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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia merupakan mahluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal, dengan bukti 

mereka menggunakan akalnya untuk menjalankan kehidupan bersama orang lain. 

Cara manusia menggunakan akalnya untuk meraih hubungan dengan orang lain 

ialah dengan proses komunikasi. Kecenderungan manusia berkomunikasi dengan 

orang lain merupakan sebuah dorongan naluri
1
. Dorongan naluri ini membuat 

manusia selalu ingin bergaul atau berinteraksi dengan sesama manusia.  

Komunikasi dalam konteks apapun  adalah bentuk dasar adaptasi terhadap 

lingkungan. Melalui komunikasi manusia dapat memenuhi kebutuhan biologisnya 

juga kebutuhan psikologis dan kebutuhan emosionalnya. Para psikolog 

berpendapat kebutuhan utama manusia dan agar menjadi manusia yang sehat 

secara rohani adalah harus memenuhi kebutuhan akan hubungan sosial yang 

ramah yang hanya bisa terpenuhi dengan membina hubungan yang baik dengan 

orang lain. Produk dari interaksi atau hubungan antar manusia ini dikenal sebagai 

kehidupan masyarakat. 

Komunikasi sosial sangat diperlukan untuk keberlangsungan hidup, untuk 

memperoleh kebahagiaan, untuk menjadikan terhindar dari tekanan dan 

ketegangan, untuk memupuk hubungan dengan orang lain, untuk membangun 

konsep diri, dan untuk aktualisasi diri. Implisit dengan komunikasi sosial ini  

adalah fungsi komunikasi kultural (budaya). Para ilmuwan sosial mengakui bahwa  

 

1 Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi. (Jakarta : Penerbit Aksara Baru.1986), hlm.10 
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budaya dan komunikasi itu mempunyai hubungan timbal balik. Budaya menjadi 

bagian perilaku komunikasi dan komunikasi ikut menentukan, memelihara, 

mengembangkan atau mewariskan budaya. 

Komunikasi merupakan mekanisme untuk mensosialisasikan norma-norma 

budaya masyarakat, baik secara horizontal yaitu dari suatu masyarakat ke 

masyarakat yang lain, maupun secara vertikal dari suatu generasi kepada generasi 

berikutnya.  

Untuk mencapai keberlangsungan hidup dan memperoleh kebahagiaan, 

masyarakat melaksanakan komunikasi sosial. Dengan komunikasi sosial tersebut 

masyarakat mengkontruksi realitanya sendiri, menyediakan pengkhasan khusus 

atas diri, orang lain dan obyek-obyek sehingga memudahkan penyesuaian 

seseorang ke dalam lingkungan sosialnya. Masyarakat mengkontruksi realitanya 

ke dalam bentuk tradisi budaya yang memiliki nilai seni. Kelompok masyarakat 

yang menjalankan tradisi itu ada pada sebagian masyarakat Jawa. Masyarakat 

Jawa memiliki banyak tradisi komunikasi sosial yang mengakar  kuat dan 

mempunyai kesakralan untuk dijalankan, dirayakan dan dihormati. Hampir setiap 

tahapan dalam kehidupan masyarakat Jawa memiliki tradisinya yang dianggap 

sebagai sebuah keharusan untuk taat bagi pengikutnya.  

Salah satu tradisi masyarakat jawa yang juga dianggap sebagai komunikasi 

dan dianggap penting oleh pengikutnya adalah buwuh. Buwuh atau biasa disebut 

sumbang menyumbang adalah tradisi yang ditiap daerah memiliki berbagai 

sebutan seperti  bowo, becek dan sebagainya. Budaya buwuh dilakukan 

masyarakat dalam rangka berpartisipasi dalam hajat yang diselenggarakan oleh 

salah satu warga setempat. Masyarakat yang berpartisipasi memberikan amplop 
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berisikan uang atau juga bisa memberikan barang (beras, minyak goreng, atau 

sembako lainnya). Sistem dalam budaya buwuh ini adalah saling memberi dalam 

arti ketika salah satu warga sudah di-buwuh maka warga yang memiliki hajat 

tersebut suatu ketika harus melakukan buwuh kepada orang – orang yang telah 

berpartisipasi dalam hajatnya.  

