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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi 

2.1.1 Definisi Komunikasi 

Kata komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin communis 

yang berarti “sama”, communico, communicatio, atau communicare yang berarti 

“membuat sama” (to make common). Istilah pertama (communis) adalah istilah yang 

paling sering sebagai asal usul komunikasi, yang merupakan akar dari kata-kata Latin 

lainnya yang mirip. Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau 

suatu pesan dianut secara sama (Mulyana, 2005 : 4). 

Menurut Carey komunikasi adalah suatu proses ‘ritual’ yang mengemukakan 

informasi melalui dua model yaitu : (a) Model transisi, yakni model yang tidak secara 

langsung mengutumakan perluasan pesan dalam ruang, tetapi diarahan untuk 

mengelola masyarakat dalam satuan waktu, model yang tidak mengutamakan tindakan 

untuk mengambil bagian dalam informasi, tetapi reaksi orang lain secara langsung. 

Meskipun Setiap orang dalam komunikasi dapat mengubah topik pembicaraan, 

kenyataanya komunikasi bisa didominasi oleh satu pihak. Komunikasi Kelompok 

reprentasi dari pertukaran keyakinan. (b) Sebagai pola dasar suatu ‘ritual’ untuk 

menarik orang lain agar turut serta dalam kebersamaan (1989). 
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Everest M. Rogers dalam Mulyana (2012:69) komunikasi adalah proses 

dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih dengan 

maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Komunikasi dengan tujuan lain 

bermaksud dapat mempengaruhi orang lain akan berperilaku seperti kita. Komunikasi 

pasti dilakukan sehari-hari untuk berlangsungnya suatu interaksi. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian suatu informasi 

kepada penerima pesan sehingga penerima pesan dapat mengerti maksud dari pengirim 

pesan. 

2.1.2 Unsur-Unsur Komunikasi 

Komunikasi akan terjadi apabila ada unsur-unsur di dalammnya seperti 

pendapat yang di katakana oleh Lasweel bahwa terdapat 5 unsur adalah: 

a. Komunikator sering disebut dengan pengirim pesan, sumber (source), dan 

pembuat atau pengirim informasi.  

b. Pesan adalah informasi yang disampaikan kepada orang lain. Pesan bias di 

golongkan menjadi dua: bersifat konotatif (makna kiasan atau makna tidak 

sebenarnya) dan makna denotatif (makna sebenarnya). 

c. Media adalah alat bantu untuk memindahkan pesan dari komunikator kepada 

penerima pesan. Media bias berupa indera manusia, telepon, surat, telegram, 

media massa (cetak dan elektronik), internet, rumah ibadah, pesta rakyat dan alat 

bantu lainya dalam menyebarkan pesan komunikasi. 

d. Komunikan adalah orang yang menjadi sasaran pesan yang dikirim. Ia juga 

sering disebut khalayak, sasaran, audience, dan receiver (penerima). 
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Komunikan ini juga bias identik dengan massa dalam saluran kamunikasi massa 

yakni pendengar, pembaca, pemirsa dan penonton. 

e. Efek adalah apa yang terjadi pada penerima setelah ia menerima pesan tersebut.  

2.1.3  Jenis-Jenis Komunikasi 

Menurut Mulyana (2012:80-84) indikator paling umum untuk 

mengklasifikasikan komunikasi berdasarkan konteksnya adalah jumlah orang yang 

terlibat dalam komunikasi yaitu: 

a. Komunikasi Intrapersonal 

Komunikasi yang dilakukan diri sendiri sehingga dalam konteks inilah tidak di    

perlukan orang lain untuk menjadikan lawan bicara.  

b. Komunkasi Interpersonal 

 Komunikasi yang dilakukan antara orang-orang secara tatap muka yang 

memungkinkan setiap orang dapat menangkap reaksi orang lain secara 

langsung. Meskipun tiap orsng mengubah topik pembicaraan, kenyataannya 

komunikasi bias didominasi oleh suatu pihak.  

c. Komunikasi Kelompok  

Komunikasi yang dilakukan oleh sekelompok orang saling berinteraksi satu sama 

lain memiliki tujuan yang sama atau saling bergantung satu sama lain dan 

mengenal satu sama lain meskipun setiap orang memiliki peran berbeda.  

d. Komunikasi Publik 

Komunkasi antara satu orang dengan lawan bicara banyak orang namun tidak 

saling mengenal dan biasanya bersifat informal. 
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e. Komunikasi Organisasi 

Komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi, bersifat formal atau informal 

dan langsung dalam jaringan yang lebih besar dari komunikasi kelompok. 

f. Komunikasi Massa 

Komunikasi yang dilakukan dengan bantuan media massa baik cetak maupun 

eletronik yang memiliki biaya relatif mahal. Biasanya dikelola oleh suatu 

lembaga atau orang yang ditujukan kepada sejumlah besar orang di banyak 

tempat, anonim dan heterogen. 

