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BAB I 

 

A. LATAR BELAKANG 

 Komunikasi merupakan kebutuhan pokok setiap individu. Tanpa 

komunikasi mustahil terjadi sebuah hubungan, apalagi komunikasi intens secara 

kontinu juga mampu menghasilkan keakraban luar biasa. Maka dari itu 

komunikasi menjadi asas juga nafas dari setiap hubungan yang hendak dibangun. 

Oleh karenanya, salah satu dari fungsi komunikasi secara sosial, yakni untuk 

tujuan-tujuan pengakraban sebagai bentuk ikatan dengan orang lain, membangun 

dan memelihara hubungan1.  

 Dalam struktur sosial kultural kemasyarakatan, komunikasi memberikan 

efek besar bagi terbentuknya kelompok-kelompok sosial tertentu. Mereka 

membentuk wadah untuk tempat apresiasi diri menunjukkan eksistensi mereka 

hanya untuk sekedar mendapat sebuah pengakuan. Di masyarakat umum juga 

demikian, pengakuan itu penting. Mengutip ungkapan Filosof Prancis, Rene 

Descartes, Cogito Ergo Sum (”saya berpikir, maka saya ada”), diinterpretasi 

sebagai upaya diri mengaktualisasi diri di dalam lingkungan atau komunitas 

dirinya. Bila berdiam diri, maka orang lain memperlakukan kita seolah-olah kita 

tidak eksis2. Senada dengan apa yang  telah disuarakan Descartes, gagasan baru 

yang digaungkan Habermas tentang masyarakat komunikatif dituangkannya 

dalam buku The Theory of Communicative Action. Persepsi Habermas 

meniscayakan komunikasi sebagai sikap dasar manusia, kemudian Habermas 

                                                        
1 Deddy Mulyana. Ilmu Komunikasi, suatu pengantar, Remaja Rosda Karya, Bandung, hal: 4. 
2 Ibid, hal: 12.  
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menyatakan bahwa hanya dengan komunikasi manusia akan mencapai tingkat 

yang lebih tinggi; yaitu eksistensi, aktualisasi, otonomisasi, bahkan kebebasan dan  

independensi3.  

   Ada Program musik MTV (Music Television) ALAY di Global TV yang 

tayang setiap Rabu jam 15.30 , sebuah program musik yang menampilkan band-

band populer di Indonesia. MTV alay sebuah acara yang dipandu oleh host VJ 

Daniel menggunakan konsep alay. Di sana sang VJ berpenampilan lebay dengan 

dandanan fashionable seraya mengadopsi perilaku kontemporer anak-anak muda 

masa kini. Tidak hanya itu, dari kata-kata yang dilontarkan terkesan (dibuat-buat) 

lebay keluar dari pakem, logat, dan intonasi seperti layaknya percakapan 

berbahasa secara biasa. 

 Alay adalah singkatan dari Anak Layangan, Alah Lebay, Anak Layu, atau 

Anak Kelayapan yang menghubungkan dengan Anak JARPUL (Jarang Pulang). 

Sampai saat ini yang paling santer adalah Anak Layangan. Dominannya istilah ini 

untuk menggambarkan anak yan sok keren, secara fashion, karya (musik) maupun 

kelakuan secara umum. Konon asal asulnya alay diartikan “anak kampung”, 

karena anak kampung yang rata-rata berambut merah dan berkulit sawo gelap 

karena kebanyakan main layangan.  

 Selanjutnya, kemunculan fenomena Alay banyak dikaitkan dengan 

perkembangan kemutakhiran tekonologi informasi dan telekomunikasi 

kontemporer. Alay mengalami pengalihan makna seiring mainstream laju 

teknologi. Pengaruh kuat teknologi menggiringnya bahwa alay dimaknai sebagai 

                                                        
3 Dani Vardiansyah, Filsafat Komunikasi, Suatu Pengantar, Gramedia, 2005, hal : 62. 
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kelompok pengguna internet. Alay dianggap berakar dari sebagian pola perilaku 

masyarakat di dunia blogger, kaskuser, facebooker, friendster, twitter (baca: dunia 

maya). Mereka menggunakan komunikasi bahasa lisan dan tulisan yang sulit 

dijamah individu diluar komunitas mereka. Contoh : kata  ”kamu” ditulis ”kamuh, 

kammo, qamuwh, kamyu, dan sebagainya”. Contoh lain kata ”aku” ditulis ”akyu, 

akko, akkoh, aquwh”.  

 Ada pula yang menyebutkan istilah alay sering dikaitkan dengan anak 

gaul, berpenampilan modis, anak nongkrong, paling mengetahui tentang musik 

dan sebagainya. Namun, ada stereotip negatif terhadap alay yang mengatakan 

bahwa alay cenderung berperilaku narsisme, memandang dirinya “paling” dari 

yang lainnya.  

 Penetrasi media massa membawa pengaruh signifikan dibalik 

terkontaminasinya perilaku mereka, bahkan mereka pun bisa dikatakan 

mengimitasi profil idola mereka sebagai bentuk ekspresi bebas dalam artian 

eksistensi mereka setidaknya memperoleh pengakuan. Salah satunya, televisi 

(TV). Kotak ajaib yang disebut TV disinyalir oleh Marshall McLuhan 

memberikan dampak pengaruh besar dari pada materi yang dikomunikasikannya 

4. Marshall memaparkan tentang ”penciptaan selebriti” sebagai efek mitologisasi. 

Karena selebriti dianggap sebagai sosok mistis, lebih nyata dari kenyataannya. TV 

memberikan fokus dan signifikansi pada sosok, menciptakan sosok mistis hanya 

dengan membatasinya dalam kotak ajaib tersebut. TV secara psikologis mirip 

dengan kotak bicara ajaib yang fantastis. Tokoh yang diciptakannya seolah-olah 

                                                        
4 Marcel Danesi, Pesan, Tanda, dan Makna (Buku Teks Dasar Mengenai Semiotika dan Teori 
Komunikasi), Jalasutra, Yogyakarta, hal: 345 
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bak dewa di mata penggemarnya. Maka tidaklah mengherankan mode atau 

fashion (apa yang dikenakan) oleh artis mayoritas hampir diimitasi kalangan 

muda-mudi sebagai bentuk aktualisasi diri mengikuti mainstream mode dan 

fashion kontemporer. Termasuk pula gaya berbahasa. Penggunaan teknologi 

informasi dan telekomunikasi dalam penyampaian simbol dan pesan-pesan 

komunikasi memiliki peranan krusial. Urgenitasnya diposisikan dalam latar 

penggunaan media sebagai alat berkomunikasi, seperti internet dan handphone. 

Kedua alat komunikasi ini memiliki arti penting dalam membentuk komunitas 

alay serta penggunaan simbol-simbol bahasa yang digunakan. 

 Dalam komunikasi terdapat dua bentuk komunikasi, komunikasi verbal 

dan komunikasi non verbal. Komunikasi verbal terdapat bahasa yang merupakan 

instrumen krusial sebagai perangkat simbol, dengan aturan untuk 

mengkombinasikan simbol-simbol tersebut, digunakan dan dipahami suatu 

komunitas.   

Menurut Larry L. Barker, Bahasa memiliki tiga fungsi : penamaan (naming atau 

labeling), interaksi, dan transmisi informasi. Fungsi penamaan merujuk pada 

usaha mengidentifikasi objek, tindakan, atau orang dengan menyebut namanya 

sehingga dapat dirujuk dalam komunikasi. Fungsi interaksi menekankan berbagi 

gagasan dan emosi, yang dapat mengundang simpati dan pengertian atau 

kemarahan dan kebingungan. Melalui bahasa, informasi dapat disampaikan 

kepada orang lain secara langsung maupun tidak langsung.fungsi bahasa inilah 

yang disebut fungsi transmisi.5 

                                                        
5 Deddy Mulyana. Ilmu Komunikasi, suatu pengantar, Remaja Rosda Karya, Bandung, hal: 243. 
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 Bahasa juga bisa dikatakan bias budaya. Secara implisit, kata-kata dalam 

bahasa menyimpan makna tersirat mengandung pencampuradukan fakta, 

penafsiran dan penilaian. Menurut hipotesis Sapir-Whorf, sering disebut Teori 

Relativitas Linguistik, sebenarnya setiap bahasa menunjukkan suatu dunia 

simbolik yang khas, yang melukiskan realitas pikiran, pengalaman batin, dan 

kebutuhan pemakainya.6 Sehingga konteks kata-kata dalam bahasa mengandung 

pula kerumitan dengan interpretasinya bisa atau selalu berkaitan erat dengan 

dimensi kontekstualnya. Pelbagai dimensi tersebut dipahami dari sudut pandang 

komunikatornya dan segala apa dibalik komunikatornya.   

 Pada gilirannya, dari pelbagai latar budaya komunikasi menggunakan 

bahasa, memunculkan pelbagai bahasa menurut alirannya. Termasuk bahasa 

Indonesia maupun bahasa daerah. Karena bahasa diinterpretasikan sebagai simbol, 

maka bahasa sering digunakan oleh sebuah komunitas di lingkungan 

komunitasnya. Mereka menggunakan bahasa khusus, menciptakan simbol-simbol 

yang hanya bisa dimengerti oleh komunitasnya. Penggunaan bahasa unik dan 

khusus digunakan oleh orang-orang subkultural, atau bisa disebut bahasa gaul 

atau bahasa argot.7 

 Penciptaan bahasa khusus memiliki fungsi bagi setiap penggunanya. 

Pertama, sebagai kontrabudaya dan sarana pertahanan diri. Kedua, sebagai sarana 

kebencian kelompok tersebut terhadap budaya dominan. Ketiga, sebagai sarana 

memelihara identitas dan solidaritas kelompok. Dalam literatur yang telah ditulis 

Deddy Mulyana, dia menyebutkan beberapa bahasa-bahasa gaul. Semisal, bahasa 

                                                        
6 Ibid, hal : 251. 
7 Ibid, hal : 280.  
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selebritis. Contoh: baronang : baru, ninon tinon : nonton. Ada pula bahasa kaum 

waria. Contoh : akika atau ike : aku, kelinci : kecil dan sebagainya.8 

”Begitu pula dengan cara komunikasi kalangan alay. Sekarang ada satu bahasa 

yang lagi ngetrend di kalangan anak muda, dan orang-orang sering menyebutnya 

dengan Bahasa Alay, bahasa gaul anak remaja sekarang........................ Dan bagi 

sebagian orang tentunya bahasa ini benar benar sangat aneh serta 

membingungkan. Bagaimana tidak bahasa ini menggabungkan antara angka dan 

huruf atau kalau tidak berupa singkatan atau plesetan bahasa asing9.” 

 Begitu pula komunikasi non verbal, pada intinya setiap komunikasi 

individu menyiratkan konfigurasi komunikasi secara implisit, terkadang juga 

diluar kesadaran. Lantaran sebab itu, komunikasi non verbal disebut sebagai the 

real communication (sebenar-benarnya komunikasi).    

 Proses kreatif kalangan Alay sungguh mengagumkan. Jadi, bahasa apapun 

bisa dirubah menjadi sesuatu yang lain selayaknya modifikasi-modifikasi 

sebagaimana yang telah diungkapkan di atas. Sejatinya tidak hanya bahasa, dari 

gaya (style) berpenampilannya pun berbeda. Biasanya gaya berpakaian mereka 

mengadopsi gaya Harajuku dan gaya Gothic. Pelbagai inovasi serta proses 

kreativitas yang ada tentunya dilatarbelakangi dan didasari ”yang penting nyaman 

bagi mereka”. Namun belum banyak diketahui penelitian-penelitian mengenai 

komunikasi non verbal pada kalangan Alay. Esensinya, kesimpulan dari keinginan 

peneliti melakukan penelitian ini dirasa lantaran topik penelitian ini lagi hangat-

hangatnya dan baru.  
                                                        
8 Ibid, hal: 181-282 
9 Moelyono, Bahasa Alay, dikutip dari  http://www.penulislepas.com/bahasa-dan-sastra/455-
bahasa-alay.html. diakses 3 September 2010.   
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B. RUMUSAN MASALAH 

 Berangkat dari latar belakang fenomena komunikasi tersebut, maka 

dirumuskanlah sebuah pertanyaan yang ingin dijawab dari penelitian ini adalah: 

”Bagaimana komunikasi kalangan Alay menggunakan pesan bahasa verbal dan 

non verbal untuk berkomunikasi?” 

