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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu tujuan syariat Islam adalah memelihara kelangsungan keturunan 

melalui perkawinan yang sah menurut agama diakui oleh undang-undang dan diterima 

sebagai bagian dari budaya masyarakat.1 Dari sini akan tercipta kehidupan yang 

harmonis, tentram, dan sejahtera lahir batin yang didambakan oleh setiap insan yang 

normal.2 

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang dalam kuat dan kekal antara dua 

insan, suatu ikatan yang mencakup hubungan timbal balik yang luas di antara keduanya 

maka harus terdapat kesatuan hati dalam suatu ikatan yang tidak mudah lepas. 

Perkawinan termasuk bidang yang tidak kebal dari pengaruh bentuk hubungan antar 

pemeluk agama. Untuk itu harus ada kesamaan dasar dan tujuan antara kedua 

mempelai. 

Menurut Riduan Syahrani pentingnya ikatan lahir batin dalam perkawinan 

merupakan pertalian jiwa yang terjadi karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas 

antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri.3 

                                                           
1 Fuaduddin, Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam, Lembaga Kajian Agama dan Gender (Jakarta: 

1999), hlm. 4.  
2 Zuhdi mudhdor, Memahami Hukum Perkawinan (Bandung: Al-Bayan, 1994), cet ke-1. hlm. 14.  
3 Riduan Syahrani, Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata (Bandung: Alumni, 1989), hlm. 67. 
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Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat 

kuat atau mitzaqon gholizon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya 

adalah ibadah.4 

Menurut BAB I Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan 

dirumuskan pengertian perkawinan yang di dalamnya tercantum tujuan perkawinan 

dengan rumusan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.5 

Pelaksanaan perkawinan diperlukan suatu lembaga pernikahan yang mengatur 

hubungan antara suami-isteri secara yuridis maupun religius, sehingga hubungan 

tersebut sah menurut agama, hukum, dan tidak melanggar norma-norma hukum 

kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat.  

Pelaksanaan perkawinan tersebut diadakan dalam sejumlah rangkaian upacara 

pernikahan secara adat yang dipertahankan dan dilestarikan oleh masyarakat. Bentuk 

dan tata cara pernikahan tiap daerah berbeda yang pada umumnya dipengaruhi oleh 

sistem kekerabatan masyarakat hukum adat setempat. Tujuan dari ikatan penikahan 

tersebut adalah untuk mencapai keluarga yang sakral, penuh kasih sayang, kebajikan 

dan saling menyantuni, membangun, membina, dan memelihara hubungan 

kekerabatan.  Oleh karena itu, untuk mempertahankan sebuah tradisi pernikahan agar 

                                                           
4 Instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Humaniora 

utama press, 2001), hlm. 18. 
5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Jakarta: Departemen Agama RI, 1996), hlm. 2.  
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tetap utuh,perlu kemudian adanya bentuk komunikasi yang baik, sehingga akan tetap 

mampu mempertahankan sebuah tradisi.  

Komunikasi merupakan suatu proses sosial yang sangat mendasar dan vital 

dalam kehidupan manusia. Dikatakan mendasar karena setiap manusia, baik yang 

primitif maupun yang modern, berkeinginan mempertahankan suatu persetujuan 

mengenai berbagai aturan sosial melalui komunikasi. Dikatakan vital karena setiap 

individu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan individu-individu lainnya 

sehingga meningkatkan kesempatan individu itu untuk tetap hidup.6 

Komunikasi menurut Dr.Everett Kleinjan dalam Cangara adalah suatu 

kebutuhan naluriah yang ada pada semua makhluk hidup, bahkan hewan juga 

melakukan proses komunikasi diantara sesamanya, dan bagian kekal dari kehidupan 

manusia seperti halnya bernafas, sepanjang manusia hidup maka ia perlu 

berkomunikasi.7 

Komunikasi akan dapat berhasil baik apabila timbul saling pengertian, yaitu jika 

kedua belah pihak, si pengirim dan penerima informasi memahami. Tirman Sirait 

mengemukakan pendapatnya tentang pengertian komunikasi sebagai berikut, 

“Komunikasi adalah suatu tingkah laku perbuatan atau kegiatan penyampaian atau 

pengoperan lambang-lambang yang mengandung arti atau makna-makna informasi 

                                                           
6 Rakhmat, Jalaluddin. 1998. Metode penelitian Komunikasi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), hlm. 

1. 
7 Hafied cangara. pengantar ilmu komunikasi (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 1.  
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dari seseorang kepada orang lain, atau lebih jelasnya suatu pemindahan atau 