2.1.4 Fungsi- Fungsi Komunikasi 

Dalam buku (Mulyana, 2012:5- 33), terdapat empat fungsi komunikasi yang 

dikemukakan oleh William I. Golden yaitu komunikasi sosial, komunikasi ekspretif, 

komunikasi ritual, komunikasi instrumental, tidak saling meniadakan (mutually 

exclusive). 

a. Komunikasi Sosial 

Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial setidaknya mengisyaratkan bahwa 

komunikasi penting untuk membangun konsep diri  kita, aktualisasi diri, untuk 

kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagian, terhindar dari tekanan dan 

ketegangan antara lain lewat komunikasi yang menghibur, dan memupuk 

hubungan dengan orang lain. Implisit dalam fungsi komunikasi sosial ini adalah 

fungsi komunikasi kultural. Para ilmuwan sosial mengakui bahwa budaya dan 

komunikasi itu mempunyai hubungan timbal balik, seperti dua sisi dari satu mata 

uang. Budaya menjadi bagian dari perilaku komunikasi, dan pada gilirannya 
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komunikasi pun turut menentukan, memelihara, mengembangkan atau 

mewariskan budaya. Benar yang dikatakan Edward T. Hall bahwa “ budaya 

adalah komunikasi” dan komunikasi adalah budaya”. 

b. Komunikasi Ekspresif 

Erat kaitannya dengan komunikasi sosial adalah komunikasi ekspresif yang 

dapat dilakukan baik sendirian atau pun dalam kelompok. Komunikasi 

ekspresif tidak otomatis bertujuan mempengaruhi orang lain, namun dapat 

dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrument untuk 

menyampaikan perasaan-perasaan (emosi) kita. Perasaan-perasaan tersebut 

dikomunikasikan terutama melalui pesan-pesan verbal. 

c.  Komunikasi Ritual 

 Erat kaitannya dengan komunikasi ekspresif adalah komunikasi ritual, yang 

biasanya dilakukan secara kolektif. Suatu komunitas sering melakukan 

upacara-upacara berlainan sepanjang tahun dan sepanjang hidup, yang 

disebut para Antropolog sebagai rites of passage, mulai dari upacara 

kelahiran, sunatan, ulang tahun (nyanyi Happy Brithday dan pemotongan 

kue), pertunangan (melamar, tukar cincin), siraman, pernikahan (ijab-qabul, 

sungkem kepada orang-tua, sawer,dan sebagainya), ulang tahun perkawinan, 

hingga upacara kematian. Dalam acara-acara itu orang mengucapakan kata-

kata atau menampilkan perilaku-perilaku simbolis. 

 Kegiatan ritual memungkinkan para pesertanya berbagi komitmen, 

emosional dan menjadi perekat bagi kepaduan mereka, juga sebagai 
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pengabdian kepada kelompok. Ritual menciptakan perasaan tertib (a sense of 

order) dalam dunia yang tanpanya kacau balau. Ritual memberikan rasa 

nyaman akan keteramalan (a sense of predictability). 

d. Komunikasi Instrumental 

 Komunikasi instrumental mempunyai beberapa tujuan umum : 

menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, 

dan mengubah perilaku atau menggerakan tindakan, dan juga menghibur. 

Bila diringkas, maka kesemua tujuan tersebut dapat disebut membujuk 

(bersifat persuasif). Komunikasi yang berfungsi memberitahukan atau 

menerangkan (to inform) mengandung muatan persuasif dalam arti bahwa 

pembicara menginginkan pendengarnya mempercayai bahwa fakta atau 

informasi yang disampaikannya akurat dan layak diketahui. 

2.2 Komunikasi Transidental 

2.2.1 Definisi Komunikasi Transidental 

Menurut Mulyana komunikasi transidental adalah komunikasi yang 

melibatkan manusia dengan Tuhan. Definisi lain menurut Padje komunikasi 

transidental adalah komunkasi dengan sesuatu yang gaib termasuk komunikasi 

dengan Tuhan. Gaid maksudnya disini adalah hal-hal yang sifatnya supranatural, 

adikodrati, suatu realitas yang melampui kenyataan duniawi semata. Wujud hal gaib 

yang dimaksud adalah Tuhan atau nama lain yang sejalan dengan pengertian itu. 

Keprcayaaan pada hal-hali gaib adalah keprcayaan manusia tentang adanya kekuatan 

yang mengelilingi hidupnya melebihi kekuatan dunia ini yang mempengaruhinya 
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(Hardin,2016:68). Tujuan komunikasi transidental adalah bermuara pada suatu 

keinginan manusia atau menggapai ridho Allah Swt, dan mengharapkannya. 

2.2.2 Media Komunikasi Transidental 

Banyak cara yang bisa digunakan dalam menjalankan komunikasi 

transidental. Bagi umat muslim, dalam menjalankan komunikasi transidental dirinya 

dengan Allah SWT, terdapat beberapa media yang sering dilakukan, antara lain: 

a. Sholat 

Shalat dilakukan oleh umat muslim untuk mencari ridlo Allah SWT. Ketika 

kita melakukan shalat sesungguhnya kita sedang melakukan komunikasi 

dengan Tuhan. Tuhan bertindak sebagai komunikan (penerima pesan) dan kita 

bertindak sebagai komunikator (pengirim pesan). Pada saat itu sebenamya 

tidak ada pembatas antara manusia dengan Allah SWT. 

b. Puasa 

Puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makan, 

minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak bermanfaat dan segalanya yang 

dapat membatalkan satu hari lamanya mulai dari terbit fajar sampai terbenam 

matahari dengan niat dan beberapa syarat.8 Salah satunya puasa ramadhan 

sebagai fardhu 'ain merupakan sarana komunikasi transendental yang juga 

merupakan bentuk komunikasi amat pribadi . Komunikasi transendental 

melibatkan pribadi seseorang dengan Allah SWT sebagai partisipan di 

dalamnya. Sementara komunikasi dipahami sebagai proses penciptaan makna 

antara dua pihak atau lebih dengan mempergunakan simbol atau tanda-tanda. 
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Dalam komunikasi transendental maka partisipan adalah manusia dengan 