Salah satu masyarakat yang masih memiliki kekentalan budaya buwuh yaitu 

ada pada masyarakat yang tinggal di Kabupaten Magetan. Kabupaten Magetan 

adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Magetan telah 

bertumbuh dan berkembang secara dinamis dan berkembang menjadi kota wisata 

dengan luas daerahnya 688.85 km
2
. Dengan jumlah penduduk mencapai 672.142 

jiwa pada tahun 2011
2
. Dengan berkembangnya Kabupaten Magetan tidak 

menutup kemungkinan bahwa terdapat pendatang baru yang memilih tinggal 

disana. Pendatang baru ini tentunya memiliki berbagai budayanya sendiri kerana 

memiliki background yang berbeda pula.  

Bisa berbeda secara suku maupun agama yang tentunya dipengaruhi oleh letak 

geografis sehingga kebiasaan yang sama pun terkadang cara pelaksanaannya 

berbeda. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk sebutan buwuh 

saja hampir tiap daerah memiliki nama yang berbeda. Cara yang dilakukan 

masyarakat saat melakukan buwuh pun berbeda. Sebagai contoh perbandingan 

adalah buwuh daerah Tulungagung, ketika masyarakat melakukan buwuh, mereka 

dipersilahkan masuk dan mengikuti acaranya dahulu baru saat tertentu ketika 

keluar dari acara tersebut barulah mereka memasukkan uang kedalam guci. 

Berbeda dengan masyarakat Magetan yang memasukkan uang untuk buwuh  

2 Situs resmi kementrian dalam negeri. http://www.kemendagri.go.id/pages/profil- 

daerah/kabupaten/id/35/name/jawa-timur/detail/3520/magetan diakses pada 22 juni 2015 
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tersebut ketika mereka baru datang. Perbedaan inilah yang menjadikan salah satu 

alasan menarik peniliti untuk mengetahui tentang fenomena masyarakat 

pendatang yang melakukan buwuh padahal bisa saja mereka melakukan hal 

tersebut dengan sebutan yang sama namun dengan cara yang berbeda, ataupun 

bahkan belum pernah melakukan buwuh sekalipun dikarenakan beda pulau, beda 

suku, ataupum bahkan beda agama.  

Berdasarkan pada data diatas, peneliti akan melakukan penelitian di 

Kabupaten Magetan tepatnya di Desa Bulugunung. Pemilihan lokasi ini 

berdasarkan alasan geografi karena memperhitungkan dekatnya tempat tinggal 

peneliti dan alasan khusus yaitu uniknya masyarakat Bulugunung memperlakukan 

buwuh secara unik yaitu benar – benar mementingkan nilai pemberian dari orang 

yang melakukan buwuh, mereka suatu ketika sempat harus menjual ternaknya 

hanya untuk mengembalikan pemberian orang – orang yang pernah datang 

diacaranya dulu. Masyarakat desa Bulugunung mengkontruksi realitanya ke dalam 

bentuk tradisi yang memiliki nilai seni yaitu budaya buwuh. Budaya buwuh 

masyarakat di desa Bulugunung Kecamatan Plaosan nampak sebagai atau 

merupakan pernyataan keberadaan / eksistensi bagi masyarakatnya. Terdapat 

banyak pesan yang dikomunikasikan yang menunjukan bahwa budaya buwuh 

adalah pernyataan eksistensi diri.  

