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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan 

keanekaragaman budaya yang dihuni oleh bermacam-macam suku bangsa, serta 

mempunyai keyakinan dan agama yang berbeda-beda. Dengan adanya 

keanekaragaman budaya dalam pandangan hidup, kebiasaan, adat istiadat dan 

lain-lainnya, bukanlah berarti bangsa indonesia berbeda-beda pula antara yang 

satu dengan yang lainnya. Akan tetapi kesemuanya ini merupakan satu kesatuan 

yang harmonis dapat menghiasi indonesia. Untuk menjaga kelestarian hasil-hasil 

dan nilai-nilai kebudayaan hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk 

menjaganya demi kelangsungan hidup yang mana dapat diwariskan kepada 

generasi selanjutnya. Dengan tingginya nilai-nilai kebudayaan yang dimiliki oleh 

bangsa Indonesia, maka hal ini dapat menarik wisatawan asing untuk datang ke 

Indonesia. 

Komunikasi memiliki peranan yang sangat penting bagi seluruh aspek 

kehidupan manusia. Maka tak heran jika alat komunikasi mengalami 

perkembangan yang sangat pesat. Dimulai dari dinding-dinding gua. Tahun 1830 

Johann Guntenberg menemukan mesin cetak. Selanjutnya Augusta Lady Byron 

menulis program komputer yang pertama di dunia bekerja sama dengan Charles 

Babbage menggunakan mesin Analytical. Pada tahun 1837 Samuel Morse 

mengembangkan telegraf dan bahasa kode Morse bersama Sir Wiliam Cook dan 
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Sir Charles Wheatstone yang dikirim secara elektronik antara dua tempat yang 

berjauhan melalui kabel yang menghubungkan. Tahun 1861 gambar bergerak 

yang diproyeksikan ke dalam sebuah layar pertama kali digunakan sebagai cikal 

bakal film sekarang pada zaman dulu proyektor ini berkembang dengan sebutan 

layar tancap.Tahun 1877 Alexander Graham Bell menciptakan dan 

mengembangkan telepon yang digunakan pertama kali secara umum. Tahun 1923 

Zvorkyn menciptakan tabung TV yang pertama. Selanjutnya, tahun 1946 Pada 

masa kurun waktu ini teknologi komputer digital pertama di dunia ENIAC I 

dikembangkan walaupun belum begitu banyak pemakai tetapi teknologi komputer 

sudah digunakan instansi-instansi tertentu. Pada tahun 1972 Ray Tomlinson 

menciptakan program E-mail pertama yang digunakan untuk berkomunikasi jarak 

jauh menggunakan teks. E-mail dapat dikatakan sebagai surat elektronik. Baru 

pada tahun 1994 pertumbuhan internet melaju dengan sangat cepat dan mulai 

merambah ke dalam segala segi kehidupan manusia dan menjadi bagian yang 

tidak dapat dipisahkan dari manusia.Tahun 1995, perusahaan umum mulai 

diperkenankan menjadi provider dengan membeli jaringan di Backbone. Langkah 

ini memulai pengembangan teknologi informasi khususnya internet dan 

penelitian-penelitian untuk mengembangkan sistem dan alat yang lebih canggih 

(Darmin,2011). 

Selain berperan penting dalam kehidupan mausia, komunikasi juga 

berperan dalam mempertahankan eksistemsi budaya. Untuk itu dapat dikatakan 

bahwa komunikasi juga tidak dapat dipisahkan dari sebuah budaya. Berbicara 

mengenai budaya, Bali merupakan daerah istimewa di negara Indonesia yang 
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mempunyai daya tarik tersendiri, dimana banyak wisatawan domestik hingga 

internasional untuk berkunjung ke Bali. Sebenarnya banyak sekali faktor-faktor 

yang menyebabkan para wistawan tersebut untuk datang ke Bali, antara lain : 

banyak terdapat peninggalan-peninggalan purbakala, adat istiadat, demikian pula 

kebudayaan bali dengan berbagai aspek seperti : seni tari, seni lukis, seni pahat, 

seni musik, dan sebagainya. Semua aspek-aspek kebudayaan yang kita miliki 

sekarang ini merupakan warisan dari generasi terdahulu, dimana Bali pada masa 

lampau maupun pada masa sekarang ini merupakan suatu kesatuan yang tak dapat 

dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Sehinnga dapat dikatakan 

segala bentuk kebudayaan di Bali sudah menjadi tradisi yakni warisan budaya 

yang ada dari nenek moyang dan selalu diwariskan kepada generasi selanjutnya 

dan bersifat normatif (awig-awig) bagi masyarakatnya. 

Untuk menjaga kelestarian hasil-hasil dan nilai-nilai kebudayaan 

hendaknya berusaha semaksimal mungkin sehingga kelangsungan hidup budaya 

tersebut dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya. Dengan tingginya nilai-

nilai kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, maka hal ini dapat menarik 

wisatawan asing untuk datang ke Indonesia. 

Sebagian besar budaya Bali yang hingga kini masih dilestarikan 

diantaranya ngaben yaitu upacara kematian untuk membakar mayat, med-medan 

yaitu upacara yang dilakukan oleh pemuda pemudi sehari setelah nyepi dengan 

cara tarik menarik dan mencium lawan jenis, nyepi merupakan puasa untuk 

introspeksi diri, kulkul berupa media komunikasi tradisional berbentuk kentongan 
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yang digunakan untuk memberi kode-kode tertentu bagi masyarakat banjar, dan 

beberapa budaya lainnya. 

