pesan –menandai wilayah mereka, mengidentifikasikan keadaan 

emosional, pencitraan, dan menarik lawan jenis. 

2. Fungsi pesan non verbal 

Mark L. Knapp (dalam Jalaludin, 1994), menyebut lima fungsi 

pesan nonverbal yang dihubungkan dengan pesan verbal.
15

 

a. Repetisi, yaitu mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan 

secara verbal. Misalnya setelah mengatakan penolakan saya, saya 

menggelengkan kepala. 
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b. Substitusi, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Misalnya 

tanpa sepatah katapun kita berkata, kita menunjukkan persetujuan 

dengan mengangguk-anggukkan kepala. 

c. Kontradiksi, menolak pesan verbal atau memberi makna yang lain 

terhadap pesan verbal. Misalnya anda ‟memuji‟ prestasi teman 

dengan mencibirkan bibir, seraya berkata ”Hebat, kau memang 

hebat.” 

d. Komplemen, yaitu melengkapi dan memperkaya makna pesan 

nonverbal. Misalnya, air muka anda menunjukkan tingkat 

penderitaan yang tidak terungkap dengan kata-kata. 

e. Aksentuasi, yaitu menegaskan pesan verbal atau 

menggarisbawahinya. Misalnya, anda mengungkapkan betapa 

jengkelnya anda dengan memukul meja. 

Sementara itu, Dale G. Leathers (1976) dalam Nonverbal 

Communication Systems, menyebutkan enam alasan mengapa pesan verbal 

sangat signifikan. Yaitu:
16

 

a. Factor-faktor nonverbal sangat menentukan makna dalam 

komunikasi interpersonal. Ketika kita mengobrol atau 

berkomunikasi tatamuka, kita banyak menyampaikan gagasan dan 

pikiran kita lewat pesan-pesan nonverbal. Pada gilirannya orang 

lainpun lebih banya ‟membaca‟ pikiran kita lewat petunjuk-

petunjuk nonverbal. 
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b. Perasaan dan emosi lebih cermat disampaikan lewat pesan 

noverbal ketimbang pesan verbal. 

c. Pesan nonverbal menyampaikan makna dan maksud yang relatif 

bebas dari penipuan, distorsi, dan kerancuan. Pesan nonverbal 

jarang dapat diatur oleh komunikator secara sadar. 

d. Pesan nonverbal mempunyai fungsi metakomunikatif yang sangat 

diperlukan untuk mencapai komunikasi yang berkualitas tinggi. 

Fungsi metakomunikatif artinya memberikan informasi tambahan 

yang memeperjelas maksud dan makna pesan. Diatas telah kita 

paparkan pesan verbal mempunyai fungsi repetisi, substitusi, 

kontradiksi, komplemen, dan aksentuasi. 

e. Pesan nonverbal merupakan cara komunikasi yang lebih efisien 

dibandingkan dengan pesan verbal. Dari segi waktu, pesan verbal 

sangat tidak efisien. Dalam paparan verbal selalu terdapat 

redundansi, repetisi, ambiguity, dan abtraksi. Diperlukan lebih 

banyak waktu untuk mengungkapkan pikiran kita secara verbal. 

f. Pesan nonverbal merupakan sarana sugesti yang paling tepat. Ada 

situasi komunikasi yang menuntut kita untuk mengungkapkan 

gagasan dan emosi secara tidak langsung. Sugesti ini dimaksudkan 

menyarankan sesuatu kepada orang lain secara implisit (tersirat). 

E.1.3 Film Sebagai Representasi Realitas 

Ketika kita menjadi penikmat film, saat kita menemukan adegan 

yang sama seperti yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai individu 

ataupun bagian dari kelompok, kita akan merasa lebih masuk dan menjadi 
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bagian dari cerita film tersebut. Hal ini tidak terlepas dari sejarah film 

dimana Thomas Edison menjadi orang yang sangat berjasa. Dia adalah 

orang yang pertama kali mengembangkan kamera citra bergerak pada 

tahun 1888, saat ini dia berhasil merekam gambar yang berdurasi sekitar 

15 detik.  Setelah itu Lumiere bersaudara yang mengembangkannya dan 

dia mulai memberikan pertunjukan sinematik kepada masyarakat di kota 

paris.
17

 

Saat ini hampir seluruh elemen dari kehidupan telah dimuat dan 

diceritakan dalam film. Jika kita kembali ke zaman dulu dimana teknologi 

seperti sekarang ini masih belum ditemukan atau masih belum bisa 

menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan kita bertanya kepada 

seseorang seorang anak apakah mereka pernah mendengar tentang cerita 

Sangkuriang atau cerita rakyat lain yang melagenda, mungkin mereka 

akan mengatakan tidak, dan walaupun mereka mengatakan ia, mereka 

hanya mendengar cerita dari orang tua mereka yang menceritanya secara 

lisan.  

Zaman dulu manusia menyampaikan cerita hanya dengan 

menggunakan lisan, maka saat ini dengan kemajuan teknologi sebuah 

cerita bisa disampaikan dalam bentuk gambar yang bergerak, yang 

sekaligus mempertegas dan menjadi bukti bahwa sebuah cerita benar 

adanya. Selain itu melalui film cerita-cerita tersebut tidak hanya akan 

sampai pada mereka khalayak yang ada saat itu, melainkan akan menjadi 

dokumen untuk diperlihatkan kepada generasi yang akan datang. Dari situ 
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kita bisa mengatakan bahwa film merupakan refresentasi dari realitas 

kehidupan. 

Seorang penulis sekenario memerlukan waktu yang panjang untuk 

mengamati kehidupan social yang terjadi dalam masyarakat. Berbagai 

bentuk referensi dan informasi mereka kumpulkan guna menemukan satu 

tema cerita yang menarik, memilih satu tema cerita dalam unsur 

kehidupan masyarakat yang begitu komplek menjadi tantangan tersendiri 

bagi seorang penulis. Menemukan satu tema yang bisa merepresentasikan 

realitas kehidupan dan merekonstruksikan kedalam bentuk film adalah 

pekerjaan yang panjang dan memerlukan kesolitan organisasi produksi. 

E.1.4 Jenis-Jenis Film 

1. Film Fiksi 

Film fiksi merupakan jenis film yang memberikan kebebasan 

kepada pembuat film dalam menuangkan ide. Pembuatan script dan 

skenario film fiksi tergantung pada keinginan dari orang yang 

membuatnya. Film fiksi umumnya merupakan khayalan dan imajinasi 

seorang pembuat cerita yang dirasa pantas untuk difilmkan. Dalam 

dunia film kita biasa melihat berbagai jenis film seperti film derama, 

action, horror, dan film musical. Pada dasarnya film fiksi adalah film 

yang tidak sesuai dengan realita atau tidak nyata. 

2. Film Non Fiksi 

Film non fiksi adalah film yang berupa hasil dokumentasi dari 

realitas kehidupan. Dalam membuat film dokumenter seorang 

sutradara tidak menciptakan adegan atau cerita tetapi hanya merekam 
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kejadian yang nyata dan benar-benar terjadi. Seiring dengan 

berkembangnya zaman kita biasanya melihat film dokumenter yang 

menggambarkan kehidupan suatu kelompok masyarakat dalam suku 

atau budaya tertentu. Membuat film dengan latar belakang 

kebuadayaan tentunya membuat sutradara sebagai pembuat film harus 

memindahkan keadaan realitas yang sebenarnya sesuai dengan 

ideologi-ideologi yang tumbuh dalam kebudayaan tersebut kedalam 

layar. Herru Effendi menyatakan bahwa pembuatan film dokumenter 

tidak pernah terlepas dari tujuan penyebaran informasi, pendidikan, 

dan propaganda bagi orang atau kelompok tertentu.
18

 

3. Film Ekperimental 

Umumnya film eksperimental berbentuk cerita-cerita abstrak 

yang tidak mudah untuk dipahami. Para sineas film eksperimental 

berkerja diluar indutri film utamanya (mainstream) dan berkerja pada 

studio independent. Film eksperimental tidak memiliki plot namun 

tetap memiliki struktur. Emosi, ide serta pengalaman sineasnyalah 

yang mempengaruhi strukturnya film jenis ini. Cerita yang terdapat 

didalamnya terkadang tidak jelas bahkan terkadang tidak bercerita 

tentang apapun. 

E.1.5 Unsur-Unsur Pembentuk Film 

Secara umum unsur dalam film dibagi menjadi dua yaitu unsur 

naratif dan unsur sinematik. Dalam membentuk sebuah film kedua unsur 

itulah yang saling saling berinteraksi secara berkesinambungan. Bisa kita 
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pahami bahwa unsur naratif itu sebagai bahan (materi) yang diolah 

sedangkan unsur sinematik merupakan cara (gaya) untuk mengolahnya. 

Kedua unsur tersebut harus menjadi satu kesatuan untuk bisa membentuk 

sebuah film dengan kata lain unsur tersebut tidak akan membentuk sebuah 

film apabila hanya berdiri sendiri. 

Unsur naratif dalam film berhubungan dengan tema dan ide cerita 

film. Setiap cerita film pasti memiliki unsur-unsur seperti tokoh, konflik, 

lokasi, dan waktu. Keseluruhan elemen itulah yang membentuk unsur 

naratif secara keseluruhan. Interaksi secara berkesinambungan antar 

elemen itulah yang akan membentuk sebuah cerita yang memiliki makna, 

tujuan dan maksud tertentu. Sedangkan unsur sinematik dalam film 

merupakan aspek-aspek teknis dalam pembuatan film. Unsur sinematik 

dibagi menjadi empat elemen pokok yakni, mise-en scene, sinematografi, 

editing dan suara. Sama seperti unsur naratif, elemen-elemen dalam unsur 

sinematik ini yang berinteraksi secara berkesinambungan dan akan 

membentuk unsur sinematik yang utuh. Kedua unsur inilah yang akan 

membentuk sebuah film yang berkualitas dengan makna pesan yang 

berbeda didalamnya 

E.1.6 Struktur Film 

1). Shot 

Shot adalah bagian dari rangkaian gambar yang begitu panjang, 

dan direkam dengan satu take saja. Secara teknis shot adalah ketika 

seorang cameramen mulai menekan tombol record hingga menekan 

tombol record kembali. 
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2). Scene 

Scene adalah satu segmen pendek dari keseluruhan cerita yang 

memperlihatkan satu aksi berkesinambungan yang diikat oleh ruang, 

waktu, isi (cerita), tema, karakter, atau motif. Satu scene biasanya 

terdiri dari beberapa shot yang saling berhubungan. 

3). Squence 

Sequence merupakan suatu segmen besar yang memperlihatkan 

satu pristiwa yang utuh. Satu sequence umumnya terdiri dari beberapa 

scene yang saling yang saling berhubungan. 

E.1.7 Sinematografi 

Sinematografi secara etimologis berasal dari bahasa latin, yaitu 

Kinema (gerak), Photos (cahaya), Graphos (lukisan/tulisan). 

Sinematografi dapat diartikan sebagai aktivitas melukis gerak dengan 

cahaya. Unsur sinematografi secara umum dibagi menjadi tiga aspek , 

yaitu; kamera dan film, framing, serta durasi gambar. Untuk kebutuhan 

pnelitian, framing merupakan hubungan kamera dengan obyek 

a. Jarak. 

