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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

A.   Prinsip komunikasi  

 Komunikasi menurut Deddy Mulyana memiliki 12 prinsip, yaitu: 
4
 

1. Komunikasi Adalah Proses Simbolik  

Lambang atau simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk 

sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan sekelompok orang. Lambang 

meliputi kata-kata (pesan verbal) perilaku non verbal, dan objek yang 

maknanya disepakati bersama. Kemampuan manusia menggunakan 

lambang verbal memungkinkan perkembangan bahasa. Kemampuan 

manusia menggunakan lambang, baik dalam penyandian ataupun 

penyandian–balik, manusia dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan. 

Lambang memiliki beberapa sifat sebagai berikut :   

a. Lambang bersifat sembarang, manasuka atau sewenang-wenang. 

Lambang hadir dimana-mana dan tidak henti-hentinya menerpa 

kita. Alam  tidak memberikan penjelasan kepada kita mengapa 

manusia menggunaan lambang-lambang tertentu untuk merujuk pada 

hal-hal tertentu, baik yang konkrit maupun yang abstrak. Apa saja 

dapat dijadikan lambang, bergantung kepada kesepakatan  bersama, 

kata- kata (lisan atau tulisan) isyarat anggota tubuh, dandanan dan 

penapilan bersifat fisik, makanan dan cara makan, tempat tinggal, 

jabatan, pekerjaan, olah raga, 

 

4 Mulyana, Deddy. Ilmu Komunikasi, suatu pengantar. (Bandung: PT Remaja Kosdakarya.2007), hlm 

92-126 
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hobi,peristiwa, hewan tumbuhan, gedung, artefak (alat), angka, bunyi, 

waktu, dan sebagainya. 

b. Lambang pada dasarnya tidak mempunyai makna, kitalah yang 

memberi makna pada lambang.  

 Makna sebenarnya ada dalam kepala kita dalam pikiran kita, bukan 

terletak pada lambang itu sendiri. Bila ada orang yang mengatakan 

bahwa kata- kata mempunyai makna, maka yang ia maksudkan 

sebenarnya adalah bahwa kata – kata itu mendorong orang untuk 

memberi makna (yang telah disetujui bersama) terhadap kata-kata itu. 

Komunikasi telah terjadi bila penafsiran telah berlangsung, terlepas 

dari apakah komunikasi itu disengaja atau tidak.  

c.  Lambang itu banyak variasinya 

Lambang itu bervariasi dari satu budaya ke budaya lain, satu tempat ke 

tempat lain, dari satu konteks waktu ke konteks yang lain. Kita hanya 

memerlukan kesepakatan mengenai suatu lambang. Begitu juga makna 

yang diberikan kepada suat lambang juga sangat bervariasi meskipun 

bisa berubah seiring bergantinya zaman.  

2. Setiap Perilaku Mempunyai Potensi Komunikasi 

Tidak berarti bahwa semua perilaku adalah komunikasi, namun 

komunikasi terjadi bila seseorang memberi makna pada perilaku orang lain 

atau perilakunya sendiri. 

Setiap perilaku seseorang punya potensi untuk ditafsirkan. Ketika 

seseorang tersenyum, cemberut,  berdiam diri, ketika seseorang 
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mengundurkan diri dari komunikasi kemudian menyendiri sebenarnya 

seseorang tersebut mengkomunikasikan banyak pesan. Orang lain akan 

menafsirkan tersenyum berarti gembira, cemberut ditafsirkan ngambek, 

diam ditafsirkan sebagai malu , segan, atau ragu-ragu atau tidak setuju atau 

bahkan ditafsirkan marah. 

3. Komunikasi Memiliki Dimensi Isi Dan Dimensi Hubungan 

Dimensi isi disandi secara verbal, sedangkan dimensi hubungan 

disandi secara nonverbal. Dimensi isi menunjukkan muatan (isi) 

komunikasi, yaitu apa yang dikatakan, sedangkan dimensi hubungan 

menunjukkan bagaimana cara mengatakan, bagaimana cara mengatakan 

ini  mengisyaratkan bagaimana hubungan peserta komunikasi dan 

menunjukkan bagaimana pesan itu ditafsirkan. Dalam dimensi  isi, 

komunikasi akan menemukan bentuknya secara lebih baik apabila 

menggunakan bahasa sebagai alat penyampai pesan. Penggunaan bahasa 

secara efektif, bahasa yang digunakan, siapa yag menjadi sasaran adalah 

perwujudan dari komunikasi sebagai proses budaya. Selanjutnya dalam 

dimensi isi  juga dinyatakan bahwa sistem pengetahuan berperan sangat 

penting. Pengetahuan merupakan substansi yang tidak terlepas dari isi 

komunikasi.  