Bali merupakan salah satu kawasan yang istimewa karena hampir seluruh 

budayanya masih tetap dijalankan walaupun mengalami terpaan budaya modern. 

Maka tak heran jika Bali juga dikenal sebagai pariwisata budaya. Salah satu 

budaya tradisional Bali yang masih tetap bertahan hingga saat ini yaitu Kulkul. 

Kulkul adalah Sebuah alat komunikasi tradisional masyarakat Bali antar sesama 

anggota masyarakat, berupa alat bunyian yang umumnya terbuat dari kayu atau 

bambu, dan benda peninggalan para leluhur. Dalam masyarakat jawa kulkul biasa 

disebut sebagai kentongan. Budaya Jawa mengganggap bahwa kentongan 

hanyalah media komunikasi tradisional yang mulai ditinggalkan karena telah 

banyak muncul media komunikasi modern yang lebih praktis dengan jangkauan 

yang lebih luas. Namun, bagi masyrakat Bali kulkul digunakan dalam setiap 

upacara dan kebudayaan tradisi bali, tokoh masyarakat atau biasa disebut Kelian 

Banjar selalu menggunakan media komunikasi untuk mengumpulkan warga-

warganya yaitu Kulkul yang berada di setiap Banjar. 

Dalam kebudayaan pasti memerlukan adanya komunikasi, karena dalam 

berbicara, mengutarakan pendapat atau memberi saran kepada anggota 

masyarakat lainnya. Komunikasi antarbudaya mengacu pada komunikasi antara 

orang-orang dari kultur yang berbeda antara orang-orang yang memiliki 

kepercayaan, nilai, atau cara berperilaku kultural yang berbeda (Devito, 

1997:479). Komunikasi antarbudaya merupakan salah satu aspek penting dalam 

bermasyarakat, sehingga dapat dimengerti oleh masyarakat yang berbeda suku 
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dan adat istiadat. Contohnya mahasiswa bersuku Bali dalam berkomunikasi 

dengan mahasiswa asli suku Jawa mengatakan gelem dalam bahasa Jawa yang 

berarti mau atau ingin, sedangkan dalam bahasa Bali gelem berarti sakit. Untuk 

menghindari adanya kesalahpahaman kedua pihak, maka digunakan bahasa 

Indonesia untuk menjelaskan arti gelem tersebut. Kebudayaan merupakan hasil 

dari cipta, karsa dan rasa, kebudayaan merupakan sesuatu yang bersangkutan 

dengan budi dan akal (Koentjaraningrat, 1981:5). 

I Gusti Ngurah Putra dalam makalahnya di acara pertemuan Forum 

Komunikasi Media Tradisional yang dimuat di harian kompas online tertanggal 1 

Mei 2007, mengatakan bahwa media warisan harus dapat memformulasikan diri 

agar lebih sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan harus mampu 

menyesuaikan diri dengan media modern, sebab pesatnya kemajuan media 

komunikasi modern seperti surat kabar, radio, dan televisi akan menggeser 

penyesuaian-penyesuaian (Muslimin, 2011:51). Sedangkan Ida Bagus Alit Semara 

Dahana (2011) Fenomena Sosial Budaya Menjadi Sumber Inspirasi dalam 

Berkarya Seni Lukis, dalam jurnal Institut Seni Indonesia Denpasar tertanggal 4 

November 2011, mengatakan bahwa kebudayaan adalah hasil hubungan antar 

manusia dengan alam lingkungannya. Kehidupan tradisional merupakan bagian 

dari kebudayaan, kelahirannya, dilatarbelakangi oleh norma-norma agama, adat 

kebiasaan setempat dan dilandasi oleh keadaan alam setempat. Karena budayalah 

setiap saat cenderung mengalami perubahan-perubahan yang sering disebut 

modernisasi. Terlihat jelas bahwa kebudayaan selalu melatarbelaknagi setiap 

fenomena sosial dan sering menimbulkan dilema anatara tradisi yang cenderung 
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bertahan dan modernisasi yang cenderung merombak dengan membawa nilai-nilai 

baru. Masyarakat bali kini dihadapkan dengan budaya luar, karena mereka setiap 

saat berinteraksi dan berhadapan langsung dengan wisatawan asing dan 

pergeseran budaya pun terjadi tanpa disadari. Pengaruh-pengaruh luar ada 

berbagai macam dan bentuk lain antara lain : teknologi, ekonomi, agama, 

pendidikan, gaya hidup dan beberapa pengaruh lainnya yang membawa nilai-nilai 

pembaruan (Dahana, 4 November 2011). 

Pada beberapa penelitian sebelumnya seperti dalam makna lambang dan 

simbol kentongan dalam masyarakat Indonesia oleh F. Sumiyati menyebutkan 

simbol dan mitos tidak dapat dipisahkan dengan kentongan yang digunakan 

sebagai alat komunikiasi sedangkan pada penelitian pelanggran awig-awig desa 

adat oleh krama desa di desa adat Mengwi oleh Budi Kresna Aryawan 

menyimpulkan bahwa penerapan sanksi pasti dilakukan sesuai dengan pelanggran 

yang telah dilakukan oleh krama desa tersebut. Kesimpulan dari penelitian di atas 

juga dipertegas kembali oleh I Gde Made Indra Sadguna dalam penelitiannya 

mengenai kul-kul sebagai simbol budaya masyarakat Bali dimana kul-kul 

diartikan sebagai instrumen sakral yang keberadaannya dekat dengan kehidupan 

masyarakat.  