Jarak Yang dimaksud adalah seberapa jauh jarak kamera 

terhadap obyek dalam frame. Secra umum pengaturan jarak kamera di 

bagi menjadi tujuh jenis
19

, yaitu; 

1). Exstreme long Shot 

Extreme long shot merupakan jarak kamera yang paling 

jauh dari obyek. Wujud fisik manusia hampir tidak Nampak. 
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Teknik ini umumnya dipakai untuk mengambarkan sebuah obyek 

yang sangat jauh atau panorama yang luas. 

2). Long Shot 

Pada long shot tubuh manusia tampak jelas namun latar 

belakang masih sedikit lebih dominan. Long shot sering kali 

digunakan sebagai establishing shot, yakni shot pembuka sebelum 

digunakan shot-shot yang berjarak lebih dekat. 

3). Medium Long Shot 

Pengambilan gambar medium long shot menampilkan 

tubuh manusia dari bawah lutut sampai keatas. Tubuh dan 

lingkungan yang menjadi latar akan terlihat seimbang. 

4). Medium Shot 

Pada jarak medium shot tubuh akan nampak mulai 

pinggang ke atas. Gesture serta ekspresi wajah mulai tampak. 

Sosok manusia sebagai obyek mulai dominan dalam frame. 

5).  Medium Close up 

Pada Jarak ini akan memperlihatkan tubuh manusia mulai 

dada hingga keatas. Sosok tubuh manusia mulai mendominasi 

frame dan latar belakang tidak lagi dominan. Digunakan dalam 

adegan percakapan. 

6). Close up 

close up memperlihat wajah, tangan, kaki, atau objek lain. 

Teknik ini digunakan untuk memperlihatkan ekspresi obyek dengan 

jelas serta gesture yang mendetail.  
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7). Extrem Close up  

Extreme close up merupakan jarak terdekat dalam teknik 

pengambilan gambar. Teknik ini biasanya digunakan untuk lebih 

memperdetail lagi bagian dari wajah, seperti mata, hidung, mulut dan 

bagian obyek lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 2. Ilustrasi jarak kamera terhadap objek. 

b. Sudut Kamera (Angel) 

Sudut kamera adalah sudut pandang kamera terhadap obyek 

dalam frame. Secara umum sudut kamera dibagi menjadi tiga, yaitu; 

1). Low Angel 

Low angel adalah sudut pengambilan gambar dengan posisi 

kamera berada pada posisi lebih rendah dari obyek. Pengan gambar 

dengan sudut seperti ini biasanya digunakan untuk membuat obyek 

kelihatan lebih tinggi dan lebih dominan. 
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2). High Angel 

High angel merupakan sudut pengambilan gambar dari atas 

dengan tujuan untuk memperlihatkan obyek terlihat imperior dan 

tertekan. 

3). Eye Level 

Sudut pengambilan gambar eye level akan menempatkan 

kamera sejajar dngan subyek. Sudut pengambilan gambar ini akan 

mengakibatkan obyek kelihatan netral. 

E.2 Kebudayaan 

E.2.1 Pengertian Kebudayaan 

Menurut ilmu antropologi kebudayaan adalah keseluruahan system 

gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat 

yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Hal tersebut berarti 

bahwa hampir seluruh tindakan manusia adalah kebudayaan karena hanya 

sedikit tindakan manusia dalam kehidupan yang tidak perlu dibiasakan 

dengan belajar, yaitu beberapa tindakan naluri, beberapa refleks, beberapa 

tindakan akibat proses fisikologi, atau kelakuan membabi buta. Bahkan 

beberapa tindakan manusia yang dibawa oleh gen bersama kelahirannya 

(seperti makan, minum, atau berjalan dengan kedua kakinya), juga 

dirombak olehnya menjadi sebuah tindakan berkebudayaan. Manusia 

makan pada waktu-waktu tertentu yang dianggapnya wajar dan pantas, ia 

makan dan minum dengan alat-alat, cara-cara dan sopan santun atau 

protokol yang sering kali sangat rumit, harus dipelajari terlebih dahulu 

dengan susah payah. 
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Kata kebudayaan berasal dari kata sanskerta “buddhayah”, yaitu 

bentuk jamak dari “buddhi” yang berarti “budi” atau “akal”. Dengan 

demikian kebudayaan dapat diartikan: hal-hal yang bersangkutan dengan 

akal. Kebudayan atau culture dalam bahasa inggris berasal dari kata colere 

yang berarti bercocok tanam (cultivation). Cultivation memiliki arti 

pemeliharaan ternak, hasil bumi, dan upacara-upacara religius yang 

darinya diturunkan istilah kultus atau “cult”. 
20

 

Disamping istilah kebudayaan ada pula istilah peradaban yang 

kalau dalam istilah Inggris civilization. Istilah tersebut biasa dipakai untuk 

menyebutkan bagian dari kebudayaan yang halus, maju, dan indah, 

misalnya: kesenian, ilmu pengetahuan, adat sopan santun pergaulan, 

kepandaian menulis, organisasi kenegaraan dan sebagainya. Istilah 

peradaban juga sering dipakai untuk menyebut suatu kebudayaan yang 

mempunyi system teknologi, ilmu pengetahuan, seni bangunan, seni rupa, 

dan system kenegaraan dari masyarakat kota yang kompleks. 

E.2.2 Tiga Wujud Kebudayaan 

J.J Honigmann menjelaskan adanya tiga gejala kebudayaan, yaitu 

yang pertama ideas, yang kedua activities, dan yang ketiga artifact.
21

 

Selain itu seorang budayawan Indonesia Koentjaranigrat mempunyai 

pandangan yang sama, namun dijelaskan lebih mendalam mengenai tiga 

wujud kebudayaan,
22

 yaitu: 
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1. wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, 

norma, peraturan dan sebagainya. Wujud dari kebudayaan ini bersifat 

abstrak, tidak dapat diraba atau difoto. Lokasinya ada didalam kepala 

atau dengan perkataan lain, dalam fikiran masyarakat tempat 

kebudayaan bersangkutan itu hidup. 

2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas secara tindakan 

berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud dari kebudayaan yang 

kedua ini adalah tentang system social yang terdiri dari aktivitas-

aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan, dan bergaul satu 

sama lain. 

3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia atau 

disebut dengan kebudayaan fisik. Berupa hasil fisik dari aktivitas, 

perbuatan, dan karya manusia dalam masyarakat. Sifatya paling 

kongkret dan berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, 

dilihat, dan difoto. 

E.2.3 Adat-Istiadat 

1. Sistem Nilai Budaya, Pandangan Hidup dan Ideologi 

System nilai budaya merupakan tingkat tertinggi dan paling 

abstrak dari adat-istiadat. Hal itu dikarenakan nilai budaya merupakan 

konsep-konsep yang mengenai sesuatu yang ada dalam alam fikiran 

sebagian besar dari masyarakat yang mereka anggap bernilai, berharga, 

dan penting dalam hidup sehingga dapat berfungsi sebagai suatu 

pedoman yang memberi arah dan orientasi pada kehidupan 

masyarakat. Nilai budaya bersifat sangat luas dan umum, sehingga 
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terkadang sangat sulit untuk dijelaskan secara rasional dan nyata. 

Individu dalam masyarakat sudah dihadapkan dengan nilai-nilai 

budaya yang hidup dalam lingkungannya. Itulah sebabnya nilai budaya 

dalam suatu kebudayaan tidak dapat diganti dengan nilai budaya yang 

lain dalam waktu singkat.
23

 

2 Adat-Istiadat, Norma, dan Hukum 

Norma dalam kebudayaa merupakan aturan-aturan untuk 

bertindak yang bersifat khusus, dan perumusan bersifat terperinci, 

jelas, tegas, dan tidak meragukan. Hal tersebut karena fungsi norma 

yang mengatur bersifat mengatur tindakan individu. Jika norma terlalu 

umum dan luas ruang lingkupnya, serta kabur perumusannya, maka 

norma tersbut tidak dapat mengatur tindakan individu dalam 

masyarakat. 

E.2.4. Unsur-unsur Kebudayaan 

Ada banyak sekali kebudayaan yang tersebar diseluruh dunia 

(misalnya kebudayaan Jawa, kebudayaan Bali, kebudayaan Eropa, 

kebudayaan Amerika latin, dll). Hal terbut menyebabkan adanya 

perbedaan pandangan diantara sarjana antropologi terkait unsur 

kebudayaan. Namun kita bisa mengambil point-point penting dari berbagai 

kerangka unsur-unsur kebudayan universal yang yang telah disusun oleh 

para sarja antropologi diseluruh dunia. selanjutnya Koentjaranigrat dalam 

bukunya menjelaskan bahwa ada tujuh unsur pokok dari kebudayaan, 

yaitu; bahasa, system pengetahuan, organisasi sosial, system peralatan 
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hidup dan teknologi, system mata pencaharian, system religi dan yang 

terakhir kesenian.
24

 

Untuk tujuan penelitian, secara umum ke tujuh unsur kebudayaan 

tersebut dijelaskan sebagai dapat berikut: 

1). Bahasa 

Sebagai homo longuens bahasa merupakan produk dari 

manusia. Dalam kehidupan manusia awalnya bahasa hanya di 

sampaikan dalam bentuk tanda (kode) yang kemudian berkembang 

kedalam bentuk lisan, dan akhirnya menjadi bahasa tulisan. 

2). System Pengetahuan 

Sebagai homo sapien pengetahuan merupakan produk dari 

manusia. Pengetahuan dapat diperoleh dari hasil pemikiran sendiri 

ataupun pemikiran orang lain. Dengan bahasa hasil pemikiran tersebut 

disebar luaskan. Sehingga sampai kepada generasi yang selanjutnya. 

3). Organisasi Sosial 

Organisasi sosial merupakan hasil manusia sebagai homo 

socius. Tubuh yang lemah namun memiliki akal membuat manusia 

menyusun organisasi, dimana manusia berkerja sama untuk 

meningkatkan kekuatan dan kesejahteraan hidup. 

4). System peralatan hidup dan teknologi 

Manusia sebagai homo faber menggunakan akal dan fikiran 

mereka untuk menciptakan alat-alat yang mereka gunakan dalam 
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melengkapi kebutuhan hidup. Kemampuan manusia menciptakan dan 

menggunakan membuat manusia berbeda dari binatang. 

5.)  System mata pencaharian 

System mata pencaharian merupakan cara manusia sebagai 

homo economicus dalam meningkatkan tingkat kehidupan. 

6).  System religi 

Sebagai homo religious manusia memiliki kecerdasan pikiran 

dan prasaan luhur, membuat mereka sadar bahwa diatas kekuatan yang 

dimilikinya masih ada kekuatan yang maha besar. Rasa takut membuat 

manusia menyembah dan lahir sebuah kepercayaan yang sekarang 

menjadi agama. 

7). Kesenian 

Kesenian merupakan hasil manusia sebagai homo aestetieus. 

Setelah kebutuhannya fisik, maka untuk memenuhi kebutuhan 

fisikisnya manusia memerlukan hiburan. Kebutuhan tersebut dapat 

merekan dapatkan dalam kesenian.  

E.3 Komunikasi Antarbudaya 

E.3.1 Pengertian Komunikasi Antarbudaya 

Komunikasi dan kebudayaan merupakan dua konsep yang tidak 

dapat dipisahkan. Pusat perhatian komunikasi dan kebudayaan yang 

terletak pada variasi langkah dan cara manusia berkomunikasi melintasi 

komunikasi manusia atau kelompok sosial. Pelintasan komunikasi itu 

menggunakan kode-kode pesan, baik secara verbal maupun nonverbal, 
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yang secara alamiah selalu digunakan dalam semua konteks interaksi antar 

manusia. 