pengoperan informasi mengenai pikiran dan perasaan-perasaan”.8 

Komunikasi memang sangat sederhana dan mudah dipahami, tetapi dalam 

pelaksanaannya sangat sulit dipahami, terlebih lagi bila yang terlibat komunikasi 

memiliki referensi yang berbeda, atau di dalam komunikasi berjalan satu arah misalnya 

dalam media massa, tentunya untuk membentuk persamaan ini akan mengalami banyak 

hambatan.9Agar komunikasi yang dilakukan dapat berjalan efektif, maka dibutuhkan 

suatu komunikasi yang berlaku pada setiap pihak-pihak yang terkait didalamnya. 

Komunikasi yang berlaku dalam suatu masyarakat erat kaitannya dengan tujuan dan 

pencapaian target masyarakat itu sendiri. 

Interaksi budaya dalam konteks komunikasi sering kali menghadapi masalah 

atau hambatan-hambatan dalam penggunaan bahasa, lambang-lambang, nilai atau 

norma masyarakat yang terdapat di dalamnya, disini kemudian perlu diadakannya 

bentuk komunikasi yang baik. Demikian pula dengan interaksi dalam sebuah 

pernikahan khususnya dalam pernikahan antar suku tidak menutup kemungkinan untuk 

menghadapi berbagai permasalahan. Namun, dibalik perbedaan kesukuan yang terjadi 

dalam sebuah perpaduan dua kebudayaan dalam sebuah ikatan pernikahan antar suku 

terdapat hal yang sangat menarik terjadi pada pasangan-pasangan yang berbeda suku.  

                                                           
8 Aji, Firman dan Sirait, S. Martin, Perencanaan Dan Evaluasi (Suatu Sistem Untuk Proyek 

Pemabanguna, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990). hlm. 11 
9 Wahyudi, J. B. 1986. Media Komunikasi Massa Televisi. (Bandung: Alumni), hlm. 29 
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Berdasarkan hasil observasi awal peneliti terkait dengan bentuk komunikasi 

masyarakat Betawi dalam mempertahankan tradisi pernikahan bahwa Masyarakat 

Betawi merupakan salah satu kelompok etnis yang masih kuat mempertahankan tradisi 

ritual adat dalam berbagai tahapan peristiwa, termasuk dalam peristiwa 

perkawinan.Kelompok etnis merupakan salah satu bentuk perwujudan peran manusia 

sebagai makhluk sosial. Manusia mengikuti berbagai kegiatan sesuai tradisi adat yang 

bersangkutan termasuk mengikuti ritual adat. Kegiatan manusia tidak terlepas dari 

ruang yang sudah ada maupun ruang yang baru diciptakan. Disinilah peran ritual adat 

menjadi salah satu pertimbangan utama yang mempengaruhi penataan ruang. 

Betawi adalah suatu masyarakat yang mendiami daerah Jakarta. Sebagai kota 

metropolitan, Jakarta merupakan tempat perpaduan adat istiadat, gagasan-gagasan baik 

antar suku maupun bangsa. Sebagai sebuah kota dagang yang ramai, “Sunda Kelapa” 

nama Jakarta tempo dulu disinggahi  berbagai suku bangsa. Budaya Arab, India, Cina, 

Sunda, Jawa, Eropa, dan Melayu berbaur menjadi bagian dari karakteristik kebudayaan 

Betawi yang kita kenal sekarang ini.  

Dalam menjalankan ritual adat masyarakat Betawi tidak hanya melibatkan pihak 

keluarga dekat namun juga seluruh keluarga yang bersangkutan. oleh sebab itu, ritual 

adat pada upacara pernikahan suku Betawi membutuhkan persiapan yang benar-benar 

matang melalui komunikasi antar personal ataupun interpersonal agar dapat 

berlangsung dengan baik. 