 

C. IDENTIFIKASI  MASALAH 

1. Bagaimana peristiwa komunikasi kalangan alay?    

2. Apa saja simbol dan pesan-pesan komunikasi yang biasa disampaikan?  

D. TUJUAN PENELITIAN 

 Sesuai dengan rumusan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah : 

1. Menjelaskan peristiwa komunikasi kalangan Alay. 

2. Menjelaskan simbol dan pesan-pesan komunikasi verbal dan non verbal 

yang biasa disampaikan.  

E. MANFAAT PENELITIAN 

E.1. Manfaat Akademis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian studi Ilmu 

Komunikasi yaitu tentang kajian kebahasaan. 

2. Menambah referensi kajian kebahasaan terutama bahasa gaul sebagaimana 

fenomena kontemporer.  
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E.2. Manfaat Praktis 

Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa : 

1. Memberikan gambaran tentang identifikasi permasalahan menyangkut 

sebuah komunitas dan penggunaan simbol-simbol bahasa serta 

pemaknaannya di dalam lingkungan sosio-kemasyarakatan. 

2. Menjadi pertimbangan bagi perusahaan atau organisasi untuk dapat 

dimanfaatkan secara ideologis dan ekonomis mengenai hal-hal 

menyangkut pelbagai kebutuhan komunitas tersebut. 
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F. TINJAUAN TEORITIS 

1. Definisi Komunikasi  

  Menelaah definisi komunikasi secara mendalam dirasa kurang afdhol 

bilamana belum mengetahui makna atau definisinya. Kata komunikasi atau 

communication berasal dari bahasa latin communis yang berarti “sama”, 

communico, communicatio, atau communicare yang berarti “membuat sama” (to 

make common)10. Berangkat dari definisi di atas menyiratkan bahwa komunikasi 

pada hakikatnya suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara sama. 

Mudahnya masyarakat sekarang lebih sering menyebut istilah ”kita berbagi 

pikiran”, ”mendiskuskan makna”, ”mengirim pesan”. 

 Secara jamak para intelektualis sudah terbiasa mengacu kepada definisi 

komunikasi populer yang dijabarkan Harold Lasswell, bahwa lasswell 

menginterpretasi komunikasi melalui pertanyaan-pertanyaan, Who Says What in 

Which Channel To Whom With What Effect? (Siapa Mengatakan Apa Dengan 

Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Pengaruh Bagaimana). Beberapa ahli 

komunikasi juga menjelaskan makna komunikasi secara gamblang. Semisal, 

Bernard Berelson dan Gary A. Steiner mengungkapkan bahwa komunikasi 

merupakan transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya 

dengan menggunakan simbol-simbol (kata-kata), gambar, figur, grafik, dan 

sebagainya. Tindakan atau proses tansmisi itulah yang biasanya disebut 

komunikasi.   

                                                        
10Deddy Mulyana. Ilmu Komunikasi, suatu pengantar, Remaja Rosda Karya, Bandung, hal: 41 
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  Selaras dengan Carl l. Hovland, bahwa proses yang memungkinkan 

seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan (lambang-lambang verbal) 

untuk mengubah perilaku orang lain (komunikate). Simbol, lambang, kode-kode 

mengindikasikan bentuk-bentuk pesan kemudian mengirimnya lewat sebuah 

sarana. Dengan kata lain pesan sebagai simbol, lambang, atau pun kode adalah 

keniscayaan. Joseph A. Devito 11  membuat ”ramuan baru” mengenai prinsip-

prinsip komunikasi. Salah satunya Devito menyebutkan bahwa komunikasi adalah 

suatu proses simbolik. Susanne Langer juga menyebutkan kebutuhan pokok 

manusia adalah kebutuhan simbolisasi atau penggunaan lambang.12 

 Merangkum pelbagai definisi komunikasi di atas, penulis menyimpulkan 

bahwa komunikasi adalah proses transmisi pesan (lambang, simbol, kode) melalui 

tatap muka secara langsung atau pun saluran komunikasi (tidak langsung) 

terhadap siapa yang memiliki derajat kesamaan dalam mempengaruhi. 

 

1.a. Komunikasi Verbal dan Non-Verbal 

Verbal memiliki arti "diucapkan" sejak akhir abad 16 dan dengan demikian 

identik dengan lisan serta menulis memorandum untuk mengkonfirmasi verbal. 

Verbal telah mengembangkan arti "dinyatakan dalam kata-kata, baik lisan atau 

tertulis (sebagai lawan dari tindakan). Verbal meskipun beberapa orang 

mengatakan bahwa penggunaan verbal berarti “berbicara" kadang kala 

menghasilkan ambiguitas. Verbal menggunakan pengertian di semua varietas 

lisan dan tulisan dan sepenuhnya standar.  

                                                        
11 Ibid, hal: 83 
12 Ibid, hal: 83 



  

11 
 

 Verbal menurut Seville 13 seorang peneliti etnografi komunikasi dia 

mengemukakan istilah verbal non-vokal dan kemudian Engkus14 dalam Ibrahim 

membagi verbal ke dalam code dan salurannya. Walaupun verbal sering dikaitkan 

dengan indera pendengaran saja.  

 Verbal atau simbol-simbol verbal sebagaimana diungkapkan Engkus lebih 

populer atau masyhur dengan sistem bunyi dan ujaran. Seville 15  memandang 

berbeda, verbal juga bisa diartikan tulisan, bahasa isyarat, bahasa siul, kode 

morse. Pandangan berbeda diluar mainstream -menurut penulis- mengembangkan 

pemahaman pramordial yang keluar dari kemapanannya.  

 Ungkapan komunikasi verbal di hampir semua literatur dan buku-buku 

ilmiah merupakan satu kesatuan kata-kata. Penulis sengaja memisahkan dua kata 

tersebut sebagai upaya menjelaskan lebih dalam mengenai arti setiap kata dari dua 

kata tersebut. Namun penulis tetap akan mengulas dan menginterpretasikan dua 

arti kata menjadi satu kalimat yakni, komunikasi verbal.        

 

1.a.1. Komunikasi Verbal 

 Beberapa ahli komunikasi mengatakan bahwa komunikasi yang 

sesungguhnya adalah melalui komunikasi verbal, yaitu komunikasi dengan 

menggunakan simbol-simbol verbal. Melalui komunikasi inilah, seseorang bisa 

saling berhubungan secara lisan. Sesungguhnya, komunikasi verbal adalah semua 

                                                        
13 Prof. Dr. Engkus Kuswarno, M.S. Etnografi Komunikasi, Suatu Pengantar dan Contoh 
Penelitiannya, Padjajaran: Widya, hal : 81 dikutip dari Ibrahim Abd Syukur, Panduan Penelitian 
Etnografi Komunikasi. 
14 Engkus Kuswarno, Fenomenologi, Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitian. Padjadjaran: 
Widya, hal: 104.  
15 Ibid, hal : 80 
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aktivitas komunikasi yang menggunakan kata-kata, dalam hal ini kita mengacu 

pada bahasa. Komunikasi verbal sering disebut pula sebagai simbol atau pesan 

verbal, yaitu semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. 

 Deddy Mulyana16 mengatakan, bahasa verbal adalah sarana utama untuk 

menyatakan pikiran, perasaan, dan maksud kita. Bahasa verbal menggunakan 

kata-kata yang mempresentasikan berbagai aspek realitas individual. Komunikasi 

verbal diyakini mampu menjelaskan ketersampaian pesan (simbol-simbol verbal) 

bahasa yang nota bene merupakan alat pengklasifikasi pesan setelah proses 

encoding (penyandian). Proses penyampaian pesan dari pengirim kepada 

penerima tidaklah semudah penyampaiannya. Menurut Roman Jakobson 17 , 

seorang pakar linguistik dan semiotik kelahiran Moskow, Rusia, mengatakan 

bahwa fungsi pemindahan informasi tidaklah sesederhana yang dibayangkan. 

Jakobson menganalisis wacana verbal jauh lebih dalam dan mengajukan enam 

“Konstituen” yang menyifatkan semua tindakan ujaran:  

1. Pengirim yang memulai percakapan. 

2. Pesan yang ingin disampaikan, dan ia paham bahwa pesan itu pasti 

mengacu pada hal selain pesan itu sendiri. 

3. Penerima merupakan penadah termaksud dari pesan. 

4. Konteks yang menyediakan kerangka untuk menyandikan dan 

menguraikan pesan. Misalnya, Jakobson memberi contoh dalam bentuk 

frasa ”tolong aku”, akan memiliki makna berbeda-beda, tergantung 

                                                        
16 Deddy Mulyana. Ilmu Komunikasi, suatu pengantar, Remaja Rosda Karya, Bandung, hal: 238. 
17 Marcel Danesi, Pesan, Tanda, dan Makna (Buku Teks Dasar Mengenai Semiotika dan Teori 
Komunikasi), Jalasutra, Yogyakarta, hal:150-151 
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apakah diucapkan orang yang tergeletak tak berdaya di tanah atau orang 

di dalam kelas yang sedang mengerjakan soal matematika yang sulit. 

5. Mode kontak yang digunakan untuk menghantarkan pesan antara 

pengirim dan penerima. 

6. Kode yang berisi tanda-tanda untuk penyandian dan menguraikan pesan. 

Lebih lanjut Jakobson memberikan fungsi di tiap-tiap konstituen :       

a. Fungsi emotif. Niat si pengirim dalam mengkonstruksi pesan bersifat 

emotif, yang artinya terlepas dari betapa harfiahnya pesan tersebut, mode 

penghantaranya pasti melibatkan kehadiran laten dan emosi, sikap, status 

sosial, dan seterusnya si pengirim. 

b. Fungsi konatif. Pesan pasti memiliki akibat pada penerima, yang dikenal 

dengan nama ”konatif” dan terlepas dari isi pesan itu sendiri, karena cara 

pesan dihantarkan oleh pengirim melibatkan sifat-sifat subjektif, seperti 

nada suara, seleksi individual atas kata-kata dan sebagainya. 

c. Fungsi pengacuan. Fungsi ini ada pada pesan yang dikonstruksi untuk 

menyampaikan informasi.  

d. Fungsi puitik. Fungsi ini ada pada pesan yang dikonstruksi untuk 

mengantarkan pesan dengan cara yang sama seperti puisi (”Mawar merah, 

violet biru, dan apa kabarmu”). 

e. Fungsi patik. Fungsi ini mengacu pada pesan yang dirancang untuk 

menegaskan, mengakui, dan mengukuhkan hubungan sosial (”Hai, apa 

kabar?”). 
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f. Fungsi metalingual. Fungsi ini ada pada pesan yang dirancang untuk 

mengindifikasikan kode yang digunakan (”Kata benda adalah sebuah kata 

benda”). 

Jakobson menambahkan dua fungsi lagi, yaitu: 1. Fungsi mistik 

maksdunya bahwa kata-kata yang digunakan dalam komunikasi memiliki 

kekuatan mistis primordial. 2. Fungsi ekonomisasi. Maksudnya fungsi 

ekonomisasi mengkonstruksi pesan yang dihantarkan dengan cara yang 

paling ”ekonomis”. Jakobson memberi contoh kata-kata dalam budaya 

yang semakin sering digunakan, makin mungkin akan ada penggantinya 

yang lebih singkat. Konsep ini lebih dikenal dengan ”hukum Zipf” dalam 

ilmu komunikasi. Misalnya, b4 = before. F2f = face to face. 