Berikut beberapa definisi komunikasi antar budaya menurut para 

ahli:
25

 

 Komunikasi antarbudaya adalah komunikasi antar orang-orang yang 

berbeda kebudayaan misalnya antar suku bangsa, entik, ras, dan kelas 

sosial. ( Larry A. Samovar dan Richard E. Porter) 

 Komunikasi antarbudaya adalah proses pertukaran sistem simbolik 

yang membimbing perilaku manusia, dan membatasi mereka dalam 

menjalankan fungsinya sebagai kelompok. ( Guo-Ming Chen dan 

William J. Starosta) 

 Komunikasi antarbudaya adalah suatu proses komunikasi simbolik, 

interpretatif, transaksional, dan kontekstual yang dilakukan oleh 

sejumlah orang yang karena memiliki perbedaan derajat kepentingan 

memberikan interpretasi dan harapan secara berbeda terhadap apa yang 

disampaikan dalam bentuk perilaku tertentu sebagai makna yanng 

dipertukarkan.( Lustig dan Koester) 

 Komunikasi antrbudaya adalah sebagai interaksi antar pribadi, antar 

seorang anggota dengan kelompok yang berbeda. ( ICC) 

Dari beberapa pengertian komunikasi antarbudaya di atas, dapat 

disimpulkan bahwa proses komunikasi antar pribadi merupakan interaksi 
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antar pribadi dan komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh beberapa 

orang yang memeliki latar belakang kebudayaan yang berbeda.  

E.3.2 Konsep yang berkaitan dengan Komunikasi Antarbudaya 

Pembahasan tentang komunikasi antarbudaya hampir melibatkan 

beberapa konsep diantaranya yaitu komunikasi etnik, ras, antarbudaya, 

lintas budaya, etnosentrisme, raisme, dan multikultural. Berikut 

penjelasnnya:
26

 

 Etnik 

Etnik atau sering disebut kelompok adalah sebuah himpunan 

manusia atau sekelompok manusia yang dipersatukan oleh suatu 

kesadaran atas kesamaan sebuah kultur atau subkultur tertentu, atau 

karena kesamaan ras, agama, asal usul bangsa, bahkan peran dan 

fungsi tertentu. ( J.Jones) 

 Ras 

Ras adalah suatu himpunan manusia atau sekelompok orang 

dari suatu masyrakat yang di cirikan oleh kombinasi karakter fisik, 

genetika keturunan, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut yang 

memudahkan kita untuk membedakan himpunan kelompok lain 

dengan kelompok yang lain. ( W. M Krogman) 

 Etnosentrisme / Rasisme 

Konsep etnosentrisme sering kali dipakai secara bersama 

dengan resisme. Konsep ini mewakili suatu pemgertian bahwa setiap 

kelompok etnik atau ras mempunyai semangat dan ideologi untuk 
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menyatakan bahwa kelompoknya lebih superior dari pada kelompok 

etnik atau ras akan memeiliki sikap etnosntrisme atau resisme yang 

tinggi. Sikap etnosentrisme dan resisme itu terbentuk prasangka, 

diskriminasi, dan jarak sosial terhadap kelompok lain. ( J.Jones) 

 Multikuturalisme  

Multikuturalisme merupakan suatu paham atau situasi kondisi 

masyrakat yang tersusun dari banyak kebudayaan. Orang- orang yang 

multukultur adalah meraka tang telah mempelajari dan menggunakan 

kebudayaan secara cepat, afektif, jelas, serta ideal dalam interaksi dan 

komunikasi dengan orang lain. ( David S. Hopes) 

 Komunikasi Lintas Budaya 

Komunikasi lintas budaya adalah suatu studi tentang 

perbandingan gagasan konsep dalam berbagai kebudayaan. Serta 

komunikasi anatarbudaya itu lebih meliputi interaksi antar orang dari 

latar belakang budaya yang berbeda-beda, sedangkan komunikasi 

lintas budaya lebih menekan pada perbandingan interaksi antarorang 

dari latar belakang budaya yang sama. 

E.3.3 Konteks Komunikasi Antarbudaya 

Kita sudah mendiskusikan hubungan antara komunikasi dan 

kebudayaan bahwa konsentrasi dari hubungan itu terletak pada pelintasan 

komunikasi verbal dan non verbal antara kelompok sosial dalam 

masyrakat. Didalam konteks-konteks tersebut itulah muncul komunikasi 

antar budaya. Disini perlu disadari bahwa manusia selalu berkomunikasi 

dengan sesamanya yang melintasi ruang dan waktu. Semua konteks itu 



33 
 

memang ada dalam benak manusia, namun perlu dipahami bahwa konteks 

itu merupakan kombinasi yang melibatkan para peserta komunikasi yang 

mengisi ruang dan waktu komunikasi.
27

 

Konteks komunikasi antarbudaya dapat meliputi komunikasi 

antarpribadi  atau lintas pribadi, di antara dua orang (dyad) komunikasi 

tiga orang ( triads), komunikasi gender yaitu komunikasi antara atau 

lintasan peserta komunikasi yang berbeda jenis kelamin ( antara sesama 

permpuan, atau antara perempuan dengan laki-laki). Juga komunikasi 

antar kelompok atau lintas kelompok, komunikasi antarorganisasi, 

komunikasi massa, termasuk antarkhalayak yang berbeda budaya. Jika kita 

memahami konteks komunikasi antarbudaya ini dengan baik den benar 

maka akan membantu kita menyelesaikan semua masalah interaksi, 

kompetisi, dan konflik antarbudaya.
28

 

Sebagaimana kita membayangkan sebuah teknologi komunikasi 

yang menghasilkan aat-alat transportasi yang digunakan untuk 

memindahkan manusia dari suatu ruang  dan waktu ke ruang dan waktu 

yang lain, dari lokal sampai ke global maka itulah konteks komunikasi 

antarbudaya. Ini berarti bahwa komunikasi antarbudaya melibatkan 

berbagai peserta komunikasi yang berasal dari latar belakang kebudayaan 

yang berbeda-beda dalam ruang yang sangat luas. Oleh karena itu , salah 

satu kunci untuk menentukan komunikasi antarbudaya yang efektif adalah 

pengakuan terhadap faktor-faktor pembeda yang mempengaruhi 

komunikasi, apakah itu etnik, ras, atau kelompok kategori yang memiliki 
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kebudayaan tersendiri. Perbedaan-perbedaan itu meliputi nilai, normal, 

kepercayaan, bahasa, sikap, dan persepsi, semuanya sangat menentukan 

pola-pola komunikasi antarbudaya dan lintas budaya akan menghasilkan 

kesalapahaman, prasangka, dan diskriminasi. Kesimpulannya, kita perlu 

memahami situasi dan kondisi dimana peroses komunikasi antarbudaya itu 

melalui beberapa tahap atau konsep.
29

 

E.4 Akulturasi 

E.4.1 Pengertian Akulturasi 

Koentjaraningrat, Akulturasi adalah suatu proses sosial yang 

timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu 

dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan 

sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun 

diterima dan diolah kedalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan 

hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri.
30

 

    Garbarino, “Acculturation (is) the process of culture change as a 

result of long term, face to face contact between two societies” (Garbarino, 

1983). Akulturasi (adalah) proses perubahan budaya sebagai akibat jangka 

panjang, tatap muka kontak antara dua masyarakat.
31

 

    Redfield, Linton, Herskovits, Akulturasi meliputi fenomena 

yang timbul sebagai hasil, jika kelompok-kelompok manusia yang 

mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda bertemu, dan mengadakan 

kontak secara terus menerus, yang kemudian menimbulkan perubahan 
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dalam pola kebudayaan yang original dari salah satu kelompok atau 

kedua-duanya.
32

 

Istilah akulturasi, atau acculturation atau culture contact, secara 

umum mempunyai arti sebagai proses social yang timbul bila suatu 

kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan 

unsur-unsur kebudayaan asing dari suatu kebudayaan asing dengan 

sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun 

diterima dan diolah kedalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan 

hilangnya keperibadian dari kebudayaan itu sendiri.
33

 

E.4.2 Sejarah dan Proses Akulturasi 

Sejarah kehidupan manusia dan kebudayaannya, dimuka bumi ini 

tidak terlepas dari sejarah perpindahan penduduk. Gerakan perpindahan 

penduduk dari suatu tempat ke tempat lain ini disebut dengan gerakan 

migrasi. Terjadinya migrasi penduduk menyebabkan pertemuan kelompok 

manusia dengan kelompok manusia lain yang berbeda kebudayaan. Hal 

inilah yang menyebabkan individu dalam dalam kebudayan dihadapkan 

dengan unsur dari kebudayaan lain. 

Proses akulturasi sudah terjadi sejak dulu dalam sejarah 

kebudayaan manusia, tetapi akulturasi yang mempunya sifat khusus, baru 

timbul ketika kebudayaan-kebudayaan bangsa-bangsa di Eropa Barat 

mulai menyebar ke semua daerah lain dimuka bumi, dan mulai 
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mempengaruh masyarakat-masyarakat suku-suku bangsa di Afrika, Asia, 

Oseania, Amerika Utara, dan Amerika Latin.
34

 

Dalam hal ini terdapat perbedaan antara bagian kebudayaan yang 

sukar berubah dan terpengaruh oleh unsur-unsur kebudayaan asing (covert 

culture), dengan bagian kebudayaan yang mudah berubah dan terpengaruh 

oleh unsur-unsur kebudayaan asing (overt culture). Covert culture 

misalnya: 1) sistem nilai-nilai budaya, 2) keyakinan-keyakinan keagamaan 

yang dianggap keramat, 3) beberapa adat yang sudah dipelajari sangat dini 

dalam proses sosialisasi individu warga masyarakat, dan 4) beberapa adat 

yang mempunyai fungsi yang terjaring luas dalam masyarakat. Sedangkan 

overt culture misalnya kebudayaan fisik, seperti alat-alat dan benda-benda 

yang berguna, tetapi juga ilmu pengetahuan, tata cara, gaya hidup, dan 

rekreasi yang berguna dan memberi kenyamanan. 

Pada beberapa penjelasan di buku-buku pelajaran Sosiologi, proses 

akulturasi tersebut dapat digambarkan seperti berikut:  

 

Gambar: 3. Bentuk akulturasi budaya
35

 

Unsur-unsur kebudayaan dari masing-masing kebudayaan yang 

berbeda saling bercampur satu sama lain. Sebagai akibat dari pergaulan 

dan interaksi yang intensif dalam waktu lama, namun tidak menyebabkan 

munculnya budaya baru. 
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Gambar: 4. Bentuk akulturasi budaya.
 36

 

Dua kebudayaan yang berbeda membentuk sebuah kebudayaan 

baru dengan tidak menghilangkan ciri-ciri dari masing-masing 

kebudayaan. 

Manusia adalah makhluk sosio budaya yang memperoleh 

perilaluknya lewat belajar. Dari semua aspek belajar manusia, komunikasi 

merupakan aspek yang terpenting dan paling mendasar karena kegiatan 

komunikasi berfungsi sebagai alat untuk menafsirkan lingkungan fisik dan 

sosial kita. 