Untuk itu peneliti sebagai akademisi ilmu komunikasi tertarik untuk 

meneliti Kulkul sebagai media komunikasi tradisional oleh Klian Banjar Batu 

Bintang karena bagi peneliti, budaya Kulkul merupakan budaya tradisional yang 

hingga saat ini masih kental dijaga oleh masyarakat setempat. 
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Berdasarkan latar belakang di atas maka Peneliti mengambil judul 

penelitian “Eksistensi Kulkul Sebagai Media Komunikasi Tradisional (Studi 

Pada Kelian Adat Banjar Batu Bintang Kelurahan Dauh Puri Kelod 

Denpasar Barat)”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka 

peneliti memfokuskan permasalah pada : Bagaimana eksistensi kulkul sebagai 

media komunikasi tradisional di Banjar Batu Bintang kelurahan Dauh Puri Kelod 

Denpasar Barat? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana Eksistensi Kulkul Sebagai Media Komunikasi Tradisional 

Banjar Batu Bintang Kelurahan Dauh Kuri Kelod Denpasar Barat. 

 

D. Manfaat Penelitian 

D1. Manfaat Akademik 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

pada program Studi Ilmu Komunikasi tentang nilai-nilai Kulkul sebagai 

media komunikasi tradisional. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan bagi 

mahasiswa yang ingin melakukan penelitian tentang Kulkul sebagai 

media komunikasi tradisional. 
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D2. Manfaat Praktis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai saran kepada 

kelian atau masyarakat Banjar Batu Bintang untuk pengembangan kulkul 

sebagai media komunikasi tradisonal yang mampu bertahan dengan 

terpaan media komunikasi modern.  

2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat Bali dan 

Masyarakat luar Bali tentang Kulkul sebagai Media Komunikasi 

tradisional. 

 

E. Tinjaun Pustaka 

E.1  Konsep Media Komunikasi  

Everett M. Roggers (1986) dalam bukunya communication Technology; 

The new Media in Society, mengatakan bahwa dalam hubungan komunikasi di 

masyarakat, dikenal empat era komunikasi, yaitu: era tulis, era media cetak, era 

media telekomunikasi, dan era media komunikasi interaktif. Dalam era terkahir 

media komunikasi interaktif dikenal media komputer, videotext dan teletext, 

teleconferecing, TV kabel, dan sebagainya. Maka masyarakat pecaya bahwa 

perkembangan teknologi media berkembang dimulai dari era media tulis dan 

cetak (Bungin, 2006:111-112). 

Media komunikasi adalah merupakan proses komunikan dengan 

komunikator untuk menyampaikan pesan. Selain itu, media komunikasi menjadi 

suatu kebutuhan manusia untuk mencari informasi lebih mudah, praktis dan tak 

terhindarkan. 
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Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa media komunikasi 

merupakan alat perantara untuk berhubungan dengan orang-orang disekitar kita 

untuk berkomunikasi menjadi lebih mudah. Dalam pemilihan media adalah sejauh 

mana media yang digunakan mampu mewujudkan motif komunikasi 

komunikator, proses komunikasi yang semula bersifat tatap muka antarpribadi 

menjadi bermedia dengan cakupan publik yang luas (Vardiansyah, 2004:108). 

Konsep Media 

Media adalah alat untuk memperkuat, memperkeras, dan memperluas 

fungsi dan perasaan manusia. Masing-masing penemuan media baru betul-betul di 

pertimbangkan untuk memperluas beberapa kemampuan dan kecakapan manusia. 

Misalnya, dengan sebuah buku seseorang bisa memperluas cakrawala, 

pengetahuan, termasuk kecakapan dan kemampuannya. Ada beberapa perubahan 

besar yang mengikuti perkembangan teknologi dalam berkomunikasi. Masing-

masing periode sama-sama memperluas perasaan dan pikiran manusia. Mcluhan 

membaginya ke dalam empat periode. Di dalam masing-masing kasus yang 

menyertai perubahan itu atau pergerakan dari era satu ke era yang lain membawa 

bentuk baru komunikasi yang menyebabkan beberapa macam perubahan dalam 

masyarakat. Pertama adalah era kesukuan, era ini diikuti oleh era tulisan 

kemudian era mesin cetak, dan terakhir adalah era media elektronik (Nurudin, 

2007:186). 

Namun efek media yang terencana dapat dilakukan dalam waktu lama, 

dengan efek media yang lama terjadi di masyarakat. Dengan pemberitaan yang 

direncanakan oleh media, maka media dapat merencanakan terjadinya sebuah 



10 
 

difusi dalam berbagai objek pembangunan di masyarakat. Sebuah difusi inovasi 

yang baik di masyarakat akan dengan mudah mendapat penerimaan masyarakat ( 

Bungin, 2006:319). 

Produksi media merespon terhadap perkembangan sosial dan budaya dan 

selanjutnya memengaruhi perkembangan tersebut. Adanya jenis media tertentu 

seperti televisi memengaruhi bagaimana seseorang berpikir tentang dan merespon 

dunia. Sementara media bekerja dalam berbagai cara untuk segmen-segmen 

masyarakat yang berbeda, audiens tidak semuanya terpengaruh, tetapi 

berinterakasi dalam cara yang khusus dengan media. McLuhan berpendapat 

Media pribadi (misalnya iPod) mengubah masyarakat, terlepas dari pilihan lagu 

yang dibuat oleh penggunanya (Littlejhon, 2009:410). 