4. Komunikasi Berlangsung Dalam Berbagai Tingkat Kesengajaan 

Komunikasi dilakukan dalam berbagai tingkat kesengajaan dari 

komunikasi yang tidak disengaja sama sekali  hingga komunikasi yang 

benar-benar direncanakan  dan disadari. Memang kesengajaan bukan 

merupakan syarat komunikasi. Kita sama sekali tidak bermaksud 
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menyampaikan pesan kepada orang lain namun perilaku kita sangat 

potensial ditafsikan oleh orang lain. Kita benar-benar tidak dapat 

mengendalikan orang lain untuk menafsirkan atau tidak menafsirkan  

perilaku kita. Implikasi dari komunikasi berlangsung dalam berbagai 

tingkat kesengajaan adalah bahwa  komunikasi dilakukan dalam berbagai 

tingkat kesadaran. Berkomunikasi biasanya kesadaran kita lebih tinggi 

dalam situasi khusus dibandingkan dengan berkomunikasi dalam situasi 

rutin.  

5. Komunikasi Terjadi Dalam Konteks Ruang Dan Waktu 

Prinsip ini mengasumsikan bahwa komunikasi terjadi pada ruang dan 

waktu tertentu.  Makna pesan bergantung pada konteks fisik dan ruang, 

waktu, sosial dan psikologis. Ruang mempengaruhi makna terhadap suatu 

pesan, suasana psikologis peserta komunikasi mempengaruhi pesan yang 

tersampaikan. Waktu juga mempengaruhi makna dari suatu pesan. 

Implikasi dari komunikasi terjadi dalam ruang dan waktu adalah bahwa 

komunikai sebagai konteks sosial juga akan dipengaruhi oleh ruang dan 

waktu, misalnya susana lebaran akan berbeda dengn hari-hari biasa. 

Dering telepon pada malam hari pada saat orang beristirahat juga akan 

mempengaruhi pesan yang dikirimkan.  

6. Komunikasi Melibatkan Prediksi Peserta Komunikasi 

Prinsip ini mengasumsikan bahwa hingga derajat tertentu ada 

keteraturan pada komunikasi manusia. Dengan kata lain bahwa karena 

perilaku manusia memiliki keteraturan maka minimal secara parsial dapat 

diramalkan. Ketika orang-orang berkomunikasi mereka meramalkan efek 
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perilaku komunikasi mereka, ini artinya bahwa efek yang terjadi dalam 

komunikasi dipengaruhi oleh aturan atau tatakrama oleh sebab itu dalam 

berkomunikasi orang mempersiapkan strategi tertentu yang baik, 

berdasarkan begaimana orang yang menerima pesan akan merespon.  

7. Komunikasi Bersifat Sistemik  

Setidaknya ada dua sistem dasar yang beroperasi dalam transaksi 

komunikasi yaitu sitem internal dan sistem  eksternal.  

a. Sistem internal adalah seluruh sistem nilai yang dibawa individu ketika 

ia melakukan komunikasi. Nilai-nilai ini diperoleh selama dia 

bersosialisasi dalam lingkungan sosialnya. Istilah lain yang digunakan 

para pakar tentang sistem internal ini adalah  kerangka rujukan (frame 

of reference), bidang pengalaman (field of experience), struktur kognitif 

( cogitive structue), pola pikir (thinking paterns) keadaan internal 

(internal state) dan sikap  (attitude). Sistem internal mengandung 

semua unsur yang membentuk individu yang unik termasuk  ciri-ciri 

kepribadiannya, intelegensinya, pendidikannya, pengetahuannya, 

agama, bahasa, motif  hidup, keinginan, cita-cita, dan semua 

pengalaman masa lalunya yang pada dasarnya tersembunyi.   

b. Sistem eksternal adalah seluruh unsur-unsur dalam lingkungan di luar 

dirinya termasuk kata-kata yang ia pilih untuk berbicara, isyarat fisik 

peserta komunikasi, kegaduhan disekitarnya, penataan ruang, cahaya 

dan suhu ruangan.  Kemudian ada lingkungan lain yang lebih besar 

skupnya termasuk tempat kerja kita, rumah kita, sekolah kita, 
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masyarakat kota dimana kita tinggal.   Elemen – elemen ini menjadi 

stimuli bagi kita dalam berkomunikasi. 