Proses yang dilalui individu-individu untuk memperoleh aturan-

aturan (budaya) dimulai dari masa awal hidupnya hingga akhir hayatnya. 

Melalui proses sosialisasi dan pendidikan pola-pola budaya ditanamkan ke 

dalam system syaraf manusia dan menjadi kepribadian dan perilaku 

masing-masing indivdu. Proses belajar ini menjadikan manusia harus 

berinteraksi dengan manusia yang lain dari anggota budaya lainnya yang 

juga memiliki pola-pola komunikasi serupa. Proses memperoleh pola-pola 

demikian oleh individu-individu itu disebut enkulturasi. Proses enkulturasi 

sendiri mempunyai pengertian proses belajar dan menyesuaikan alam 

pikiran serta sikap terhadap adat istiadat, system, norma, serta semua 

peraturan yang terdapat dalam kebudayaan seseorang (Koentjaraningrat, 
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2003 : 145).
37

 

Hubungan antara budaya dan individu seperti dalam proses 

enkulturasi membuat manusia untuk menyesuaikan dirinya dengan 

keadaan. Secara bertahap seorang individu imigran belajar menciptakan 

situasi-situasi dan relasi-relasi yang tepat dalam masyarakat pribumi 

sejalan dengan berbagai transaksi yang ia lakukan dengan orang lain. Pada 

saatnya, imigran akan menggunakan cara-cara berperilaku masyarakat 

pribumi untuk menyesuaikan diri dengan pola-pola yang dianut 

masyarakat setempat begitu juga sebaliknya. Perubahan pola  dari pola 

lama ke pola yang baru ini disebut akulturasi. 

E.4.3 Bentuk Akulturasi Budaya di Indonesia 

1) Seni Bangunan 

Dasar bangunan candi itu merupakan hasil pembangunan 

bangsa Indonesia dari zaman Megalitikum, yaitu bangunan punden 

berundak-undak. Punden berundak-undak ini mendapat pengaruh 

Hindu-Budha, sehingga menjadi wujud sebuah candi, seperti Candi 

Borobudur. 

2) Seni Rupa / Seni Lukis 

Unsur seni rupa dan seni lukis India telah masuk ke 

Indonesia.hal ini terbukti dengan ditemukannya patung Budha 

berlanggam Gandara di kota Bangun, Kutai. Juga patung Budha 

berlanggam Amarawati ditemukan di Sikendeng (Sulawesi Selatan). 

Pada Candi Borobudur tampak adanya seni rupa India, dengan 
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ditemukannya relief-relief ceritera Sang Budha Gautama. Relief pada 

Candi Borobudur pada umumnya lebih menunjukan suasana alam 

Indonesia, terlihat dengan adanya lukisan rumah panggung dan hiasan 

burung merpati. Di samping itu, juga terdapat hiasan perahu bercadik. 

Lukisan-lukisan tersebut merupakan lukisan asli Indonesia, karena 

tidak pernah ditemukan pada candi-candi yang terdapat di India. Juga 

relief pada Candi Prambanan yang memuat cerita Ramayana. 

3) Seni Sastra 

Prasasti-prasasti awal menunjukkan pengaruh Hindu-Budha di 

Indonesia, seperti yang ditemukan di Kalimantan Timur, Sriwijaya, 

Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Prasasti itu ditulis dalam bahasa 

Sansekerta dan huruf Pallawa. 

4) Kalender 

Diadopsinya sistem kalender atau penanggalan India di 

Indonesia merupakan wujud dari akulturasi, yaitu terlihat dengan 

adanya penggunaan tahun Saka di Indonesia. Di samping itu, juga 

ditemukan Candra Sangkala atau konogram dalam usaha memperingati 

peristiwa dengan tahun atau kalender Saka. Candra Sangkala adala 

angka huruf berupa susunan kalimat atau gambar kata. Contoh tahun 

Candra Sangkala adalah “Sirna Ilang Kertaning Bumi” sama dengan 

1400 (tahun saka) dan sama dengan 1478 Masehi. 

5) Kepercayaan dan Filsafat 

Masuk dan berkembangnya pengaruh Hindu-Budha tidak 

meninggalkan kepercayaan asli bangsa Indonesia, terutama terlihat 
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dari segi pemujaan terhadap roh nenek moyang dan pemujaan terhadap 

dewa-dewa alam. 

6) Pemerintahan 

Setelah masuknya pengaruh Hindu-Budha, tata pemerintahan 

disesuaikan dengan sistem kepala pemerintahan yang berkembang di 

India. Seorang kepala pemerintahan bukan lagi seorang kepala suku, 

melainkan seorang raja, yang memerintah wilayah kerajaannya secara 

turun temurun. 

7) Desakan Budaya 

Desakan suatu budaya pada budaya lain disebut dominasi. 

Contohnya masyarakat Betawi, Aborigin dan Irian. 

E.4.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Akulturasi 

Proses akulturasi dalam masyarakat dipengaruhi oleh faktor 

pendukung dan faktor penghambatnya. Kedua faktor tersebut sangat 

mempengaruri cepat/lamanya, baik/buruknya, serta berhasil/tidaknya 

proses akulturasi.
38

 

a. Faktor Pendukung Akulturasi 

1. Kontak dengan kebudayaan lain 

2. Sistem pendidikan formal yang maju 

3. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju 

4. Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang 

(deviation) 

5. Sistem terbuka pada lapisan masyarakat 
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6. Adanya penduduk yang heterogen 

7. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan 

tertentu 

8. Adanya orientasi ke masa depan 

b. Faktor Penghambat Akulturasi 

1.     Perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat 

2.     Sikap masyarakat yang tradisional 

3.     Adanya kepentingan yang telah tertanam dengan kuatnya. 

4.     Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. 

5.     Adanya prasangka buruk terhadap hal-hal baru. 

6.     Adanya hambatan yang bersifat ideologis. 

7.     Adat atau kebiasaan 

E.5 Suku Sumbawa 

Pulau Sumbawa atau lebih di kenal dengan sebuatan pulau Nasi 

(Beras) di diami oleh suku Sumbawa (tau samawa). Sebutan pulau nasi 

diberikan oleh pemerintah Belanda zaman penjajahan karena hasil 

pertanian yang melimpah, terutama dalam produksi beras. Tau samawa 

adalah nama asli dari suku Sumbawa. Kata Sumbawa terpakai untuk nama 

kabupaten Sumbawa dan pulau Sumbawa. Kabupaten Sumbawa saat ini 

masih menjadi bagian dari daerah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTB), 

dengan ibu kota provinsi di Mataram. 

Sebagai mana telah terjadi di pulau lain di dunia, maka sudah tentu 

di Sumbawa juga telah terjadi perpindahan penduduk dari satu tempat 

ketempat lain. Dalam berbagai hikayat yang dikenal disumbawa, 
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diceritakan bahwa suku Sumbawa (tau samawa) awal terbentuknya, nenek 

moyang moyang mereka adalah terdiri dari berbagai jenis suku yang 

berdatangan dari berbagai suku yang ada dinusantara.
39

 Mereka 

melakukan hubungan perkawinan dengan penduduk yang telah terlebih 

dahulu mendiami daerah tersebut. Walaupun mereka tidak bersamaan 

waktu datangnya, tetapi karena telah berabad-abad lamanya hidup dalam 

lingkungan kekerabatan dan kekeluargaan, maka dari keturunan akhirnya 

merupakan satu rumpun yang menamakan dirinya tau samawa. 

Suku Sumbawa tersebar di dua Kabupaten, yaitu Kabupaten 

Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat yang meliputi Kecamatan 

Empang di ujung timur hingga Kecamatan Taliwang dan Sekongkang 

yang berada di ujung barat dan selatan pulau, termasuk 38 pulau kecil di 

sekitarnya. 

Penduduk asli suku Sumbawa (tau samawa) saat ini masi bisa kita 

jumpai, dan mereka tinggal diwilayah pegunungan, seperti pegunungan 

Ropang, Pegunungan Batu Lante, dan Lunyuk. Mereka yang tinggal 

disana merupakan penduduk asli suku Sumbawa yang masih kental 

dengan tradisi dan budaya.
40

 Penduduk Sumbawa pada masa dulu hidup 

berpindah-pindah dari satu tempat ketempat yang lain terdesak oleh 

suasana dan keadaan, baik karena arus perpindahan penduduk yang baru 

maupun karena tarikan alam untuk mereka jadikan tempat bercocok tanam 

dan pemeliharaan ternak. Tempat-tempat ini akhirnya merupakan tanah 
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ulayat, yang dalam istilah adat Sumbawa dikenal dengan nama “larlamat” 

dengan batasannya.
41

 

1. Bahasa 

Bahasa sehari-hari yang digunakan oleh suku Sumbawa adalah 

bahasa Sumbawa atau bahasa Samawa. Bahasa Samawa adalah bahasa 

yang dituturkan dibekas wilayah kesultanan Sumbawa, yaitu Sumbawa 

besar dan Sumbawa barat. Dari segi linguistik bahasa Sumbawa 

serumpun dengan bahasa sasak. Kedua bahsa ini merupakan rumpun 

bahasa Bali, Sasak, dan Sumbawa. 

Dalam bahasa sumbawa dikenal beberapa dialek penuturan 

bahasa, sesuai dengan daerah penyebaran penduduknya seperti 

masyarakat yang tinggal diwilayah pegunungan Ropang dan lunyuk, 

masyarakat Sumbawa yang tinggal didaerah tersebut menggunakan 

dialek bahasa seperti, dialek ropang, dialek suri, dialek selesek, dialek 

lebah, dialek dodo, dialek beru, dialek jeluar, dialek tanganam dan 

dialek geranta.  Sedangkan penduduk Sumbawa yang tinggal didaerah 

pegunungan Batu Lateh dan daerah pesisir dari wilayah Empang 

hingga Sateluk mempergunakan bahasa Sumbawa atau bahasa 

Samawa, tetapi dengan suara atau nada yang berbeda-beda pula. 

Disebelah barat terdapat bahasa sumbawa dengan dialek Taliwang dan 

Jereweh, yang banyak persamaan dengan bahasa Sasak. Menurut 

sarjana bahasa berbangsa Belanda prof. J. Kern, salah satu golongan 
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bahasa daerah di Indonesia terdapat juga bahasa Sumbawa yang 

membawahi bahasa-bahasa Lombok Timur dan Sumbawa Barat.
42

 

2. Sistem Pengetahuan 

Masyakat Sumbawa yang hidup sebagai petani membuat 

mereka terbiasa dengan kehidupan yang keras dan selalu berusaha 

lebih untuk mendapatkan hasil yang baik. Membuat mereka percaya 

bahwa kekuatan dan kemauan berkeja keraslah yang membuat mereka 

sukses. Hal ini membuat mereka tidak terlalu mementingkan 

pendidikan formal bagi anak-anak, saat musim tanam tiba, para orang 

tua di Sumbawa membawa anak-anak mereka selama berminggu-

minggu ke lahan pertanian mereka untuk membantu mereka 

menggarap lahan pertanian. Terbiasa untuk tidak bersekolah dalam 

waktu yang lama membuat anak-anak merasa bahwa sekolah bukanlah 

sesuatu yang penting. Mereka terlahir sebagai keluarga petani dan 

percaya hasil dari pertanian akan mampu menghidupkan mereka. 