Dari uraian Harold Adam Innis bahwa media komunikasi adalah intisari 

peradaban dan bahwa sejarah diarahkan oleh media yang menonjol pada masanya. 

Bagi McLuhan dan Innis, media merupakan perpanjangan pikiran manusia, jadi 

media yang menonjol dalam penggunaan membiaskan masa historis(Littlejhon, 

2009:411). Efek media, sebagain besar merupakan efek yang dikehendaki 

komunikator yang bersifat jangka pendek ada kaitannya dengan perubahan-

perubahan sikap, pengetahuan maupun tingkah laku dalam individu. Secara 

keseluruhan, efek-efek tersebut ada hubungannya dengan tentang suatu 

“propaganda” (Sihabudin, 2011:135-136). 

Konsep Komunikasi 

Komunikasi berasal dari bahasa latin “communis” atau “common” dalam 

bahasa inggris yang berarti sama. Berkomunikasi berarti kita sedang berusaha 
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untuk mencapai kesamaan makna, “commonness”. Kendala utama dalam 

berkomunikasi adalah kita sering mempunyai makna yang berbeda terhadap 

lambang yang sama. Oleh karena itu, komunikasi seharusnya dipertimbangkan 

sebagai aktivitas di mana tidak ada tindakan atau ungkapan yang diberi makna 

secara penuh, kecuali diidentifikasikan oleh partisipan komunikasi yang terlibat 

(Bungin, 2007 : 253). 

Komunikasi sebagai suatu kegiatan dapat ditinjau dari berbagai segi 

sebagai suatu kegiatan dalam arti sempit, yang membatasi diri pada proses 

komunikasi, dan dalam arti luas, apabila akibat dari proses tersebut diteliti 

(Susanto, 1982:28).  

Harold Laswell menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk menjelaskan 

komunikasi ialah menjawab pertanyaan Who Says What In Which To Whom With 

What Effect. Paradigma Laswell menunjukan bahwa komunikasi meliputi lima 

unsur : Komunikator, Pesan (message), Media (channel, media), Komunikan, 

Efek (effect). Jadi menurut Laswell, komunikasi adalah proses penyampaian pesan 

oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek 

tertentu (Vardiansyah, 2004 : 5).  

Menurut Joseph A. Devito (1996) dalam buku komunikasi antar manusia, 

mengemukakan komunikasi adalah transaksi. Dengan transaksi dimaksudkan 

bahwa komunikasi merupakan suatu proses dimana komponen-komponennya 

saling terkait, dan bahwa para komunikatornya beraksi dan beraksi dan bereaksi 

sebagai suatu kesatuan dan keseluruhan (Suprapto, 2006:5). 
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan menurut Daryanto (2010:136) 

komunikasi tidak berlangsung dalam ruang hampa sosial, tetapi dalam suatu 

konteks atau situasi tertentu. Secara luas konteks disini berarti semua faktor di 

luar orang-orang yang berkomunikasi, yang terdiri dari sebagai berikut : 

1. Aspek bersifat fisik seperti iklim, cuaca, suhu udara, bentuk ruangan, 

warna dinding, penataan tempat duduk, jumlah peserta komunikasi, dan 

alat yang tersedia untuk menyampaikan pesan. 

2. Aspek psikologis, seperti sikap, kecenderungan, prasangka, dan emosi 

peserta komunikasi. 

3. Aspek sosial, seperti norma kelompok, nilai sosial, dan karakteristik 

budaya 

4. Aspek waktu, yakni kapan berkomunikasi (hari apa, jam berapa, pagi, 

siang, sore, malam). 

E.2  Media Tradisional Sebagai Alat Komunikasi 

E.2.1  Definisi Media Komunikasi Tradisional 

Komunikasi tradisional merupakan bahagian dari ruang lingkup kajian 

komunikasi secara umum juga dimaksudkan sebagai bentuk komunikasi yang 

menekankan proses penyampaian pesan melalui berbagai media komunikasi yang 

bersifat tradisi atau sederhana, yang digunakan oleh sekelompok masyarakat 

tertentu yang berbeda dari masyarakat lainnya.  

Definisi komunikasi tradisional yaang dikemukakan oleh Bukhory Ismail 

dan rekan- rekan (1997:79) dalam buku kamus komunikasi. Remajau menyatakan 

bahwa komunikasi tradisional merupakan gaya dan cara berkomunikasi yang 



13 
 

berlangsung sama secara turun-temurun pada suatu masyarakat tertentu yang 

berbeda dari masyarakat lainnya disebabkan oleh ciri-ciri khas sistem masyarakat 

dan tata nilai kebudayaannya yang juga berbeda (Muslimin, 2011:36-37). 

Dari uraian definisi media komunikasi tradisional di atas, dapat dijelakan 

sesuai dengan penjelasan James Danandjajan (1987) media tradisional adalah alat 

komunikasi yang sudah lama digunakan di suatu tempat (desa) sebelum 

kebudayaannya tersentuh oleh teknologi modern dan sampai sekarang masih 

berupa lisan, gerak isyarat atau alat pengingat dan alat bunyi-bunyian (Nurudin, 

2004:114). 

