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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pemahaman Tentang Komunikasi  

Dalam Buku Pengantar Ilmu Komunikasi (Vardiansyah, 2004 : 3), 

kata “komunikasi” berasal dari bahasa Latin, communis, yang berarti 

membuat kebersamaan atau membanagun kebersamaan atau membangun 

kebersamaan antara dua orang atau lebih. Akar katanya communis adalah 

communico, yang artinya berbagi (Stuart, 1983). Dalam hal ini, yang dibagi 

adalah pemahaman bersama melalui pertukaran pesan. Komunikasi sebagai 

kata kerja (verb) dalam bahasa Inggris, communicate, berarti : 

1. Untuk bertukar pikiran – pikiran, perasaan perasaan, dan informasi. 

2. Untuk membuat tahu. 

3. Untuk membuat sama, dan 

4. Untuk mempunyai sebuah hubungan yang simpatik (Stuart, 1983). 

Sedangkan dalam kata benda (noun), communication, berarti : 

1.  Pertukaran symbol, pesan – pesan yang sama, dan informasi 

2. Proses pertukaran di antara inividu – individu melalui sistem simbol – 

simbol yang sama. 

3. Seni untuk mengekspresikan gagasan – gagasan; dan 

4. Ilmu pengetahuan tentang pengiriman informasi (Stuart, 1983). 

Sedangkan dalam Buku Komunikasi Organisasi, definisi 

komunikasi menurut Carl I. Hovland, Janis, an Kelley adalah : 
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“Communication is the process by which an individual transmits 

stimuly (usually verbal) to modify the behavior of other individuals”.  

 

Dengan kata lain, komunikasi adalah proses individu mengirim 

stimulus Dengan kata lain, komunikasi adalah proses individu mengirim 

stimulus yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku 

orang lain. Pada definisi ini mereka menganggap komunikasi sebagai suatu 

proses, bukan sebagai suatu hal”. (Muhammad, 2009 : 2) 

   2.1.1 Unsur-Unsur Komunikasi 

Menurut Cangara ( 2008) komunikasi antar manusia hanya bisa 

terjadi, jika ada seseorang yang menyampaikan pesan kepada orang lain 

tujuan tertentu, artinya komunikasi hanya bisa terjadi kalau didukung oleh 

adanya sumber, pesan, media, penerima, dan efek. Unsur-unsur ini bisa juga 

disebut komponen atau elemen komunikasi. 

a.  Komunikator 

Komunikator adalah pihak yang mengirim pesan kepada khlayak atau 

komunikan. Karena itu komunikator bisa disebut pengirim, sumber, 

source, encoder. Sebagai pelaku utama dalam proses komunikasi, 

komunikator memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam 

mengendalikan jalannya komunikasi. Oleh karena itu, seorang 

komunikator harus terampil berkomunikasi, dan juga kaya ide serta 

penuh daya kreativitas. 

b.  Pesan 
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Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang 

disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan 

dengan cara tatap muka atau melalui media komunikasi. Isinya bisa 

berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat atau propaganda. 

Dalam bahasa inggris pesan biasanya diterjemahkan dengan kata 

massage, content atau informasi  

 c.  Media 

     Media adalah alat sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

dari komunikator kepada khalayak. Ada beberapa pakar psikologi 

memandang bahwa dalam komunikasi antarmanusia, media yang paling 

dominan dalam berkomunikasi adalah pancaindra manusia seperti mata 

dan teliga. Pesan-pesan yang diterima pancaindra selanjutnya diproses 

dalam pikiran manusia untuk mengontrol dan menentukan sikapnya 

terhadap sesuatu, sebelum dinyatakan dalam tindakan. Akan tetapi, 

media yang dimaksud dalam buku ini, ialah media yang digolongan atas 

empat macam, yakni: Media antarpribadi, untuk hubungan perorang 

(antarpribadi) media yang tepat digunakan ialah kurir/utusan, surat, dan 

telpon. Media kelompok, Dalam aktivitasa komunikasi yang melibatkan 

khlayak lebih dari 15 orang, maka media komunikasi yang banyak 

digunakan adalah media kelompok, misalnya, rapat, seminar, dan 

konperensi. Rapat biasanya digunakan untuk membicarakan hal-hal 

penting yang dihadapi oleh suatu organisasi. Seminar adalah media 

komunikasi kelompok yang biasa dihadiri 150 orang. Konferensi adalah 

media komunikasi yang dihadiri oleh anggota dan pengurus dari 
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organisasi tertentu. Ada juga orang dari luar organisasi, tapi biasanya 

dalam status peninjau. Media publik, kalau khalayak lebih dari 200-an 

orang, maka media komunikasi yang digunakan biasanya disebut media 

publik. Misalnya rapat akbar, rapat raksasa dan semacamnya. Media 

massa, jika khalayak tersebar tanpa diketahui di mana mereka berada, 

maka biasanya digunakan media massa. Media massa adalah alat yang 

digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak 

(penerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti 

surat kabar, film, radio, dan televisi  

d.  Penerima 

Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh 

sumber.  Penerima bisa terdiri satu orang atau lebih, bisa dalam bentuk 

kelompok, partai atau negara. Penerima biasa disebut dengan berbagai 

macam istilah, seperti khalayak, sasaran, komunikan, atau dalam bahasa 

Inggris disebut audience atau receiver. Dalam proses komunikasi telah 

dipahami bahwa keberadaan penerima adalah akibat karena adanya 

sumber. Tidak adanya penerima jika tidak ada sumber. Penerima adalah 

elemen penting dalam proses komunikasi, karena dialah yang menjadi 

sasaran dari komunikasi. Jika suatu pesan tidak diterima oleh penerima, 

akan menimbulkan berbagai macam masalah yang sering kali menuntut 

perubahan, apakah pada sumber, pesan, atau saluran. 