Tuhan, oleh karenanya pesan moral puasa sebagai sarana komunikasi 

merupakan wujud bahwa Tuhan adalah sumber untuk memperoleh kembali 

pancaran nilai-nilai kebenaran, kemanusiaan, kejujuran dan sejenisnya. 

c. Sedekah 

Sedekah kepada sesama bagi seseorang yang membutuhkan, akan dapat 

melipatgandakan harta dari orang yang bersedekah tersebut. Sedekah lebih 

mengajarkan tentang rasa untuk saling berbagi dan peduli kepada sesama yang 

membutuhkan atas sesuatu yang dianggap seseorang tersebut lebih daripada 

orang lain. Selain itu, dengan bersedekah seseorang akan merasa dapat pahala 

dari tuhan sebab telah menjalankan perintah Nya dengan niat yang ikhlas dan 

bahagia telah mampu untuk membantu dan berbagi ke sesama manusia. 

d. Dzikir dan Doa 

Dzikir merupakan salah satu cara untuk berinteraksi kepada tuhan untuk 

menggapai keinginan dan ridho dari Allah SWT. Dzikir artinya mengingat atau 

menyebut kepada Allah SWT. Dalam komunikasi transendental, seseorang 

berdoa seolah-olah munajat (berbicara), berbisik kepada Allah SWT, dengan 

memakai bahasa yang sopan dan merendah. 

2.2.3 Karateristik Komunikasi Transidental 

Komunikasi transidental memiliki beberapa karateristik yaitu: a. 

Fenomenal, b. Individual, c. disadari, implisit/memenuhi syarat-syarat, spontan, d. 

Refleksi second, e. Reduksi dari Fenomena 
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2.2.4 Model Komunikasi Transidental 

Model komunikasi transendental dimaksudkan sebagai sebuah model yang 

diberlakukan dalam struktur simbol dan aturan proses komunikasi dalam al-Qur‟an. 

Dalam al-Qur‟an, terdapat dua model komunikasi transendental, yakni : 

a. Model Komunikasi Vertikal 

Dalam model komunikasi vertikal, istilah yang digunakan adalah 

penurunan (inzal dan tanzil). Proses inzal dan tanzil itu berlangsung dari 

posisi yang lebih tinggi ke posisi lebih rendah (min al a’la ila al-adna). 

Istilah penurunan dapat berkonotasi pada upaya pemindahan sebuah benda 

atau berkas dari atas ke bawah. Dalam konteks ini, penurunan al-Qur‟an 

ini bisa diartikan sebagai penurunan pesan (message) atau informasi tetapi 

juga bisa berarti  penurunan benda atau berkas. Karena penekanan pada 

posisi yang lebih tinggi pada pihak komunikator begitu kuat, maka pilihan 

istilah lebih menggunakan penurunan daripada pengomunikasian.  Al-

Tanzil adalah proses pemindahan objek di luar kesadaran manusia. Al-

Inzal adalah proses pemindahan materi di luar kesadaran manusia, dari 

wilayah yang tidak dapat diketahui menuju wilayah yang dapat diketahui. 

b. Model Komunikasi Horisontal 

Dalam model komunikasi horisontal, istilah yang digunakan adalah 

penyampaian (balagh, iblagh dan tabligh) bukan pengomunikasian itu 

sendiri. Proses balagh, adalah proses pemindahan objek informasi dari 

seseorang kepada orang lain tanpa usaha pemastian bahwa sasaran yang 
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menerima objek informasi benar-benar telah menerimanya. Penyampaian 

informasi (balagh) beralih menjadi iblagh, ketika informasi ini telah 

sampai pada sasarannya dan masuk dalam wilayah kesadaran dan 

pengetahuan mereka. Sedangkan tabligh adalah penyampaian informasi 

dengan anggapan upaya itu merupakan tugas yang harus dilaksanakan. 

Tindakan al-balagh adalah proses pemindahan objek informasi dari 

seseorang kepada orang lain tanpa usaha pemastian bahwa sasaran yang 

menerima objek informasi benar-benar telah menerimanya. 

2.3 Komunikasi Verbal dan Nonverbal 

2.3.1 Komunikasi Verbal 

Komunikasi verbal dalam pemakaiannya menggunakan bahasa. Bahasa 

dapat didefinisikan seperangkat kata yang telah disusun secara berstruktur sehingga 

menjadi himpunan kalimat yang mengandung arti. Bahasa dan komunikasi memang 

merupakan dua bagian yang saling melengkapi dan sulit untuk dipahami sebagai 

bagian yang terpisah satu sama lain. Komunikasi tidak akan berlangsung bila tidak 

ada simbol-simbol (bahasa) yang dipertukarkan. Begitu juga sebaliknya, bahasa 

tidak akan memiliki makna jika tidak dilihat dalam konteks sosial atau ketika ia 

dipertukarkan. 