E.2.2  Ragam Media Tradisional 

Nurudin (2004:114) mengatakan bahwa membicarakan media tradisional 

tidak bisa dipisahkan dari seni tradisional, yakni suatu bentuk kesenian yang 

digali dari cerita-cerita rakyat dengan memakai media tradisional. Media 

tradsional sering disebut sebagai bentuk foklor. Bentuk-bentuk folklor tersebut 

antara lain : 

1. Cerita prosa rakyat (mite, legenda, dongeng) 

2. Ungkapan rakyat (peribahasa, pemeo, pepetah) 

3. Puisi rakyat 

4. Nyayian rakyat 

5. Teater rakyat 

6. Gerak isyarat (memicingkan mata tanda cinta) 

7. Alat pengingat (mengirim sirih berarti meminang) 

8. Alat bunyi-bunyian (kentongan, gong, bedug dan lain-lain) 
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E.2.3  Fungsi Media Tradisional 

William Boscon (dalam Nurudin, 2004:115) mengemukakan fungsi-fungsi 

pokok folklor sebagai media tradisional adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai sistem projeksi 

Folklor menjadi proyeksi angan-angan atau impian rakyat jelata,    atau 

sebagai alat pemuasan impian (wish fulfilment) masyarakat yang 

termanifestasikan dalam bentuk stereotipe dongeng.  

2. Sebagai penguat adat 

3. Sebagai alat pendidik 

4. Sebagai alat paksaan dan pengendalian sosial agar norma-norma 

masyarakat dipatuhi.  

Dalam Amri Jahi (1988:101) Sifat kerakyatan bentuk kesenian ini 

menunjukkan bahwa ia berakar pada kebudayaan rakyat yang hidup di 

lingkungannya. Pertunjukkan-pertunjukkan semacam ini biasanya sangat 

komunikatif, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat pedesaan. Dalam 

penyajiannya, pertunjukkan ini biasanya diiringi oleh musik daerah setempat 

(Muslimin, 2011:46). 

 Media warisan sebagai salah satu aspek dalam sistem komunikasi, sistem 

kebudayaan dan sistem sosial, mengalami pasang surut disebabkan faktor sejarah 

dan perubahan sosial. Dalam penggunaannya, masyarakat juga mengalami reduksi 

sebagai dampak dari pertumbuhan, perkembangan dan perubahan sosial masyarakat. 

Media warisan yang semestinya merupakan sebuah kearifan tradisional menjadi 

terpinggir karena faktor politik dan kekuasaan (Muslimin, 2011:46-47). 
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E.2.4  Pemahaman Definisi Kulkul 

Kulkul adalah salah satu alat komunikasi dikalangan organisasi tradisional 

bali (seperti desa adat, banjar adat, subak, dan berbagai sekaa-sekaan). Sebutan 

kulkul biasanya disesuaikan dengan pemiliknya. Kulkul milik subak, disebut 

kulkul subak. Untuk desa, disebut kulkul desa, kulkul banjar untuk warga banjar 

dan kulkul yang dimiliki oleh seka disebut kulkul sekaa. Selain itu, ada pula 

kulkul pura (dimiliki oleh pura tertentu) dan kulkul pajenengan, biasanya dimiliki 

oleh kerajaan tertentu (pada zaman dahulu). Bangunan yang khusus dibuat 

sebagai tempat menggantungkan kulkul, dikenal dengan balai kulkul (Windia, 

2010:44). 

Bale kulkul adalah salah satu bangunan tradisional Bali dengan bentuk 

menyerupai menara yang terdapat pada banjar, puri, dan pura di Bali. Sebagai 

salah satu simbol adat, kulkul merupakan sebuah sarana komunikasi tradisional 

guna menyampaikan informasi atau suatu peristiwa kepada masyarakat 

(Dwijendra, 2010:48).  

E.3 Konsep Komunikasi Antarbudaya 

E.3.1  Definisi Komunikasi Antarbudaya 

Kata budaya berasal dari bahasa Sansekerta “buddhayah” yang merupakan 

bentuk jamak dari kata buddhi, yang berarti budi atau akal. Kebudayaan itu 

sendiri diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi atau akal. Istilah 

culture, yang merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan 

kebudayaan, berasal dari kata “colere” yang artinya adalah mengolah atau 

mengerjakan, keahlian mengolah dan mengerjakan tanah atau bertani. Kata colere 
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yang kemudian berubah menjadi culture diartikan sebagai segala daya dan 

kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam.  

Antropolog yang bernama E.B. Taylor (1871), memberikan definisi 

mengenai kebudayaan adalah kompleks, yang mencakup pengetahuan, 

kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan dan 

kebiasaan-kebiasaan lain yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota 

masyarakat (Daryanto, 2010:78-79). 

Roucek dan Warren mengatakan, bahwa kebudayaan itu bukan saja 

merupakan seni dalam hidup, tetapi juga benda-benda yang terdapat di sekeliling 

manusia yang dibuat oleh manusia. Itulah sebabnya kemudian ia mendefinisikan 

kebudayaan sebagai cara hidup yang dikembangakan oleh sebuah masyarakat 

guna memenuhi keperluan dasarnya untuk dapat bertahan hidup, meneruskan 

keturunan dan mengatur pengalaman sosialnya. Roucek dan Warren menganggap 

bahwa kebudayaan adalah sebagai sumbangan manusia kepada alam 

lingkungannya (Basrowi, 2005 :72). 

Komunikasi antarbudaya menurut Prosser dalam bukunya Cultural 

Dialogue: An Introduction Communication, ialah komunikasi antar personal pada 

tingkat individu antar anggota-anggota kelompok budaya yang berbeda. 