 e.  Pengaruh atau Efek 

Pengaruh atau efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, 

dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima 
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pesan. Pengaruh ini biisa terjadi pada pengetahuan, sikap dan tingkah 

laku seseorang. Oleh karena itu, pengaruh bisa juga diartikan perubahan 

atau pengetahuan, sikap, dan tindakan seseorang sebagai akibat 

penerimaan pesan. 

2.1.2  Fungsi Komunikasi 

1. Komunikasi Sosial 

Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial setidaknya 

mengisyarakan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep 

diri kita, untuk kelansungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, 

terhindar dari tekanan dan ketegangan, antara lain lewat komunikasi yang 

bersifat menghibur, dan memupuk hubungan dengan orang lain (Mulyana, 

2005 : 26). Menurut Mulyana (2005) fungsi komunikasi sosial meliputi : 

a.  Pembentukan konsep diri 

Konsep diri adalah pandangan kita mengenai siapa diri kita peroleh 

lewat informasi yang diberikan orang lain kepada kita. Konsep diri yang 

paling dini umumnya dipengaruhi oleh keluarga, dan orang – orang 

dekat lainnya dekat sekitar kita, termasuk kerabat, mereka itulah yang 

disebut dengan significan others. 

b. Pernyataan eksistensi diri 

Orang berkomunikasi untuk menunjukkan dirinya eksis. Inilah yang 

disebut aktualisasi diri atau lebih tepat lagi pernyataan eksistensi diri. 

c. Untuk keberlangsunga hidup, memupuk hubungan, dan memperoleh 

kebahagiaan. 
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Komunikasi, dalam konteks apapun, adalah bentuk dasar adaptasi 

terhadap lingkungan. Melalui komunikasi pula kita dapat memenuhi 

kebutuhan emosional kita dan meningkatkan kesehatan mental kita. 

Komunikasi sosial mengisyaratkan bahwa komunikasi dilakukan untuk 

pemenuhan diri, untuk merasa terhibur, nyaman dan tentram dengan diri 

sendiri dan juga orang lain. 

2. Komunikasi Ekspresif 

Erat kaitannya dengan komunikasi sosial adalah komunikasi 

ekspresif yang dapat dilakuakan baik sendirian ataupun dalam kelompok.. 

komunikasi ekspresif tidak bertujuan mempengaruhi orang lain, namun 

dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrument untuk 

menyampaikan perasaan – perasaan (emosi) kita. 

3. Komunikasi Ritual 

Erat kaitannya dengan komunikasi ekspresif adalah komunikasi ritual, 

yang biasanya dilakukan secara kolektif. 

4.  Komunikasi Instrumental 

Komunikasi istrumental mempunyai beberapa tujuan umum : 

menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan 

keyakinan, dan mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan, dan juga 

untuk menghibur. Bila diringkas, maka kesemua tujuan tersebut dapat 

disebut membujuk (bersifat persuasif). Komunikasi yang bersifat 

memberitahukan atau menerangkan (to inform) mengandung muatan 

persuasif dalam arti bahwa pembicara menginginkan pendengarnya 
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mempercayai bahwa fakta atau informasi yang disampaikannya akurat dan 

layak untuk diketahui.  

 

 

 

2.1.3 Proses Komunikasi 

Sebagai suatu proses, komunikasi mempunyai persamaan dengan 

bagaimana seseorang mengekspresikan perasaan, hal – hal yang berlawanan 

(kontradiktif), yang sama (selaras, serasi), serta melewati proses menulis, 

mendengar, dan mempertukarkan informasi. Menurut Effendy (2008:63), 

proses komunikasi adalah berlangsungnya penyampaian ide, informasi, opini, 

kepercayaan, perasaan dan sebagainya oleh komunikator kepada komunikan 

dengan menggunakan lambang, misalnya bahasa, gambar, warna, dan 

sebagainya yang mempunyai syarat. Menurut Rosmawaty (2010), proses 

komunikasi (communication process) terdiri atas enam tahap, yaitu : 

1.  Pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan 

Sebelum proses penyampaian pesan dapat dilakukan, maka pengirim 

pesan harus menyiapkan idea tau gagasan apa yang ingin disampaikan 

kepada pihak lain atau audience. Ide dapat diperoleh dari berbagai sumber 

yang terbentang luas dihadapan kita. Dunia ini penuh dengan berbagai 

macam informasi, baik yang dapat dilihat, didengar, dicium, maupun 

diraba. Ide – ide yang ada dalm benak kita disaring dan disusun ke dalam 

suatu memori yang ada dalam jaringan otak, yang merupakan gambaran 

persepsi kita terhadap kenyataan. 
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2.  Pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan 

Dalam suatu proses komunikasi, tidak semua ide dapat diterima atau 

dimengerti dengan sempurna.. proses komunikasi dimulai dengan adanya 

ide dalam pikiran, yang kemudian diubah ke dalam bentuk pesan – pesan 

seperti dalam bentuk kata – kata, ekspresi wajah, dan sejenisnya, untuk 

kemudian dipindahkan kepada orang lain. Agar ide dapat diterima dan 

dimengerti secara sempurna, pengirim pesan harus memperhatikan 

beberapa hal, yaitu subjek (apa yang ingin disampaikan), maksud (tujuan), 

audiens, gaya personal, dan latar belakang budaya. 

