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  BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Komunikasi menjadi suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan 

manusia khususnya dalam hidup bersosial. Dapat dikatakan bahwa komunikasi 

merupakan inti dari kehidupan manusia. Komunikasi yang efektif dapat 

menyelesaikan suatu masalah serta dapat meningkatkan relasi. Terjadinya 

komunikasi adalah sebagai konsekuensi hubungan sosial (sosial relations) 

(Muslimin, 2010: 8).  

Menurut Flores de Grotari,  manusia, masyarakat, kebudayaan, peradaban  

dan kemajuan merupakan konsep yang berkaitan erat satu sama lain, namun 

hanya komunikasilah yang dijadikan sebagai penggerak, menjadi sebab 

terjadinya, mejadi dasar, atau sebagai fakta untuk menunjukkan keberadaan kita. 

Komunikasi ibarat darah yang mengalir dalam tubuh kita (Liliweri, 2015: 3).  

Menurut Judy komunikasi mempunyai dua fungsi umum yaitu pertama, 

untuk kelangsungan hidup diri sendiri yang meliputi: keselamatan fisik, 

meningkatkan kesadaran pribadi, menampilkan diri kita sendiri kepada orang lain 

dan mencapai ambisi pribadi. Kedua, untuk kelangsungan hidup masyarakat, 

tepatnya untuk memperbaiki hubungan sosial dan mengembangkan keberadaan 

suatu masyarakat (Mulyana, 2010: 5).  

Indikator paling umum untuk mengklasifikasikan komunikasi berdasarkan 

konteksnya atau tingkatnya adalah jumlah peserta yang terlibat dalam 

komunikasi. Maka dikenallah: komunikasi intrapribadi, komunikasi diadik, 
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komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok (kecil), komunikasi publik, 

komunikasi organisasi, dan komunikasi massa (Mulyana, 2010: 78).  

Menurut Febrina komunikasi antarpersonal adalah interaksi orang ke 

orang, dua arah, verbal dan non-verbal. Saling berbagi informasi dan perasaan 

antara individu dengan individu atau antarindividu dalam kelompok kecil 

(Liliweri, 2010: 27).  Tentunya dalam berbagai segi kehidupan komunikasi 

menjadi suatu hal yang menjadi perhatian. Setiap kebudayaan di Indonesia 

memiliki cara tersendiri dalam melakukan komunikasi.  Khususnya dalam 

kebudayaan Minangkabau, masyarakat dalam kebudayaan ini memiliki cara 

tersendiri dalam berkomunikasi.  

Aturan dalam komunikasi tersebut menjadi bagian dari adatnya, seluruh 

masyarakat dituntut untuk dapat menguasai hal tersebut. Tidak hanya berlaku 

bagi masyarakat yang menetap di daerah asli Minangkabau saja, tetapi seluruh 

masyarakat Minangkabau yang ada di daerah rantau juga harus dapat menerapkan 

aturan tersebut. Masyarakat Minangkabau yang dikenal sebagai masyarakat 

perantau tentu memiliki tugas lebih untuk dapat mempertahankan adatnya di luar 

wilayahnya. 

Pergi ke rantau atau lazim pula disebut merantau, merupakan produk 

kebudayaan Minangkabau1. Setiap orang, terutama anak muda akan senantiasa 

didorong dan ditarik agar pergi merantau oleh kaum kerabatnya dengan berbagai 

                                                             
1 Merantau sebagai produk kebudayaan ialah merantau menjadi salah satu yang lahir dari 

kebudayaan Minangkabau. Dianutnya sistem matrilineal dalam keluarga Minang, menyebabkan 

kaum laki-laki tidak mendapatkan tempat di rumah orang tuanya. Sehingga dalam hal ini laki-laki 

didorong untuk pergi merantau, baik itu tujuannya untuk menuntut ilmu atau sekedar mencari 

kekayaan di luar daerahnya sebagai bekal hari tua. Salah satu pepatah Minang yang 

menggambarkan hal tersebut adalah karantau madang di hulu, babuah babungo balun, marantau 

bujang dahulu, di rumah paguno alun 
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cara (Dt. Sanggoeno Diradjo, 2009: 63). Berdasarkan data dari Badan Statistik 

Migrasi Indonesia, Hasil Survei Antarsensus pada tahun 2015 1.148.930 jiwa 

terdapat Jumlah migrasi keluar dari provinsi sumatera barat dengan jumlah jenis 

kelamin perempuan sebanyak 555.502 jiwa dan jenis kelamin laki-laki sebanyak 

593.428 jiwa. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan merantau 

masyarakat Minang masih diterapkan hingga kini 

Bagi masyarakat Minang yang sedang merantau, mereka memegang 

prinsip dari pepatah dimano bumi dipijak, disitu langik dijunjuang, disinan 

ranting dipatah, adat disitu nan dipakai2 sehingga perantau Minangkabau harus 

pandai dalam menempatkan diri dan menyesuaikan diri dalam lingkungan 

perantauan. Namun dengan tegas pula pepatah ini mengingatkan, agar perantau 

Minangkabau tegar mempertahankan identitas ke-Minangkabauannya. Adat 

Minangkabau adalah adat yang bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. 