 

1.a.2. Komunikasi Non Verbal 

 Peran penyampaian pesan non verbal dalam komunikasi lebih krusial 

eksistensinya. Komunikasi non verbal sejatinya digunakan lebih dulu oleh 

manusia dari pada komunikasi verbal pada lazimnya. Sederhananya, pesan non 

verbal adalah semua isyarat bukan kata-kata. 

 Selaras pula dengan kalimat Larry A. Samovar dan Richard E. Porter18, 

bahwa komunikasi non verbal mencakup semua rangsangan (kecuali rangsangan 

verbal) dalam suatu setting komunikasi, mempunyai nilai pesan potensial bagi 

pengirim atau penerima, baik dari perilaku yang disengaja maupum tidak 

disengaja. 

                                                        
18 Deddy Mulyana. Ilmu Komunikasi, suatu pengantar, Remaja Rosda Karya, Bandung, hal: 308. 
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 Klasifikasi komunikasi non verbal saat mentransmisikan pesan-pesan non 

verbal dirumuskan oleh Jurgen Ruesch menjadi tiga bagian. Pertama, bahasa 

tanda (sign language). Kedua, bahasa tindakan (action language). Ketiga, bahasa 

objek (object language). Sedangkan Larry A. Samovar dan Richard E. Porter 

membagi pesan-pesan non verbal menjadi dua kategori besar, yakni: pertama, 

perilaku yang terdiri dari penampilan dan pakaian, gerakan dan postur tubuh, 

ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, bau-bauan, dan parabahasa. Kedua, ruang, 

waktu dan diam.  

 Dari rangkuman mengenai komunikasi verbal dan non-verbal di atas, 

Ibrahim 19  membuat rumusan tabel dengan sangat cermat dan mudah dicerna. 

Berikut ini tabelnya:  

 

 SALURAN 

VERBAL NON VERBAL 

 

 

 

K 

O 

D 

E 

 

 

VERBAL 

 

Bahasa Lisan 

Bahasa Tulis 

 

Bahasa Isyarat 

 

 

Non Verbal 

 

Ciri Paralinguistikrat  

Dan ciri prosodi 

Gerak tubuh 

Isyarat  

Gambar dan kartun 

 

                                                        
19 Ibid, hal: 217. 
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2. Komunikasi Antar Manusia  

 Komunikasi antar manusia menyiratkan kompleksitas konsepnya. 

Pemahaman mengenai konseptualisasi komunikasi dikonstruksi secara 

komprehensif oleh John R. Wenburg dan William W. Wilmot juga Kenneth K. 

Sereno Edward M. Bodaken 20  ke dalam tiga kerangka pemahaman, yakni 

Komunikasi sebagai tindakan satu arah, komunikasi sebagai interaksi, dan 

komunikasi sebagai transaksi.   

 Aktivitas berkomunikasi bagaimana pun bentuknya dikontruksi 

berdasarkan lima unsur penting. Mengacu pada definisi Laswell di atas 

komunikasi bergantung pada pertama, sumber, kedua, pesan, ketiga, saluran atau 

media, keempat, penerima, kelima, efek. Kelima unsur penting ini tidak dapat 

dipisahkan lantaran keterkaitan erat hubungannya sebagai bentuk komunikasi an 

sich.  

 Walaupun begitu, sejatinya komunikasi dapat dimaknai sebagai 

konfigurasi kompleks alur komunikasinya. Tidaklah semudah selayaknya 

komunikator mengirimkan pesan-pesan supaya mendapatkan respon komunikan 

sehingga melakukan sesuai pesan yang dimaksudnya. Oleh karenanya 

konseptualisasi komunikasi kedua dari empat pakar komunikasi di atas 

mensyaratkan komunikasi interaksional. Komunikasi ini berupaya menyetarakan 

komunikasi dengan suatu proses sebab-akibat atau aksi – reaksi. Maksudnya 

komunikasi tidaklah seharusnya hanya komunikasi verbal, namun lebih dari itu 

                                                        
20 Ibid, hal: 61 
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komunikasi non verbal juga merupakan keniscayaan komunikasi yang dipahami 

melalui simbol-simbol non-verbal. Bisa dikatakan komunikasi interaksional lebih 

bersifat dinamis walaupun sejatinya masih bersifat mekanis dan statis lantaran 

tetap berorientasi sumber.  

 Kedinamisan komunikasi -menurut hemat penulis- dipandang berdasarkan 

masing-masing pribadi. Selaras dengan konseptualisasi ketiga bahwa komunikasi 

dikatakan sebagai transaksional. Artinya, komunikasi dimaknai atas hasil persepsi 

dan interpretasi individunya. Pandangan ini memungkinkan komunikasi 

dipandang sebagai komunikasi dinamis juga namun lebih komprehensif. Lanskap 

universalitas perspektif ini terletak pada interpretasi pesan-pesan verbal maupun 

non verbal individu dilihat dari perilakunya untuk mengubah persepsi orang lain 

menurut interpretasi personal. Sehingga dalam komunikasi transaksi memiliki 

kelebihan konseptualiasasinya yang mengacu pada kesimpulan bahwa komunikasi 

tidak membatasi pada komunikasi yang disengaja atau respon yang diamati. 

Diluar pengamatan tersebut bisa juga dikatakan sebagai bentuk komunikasi.  

 Oleh karenanya, penulis mendasarkan konsep komunikasi antar manusia 

berdasarkan konseptualisasi ketiga, yakni komunikasi transaksional. Sehingga 

komunikator dimaknai sebagai peserta komunikasi. Hal ini mengisyaratkan bahwa 

peserta komunikasi berkomunikasi dalam keadaan interpendensi atau timbal balik, 

eksistensi peserta komunikasi juga ditentukan oleh eksistensi peserta komunikasi 

lainnya, dan juga didasarkan pada masing-masing pengalaman peserta 

komunikasi.  
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2.a. Kode dan Simbol 

a. Kode  

 Kehidupan kita sejatinya dipenuhi dengan kode-kode. Seperti, kode tata 

krama di masyarakat, kode perilaku, kode hukum dan sebagainya. Kode di jalan 

raya juga menyiratkan segala hal mengenai peraturan di jalan raya. Esensinya 

kode merupakan sistem pengorganisasian tanda. Sistem-sistem tersebut dijalankan 

oleh aturan-aturan yang disepakati bersama oleh anggota komunitas yang 

menggunakan kode tersebut. Jadi terdapat aspek sosial komunikasi di setiap 

lanskap kode yang disepakati lantaran dimensi sosial menyiratkan inter subjektif 

penafsiran anggotanya dibangun sebagai upaya pemahaman dari hasil interpretasi 

mendalam. Habermas menyinggung komunikasi sebagai kebutuhan manusia akan 

interaksi, intinya komunikasi antarsubjek berkaitan dengan kepentingan manusia 

itu sendiri. Lebih lanjut Habermas menilai tolak ukur kebenaran Pemahaman arti 

antarsubjek dibangun melalui interpretasi, dan interpretasi yang benar akan 

meninmbulkan intersubjektivitas21.     

 Menurut John Fiske 22  hampir semua kehidupan sosial kita yang 

konvensional atau dijalankan berdasarkan kesepakatan bersama oleh para anggota 

masyarakatnya. Oleh karena itu, fiske juga menyebutnya coded (dikodekan). 

Dalam perspektif berbeda Bernstein23  menghubungkan bahasa yang digunakan 

manusia dengan kehidupan sosialnya. Tidak ada kode pertandaan  yang 

                                                        
21 Dani Vardiansyah, Filsafat Komunikasi, Suatu Pengantar, Gramedia, 2005, hal : 62. 
22 John Fiske, Cultural and Communication Studies, Sebuah Pengantar Paling Komprehensif, 
Jalasutra, Yogyakarta, hal : 91. 
23 Ibid, hal : 91 
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dipisahkan secara utuh dari praktik sosial penggunanya. Menurut perspektif ini 

kode memiliki sifat dasar : 

1. Kode mempunyai sejumlah unit (atau kadang-kadang satu unit) sehingga 

seleksi bisa dilakukan. Inilah dimensi paradigmatik. Unit-unit tersebut 

mungkin bisa dipadukan berdasarkan aturan atau konvensi. Inilah dimensi 

sintagmatik.  

2. Semua kode menyampaikan makna. 

3. Semua kode bergantung pada kesepakatan di kalangan para penggunanya 

dan bergantung pada latar belakang budaya yang sama. Kode dan budaya 

berinterelasi secara dinamis. 

4. Semua kode menunjukkan fungsi sosial atau komunikatif yang dapat 

diidentifikasi. 

5. Semua kode bisa ditransmisikan melalui media dan/atau saluran 

komunikasi yang tepat.   

 

b. Simbol 

 Secara etimologis, simbol (symbol) berasal dari kata Yunani ”sym-

ballein” yang berarti melempar bersama suatu (benda, perbuatan) dikaitkan 

dengan suatu ide. Ada pula yang menyebutkan ”symbolos”, yang berarti tanda 

atau ciri yang memberitahukan sesuatu hal kepada seseorang24.  

 Simbol terjadi berdasarkan metonimi, yakni nama untuk benda lain yang 

berasosiasi atau yang menjadi atributnya dan metafora, yaitu pemakaian kata atau 

                                                        
24 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal: 155. 
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ungkapan lain untuk objek atau konsep lain berdasarkan kias atau persamaan. 

Pierce 25  memasukkan simbol kedalam tanda (sign). Dalam istilahnya simbol 

dikatakan dalam istilah sehari-hari yang lazim yang disebut kata (word), nama 

(name), dan label (label).  

 kata-kata pada umumnya merupakan simbol, angka juga simbol. Penanda 

manapun (sebuah objek, suara, sosok, dan seterusnya) dapat dikatakan bersifat 

simbolik. Sebuah simbol merupakan tanda yang memiliki hubungan dengan 

objeknya berdasarkan konvensi, kesepakatan, atau aturan. Menurut Saussure26 

dalam simbol tidak ada hubungan atau kemiripan antara tanda dan objeknya: 

sebuah simbol dikomunikasikan hanya karena manusia sepakat bahwa simbol itu 

menunjukkan sesuatu. 

 Pun juga, komunikasi tidak bisa lepas dari konteks-konteks komunikasi. 

Hal tersebut menyangkut faktor-faktor diluar orang-orang berkomunikasi. Deddy 

Mulyana27 membagi konteks komunikasi ke dalam empat aspek krusial. Pertama, 

aspek fisik seperti iklim, cuaca, bentuk ruangan, jumlah peserta dan lain 

sebagainya. Kedua, aspek psikologis seperti sikap, kecenderungan, prasangka, 

emosi peserta komunikasi. Ketiga, norma kelompok, nilai sosial, dan karakteristik 

budaya. Keempat, kapan berkomunikasi.    

 Indikatornya mengklasifikasikan komunikasi berdasarkan konteksnya atau 

tingkatannya berdasarkan jumlah peserta yang terlibat dalam komunikasi. Dalam 

penelitian ini peniliti mengklasifikasikan konteks level komunikasi dalam tataran 

komunikasi kelompok, lantaran penelitian ditujukan untuk meneliti kelompok 
                                                        
25 Ibid, hal: 159. 
26 John Fiske, Cultural and Communication Studies, Sebuah Pengantar Paling Komprehensif,   
27 Ibid, hal, 69-70 
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Alayers bagaimana mereka berkomunikasi dalam kelompoknya maupun diluar 

kelompoknya. Esensinya kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai 

tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, 

mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka bagian dari kelompok 

tersebut. Kelompok ini misalnya, tetangga, kawan-kawan terdekat, kelompok 

diskusi, kelompok berdasarkan hobi, dan lain sebagainya. Dengan demikian, 

komunikasi kelompok biasanya menurut Deddy Mulyana28 sering kali merujuk 

pada komunikasi yang dilakukan kelompok kecil (small group-communication). 