Pengertian ini dibedakannya dengan pengertian komunikasi lintas budaya 

(crosscultural communication) yang diberi batasan sebagai komunikasi secara 

kolektif antara kelompok-kelompok yang menjadi pendukung kebudayaan yang 

berbeda. Komunikasi antarbudaya terjadi bila produsen pesan adalah anggota 



17 
 

budaya dan penerima pesannya adalah anggota suatu budaya lainnya (Sihabudin, 

2011 : 46).  

Dalam Nurudin (2004:49-50) komunikasi merupakan suatu proses budaya. 

Artinya, komunikasi yang ditunjukan pada orang atau kelompok lain tak lain 

adalah sebuah pertukaran kebudayaan. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan 

dan karya manusia yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan 

dari hasil budi dan karyanya (Koetjaningrat, 1997). 

E.3.2  Unsur – unsur Komunikasi Antarbudaya 

Dalam komunikasi antarbudaya yang ideal akan mengharapkan banyak 

persamaan dalam pengalaman dan persepsi. Tetapi karakter budaya cenderung 

memperkenalkan kita kepada pengalaman-pengalaman yang tidak sama, dan oleh 

karenanya, membawa kita kepada persepsi yang berbeda-beda atas dunia eksternal 

(Mulyana, 2001:26)  

Larry A. Samovar dan Richard E. Porter, mengemukakan enam unsur 

budaya yang secara langsung mempengaruhi persepsi ketika berkomunikasi 

dengan orang dari budaya lain, yakni : 

1. Kepercayaan (beliefs), nilai (values), dan sikap (attitudes) 

2. Pandangan dunia (worldview) 

3. Organisasi sosial (social organization) 

4. Tabiat manusia (human nature) 

5. Orientasi kegiatan (activity orientation) 

6. Persepsi tentang diri dan orang lain (perception of self and others) 

(Mulyana, 2005:197) 
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Makin besar perbedaan antarbudaya, makin besarlah ketidak-pastian dan 

ambiguistas dalam komunikasi (Berger dan Bradac, 1982; Gudykuns, 1989). 

Semua hubungan mengandung ketidak-pastian. Banyak dari komunikasi berusaha 

mengurangi ketidak-pastian ini sehingga kita dapat lebih baik menguraikan, 

memprediksikan, dan menjelaskan perilaku orang lain. Karena ketidak-pastian 

dan ambiguitas yang lebih besar ini, diperlukan lebih banyak waktu dan upaya 

untuk mengurangi ketidak-pastian dan untuk berkomunikasi secara bermakna 

(Devito, 1997:487).  

E.4  Desa Adat di Bali 

Kata desa adalah suatu perkataan yang sangat populer di Bali 

dipergunakan untuk menunjuk suatu wilayah pemukiman penduduk yang 

beragama Hindu dan diucapkan dengan kata desa seperti mengucapkan huruf “e” 

dalam kata “dengan”. 

Desa dalam pengertian ini menunjuk kepada suatu wilayah yang dihuni 

oleh penduduk yang beragama Hindu, kecuali di beberapa desa dalam kota atau 

desa-desa yang terletak di pinggir pantai yang penduduknya sudah heterogen yang 

terdiri dari berbagai umat beragama (Surpha, 2003:5). 

B.Muhammad (dalam I Wayan Surpha, 2002:50) dalam buku Seputar 

Desa Pakraman dan Adat Bali mengemukakan bahwa kata adat bukanlah berasal 

dari Indonesia atau bahasa daerah di Indonesia, melainkan berasal dari kata dalam 

bahasa arab yang menurut Van Vollenhoven berarti kebiasaan. Dalam bahasa 

Indonesia pada pelbagai suku, atau golongan dipakai istilah-istilah yang 

bermacam-macam yaitu di daerah Gayo: Odot; di daerah Jawa Tengah dan Jawa 
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Timur: adat atau ngadat; di daerah Minangkabau: Lembago atau Adat Lembago; 

di daerah Minahasa dan di daerah maluku dipakai istilah adat kebiasaan; di daerah 

Batak Karo dipakai istilah basa atau bicara yang merupakan kebiasaan dan 

kesusilaan. 

Di Bali kata adat mulai dikenal sejak zaman penjajahan Belanda sekitar 

permulaan abad ke-20 yang diartikan sebagai kebiasaan-kebiasaan yang telah 

melembaga di masyarakat yang berlangsung turun-temurun. Sebelum penjajahan 

Belanda, di Bali telah dikenal beberapa istilah yang mempunyai hubungan dengan 

suatu desa adat yaitu : 

1. Sima  

Sima pada mulanya berarti patokan atas batas sesuatu wilayah atau juga 

berarti wilayah dan kemudian berubah menjadi patokan-patokan atau 

ketentuan-ketentuan tidak tertulis yang berlaku dalam suatu masyarakat. 

2. Dresta 

Dresta pada mulanya pandangan, kemudian bertambah luas pengertiannya 

menjadi pandangan sesuatu masyarakat mengenai suatu tatakrama 

pergaulan hidup. 

3. Lekita 

Lekita berarti catatan atau peringatan mengenai sesuatu kejadian di 

masyarakat. 

4. Paswara 

Paswara berarti suatu keputusan raja atau pemerintah mengenai sesuatu 

masalah dalam masyarakat 
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5. Awig-awig 

Awig-awig berarti suatu ketentuan yang mengatur tatakrama pergaulan 

hidup dalam masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan yang ajeg 

(damai) di masyarakat. 

6. Karaman atau krama 

Karaman yang kemudian berubah menjadi krama yang mulanya berarti 

kumpulan orang-orang tua atau orang-orang yang telah berumah tangga 

yang kemudian berubah menjadi masyarakat 

7. Thani  

Thani berarti wilayah suatu desa (Surpha, 2002:51). 