Rakhmat (2003:268) menyatakan bahwa ada dua cara untuk 

mendefinisikanbahasa yakni secara fungsional dan secara formal. Definisi 

fungsional melihat bahasa dari segi fungsinya, sehingga bahasa diartikan sebagai alat 

yang dimiliki bersama untuk mengungkapkan gagasan. Sedangkan definisi formal 
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menyatakan bahasa sebagai semua kalimat yang terbayangkan, yang dapat dibuat 

menurut peraturan tata bahasa. Setiap bahasa memiliki peraturan bagaimana kata-

kata harus disusun dan dirangkaikan agar supaya memberi arti. 

Bahasa memiliki banyak fungsi, fungsi bahasa yang mendasar adalah untuk 

menamai atau menjuluki orang, objek atau peristiwa. Setiap orang memiliki nama 

untuk identifikasi sosial. Manusia juga dapat menamai apa saja, objek-objek yang 

berlainan, termasuk perasaan tertentu yang mereka alami. 

Cangara (2014:113) menyebut sekurang-kurannya ada tiga fungsi yang erat 

hubungannya dalam menciptakan komunikasi yang efektif yaitu untuk mempelajari 

tentang dunia sekeliling kita, untuk membina hubungan yang baik diantara sesama 

manusia dan untuk menciptakan ikatan-ikatan dalam kehidupan manusia.  

Menurut Larry L.Barker (Mulyana 2013:266), bahasa memiliki tiga fungsi 

utama yaitu: 1) penamaan (naming atau labeling). Penamaan atau penjulukan 

merujuk pada usaha mengidentifikasi objek, tindakan atau orang dengan menyebut 

namanya sehingga dapat dirujuk dalam komunikasi. 2) fungsi interaksi. Menurut 

Barker, fungsi interaksi menekankan pada proses berbagi infoemasi dan emosi yang 

dapat mengundang simpati dan pengertian atau kemarahan dan kebingungan. 3) 

fungsi transmisi informasi. Melalui bahasa, informasi dapat disampaikan dari satu 

orang kepada orang lain atau pihak lain. Manusia dapat saling bertukar informasi 

sepanjang hari baik secara langsung atau tidak (melalui media massa misalnya). 

Fungsi bahasa inilai yang disebut dengan fungsi transmisi. Barker berpandangan, 

keistimewaan bahasa sebagai sarana transmisi informasi yang lintas waktu dengan 
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menghubungkan masa lalu, masa kini, dengan masa yang akan datang, 

memungkinkan kesinambungan budaya dan tradisi manusia. Tanpa bahasa, manusia 

tidak mungkin bertukar informasi, manusia tidak mungkin menghadirkan semua 

objek dan tempat untuk kita rujuk dalam komunikasi kita.  

Untuk mempelajari dunia sekeliling kita, bahasa menjadi peralatan yang 

sangat penting dalam memahami lingkungan. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui 

sikap, perilaku dan pandangan suatu bangsa, meski kita belum pernah berkunjung ke 

negaranya. Pendek kata bahasa memegang peranan penting bukan saja dalam 

hubungan antar manusia, tetapi juga dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 

pewarisan nilai-nilai budaya dari generasi pendahulu kepada generasi pelanjut. 

Cangara (2014:103) menyatakan bahwa menurut para ahli, ada tiga teori yang yang 

membicarakan sehingga orang-orang bisa memiliki kemampuan berbahasa. Teori 

pertama disebut Operant Conditioning yang dikembangkan oleh seorang ahli 

psikologi behavioristik yang bernama BF. Skinner. Teori ini menyatakan bahwa jika 

suatu organism dirangsang oleh stimuli dari luar, orang cenderung akan memberi 

reaksi. Anak-anak mengetahui bahasa karena diajar oleh orang tuanya atau meniru 

apa yang diucapkan oleh orang lain. Teori kedua ialah teori kognitif (cognitive 

theory) yang dikembangkan oleh ahli psikologi kognitif Noam Chomsky. Teori ini 

menekankan bahwa kompetensi bahasa pada manusia lebih dari apa yang dia 

tampilkan. Bahasa memiliki korelasi dengna pikiran. Oleh karena itu, Chomsky 

menyatakan bahwa kemampuan berbahasa yang ada pada manusia adalah 

pembawaan biologis yang dibawah dari lahir. Teori ketiga disebut Mediating Theory 
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atau teori penengah. Teori ini dikembangkan oleh ahli psikologi behavioristik 

Charles Osgood. Teori mediasi menekankan bahwa manusia dalam mengembangkan 

kemampuannya berbahasa, tidak saja bereaksi terhadap rangsangan (stimuli) yang 

diterima dari luar, tetapi juga dipengaruhi oleh proses internal yang terjadi di dalam 

dirinya. Meski ketiga teori ini menunjukkan ciri dan alasan masing-masing, namun 

ketiganya memberi alasan yang sama, bahwa manusia dalam meningkatkan 

kemampuannya untuk berbahasa perlu melalui proses belajar. Tanpa bahasa manusia 

tidak bisa berpikir, bahasalah yang mempengaruhi perssepsi dan pola-pola berpikir 

seseorang.   

Bahasa verbal adalah sarana utama untuk menyatakan pikiran, perasaan dan 

maksud seseorang. Bahasa verbal menggunakan kata-kata yang merepresentasikan 

berbagai aspek realias individual manusia. Konsekuensinya, kata-kata adalah 

abstraksi realitas yang tidak mampu menimbulkan reaksi yang merupakan totalitas 

objek atau konsep yang diwakili oleh kata-kata tersebut. Seperti misalnya kata rumah 

untuk merepresentasikan hunian tempat kita tinggal. Namun begitu banyak realitas 

yang terwakili oleh kata tersebut, seperti rumah bertingkat, rumah mewah, rumah 

tembok, atau rumah bilik yang terbuat dari bambu. 

