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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia.merupakan Negara yang terdiri dari bermacam-macam masyarakat 

bangsa dan kaya akan tradisi. Setiap masyarakat bangsa memiliki tradisi serta ciri 

khas yang berbeda, mulai dari bahasa, kesenian, sejarah sampai adat dalam 

menikah. Sebuah tradisi di suatu daerah pasti mempunyai tujuan tersendiri. 

Tradisi di masing-masing daerah pasti mempunyai nilai-nilai positif, dengan 

demikian masyarakat yang menjalankan tradisi tersebut akan mematuhi segala  

nilai dan norma dalam prosesnya atas dasar rasa senang dan khawatir akan sanksi 

adat yang sakral maupun sanksi sosial. Maka dari itu tradisi dapat mengatur 

perilaku masyarakat untuk tidak menyimpang dari adat-istiadat dan terus 

melestarikan secara turun-temurun yang kemudian mempererat sistem 

kekeluargaan pada anggota masyarakat tersebut. Seperti masyarakat Sasak di 

pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat yang.memiliki tradisi unik dalam menikah 

(merarik). Untuk dapat menikah masyarakat Sasak harus melalui proses-proses 

tertentu, salah satunya adalah mencuri atau melarikan calon istri yang hendak 

dinikahi selama minimal 24 jam. Calon istri disembunyikan di tempat yang tidak 

diketahui oleh keluarga  pihak perempuan, kemudian utusan dari pihak keluarga 

calon pengantin laki-laki memberikan kabar kepada pihak keluarga calon 

pengantin perempuan untuk mencari  bersama-sama. 

Bagi masyarakat Sasak mencuri atau melarikan calon istri yang hendak 

dinikahi akan lebih kesatria dibanding  melamar dan meminta secara langsung 
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kepada pihak keluarga. Dalam proses melarikan calon istri tersebut mempunyai 

aturan-aturan tersendiri, nantinya akan ada tawar-menawar dari ke-2 belah pihak 

keluarga tentang bagaimana baiknya prosesi pernikahan yang akan 

dilangsungkan, berapa jumlah mas kawin dan mahar yang akan diberikan serta 

jumlah uang yang akan diberikan pihak keluarga laki-laki untuk mengganti anak 

perempuan yang hendak dinikahi. Semakin tinggi tingkat pendidikan serta status 

sosial calon pengantin perempuan, maka semakin banyak jumlah uang yang harus 

dibayarkan kepada pihak keluarga perempuan. Selain itu ketika seorang 

perempuan dilarikan kurang dari 24 jam maka pihak keluarga berhak untuk 

mengambil kembali dan tidak wajib untuk dinikahkan. Namun apabila proses 

pelarian lebih dari 24 jam maka ke-2 calon pengantin harus dinikahkan, jika tidak 

maka akan terkena sanksi-sanksi adat dan sosial baik untuk pihak laki-laki 

maupun pihak perempuan. Adapun sanksi bagi pihak perempuan apabila sudah 

dilarikan namun gagal dinikahi, yakni akan mendapat sanksi sosial berupa 

turunnya nilai harga diri karena dianggap bukan perempuan baik-baik sehingga 

harus keluar dari Desa yang ditempati bahkan ketika ada laki-laki yang mendekati 

akan berfikir kembali untuk menikhi dan akhirnya cenderung sulit untuk 

mendapatkan pasangan di kemudian hari. Sedangkan sanksi bagi pihak laki-laki 

yang telah melarikan seorang perempuan namun gagal untuk menikahi maka 

harus memberikan sejumlah uang untuk ganti rugi sesuai permintaan pihak 

keluarga perempuan sebagai pengganti rumah yang akan dijadikan tempat tinggal 

karena harus keluar dari Desa sebelumnya.  
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Apabila di daerah-daerah lain sebelum melaksanakan pernikahan ada prosesesi 

melamar secara langsung dan meminta izin secara baik-baik kepada orang tua 

calon istri, namun berbeda pada masyarakat Sasak yang justru menggunakan 

metode mencuri atau melarikan calon istri sebagai tradisi sebelum menikah. Oleh 

sebab itu, keunikan yang terjadi pada masyarakat Sasak tersebut menarik peneliti 

untuk mengetahui bagaimana komunikasi antarpersonal masyarakat Sasak dalam 

tradisi merarik? 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses komunikasi antarpersonal dalam tradisi merarik pada 

masyarakat Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian “Komunikasi 

Antarpersonal dalam tradisi merarik pada masyarakat Sasak (studi pada 

Masyarakat  Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah)”. 

1. Mengetahui proses komunikasi antarpersonal dalam tradisi merarik pada 

masyarakat Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap memberikan sumbangsih 

pemikiran yang dapat dimanfaatkan untuk menambah referensi pengetahuan 

pembaca. 

 



4 

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat akademis yakni sebagai

referensi serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa jurusan

Ilmu Komunikasi untuk memahami proses komunikasi antarpersonal dalam

tradisi merarik pada masyarakat Sasak.

2. Manfaat Praktis

Memberikan manfaat bagi peneliti dan pembaca dalam menganalisis proses

komunikasi antarpersonal dalam tradisi merarik pada masyarakat Sasak


