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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup 

sendiri sehingga manusia memerlukan manusia lainnya untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi. Secara etimologis komunikasi atau 

communication (bahasa Inggris) berakar dari kata Latin “communis” yang 

berarti sama atau kata kerja “communicare” yang berarti membuat sama. 

Berdasarkan arti ini, maka komunikasi mengandaikan adanya suatu pikiran, 

makna atau pesan yang dianut secara bersama (Mulyana, 2002:41). 

Komunikasi interpersonal merupakan salah satu dari bentuk 

komunikasi yang terjadi antara dua orang atau satu kelompok kecil dalam 

satu waktu dengan cara mengintepretasikan makna dalam interaksi verbal 

maupun non verbal untuk menghasilkan sebuah hubungan sosial. Pada 

hakekatnya komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar komunikator 

dengan komunikan, komunikasi jenis ini dianggap paling efektif dalam 

upaya mengubah sikap, pendapat atau perilaku seseorang, karena sifatnya 

yang dialogis berupa percakapan. Arus balik bersifat langsung, komunikator 

mengetahui tanggapan komunikan ketika itu juga. Pada saat komunikasi 

dilancarkan, komunikator mengetahui secara pasti apakah komunikasinya 

positif atau negatif, berhasil atau tidaknya. Jika ia dapat memberikan 

kesempatan pada komunikan untuk bertanya seluas-luasnya (Sunarto, 

2003:13). 
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Adanya internet sebagai media baru dirasa sangat memudahkan 

seseorang untuk mendapatkan sebuah informasi dengan cepat, seperti 

masuknya budaya baru yang kemudian di adopsi sehingga membentuk 

sebuah budaya baru lagi tanpa meninggalkan budaya aslinya. Salah satu 

fenomena yang menjadi tren di Indonesia adalah bridal shower. Beberapa 

tahun belakangan ini, perayaan bridal shower menjadi sebuah tren perayaan 

yang wajib dirayakan oleh sebagian orang. Bila di luar negeri, bridal shower 

turut dihadiri oleh keluarga calon pengantin perempuan yang berperan 

sebagai tamu, namun di Indonesia, bridal shower mengalami pergeseran 

makna yaitu dengan hanya dihadiri oleh sahabat-sahabat dekat dari calon 

pengantin wanita. Selain itu, bridal shower ala Indonesia lebih dijadikan 

sebagai momen berkumpul sebelum calon pengantin wanita melepas masa 

lajangnya, bukan sebagai ajang pemberian hadiah seperti seharusnya. 

Perayaan ini pun dibuat oleh teman-teman dari calon pengantin wanita dan 

diberikan kepada calon pengantin wanita itu sendiri. Dekorasi mewah 

dengan pakaian warna senada dan calon pengantin wanita yang 

menggunakan slayer bertuliskan “Bride to Be” menjadi gambaran perayaan 

bridal shower ala Indonesia. Perayaan ini biasanya dilakukan dua sampai 

empat minggu sebelum digelarnya pernikahan dan biasanya juga calon 

pengantin wanita akan didandani layaknya seorang pengantin atau 

wajahnya dicorat-coret dengan alat-alat perias wajah untuk sekadar lucu-

lucuan. Dalam perayaan bridal shower ini, para tamu yang hadir akan 

berinteraksi satu sama lain, bertukar informasi dan bersosialisasi.  
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Di Kota Malang sendiri, perayaan bridal shower juga menjadi suatu 