8. Semakin Mirip Latar Belakang Sosial Budaya Semakin Efektif  

Komunikasi akan menemukan bentuknya secara lebih baik apabila 

menggunakan komponen – komponen budaya. Komunikasi yang efektif 

adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan para pesertanya 

(orang-orang yang terlibat komunikasi). Makna suatu pesan baik verbal 

maupun non verbal pada dasarnya terikat budaya. Kesamaan dalam hal-hal 

tertentu misalnya agama, ras (suku), bahasa, tingkat pendidikan, tingkat 

ekonomi, hobi akan mendorong orang-orang untuk saling tertarik sehingga 

pada gilirannya menjadi dekat dan komunikasi mereka menjadi efektif.  

9. Komunikasi Bersifat Non Sekuensial (Tidak Berurutan) 

Unsur-unsur proses komunikasi tidak terpola secara kaku. Pada 

dasarnya unsur-unsur komunikasi tidak berada dalam suatu tatanan yang 

bersifat linear, sirkuler, helikal atau tatanan lainnya. Unsur- unsur proses 

komunikasi boleh jadi beroperasi dalam satu tatanan, tetapi mungkin pula 

hanya sebagian, sementara yang lainnya dalam suatu tatanan yang acak. 

Oleh karena itu sifat nonsekuensial lebih tepat digunakan untuk menandai 

proses komunikasinya. Implikasi dari komunikasi bersifat non sekuensal 

adalah unsur-unsur proses komunikasi sebenarnya tdak terpola secara 

kaku. Pada dasarnya unsur-unsur tersebut tidak berada  dalam tatanan yang 

bersifat linear.  
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10. Komunikasi Bersifat Prosesual, Dinamis Dan Transaksional  

Suatu proses adalah sesuatu yang tidak diketahui awalnya namun 

diketaui akhirnya, melainkan proses yang sinambung. Oleh sebab itu 

sebagai proses, maka komunikai tidak mempunyai awal dan tidak 

mempunyai akhir. Ini artinya dalam komunikasi kita tidak dapat mengukur 

terjadinya komunikasi berdasarkan apa yang terjadi diantara dua waktu 

awal dan akhir kegiatan. Sebab setelah  kegiatan tatap muka misalnya 

kegiatan pidato, setelah seseorang menyelesaikan pidatonya para 

pendengar terus memberikan makna  terhadap pidatonya berbulan-bulan 

bahkan bertahun-tahun kemudian.  

Komunikasi bersifat dinamis ini artinya dalam proses komunikasi para 

peserta komunikasi saling mempengaruhi, seberapun kecilnya pengaruh 

tersebut. Yang juga penting kita pahami bahwa semua model komunikasi  

sebenarnya merupakan “pemotretan” atas gambaran diam dari proses 

tersebut. Pernyataan bahwa komunikasi telah terjadi sebenarnya bersifat 

artificial (buatan), dalam arti bahwa kita mencoba  menangkap suatu 

gambaran diam (statis) dari proses tersebut dengan maksud untuk 

menganalisis kerumitan peristiwa tersebut, dengan menonjolkan 

komponen-komponen atau aspek-aspeknya yang penting. 

Implikasi dari komunikasi sebagai proses yang dinamis dan 

transaksional ini adalah bahwa  para peseta komunikasi  berubah (dari 

sekedar berubah pengetahuannya hingga  berubah pandangannya, 

keyakinannya dan perilakunya). 
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11. Komunikasi Bersifat Irreversibel 

Suatu perilaku adalah suatu peristiwa, suatu peristiwa adalah sesuatu 

yang telah terjadi. Oleh karena merupakan suatu peristiwa, perilaku hanya 

berlangsung dalam waktu dan tidak dapat “diambil kembali”. Perilaku 

baru tidak akan mengubah perilaku sebelumnya.  Sifat irreversibel ini 

adalah implikasi dari komunikasi sebagai proses yang selalu berubah. 