3.  Pengirim menyampaikan pesan 

Setelah mengubah ide – ide ke dalam suatu pesan, tahap berikutnya adalah 

memindahkan atau menyampaikan pesan melalui berbagai saluran yang 

ada kepada si penerima pesan. 

4. Penerima menerima pesan 

Komunikasi antara seseorang dengan orang lain akan terjadi, bila pengirim 

mengirimkan suatu pesan dan penerima pesan tersebut. Pesan yang 

diterima adakalanya sempurna, namun tidak jarang hanya sebagian kecil 

saja. 

5.  Penerima menafsirkan pesan 

Setelah penrima menerima suatu pesan, tahap berikutnya ialah bagaimana 

ia dapat menafsirkan pesan. Suatu pesan yang disampaikan pengirim harus 

mudah dimengerti dan tersimpan di dalam benak pikiran si penerima 

pesan. Selanjutnya, suatu pesan baru dapat ditafsirkan secara benar bila 
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penerima pesan telah memahami isi pesan sebagaiman yang dimaksud 

oleh pengirim pesan. 

6.  Penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada 

pengirim. 

Umpan balik (feedback) adalah penghubung akhir dalam suatu mata rantai 

komunikasi. Ia merupakan tanggapan penerima pesan yang 

memungkinkan pengirim untuk menilai efektivitas suatu pesan. Setelah 

menerima pesan, penerima akan member tanggapan dengan cara tertentu 

dan member sinyal terhadap pengirim pesan. Umpan balik memegang 

peranan penting dalam proses komunikasi, karena ia memberi 

kemungkinan bagi pengirim untuk menilai efektivitas suatu pesan. Di 

samping itu, adanya umpan balik dapat menunjukan adanya faktor – faktor 

penghambat komunikasi, misalnya perbedaan latar belakang, perbedaan 

penafsiran kata – kata, dan perbedaan reaksi secara emosional.  

 

2.1.4 Komunikasi sebagai Aktivitas Simbolik 

Komunikasi pada dasarnya merupakan tindakan yang dilakukan 

dengan  menggunakan lambang atau simbol. Pesan atau message merupakan 

seperangkat simbol yang mewakili perasaan, nilai, gagasan, atau maksud 

sumber atau komunikator. Lambang atau simbol adalah sesuatu yang 

digunakan untuk menunjuk sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan 

sekelompok orang (Riswandi, 2009:25). Lambang memiliki sifat - sifat 

sebagai berikut: 



16 
 

a. Sembarangan,  mana  suka,  dan  sewenang - wenang. Artinya,  apa  saja 

bisa  dijadikan  lambang,  tergantung  pada  kesepakatan  bersama. Kata 

-kata,  isyarat  anggota  tubuh,  tempat  tinggal,  jabatan,  hewan,  

peristiwa, gedung, bungi, waktu, dan sebagainya bisa dijadikan 

lambang. 

b. Lambang pada dasarnya tidak mempunyai makna, akan tetapi 

manusialah yang memberinya makna. Makna sebenarnya dari lambang 

ada dalam kepala kita, bukan terletak pada lambang itu sendiri. 

c. Lambang  itu  bervariasi  dari  suatu  budaya ke  budaya  lain,  dari  suatu 

tempat ke tempat lain, atau dari suatu konteks ke konteks yang lain. 

Lambang atau simbol terbagi atas dua, yakni verbal dan nonverbal. 

Simbol verbal  ialah  bahasa  atau  kata - kata. Bahasa  dapat  didefinisikan  

seperangkat  kata yang  telah  disusun  secara  berstruktur,  sehingga menjadi  

himpunan  kalimat  yang  mengandung  arti. Terdapat  tiga  fungsi  bahasa  

yang  erat  hubungannya  dalam menciptakan komunikasi yang efektif, yakni: 

(a) untuk mempelajari tentang dunia sekeliling kita, (b) untuk membina 

hubungan yang baik di antara sesama manusia, (c)   untuk   menciptakan   

ikatan - ikatan  dalam kehidupan  manusia   (Cangara, 2011:101). 

Simbol  nonverbal  disebut  juga  isyarat  atau  simbol  yang  bukan  kata 

- kata. Simbol  nonverbal  sangat  berpengaruh  dalam  suatu  proses  

komunikasi.  Menurut Mark  Knapp  (1978),  penggunaan  simbol - simbol  

nonverbal  dalam  berkomunikasi memiliki beberapa fungsi (Cangara, 2011: 

106), yakni: 
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(a) untuk meyakinkan apa yang diucapkan (repetition), (b) untuk 

menunjukkan perasaan  dan  emosi  yang  tidak  bisa  diutarakan  dengan  kata 

-kata  (substitution), (c) menunjukkan jati diri sehingga orang lain bisa 

mengenalnya (identity), (d)   menambah   atau   melengkapi   ucapan - ucapan   

yang   dirasakan   belum sempurna. 