2.3.2 Pesan Nonverbal 

Komunikasi nonverbal adalah komunikasi selain dengan bahasa lisan dan 

tulisan. Dengan kata lain komunikasi nonverbal itu segalan bentuk kominikasi tanpa 

menggunakan lambing verbal seperti kata-kata baik melalui percakapan maupun 

tulisan. Secararingkas komunikasi nonverbal dapat berupa gerakan tangan, warna, 
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eksperi wajah, kontak mata, penggunaan objek seperti pakaian, potongan rambut, 

dan sebagainya, simbol-simbol, serta cara berbicara seperti intonasi, penekanan, 

kualitas suara, gaya emosi, dan gaya berbicara.  

Dale G. Leathers sebagaimana dikemukakan oleh Rakhmat (2003:287) 

menyebutkan enam alasan mengapa pesan nonverbal sangat penting. Pertama, 

faktor-faktor non verbal sangat menentukan makna dalam komunikasi interpersonal. 

Kedua, perasaan dan emosi lebih cermat disampaikan lewat pesan nonverbal 

ketimbang pesan verbal. Ketiga, pesan non verbal menyampaikan makna dan 

maksud yang relative bebas dari penipuan, distorsi, dan kerancuan. Pesan nonverbal 

jarang diatur oleh komunikator secara sadar. Keempat, pesan nonverbal mempunyai 

fungsi metakomunikatif yang sangat diperlukan untuk mencapai komunikasi yang 

berkualitas tinggi. Fungsi metakomunikatif artinya memberikan informasi tambahan 

yang memperjelas maksud dan makna pesan. Kelima, pesan nonverbal merupakan 

cara komunikasi yang lebih efisien dibanding dengan pesan verbal. Keenam, pesan 

nonverbal merupakan sarana sugesti yang paling tepat. Sugesti disni dimaksudkan 

untuk menyarankan sesuatu kepada orang lain secara tersirat.  

Ada banyak jenis-jenis kamunikasi nonverbal yaitu:  

a. Kinesik 

Kinesik adalah kode nonverbal yang ditunjukan oleh posisi tubuh, gerakan 

tubuh. Setiap anggota tubuh se[erti wajah (senyuman atau ekspresi) dan 

pandangan mata memiliki arti yang ditimbulkan dari gerakannya seperti, 
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gerakan kepala, tangan, kaki, dan gerakan tubuh secara keseluruhan dapat 

mengkspresikan komunikasi.  

b. Sentuhan (toching) 

Sentuhan adalah isyarat tangan yang dilambangkan dengan sentuhan 

badan. Sentuhan merupakan perilaku nonverbal yang memiiki banyak 

makna yang dapat menggantikan kata-kata. Sentuhan bias berupa 

tamparan, pukulan, cubit, senggolan, tepuk, pelukkan, berjabatan tangan. 

Makana suatu isyarat gerakan tubuh tidak dapat digeneralisasi dalam 

semua situasi. 

c. Parabahasa 

Parabahasa atau paralanguage adalah isyarat yang ditimbulkan dari suara, 

sehinnga dapat memahami sesuatu dibalik apa yang diucapkan. 

Parabahasa merujuk pada aspek-aspek suara selain ucapan yang dapat 

dipahami. Misalnya, kecepatan berbicara, tinggi rendahnya nada suara, 

intensitas (volume) suara, intonasi, kualitas vokal, warna suara, dialek, 

tawa, tangis, gumaman, desahan, dan lain sebagainya. Setiap karakteristik 

suara ini mengkomunikasikan emosi dan fikiran manusia. 

d. Penampilan fisik 

Orang lahir ditakdirkan dengan berbagai bentuk tubuh. Postur tubuh 

mempengaruhi citra-diri seperti cara duduk atau cara berdiri. Seringkali 

orang member makna tertentu pada karakteristik fisik yang bersangkutan 

seperti bentuk tubuh, warna kulit, gaya rambut, dan lain sebagainya. 
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Setiap orang pun memiliki persepsi mengenai penampilan fisik seseorang 

baik itu dari busananya (warna, model, wana, dan lain sebagainya) dan 

juga aksesoris lain yang digunakannya seperti kacamata, kalung, anting, 

dan sebagainya. 

e. Proksemik 

Proksemik (proxemics) adalah Bahasa nonverbal yang membahas tentang 

ruang dan bagaimana kita mengunakan ruang itu untuk berkomunikasi.  

f. Kronomik 

Kronimik (chronemics) secara ringkas, bias dikatakan bagaimana kita 

mempersepsikan dan menggunakan waktu untuk mengidentifikasi 

identitas dan komunikasi, misalnya membangun rumah, menanam padi, 

melaksanakan perkawinan, membeli sesuatu dan sebagainya. 

g. Keheningan 

Sikap diam juga merupakan kode non verbal yang mempunyai arti. Mix 

Picard dalam (Cangara, Hafied, 2014:1124) menyatakan bahwa diam 

tidak semata-mata mengundang arti bersikap negatif, tetapi juga bisa 

melambangkan sikap positif. 

h. Warna 

Memberi arti terhadap objek. Hal ini dapat dilihat pada upacara-upacara 

ritual lainnya yang sering dilambangkan dengan warnawarni. Disamping 

itu, warna juga sering digunakan untuk menunjukkan suasana emosional, 

cita rasa, afiliasi politik, dan bahkan mungkin keyakinan agama.   
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i. Artefak 

Secara historis artefak atau artefact itu benda arkeologi atau peninggalan 

bersejarah yang dibuat dan dimodifikasi manusia. Benda-benda ini 

sifatnya mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. 