Prinsip ini seyogyanya menyadarkan kita bahwa kita harus berhati-hati 

untuk menyampaika pesan kepada orang lain, sebab efeknya tidak bisa 

ditiadakan sama sekali.  

12. Komunikasi Bukan Panasea Untuk Menyelesaikan Berbagai 

Masalah 

Banyak persoalan dan konflik antar manusia disebabkan oleh masalah 

komunikasi. Namun komunikasi bukanlah  obat mujarab untuk 

menyelesaikan persoalan atau konflik itu, karena mungkin sekali bahwa 

persoalan itu berkaitan masalah struktural atau aturan.  

 

B. Konsep Budaya 

Istilah kebudayaan culture (bahasa inggris) berasal dari bahasa latin colere 

yang berarti bercocok tanam dimana makna lebih luasnya adalah pemeliharaan hal 

hal yang sudah turun temurun seperti upacara adat
5
. Dalam istilah kebudayaan di 

Indonesia, terdapat makna sempit dan makna luas untuk pendefinisian kata 

kebudayaan. Kebudayaan dalam arti sempit adalah sebuah pikiran, karya dan hasil 

karya yang memenuhi hasratnya akan  keindahan. Sedangkan definisi kebudayaan 

secara luas adalah total pikiran, karya, hasil karya yang tidak berakal pada 
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nalurinya, yang itu hanya bisa dicetuskan oleh manusia sesudah suatu proses 

belajar
6
. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari budaya adalah 

pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang 

sukar dirubah. 

Untuk memahami definisi kebudayaan lebih dalam maka perlu diketahui juga 

wujud kebudayaan. Koentjaraningrat berpendapat bahwa kebudayaan mempunyai 

sedikitnya 3 wujud, yaitu: 

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide – ide, gagasan, nilai – 

nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. Wujud pertama dari kebudayaan 

ini adalah abstrak, tidak terlihat, Ketika warga masyarakat ingin menuangkan 

gagasan dalam tulisan, barulah lokasi dari kebudayaan itu terlihat dalam bentuk 

buku. Ketika masyarakat ingin menuangkan dalam bentuk lain maka akan ada 

bentuk lain seperti arsip, microfilm, disk dst.
7
 

2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari 

manusia dalam masyarakat. Wujud kedua ini biasa disebut sistem sosial, yang 

terdiri dari aktivitas, interaksi antar manusia dari waktu ke waktu yang selalu 

mengikuti pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan.
8
 

3. Wujud kebudayaan sebagai benda – benda hasil karya manusia. Wujud ketiga 

dari kebudayaan adalah berbentuk fisik, dimana bentuk ini mudah diindra oleh 

penglihatan, peraba seperti halnya candi yang indah, perahu tangki minyak 

dst.
9  

5 Pujileksono, Sugeng. Petualangan antropologi, Sebuah pengantar Ilmu Antropologi. (Malang: Umm  Press. 

2006), hlm 14  

6 koentjaraningrat. Kebudayaan, Mentalitas dan pembangunan. (Jakarta: PT Gramedia.1984), hlm 5 
7 Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi. (Jakarta: Rineka Cipta.1990), hlm 186 – 187 
8 Ibid, hlm187 
9 Ibid, hlm 188 
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C. Budaya Buwuh 

Salah satu proses kebudayaan yang terjadi di masyarakat kita adalah 

terbentuknya “budaya buwuh”. Terbangunnya budaya buwuh ini melibatkan 

seluruh aspek kebudayaan seperti akal, logika, nurani dan rasa. Ini menghasilkan 

suatu budaya masyarakat yang penuh perasaan, sangat manusiawi, menghargai 

hak-hak azazi manusia. 

Budaya buwuh di Desa Bulugunung secara global tidak jauh beda dengan 

budaya buwuh didaerah lain di Magetan. Ketika seorang warga memiliki sebuah 

acara maka warga yang lain (tetangga sekitar rumah) akan berbondong untuk 

membantu dalam acara tersebut. Bantuan mereka dimulai dari pra acara (terjadi 

dari h-7 hari), acara dan pasca (h+4) acara seperti membantu memasak, membantu 

mengeluarkan air saat acara, dan menjadi panitia. Hal ini terjadi ketika pihak 

penyelenggara memberi tahu kepada tetangga dan diberitahu kapan akan 

diselenggarakan. Pada hari acara para tamu memberikan sumbangan berupa uang 

ataupun barang tergantung dari kebutuhan. Perlakuan budaya buwuh oleh 

beberapa warga Bulugunung memang unik yaitu memikirkan benar-benar berapa 

yang pernah disumbangkan pada acara hajatannya dahulu dan mengharuskan 

untuk mengembalikan dengan nilai yang sama.Hal ini membuat beberapa orang 

harus berfikir keras sehingga mencari dana cepat ketika harus mengembalikan 

sumbangan yang dulu pernah diterima. 