Penyesuaian diri dengan lingkungan di rantau tidak berarti melebur identitas diri 

sebagai Minangkabau. Dengan cara begini tidak akan dikucilkan dari pergaulan 

di rantau (Munir, 2013: 33). Beberapa perantau Minangkabau ketika berada di 

daerah rantau ada yang masih mengingat dan mengaplikasikan adat dan budaya 

dalam lingkup sesama orang Minangkabau yang ada didaerah rantau, hal ini 

dikarenakan mereka telah memiliki pemahaman dasar mengenai budaya dan 

lingkungan yang mendukung untuk terus dapat mengaplikasikannya. Sedangkan 

para perantau yang tidak lagi dapat mempertahankan ke-Minangkabauannya 

                                                             
2 Secara bahasa dapat diartikan “dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung, disana ranting 

dipatah, adat disitu yang dipakai”. Namun jika ditelaah dari makna sebenarnya dapat diartikan 

bahwa dimana saja masyarakat Minang berada, harus dapat beradaptasi dengan lingkungan serta 

nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut.  
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disebabkan oleh tidak didapatkannya pemahaman mengenai budaya tersebut 

sehingga budaya yang dipraktekkan tidak lagi budaya  dari daerah asalnya.  

Adanya budaya merantau yang hingga saat ini masih dilakukan oleh 

masyarakat Minang memberikan insiatif bagi mereka untuk membentuk suatu 

himpunan yang menampung para perantau-perantau Minang yang ada di daerah 

rantau tersebut. Salah satu komunitas Minang yang ada di Malang adalah 

Himpunan Keluarga Sehati yang telah berdiri sebelum perang dunia II. Terdiri 

dari 97 Keluarga yang merupakan 80% dari jumlah keseluruhan keluarga 

Minangkabau di Malang. Dari segi okipasi, mereka terdiri dari 8 dokter, 8 guru 

SLTA, 2 dosen universitas, 6 perwira militer(1 letnan kolonel, 3 mayor, 1 kapten 

dan 1 letnan), 4 pegawai sipil ABRI, 3 penyelidik tanah, 2 apoteker, 1 perawat, 1 

notaris, 12 pegawai pemerintah, 20 pedagang, 12 bekerja di perusahaan negara 

ataupun swasta (yang umumnya di tingkat manajer), 1 penjahit, 1 dukun, dan 14 

pensiunan pegawai negeri (Naim, 2013: 145).  

Dalam himpunan tersebut terdapat penghulu atau biasa disebut datuk yang 

berperan sebagai pemuka adat untuk memberikan saran dan masukan agar 

pelaksanaan setiap kegiatan himpunan ini dapat sesuai dengan adat dari daerah 

asal Minangkabau. Adat Minangkabau itu dibentuk berdasarkan ajaran agama 

Islam, terlihat pada falsafah hidup orang Minang yang berbunyi adat basandi 

syarak, syarak basandi kitabullah3. Hal tersebut tercermin dalam adat yang 

sangat memperhatikan sopan santun dan tata krama pada setiap tingkah laku 

                                                             
3 Adat dan syarak (agama) di Minangkabau, selalu bantu membantu; adat memakaikan peraturan-

peraturan yang sudah digariskan oleh syarak. Jadi semua urusan urusan perhelatan nikah kawin, 

kematian dan lain-lain, selalu berdasarkan kepada peraturan adat dan syarak. Kitabullah = kitab 

Allah, Quran (Bapayuang, 2016: 1). 
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maupun cara berkomunikasi masyarakat Minang dalam kehidupan sehari-

harinya. Berkaitan dengan adat Minangkabau menurut Dt Rajo Penghulu inti dari 

adat itu adalah budi pekerti yang baik dan rasa malu kepada sesama (Melalatoa, 

1995: 576).  

Adat yang diperhatikan orang Minang tidak sekedar cara mereka 

bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, tetapi cara atau etika 

berkomunikasi juga menjadi hal penting yang menjadi perhatian. Setiap 

pemilihan kata dalam berbicara sangat dipandang tinggi, sebab itulah kata dalam 

adat Minangkabau dipandang sebagai pusaka. Orang Minang mengenal adanya 

aturan komunikasi yang disebut kato nan ampek (kata yang empat) atau dikenal 

pula dengan istilah langgam kato (langgam kata). 