Simbol nonverbal dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk 

(Cangara, 2011:107 -115), antara lain: 

a. Kinesics,  yakni  kode  nonverbal  yang  ditunjukkan  oleh  gerakan -

gerakan badan. 

b. Gerakan mata, yakni isyarat yang ditimbulkan oleh gerakan - gerakan 

mata. 

c. Sentuhan, yakni isyarat yang dilambangkan dengan sentuhan badan. 

d. Paralanguage,  yakni  isyarat  yang  ditimbulkan  dari  tekanan  atau  irama 

suara  sehingga  penerima  dapat  memahami  sesuatu  di  balik  apa  yang 

diucapkan. 

e. Diam, yakni  isyarat  yang  tidak  semata - mata  mengandung  arti  

bersikap negatif, tetapi bisa juga melambangan sikap positif. 

f.     Postur tubuh, yakni isyarat yang dapat melambangkan karakter 

seseorang. 

g. Kedekatan dan ruang,yakni isyarat  yang dapat  melambangkan 

hubungan antara dua objek berdasarkan kedekatan dan ruang di antara 

mereka. 

h. Artifak  dan  visualisasi, yakni  hasil  kerajinan  manusia  (seni),  baik  

yang melekat  pada  diri  manusia  maupun  yang  ditujukan  untuk  
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kepentingan umum. Artifak juga menunjukkan status  atau identitas diri 

seseorang atau suatu bangsa. 

i.     Warna, yakni  isyarat  yang  dapat  memberi  arti  terhadap  suatu  

objek. Hampir semua bangsa di dunia memiliki arti tersendiri pada 

warna, seperti pada  bendera  nasional,  serta  upacara - upacara  ritual  

lainnya  yang  sering  dilambangkan dengan warna - warni. 

Larry  A.  Samovar dan  Richard  E.  Porter  mengklasifikasikan  pesan 

-pesan nonverbal ke dalam 2 kategori utama (Riswandi, 2009:71), yaitu: 

a.    Perilaku  yang  terdiri  dari  penampilan  dan  pakaian,  gerakan  dan 

postur tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, bau - bauan, dan 

parabahasa. 

b.    Ruang, waktu, dan diam. 

Menurut  Hartako  &  Rahmanto  (1998),  pada  simbol  dapat  

dibedakan  atas  tiga bagian (Sobur, 2009:157), yaitu: 

a.   Simbol - simbol   universal,   berkaitan   dengan   arketipos,   misalnya   

tidur sebagai lambang kematian. 

b.   Simbol  kultural  yang  dilatar belakangi  oleh  suatu  kebudayaan  tertentu 

(misalnya keris dalam kebudayaan Jawa). 

c.   Simbol   individual   yang   biasanya   dapat   ditafsirkan   dalam   konteks 

keseluruhan karya seorang pengarang. 

 

2.1.5 Komunikasi sebagai Pemaknaan 

Komunikasi  didefinisikan  sebagai  apa  yang  terjadi  bila  makna  

diberikan kepada suatu perilaku (Rakhmat, 2005:13). Bila seseorang 
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memperhatikan perilaku kita dan memberinya makna,  komunikasi  telah  

terjadi  terlepas  dari  apakah  kita  menyadari  perilaku  kita atau  tidak  dan  

disengaja  atau  tidak.  Ada  pula  klasifikasi  makna  yang lain,  yakni  makna  

subjektif  dan  makna konsensus. Makna   subjektif   adalah   makna   yang   

mengacu   pada   interpretasi individual,   dikonstruksi   melalui   proses -

proses   kognitif   manusia.   Sementara makna    konsensus    adalah    makna    

yang    diinterpretasikan    secara    kolektif, di konstruksi  melalui  proses -

proses  interaksi  manusia  (Zakiah,  2008:185). Kedua makna  tersebut  pada  

hakikatnya  merupakan  makna - makna  yang  menunjukkan realitas sosial. 

Asumsinya adalah bahwa realitas secara sosial dikonstruksi melalui, kata,  

simbol,  dan  perilaku  dari  para  anggotanya. Kata,  simbol,  dan  perilaku  

ini merupakan   sesuatu   yang   bermakna. Pemahaman   atasnya   akan   

melahirkan pemahaman atas rutinitas sehari - hari dalam praktik - praktik 

subjek penelitian. Menurut  Bernard  Berelson  dan  Gary  A.  Steiner 

menyatakan bahwa : 

“Komunikasi    sebagai    tindakan    transmisi    informasi,    

gagasan, emosi, keterampilan  dan  sebagainya  dengan 

menggunakan  simbol - simbol  berupa  kata - kata gambar, figure, 

grafik dan sebagainya.” ( Mulyana,  2007 :68 ) 

 

Sementara  itu  Guudykunst  dan  Kim  mendefinisikan  :  komunikasi  

(antar budaya)  sebagai  proses  transaksional,  simbolik  yang  melibatkan  

pemberian  makna antara orang -orang (dari budaya yang berbeda) ( 

Ibid:76). Melalui  beberapa  konsep  komunikasi  sebagai  proses  pertukaran  
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tanda  dan makna dari para pakar komunikasi diatas, dapat disimpulkan 

bahwa dalam melakukan komunikasinya,   manusia   selalu   melibatkan   

pesan   verbal,   isyarat   tubuh   atau kombinasi  dari  keduanya  yang  terjadi  

dalam  satu  paket ( Devito, 1997:40 ).   Selain  itu  manusia  juga 

berkomunikasi tidak pernah lepas dari proses produksi tanda dan makna. 