Komunikasi kelompok dengan sendirinya melibatkan komunikasi antar pribadi, 

yang nota bene melibatkan komunikasi diadik, yakni komunikasi yang dilakukan 

dua-orang yang memungkin dilakukan secara tatap muka dengan bentuk 

komunikasi baik secara verbal maupun non-verbal.  

 

3. Komunikasi dan Budaya 

  Budaya atau kultur berasal dari bahasa sansekerta, buddhayah yang berarti 

akal budi. Akal budi tidak lain adalah kata intelektual (kognitif) sekaligus di 

dalamnya terkandung unsur-unsur perasaan (afektif). Dalam filsafat Hindu, 

dipaparkan Andrik Purwasito dalam bukunya Komunikasi Multikultural 29 , 

bahwa akal budi melibatkan seluruh unsur panca indera, baik dalam kegiatan 

pikiran (kognitif), perasaan (afektif), maupun perilaku (psikomotorik).  

                                                        
28 Ibid, hal, 74 
29 Andrik, Purwasito. Komunikasi Multikultural. Surakarta: UMS Press. hal: 33. 
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  Hasil akal budi tersebut melahirkan perilaku sosial. Kata Sir E.B Taylor 

dalam bukunya Primitive Culture30  dalam Andrik Purwasito, bahwa budaya 

adalah keseluruhan hal yang kompleks termasuk pengetahuan, kepercayaan, 

seni, moral, hukum, adat-istiadat dan kemampuan serta kebiasaan yang lain 

yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. 

  Masih dalam buku yang sama, Antropolog Amerika Serikat, Margaret 

Mead 31  dalam Andrik, mendefinisikan budaya sebagai suatu pembelajaran 

masyarakat atau subkelompok. C.A van Peursen juga berpendapat bahwa budaya 

adalah sekolah dimana masyarakat dapat belajar di dalamnya. 

  Mengacu pada pendapat di atas, benar jika setiap subkelompok memiliki 

budaya-budaya tersendiri yang dijadikan panutan atau pedoman dalam 

berperilaku sosial. Begitu Alayers, mereka juga memiliki budaya yang dianut 

masyarakat kelompoknya. Dimana budaya itu melibatkan seluruh panca indera, 

cara berfikir, perasaan maupun perilaku masyarakatnya. 

  Sementara itu, wujud budaya adalah hasil dari budaya itu sendiri. Dimana 

terwujud dari elemen-elemen yang digunakan atau melekat pada sekelompok 

orang dan biasanya menjadi ciri tertentu kelompok itu. Wujud kebudayaan 

terlihat ketika manusia sebagai subjek sentral dalam kebudayaan, 

mendayagunakan akal budinya (daya, cipta, rasa dan karsa) untuk mengatur 

hidupnya.  

                                                        
30 Ibid, hal: 96. 
31 Ibid, 109. 
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  Sementara itu, Andrik Purwasito 32 , mengelompokkan wujud budaya 

menjadi dua yaitu: 

1. Benda-benda berwujud (culture materielle) atau hasil budaya material, 

seperti alat-alat kerja, alat-alat pertanian,  alat-alat rumah tangga, alat 

perbengkelan, alat-alat transportasi, alat komunikasi, alat-alat perang dan 

lain sebagainya. 

2. Benda-benda tidak berwujud (culture immaterielle) atau hasil budaya 

imaterial, seperti bahasa, tradisi, kebiasaan, adat, nilai moral, etika, gagasan-

gagasan, religi, kesenian, kepercayaan, sistem kekerabatan dan harapan-

harapan hidup. Hasil budaya imaterial ini dari upaya mengolah pikiran 

menghasilkan filsafat, ilmu pengetahuan yang berupa teori murni maupun 

teori yang langsung dapat diaplikasikan oleh masyarakat. 

  Ruang lingkup ilmu kebudayaan sangat luas, yakni mempelajari baik 

budaya sederhana/primitif, maupun budaya yang kompleks dan maju. Baik dalam 

budaya primitif atau yang maju, manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan hidup. 

Kebutuhan tersebut berupa kebutuhan kebendaan (materiil), seperti alat-alat yang 

menghasilkan teknologi dan kebutuhan spiritual yang mereka gunakan untuk 

membantu mengatasi masalah-masalah nyata yang mereka hadapi.  

  Koentjaraningrat menyetujui beberapa ahli antropologi seperti C.Kluckhon 

dalam bukunya Universal Catagories of Culture33 dalam Mulyana & Jalaluddin, 

bahwa ada 7 unsur kebudayaan yang universal, yaitu : 

                                                        
32 Ibid, 96. 
 
33 Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rahmat. Komunikasi Antar Budaya: Panduan Berkomunikasi 
dengan Orang-orang Berbeda Budaya. Bandung. hal: 115.  
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(1) Bahasa, 

(2) Sistem Pengetahuan 

(3) Organisasi Sosial 

(4) Sistem Peralatan hidup dan Teknologi 

(5) Sistem mata pencaharian 

(6) Sistem Religi, dan 

(7) Kesenian 

    

4. Komunikasi dan Subkultural 

 Subkultur dalam pembahasan ini mencakup komunitas rasial, etnik, 

regional, ekonomi atau sosial yang memperlihatkan pola perilaku yang 

membedakanya dengan subkultur-subkultur lainya dalam suatu budaya atau 

masyarakat yang melingkupinya. 

 Setiap subkultur atau subkelompok adalah suatu entitas sosial yang 

meskipun merupakan bagian dari budaya dominan, unik, dan menyediakan 

seperangkat pengalaman,latar belakang, nilai-nilai sosial dan harapan-harapan 

bagi anggota-anggotanya, yang tidak bisa didapatkan dalam budaya dominan34. 

 Dominasi mayoritas kultural tentunya memiliki banyak penganut nilai-

nilai, sikap-sikap, dan perilaku atau unsur-unsur perilakunya. Pembenaran atas 

nama mayoritas, disetujuinya dari segala aspek dirinya maupun produk-produk 

yang dihasilkannya juga bisa disimpulkan adanya keselarasan, kesamaan, dan 

persetujuan atas nama mayoritas tersebut. Namun, di dalam masyarakat mayoritas 

                                                        
34 Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rahmat, ed. KOMUNIKASI ANTARBUDAYA, Panduan 
Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Budaya, PT. Remaja RosdaKarya, Bandung, hal :  
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terdapat bagian-bagian (minoritas) dengan kata lain yakni subkultural yang 

menghadapi masalah-masalah yang sama dalam komunikasi, mereka ini disebut 

subkelompok menyimpang (deviant subgroup)35 . Sebenarnya subkelompok ini 

merupakan bagian dari produk dominan suatu budaya. Oleh karena itu, 

subkelompok ini pada akhirnya mengembangkan pola perilaku (”menyimpang”) 

mereka sehingga memadai untuk mereka. Ciri utama subkelompok biasanya 

melakukan dan mengembangkan nilai-nilai, sikap-sikap, perilaku atau unsur-

unsur perilakunya yang nota bene bertentangan dengan nilai-nilai, sikap-sikap, 

serta perilaku mayoritas. Maka tidaklah mengherankan bilamana subkelompok 

(minoritas) distereotipkan pelbagai aspek mereka, bahkan sampai ke tahap sikap 

kebencian terhadap mereka.  

 Realitas yang ada, Alayers distereotipkan sebagai subkultural yang 

keberadaannya “tidak disukai” dan produk-produk yang dihasilkannya tidak 

“direstui” keberadaanya. Baru-baru ini, kebencian terhadap Alayers 

diapresiasikan dalam pelbagai bentuk oleh beberapa pihak. Salah satunya 

diejawantahkan lewat media lagu. Seperti lagu yang saat ini lagi “buming” di 

telinga masyarakat, lagu dengan judul ”Alay” yang dinyanyikan oleh Lolita. Lirik 

lagunya sebagai berikut:  

Alay anak layangan 

Nongkrong pinggir jalan sama teman-teman 

Dia keliatan anak pergaulan yang doyan kelayaban  

Alay gaya kaya artis 

                                                        
35 Ibid, hal: 19 
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Sok selebritis, norak norak abis 

Pilihannya najis, aduh aduh narsis 

Alay… jangan lebay plis 

Alay kalo ngomong lebay dasar anak jablay pilihannya jijay    

Alay orang bilang anak layangan 

Kampungan gayanya sok sokan 

Alay kalo ngomong lebay dasar anak jablay pilihannya jijay 

Alay orang bilang anak layangan 

Kampungan gayanya sok sokan 

Alay anak layangan 

Nongkrong pinggir jalan sama teman-teman 

Dia keliatan anak pergaulan yang doyan kelayapan 

Alay gaya kaya artis 

Sok selebritis, norak norak abis 

Pilihannya najis, aduh aduh narsis 

Alay… jangan lebay plis 

Alay kalo ngomong lebay dasar anak jablay pilihannya jijay 

Alay orang bilang anak layangan 

Kampungan gayanya sok sokan 

Alay kalo ngomong lebay dasar anak jablay pilihannya jijay 

Alay orang bilang anak layangan Kampungan gayanya sok sokan  

(http://liriklagump3indonesia.com/l/lolita/lolita-alay/) 
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      Tidak hanya dari lagu yang dinyanyikan Lolita, band atas nama Superglad 

juga melihat fenomena Alayers dan menuangkannya ke dalam lirik sebuah lagu, 

judulnya “D’Alay”. Lirik lagunya sebagai berikut: 

Banyak istilah jaman sekarang 

Ada yang bilang lebih jadi lebay 

Anak kampungan dibilang alay-alay 

Cewek gampangan dibilang Jablay 

Sms huruf gede huruf kecil bikin pusing 

huruf i diganti pake tanda seru 

SKRG GRUGNSK bukan PSK                                                            

Semua disingkat biar lebih cepat 

Henggezna.. Oh U Kewlna.. Oh U Luthuna 

Perezna.. Oh U Cantiekna.. Oh U Gepona 

(Mr.Pay baby pepllyz) 

Foto dengan angle dari atas 

Mulut sedikit manyun tanpa harus tersenyum 

Maaf dibilang MUV jadi dun kita capcuz 

Apa yu gy di humz? 

Phutu narciezzna gy ngapz di-Facebookna 

Mank yu ga gy onlen? 

Chayank dah muncul Ai luph yu 

Gw binun jadi dudul 

Henggezna.. Oh U Kewlna.. Oh U Luthuna 
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Perezna.. Oh U Cantiekna.. Oh U Gepona 

Jaaaayuuuuzzz.. aaaaajjiibbbb.. saaaabbiiiiiii.. 

Aaa..alayalayalayalay.. 

