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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komunikasi sebagai proses pertukaran simbol verbal dan nonverbal antara

pengirim dan penerima untuk merubah tingkah laku kini melingkupi proses yang lebih

luas. Jumlah simbol-simbol yang dipertukarkan tentu tidak bisa dihitung dan

dikelompokkan secara spesifik kecuali bentuk simbol yang dikirim, verbal dan nonverbal.

Memahami komunikasi pun seolah tak ada habisnya. Mengingat komunikasi sebagai

suatu proses yang tiada henti melingkupi kehidupan manusia.

Dengan belajar memahami komunikasi lintas budaya berarti memahami realitas

budaya yang berpengaruh dan berperan dalam komunikasi. Adapun komunikasi lintas

budaya juga mempelajari mengenai komunikasi dan budaya non-verbal. Banyak klasifikasi

yang membagi pesan non-verbal ke dalam dua kategori komprehensif: yang dihasilkan oleh

tubuh (penampilan, gerakan, ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, dan parabahasa), dan

hal-hal seperti ruang lingkup (tempat, waktu, dan sikap diam) (Samovar, Porter, McDaniel,

2010: 299).

Menurut Ting Toomey, budaya sebagai komponen dari usaha manusia untuk

bertahan hidup (survive) dan berkembang dalam lingkungan partikular mereka, memiliki

beberapa fungsi, yaitu: Identity Meaning Function yaitu budaya memberikan kerangka

referensi untuk menjawab pertanyaan paling mendasar dari keberadaan manusia ‘siapa

saya’, Group Inclusion Function yaitu budaya menyajikan fungsi inklusi dalam kelompok

yang bisa memuaskan kebutuhan seseorang terhadap afiliasi keanggotaan dan rasa ikut

memiliki, Intergroup Boundary Regulation Function yaitu fungsi budaya sebagai

pembentuk sikap seseorang tentang in-group dan out-group berkaitan dengan orang yang
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secara kultural tidak sama, The Ecological Adaptation Function yaitu fungsi budaya

dalam memfasilitasi proses-proses adaptasi di antara diri, komunitas kultural dan

lingkungan yang lebih besar, The Cultural Communication Function yaitu koordinasi

antara budaya dengan komunikasi, budaya mempengaruhi komunikasi dan komunikasi

mempengaruhi budaya. Ringkasnya, budaya diciptakan, dibentuk, ditransmisikan dan

dipelajari melalui komunikasi; sebaliknya praktik-praktik komunikasi diciptakan,

dibentuk dan ditransmisikan melalui budaya (Rahardjo, 2005: 49-51).

Menurut Kim, asumsi yang mendasari batasan tentang komunikasi antarbudaya

adalah bahwa individu-individu yang memiliki budaya yang sama pada umumnya berbagi

kesamaan-kesamaan dalam keseluruhan latar belakang pengalaman mereka daripada

orang yang berasal dari budaya yang berbeda. Dengan memberikan penekanan baik

kepada perbedaan-perbedaan kultural yang sesungguhnya maupun perbedaan-perbedaan

kultural yang dipersepsikan antara pihak-pihak yang berkomunikasi, maka komunikasi

antarbudaya menjadi sebuah perluasan bagi studi komunikasi antarpribadi, komunikasi

organisasi dan kawasan-kawasan studi komunikasi antarmanusia lainnya. Ketika

komunikasi antarbudaya mempersyaratkan dan berkaitan dengan kesamaan dan

perbedaan kultural antara pihak-pihak yang terlibat maka karakteristik-karakteristik

kultural dari para partisipan bukan merupakan fokus studi. Titik perhatian dari

komunikasi antarbudaya adalah proses komunikasi antara individu dengan individu dan

kelompok dengan kelompok (Rahardjo, 2005: 53-54).

Jadi melalui budaya kita bertukar dan belajar banyak hal, karena pada

kenyataannya siapa kita adalah realitas budaya yang kita terima dan pelajari. Untuk itu,

saat komunikasi menuntun kita untuk bertemu dan bertukar simbol dengan orang lain,

maka kita pun dituntut untuk memahami orang lain yang berbeda budaya.
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Memahami budaya yang berbeda dengan kita juga bukanlah hal yang mudah,

dimana kita dituntut untuk mau mengerti realitas budaya orang lain yang membuat ada

istilah ‘mereka’ dan ‘kita’ dalam situasi seperti itulah manusia dituntut untuk

mengungkap identitas orang lain. Dalam kegiatan komunikasi, identitas tidak hanya

memberikan makna tentang pribadi individu, lebih dari itu identitas menjadi ciri khas

sebuah kebudayaan yang melatarbelakanginya. Dari ciri khas itulah nantinya kita dapat

mengungkapkan keberadaan individu tersebut.

Dalam artian sederhana, yang dimaksud dengan identitas budaya adalah rincian

karakteristik atau ciri-ciri sebuah kebudayaan yang dimiliki oleh sekelompok orang yang

kita ketahui batas-batasnya tatkala dibandingkan dengan karakteristik atau ciri-ciri

kebudayaan orang lain (Liliweri, 2002: 72).

Indonesia sebagai negara kepulauan, dikenal luas sebagai bangsa yang terdiri dari

sekitar 300 suku bangsa yang memiliki identitas kebudayaan masing-masing. Penduduk

Indonesia tentunya terdiri dari berbagai suku bangsa yang memiliki daerah asal dan

kebudayaannya sendiri dan telah berakar sejak berpuluh-puluh tahun yang silam.