Masyarakat Sumbawa hidup dalam lingkungan adat yang 

kental dengan tradisi-tradisi. Pengetahuan masyarakat Sumbawa 

tentang gejala-gejala alam dan hal yang bersifat mistis sudah sangat 

terkenal. Kemampuan mereka dalam meramalkan cuaca, kondisi tanah, 

pergerakan bulan, menyembuhkan penyakit mereka dapatkan secara 

turun-temurun dalam keluarga. Kemampuan seperti itu membantu 

mereka dalam kehidupan sehari-hari. 
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4. Organisasi sosial Masyarakat 

Suku Sumbawa (tau samawa) merupakan suatu kesatuan 

masyarakat hukum adat, dimana turun-temurun dari generasi 

kegenerasi merupakan masyarakat hukum genealogisch territorial 

dengan system parental, dalam arti mempunyai keunggulan nenek 

moyang atau cikal bakal, pihak ayah atau pihak ibu.
43

 Pemerintahan di 

Sumbawa dahulu dipimpin oleh seorang raja. Raja dalam masyarakat 

Sumbawa adalah orang yang dituakan dan disebut juga sebagai figur 

pemersatu. Menurut A. Ligtvoet raja dalam masyarkat Sumbawa lebih 

merupakan symbol dan pada dirinya terdapat kekuatan gaib.
44

 Saat ini 

system kepemerintahan di Sumbawa dipimpin oleh Bupati. Namun 

masyarakat Sumbawa masih tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya 

dengan tetap mengakui raja Sumbawa sebagai sosok yang disegani dan 

dituakan dalam masyarakat. 

Pada masa pemerintahan orde lama, system pemerintahan desa 

di Sumbawa dipegang oleh seorang Gabung yang dibantu oleh orang-

orang tua sebagai pemangku adat yang berperan sebagai penasehat. 

Dalam masalah pertanian dan pengairan sawah Gabung dibantu oleh 

Malar dan seorang Mandor. Mereka ini bertugas mengawasi 

pembagian air yang mengalir ke setiap sawah masyarakat. 

Dalam kehidupan masyarakat Sumbawa sikap gotong royong 

sangat melekat pada diri mereka. Dalam membangun rumah misalnya, 

mereka selalu bergotong royong membantu sesama yang dipimpin oleh 
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orang tua atau tau loka sebagai pemangku adat. Konsep gotong royong 

seperti ini dalam masyarakat Sumbawa di sebut balas budi atau bayar 

siru. Dalam kehidupan perkampungan di Sumbawa orang tua atau tau 

loka mempunyai peran penting sebagai orang yang bijaksana selalu 

menjadi pembimbing dalam masalah agama dan hukum-hukum adat. 

Kepercayaan terhadap tau loka tersebut masih berlaku dalam 

masyarakat meskipun saat ini system organisasi di tingkat desa telah 

dimodernisasi menjadi desa atau kelurahan yang dipimpin oleh 

seorang lurah atau kepala desa yang membawahi beberapa dusun, dan 

system pengairan sawa saat ini telah dipegang oleh Perkumpulan 

Petani Pengguna Air (P3A). 

Masyarakat adat Sumbawa mewarisi pelapisan sosial 

sebagaimana lazimnya berlaku di tanah kerajaan terbentuk aristokrasi 

dan membagi dirinya dalam tiga tingkatan,
45

 yaitu: 

1. Golongan bangsawan, atau lebih sering disebut Dea-Datu. Yang 

termasuk dalam golongan ini adalah raja dan keluarganya atau dari 

cabang lain dari silsilah keturunan bangsawan atau ada juga yang 

karena jasanya diangkat menjadi bangsawan. 

2. Golongan merdeka, (de urijen) yang disebut “sanak”. Golongan 

merdeka atau “tau sanak” dalam kedudukan social mereka 

mempunyai kedudukan yang sama dengan golongan bangsawan, 

yaitu kedudukan yang bebas dalam mengatur mata pencaharian dan 

hak milik atas tanah, terkecuali yang termasuk tanah marisi 
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(ulayat). Menurut hukum adat Sumbawa, hak rakyat adalah 

sedalam masuk ujung bajak kedalam tanah. Selainnya adalah hak 

kerajaan. 

3. Golongan tidak merdeka (de onvrijen) atau sering disebut ulin 

abdi. Mereka tidak mempunyai hak  memilik dan mereka juga 

tidak memiliki hak wali atas anak mereka, karena diri mereka 

adalah milik tuan mereka. Namun golongan ini melalui dikrit 

sultan Sumbawa zaman dulu dinyatakan dihapus.  

Dalam masyarakat Sumbawa golongan kesatuan social yang 

terkecil adalah keluarga (gesin) yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak 

yang belum bersuami atau beristri. Apa yang disebut family dalam 

masyarakat Sumbawa, adalah himpunan dari pada deretan orang-orang 

atau individu-individu yang sealiran darah dengan ayah atau dengan 

ibu. Jadi susunan keluarga yang berlaku di Sumbawa adalah susunan 

bilateral (parenteel/ouderrechtelijk), yaitu mengakui setiapa anggota 

individu sebagai anggota familynya, disebabkan oleh darah keturunan  

yang sama dengan ayah atau ibunya.
46

 

5. Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi 

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sumbawa yang 

berkerja sebagai petani masih mengenal peralatan tradisional untuk 

menggarap lahan mereka seperti, bingkung (pacul),  berang (parang), 

rengala kebo (alat bajak yang ditarik oleh kerbau), pemutar (mesin 

giling gabah) alat-alat tradisional ini mereka gunakan untuk 
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menggarap lahan meraka dari awal sampai panen. Teknologi modern 

masih tergolong susah dan hanya digunakan oleh sebagian kecil 

masyarakat, dan mereka yang tinggal diwilayah dataran rendah saja. 

Rumah suku Sumbawa berbentuk rumah panggung yang 

didirikan diatas tiang kayu. Dalam membangun rumah masyarakat 

Sumbawa memanfatkan kayu dari hutan yang dekat dengan tempat 

tinggal mereka. Hampir keseluruhan bahan yang mereka gunakan 

dalam membangun rumah adalah kayu misalanya untuk membuat 

didinding rumah, lantai rumah orang Sumbawa menggunakan kayu.
47

  

Rumah masyarakat Sumbawa biasanya dikasih pagar  yang terbuat dari 

kayu atau bambu sebagai pembatas halaman rumah yang satu dengan 

yang lain. Dalam mendirikan rumah masyarakat Sumbawa biasanya 

melakukan beberapa ritual untuk memastikan kondisi tanah, dengan 

harapan mendapat keselamatan dan rejeki.  

6. Sistem Mata Pencaharian 

Pada umumnya masyarakat sumbawa mengantungkan hidup 

mereka pada sektor pertanian dan peternakan.
48

 Hasil pertanian utama 

masyarakat Sumbawa adalah padi, kacang hijau dan jagung. Orang 

Sumbawa menanam padi di sawah, sedangkan untuk menanam jagung 

dan kacang hijau, orang Sumbawa memilih lokasi yang lebih tinggi 

atau dalam bahasa Sumbawa disebut “gempang” atau “rau”. Cara 

menggarap lahan pertanian masyarakat Sumbawa masih sangat 

sederhana yaitu, dengan cara lahan dibakar terlebih dahulu baru 
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kemudian lahan tersebut di bajak menggunakan kerbau. Sedangkan 

untuk mengangkut hasil pertanian orang-orang Sumbawa lebih banyak 

menggunakan hewan ternak mereka seperti kuda dan kerbau. Itulah 

mengapa hewan ternak kuda dan kerbau sangat penting bagi 

masyarakat Sumbawa. Sedangkkan untuk melindungi tanaman meraka 

dari hama atau binatang masyarakat Sumbawa memagari lahan mereka 

secara penuh dengan kayu jawa.  

Sistem peternakan di Sumbawa sangat berbeda dengan 

peternakan di suku manapun di dunia ini. Hewan ternak orang 

Sumbawa dibiarkan berkeliaran begitu saja, sehingga hewan ternak 

tersebut bercampur dengan hewan ternak orang Sumbawa laen yang 

berbeda wilayah. Hewan-hewan ternak tersebut berkeliaran mencari 

makan sendiri dan beranak-pinak tampak diketahui oleh pemiliknya. 

Tetapi pada saat mereka pergi untuk mencari hewan ternak mereka 

mereka akan langsung mengenali apakah itu hewan ternak mereka atau 

bukan meskipun dari jarak yang cukup jauh.  

7. Sistem Religi 

Suku Sumbawa mayoritas memeluk agama islam. Pada saat itu 

kerajaan Sumbawa sebagai taklukan kerajaan Goa saat itu mengadakan 

perjanjian yang yang menyatakan bahwa adat istiadat yang ada di 

tanah sawa tidak akan dirusak tetapi dengan syarat kerajaan Sumbawa 

serta masyarakatnya harus memeluk islam.
49

 Dalam hal agama orang 

Sumbawa termasuk fanatik bahkan cenderung sensitif. Hal tersebut 
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terbukti dengan terjadinya beberapa masalah yang memicuh amarah 

masyarakat yang dilatarbelakangi perbedaan agama.  

Meskipun digolongkan kedalam masyarakat yang fanatik 

dengan agama, dalam keseharian masyarakat Sumbawa masih 

mempercayai hal-hal yang berbau mistis dan berkaitan dengan mahluk 

halus dan dianggap mampu mendatangkan bencana. Masyarakat 

Sumbawa masih mempercayai orang pintar atau dukun, dan masih 

banyak dijumpai masyarakat yang memberikan sesajen di pohon-

pohon besar yang dianggap keramat. 

8. Kesenian. 

 Berbagai macan kesenian tradisional yang menggambarkan 

kehidupan masyarakat Sumbawa. Saat ini kesenian tersebut masih bisa 

kita jumpai di beberapa sanggar seni tradisional di Sumbawa. Ada 

beragam jenis kesenian tradisional suku Sumbawa, yaitu; Seni tari, 

Musik tradisional, Seni Kelingking, Seni Lukisan, Seni Arsitektur. 

Selain itu terdapat juga olahraga tradisional dalam masyarakat 

Sumbawa yang memiliki unsur seni yang tinggi seperti, Barapan Kebo, 

Main Jaran, dan Barempuk.
50

 

1). Seni Tari 

Seni tari dalam masyarakat Sumbawa adalah sebagai 

cermin hidup masyarakat Sumbawa dari masa ke masa. Terdapat 

banyak sekali jenis tarian tradisional suku Sumbawa yang didalam 
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gerakannya memiliki makna sesuai dengan kehidupan masyarakat 

Sumbawa, seperti Tari Tanak (tari penyembahan untuk meminta 

hujan), Tari Juran (tari penyembahan kepada raja Sumbawa), Tari 

Tanjung menangis (tari yang berisi lagenda cerita rakyat tanjung 

menangis), Tari Rabinter (tari yang mencerminkan rangkaian 

upacara adat Sumbawa, seperti pekawinan, khitanan). 

2). Musik Tradisional 

Sakeco adalah salah satu musik tradisional Sumbawa yang 

paling digemari, sakeco dimainkan oleh dua orang dengan alat dua 

rabana sambil membawa syair dalam bahasa Sumbawa yang 

disebut lawas. Pada dasarnya sakeco ini berasal dari ratib, dan 

berasal dasal dari bahasa arab yang artinya hiburan. 

3). Seni Kelingking 

Seni kelingking adalah istilah seni rupa daerah Sumbawa. 