E.5  Landasan Teori 

Speech Code adalah teori yang dikemukakan oleh Gery Philipsen, 

mendefinisikan speech code sebagai serangkaian pemahaman khusus dalam 

sebuah budaya tentang apa yang dinilai sebagai komunikasi, signifikasi bentuk 

tersebut dapat dipahami, dan bagaimana ditunjukan. Philipsen menegaskan 

tentang speech code sebagai berikut : 

1. Kode seperti itu adalah khusus, mereka berbeda dari satu budaya dengan 

budaya lain. 

2. Komunitas percakapan akan memiliki speech code ganda. Walaupun kode 

tunggal sangat mendominasi pada waktu dan tempat tertentu, dalam 

komunitas, beberapa kode mungkin telah disampaikan. 

3. Speech code mendasari sebuah komunitas percakapan yang memiliki arti 

dalam bagaimana menjadi seseorang, bagaimana berhubungan dengan 
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orang lain, dan bagaimana bertindak atau berkomunikasi dalam kelompok 

sosial. 

4. Kode menuntun apa yang sebenarnya pelaku komunikasi alami ketika 

berinteraksi satu sama lain. Kode memberitahukan mereka tindakan apa 

yang dapat dinilai sebagai komunikasi. 

5. Speech code tidak memecah sesuatu yang telah ada, namun ditambahkan 

dalam percakapan sehari-hari. Speech code bagaimana anggota budaya 

mengubah perilaku dan kosakata mereka dengan pola yang berbeda dalam 

komunikasi. 

6. Speech code sangat kuat. Mereka membentuk sebuah dasar di mana 

budaya akan mengevaluasi dan melakukan komunikasinya. Kemampuan 

atau kualitas performa dalam komunikasi diperhatikan dan dievaluasi 

berdasarkan kebutuhan speech code. Pengadilan moral dibuat tentang 

apakah individu dan kelompok berkomunikasi dengan tepat dan 

menggunakannya dengan baik dalam bentuk komunikasi budaya 

(Littlejhon, 2009:461-462). 

Speech code theory ini digunakan untuk menganalisis tentang kode-kode 

yang dipakai oleh klian adat Banjar Batu Bintang dalam berkomunikasi 

menggunakan kulkul. Teori ini juga digunakan untuk menganalisis jika terdapat 

persamaan makna kode kulkul yang terjadi di Banjar Batu Bintang. Selain 

beberapa hal diatas, teori ini juga digunakan untuk menganalisis makna cara 

berkomunikasi tradisional yang dilakukan oleh klian adat Banjar Batu Bintang 

dengan masyarakatnya yang telah menjadi kesepakatan sosial di daerah setempat. 
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Setelah digunakan untuk menganalisis makna komunikasi tradisional, selanjutnya 

speech code theory ini digunakan untuk memantau efek dan feedback masyarakat 

Banjar Batu Bintang setelah berkomunikasi dengan menggunakan kulkul. 

Teori ini digunakan untuk menganalisis kulkul sebagai media komunikasi 

tradisional tanpa mempengaruhi pola kehidupan sosial. Selain itu, speech code 

theory ini juga dapat digunakan untuk menganalisis media kulkul sebagai alat 

pengontrol komunikasi tradisional yang digunakan oleh masyarakat Banjar Batu 

Bintang. 

Berdasarkan hasil analisis tentang kode yang disepakati warga Banjar Batu 

Bintang dalam berkomunikasi secara tradisional menggunakan kulkul, makna 

kulkul yang disepakati warga Banjar, respon dan feedback masyarakat setelah 

berkomunikasi menggunakan media tradisional kulkul, pengaruh kulkul terhadap 

pola kehidupan sosial masyarakat sekitar, dan alat kontrol komunikasi warga 

banjar maka nantinya dapat diketahui alasan serta sebab mengapa eksistensi 

kulkul sebagai media komunikasi tradisional di Banjar Batu Bintang masih 

terjaga. 

 

F. Batasan Konseptual 

F.1 Media Komunikasi Tradisional 

Media warisan adalah media komunikasi bersemuka yang bersifat 

interpersonal, yang dapat hadir dalam bentuk pertunjukan, karena itu media 

warisan dikenal juga sebagai seni pertunjukan rakyat. Namun tidak semua seni 

pertunjukan rakyat dapat dikategorikan sebagai media warisan, melainkan hanya 

seni pertunjukan rakyat yang memiliki kemampuan dalam menyebarluaskan 
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informasi yang disebut media warisan. Dalam hubungan ini Coseteng dan 

Nemenzo (dalam Jahi, 1988:101) mendefinisikan media warisan sebagai bentuk-

bentuk verbal, gerakan, lisan dan visual yang dikenal dan akrab dengan rakyat, 

diterima oleh mereka, dan diperdengarkan atau dipertontonkan oleh mereka 

dengan maksud menghibur, menginformasikan, menjelaskan, mengajar, dan 

mendidik (Muslimin, 2011:43-44).  

Seni tradisional telah membantu perkembangan masyarakat baik yang 

menyangkut kepercayaan, perkembangan sosial dan budaya atau secara ekonomis. 

Bahkan, lewat seni tradisional itulah jati diri suatu kelompok masyarakat bisa 

terlihat. Seni tradisional bisa termasuk sebagai alat komunikasi karena di 

dalamnya juga ada pesan-pesan yang disampaikan pada orang lain (Nurudin, 

2004:118). 