Contohnya adalah batu, mata panah, tanduk hewan. Barang bersejarah ini 

sangat berharga sehingga disimpan di museum. 

2.4 Ritual Adat Nggua 

2.4.1  Definisi upacara ritual 

Secara etimologis, upacara ritual dapat dibagi atas dua kata yakni upacara dan 

ritual. Upacara adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan sekelompok orang serta 

memiliki tahapan yang sudah diatur sesuai dengan tujuan acara. Sedangkan yang 

dimaksud dengan ritual adalah suatu hal yang berhungan dengan keyakinan dan 

kepercayaan spiritual dengan suatu tujuan tertentu (Situmorang, 2004: 175). Maka 

Situmorang dapat menyimpulkan bahwa pengertian upacara ritual adalah sebuah 

kagiatan yang dilakukan sekelompok orang yang berhubungan terhadap keyakinan dan 

kepercayaan spiritual dengan suatu tujuan tertentu (Situmorang,2004:175). 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upacara adalah sebagai 

berikut: 

a. Rangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat kepada aturan-aturan tertentu 

menurut adat atau agama.  
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b. Perbuatan atau perayaan yang dilakukan atau diadakan sehubungan dengan 

peristiwa penting. 

Menurut Purba dan Psaribu, dalam buku yang berjudul Musik Populer” 

mengatakan bahwa: Upacara Ritual dapat diartikan sebagai peranan yang dilakukan 

oleh komunitas pendukung suatu agama, adat-istiadat, kepercayaan, atau prinsip, 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan ajaran atau nilai-nilai budaya dan spritual 

yang diwariskan turun-temurun oleh nenek moyang mereka (Purba dan Pasaribu, 2004: 

134).  

Menurut Koentjaraningrat pengertian upacara ritual atau ceremony adalah: 

sistem aktifitas atau rangkaian tindakan yang ditata oleh adat atau hukum yang berlaku 

dalam masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa yang biasanya 

terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan. (Koentjaraningrat, 1990: 190). 

Keberadaan ritual diseluruh daerah merupakan wujud simbol dalam agama atau religi 

dan juga simbolisme kebudayaan manusia. Tindakan simbolis dalam upacara religius 

merupakan bagian sangat penting dan tidak mungkin dapat ditinggalkan begitu saja. 

Manusia harus melakukan sesuatu yang melambangkan komunikasi dengan Tuhan. 

Selain pada agama, adat istiadat pun sangat menonjol simbolismenya, upacara-upacara 

adat yang merupakan warisan turun temurun dari generasi tua ke generasi muda.  
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2.4.2 Upacara Adat Nggua  

Nggua menurut Mosalaki (Ketua adat) nggu adalah bunyi sementara A 

bermakna sudah ada, kami ada. Arti umumnya adalah ola tau, ola meko utu bheni tebo. 

Nggua dapat diartikan sebagai upacara adat yang berkaitan dengan kehidupan manusia 

dengan dirinya (tebo) lahir-dewasa, hidup/kawin dan mati serta upacara berkaitan 

dengan kehidupan yang bekerja untuk mewujudkan gae ola kema tau ola muri 

(kesejahteraan manusia) dan juga bermakna upacara adat untuk mengucapkan terima 

kasih dan syukur kepada Dia yang tertinggi atau pesta syukuran seusai panen. 

Pesta adat ini merupakan sebuah rangkaian ritual yang dimulai sejak awal 

dengan membuka kebun baru hingga berujung pada nggua dan ditutup dengan tarian 

gawi atau menari bersama saat pesta sukuran. Ritual nggua dimulai dengan prosesi so 

au (bakar aur) menentukan tempat dimana akan dibuka uma wolo (lahan baru). 

Mosalaki melakukan puju tana (mengambil tanah) di lahan yang akan dibuka. guna 

memindahkan roh-roh agar tidak mengganggu acara buka kebun.  Dilaksanakan ngeti 

poto ura aje (menebang hutang) sebagai simbol untuk memulai buka ladang dan 

memeberikan tanda untuk membuka ladang. 

Pada saat prosesi ini dibiatkan poo are (nasi bakar) dan juga ada pire 

(pantangan) bagi masyarakat desa Adat Saga yang biasa rentan waktu pantangan satu 

atau tiga hari. Kemudian rangkain ritual disusun wari (jemur hutan) yang sudah di 

tebas, memebiarkan beberapa waktu. Dilakukan jengi (membakar hutan) yang sudah 

kering yang akan dijadikan kebun, kemudian dilanjutkan dengan sele ago atau sewu 

petu, atau reba rango dengan upacara seru fata (tolak bala) dimana tanah dibungkus 
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dengan dahan, ranting dan lainnya lalu ditarik dari ujung atas kebun menuju arah bawah 

atau tempat yang lebih rendah (lawo). 