Membuat ornament atau hiasan pada benda tertentu dengan teknik 

menghias. Hasilnya berupa langit-langit kelingking (hiasan atap 

rumah), kre alang (ukiran sarung khas daerah Sumbawa yang 

terbuat dari benang sutra). 

Beragam bentuk seni kelingking yang dikenal didaerah 

Sumbawa yang didalamnya terdapat makna-makna tertentu, seperti 

burung (melambangkan roh nenek moyang), naga (melambangkan 

kesuburan) dan cicak (melambangkan penakal kejahatan). 
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4). Seni Lukisan 

Lukisan samawa mewakili sebuah pencapaian budaya 

kekuatan kreatif dan rasa estetis tau samawa. Lukisan berkembang 

seiring denga panjangnya sejarah Sumbawa. Lukisan pertama dari 

tau sawa ditemukan pada dinding kubur sarkofagus ai renung 

dengan ukiran manusia biawak yang dibuat ribuan tahun silam.
51

 

Seni lukisan tau samawa lebih banyak berkaitan dengan tumbuhan 

dan binatang serta aspirasi dan impian mereka. 

6). Barapan Kebo 

Barapan kebo adalah olahraga yang termasuk dalam 

kesenian tradisional masyarakat Sumbawa. Barapan kebo biasanya 

dilaksanakan setelah sawah dibajak dan belum ditanami. Dalam 

keadaan tanah yang becek dua ekor kerbau yang disatukan 

menggunakan “noga” dan “kareng” dipacu untuk berlari lurus 

untuk mengenai “saka”. 

8). Main Jaran 

Main jaran atau lebih dikenal dengan pacuan kuda sudah 

menjadi agenda ruting dalam masyarakat Sumbawa. Kedekatan 

manusia dengan kuda sebagai hewan peliharaan membuat olahraga 

satu ini sangat digemari. Berbeda halnya dengan pacuan kuda di 

wilayah lain, penunggang kuda atau joki dalam tradisi main jaran 

Sumbawa haruslah anak kecil.  
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Menurut mereka anak kecil akan lebih memudahkan kuda 

untuk berlari kencang dikarenakan beratnya yang ringan. Sampai 

saat ini kuda dan kerbau menjadi hewan ternak yang paling banyak 

dimiliki masyarakat Sumbawa. 

E.6 Suku Bajo 

Suku Bajo, orang Bajo atau manusia perahu lebih dikenal 

dikawasan Indonesia bagian timur, yaitu suatu kesatuan social atau 

kelompok masyarakat yang dapat ditemukan di kepulauan dan perairan 

laut. Sejak ratusan tahun lampau, warga suku Bajo telah hidup diatas laut. 

Dengan hanya menggunakan perahu, mereka piawai mengarungi 

gelombang lautan tanpa rasa takut. Hingga pada akhirnya, para pendahulu 

suku bajo membangun pemukiman di permukaan samudra. 

Di mata masyarakat suku Bajo, laut adalah segalanya. Mereka 

menganggap laut sebagai satu-satunya sember penghidupan mereka. Sejak 

ratusan tahun, masyarakat suku Bajo menjadikan laut sebagai lahan untuk 

mencari nafkah, tempat tinggal, dan beranak-pinak. Kehidupan suku tidak 

dapat dipisahkan dengan laut dan perahu. Mereka terkadang berpindah-

pindah dari satu pantai ke pantai yang lain di Indonesia. Magellan 

menyatakan bahwa suku Bajo telah hidup sebagai orang laut sejak awal 

abad ke-16 (Uniawati,2007).  Perahu bagi suku Bajo adalah rumah 

sekaligus alat untuk mecari nafkah. Inilah asal mula suku Bajo disebut 

sebagai manusia perahu atau “sea nomada”. 

Dalam masalah yang berhubungan dengan laut, suku Bajo adalah 

orang Indonesia yang paling mengenal dan mengerti tentang laut serta 
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kehidupan yang didalamnya. Masyarakat suku Bajo termasuk kategori 

komunitas pelaut yang tidak bisa hidup didaerah dataran tinggi atau jauh 

dari laut. Orang Bajo identik dengan Perahu, laut, dan pemukiman diatas 

laut. Penyebaran suku Bajo terjadi disepanjang perairan di Indonesia, 

diantanya; Sulawesi Selatan (Selat Makasar, Teluk Bone, Bajoe), Sulawesi 

Bagian Utara (Kimabajo, Pulau Nain, Torosiaje), Sulawesi Bagian Tengah 

dan Timur (Teluk Tomini, Kepulauan Togian dan Banggai), Sulawesi  

Tenggara (Lasolo, Tinanggea, Pulau Saponda, Tiworo Kepulauan (Tikep), 

Wakatobi (Wanci Kaledupa, Tomia), Pasarwajo, Mawasangka, serta 

Kolaka, Pomala Watubangga, Wolo, Lasusua, Pakue); Maluku Utara 

(Bacan), Kalimantan Timur (Sekitar Bontang, Termasuk Sabah Timur Dan 

Kepulauan Sulu); Nusa Tenggara Timur (Alor, Kupang, Dan Flores Dan 

Sekitarnya); Nusa Tenggara Barat (Pulau Bungin).
52

 

Pulau Bungin di sumbawa dikenal sebagai pulau terpadat didunia. 

Dengan luas pulau sekitar 8,53 hektare itu kini dihuni oleh sekitar 3.400 

jiwa. Dan semakin bertambah setiap tahun.
53

 Pada mulanya pulau bungin 

hanya merupakan hamparan pasir putih yang dalam bahasa Bajo berarti 

Bungin. Menurut cerita masyarakat setempat perkampungan dipulau 

tersebut dibangun oleh panglima Mayo, seorang yang datang berlayar dari 
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pulau Selayar Sulawesi sekitar abad ke 18 M. Panglima Mayo adalah salah 

seorang dari enam anak raja Selayar di Sulawesi.
54

 

Pulau bungin dihuni oleh suku Bajo yang yang secara garis 

keturunan berasal dari suku Bajo Sulawesi.
55

 Pulau bungin dikenal dengan 

berbagai keunikan, seperti aturan adat di pulau tersebut yang mewajibkan 

pasangan muda-mudi yang akan melangsungkan pernikahan untuk 

membuat pondasi rumah menggunakan batu karang yang dalam bahasa 

Bajo disebut talassaq, hal inilah yang menjadikan luas pulau bungin 

bertambah setiap tahunnya. Serta keunikan lainnya yaitu kambing makan 

kertas. Fenomena kambing makan kertas ini tentunya termasuk dalam 

fenomena yang tidak lazim karena dimana-mana seperti yang kita ketahui 

makanan utama dari hewan ternak seperti kambing adalah rumput dan 

tumbuhan lainnya. Tetapi berbeda halnya dengan di pulau bungin disini 

karena kepadatan rumah penduduk yang memuat tumbu-tumbuhan tidak 

dapat tumbuh subur. Hal tersebut membuat hewan-hewan ternak di pulau 

bungin terbiasa untuk memakan sampah, seperti sampah kertas dan 

sampah plastik. 

1. Bahasa 

Dalam interaksi sosial sehari-hari masyarakat Bajo di pulau 

bungin mengunakan bahasa Bajo. Bahasa Bajo yang mereka gunakan 

tidak jauh berbeda dengan bahasa Bajo yang digunakan oleh suku Bajo 

di Sulawesi. Seperti bahasa Bajo yang dipergunakan oleh suku Bajo 
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yang tinggal di pesisir teluk Bone Sulawei Selatan. Dalam bahasa 

sehari-hari seperti; ananak sebutan untuk anak, aran sebutan untuk 

nama, andak sebutan untuk tembak, aha sebutan untuk orang atau 

manusian, dan bele sebutan untuk masak.
56

 

2. Sistem Pengetahuan 

Pada dasarnya masyarakat suku Bajo bungin masih tidak terlalu 

percaya bahwa pendidikan dapat merubah nasib garis keturunan 

mereka dimasa depan. Hal tersebut terbukti dengan sedikitnya dari 

generasi muda di pulau Bungin yang melanjutkan pendidikan ke 

tingkat yang lebih tinggi setelah mereka lulus SD atau SMP. Sebagian 

besar dari generasi muda dipulau bungin lebih memilih untuk langsung 

terjun ke laut untuk menjadi nelayan, dan melangsungkan pernikahan 

diusia muda. Bagi suku Bajo dipulau bungin pengetahuan tentang 

gejala-gejala alam saat hendak melakukan pekerjaan mereka sebagai 

nelayan menjadi satu hal yang wajib dan sangat penting.  

Kehidupan masyarakat suku Bajo yang identik dengan laut, 

membuat anak-anak mereka baik perempuan maupun laki-laki menjadi 

akrab dengan laut sejak dini. Hal tersebut membuat membuat generasi-

generasi muda suku Bajo semakin percaya dan yakin bahwa laut 

adalah satu-satunya sumber penghidupan mereka. Menjadi nelayan 

adalah cara mereka untuk bertahan hidup sesuai dengan apa yang 

dilakukan oleh leluhur mereka sejak dahulu. 
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3. Organisasi Sosial Masyarakat 

Untuk memelihara adat istiadat suku Bajo di pegang oleh 

seorang tetua adat, yang mempunyai peran penting dalam kehidupan 

suku Bajo. Upacara-upacara adat yang dilakukan oleh suku Bajo selalu 

dipimpin oleh seorang tetua adat. Tetua akan memberikan arahan serta 

petujuk tentang waktu yang baik kepada masyarakat dalam mengelar 

upacara adat tertentu. Selain itu tetua adat sebagai guru bagi mereka 

yang ingin mempelajari ilmu kebatinan, serta ilmu-ilmu mengenai tata 

cara melaut, cara membaca petunjuk dari tanda-tanda alami seperti 

cuaca, bulan dan bintang. 

Peran seorang tetua adat dalam suku Bajo akan sangat nampak 

ketika apacara adat perkawinan berlangsung. Seorang tetua adat akan 

mengambil keputusan mengenai tatacara pelaksanaan hingga waktu 

yang tepat untuk. Selain itu tetua adat mempunyai tanggu jawab untuk 

menjaga perdamain dan sikap saling menghormati antar sesama. 

Ketika terjadi masalah antar warga dalam suku maupun dengan 

masyarakat luar, ini menjadi tanggung jawab ketua adat dan 

pemerintah desa untuk mencari solusi. 

Saat ini dipulau bungin terdapat organisasi sosial Pemuda 

Pelopor Bungin yang dibentuk untuk meningkatkan persatuan pemuda-

pemuda di pulau bungin dalam rangka menpertahankan adat dan 

tradisi nenek moyang. Organisasi ini juga mempunyai misi untuk 

menjalin komunikasi dengan suku Bajo lain yang ada di nusantara. 
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Mereka saling bertukar informasi untuk menjaga silaturrahmi antar 

sesama suku Bajo. 

4. Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi 

Dalam aktivitas sehari-hari para wanita dari suku Bajo sangat 

sering terlihat menggunakan kain sarung yang disebut dika sebagai 

pakaian santai maupun saat berkerja, seperti saat menjemur ikan. 