Budaya buwuh masyarakat merupakan pernyataan keberadaan/eksistensi bagi 

masyarakatnya. Terdapat banyak pesan yang dikomunikasikan yang menunjukan 

bahwa budaya buwuh adalah pernyataan eksistensi diri.  
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Dalam budaya buwuh tersebut tidak sekedar budaya 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 maupun dalam bentuk 

proses-proses simbolik. Budaya kerukunan nampak jelas dan menunjukkan 

kekhasannya, biasanya masyarakat memiliki motto kerja. Motto kerja tersebut 

berperan 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 hidup yang berkembang di masyarakat. 

Falsafah hidup tersebut merupakan sebuah keyakinan yang menciptaan ketaatan 

kepada aturan, suatu regulasi tidak tertulis agar tidak melanggar norma –norma 

masyarakat. Budaya komunikasi berkembang dan memiliki ciri khas, dimana 

seluruh fenomena yang terjadi menggambarkan ciri kehidupan masyarakat yang 

menginginkan kedamaian, kesejahteraan, kekeluargaan.  

Dalam budaya buwuh umumnya terdapat dimensi ritual di dalamnya. Kegiatan 

ritual tersebut memungkinkan para pesertanya  berbagi komitmen emosional dan 

menjadi perekat bagi keakraban mereka, serta sebagai bentuk pengabdian kepada 

kelompok. 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. 
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Dalam budaya buwuh terdapat budaya kerukunan dan kerja sama. Faktor yang 

mempengaruhi terbetuknya budaya kerja sama ini antara lain faktor ekonomi 

masyarakat. Ekonomi memang merupakan salah satu matra penting, bahkan boleh 

jadi juga terpenting dalam terbentuknya budaya kerjasama. Ekonomi menjadi 

matra dalam manusia sebagai pribadi apalagi dalam bermasyarakat dan berbangsa. 

Rasionalitas pasar dan persaingan bebas ini merangsek ke segenap sektor 

kehidupan manusia sehingga “berfikir secara ekonomis” seolah-olah wajar – 

wajar saja dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat kita memiliki pola mental 

dan perilaku yang sederhana namun mendasar. Budaya kerukunan dan kerjasama 

dapat dimaknai sebagai pola mental  dan perilaku mendarah daging yang 

menghargai kebersamaan dan kekeluargaan sebagai nilai-nilai eksistensial yang 

sangat penting. Budaya kerukunan dan kerjasama mengakari pandangan dan 

perilaku yang sangat peduli pada hak-hak saudara. Ketika kehidupan di desa 

diresapi budaya kerja sama, dimata kita harta manusia  menjadi demikian 

berharga. Budaya kerukunan dan kerja sama menggiring kita untuk menjalani 

kehidupan  sehari- hari dengan cermat, sangat peduli dengan keberhasilan panen, 

dan mehindari melakukan tindakan tindakan yang menyebabkan kegagalan panen. 

Budaya kerukunan dan kerja sama mengakari pentaatan peraturan, perhatian 

terhadap standar nilai, dan pentaatan pada prosedur operasi. Budaya kerja sama 

menjadikan suasana, hubungan antar saudara, tetangga, kerabat, menjadi lebih 

berkualitas. 

Budaya buwuh terdapat kehidupan yang berlandaskan etika. Etika  adalah 

peraturan yang ditetapkan sendiri oleh masyarakat moral terhadap anggotanya. 

Etika berbeda dengan hukum formal. Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh 
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negara demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Biasanya hukum 

formal lebih berat dari etika. Keberadaan etika dalam masyarakat  memiliki arti : 

1. Sebagai pengetahuan tentang moral atau susila. (tentang baik buruk dalam 

hubungan interaksi antara manusia) dan sebagai kesepakatan bersama 

tentang apa yang dianggap baik dan buruk bagi kelompok atau 

masyarakat. 