Proses komunikasi bila dilihat dari berbagai tingkatan, mulai dari 

komunikasi interpersonal,  komunikasi  intrapersonal,  komunikasi  

kelompok  hingga  komunikasi massa  selalu sarat  dengan  tanda  di 

dalamnya,  baik  verbal  maupun  non  verbal. 

 

2.2  Pemahaman Tentang Bridal Shower 

Bridal shower adalah perayaan pemberian hadiah sebelum 

pernikahan untuk calon pengantin wanita, sedangkan untuk laki-laki dikenal 

dengan nama bachelorette party, namun perayaan untuk para laki-laki tidak 

terlalu diminati di Indonesia. Bridal shower sendiri mulai ada sejak lama 

dan berasal dari Belanda pada tahun 1890-an 

(www.kompasiana.com/weddinqdotcom). Di beberapa negara seperti 

Amerika, Kanada, Australia dan Selandia Baru, perayaan ini menjadi salah 

satu bagian sebelum melangsungkan pernikahan. Bridal shower di barat 

biasanya dibuat dan dihadiri oleh keluarga besar calon pengantin wanita dan 

diadakan beberapa bulan atau beberapa minggu menjelang hari pernikahan. 

Makan bersama dan pemberian hadiah kepada calon pengantin wanita yang 

biasanya hadiah tersebut berguna untuk keperluan pernikahan menjadi salah 

satu aktivitas dalam bridal shower. Di Indonesia, perayaan seperti ini dibuat 

http://www.kompasiana.com/
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dan dihadiri oleh teman-teman terdekat calon pengantin wanita tanpa 

adanya anggota keluarga calon pengantin wanita dan dengan budget yang 

tidak sedikit, karena biasanya bridal shower di Indonesia dirayakan di 

sebuat private room seperti cafe, restaurant atau bahkan menggunakan 

fasilitas kamar hotel. 

Perayaan bridal shower yang diadaptasi oleh masyarakat Indonesia 

pun biasanya diisi dengan sekumpulan wanita yang menggunakan 

dresscode senada dan berfoto disebuah tempat yang sudah didekor 

sedemikian rupa khusus untuk acara bridal shower atau bahkan tak jarang 

mereka mengadakan bridal shower dengan cara lain seperti mendandani 

calon pengantin wanita dengan dandanan buruk rupa atau memperlakukan 

calon pengantin wanita layaknya calon mahasiswa baru saat kegiatan ospek 

dan kemudian mereka akan memposting kegiatan tersebut di media sosial 

sehingga menjadi tren bahkan menjadi viral( www.kompasiana.com). 

Berikut merupakan beberapa contoh  foto Bridal Shower  di luar negeri dan 

di Indonesia : 

Gambar 1 

 

Gambar  2 

http://www.kompasiana.com/
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Gambar 3 

 

Gambar 4 
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Pada dasarnya, tujuan diadakan bridal shower di Indonesia adalah 

untuk merayakan dan menjadi salah satu cara untuk mempertemukan teman 

terdekat dan budaya bridal shower sendiri sebenarnya merupakan perayaan 

yang tidak wajib untuk dilakukan di Indonesia, tetapi karena mengikuti tren 

yang sedang berkembang saat ini, kini makin banyak masyarakat perkotaan 

yang melakukan perayaan ini. Perayaan bridal shower pun biasanya 

dipenuhi dengan dekorasi dan tema-tema tertentu. Secara tidak langsung, 

dapat dilihat jika yang melakukan budaya bridal shower di Indonesia adalah 

orang-orang menengah keatas yang hidup di perkotaan karena untuk 

mengadakan acara ini memerlukan dana yang tidak sedikit. Saat ini, tidak 

sedikit orang-orang perkotaan yang melakukan perayaan tersebut dan 

terlepas dari persepsi masyarakat akan perayaan bridal shower, perilaku ini 

muncul karena mereka mempunyai pandangan tersendiri tentang perayaan 

bridal shower.  

 

2.3 Pemahaman Tentang Cultural Studies 

Cultural studies bukanlah sekumpulan teori dan metode yang 
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monolitik. Stuart Hall (1992) menjelaskan dengan sangat rinci. Cultural 

studies mengandung wancana yang berlipat ganda, bidang ini memuat 

sejumblah sejarah yang berbeda. Cultural studies merupakan seprangkat 

fomasi. Stuart hall merekam momen- momen di masa laludan kondisi 

kritisnya (conjuncture) sendiri yang berbeda. Cultural studies mencakup 

berbagai jenis karya yang berbeda. Stuart hall senantiasa merupakan 

seperangkat formasi yang tidak stabil. Stuart hall mempunyai banyak 

lintasan. Kebanyakan orang telah mengambil posisi teoretis yang berbeda, 

kesemuanya teguh pada pendiriannya (Hall,1992:278).  