perayaan yang sedang tren dikalangan masyarakat. Kebutuhan dan tren 

menjadi alasan seseorang untuk membuat jasa party planner sebagai sebuah 

kegiatan yang menguntungkan. Hadirnya beberapa jasa party planner pun 

semakin mempermudah mereka yang ingin mengadakan perayaan bridal 

shower. Salah satu jasa party planner yang menyediakan perayaan bridal 

shower adalah Primavera dengan Instagram @Primavera_event. Sejak 

tahun 2015, Primavera mulai menjadi salah satu party planner di Kota 

Malang yang juga menyediakan jasa perayaan bridal shower. Terlihat jika 

perayaan ini sudah menjadi semacam fenomena di Indonesia dan tidak 

sedikit yang mengadaptasi tren bridal shower sebagai sebuah acara yang 

harus dirayakan untuk calon pengantin wanita sebelum ia melepaskan masa 

lajangnya, namun kembali lagi kepada setiap individu bagaimana ia 

memaknai sebuah perayaan bridal shower. Perayaan ini dinilai hanya 

sebagai perayaan yang tidak murah, karena setiap jasa party planner 

mematok harga yang cukup tinggi untuk sebuah dekorasi ruangan lengkap 

dengan makanan untuk disantap pengguna jasa. Tak heran jika banyak yang 

terpengaruh dan melihat trennya dari media sosial sehingga banyak yang 

melakukannya.  

Bridal shower itu sendiri merupakan perayaan melepas lajang bagi 

wanita yang diadaptasi dari barat dan saat ini sedang berkembang di 

Indonesia khususnya masyarakat perkotaan di Kota Malang. Hal ini dapat 

terlihat dari banyaknya jasa party planner yang berkembang di Kota Malang 

dan menyediakan jasa dekorasi perayaan bridal shower. Tak jarang 
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penyedia jasa memanfaatkan media Instagram untuk memberikan informasi 

berupa dokumentasi seputar party planner khususnya bridal shower kepada 

publik. 

Berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

akan mengkaji fenomena bridal shower yang berawal dari banyaknya 

masyarakat perkotaan, khususnya wanita yang merayakan bridal shower 

terutama di Kota Malang. Perayaan ini menjadi semakin populer karena 

banyak dilakukan oleh orang-orang yang menganggap bridal shower 

penting diberikan kepada teman-teman wanita mereka yang akan 

melangsungkan pernikahan dan kemudian tidak jarang dari mereka yang 

memposting perayaan tersebut di media sosial mereka. Pemahaman 

mengenai bridal shower mempunyai persepsi - persepsi tersendiri terhadap 

perayaan bridal shower yang pernah atau bahkan sering dilakukan setiap 

orang.  

Bagi peneliti, perayaan bridal shower di Indonesia khususnya di 

Kota Malang menjadi menarik dan peneliti menggunakan jenis penelitian 

kualitatif dengan studi fenomenologi untuk meneliti penyedia dan pengguna 

jasa party planner terhadap pemaknaan komunikasi bridal shower sebagai 

interaksi simbolik bagi kalangan pengguna jasa bridal shower di Kota 

Malang. Oleh sebab itu, judul penelitian ini adalah Makna Komunikasi 

Bridal Shower di Kota Malang (Studi Pada Pengguna Jasa Bridal 

Shower Primavera Event) 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemumakan dalam latar belakang 

tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah “Bagaimana 

pemaknaan komunikasi bridal shower bagi kalangan pengguna jasa bridal 

shower di Kota Malang?” 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui makna komunikasi bridal shower bagi kalangan 

pengguna jasa bridal shower di Kota Malang. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Manfaat akademis diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 

pengembangan Ilmu Komunikasi, khususnya dalam penelitian tentang 

fenomena komunikasi yang meneliti tentang bridal shower di Kota Malang 

dengan studi fenomenologi komunikasi tentang bridal shower oleh 

penyedia dan penggun jasa party planner. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis dari dilakukannya penelitian ini adalah 

dapat dijadikan sebagai bahan referensi guna menambah serta 

mengembangkan wawasan, pengalaman serta pengetahuan dalam 

memahami ilmu komunikasi beserta gejala-gejalanya yang ada dilapangan 

khususnya dalam penelitian tentang fenomena komunikasi yang meneliti 

tentang bridal shower di Kota Malang dengan studi pada komunikasi 

tentang bridal shower oleh penyedia dan pengguna jasa party planner. 