2. Sebagai filsafat hidup yaitu kekuatan moral yang dapat memandu perilaku 

seseorang dalam interaksi antara manusia dalam ikatan bermasyarakat. 

Dalam interaksi masyarakat etika adalah salah satu kaidah yang menjaga 

terjalinnya interaksi antara seseorang dengan orang lain dalam bertransaksi  

secara wajar, jujur, adil, dan terhormat. 

3. Sebagai sistem nilai yang memiliki akar pada nilai moral atau susila dalam 

masyarakat, oleh karena itu etika juga mengalami perkembangan sesuai 

dengan sistem nilai yang berkembang di masyarakat. Himpunan amar (hal-

hal yang diwajibkan, disuruh, dianjurkan, dianggap baik) dan larangan 

yang berlaku untuk suatu kelompok atau masyarakat. 

 

D. Teori Interaksionisme simbolis   

Teori ini digagas oleh Herbert Mead dengan tiga konsep utama yaitu 

masyarakat, diri dan pikiran. Interaksionisme simbolis mengajarkan bahwa 

manusia berinteraksi satu sama lain sepanjang waktu, berbagi pengertian tertentu 

dengan cara tertentu.
10 

Masyarakat (society) atau kehidupan kelompok, terdiri atas perilaku-perilaku 

kooperatif anggota-anggotanya. Masyarakat  terdiri atas sebuah jaringan interaksi 
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sosial dimana anggota-anggotanya menempatkan makna bagi tindakan -tindakan 

orang lain dengan menggunakan symbol-simbol. Hal ini jika dihubungkan dengan 

penelitian maka masyarakat memberikan makna buwuh sebagai simbol tertentu.  

Pemberian makna ini didapat dari interaksi sosial anggota-anggotanya.  Menurut 

psikologi sosial, kita tidak membangun perilaku kelompok dilihat dari sudut 

perilaku masing-masing individu yang membentuknya, namun kita bertolak dari 

keseluruhan sosial dari aktifitas kelompok kompleks tertentu. Sehingga  kita lebih 

berupaya menerangkan perilaku kelompok sosial dari pada menerangkan perilaku 

terorganisasi  

kelompok sosial dilihat dari sudut perilaku masing-masing individu yang 

membentuknya.  

Dalam masyarakat  buwuh tersebut tidak sekedar tradisi sumbang 

menyumbang semata namun dalam masyarakat, buwuh tersebut terdapat berbagai 

bentuk budaya yang berakar dari budaya asli masyarakat Indonesia yaitu 

kerukunan, kerjasama, etika dan komunikasi  baik dalam bentuk aktivitas nyata 

maupun dalam bentuk proses-proses simbolik. 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  

 

10. Littlejohn, Stephen W dan Foss, Karen A. Teori komunikasi. (Jakarta: Salemba Humanika.2012), hlm  

121-122, 231-233. 
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seluruh fenomena yang terjadi menggambarkan ciri kehidupan masyarakat 

yang menginginkan kedamaian, kesejahteraan, kekeluargaan. 

Diri, pada dasarnya diri adalah kemampuan untuk menerima diri sendiri 

sebagai sebuah obyek.
11

 Diri adalah kemampuan khusus untuk menjadi subyek 

maupun obyek . Diri muncul dan berkembang melalui aktifitas dan antar 

hubungan social. Menurut Mead adalah mustahil membayangkan diri yang 

muncul dalam ketiadaan pengalaman sosial. Tetapi, segera setelah diri 

berkembang ada kemungkinan baginya untuk ada tanpa kontak sosial.  

Mead mengatakan diri pada dasarnya adalah proses sosial yang berlangsung 

dalam dua fase yang berbeda. Mead mengidentifikasi dua fase diri, yang ia 

namakan “I” dan “me”. Mekanisme umum diri adalah manusia menempatkan diri 

sendiri dalam kedudukan sebagai orang lain. Bertindak sebagaimana orang lain 

bertindak dan melihat diri sendiri seperti orang lain melihat diri mereka sendiri. 

Kemampuan untuk memandang diri sendiri dari sudut pandang komunitas adalah 

sangat penting untuk kemunculan diri maupun kemunculan kativitas kelompok 

yang terorganisasi. Diri juga terdiri dari dua tahap “I” yakni aspek kreatif dan 

tidak dapat diprediksi. 