Henggezna.. Oh U Kewlna.. Oh U Luthuna 

Perezna.. Oh U Cantiekna.. Oh U Gepona 

Henggezna.. Oh U Kewlna.. Oh U Luthuna 

Perezna.. Oh U Cantiekna.. Oh U Gepona 

(http://www.kaskus.us/showthread.php?t=2999246) 

 

5. Komunikasi dan Bahasa 

5.a. Bahasa Sebagai Produk Budaya  

  Bahasa merupakan penemuan manusia yang paling unik. Dengan bahasa 

manusia mampu mengkategorikan sesuatu melalui penyandian lewat simbol-

simbol. Oleh karenanya bahasa dapat didefinisikan sebagai seperangkat simbol, 

dengan aturan untuk mengkombinasikan simbol-simbol tersebut, yang digunakan 

dan dipahami suatu komunitas. Sobur 36 mendefinisikan bahasa menjadi dua 

bagian: pertama, definisi fungsional melihat bahasa dari segi fungsinya, sehingga 

bahasa diartikan sebagai alat yang dimiliki bersama untuk mengungkapkan 

gagasan (socially shared means for expressing ideas). Penekanan ”socially 

shared”, karena bahasa hanya dapat dipahami bila ada kesepakatan di antara 

anggota-anggota kelompok sosial untuk menggunakannya. Kata-kata diberi arti 

arbitrer (semaunya) oleh kelompok-kelompok sosial. Sejalan dengan 

                                                        
36 Jalaluddin Rahmat, Psikologi Komunikasi, Edisi Revisi, Remaja Rosdakarya, Bandung,  
    hal: 268-269. 
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Kridalaksana 37  dalam Abdul Chaer, mendefinisikan bahasa sebagai sistem 

lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial 

untuk bekerja sama, berkomunikasi dan mengidentifikasikan diri. 

  Sedangkan kedua, definisi formal menyatakan bahasa sebagai semua 

kalimat yang terbayangkan, yang dapat dibuat menurut peraturan tata bahasa. 

Setiap bahasa mempunyai peraturan bagaimana kata-kata harus disusun dan 

dirangkaikan supaya memberi arti. 

 Kembali ke makna fungsionalnya, secara tersirat bahasa dapat dipahami 

dengan melihat kelompok-kelompok sosial penggunanya. Konsep penggunaan 

kata-kata masih bersifat ambigu. Karena bahasa (kata-kata) merepresentasikan 

persepsi dan interpretasi orang-orang yang berbeda, yang menganut latar-

belakang sosial budaya yang berbeda pula. Lebih lanjut, Montgomery38 dalam 

Joseph A Devito mengungkapkan tentang kultur dan subkultur. Kultur 

mempunyai porsi lebih komprehensif dan universal yang nota bene lebih 

menguasai atau mayoritas. Sedangkan subkultur mempunyai cakupan lebih kecil. 

Sejati kultur secara bahasa adalah budaya. Kultur mencakup wilayah geografis, 

agama, suku bangsa, kebangsaan, minat, kebutuhan hidup dan sebagainya. Akan 

tetapi kultur tidak selalu demikian tergantung pada konteks dan orientasi 

kelompok masyarakat. 

 Bahasa sebagai budaya diapresiasi oleh Alo Liliweri39 menjadi alat studi 

kebudayaan, budaya ditempatkan sebagai sebuah unsur penting selain unsur-unsur 

                                                        
37 Abdul Chaer, Linguistik Umum. PT Rineta Cipta. Jakarta, hal: 32. 
38 Joseph A Devito, Komunikasi antarmanusia Kuliah Dasar Edisi Kelima, Professional Books,       
Jakarta.   
39 Alo Liliweri, Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya, Lkis, Yogyakarta, hal: 151. 
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lain, seperti sistem pengetahuan, mata pencaharian, adat istiadat, kesenian, dan 

sistem peralatan hidup. Seolah mengamini Liliweri, Engkus Kuswarno dalam 

Basrowi dan Sodikin  menempatkan budaya di paling terdepan, 

”Bahasa menjadi unsur pertama sebuah kebudayaan, karena bahasa akan 

menentukan bagaimana masyarakat penggunanya mengkategorikan 

pengalamannya. Bahasa akan menentukan konsep dan makna yang dipahami 

masyarakat, yang pada gilirannya akan memberikan pengertian mengenai 

pandangan hidup yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain 

makna budaya yang mendasari kehidupan masyarakat, terbentuk dari hubungan 

antara simbol-simbol / bahasa.”40  

 

6. Teori Analisis Kebudayaan Implisit 

 Teori ini dikemukakan oleh Gundykunst41. Dia mengatakan ”Kebudayaan 

implisit adalah kebudayaan immaterial, kebudayaan yang tidak nampak sebagai 

benda namun ”dia” tercantum atau ”tersirat” dalam nilai dan norma budaya 

suatu masyarakat.”42 

 Pendekatan kebudayaan implisit mengandung beberapa asumsi yaitu :  

1. Kebudayaan mempengaruhi skema kognitif. 

Frake43 mengemukakan bahwa setiap manusia mempunyai ”domain” atau 

wilayah skema kognitif tersendiri. Manusia dengan skema kognitif yang dimiliki 

                                                        
40 Engkus Kuswarno, Etnografi Komunikasi, Suatu pengantar dan Contoh Penelitianya, Widya 
Padjadjaran, hal: 9.   
41 Alo Liliweri, M.S. Gatra Gatra Komunikasi Antarbudaya. PUSTAKA PELAJAR, 2001. hal: 41-
46.  
42 Ibid. hal: 43. 
43 Ibid. hal: 43 
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itu, selalu menetapkan strategi berfikir dan bertindak. Satu-satunya faktor yang 

mempengaruhi pembentukan skema kognitif adalah kebudayaan yang disebut 

”sistem kognitif etnografi”. 

Lebih lanjut, Frake44 mengungkapkan bahwa bahasa sangat mempengaruhi 

kebudayaan implisit. Dengan kebudayaan implisit (bahasa) sangat menentukan 

skema kognitif manusia. Skema-skema tersebut sangat mempengaruhi komunikasi 

antarpribadi yang dilatarbelakangi oleh kebudayaan individu.  

 

2. Kebudayaan mempengaruhi organisasi tujuan dan strategi tindakan. 

 Begitupun teori komunikasi berdasarkan kebudayaan juga mempengaruhi 

komunikasi individu. Halliday45 berpendapat, bahasa merupakan satu alat yang 

terbaik untuk mengkonseptualisasi semua ikhwal tentang dunia secara objektif.  

 

3. Kebudayaan mempengaruhi pengorganisasian skema interaksi. 

 Konsep interaksi meliputi koordinasi alur dan strategi tindakan individu 

yang dibentuk melalui aplikasi pertukaran skema kognitif antarmanusia. 

Kebudayaan juga mempengaruhi skema-skema kognitif individu anggota 

kebudayaan tersebut. Tugas skema kognitif interaksi yaitu membentangkan 

kepada kita semacam peta tentang prinsip yang mengarahkan cara-cara interaksi 

antarmanusia.  

 

  

                                                        
44 Ibid, hal: 44 
45 Ibid, hal: 44 
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4. Kebudayaan mempengaruhi proses komunikasi.  

 Skema kognitif membantu individu yang berkomunikasi untuk mengetahui 

bentuk dan fungsi isi kognitif tertentu dalam kebudayaan. Berarti, individu hendak 

memahami pengaruh kebudayaan terhadap komunikasi, dia harus mengkaji 

kualitas skema kognitif, memahami sifat kognitifm daya guna dan tepat guna 

skema kognitif itu dalam hubungan antar manusia yang bersifat umum dan 

khusus.  

 

7. Tentang Alayers 

Bisa dikatakan hampir setiap anak muda zaman sekarang sedikit banyak 

mengetahui tentang Alay. Di dunia maya kontemporer (di twitter, kaukus, 

facebook dan sebagainya) sosok Alay sangat termasyhur. Bahkan simbol-simbol 

Alay sering digunakan baik secara atribut maupun bahasanya. Bisa dibilang 

penetrasi paham Alay –saat ini- sudah membumi dikalangan anak muda modern 

atau masa kini. 

Pada mulanya Alay bila dilihat dari asal muasal definisi katanya diartikan 

”Anak Layangan”, kemunculan definisi ini sebagai akibat dari Alay yang 

dikonotasikan ”anak kampung”, yang nota bene anak kampung diidentikkan anak 

yang berambut merah dan berkulit sawo matang lantaran seringnya main layang-

layang. Menurut definisi lain disebutkan Alay adalah ”Alah Lebay”, ”Anak 

Layu”, atau ”Anak Kelayapan” yang mana sering dikonotasikan dengan anak 

Jarpul (jarang pulang). Namun ada sebutan khusus untuk alay yakni ”Alayers”.    
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 Adapun definisi ”kalang alay” dalam penelitian ini  selaras dengan 

definisi oleh 

Selo Soemaridjan,  

”Alay adalah perilaku remaja Indonesia, yang membuat dirinya merasa 

keren, hebat diantara yang lain. Dan faktor penyebabnya bisa melalui media 

TV (sinetron), dan musisi dengan dandanan atau style seperti itu46 .”  

 

Dan alay juga diartikan pula sebagai kelompok yang menggunakan jaringan 

media sosial, seperti facebook dan twitter sebagai media untuk menyampaikan 

bahasa layspeak. 

8. Budaya pop mempengaruhi Alayers 

Salah satu perkembangan di era kontomporer adalah semakin 

mendominasinya era media massa. Media massa disinyalir mampu mengubah 

konfigurasi lanskap budaya popular (popscape) masyarakat Indonesia. Menurut 

pandangan Idi Subandi Ibrahim47, media dan budaya populer adalah semacam 

lanskap budaya yang dipraktikkan, disebarkan, dipasarkan, dan dimediakan dalam 

kehidupan sehari–hari di tengah masyarakat Indonesia kontemporer.  

Pengaruh dominasi budaya populer melalui media massa dipersepsikan 

sebagai hegemoni yang mentransfer teks-teks budaya media dan budaya populer 

sehari-hari dalam lanskap perang ideologi dan komersialisasi yang nota bene 

mengabaikan kemaslahatan publik.  

                                                        
46 http://www.facebook.com/note.php?note_id=277859005633 
47 http://scientiarum.com/2010/07/22/budaya-populer-sebagai-komunikasi/ bud pop 
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Alayers dipandang sebagai objek dari efek media massa yang berdampak 

kepada siapa pun tanpa mengenal apa pun. Konten-konten yang ditampilkan di 

televisi dijadikan referensi utama untuk mengatur aspek-aspek sosialnya sehingga 

aspek-aspek kultural secara gradual diabaikan bahkan dapat hilang tanpa 

membekas. Idi melihat perubahan sosial kultural di masyarakat sebagai akibat 

industrialisasi. 

Serbuan ideologi mampu mengubah cara pandang alayers menjadi seperti 

realita yang dilihatnya di televisi. Contoh, memandang gaul, keren, dan glamor 

distandarisasi selayaknya bintang televisi, tentunya dengan pelbagai gaya 

hidupnya yang “wah”. Padahal tidak semuanya terlihat seperti yang ditampilkan 

di televisi.    

 

 Pun juga, internet maupun alat komunikasi lainnya, dengan 

perkembangannya yang ada mengubah budaya sejati masyarakat Indonesia ke 

dalam lubang hitam yang mengabaikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. 

Walaupun sejatinya teknologi tidak melulu membawa kepada kemudharatan.  

Idi memaparkan tiga studi kasus. Pertama, bagaimana imaji perempuan 

bahkan laki-laki yang dilukiskan oleh media sebagai “cewek kece” dan “cowok 

macho” disesuaikan dengan keinginan industri kecantikan, modeling kosmetika, 

dan lain-lain. “Cewek kece” di sini diidentifikasikan dengan cantik, berkulit halus, 

putih, dan langsing, atau yang bertampang komersil (seperti yang dilukiskan di 

iklan kosmetik, sinetron, ataupun film), serta selalu mengenakan busana religi 

sebagai ungkapan takwa. Sedangkan “cowok macho” diidentifikasikan tidak saja 
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tampan dan kekar-berotot, juga ditambah lagi suka sembahyang. 

Kedua, fenomena pemujaan gaya hidup merupakan masalah yang lebih 

serius, karena terletak dalam manipulasi kebutuhan-kebutuhan yang tidak 

disadari. Idi menjelaskan tentang pandangan dari sejumlah pakar yang 

menyebutkan bahwa budaya populer yang bersifat konsumtif tersebut sebenarnya 

tidak ditentukan oleh pihak luar atau oleh pihak produsen (source), yaitu para 

industrialis kapitalis, tetapi ditentukan oleh dirinya sendiri (khalayak penikmat). 