Budaya buwuh masyarakat di desa Bulugunung Magetan merupakan produk 

budaya. Dalam budaya buwuh tersebut tidak sekedar tradisi sumbang 

menyumbang semata, namun dalam budaya buwuh tersebut terdapat berbagai 

bentuk budaya yang berakar dari budaya asli masyarakat Indonesia yaitu 

kerukunan, kerjasama, etika dan komunikasi  baik dalam bentuk aktivitas nyata 
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maupun dalam bentuk proses-proses simbolik. Budaya kerukunan nampak jelas 

dan menunjukkan kekhasannya  pada motto kerja “guyub rukun saiyeg saeko 

prapti” (berkumpul bersama, bekerja dengan damai dan rukun) Motto kerja 

tersebut menggugah semangat kerukunan diantara anggota masyarakat. Budaya 

kerjasama nampak pada aktivitas penyelenggaraan kerja bakti, hajatan, dan lain-

lain dengan prinsip gotong royong baik pada kegiatan fisiknya maupun 

pendanaan.  Etika nampak pada falsafah “ojo ngasorake” (jangan menyepelekan). 

Sebuah falsafah hidup yang menciptaan ketaatan kepada aturan, suatu regulasi 

tidak tertulis agar tidak melanggar norma-norma masyarakat. Budaya komunikasi 

nampak jelas memiliki ciri khas dimana seluruh fenomena yang terjadi 

menggambarkan ciri kehidupan masyarakat yang menginginkan kedamaian, 

kesejahteraan, kekeluargaan.  

Budaya buwuh tersebut memungkinkan para pesertanya  berbagi komitmen 

emosional dan menjadi perekat bagi keakraban mereka. Ritual menciptakan 

perasaan tertib (a sense of order) terutama pada masyarakat yang kacau balau. 

Ritual memberikan perasaan nyaman terhadap amal-amalan yang dilakukannya (a 

sense of predictability)  bukan substansi kegiatan ritual itu sendiri yang terpenting 

melainkan perasan senasib sepenanggungan yang menyertainya.  Perasaan bahwa 

mereka terikat oleh sesuatu yang lebih besar dari pada diri mereka sendiri
3
. 

Perasaan ini digambarkan oleh seorang pengamat budaya bernama Bapak Karjan 

sekaligus kepala sekolah SD Plaosan 1, beliau menceritakan bahwa warga sekitar 

itu bisa sampai menjual sapi untuk membalas pemberian dari warga ketika dulu 

warga pernah memberikan sumbangan kepadanya. Hal ini sangat masuk akal jika 

ketika memasuki bulan “musim kawin” dalam sehari seorang warga bisa 
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mendatangi 3 undangan sekaligus. Kemudian bagaimana dengan orang luar yang 

hendak tinggal di daerah Bulugunung, apakah orang luar tersebut ketika ada acara 

pernikahan juga melakukan buwuh seperti yang dilakukan warga bulugunung. Hal 

ini perlu diketahui oleh warga Bulugunung agar tidak terjadi kesalahpahaman. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin meneliti makna budaya 

buwuh pada masyarakat pendatang di Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan 

Kabupaten Magetan berdasarkan pada pendatang yang juga melakukan buwuh. 

B.  Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah “ Bagaimana makna budaya buwuh dikalangan masyarakat pendatang di 

Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan”.  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

dimaksudkan untuk “Mendeskripsikan bagaimana makna budaya buwuh 

dikalangan masyarakat pendatang di Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan 

Kabupaten Magetan?” 

 

 

 

 

 

 

3 Mulyana, Deddy. Ilmu komunikasi Suatu Pengantar (Bandung: PT Remaja Rosdakarya.2007), hlm.30 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, dapat diungkapkan bahwa penelitian 

ini memiliki manfaat sebagai berikut:
  

1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi bagi 

akademisi seluruh Indonesia khususnya mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang. Referensi yang dimaksud khususnya bagaimana 

makna budaya buwuh dikalangan masyarakat pendatang di Desa 

Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai gambaran kepada masyarakat Indonesia khususnya warga Desa 

Bulugunung mengenai makna budaya buwuh dikalangan masyarakat 

pendatang agar terjadi pemahaman antara warga Bulugunung dan 

pendatang  di Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten 

Magetan. 

b. Menambah wawasan pembaca khususnya mahasiswa terutama yang 

berhubungan dengan makna budaya buwuh dikalangan masyarakat 

pendatang di Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan Kabupaten 

Magetan. 

 

 

 

 

 

 