Perlu diingat bahwa “I’ dan “me” adalah proses diri yang terjadi dalam proses 

diri yang lebih luas, keduanya bukanlah sesuatu “things”.  “I” adalah tanggapan 

spontan individu terhadap orang lain. Ini adalah aspek kreatif yang tidak dapat 

diperhitungkan dan tidak teramalkan dari diri. Kita hanya akan tahu “I” setelah 

tindakan telah dilaksanakan. 

 

11. Ritzer,George. Teori Sosiologi Modern edisi 7. (Jakarta: Prenada Media.2014), hlm 265. 
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Mead melihat suatu proses evolosioner dalam sejarah dimana manusia dalam 

masyarakat primitive lebih didominasi oleh “m “, sedangkan dalam masyarakat 

modern komponen “I” nya lebih besar. “I” bereaksi terhadap “me” yang 

mengorganisasi sekumpulan sikap orang lain yang ia ambil menjadi sikap sendiri.  

Pikiran, muncul dan berkembang dalam proses sosial dan merupakan bagian 

integral (menyeluruh) dari proses sosial. Menurut Mead, pikiran bukanlah sebuah 

benda tetapi merupakan sebuah proses. Proses disini yang dimaksud adalah proses 

berinteraksi dengan diri Anda sendiri. Karakteristik istimewa dari pikiran adalah 

kemampuan individu untuk “memunculkan” dalam dirinya sendiri tidak hanya 

satu respon saja tetapi  juga respon komunitas secara keseluruhan.
12

 Itulah yang 

dinamakan  pikiran. Melakukan sesuatu berarti melakukan respon terhadap 

sesuatu dan bila seseorang memiliki respon itu dalam dirinya, ia memiliki apa 

yang kita sebut pikiran. Berpikir melibatkan keraguan (menunda tindakan yang 

jelas) ketika Anda menafsirkan situasi dan merencanakan tindakan selanjutnya.  

Perspektif interaksionisme simbolik, diri (self) sang aktor terlihat (Kontra 

Parson) sebagai produsen dari pada produk pasif dunia sosial mereka sendiri. Hal 

ini mengindikasikan interaksionisme simbolik merupakan sustu perspektif yang 

memberikan pendekatan relative spesifik pada disiplin ilmu kehidupan kelompok 

dan tingkah laku manusia. 

Perspektif ini melihat setiap individu di dalam dirinya memiliki esensi 

kebudayaan, berinteraksi ditengah sosial masyarakatnya, dan menghasilkan “buah 

pikiran” yang disepakati secara kolektif. 
13

 

Realitas sosial yang ada bahwa buah pikiran yang  terjadi adalah bahwa 1. 

Mendatangi undangan buwuh berarti telah bebas dari tanggungan atau hutang. 2. 
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Tidak mendatangi undangan buwuh berarti memiliki konsekuensi untuk dianggap 

jelek. Hubungan dengan penelitian ini adalah bahwa pendatang juga memiliki 

penafsiran terhadap kegiatan buwuh dan akan merencanakan tindakan apa yang 

akan dilakukan terhadap buwuh tersebut. 

Barbara Ballis Lal meringkas dasar dasar Interaksionisme simbolik kedalam 6 

hal:
14

, sebagai berikut : 

1. Manusia membuat keputusan dan bertindak sesuai pemahaman 

2. Memahami pengalaman melalui simbol – symbol 

3. Tindakan didasarkan pada penafsiran mereka dan selalu dalam situasi yang 

dipertimbangkan 

4. Seseorang dikenalkan melalui interaksi sosial dengan orang lain 

5. Kehidupan sosial terus berubah karena terdiri dari proses sosial 

6. Sebuah objek selalu memiliki nama dan makna yang ditentukan secara 

sosial 

E. Makna 

Budaya buwuh masyarakat merupakan interaksionisme simbolik. 

Tindakan manusia lebih ditentukan oleh struktur masyarakat yang berada 

diluar kediriannya (exterior), interaksionisme simbolik berpandangan bahwa 

tindakan manusia ditentukan oleh makna yang ada pada dirinya. Makna 

tersebut berasal dari proses interpretasi seseorang terhadap berbagai obyek 

diluar dirinya ketika interaksi berlangsung.  