Namun demikian, media massalah yang mampu menjangkau pelosok tanah air, 

yang menyebabkan para konsumen (khalayak) tersebut menjadi terdesak untuk 

didominasi oleh produk material dan non-material budaya populer. 

Ketiga, semakin jelaslah masyarakat Indonesia kontemporer sangat 

mengedepankan pencitraan. Lewat gaya hidup, gaya berpenampilan, sampai 

dengan gaya berbahasa (dalam bertutur lisan), merupakan produk menarik yang 

menjadi komoditas utama dari pencitraan produk-produk media populer 

Indonesia. Hal ini sampai berakar pada komunikasi politik masyarakat dalam 

ruang publik. Mengakarnya pencitraan dalam proyek media populer, tidak 

terlepas dari kerjasama antara penguasa kebijakan dan para pengusaha media yang 

berporos pada kapitalisme media populer. 

 

9.  Melihat komunikasi Alayers lebih mendalam 

Interaksi antara orang ke orang, secara tatap muka, baik verbal maupun 

non verbal bisa dikatakan sebagai komunikasi interpersonal. Kedekatan menjadi 

kunci penting dalam proses keberlangsungan terjadinya komunikasi interpersonal. 
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Maka, dengan menggunakan Alayers berkomunikasi melalui komunikasi 

intrapersonal (dengan dirinya sendiri) untuk kemudian berkomunikasi secara 

interpersonal (antarpribadi). Dalam memposisikan diri ketika berkomunikasi 

alayers memiliki kecenderungan untuk bersikap sebagai layaknya hubungan 

individu secara lebih dekat, seperti: antara sesama sahabat, sesama teman, antara 

keluarga, suami-istri dan sebagainya.  

Komunikasi alayers pada lanskap komunikasi interpersonal hanya terjadi 

antara sesama, teman dekat, ataupun sahabat dekat. Komunikasi tatap muka 

mengisyaratkan ada jarak ketika berkomunikasi. Jarak ini menyangkut keintiman 

dari kedekatan dua orang atau lebih saat berkomunikasi.   

Ada beberapa pendekatan krusial mengenai komunikasi interpersonal : 

1. Komponen-komponen utama 

2. Hubungan diadik  

3. Pengembangan 

Menurut Bittner 48  komponen utama dalam komunikasi interpersonal 

adalah aspek suara manusia (Human voice). Penyampaian informasi berupa kata-

kata atau kalimat berdasarkan pendapat Barnlund49. Dia berpendapat ada beberapa 

ciri dalam komunikasi interpersonal : 

a. Bersifat spontan 

                                                        
48 Dikutip dari http://www.lusa.web.id/komunikasi-antar-pribadi-interpersonal-communication/ 
49 Dikutip dari http://www.lusa.web.id/komunikasi-antar-pribadi-interpersonal-communication/ 
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Dalam komunikasi Alayers unsur spontanitas sangat sering dilakukan 

lantaran saat komunikasi terjadi pengaruh keadaan serta arah pembicaraannya 

mengikuti alur yang nota bene suatu saat bisa berubah. Spontanitas 

berkomunikasi dimaksudkan pula pada saat berkomunikasi tidak melalui 

pemikiran terlebih dahulu.  

b. Tidak berstruktur 

Struktur kata-kata atau kalimat sudah sangat jelas bisa dikatakan diluar 

kaidah-kaidah normatif bahasa Indonesia yang benar serta tidak hanya 

menggunakan satu bahasa, penggunaan dwi bahasa (dua bahasa) dilakukan secara 

bersamaan.   

c. Kebetulan 

Terjadinya komunikasi di-setting dalam ruang lingkup disengaja. 

Kebetulan berkomunikasi berarti ada kesengajaan dan kehendak untuk melakukan 

aktivitas komunikasi dengan kesamaan latar belakang orientasi pemikiran. Arti 

ada maksud yang sama yang hendak ingin dibicarakan, walau hal itu tidaklah 

mutlak.    

d. Tidak mengejar tujuan yang direncanakan 

Di dalam Alayers motivasi untuk  mencapai tujuan dalam hal 

berkomunikasi bisa dikatakan tidak dominan. Maksudnya, konstruksi komunikasi 

antara individu berjalan tanpa melewati alur kepastian. Atau bahkan ketika alayers  
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menggunakan komunikasi intrapribadi untuk mengungkapkan sebuah pesan 

dimaksudkan hanya sekedar ekspresi eksistensi diri.    

e. Identitas keanggotaan tidak jelas 

Selama ini tiada kejelasan keanggotaan di dalam alayers. Mereka tidak 

menyebutkan atau menjustifikasi diri mereka sendiri dalam lingkaran alay atau 

bahkan bagian penting dari alay. Sehingga keanggotaan dalam alay tidaklah jelas 

dan bahkan bertendensi ke arah pendeskriditan. Oleh karenanya, kalau pun ada 

yang mengakui dirinya bagian dari alay maka bisa dipastikan mereka 

dideskriditkan.  

f. Terjadi sambil lalu 

Komunikasi antar personal mengalir tanpa adanya keterbatasan waktu dan 

apabila terjadi sebuah komunikasi hanya sebagai konsekuensi kedekatan yang 

kemudian dapat berlalu lantaran faktor tersebut.  

Hubungan diadik mengartikan KAP sebagai komunikasi yang berlangsung 

antara dua orang yang mempunyai hubungan mantap dan jelas. Untuk memahami 

perilaku seseorang, harus mengikutsertakan paling tidak dua orang peserta dalam 

situasi bersama. Trenholm dan Jensen50 mendefinisikan KAP sebagai komunikasi 

antara dua orang yang berlangsung secara tatap muka (komunikasi diadik). Sifat 

komunikasi ini adalah: 

1. Spontan dan informal.  

                                                        
50 Dikutip dari http://www.lusa.web.id/komunikasi-antar-pribadi-interpersonal-communication/ 
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Komunikasi ini biasanya dilakukan antara dua orang yang sebaya dan 

memniliki ikatan mendalam dan lebih erat. Alayer akan mengirimkan pesan-

pesan komunikasi menggunakan simbol-simbol alay bilamana komunikasi 

tersebut dilakukan terhadap sesama yang mengerti akan pesan-pesan alay 

tersebut.  

 

Di dalam alayers, komunikasi antar personal juga diawali dengan 

komunikasi intra pribadi. Substansinya, alayers mengirimkan simbol-simbol 

melalui media dirinya sendiri, entah hal tersebut melalui media gaya atau style 

berbusana, atau juga melalui komunikasi verbal seperti bentuk bahasa mereka.  

Situasi terjadinya komunikasi secara diadik atau tatap muka sifat 

komunikasi tidak direncanakan dan spontan. Komunikasi dalam suatu ruang dan 

situasi tertentu dalam sebuah kelompok terjadi secara informal. Dalam 

komunikasi diadik modal kepercayaan menjadi landasannya. Informasi serta 

identitas masing-masing dari anggota kelompok sudah saling memahami dan 

diantara mereka bisa beradaptasi terhadap pesan-pesan yang dilontarkan saat 

berkomunikasi.     

 

2. Saling menerima feedback secara maksimal. 

Kesamaan visi dan misi dalam sebuah kelompok, maka saat berkomunikasi 

untuk mengirimkan pesan-pesan tidak ada kecanggungan dan ketidakpahaman 

maksud dan tujuan yang diinginkan dari tiap-tiap alayer sehingga feedback pesan 

tersampaikan secara maksimal. Lantaran tiap-tiap alayers dikonstruksi dan juga 



  

40 
 

mencari informasi berdasarkan informasi data yang sama. Dan medianya pun 

sangat luas, termasuk dari media massa dan implikasinya.    

 

3. Partisipan berperan fleksibel.   

Komunikasi terjadi dalam suatu ruang dan situasi tertentu. Layaknya sebuah 

kelompok, setiap partisipan mudah menentukan dirinya untuk menyesuaikan diri 

menyatu dengan mainstream pesan utamanya. Setiap alayer juga bertanggung 

jawab dengan informasi apa yang dimilikinya. Karena ketika mainstream pesan 

menjadi bahan utama sebuah komunikasi, maka alayer bertendensi fleksibel.   

 

Edna Rogers (2002: 1), mengemukakan pendekatan hubungan dalam 

menganalisis proses KAP mengasumsikan bahwa KAP membentuk struktur sosial 

yang diciptakan melalui proses komunikasi. Ciri-ciri KAP menurut Rogers 

adalah: 

   1. Arus pesan dua arah. 

   2. Konteks komunikasi dua arah. 

   3. Tingkat umpan balik tinggi. 

   4. Kemampuan mengatasi selektivitas tinggi. 

   5. Kecepatan jangkauan terhadap khalayak relatif lambat. 

   6. Efek yang terjadi perubahan sikap. 

 

 Proses komunikasi Alayers dapat disesuaikan ke dalam beberapa unit 

aktivitas komunikasi yang dikemukakan oleh Hymes, yakni : 
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a. Situasi komunikasi atau konteks terjadinya komunikasi yaitu di kampus, di 

tempat kos sebagai tempat tinggal mahasiswa, dan diluar kos dan kampus 

dalam hal ini bisa diartikan di tempat nongkrong.  

b. Peristiwa komunikatif atau keseluruhan perangkat komponen yang utuh 

yang dimulai dengan tujuanyang sama, yang menggunakan varietas bahasa 

alay, dengan tone yang berbeda-beda, dan kaidah-kaidah yang sama untuk 

interaksi, dalam setting yang sama. Sebuah peristiwa dinyatakan berakhir, 

ketika terjadi perubahan partisipan.  

c. Tindak komunikatif, yaitu fungsi interaksi tunggal, seperti bertanya, 

mengungkapkan kecintaan, kesedihan, pernyataan.   

 

 Komunikasi Alayers terjadi hanya sesama teman dalam sebuah kelompok. 

Namun diluar itu kadangkala alayers juga berkomunikasi dengan teman-teman 

diluar kelompoknya. Kadangkala tanpa disadari saat berkomunikasi dengan teman 

diluar kelompoknya Alayer menggunakan bahasa alay.  

Komunikasi alayers secara verbal tidak akan terjadi bilamana dalam 

konteks komunikasi terjadi dengan orang yang lebih tua, lantaran bahasa Alayer 

bahasa pergaulan dan sulit dimengerti terutama tulisannya. Oleh karena itu, 

komunikasi di lingkaran Alayers hanya terjadi di kalangan anak muda.  

Komunikasi sesama teman banyak terjadi di tempat nongkrong. Karena di 

tempat ini relatif netral dan bisa dijadikan tempat berekspresi. ketika di tempat 

nongkrong, Alayers menggunakan bahasa verbal dan non verbal. Peristiwa 

komunikasi Alayer antara lain, ketika berbicara dengan teman, atau saat kumpul 
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bersama, menonton konser musik dan sebagainya.  

Komunikasi Alayers secara verbal dibagi menjadi bahasa lisan dan tulisan. 

Bahasa lisan yang digunakan sesama teman dalam kelompok mereka, seperti; hai 

cyin, bawa tissue import nggak? Disini udaranya panas banget. Karena pada 

dasarnya secara verbal kalimat yang digunakan cenderung hiperbolis. Pun juga 

saat berkomunikasi biasanya menggunakan lebih dari satu bahasa, atau dengan 

kata lain menggunakan bahasa asing, semisal bahasa Inggris.   

Secara tulisan, saat berkomunikasi mengirimkan pesan menggunakan media 

komunikasi massa, seperti Hand phone dan komputer (internet). Bentuk tulisan ini tetap 

menggunakan bentuk tulisan layspeak, bentuk tulisan yang mengkombinasikan huruf, 

angka, huruf kecil besar, singkatan-singkatan yang belum diketahui. 

