
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama 

oleh dua kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan 

bangsa Indonesia merupakan warisan dari nenek moyang dahulu yang merupakan 

gabungan dari beberapa unsur kebudayaan daerah, yang merupakan wujud dari 

kebudayaan nasional. 

Kebudayaan daerah tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat 

di seluruh daerah di Indonesia. Setiap daerah memiliki ciri khas kebudayaan yang 

berbeda, baik dari hasil karya masyarakat maupun hasil kebudayaan yang meliputi 

rumah adat, tarian, lagu, alat musik, pakaian dan sebagainya. 

Istilah “Kebudayaan” dan “Culture” berasal dari bahasa Sanksekerta yaitu 

“Buddhayah” yang merupakan bentuk jamak dari kata “Buddhi” yang berarti 

“Budi” atau “Akal”. Selain itu, kata “Culture” yang merupakan kata asing yang 

sama artinya dengan kebudayaan berasal dari kata Latin “Colore” yang berarti 

“Mengolah, dan Mengerjakan”. (Koentjoroningrat, 2002:181) 

Budaya adalah suatu konsep yang membangkitkan minat. Koentjoroningrat 

mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan 

hasil karya manusia dalam  rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik 

manusia dengan belajar.   



Manusia dan kebudayaan merupakan kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, 

sementara itu pendukung kebudayaan adalah manusia itupun sendiri. Pewarisan 

kebudayaan tidak hanya diwariskan secara vertikal atau anak cucu saja melainkan 

bisa melalui horizontal yaitu manusia yang satu dapat belajar kebudayaan dari 

manusia lainnya. Berbagai gagasan dapat di komunikasikan kepada orang lain dan 

di kembangkan dengan gagasan dalam bentuk simbol, lambang, maupun bahasa. 

Masyarakat Jawa selalu diwarnai oleh unsur-unsur simbolis yang 

dituangkan dalam bentuk Upacara, salah satunya adalah pernikahan. Pernikahan 

adat Jawa pada umumnya dilakukan beberapa ritual mulai dari Mlapati, Ngetutake 

Balung Pisah, Melamar, Peningsetan, Penentuan Hari, Pemasangan Tarub, 

Pingitan, Siraman, Meratus Rambut, Ngerik, Manggula,Upacara Jomblokan dan 

Akad Nikah, Temu Manten, hingga Resepsi.  Selain melakukan upacara adat 

tentunya setiap daerah memiliki pakaian adat yang digunakan untuk pernikahan, 

salah satunya adalah Malang yaitu pakaian adat Malangan Keprabon. 

Menurut J.J Honigmann dalam Koentjoroningrat (2002:186) di buku  

antropologinya The World of Man (1959) membedakan adanya tiga wujud 

kebudayaan antara lain : 

a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, 

norma-norma, peraturan dan sebagainya. 

b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola 

dari manusia dalam masyarakat 

 



c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. 

Wujud ketiga dari kebudayaan disebut dengan budaya fisik yang berupa 

seluruh total dari hasil fisik berupa aktivitas, perbuatan, dan karya manusia 

dalam masyarakat dan sifatnya paling konkret. 

Menurut pengertian di atas maka pakaian dikategorikan kedalam budaya 

fisik karena merupakan hasil karya dari karya manusia dalam masyarakat yang 

paling konkret dan sifatnya dapat di raba, di lihat, dan di foto. Namun karya itu 

lebih mengarah kepada hasil karya yang berasal dari sistem budaya. Karena 

pakaian merupakan hasil pemikiran, gagasan, dan konsep. 

Masyarakat Malang memiliki pakaian adat pernikahan yaitu Malangan 

Keprabon. Gaya pakaian adat Malangan Keprabon juga dipengaruhi Candi-candi 

peninggalan Raja-raja yang ada di Jawa Timur dan di sekeliling Kota maupun 

Kabupaten Malang, misalnya Candi Jago di Tumpang, Candi Badut di Malang 

bekas peninggalan Raja Gajahyana, dan Candi Singosari dengan Raja Kertanegara 

dan Raja Kendedes yang terkenal sangat cantik bernama Dewi Pradna Paramitha 

dari Kerajaan Singosari dengan Kendedes inilah di ciptakan pakaian Malangan 

Keprabon. 