Langgam kato ialah semacam tata krama antara sesama mereka, sesuai 

dengan status sosial mereka masing-masing. Adanya tata krama itu tidak berarti 

ada bahasa bangsawan, di samping ada bahasa rakyat. Tata krama tersebut 

dipakai semua orang. Langggam Kato atau kato nan ampek terdiri dari kato 

mandaki (kata mendaki), kato manurun (kata menurun), kato malereang (kata 

melereng) dan kato mandata (kata mendatar) (Navis, 1986: 101).  

Orang Minang yang tidak mengenal tuturan kata atau aturan komunikasi 

tersebut dianggap belum beradat atau masih kanak-kanak. Pendapat lain 

mengatakan bahwa, andaikan orang Minang tidak dapat menggunakan tuturan 

yang sesuai dengan alur dan budaya yang berlaku, maka orang tersebut dapat 
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dikatakan “indak tau diampek”4 tidak tahu akan hal yang empat, artinya orang 

tersebut akan dikatakan tidak punya sopan santun, tidak beradat, tidak arif dan 

tidak bijaksana, serta tidak bermalu dan tidak beradab (Aslinda: 2001). Kato nan 

ampek yang menjadi suatu pemahaman dasar bagi orang Minangkabau dimana 

pun berada, seorang yang berasal dari keturunan Minangkabau dituntut untuk 

dapat memahami aturan tersebut. Sebab tingkah laku dan komunikasi sehari-hari 

diatur dalam kato nan ampek, terutama dalam proses komunikasi terkadang 

penyampaian pesan dilakukan secara implisit atau tersembunyi menggunakan 

kalimat tidak langsung sehingga respon yang diberikan oleh komunikan juga 

harus disampaikan secara tidak langsung. Akan dipandang sebagai suatu hal yang 

tidak sesuai jika kalimat tidak langsung yang disampaikan dibalas menggunakan 

dengan kalimat langsung. Jika terjadi pergeseran dalam penggunaan kato nan 

ampek bisa saja masyarakat Minangkabau kehilangan ciri khasnya, yaitu pada 

penggunaan kalimat tidak langsung berupa kiasan, sindiran, perumpamaan, 

peribahasa, dan pantun dalam proses komunikasi yang terjadi. Sehingga generasi-

generasi selanjutnya tidak lagi dapat berkomunikasi secara tidak langsung dan 

tidak pula dapat memahami suatu pesan komunikasi yang disampaikan secara 

implisit oleh lawannya dalam berkomunikasi.  

Dijunjung tingginya adat dalam masyarakat tersebut, tentunya seorang 

perantau pun juga dituntut agar tidak melupakan warisan nenek moyang mereka. 

Selain mereka juga harus dapat beradaptasi dengan budaya dan adat setempat, 

disinilah peran penting dari individu untuk dapat mempertahankan adat yang 

4 Tidak tau dengan yang empat (ungkapan bagi masyarakat yang tidak memahami mengenai 

langgam kato atau kato nan ampek sebagai salah satu bagian dari adat dan budaya yang berlaku 

bagi masyarakat Minangkabau) 
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dibawanya, serta menyeimbangkan dengan adat di tempat tinggal yang baru. 

Berdasarkan kesadaran individu yang dimiliki untuk mempertahankan adat 

tersebut agar selanjutnya dapat diwariskan kepada generasi-generasi penerus, 

sehingga sebesar apa pun pengaruh budaya lain yang menerpa dirinya, tidak akan 

menghilangkan budaya asalnya.  

Melihat fenomena yang terjadi pada perantau saat ini, banyak diantara 

mereka yang melakukan proses adaptasi terhadap budaya baru justru 

menghilangkan budaya asalnya. Meskipun ada yang masih melestarikan budaya, 

tetapi budaya tersebut tidak lagi diturunkan kepada generasi penerusnya. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti berangkat untuk melakukan 

penelitian mengenai  “Eksistensi Penggunaan Kato nan Ampek dalam 

Komunikasi Antarpersonal” dimana pada penelitian ini peneliti akan melakukan 

studi pada Himpunan Keluarga Sehati  Malang. 

2.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan pemaparan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah bagaimana eksistensi penggunaan kato nan ampek dalam komunikasi 

antarpersonal perantau Minang di kabupaten Malang, Kota Malang dan Batu? 

2.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi penggunaan kato nan 

ampek dalam komunikasi antarpesonal yang terjadi pada perantau Minangkabau 

yang berada di kabupaten Malang, kota Malang dan Batu.  
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2.4 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan yang telah peneliti kemukakan di atas, maka penelitian 

ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1.  Secara teoritis  

Penelitian ini digunakan sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan, 

wawasan dan pengalaman mengenai penggunaan kato nan ampek dalam 

berkomunikasi bagi masyarakat Minang 

2.  Secara Praktis  

a.    Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang penggunaan kato 

nan ampek dalam berkomunikasi 

b.    Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan  

wawasan mengenai kebudayaan yang ada di Indonesia, bagi mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Malang pada umumnya serta bagi mahasiswa 

Ilmu Komunikasi pada khususnya.  