Cultural studies senantiasa merupakan wancana yang membentang, 

yang merespons kondisi politik dan historis yang berubah dan selalu di 

tandai dengan perdebatan, ketidak setujuan, dan intervensi. Misalnya, pada 

akhir 1970an sentralitas kelas dalam Cultrual studies dikacaukan pertama 

kali oleh penegasan feminisme akan pentingnya gender, dan selanjutnya 

oleh pertanyaan yang di cuatkan oleh para mahasiswa kulit hitam perihal 

tidak munculnya ras pada kebanyakan analisis cultural studies kini, sama 

sekali tidak mungkin membayangkan cultural studies dan budaya pop, 

misalnya, tanpa sekaligus membayangkan sekian banyak kontribusi yang 

diberikan oleh feminisme terhadap kajian budaya pop. Meskipun 

menyesatkan barangkali tidak diinginkan membatasi cultural studies pada 

ortodoksi akademis, sangat mungkin menghadirkan (Storey, 2010:2) 

Budaya dalam cultural studies pada dasarnya lebih di definisikan 

secara politis ketimbang secara estetis. Objek kajian dalam cultural studies 

bukanlah budaya yang didefinisikian dalam pengertian yang sempit, yaitu 
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sebagai objek keadiluhungan estetis (seni tinggi) juga bukan budaya yang 

di definisikan dalam pengertian yang sama-sama sempit, yaitu sebagai 

sebuah proses perkembangan estetik, intelektual dan spiritual; melainkan 

budaya yang di pahami sbagai teks dan praktik hidup sehari-hari. 

Kajian budaya pop bisa bergerak melampaui eksluifitas sosial dan 

sempitnya definisi budaya ini. Walaupun cultural studies tidak bisa 

direduksi menjadi kajian budaya pop, tidak dapat disangkal bahwa kajian 

budaya pop bersifat sentral bagi proyek cultural studies. Cultural studies 

juga menganggap budaya itu bersifat politis dalam pengertian yang sangat 

spesifik, yaitu sebagai ranah konflik dan pergumulan. Cultural studies 

dilihat sebagai situs penting bagi produksi dan reproduksi hubungan sosial 

dalam kehidupan sehari-hari. Elaborasi yang sangat bagus mengenai cara 

melihat budaya ini barang kali datang dari Stuart Hall dalam Storey 1994. 

Stuart Hall menggambarkan budaya pop, misalnya sebagai sebuah arena 

konsesus dan reteensi. Budaya pop merupakan tempat dimana hemegoni 

muncul, dan wilayah dimana hemegoni berlangsung. Bukan ranah dimana 

sosialisme, sebuah kultur sosialis yang telah tebentuk sepenuhnya dapat 

sungguh - sungguh diperlihatkan. Namun menurut Stuart Hall adalah suatu 

tempat dimana sosialisme boleh jadi diberi legalitas. Itulah mengapa budaya 

pop menjadi sesuatu yang penting (Hall, 1992:466). Para pemikir lain dalam 

cultural studies barang kali tidak mengutarakan sikap mereka berkenaaan 

dengan budaya pop, utamanya dalam hubungan ini, namun tentu usaha 

mereka turut mengalami apa yang menjadi perhatian Hall, yakni 

memikirkan budaya secara politik. 
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Cultural studies didasarkan pada Marxisme. Marxisme 

menerangkan cultural studies dalam dua cara fundamental. Pertama, untuk 

memahami makna dari teks atau praktik budaya, kita harus menganalisisnya 

kedalam konteks sosial dan historis produksi dan konsumsinya. Akan tetapi, 

walaupun terbentuk oleh struktur sosial tertentu dengan sejarah tertentu 

budaya tidak dikaji sebagai refleksi dan struktur dan sejarah ini. Sejarah dan 

budaya bukanlah etinitas yang terpisah. Membaca sebuah teks atau praktik 

berlawanan dengan latar belakang sejarah atau menggunakan teks atau 

praktik untuk mengilustrasikan laporan tentang sebuah momen sejarah yang 

telah diinformasikan, tidak pernah menjadi pertanyaan karena sejarah dan 

teks dibubuhkan satu sama lain dan dilekatkan bersama sebagai bagian dari 

proses yang sama. Cultural studies menegaskan bahwa nilai pentingnya 

budaya berasal dari fakta bahwa budaya membantu membangun struktur 

dan membentuk sejarah. Sebagaimana dipaparkan oleh Hall dalam Storey 

1996 bahwa pemahaan apa yang cultural studies sumbangkan ke saya 

bahwa media memainkan satu peran dalam formasi, dalam penyusunan, atas 

hal-hal yang direfleksikannya. Tidak ada dunia yang benar - benar di luar, 

yang berinteraksi lepas dari wacana reprentasi. Apa yang benar benar ada, 

sebagian ditntukan oleh bagaimana dipersentasikan (Storey, 2010:4). 

 Dengan kata lain, teks budaya misalnya tidak sekedar 

mereflekasikan sejarah. Teks budaya membuat sejarah dan merupakan 

bagian dari berbagai proses dan praktiknya dan oleh karena itu seharusnya 

dikaji karena pekerjaan yang di refleksikan berlangsung di tempat lain. 