Namun pada kenyataannya saat ini, semakin sulit menemukan masyarakat asli 

Betawi yang biasa menjadi “jawara” dalam prosesi “Buka Palang Pintu”, pernikahan 
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adat Betawi yang unik itu sudah sulit ditemui. Kebanyakan orang bahkan orang Betawi 

sekalipun sudah jarang melakukan prosesi pernikahan seperti itu. Hal tersebut 

mengakibatkan upacara pernikahan adat Betawi menunjukkan beberapa perubahan dan 

pengembangan. Perubahan dan pengembangan tersebut antara lain mengenai adat 

kebiasaan sebelum pernikahan dan alat atau bahan kelengkapan upacara yang 

digunakan. Perubahan tersebut sifatnya umum sedangkan nilai-nilai hakiki yang 

terkandung didalam upacara pernikahan itu sendiri tetap berlangsung sesuai dengan 

tradisi masyarakat Betawi. Untuk itulah diperlukan suatu lembaga yang digunakan 

masyarakat Betawi sebagai wadah informasi dan dapat memfasilitasi pemenuhuan 

kebutuhan masyarakat termasuk terhadap kelengkapan prosesi upacara pernikahan adat 

Betawi. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengangkat judul skripsi terkait “Bentuk 

Komunikasi Antar Personal Dalam Mempertahankan Gaya Pernikahan Ala Betawi”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menetapkan rumusan masalah yang 

akan dibahas. Yaitu bagaimana bentuk komunikasi yang dilakukan masyarakat Betawi 

dalam mempertahankan tradisi pernikahan?  

1.3 Pembatasan masalah 

Untuk membatasi permasalahan yang diteliti, sehingga penelitian yang 

dilakukan tidak meluas dan didapatkan data yang akurat, maka peneliti memberikan 

fokus pada materi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian yakni terkait dengan 

bentuk komunikasi dan pernikahan ala Betawi. 

1.4 Tujuan penelitian 
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Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka 

perlu adanya solusi untuk mengatasinya. Oleh karena itu sebelum seseorang melakukan 

penelitian maka harus menetapkan apa saja yang menjadi tujuan dalam penelitiannya. 

Beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian yang berjudul “Bentuk 

Komunikasi Antar Personal Dalam Mempertahankan Gaya Pernikahan Ala Betawi” 

adalah untuk mengetahui bentuk komunikasi masyarakat Betawi dalam 

mempertahankan pernikahan. 

1.5 Manfaat penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna baik secara 

teoritis maupun secara praktis antara lain: 

a. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu 

pengetahuan pada bidang ilmu komunikasi khususnya pada bentuk komunikasi 

masyarakat dalam mempertahankan sebuah tradisi pernikahan, serta memperkaya 

hasil penelitian yang telah ada serta dapat dijadikan acuan untuk penelitian 

selanjutnya.  

b. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi 

kepada kepala suku masyarakat Betawi pada khususnya dan masyarakat Betawi 

pada umumnya dalam upaya untuk terus mampu mempertahankan tradisi 

pernikahan melalui bentuk komunikasi masyarakat yang baik.  

 

 

1.6 Definisi Konseptual 
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Agar pembahasan dalam skripsi ini tidak terjadi salah pengertian atau 

kekurangjelasan makna, maka perlu adanya definisi konseptual. Hal ini diperlukan agar 

tidak terjadi kesamaan penafsiran dan terhindar dari kesalahan pengertian pada pokok 

pembahasan ini. Definisi konseptual yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat 

dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

a. Komunikasi adalah Siapa mengatakan apa melalui saluran apa kepada siapa dengan 

efek apa ( who says what in which channel to whom with what effect). 

b. Perkawinan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dilaksanakan dengan 

menggunakan adat atau aturan tertentu, yang kadang-kadang berkaitan dengan 

aturan atau hukum agama tertentu pula. 

 

 

 

 

 

 

 

 