Mereka menggunakan kain tersebut dengan cara diikatkan di wilayah 

perut hingga dada yang dalam bahasa bajo disebut “dika”, namun jenis 

pakain ini ada dua yaitu dika biddah untuk kain wanita yang 

menggunakan kain biasa dan dika lempoh untuk kain panjang. Hidup 

dipinggir lau membuat suku Bajo akrab dengan teriknya sinar 

matahari, bagi wanita suku Bajo mereka mempunyai ramuan yang 

disebut “pupur” dan “barra”, ramuan tradisional khusus untuk merawat 

wajah ataupun mengurangi terik matahari, ramun tersebut dipakai 

dengan cara dioleskan seperti bedak namun lebih tebal hingga 

menyerupai topeng.
57

 

Kehidupan Suku Bajo yang selalu identik dengan laut memuat 

mereka selalu akrab dengan peralatan dan teknologi yang berbau laut. 

Pengetahuan mereka tentang teknologi tradisional yang berkaitan 

dengan alat-alat  penangkapan ikan seperti jaring (ringgi), pancing 

(doo), tombak satu mata dan tombak 3 mata, keranjang dari rotan 

maupun bambu sebagai alat penampung ikan yang akan dijual maupun 

dimakan tentu tidak perlu diragukan lagi. Serta alat-alat untuk memuat 
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perahu seperti kapak (baando), parang (baadi), parang pendek (soonda) 

dan bor tradisional yang terbuat dari besi dan disimpan dalam bambu. 

Orang Bajo membuat sendiri perahu mereka, kemampuan itu 

mereka peroleh secara turun temurun, mereka mampu membuat perahu 

menggunakan peralatan sederhana. Dari perahu yang berukuran kecil 

hingga besar mereka buat secara gotong royong, sehingga 

mempercepat pengerjaan. Selain terampil dalam membuat perahu 

arsitektur khas suku Bajo juga dapat kita lihat dari rumah hunian 

mereka. Rumah hunian tradisional suku Bajo berbentuk rumah 

panggung yang dibangun diatas tiang kayu mangrove yang cukup 

tinggi yang, dan didirikian gundukan pasir laut ataupun tumpukan batu 

karang. Lokasi pembangunan rumah yang mempengaruhi ukuran 

tinggi rumah mereka. Rumah tradisional suku Bajo lebih banyak 

memanfaatkan bambu sebagai bahan dasar pembuatannya, seperti 

dinding dan lantai rumah mereka terbuat dari bambu yang di belah 

kecil-kecil lalu dianyam yang disebut dengan “dindeh bolo”. Untuk 

atap rumah suku Bajo memanfaatkan tumbuhan sejenis rumput yang 

pada sebilah bambu dalam bahasa Bajo disebut “sampau rea”, rumput 

alang-alang tersebut dianyam sedemikian rupan untuk dijadikan atap 

rumah. 

5. Sistem Mata Pencaharian 

Masyarakat Bajo pulau bungin dari dulu hingga sekarang 

mengantungkan hidup mereka dilaut. Masyarakat bungin berprofesi 

sebagai nelayan. Dalam menangkap ikan mereka menerapkan berbagai 
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teknik tangkapan, seperti; memancing, mengunakan jaring, 

menggunakan kapal besar yang biasa mereka sebut dengan “bagang”, 

dan memeliharan ikan di keramba. Suku Bajo bungin menjadi 

pemasok kebutuhan ikan masyarakat untuk beberapa kecamatan 

terdekat seperti Kecamatan Alas dan Kecamatan Utan. Ikan hasil 

tangkapan mereka akan langsung diambil oleh para pengepul ikan di 

desa mereka setiap pagi hari ketika mereka pulang melaut. 

Selain menangkap ikan untuk konsumsi mereka juga 

menangkap ikan berbagai jenis ikan hias. Terumbu karang yang masih 

terjaga dengan baik membuat ikan hias berbagai jenis dengan mudah 

didapat di sekitar rumah tempat tinggal warga. Menangkap ikan hias 

menjadi kegiatan rutin anak-anak dipulau bungin, selanjutnya ikan hias 

hasil tangkapan mereka akan dikirim ke berbagai wilayah, seperti 

Lombok, Bali, hingga Jawa dan Kalimantan.
58

 

6. Sistem Religi 

Sebagaimana telah di jelaskan dalam sejarah, suku Bajo pulau 

bungin beasal dari suku Bajo di Sulawesi yang mayoritas beragama 

islam. Suku Bajo pulau bungin mayoritas beragama islam. Menurut 

sejarah nenek moyang suku Bajo awalnya memeluk kepercayaan 

animisme dan agama hindu. Adanya masjid ditengah-tengah kampung 

Bajo pulau bungin menjadi bukti bahwa suku Bajo pulau bungin 

memeluk agama islam. 

7. Kesenian 
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Sebagaimana kebuadayaan lain dinusantara, suku Bajo juga 

memiliki memiliki beragam kesenian tradisional yang didalamnya 

tercermin kehidupan sehari-hari hingga adat istiadat suku Bajo. 

Kesenian menjadi salah satu bukti perjalanan panjang kehidupan 

masyarakat suku Bajo. Dalam hal tersebut kesenian sebagai sumber 

inspirasi dan hiburan bagi mereka, sehingga mereka tetap bersatu 

untuk mempertahankan adat istiadat juga kesenian tradisional warisan 

leluhur mereka.  

Tari manca menjadi salah satu kesenian tradisional yang cukup 

dikenal, dan menjadi ciri khas orang Bajo. Sama halnya dengan suku 

Bajo di Sulawesi, suku Bajo bungin menjadikan tari manca sebagai 

kesenian tradisional yang penting, dan selalu dipertahankan. Setiap ada 

anggota keluarga mereka yang menikah, tari manca menjadi 

pertunjukan yang selalu dinantikan. Tari manca dibawakan oleh dua 

orang yang membawa peddah (pedang) dengan diiringi oleh musing 

tradisional sarroni/sulleh (suling) dan gendah (gendang). Bagi 

masyarakat Bajo manca melambangkan kesatriaan sejati, dan menjadi 

bekal untuk melindungi diri dan keluarga.
59

 

E.7 Semiotika 

E.7.1 Pengertian Semiotika dan Tanda 

Semiotik adalah sebuah metode analisi yang secara khusus untuk 

menganalisis tanda. Secara etimologis, istilah semiotika berasal dari kata 
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yunani Semion yang berarti tanda.
60

 Semiotik mempelajari system-sistem, 

aturan-aturan, dan konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda tersebut 

mempunyai arti. Secara terminologis, semiotika dapat didefinisikan 

sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, pristiwa-

pristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda.
61

 

Perkembangan semiotika tidak terlepas dari peran kedua tokoh 

yang dianggap sebagai pendiri semiotika, yakni seorang ahli linguistik 

berkebangsaan Swiss, Ferdinand de Saussure (1857-1913) dan Charles 

Sanders Peirce (1839-1914) ahli filsafat berkebangsaan Amerika.  Kedua 

orang ini dianggap sebagai peletak dasar semiotika modern, Saussure 

menyebutnya dengan ilmu semiologi, sedangkan Pierce menyebutnya 

semiotik. Dua istilah yang dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut 

mempunyai arti yang hampir sama.
62

  

Sedangkan definisi dari tanda sendiri yaitu sebagai sesuatu yang 

atas dasar konvensi social yang terbangun sebelumnya dan dianggap dapat 

mewakili sesuatu yang lain. Semiotika sebagai suatu model ilmu 

pengetahuan social, memahami dunia sebagai suatu system hubungan 

yang memiliki unit dasar dengan tanda. Berbicara tentang tanda, ada dua 

unsur utama yang membentuk sebuah tanda, yaitu penanda (signifier) dan 

petanda (signified). Penanda merupakan aspek material dari tanda yang 

bersifat sensoris, dengan kata lain penanda dapat dilihat, didengar dan 
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sebagainya. Sedangkan petanda merupakan konsep-konsep pemahaman 

yang muncul dalam benak penutur.  

Pandangan mengenai tanda datang dari Ferdinand De Saussure, 

menurut Saussure tanda merupakan manifestasi bunyi konkret dari citra 

bunyi dan sering diidentifikasi dengan citra bunyi itu sebagai petanda. Jadi 

penanda dan petanda merupakan unsur mentalistik yang tidak terpisahkan, 

yang berarti penanda dan pertanda selalu muncul secara bersaman. 

Charles Sanders Pierce adalah seorang ahli filsafat Amerika yang 

terkenal dengan pemikirannya yang argumentatif. Pierce dikenal dengan 

teorinya yang menyeluruh, deskripsi structural dari system penandaan. 

Dalam semiotika lebih dikenal dengan grand theory.
63

 Pemikiran Pierce 

dijelaskan melalui segitiga makna seperti pada gambar berikut: 

       Sign 

 

 

 

                     Interpretan                          Objek 

Gambar: 5. Segitiga elemen makna Charles Sander Pierce. 

Menurut Priece, tanda dibentuk oleh hubungan segitiga yaitu 

Representamen yang oleh Priece disebut juga tanda (sign) berhubungan 

dengan objek yang dirujuknya. Tanda atau representamen menurutnya 

adalah sesuatu yang bagi seseorang mewakili sesuatu yang lain dalam 

beberapa hal atau kapasitasnya. Sesuatu yang lain tersebut menurut Priece 
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disebut interpretan. tanda atau representamen memiliki relasi triadik 

langsung dengan interpretan dan objek.
 64

 

Pierce membedakan tipe tanda berdasarkan cara kerjanya menjadi 

tiga, yang didasarkan atas relasi diantara representamen dan objek : 

1. Ikon, adalah tanda yang memiliki kemiripan sehingga mudah untuk 

dikenali. Dalam ikon hubungan antara representamen terwujud sebagai 

kesamaan atau kemiripan. Misalnya, rambu-rambu lalu lintas. 

2. Indeks, adalah tanda yang memiliki keterkaitan fenomenal atau 

eksistensial di antara representamen dan objek. Didalam indeks 

hubungan antara tanda dengan objek bersifat kongkret, actual dan 

biasanya melalui suatu cara yang sekuensial atau kausal. Contohnya 

jejak kaki ditanah, misalnya, merupakan indeks dari seseorang atau 

binatang yang telah lewat. 

3. Simbol, merupakan jenis tanda yang bersifat abriter atau konvensional 

sesuai kesepakan atau konvensi sejumlah masyarakat. Contoh sebuah 

symbol larangan merokok di simbolkan sengan sebatang rokok yang 

diberi garis silang merah yang menandakan larangan merokok. 

Berdasarkan interpretant, tanda (sign, representamen) dibagi 

menjadi tiga, yaitu: 

1. Rema (Rheme): memungkin seseorang menafsikan tanda berdasarkan 

pilihan. Misalnya orang yang mukanya pucat menandakan bahwa 

orang itu sedang sakit, gugup, atau kurang tidur. 
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2. Tanda disen (dicent sign), merupakan tanda yang sesuai kenyataan. 

Misalnya larangan merokok dipom bensin. 

3. Argumen (argument), tanda yang langsung memberikan penjelasan. 

E.7.2 Semiotika Kultural 

Menurut Pateda, semiotik kultural, yakni semiotik yang khusus 

menelaah sistem tanda yang berlaku dalam kebudayaan masyarakat 

tertentu. Masyarakat sebagai makhluk sosial memiliki sistem budaya 

tertentu yang telah turun-temurun dipertahankan dan dihormati. Budaya 

yang terdapat dalam masyarakat yang juga merupakan sistem itu, 

menggunakan tanda-tanda tertentu yang membedakan dengan masyarakat 

yang lain. 