12. Ritzer,George. Teori Sosiologi Modern edisi 7. (Jakarta: Prenada Media.2014), hlm 264 

13. Umiarso dan Elbadiansyah. Interaksionisme Simbolik dari Era Klasik hingga Modern. (Jakarta: Grafindo 

Persada.2014). 183 

14. Littlejohn, Stephen W dan Foss, Karen A. Teori komunikasi. (Jakarta: Salemba Humanika.2012), 

hlm.231 
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Dengan demikian makna tersebut bersifat labil dan temporer yang setiap saat 

memiliki kecenderungan untuk berubah dan mengikuti alur mutual yang terjadi 

antara diri (self) , pikiran (mind), dan realitas sosial. 

Dengan demikian, masyarakat bukan sesuatu yang statis “diluar sana” yang 

terus menerus mempengaruhi dan membentuk diri sang aktor, namun pada 

hakekatnya merupakan sebuah proses interaksi yang bersifat mutual. Individu 

bukan hanya memiliki pikiran (mind), namun juga diri (self) yang bukan sebuah 

entitas psikologis, namun sebuah aspek dari proses sosial yang muncul dalam 

proses pengalaman dan aktivitas sosial.  Selain itu keseluruhan proses interaksi 

tersebut bersifat simbolik, dimana makna-makna dibentuk oleh akal budi manusia 

itu sendiri. 

Herbert Blumer memberikan premis mengenai makna yang memudahkan 

untuk memahami pengertian makna
15

. Premis pertama, Makna berasal dari 

pikiran individu bukan melekat pada objek atau sesuatu yang inheren 

(berhubungan erat) dalam objek tetapi diciptakan oleh individu sendiri.  

Makna merupakan bentuk respon individu terhadap stimulus komunikasi yang 

didapat dari hasil belajar yang dimiliki. Premis kedua, Makna muncul dalam diri 

aktor dengan adanya interaksi dengan diri aktor yang lain. Dengan kata lain 

melalui pengamatan kepada individu – individu lain yang sudah lebih dulu 

mengetahui dan bertindak terhadap sesuatu. Premis ketiga, Makna bukan sesuatu 

yang final tetapi terus menerus dalam proses pemaknaan yang “menjadi”.  

 

15. Umiarso dan Elbadiansyah. Interaksionisme simbolik dari era klasik hingga modern. (Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada.2014), Hlm 157-159 
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 (intepretative process) yang digunakan aktor untuk menentukan akan menjadi 

subjek atau objek menyesuaikan dari stimulus isyarat yang dimunculkan orang 

lain. 

F. Tindakan 

 Herbert Mead mengidentifikasi empat basis yang saling berhubungan untuk 

terciptanya sebuah tindakan
16

. Impuls, yaitu dorongan dalam hati untuk 

menggerakan fungsi alat indra dan reaksi manusia terhadap rangsangan. Sebagai 

contoh adalah ketika lapar maka akan makan. Dalam berpikir tentang reaksi, 

manusia tak hanya mempertimbangkan situasi kini namun juga pengalaman masa 

lalu dan antisipasi akibat dari tindakan dimasa depan. 

Persepsi, manusia menyelidiki dan berinteraksi terhadap rangsangan yang 

berhubungan dengan impuls. Persepsi melibatkan rangsangan yang baru masuk 

maupun citra mental yang ditimbulkannya. Manusia tidak secara spontan 

menanggapi rangsangan dari luar tetapi memikirkannya sebentar dan menilainya 

melalui bayangan mental.  

Dari berbagai rangsangan yang masuk, manusia memiliki kapasitas 

memilih yang mana perlu diperhatikan dan mana yang perlu diabaikan. Mereka 

menolak untuk memisahkan orang dengan objek yang mereka pahami. Tindakan 

memahami objek itulah yang menyebabkan sesuatu itu menjadi objek bagi 

seseorang. 
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Manipulasi, segera setelah impuls mendorong dirinya sendiri dan objek 

dipahami dalam sebuah persepsi, langkah selanjutnya adalah mengambil tindakan 

berkenaan dengan objek itu atau disebut dengan manipulasi. Manipulasi memberi 

sela waktu dengan memperlakukan objek, memungkinkan manusia merenungkan 

berbagai macam tangggapan. 

Konsumasi, pada tahap ini manusia mungkin memutuskan salah satu 

tanggapan yang dipilih. Tahap mengambil tindakan/tahap pelaksanaan 

(consummation) inilah yang memuaskan dari dorongan hati yang sebenarnya. 

  

 

 