Rangkaian acara tersebut dilanjutkan dengan ngoro ngapo (membersihkan 

ladang) sehabis sele ago dan membuatkan kebe kolo serta Bhene, membuatkan wadah 

berbentuk persegi empat sama sisi atau disebut ola roe. Selanjutnya, tedo (menanam 

padi) dan tanaman lainnya, sebelum tedo yang disimpan pada bhengge. Tedo 

(menanam padi) pertama dilakukan oleh mosalaki pada waktu pagi buta sebelum orang 

lain tahu, lalu menyusul dengan fai walu ana kalo (masyarakat biasa). Saat tanaman 

sudah berumur 3 bulan dan mulai matang saat ini dinamakan dengan tondo lobo rabhe. 

Pada saat ini diadakan nggua uta bue atau memakan kacang-kacangan, yang berarti 

mengingatkan kembali keturunan dan leluhur atau nenek moyang kita yang datang 

secara bersusun atau berketurunan. Bue (kacang) bentuk bijinya yang bersusun 

melambangkan keturunan yang tidak berhenti, sistem tangga. 

Setelah padi siap panen dilaksanakan keti pare (memetik padi). Pare (padi) 

yang di petik itu disimpan selalu di bhengge dan dari sana diantar ke loka lise. Hasil 

panen ini kemudian diadakan upacara adat yang disebut denganmakan nasi baru atau 

nggua keu uwi (keu atau pinang dan uwi atau ubi). Setelah melakukan makan bersama 

dengan warga masyarakata, keesokan harinya diadakan gawi  atau menari bersama. 

Tarian gawi lebih dahulu dilakukan oleh mosalaki kemudian disusul oleh ana kalo fai 

walu (warga masyarakat biasa). Setelah upacara nggua keu uwi, diadakan joka ju atau 

tolak bala. Upacara tolak bala ini diadakan agar segala penyakit atau bala tidak akan 

masuk lagi bila membuka kebun berikutnya. Segala penyakit diusir dari kebun atau 
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ladang tersebut agar hasil panen bisa mencukupi sesuai harapan. Ritual ditutup dengan 

melaksanakan tarian gawi bersama-sama. Sebelum Gawi, mosalaki menuangkan arak 

(moke) dan membei makan kepada leluhur di batu ceper yang berada di tengah 

lapangan rata di kampung adat tempat di lakukan gawibersama. 

(http://www.cendananews.com/2016/12/nggua-syukuran-panen-komunitas-adat.html, 

(akses, 28  februari 11.25). 

2.5. Penelitian Terdahulu  

Imroh An-Nahdliyah (2012) Komunikasi Transidental Jama’ah Thoriqoh 

(Studi Fenomenalogi Tentang Pengelaman Komunikasi Transidental Jama’ah 

Thoriqoh wan Naqsabandiyah Di Surabaya). Hasil penelitian menunjukan bahwa 

pengelaman komunikasi transidental melalui sholat adalah ketika sholat terkadang 

muncul masalah-masalah duniawi sehingga menghilangkan komunikasi batin dengan 

Allah, dan ketika sholat masing-masing anggota tubuh dapat ikut membaca bacaan 

sholat, sehingga yang terasa adalah seperti sholat dengan orang banyak, dan 

pengelaman lainnya adalah mengantuk. Pengelaman komunikasi transidental melalui 

dzikir adalah saat membaca dzikir. Dzikir tersebut seakan-akan membaca sendiri, dan 

pengelaman lainnya adalah terserang nikmat ngantuk. Pengelaman komunikasi 

transidental melalui tafakkur adalah mendapatkan makna yang orisinal, lebih terhayati 

dan hati merasa tercerahkan, sedangkn pengelaman lainnya adalah menangis ketika 

bertafakkur. Judul yang diteliti sekarang adalah tentang komunikasi transidental yang 

terdapat di ritual nggua.  

http://www.cendananews.com/2016/12/nggua-syukuran-panen-komunitas-adat.html
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Makna Ziarah Sebagai Media Komunikasi Transidental (Studi Etnografi 

Ziarah Di Makam Habib Abdurrahman Bin Abdullah Al-Habsyi Cikini Jakarta) (2015) 

mengatakan bahwa, Komunikasi transidental dibagi atas 3 hal yaitu, situasi kounikatif, 

peristiwa komunikatif dan tindak komunikatif. Sedangkan judul yang diteliti sekarang 

adalah tentang komunikasi transidental yang terdapat di ritual nggua.  

Tabel 2.1 Penelitian-Penelitian Terdahulu 

No Penelitian  

Terdahulu 

Persamaan 

dengan Penelitian 

yang Sekarang 

Perbedaan dengan Penelitian yang 

Sekarang 

1 Imroh An-

Nahdliyah (2012) 

Komunikasi 

Transidental 

Jama’ah Thoriqoh 

(Studi 

Fenomenalogi 

Tentang 

Pengelaman 

Komunikasi 

Transidental 

Jama’ah Thoriqoh 

wan 

Naqsabandiyah Di 

Surabaya) 

Meneliti 

tentang 

komunikasi 

transidental 

 

 

 

 

Penelitian terdahulu lebih menekankan pada 

komunikasi transidental pada saat melakukan 

sholat, dzikir dan tafakkur. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa komukasi transidental 

pada saat sholat terkadal muncul masalah-

masalah duniawi sehingga menghilangkan 

komunkasi batin dengan Allah, komunikasi 

transidental pada saat dzikir adalah saat 

mebaca dzikir seakan-akan membaca sendiri 

dan terserang niknat ngantuk, dan komunikasi 

transidental pada sat tafakkur adalah 

mendapatkan makna yang orisinil, lebih 

terhayati, dan hati merasa tercerahkan, dan 

pengelaman lainnya adalah menangis.  