Komunikasi menggunakan layspeak digunakan hanya kepada teman-

teman dekat Alayers. Peristiwa komunikatif yang terjadi diantaranya, saat 

bertanya, sharing (berbagi) pengalaman, memberitahu, menulis up date status, 

mengajak, berbagi informasi dan lain sebagainya. Mengirim pesan dengan 

menggunakan alat komunikasi (bisa dikatakan) jauh dari komunikasi diadik yang 

dilatarbelakangi kebersamaan visi, misi dan paradigm berpikir. Tetapi dalam 

komunikasi Alayer, walaupun menggunakan alat komunikasi ikatan kedekatan 

secara interpersonal menjadi fondasi utamanya. Bahkan dalam menulis up date 

status sejatinnya Alayer (komunikator) mengharapkan feedback walaupun tidak 

maksimal. 

Tulisan mewakili perasaan Alayer. Sedih, senang, gembira, kaget, ucapan 

tidur dan sebagainya. Tulisan Alayers juga terkesan ingin merahasiakan maksud 
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pesan, yaitu berupa singkatan-singkatan, seperti ucapan bagi teman ketika mau 

tidur, HAND ya!,  maksudnya Have Nice Dream.    

Selanjutnya, komunikasi non verbal Alayers didasarkan pada mimik muka, 

gerakan tangan, isyarat tangan, gerakan, gaya berpakaian, gaya berbicara, gaya 

rambut. Komunikasi non verbal ada kalanya terjadi di saat Alayers berkomunikasi 

secara verbal.   

 

 

H. METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan Penelitian 

 Untuk mengetahui bagaimana komunikasi alayers, penelitian ini 

menggunakan metode etnografi dengan tipe kualitatif melalui pendekatan 

interpretatif. Dengan metode tersebut peneliti akan mengetahui perilaku 

komunikasi dalam konteks sosial kultural. Sejatinya ada perbedaan antara 

etnografi dan etnografi komunikasi, Spradley 51  menjelaskan fokus etnografi 

adalah apa yang dilakukan individu (perilaku), kemudian apa yang mereka 

bicarakan (bahasa), terakhir apakah ada hubungan antara perilaku dengan apa 

yang seharusnya dilakukan dalam masyarakat tersebut. Kesimpulannya, fokus 

penelitian etnografi adalah keseluruhan perilaku dalam tema kebudayaan tertentu. 

Sedangkan pada etnografi komunikasi fokus perhatiannya adalah perilaku 

komunikasi dalam tema kebudayaan tertentu.  Maksudnya perilaku komunikasi 

                                                        
51 Prof. Dr. Engkus Kuswarno, M.S. Etnografi Komunikasi, Suatu Pengantar dan Contoh     
Penelitiannya, Padjajaran, 2008, hal : 35 
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menurut ilmu komunikasi adalah tindakan atau kegiatan seseorang, kelompok, 

atau khalayak ketika terlibat dalam proses komunikasi.  

    Kaitan dengan penelitian ini maka tidak akan bisa lepas dari etnografi 

bahasa an sich. Etnografi bahasa bersangkut paut dengan varietas bahasa. 

Menurut Gumperz dalam Ibrahim52 menjelaskan varietas kode bahasa dan cara-

cara berbicara yang bisa dipakai oleh masyarakat tutur merupakan repertoir 

komunikatif, yakni variasi mencakup semua varietas dialek atau style yang 

digunakan dalam populasi sosial tertentu, dan faktor-faktor yang mengarahkan 

pada seleksi dari salah satu varietas itu. Pada gilirannya masyarakat tutur dalam 

etnografi bahasa menyangkut pilihan-pilihan bahasa dan tipe bahasa dalam 

penggunaannya untuk berkomunikasi yang nota bene dilakukan secara sadar 

maupun diluar kesadaran.    

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

a. Alay sebagai masyarakat tutur 

   Berkaitan dengan objek penelitian ini, maka  alayers akan menjadi 

objeknya dalam masyarakat tutur itu sendiri, karena bahasa verbal dan non verbal 

mereka dalam berbicara memiliki karakter tersendiri. Begitu pula dalam hal 

mengkomunikasikan yang bersifat non verbal. 

b. Proses komunikasi alayers 

                                                        
52 Abd. Syukur Ibrahim, Panduan Penelitian Etnografi Komunikasi, Usaha Nasional, Surabaya, 
1994, hal: 73. 
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 Proses komunikatif dalam konteks terjadinya komunikasi. Hal ini 

difokuskan pada komunikasi verbal dan juga melalui komunikasi non verbal.  

3. Pengambilan Sampel 

 Sampel dalam penelitian kualitatif sangatlah  krusial. Penelitian kualitatif, 

teknik pengambilan sampelnya lebih mendasarkan pada alasan-alasan atau 

pertimbangan-pertimbangan tertentu (purposeful selection) sesuai dengan tujuan 

penelitian. Oleh karenanya, sifat metode sampling dari penelitian kualitatif pada 

hakikatnya adalah  purposive sampling. 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Theoretical construct 

sampling. Teknik pengambilan sampel ini memiliki karakter yang agak formal 

dibandingkan dengan teknik pengambilan sampel yang mana pun dalam 

penelitian kualitatif. Terdapat nuansa deduktif di sini, padahal pada prinsip 

induktif  yang  lebih  menonjol.  

 Peneliti menggunakan teknik ini lantaran dinilai sesuai dengan tujuan 

penelitian ini. Teknik ini menggunakan aspek-aspek tertentu yang terkandung 

konsep yang digunakan. Pada mulanya peneliti memilih definisi tertentu dari 

konsep yang digunakan, lalu mengumpulkan data. Ada pertimbangan-

pertimbangan  lain dalam penelitian ini: 

a. Informan sebaiknya orang-orang yang tidak/belum dikenal secara personal 

oleh peneliti namun hal tersebut tergantung hasil temuan peneliti lantaran 

belum adanya penelitian mengenai alayers di Malang. 
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b. Peneliti meyakini bahwa antara informan satu dengan  lainnya saling 

memiliki jalinan hubungan personal yang erat. 

c. Informan harus terartikulasikan dengan baik dalam interview yang 

dilakukan53.       

4. Pengumpulan data 

 Penelitian etnografi komunikasi memiliki teknik pengumpulan data, 

diantaranya:  

a. Partisipan observer / pengamatan berperan serta. 

b. Observasi tanpa peran serta. 

c.  Wawancara mendalam. 

d. Telaah dokumen. 

Adapun tipe data yang dapat dikumpulkan dari masyarakat tutur Alay 

adalah sebagai berikut : 

1. Informasi latar belakang, yang mencakup latar belakang Alay, sejarah 

kemunculan Alay, cirri khas yang dapat ditemukan, dan lain-lain.  

2. Artifak, atau objek-objek fisik yang relevan untuk memahami pola 

komunikasi verbal, seperti gambar, bentuk-bentuk tulisan, dan lain-

lain. 

3. Pengetahuan umum, atau asumsi-asumsi yang mendasari penggunaan 

bahasa dan interpretasi bahasa. 

                                                        
53 Parwito, Penelitian Komunikasi Kualitatif, Yogyakarta: Lkis, hal: 93. 
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4. Data tentang kode linguistik, yang mencakup leksikon, gramatika, dan 

fonologi. 

 Dalam penelitian ini peneliti dengan sendirinya menjadi outsider 

masyarakat tutur, karena penggunaan karakteristik bahasa memiliki perbedaan 

dari lazimnya bahasa secara umum. 

5. Alat-Alat Penelitian 

  Dalam penelitian kualitatif, instrument penelitian adalah orang. Maka dari 

itu instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Etnografi sebagai 

metode penelitian nantinya instrumen penelitiannya didasarkan pada lembar 

observasi penelitian dan lembar wawancara.  

 

a. Pedoman Observasi 

1. Menentukan situasi komunkasi atau konteks terjadinya komunikasi. Sehingga 

di dalam penelitian ini yang menjadi situasi komunikasi antara lain : 

a. Saat di Kampus. 

b. Di Kos atau tempat tinggal. 

c. Diluar Kos dan Kampus atau di tempat nongkrong. 

2. Menemukan peristiwa-peristiwa komunikatif yang terjadi pada suatu situasi 

komunikatif, antara lain : 

a. Berbicara dengan teman 
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b. Berkomunikasi dengan teman menggunakan SMS (Short Message 

Service) 

c. Berkomunikasi menggunakan Facebook dan Twitter. 

3. Menemukan tindak-tindak komunikatif yang ada. Tindak komunikatif adalah 

fungsi interaksi tunggal seperti pernyataan, permohonan ataupun tindakan 

non verbal, antara lain : 

a. Bertanya 

b. Menginformasikan sesuatu 

c. lelucon 

d. Mengungkapkan sikap setuju 

e. Mengungkapkan sikap ketidaksetujuan 

f. Dan lain sebagainya. 

4. Menemukan apa yang dapat menyusun suatu peristiwa komunikasi. Caranya 

dengan mengidentifikasi ada tidaknya komponen-komponen komunikatif, dan 

bagaimana komponen itu beroperasi. Komponen-komponen tersebut antara lain:  

1. Apa yang menjadi tipe peristiwa komunikasi (genre), yang dialami dan 

dilakukan oleh alayers? 

2. Topik dari peristiwa komunikasi alayers? 

3. Apa tujuan atau fungsi dari setiap peristiwa komunikasi alayers? 

4. Bagaimana setting setiap peristiwa komunikasi yang terjadi? 

5. Bagaimana dan siapa saja partisipan dari setiap peristiwa komunikasi? 

6. Bagaimana bentuk pesan yang digunakan dalam setiap komunikasi? 

7. Apa saja isi pesan yang disampaikan? 



  

49 
 

5. Menganalisis peristiwa-peristiwa komunikasi yang terjadi, antara lain : 

a. Elemen-elemen peristiwa secara verbal 

b. Elemen-elemen non verbal 

Penelitian kualitatif juga membutuhkan alat-alat bantu instrumen namun 

bersifat penghubung. Hanya saja sebagai pelengkap, peneliti membutuhkan 

instrumen seperti buku catatan, kamera sebagai penunjang penelitian.   

b. Rancangan Observasi 

1. Menentukan peristiwa-peristiwa komunikasi yang terjadi 

2. Observasi peristiwa komunikasi 

a. Di mana suatu peristiwa komunikasi terjadi? 

b. Kapan peristiwa itu terjadi? 

c. Bagaimana individu yang terlibat mengorganisasikan diri mereka sendiri 

dalam ruang? 

d. Bagaimana aspek fisik situasi ketika komunikasi terjadi? 

e. Konsep kepercayaan apa yang dimiliki oleh individu berkaitan dan 

setting? 

f. Kepercayaan atau nilai apakah yang dimiliki oleh individu berkaitan 

dengan suatu peristiwa komunikasi? 

3. Observasi genre, topik dan tujuan sebuah peristiwa komunikasi 

a. Tipe atau jenis peristiwa? 

b. Bagaimana peristiwa itu terjadi? 

c. Apa yang menjadi topik peristiwa komunikasi? 

d. Apa tujuan peristiwa komunikasi yang berlangsung? 
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4. Observasi partisipan 

a. Siapa saja yang berperan dalam peristiwa komunikatif? 

b. Latar belakang masing-masing partisipan? 

5. Observasi terhadap bentuk pesan atau tindak tutur yang ada 

a. Pesan-pesan verbal 

b. Perilaku non verbal yang muncul 

6. Observasi isi pesan 

a. Isyarat dan atau pesan apa yang memiliki signifikansi? 

b. Pesan-pesan apa saja yang masuk dalam ruang lingkup alay? 