F.2  Media 

Dalam Muslimin (2011:40) media dapat diartikan sebagai, beberapa 

medium atau saluran yang digunakan secara teratur untuk berkomunikasi dengan 

individu-individu maupun kelompok. Dengan demikian media dapat di rujuk 

kepada perantara, sementara perantara itu sendiri merupakan sesuatu yang 

mempunyai bentuk, kaedahan dan pendekatan. Sebagai alat perantara, media 

membawa makna dari utusan yang disalurkan melaluinya untuk kepentingan 

khalayak.  

F.3  Kulkul 

Kulkul adalah alat komunikasi tradisional masyarakat Bali, berupa alat 

bunyian yang umumnya terbuat dari kayu atau bambu, dan benda peninggalan 
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para leluhur. Melalui kode-kode tertentu yang berasal dari suara kulkul dapat pula 

menginformasikan suatu bencana, kematian, perkawinan, dan informasi lainnya 

kepada masyarakat desa (Dwijendra, 2010:47) 

F.4  Desa Adat di Bali 

Kata desa adalah suatu perkataan yang sangat populer di Bali 

dipergunakan untuk menunjuk suatu wilayah pemukiman penduduk yang 

beragama Hindu dan diucapkan dengan kata desa seperti mengucapkan huruf “e” 

dalam kata “dengan”. 

Desa dalam pengertian ini menunjuk kepada suatu wilayah yang dihuni 

oleh penduduk yang beragama Hindu, kecuali di beberapa desa dalam kota atau 

desa-desa yang terletak di pinggir pantai yang penduduknya sudah heterogen yang 

terdiri dari berbagai umat beragama (Surpha, 2003:5). 

 

G. Metode Penelitian 

G1. Tipe dan Jenis Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, 

yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengklasifikasikan mengenai suatu 

fenomena atau kegiatan sosial dengan jalan mendiskripsikan sejumlah variabel 

yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti secara sistematis dan 

faktual dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, data-data yang dikumpulkan 

berupa kata- kata, gambar, dan bukan angka-angka. 
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G2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Banjar Batu Bintang kelurahan Dauh Puri 

Kelod Denpasar selatan pada tanggal 30 April sampai 10 Juni 2012. 

G3. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini instrument penelitian adalah peneliti itu sendiri. 

Kedudukan peneliti sekaligus bertindak sebagai perencana, pelaksana, pengumpul 

data, analisis, penafsir data, dan akhirnya menjadi pelopor hasil penelitianya. 

Ciri-ciri umum manusia sebagai instrument yang mencakup segi responsif, 

dapat menyesuaikan diri, menekankan kebutuhan, mendasarkan diri atas 

pengetahuan, memproses dan megihtisarkan, dan memanfaatkan kesimpulan 

untuk mencari respons yang tidak lazim atau indiosntronik.(Moleong. 2007:168). 

G4. Teknik Penentuan Informan 

 Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling yaitu teknik pengambilam sample sumber data dengan 

pertimbangan tertentu, sehingga mempermudah peneliti menjelajah objek atau 

situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2009:54). 

Peneliti menentukan informan dengan pertimbangan atau kriteria sebagai 

berikut : 

1. Telah tinggal lama dalam Banjar Batu Bintang kurun waktu kurang lebih 

10 tahun. 

2. Orang asli dari Banjar Batu Bintang. 

3. Menjadi anggota masyarakat Banjar yang aktif. 

4. Sedang atau pernah menjabat sebagai ketua adat Banjar. 
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G5. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk memperoleh data 

yang sesuai dengan pokok permasalahan adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara, merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksi makna dalam 

suatu topik tertentu (Kriyantono,2008:64). Penelitaian ini menggunakan 

wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang menggunakan pedoman 

wawancara (interview guide / schedule) yang merupakan bentuk spesifik 

yang berisi instruksi yang mengarahkan penelitian dalam melakukan 

wawancara (Kriyantono,2008: 65). 

2. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data berdasarkan pada 

catatan peristiwa yang sudah berlalu, berbentuk catatan, tulisan, gambar 

atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2009:82). Teknik 

ini digunakan sebagai pelengkap dari metode wawancara untuk 

mengumpulkan data tentang budaya kulkul.  

G6. Teknik Analisa Data 

Dalam hal ini peneliti menganalisa data dengan metode kualitatif yaitu 

data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekan 

pada angka (Sugiyono, 2009:9). Serta menggunakan tipe diskriptif. Tujuan dari 

analisa data ini adalah menyerhanakan data agar mudah dipahami. Penyajian data 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif pada prinsipnya berproses 

dalam bentuk induksi, yakni kumpulan data, pemberian interpretasi terhadap 

kumpulan data dan akhirnya menciptakan konsep (konseptualisasi). Induksi yang 
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dimaksudkan dalam hal ini adalah ketika peneliti mengumpulkan dan menyajikan 

“tumpukan data”, sebagai tahap awal (Hamidi, 2010:65-66). 

G7. Teknik Keabsahan Data 

 Teknik keabsahan data digunakan untuk mengetahui ketepatan data 

dengan menggunakan kecakapan referensi dan triangulasi. Kecakapan referensi 

adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. 

(Sugiyono, 2009:128). Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu. Teknik triangulasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu menguji 

kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber lain 

(Sugiyono, 2009:127). Teknik ini dilakukan melalui wawancara untuk 

membuktikan kebenaran data. 

 

 