E.7.3 Model Semiotika Roland Barthes 

Roland Barthes adalah salah satu pakar semiotika yang 

memfokuskan permasalahan semiotika pada dua makna, yaitu makna 

tambahan connotative dan arti penunjukan denotative.
65

 Barthes 

merupakan pemikir strukturalis yang secara aktif memperaktekan model 

linguistik Saussure dan semiologinya membangun sebuah model makna 

yang sistematis yang lebih memperhatikan dunia di luar tanda-tanda.  

Barthes meneruskan pemikiran Saussure dengan menekankan 

interaksi antara teks dengan pengalaman personal dan kultural 

penggunanya, interaksi antara konvensi dalam teks dengan konvensi yang 

dialami dan digarapkan oleh penggunanya. Gagasan bartes dikenal dengan 

“Two Order of Significations” (Signifikansi Dua Tahap). 
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Gambar: 6. Signifikansi Dua Tahap Barthes. 

Melalui gambar ini, Bartes, menjelaskan signifikansi tahap pertama 

merupakan hubungan antara signifier dan signified didalam sebuah tanda 

terhadap realitas eksternal. Ia menyebutnya sebagai denotasi. Sedangkan 

untuk signifikansi tahap kedua Bartes menggunakan istilah konotasi. Hal 

ini menggambarkan interaksi yang terjadi ketika tenda bertemu dengan 

perasaan atau emosi dari pembaca serta nilai-nilai kebudayaan dimana ia 

berasal. Dalam signifikansi tahap yang kedua yang berkaitan dengan isi, 

tanda berkerja melalui mitos.
66

 

 Makna Denotasi 

Makna denotasi adalah makna awal utama dari sebuah tanda, 

teks, dan sebagainya.
67

 Makna ini tidak bisa dipastikan dengan tepat, 

karena makna denotasi merupakan generalisasi. Dalam terminology 

barthes, denotasi adalah system signifikansi tahap pertama. 
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 Makna Konotasi 

Makna yang memiliki „sejarah budaya di belakangnya‟ yaitu 

bahwa ia hanya bisa dipahami dalam kaitannya dengan signifikansi 

tertentu. Konotasi adalah mode operatif dalam pembentukan dan 

penyandian teks kreatif seperti puisi, novel, komposisi music, dan 

karya-karya seni.
68

 

 Mitos 

Dalam kerangka Barthes, konotasi identic dengan operasi 

ideology, yang disebut dengan „mitos‟ dan berfungsi untuk 

mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan 

yang berlaku dalam suatu priode tertentu
69

, jadi mitos memiliki 

tugasnya untuk memberikan sebuah justifikasi ilmiah kepada kehendak 

sejarah, dan membuatnya kemungkinan Nampak abadi.
70

 

Mitos, oleh Barthes disebut sebagai tipe wicara. Barthes juga 

menegaskan bahwa mitos merupakan sistem komunikasi, bahwa dia 

adalah sebuah pesan. Hal ini memungkinkan seseorang untuk 

berpandangan bahwa mitos tak bisa menjadi sebuah objek, konsep, 

atau ide. Mitos adalah cara penandaan (signification), sebuah bentuk., 

segala sesuatu bisa menjadi mitos asalkan disajikan oleh sebuah 

wacana.
71

 Dalam mitos, sekali lagi didapati pola tiga dimensi yang 

disebut Barthes sebagai: penanda, petanda, dan tanda. Seperti terlihat 

dalam peta tanda Barthes sebagai beriku: 
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1) Signifier 

          

(Petanda) 

2) Signified 

(petanda) 

3) Denotatif sign (tanda 

denotatif) 

3). CONNOTATIVE SIGNIFIER 
    (PETANDA KONOTATIF) 

3). CONNOTATIVE 

SIGNIFIED 

    (PETANDA KONOTATIF) 

3). CONNOTATIVE SIGN (TANDA KONOTATIF) 

Gambar: 7. Peta Tanda Barthes 

Dari peta diatas, terlihat bahwa tanda denotative (3) terdiri atas 

penanda (1) dan petanda (2). Akan tetapi, pada saat bersamaan, tanda 

denotatif adalah juga penanda konotatif (4). Dengan kata lain hal 

tersebut merupakan unsur material: hanya jika anda mengenal tanda 

“singa” barulah konotasi seperti harga diri, kegarangan, dan 

keberanian menjadi mungkin. Jadi, dalam konsep Barthes, tanda 

konotatif tanda tidak sekedar memiliki makna tambahan namun juga 

mengandung kedua bagian tanda denotative yang melandasi 

keberadaannya.
72

 

E.7.4 Semiotika Film 

Film saat ini menjadi bidang kajian favorit penerapan semiotika, 

cerita dalam sebuah film yang merupakan transformasi kehidupan 

manusia, dimana dalam kehidupan manusia penuh dengan simbol yang 

memiliki arti dan makna berbeda. Simbol atau tanda yang terdapat dalam 

film akan memberikan makna yang lain. Seorang ahli berpendapat bahwa, 

film di bangun dengan tanda-tanda semata (Van Zoest 1993). Film 

menjadi media penyaluran ekspresi yang luas, seorang pembuat film 
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menyalurkan ekspresi, ide serta kreatifitas  yang mereka tuangkan dalam 

sebuah gambar bermakna. Ketertarikan seorang peneliti dalam mengkaji 

sebuah film tidak lain karena kemampuan film dalam membangkitkan rasa 

kepuasan dan keingintahuan lebih dalam, tentang maksud dan tujuan 

sebuah film di buat. Selain itu tema-tema tentang lingkungan dan unsur-

unsur suatu kebudayaan tertentu akan memacu rasa penasaran para 

penikmat film. 

Gambar dan dialog menjadi dua unsur utama dalam film. Film 

tersusun dari serangkaian gambar dan audio berupa dialog yang bergerak.  

Menyaksikan film akan muncul ketertarikan untuk menyesuaikan apa yang 

dilihat dalam film dengan kenyataan yang sebenarnya, karena film selalu 

menampilkan unsur budaya dimana film itu dibuat. Hal tersebut akan 

mempengaruhi masyarakat untuk mencocokan unsur budaya yang mereka 

lihat seperti bahasa, arsitektur, aksen, serta gerakan yang khas dalam film 

tersebut dengan lingkungan yang sebenarnya. 

F. Metodologi Penelitian 

F.1 Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tipe 

Interpretatif. Peneliti memilih pendekatan ini dikarenakan peneliti memiliki 

tujuan untuk mengungkap sebuah fakta atau fenomena atas realitas sosial 

melalui pemberitaan yang ada pada media massa film. Fenomena yang 

dimaksud disini adalah Akulturasi Budaya Dalam Film Serdadu Kumbang 

karya Ari Sihasale .  
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Penelitian kualitatif interpretative merupakan paradigma 

konstruktivistik dimana suatu yang ditampilkan pada media massa 

mengenai realitas sosial bukanlah sesuai fakta yang ada namun berita yang 

disampaikan adalah hasil dari konstruksi. Pendekatan ini menafsirkan dan 

menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, 

untuk selanjutnya menemukan data dan menarik kesimpulan dari sudut 

pandang apa, bagaimana, dan dengan cara apa konstruksi tersebut 

dilakukan. 

F.2 Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada tanda verbal maupun tanda nonverbal 

yang menujukan terjadinya akulturasi budaya antara masyarakat suku 

Sumbawa sebagai penduduk lokal dengan masyarakat suku Bajo pulau 

Bungin sebagai pendatang, berdasarkan unsur-unsur kebudayaan asli dari 

kedua suku tersebut, dalam film Serdadu Kumbang karya Ari Sihasale. 

F.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan selama satu bulan terhitung mulai 

tanggal 23 Februari sampai dengan 23 Maret 2015. 

F.4 Sumber Data 

1). Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

penelitian dengan cara melakukan analisa terhadap obyek penelitian, dalam 

hal ini adalah Film Serdadu Kumbang karya Ari Sihasale. 
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2). Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh dari 

sumber-sumber lain, seperti buku, majalah, media online, serta refferensi 

lain yang terkait dengan peneitian Akulturasi Budaya Dalam Film Serdadu 

Kumbang karya Ari Sihasale. 

F.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan mengklarifikasi 

adegan atau shot-shot dalam film Serdadu Kumbang yang sesuai dengan 

rumusan masalah. Kemudian data akan dianalisis dengan model Semiotika 

Roland Barthes, yaitu dengan cara mencari makna denotasi, konotasi, dan 

mitos dalam setiap adegan atau shot. Indikator nyata masing adalah : 

1). Denotasi : 

Makna paling nyata dari tanda, apa yang digambarkan tanda 

terhadap sebuah obyek 

2). Konotasi : 

Bagaimana menggambarkan objek, ia bermakna subjektif juga 

intersubjektif, sehingga kehadirannya tidak disadari. 

3). Mitos : 

Merupakan produk kelas sosial yang sudah mempunyai suatu 

dominasi. Dalam dunia modern, mitos dikenal dengan bentuk feminism, 

maskulinitas, ilmu pengetahuan, dan kesuksesan. 
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4) Signifier 

          

(Petanda) 

5) Signified 

(petanda) 

6) Denotatif sign (tanda 

denotatif) 

3). CONNOTATIVE SIGNIFIER 
    (PETANDA KONOTATIF) 

3). CONNOTATIVE 

SIGNIFIED 

    (PETANDA KONOTATIF) 

3). CONNOTATIVE SIGN (TANDA KONOTATIF) 

Gambar : 1 Peta Kerja Tanda Barthes 

Scene 

41 

Shot Setting Properti Acting Wardrobe 
Dialog/

Suara 

      

Tabel: 1, kerja analisis makna denotasi dan konotasi. 

F.6 Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian ini akan dilakukan daam 

beberapa tahapan, sesuai dengan yang telah diuraikan oleh Meleong,
73

 yaitu: 

1. Data yang diperoleh akan disesuaikan dengan data pendukung lainnya 

(Budaya asli dari masing-masing kebudayaan, budaya suku Sumbawa 

dan budaya suku Bajo) untuk mengungkap permasalah secara tepat. 

2. Data yang telah terkumpul akan dimaknai untuk kemudian didiskusikan 

dikritik, ataupun dibandingkan dengan pendapar orang lain (dalam hal ini 

dosen pembimbing). 

3. Data yang diperoleh kemudian difokuskan pada substantif permasalahan 

yang diteliti. 
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G. Kerangka Pemikiran 

Berikut kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 8. Kerangka Pemikiran. 

H. Sistematika Penulisan 

Skripsi dalam penulisan ini ditulis dengan panduan skripsi alumni 

jurusan ilmu komunikasi terdahulu, serta berdasarkan kesepakatan dengan 

dosen pembimbing. Oleh karena itu sistematika dalam penulisannya adalah : 

BAB I Pendahuluan 

Terdiri dari  Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Tinjauan Pustaka, dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II Tinjauan Umum Film 

Terdiri dari Profil Ari Sihasale Sebagai Sutradara Film Serdadu 

Kumbang, Sinopsis Cerita Film Serdadu Kumbang, Tim Produksi 

Film Serdadu Kumbang, Aspek Sinematografi, Pemeran Utama 
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Film Serdadu Kumbang, dan Penghargaan Film Serdadu 

Kumbang. 

BAB III Penelitian dan Pembahasan 

Terdiri dari Identifikasi Umum Temuan Data, Makna Denotasi, 

Konotasi dan Mitos. 

BAB IV Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran dari peneliti 

atas penelitian yang diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