Salah satu contoh bahwa pakaian adat Malangan Keprabon dipengaruhi 

oleh  beberapa kerajaan di Malang yaitu seperti yang ada pada celana pengantin 

Pria yaitu Celana  Motif  Tumpal Malangan ini terinspirasi dari Kerajaan 

Singosari dan Kuluk Makhuto tiga tingkat seperti kopyah, namun berbentuk 

tabung dan terdapat tiga tingkatan di kuluk tersebut. Hal ini seperti puncak Candi 

Singosari yang juga terdapat tiga tingkatan .  



Gaya pakaian pengantin Wanita yakni Kain Dodot Taman Sari terinspirasi 

oleh Candi Singosari (Candi Singosari dan Padma yang tumbuh dari umbinya 

pada semua arca peninggalan Singosari). Dalam pakaian ini, pengantin wanita 

mengenakan sanggul dengan bentuk Ukel Keprabon dan menggunakan perhiasan 

kepala Jamang Makhuto Keprabon yang menyerupai mahkota. Selain itu, 

perhiasan lainnya yang digunakan oleh pengantin pria dan wanita berupa Kalung 

Hara, Klat Bahu Keyora Fatma Sulur, dan Subang Kundala yang digunakan di 

telinga, tiga buah Gelang Kono, Cincin yang disematkan di jari telunjuk, dan 

Binggel Kono sebagai  hiasan kaki. 

 Menurut pemaparan dari salah satu perias yang ada di Singosari 

mengatakan bahwa, kebanyakan dari mereka menggunakan pakaian  adat Solo 

dan Yogyakarta, bahkan  Internasional. Ada kekhawatiran yang dirasakan oleh 

perias pengantin karena suatu saat nanti kebudayaan ini akan hilang.   Jika hal ini 

dibiarkan secara terus menerus kekhawatiran tersebut bisa terjadi bahkan generasi 

penerus tidak akan mengerti akan kebudayaan mereka sendiri. Walaupun banyak 

yang menggunakan pakaian adat lain seperti Solo dan Yogyakarta, tetapi di 

Singosari maupun di Kota Batu masih ada yang menggunakan pakaian adat 

Malangan Keprabon ini. Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan 

penelitian dalam rangka penelitian skripsi yang menyangkut tentang budaya adat 

Malangan dalam pernikahan adat beserta makna dari simbol-simbol yang 

terkandung di dalamnya yaitu: “ Makna Simbol Pesan  Pakaian Adat 

Pernikahan Malangan Keprabon Dalam Prosesi Adat Temu Manten” (Studi 



Pada Masyarakat Yang Menggunakan Pakaian Adat Pernikahan Malangan 

Keprabon dalam Prosesi Adat Temu Manten Di Malang Raya). 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian terkait latar belakang masalah di atas , maka penulis 

merumuskan pokok masalah yang akan diteliti sebagai berikut : 

“ Bagaimana masyarakat memaknai simbol pesan pakaian adat pernikahan 

Malangan Keprabon dalam prosesi adat temu manten ? ” 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki tujuan yang bisa menjadikan pengetahuan dari 

penelitian sebagai arah kedepannya, adapun tujuan diadakanya penelitian 

adalah “ Untuk mengetahui kesadaran masyarakat tentang makna simbol 

pesan pakaian adat pernikahan Malangan Keprabon dalam prosesi adat temu 

manten ”. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara Teoritis peneliti berharap agar penelitian ini dapat menjadi bahan 

rujukan bagi penelitian selanjutnya, sehingga mampu menunjang 

perkembangan dalam bidang Ilmu Komunikasi pada Umumnya, Khususnya 

berkaitan tentang Makna Simbol Komunikasi dalam Pernikahan Adat. 

 

 

 

 



b. Kegunaan Praktis 

1. Bagi Akademik 

 Penelitian ini bisa berguna bagi Mahasiswa Ilmu Komunikasi sebagai 

literatur atau sumber tambahan dalam memperoleh informasi bagi 

peneliti yang akan melaksanakan peneliti pada kajian yang sama. 

2. Bagi Perias atau Pelaku Budaya 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran sebagai sarana 

promosi dan edukasi tentang pakaian adat untuk mempromosikan kepada 

masyarakat agar pakaian ini tetap terjaga. 