7. Observasi terhadap kaidah interaksi yang berlaku 

a. Kaidah untuk memulai peristiwa? 

b. Kaidah untuk alih giliran 

8. Bagaimana urutan tindakan dari sebuah peristiwa komunikasi 

9. Bagaimana hubungan antar komponen 

a. Hubungan antara genre dengan topik 

b. Hubungan antara genre dengan tujuan 

c. Hubungan antara genre, topik dan setting.  

d. Hubungan antara genre, topik, setting, partisipan, dan bentuk.      

10. Bagaimana norma interpretasi peristiwa komunikasi?  
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C. Pedoman Wawancara    

Informan : Alayers Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) 

a. Latar Belakang Informan 

 

1. Mengapa kamu disebut alay? 

2. Sejak kapan kamu disebut alay? 

3. Siapa saja yang menyebut anda alay? 

4. Apakah anda suka dengan sebutan alay yang disematkan pada diri kamu? 

5. Apakah ada pengalaman masa lalu yang melatar belakangi kamu menjadi alay? 

6. Apakah keluarga mempengaruhi kealayaan kamu? 

7. Alasan kamu menjadi alay? 

8. Bagaimana anda mengekspresikan identitas kamu sebagai alay? 

9. Mengapa alay identik dengan memiliki badan kurus? 

10. Eksistensi itu penting buat kamu? 

11. Bagaimana cara kamu agar eksistensi di lingkungan kamu diakui? 

 

Lingkungan  

1. Sebagai mahasiswa, bagaimana kamu bergaul dengan lingkungan sekitar? 

2. Faktor-faktor apa yang mendukung kamu berperilaku alay? 

3. Apakah dalam pergaulan kamu ada semacam strata sosial? 

4. Apakah ada nilai-nilai sosial yang mengatur dalam pergaulan alayer? 

5. Bagaimana nilai-nilai itu membentuk diri kamu? 

6. Bagaimana dengan terpaan media massa? 
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7. Media massa yang sangat mempengaruhi kamu? 

8. Seberapa sering anda menggunakan internet? 

9. Seberapa sering kamu up date status ? 

10. Pesan-pesan apa saja yang sering kamu tulis di wall ? 

Bahasa  

1. Bahasa alay seperti apa? 

2. Bagaimana kamu berbahasa alay secara ucapan? 

3. Bagaimana kamu berbahasa alay secara tulisan? 

4. Kapan kamu menggunakan bahasa alay? 

5. Apakah setiap hari kamu pasti menggunakan bahasa alay? 

6. Media apa yang sering kamu gunakan untuk mengungkapkan bahasa alay? 

6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data54 

 Beberapa teknik pengumpulan data sebagai pemeriksa keabsahan data, 

diantaranya: 

1. Peneliti sebagai outsider dan insider. Outsider yakni observasi partisipan. 

Dengan metode ini diharapakan peneliti menjadi bagian dari masyarakat 

yang diteliti, sehingga peneliti untuk sejenak membebaskan diri dari 

kebudayaannya sendiri. Sedangkan insider dimaksudkan supaya peneliti 

mudah mengkategorisasikan dan menerjemahkan makna-makna dari 

komunikasi verbal Alay. Sehingga pada gilirannya penelitian etnografi 

                                                        
54 Prof. Dr. Engkus Kuswarno, M.S. Etnografi Komunikasi, Suatu Pengantar dan Contoh     
Penelitiannya, Padjajaran, 2008, hal: 64-65. 
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komunikasi haruslah dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sehingga 

bagian akhir setelah pengumpulan data dan analisis data adalah 

instropeksi, yaitu kegiatan menganalisis nilai-nilai, dan perilakunya sendiri 

dan orang-orang yang berada dalam masyarakatnya. 

2. Teknik triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data yang 

memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

pembanding terhadap data itu. Pengecekan bisa dilakukan melalui sumber-

sumber lain, bisa informan lain, atau pengecekan ke dalam data tertulis. 

3. Teknik “responden validation”, yaitu teknik  memeriksa informan atau 

responden yang diminta bantuannya dalam penelitian.    

 

7. Informan Penelitian 

 Untuk keperluan penelitian ini sejatinya, peneliti tidak menargetkan 

berapa banyak jumlah responden yang nantinya ditemukan. Problemnya, 

fenomena alay hanya marak dengan penyematan atau dalam arti kata lain, hanya 

sekedar kata-kata, atau orang bilang “Kamu Alayers”. Namun faktanya, 

pengakuan terhadap alayers hampir pasti tidak ditemukan, lantaran alayers yang 

dikonotasikan sebagai orang yang berperilaku  lebay dan norak. 

 Untuk mendapatkan alayers, awal peneliti memperoleh informasi 

didapatkan dari teman-teman kelas di UMM. Diantaranya, Wahyuni, Rias, Dede, 

dan teman-teman lainnya, bahwa Yusuf Sarbini dikatakan sebagai alayer. 

Fenomena ini sudah menjadi rahasia umum. Justifikasi teman-teman menarik 
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peneliti untuk melakukan pra-observasi. Selama proses berjalan, peneliti 

mendekati informan, supaya memperoleh data yang lebih komprehensif dan 

lengkap.  

 Informan ini membawa peneliti lebih dekat dengan kelompoknya dan 

lingkungannya. Informan memiliki kelompok pertemanan diluar kampus, yang 

mana jumlah mereka sekitar delapan orang, diantaranya, Fahmi, Sapta, Mamat, 

Afika, Indi, Kutil, Yusuf, dan Ivan. beberapa dari mereka bertempat tinggal (kos) 

di tempat yang sama, Fahmi, Sapta, Mamat, Yusuf, Kutil bertempat tinggal di 

Embong Anyar 2 F7, sedangkan Indi, Afika bertempat tinggal di tirto gang 5,   

dan Ivan memiliki rumah pribadi di daerah Jetis. Mayoritas dari mereka kuliah di 

kampus UMM namun dengan fakultas yang berbeda-beda. 

 Justifikasi sebutan alayer terhadap Yusuf juga disampaikan oleh kelompok 

ini, yang memberi informasi kepada peneliti adalah Sapta. Namun, Sapta 

menginformasikan kepada peneliti bahwa dalam kelompok mereka terdapat dua 

alayer, selain Yusuf, juga Afika. Dari sinilah awal penulis memperoleh informan 

penelitian.  

 Setelah menjalin komunikasi dengan mereka, peneliti mulai melakukan 

pra-observasi. Dan pada akhirnya, peneliti mulai menentukan subjek berikutnya 

yang menurut peneliti alayer. Sehingga kemudian peneliti mendapatkan alayer 

selain Yusuf, yaitu subjek yang bernama Afika.  
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 Sejatinya peneliti tidak serta merta hanya asal sekedar menentukan, akan 

tetapi opini peneliti untuk memilih keduanya juga berdasarkan opini teman-

temannya yang mengatakan bahwa mereka alayer.  

8. Teknik Pelaksanaan Penelitian 

 Teknik pelaksanaan penelitian yang dimaksud disini adalah langkah-

langkah peneliti dalam melakukan studi etnografi. 

 

a. Observasi pendahuluan. 

b. Penentuan informan penelitian 

c. Observasi partisipan 

d. Selama hampir empat bulan ini mulai dari bulan Maret hingga Juli peneliti 

mengikuti (observasi) subjek namun waktunya lebih fleksibel. Tujuannya 

tentu selain observasi juga mengkomunikasikan maksud dari peneliti 

untuk mencari keakuratan data dan menjaga harmonisasi hubungan 

informan dengan peneliti sehingga memudahkan peneliti melakukan 

penelitiannya.  

e. Wawancara mendalam 

f. Telaah dokumen 

g. Mengumpulkan sumber data lain, seperti dari internet, televisi dan lain 

sebagainya. 

h. Mengolah dan analisis data 

i. Intropeksi dan menguji keabsahan data. 
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j. Menyusun laporan penelitian.         

9. Analisis Data  

 Pada penelitian kualitatif prinsipnya analisis data merupakan akumulasi 

aktivitas yang dilakukan peneliti ketika proses pengumpulan data atau saat 

informasi berlangsung, sampai pada penarikan kesimpulan berupa hubungan antar 

konsep55. 

 Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang dihasilkan pada umumnya 

tidak dimaksudkan sebagai generalisasi, tetapi merupakan gambaran interpretative 

tentang realitas atau gejala yang diteliti secara holistik dalam setting tertentu56. 

Analisis data kualitatif dimulai dari analisis berbagai data yang berhasil 

dikumpulkan di lapangan. Kemudian data-data tersebut diklasifikasikan ke dalam 

kategori-kategori tertentu. Lebih lanjut dibuat identifikasi oleh peneliti dengan 

menelaah pelbagai isi dan teori yang menunjang, sehingga lahir sebuah konsep 

atau hubungan dari pelbagai konsep.  

Langkah-langkah analisis data menurut Hamidi adalah sebagai berikut57: 

1. Membuat catatan lapangan, yaitu peneliti mencatat, merekam (yang 

didengar dan dilihat), hasil wawancara mendalam, pengamatan dan 

membaca dokumen (data collection)  

2. Membuat data yang terkumpul dan membuang data yang tidak diperlukan. 

                                                        
55 Hamidi, Metode penelitian Kualitatif, pendekatan praktek penulisan proposal dan laporan 
penelitian. Malang: UMM Press, hal: 97. 
56 Parwito, Penelitian Komunikasi Kualitatif, Yogyakarta: Lkis, hal: 102.  
57 Hamidi, Metode penelitian Kualitatif, pendekatan praktek penulisan proposal dan laporan 
penelitian. Malang: UMM Press, hal: 97-98. 
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3. Mengelompokkan data yang sejenis, yaitu sejumlah indikator atau konsep 

internal dari satu konsep, sebagai sub tema atau tema. 

4. Melakukan interpretasi dan penguatan, yakni peneliti melakukan aktivitas 

konseptualisasi.  

Kemudian, dalam penelitian etnografi secara khusus menggunakan analisis 

Hymes 58 . Hymes memaparkan unit-unit analisis guna mengetahui aktifitas 

komunikasi alayer mencakup tiga unit, pertama, situasi, kedua, peristiwa, ketiga, 

tindak. Hymes menyebut tiga unit ini ”nested hierarchy” (hirarki lingkar) 59 . 

Dengan pengertian bahwa tindak tutur merupakan bagian dari peristiwa tutur, dan 

peristiwa tutur merupakan bagian dari situasi tutur.  

Hymes mendeskripsikan situasi tutur sebagai situasi yang dihubungkan 

dengan (atau ditandai dengan ketiadaan) bahasa. Lebih lanjut, Hymes 

berpendapat, situasi tutur tidaklah murni komunikatif, situasi ini terdiri dari 

peristiwa komunikatif maupun peristiwa lainnya. Situasi berbahasa tidak 

sendirinya terpengaruh oleh kaidah-kaidah berbicara, tetapi bisa diacu dengan 

menggunakan kaidah-kaidah berbicara itu sebagai konteks. 

Peristiwa tutur merupakan peristiwa komunikatif dan peristiwa yang 

dipengaruhi oleh kaidah-kaidah penggunaan bahasa. Peristiwa tutur terjadi dalam 

situasi tutur dan terdiri dari satu tindak tutur atau lebih. 

                                                        
58 Abd. Syukur Ibrahim. Panduan Penelitian Etnografi Komunikasi, Usaha Nasional, Surabaya. 
1994. Hal: 35. 
59 Ibid, hal: 267.  
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Tindak tutur menurut Hymes harus dibedakan dari kalimat dan tidak bisa 

diidentifikasi dengan unit manapun pada level gramatika manapun. Level tindak 

tutur berada di tengah antara level gramatika biasa dan peristiwa tutur berada di 

tengah antara level gramatika biasa dan peristiwa tutur atau situasi tutur, dalam 

pengertian bahwa tindak tutur mempunyai implikasi bentuk linguistik dan norma-

norma sosial.  

  