Asumsi kedua yang di ambil dari Marxisme adalah pengenalan bahwa 
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masyarakat industrial kapitalis adalah masyarakat yang di sekat-sekat secara 

tidak adil misalnya, garis etnis, gender, keturunan, dan kelas. Cultural 

studies berpendapat bahwa budaya merupakan suatu wilayah prinsipil di 

mana penyekatan ini ditegakan dan dipertandingkan: budaya adalah suatu 

ranah tempat berlangsungnya pertarungan terus menerus atau makna, di 

mana kelompok - kelompok subkordinat mencoba menentang penimpaan 

makna yang sarat akan kepentingan kelompok-kelompok dominan. Inilah 

membuat budaya bersifat ideologis. Tak diragukan lagi, ideologi merupakan 

konsep sentral dalam cultural studies ( Ibid, 5 ) 

Cultural studies juga menegaskan bahwa penciptaan budaya pop 

bisa menentang pemahaman dominan terhadap dunia serta menjadi 

perberdayaan begi mereka subkordinat. Namun, bukan berarti bahwa 

budaya pop selamanya memberdayakan dan menentang. Menyangkal 

pasivitas konsumsi bukan berarti menampik bahwa kadangkala konsumsi 

itu pasif mengikari bahwa konsumen budaya pop bukan korban peipuan 

budaya bukan berarti menyangkal bahwa sekali waktu kita semua bisa 

menjadi korban penipuan. Melainkan bahwa ini menolak budaya pop sama 

sekali tidak lebih daripda budaya yang terdegradasi, yang berhasil 

ditimpakan dari atas, untuk meraup keuntungan dan menjamin kontrol 

ideologis. Cultural studies terbaik menegaskan bahwa untuk memutuskan 

perkara ini diperlukan kewaspadaan dan perhatian terhadap detail-detail 

produksi, distribusi dan konsumsi budaya. Ini bukanlah peerkara yang bisa 

di putuskan dengan pasti dengan pandangan sekilas yang elitis dan seringai 

yang merendahkan. Juga bukan perkara yang bisa dipahami dari momen 
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produksi kesemuanya ini adalah aspek-aspek dari konteks bagi praktik 

produksi dan akhirnya dari praktik produksilah kiranya pertanyaan-

pertanyaan tentang makna, kesenangan, dan efek ideologis. Selain itu, 

penting kiranya membedakan antara kekuatan industi budaya dan kekuatan 

pengaruhnya. Keduanya terlampau sering dicampuradukan, padahal 

keduanya ini tidak selalu sama ( Ibid, 7 ) 

 

2.4 Budaya Massa Dan Budaya Populer  

Salah satu fenomena penting yang menandai lahirnya era 

postmodern adalah tumbuhnya budaya massa dan budaya populer. Dalam 

realitas kebudayaan dimana konsumsi mengalahkan produksi, nilai-tanda 

dan nilai-simbol mengalahkan nilai-guna dan nilai-tukar, penampilan 

menjadi tujuan, tuntutan mengejar keuntungan adalah satu-satunya 

pegangan, maka tak pelak, budaya massa dan budaya populer adalah 

jawaban bagi masyarakat yang demikian. Sebagai semangat zaman baru, 

budaya massa dan budaya populer pun membawakan nilai-nilai baru, 

kegairahan baru dan etos kerja baru. Dalam rentang sejarah yang panjang, 

kebudayaan pop telah menarik minat para akademis, teoritis, analisis, kritisi, 

dan para pendukung kajian budaya yang mencuat bersamaan dengan kian 

derasnya gelombang kebudayaan pop dengan segala pernik, warna, dan 

nuansa yang menyertainya serta dengan muatan budaya yang dikandungnya 

(Ibrahim, 1997 :17).  

Budaya massa dan budaya populer kemudian semakin berkembang 

dengan awal kebangkitan era ekonomi pasar pada abad ke-17 M. Dalam 
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kurun ini, budaya massa dan budaya populer telah menjadi bagian ekonomi 

politik kapitalisme yang dituntun oleh prinsip kemajuan, keuntungan dan 

perluasan produksi. Prinsip - prinsip seperti mass production (produksi 

massal), minimization of cost (pembiayaan yang rendah), standarization 

(standarisasi), homogenization of taste (penyeragaman selera dan citarasa), 

differenziation (diferensiasi) dan constan acceleration (percepatan konstan) 

menjadi hukum baru proses produksi (Ibrahim, 1997: 19).  

Allan O’Connor adalah salah seorang pengkaji budaya, saat 

menyoroti topik “popular culture”, menjelaskan bahwa terma ini mengacu 

pada “proses budaya yang berlangsung di antara masyarakat umumnya 

(general public)” (Ibrahim, 1997 :18). Lalu, kalau budaya massa tak bisa 

dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, sebelum ia menjadi bagian di dalam 

masyarakat, pasti ada kelompok atau bagian masyarakat yang merancang 

atau memproduksinya. Bagian produk budaya itu sampai ke masyarakat, 

dan produk yang bagaimana pula yang “dibutuhkan” oleh sejumlah massa 

yang besar. Semua ini tidak mungkin tanpa ada melibatkan teknologi. 

Pertumbuhan teknologi adalah hasil peradaban manusia yang penting tidak 

hanya menghasilkan produk budaya yang dibuat dalam jumlah besar (massa 

production), tapi berkat teknologi pula produk budaya bisa disebarkan 

(dissemination) (Ibrahim, 1997 :19).  