Sedangkan penelitian yang sekarang lebih 

menekankan pada komunikasi transidental 

yang terdapat pada ritual nggua dan makna 

yang terkandung didalamnya. 

2    Ahmad Hanan (2015) 

MaknaZiarah Sebagai 

Media Komunikasi 

Transidental (Studi 

Etnografi Ziarah di 

Makanm Habib 

Abdurrahman Bin 

Abdullah Bin Abdullah 

Alhabsyi Cikini Jakarta)  

 Penelitian terdahulu lebih menekankan pada  

Komunikasi transidental dibagi atas 3 hal 

yaitu, situasi kounikatif, peristiwa 

komunikatif dan tindak komunikatif. 

Sedangkan judul yang diteliti sekarang adalah 

tentang komunikasi transidental yang terdapat 

di ritual nggua. Sedangkan penelitian yang 

sekarang lebih menekankan pada komunikasi 
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2.6 Teori  Interaksi Simbolik 

Teori InteraksionaSimbolik  yang masih  merupakan  pendatang baru dalam  

studi  ilmu komunikasi, yaitu sekitar awal abad ke-19 yang lalu.  Sampai akhirnya teori 

interaksi simbolik  terus  berkembang sampai saat ini, dimana secara tidak langsung  SI  

merupakan cabang sosiologi dari perspektif interaksional (Ardianto. 2007: 40). 

Interaksi simbolik menurut perspektif interaksional, merupakan salah satu 

perspektif yang ada dalam studi komunikasi, yang barangkali paling bersifat ”humanis” 

(Ardianto. 2007: 40). Dimana, perspektif ini sangat menonjolkan keagungan dan maha 

karya nilai individu diatas pengaruh  nilai-nilai yang ada selama ini. Perspektif ini 

menganggap setiap individu di dalam dirinya memiliki esensi kebudayaan, berinteraksi 

di tengah sosial masyarakatnya, dan menghasilkan makna ”buah pikiran” yang 

disepakati secara kolektif.  Dan pada akhirnya, dapat dikatakan bahwa setiap bentuk 

interaksi sosial yang dilakukan oleh setiap individu, akan mempertimbangkan sisi 

individu tersebut, inilah salah satu ciri dari perspektif interaksional yang beraliran 

interaksionisme simbolik. 

Teori interaksi simbolik (symbolic interactionism) memfokuskan 

perhatiannya pada cara-cara yang digunakan manusia untuk membentuk makna dalam 

transidental yang terdapat pada ritual nggua 

dan makna yang terkandung didalamnya. 
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struktur masyarakat melalui percakapan. Interaksi simbolik pada awalnya merupakan 

suatu gerakan pemikiran dalam ilmu sosiologi yang dibangun oleh George Herbert 

Mead, dan karyanya kemudian menjadi inti dari aliran pemikiran yang dinamakan 

Chicago School (Morissan, 2013:224). 

Menurut teori Interaksi simbolik, kehidupan sosial pada dasarnya adalah 

interaksi manusia yang menggunakan simbol-simbol, mereka tertarik pada cara 

manusia menggunakan simbol-simbol yang merepresentasikan apa yang mereka 

maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Dan juga pengaruh yang 

ditimbulkan dari penafsiran simbol-simbol tersebut terhadap perilaku pihak-pihak yang 

terlihat dalam interaksi sosial. 

a. Secara ringkas Teori Interaksionisme simbolik didasarkan pada premis-

premis berikut:individu merespon suatu situasi simbolik, mereka merespon 

lingkungan termasuk obyek fisik (benda) dan Obyek sosial (perilaku 

manusia) berdasarkan media yang dikandung komponen-komponen 

lingkungan tersebut bagi mereka. 

b. Makna adalah produk interaksi sosial, karena itu makna tidak melihat pada 

obyek, melainkan dinegosiasikan melalui penggunaan bahasa, negosiasi itu 

dimungkinkan karena manusia mampu mewarnai segala sesuatu bukan 

hanya obyek fisik, tindakan atau peristiwa (bahkan tanpa kehadiran obyek 

fisik, tindakan atau peristiwa itu ) namun juga gagasan yang abstrak. 

c. Makna yang interpretasikan individu dapat berubah dari waktu ke waktu, 

sejalan dengan perubahan situasi yang ditemukan dalam interaksi sosial, 
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perubahan interpretasi dimungkinkan karena individu dapat melakukan 

proses mental, yakni berkomunikasi dengan dirinya sendiri. 

Terdapat tiga konsep penting dalam teori yand dikemukakan Mead yaitu 

masyarakat, diri, dan pikiran. Ketiga konsep tersebut memiliki aspek-aspek yang 

berbeda namun berasal dari proses umum yang sama yang disebut “tindakan sosial” 

(sosial act). 

 Pengunaan teori Interaksi Simbolis dalam penelitian ini karena teori ini 

berpandang bahwa kenyataan sosial didasarkan kepada definisi dan penilaian 

subjektif individu dan merupakan definisi bersama yang dimiliki individu yang 

berhubung dengan bentuk yang sama, yang menghubungkan satu sama lain. 

Tindakan-tindakan individu dan juga pola interaksinya dibimbing oleh definisi 

bersama yang sedemikian itu dan dikonstruksikan melalui proses interaksi. 

 