Keberagaman suku dan budaya yang ada di Indonesia menjadi salah satu ciri khas

masyarakat Indonesia. Sehingga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita tidak

terlepas dari adanya perbedaan kebudayaan antara satu daerah dengan daerah lain, suatu

kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat lainnya, hingga benturan

kebudayaan antara masing-masing individu dengan latar belakang adat istiadat, budaya

dan nilai-nilai yang berbeda pula.

Masing-masing budaya yang ada di Indonesia tentu memiliki keunikan dan

kekhasan masing-masing, salah satunya adalah budaya Banjar. Salah satu hal yang

membuatnya unik dalam kajian komunikasi antarbudaya ini adalah komunikasi dan
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budaya non-verbal yang disampaikan melalui kain sasirangan. Dimana Kain sasirangan

merupakan salah satu identitas budaya Banjar, dengan kain Sasirangan masyarakat Banjar

dapat menunjukkan asal daerah mereka.

Kain Sasirangan merupakan produk budaya daerah Kalimantan Selatan yang telah

digunakan turun temurun di daerah Kalimantan Selatan. Kain sasirangan ini mempunyai

keunikan motif tradisional dan cara pembuatannya yang dipertahankan secara turun-

temurun. Terdapat lebih dari 15 motif tradisional yang dimiliki oleh kain sasirangan

contohnya gigi haruan, bintang, naga behambur, dan lainnya (Seman, 2007:14).

Dalam konteks penelitian ini, interpretasi warga Banjar terhadap kain sasirangan

sebagai identitas kultural menjadi penting untuk diketahui. Kita perlu tahu, saat kita

berkomunikasi khususnya komunikasi lintas budaya, apakah kita menyadari identitas

kultural pada kain sasirangan itu menunjukkan suatu identitas asal daerah Kalimantan

Selatan.

Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah mahasiswa yang

tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Banjarmasin (FKMB) di Malang,

penelitian ini dilakukan karena terdapat banyak mahasiswa asal Banjarmasin yang

bergabung dalam forum tersebut. Pemilihan lokasi penelitian yaitu di asrama putra jl.

Terusan Sigura-gura Blok D 167A dan asrama putri jl. MT Haryono gg.17. Pemilihan

lokasi dilakukan karena merupakan salah satu tempat berkumpulnya para mahasiswa asal

Banjarmasin yang ada di Malang dan tempat berkumpulnya para mahasiwa-mahasiswi

yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Banjarmasin (FKMB) yang berada

di Malang.

Ketertarikan penelitian ini didasari pada kemungkinan adanya rasa untuk

mempertahankan identitas budaya di daerah perantauan maupun rasa untuk tidak
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menonjolkan identitas budaya tersebut karena adanya tekanan dari lingkungan dan

sebagainya. Jadi, nantinya akan bisa ditarik kesimpulan apakah mahasiswa asal

Kalimantan Selatan mampu mempertahankan identitas budaya mereka sebagai bagian

masyarakat Banjar yang berada di luar lingkungan asalnya atau tidak. Sehingga dari

penelitian ini nantinya kita dapat melihat sejauh mana interpretasi warga Banjar terhadap

kain sasirangan sebagai identitas kultural terhadap Anggota Forum Komunikasi

Mahasiswa Banjarmasin (FKMB) di Malang.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Interpretasi Warga Banjar terhadap Kain Sasirangan

sebagai Identitas Kultural (Studi pada Anggota Forum Komunikasi Mahasiswa

Banjarmasin di Malang).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini

adalah bagaimana interpretasi warga Banjar terhadap kain sasirangan sebagai identitas

kultural?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan saya lakukan adalah untuk mengetahui dan

mendeskripsikan interpretasi warga Banjar terhadap kain sasirangan sebagai identitas

kultural bagi mahasiswa yang tergabung dalam Anggota Forum Komunikasi Mahasiswa

Banjarmasin di Malang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis

Secara akademis, hasil penelitian ini dapat menambah dan melengkapi khasanah

literatur ilmiah dalam komunikasi khususnya tentang interpretasi warga Banjar
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terhadap kain sasirangan sebagai identitas kultural, yang natinya dapat berguna bagi

peneliti selanjutnya untuk mengembangkan dan menyempurnakan lebih jauh lagi

hasil temuan penelitian pada masalah yang sama. Diharapkan pula penelitian ini dapat

memberikan kontribusi yang positif serta dapat menambah wawasan pengetahuan

dalam mengembangkan disiplin ilmu komunikasi.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi,

gambaran, masukan dan bahan evaluasi tentang bagaimana interpretasi warga Banjar

terhadap kain sasirangan sebagai identitas kultural terhadap mahasiswa asal

Banjarmasin, Kalimantan Selatan itu sendiri. Sehingga nantinya hasil penelitian ini

akan dapat membantu lebih memperkenalkan budaya Banjar itu sendiri dan timbul

kesadaran di dalam diri mahasiswa Banjarmasin untuk lebih tetap melestarikan serta

menonjolkan kain sasirangan di masyarakat adapun untuk lebih menumbuhkan rasa

cinta dan bangga masyarakat Banjar terhadap produk daerahnya.