Dalam perkembangan lebih lanjut, industrialisasi tidak hanya 

memungkinkan proses massifikasi, yang menurut standartisasi produk 

budaya dan homogenisasi cita rasa, tapi juga ia telah membawa 

perkembangan baru dengan semakin terbentangnya peluang pasar. Inilah 
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yang menandai komersialisasi atas produk budaya. Dengan komersialisasi, 

produk budaya (massa) berubah seirama dengan percepatan tuntutan 

komersial atas produk budaya dan sasaran berondongan iklan. Kalau 

kenyataan inilah yang tidak bisa ditolak, yang muncul dalam pertumbuhan 

masyarakat modern yang terjadi hamper pada semua wilayah adalah 

munculnya pasar, keunggulan korporasi raksasa, dan tersedianya teknologi 

baru dalam proses produksi budaya (Ibrahim, 1997 :20).  

Masyarakat yang terbentuk dari hasil polesan industri inilah yang 

kemudian dikenal sebagai masyarakat massa (mass society). Masyarakat 

massa adalah suatu kategori masyarakat industrial. Sementara budaya massa 

mewakili korelasi budaya dari masyarakat massa dan media massa. Budaya 

massa dibedakan berdasarkan standar produksi massa dan pemasarannya. 

Tentu saja industri media massa memegang peran penting dalam drama ini. 

Tak heran, kalau media massa merupakan basis bagi apa yang disebut 

“industri kebudayaan”. Dan, sebagai output media yang penting adalah 

kebudayaan pop (Ibrahim, 1997 :21). Budaya populer yang saat ini banyak 

menarik perhatian di Kota-kota besar di Indonesia adalah kebudayaan 

populer dari Amerika. Fenomena Bridal Shower telah membawa aliran 

nilai-nilai budaya luar negeri meluas ke berbagai negara terutama di 

Indonesia. 

 

2.5 Budaya Populer dan Hiburan Sebagai Realitas Sosial 

Pemikiran tentang budaya populer menurut Ben Agger (1992:24) 

dalam dikelompokkan pada empat aliran, (a) budaya di bangun berdasarkan 
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kesenangan namun tidak berdasarkan substansial, dan mengentaskan orang 

dari kejenuhan kerja sepanjang hari; (b) kebudayaan populer 

menghancurkan budaya tradisional; (c) kebudayaan menjadi masalah besar 

dalam pandangan ekonomi Marx kapitalis; dan (d) kebudayaan populer 

merupakan budaya yang menetas dari atas (Bungin, 2008 :49). 

Sebuah budaya yang akan memasuki dunia hiburan, maka budaya itu 

umumnya menempatkan unsur populer sebagai unsur utamanya. Dan 

budaya akan memperoleh kekuatannya manakala media massa digunakan 

sebagai penyebaran pengaruh di masyarakat (Bungin, 2008 :50). 

Sebagaimana yang di jelaskan bahwa budaya populer lebih banyak 

mempertontonkan sisi hiburan, yang kemudian mengesankan lebih 

konsumtif. Richard Dyer (During, 1993: 217-272) mengatakan, hiburan 

merupakan kebutuhan pribadi masyarakat yang telah di pengaruhi oleh 

stuktur kapitalis. Hiburan menyatu dengan makna-makna hiburan dan saat 

ini di dominasi oleh musik. Saat musik merupakan perangkat hiburan yang 

lengkap yang di padukan dengan berbagai seni lainnya. Hampir tidak dapat 

ditemui sebuah hiburan tanpa mengabaikan peran musik, sebaliknya musik 

menjadi sebuah bangunan hiburan yang besar dan paling lengkap (Bungin, 

2008 :51) 

 

2.6 Teori Interaksi Simbolik 

Menurut Kuswarno (2009:113), perspektif interaksi simbolik 

mengandung unsur dasar pemikiran yang sama dengan teori tindakan sosial 

tentang makna subyektif (subjective meaning) dari perilaku manusia, 
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proses sosial dan pragmatismenya. Interaksi simbolik berasumsi bahwa 

manusia dapat mengerti berbagai hal dengan belajar dari pengalaman. 

Persepsi seseorang selalu diterjemahkan dalam simbol-simbol. Sebuah 

makna dipelajari melalui interaksi di antara orang-orang, dan makna 

tersebut muncul karena adanya pertukaran simbol-simbol dalam kelompok 

sosial. Herbert Blumer dalam Kuswarno (2009: 113) mengungkap tiga 

premis yang mendasari pemikiran interaksionisme simbolik, yaitu :  

a. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna

yang ada pada sesuatu itu bagi mereka.

b. Makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan

orang lain.

c. Makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi

sosial berlangsung.

Herbert Mead menjelaskan bahwa kemampuan manusia untuk dapat 

merespons simbol-simbol di antara mereka ketika berinteraksi, membawa 

penjelasan interaksionisme simbolik kepada konsep tentang diri (self). 

Mead menjelaskan bahwa secara sosial manusia dapat melakukan tindakan 

kepada dirinya sendiri, seperti juga kepada orang lain. Dia dapat memuji 

dirinya, menyalahkan dirinya atau mendorong dirinya sendiri; dia berbagi 

dirinya dengan dirinya sendiri, menghukumi diri oleh dirinya sendiri dan 

seterusnya. Dengan kata lain, seseorang dapat menjadikan dirinya sebagai 

obyek tindakannya sendiri. Diri (the self) terbentuk dengan cara yang sama 

sebagai objek, melalui definisi yang dibuat bersama orang lain. (Kuswarno, 

2009:114)  


