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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Komunikasi merupakan interaksi yang dilakukan oleh manusia satu 

dengan manusia lainnya. komunikasi berhubungan dengan perilaku manusia, 

karena setiap manusia membutuhkan hubungan sosial dengan orang lain, 

kebutuhan tersebut akan terpenuhi melalui pertukaran pesan yangmana 

berfungsi sebagai jembatan untuk antar manusia, karena jika manusia tidak 

melakukan interaksi sosial akan terisolasi.1 Budaya merupakan suatu kebiasaan 

atau suatu hal yang telah disepakati bersama dalam satu daerah atau 

lingkungan masyarakat. Komunikasi budaya merupakan komunikasi yang 

terjadi dalam budaya yang sama.2 Yangmana komunikasi merupakan sebuah 

proses yang terjadi setiap hari dalam masyarakat, masyarakat yang memiliki 

budaya sama atau dapat diartikan tinggal dalam satu daerah yang sama akan 

lebih efektif saat berkomunikasi. 

Budaya adalah landasan komunikasi, jika budaya beraneka ragam, maka 

beragam pula prakti-praktik komunikasinya.3 Hal tersebut terlihat jika 

keberagaman budaya akan tersalurkan dengan cara yang berbeda pula, dari sini 

kesepakatan hubungan antara komunikasi dengan budaya sangat kental. 

Keberagaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia merupakan bukti sejarah 

kebudayaan yang masih melekat sampai sekarang. Dengan komunikasi 

1 Mulyana Deddy dan Rakhmat, Jalaluddin. 2010. Komunikasi Antar Budaya. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya. Hal :12. 
2 Ridwan, Aang. 2016. Komunikasi Antar Budaya.  Bandung: Pustaka Setia. Hal : 50. 
3Amynindya, Pramulyanti. 2012 : Komunikasi Tradisional dalam Tradisi menentukan uang panai sebagai 

bagian dari budaya bugis (studi pada keluarga Etnid bugis di kecamatan Loa Janan Samarinda). Skripsi. 

Malang : Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang. Hal : 1 
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kebudayaan masih dapat diterapkan sampai sekarang, peninggalan-peninggalan 

kebudayaan terdahulu yang di sampaikan melalui kebiasaan masyarakatnya 

atau peninggalan berbentuk benda, tulisan ataupun lainnya, maka dengan itu 

komunikasi dapat dikatakan sebagai landasan dari suatu kebudayaan. 

Hubungan antara komunikasi dan budaya penting untuk dipahami karena 

melalui pengaruh budayalah orang-orang belajar berkomunikasi dan 

memahami serta menentukan perilaku komunikatif. 4 

Lingkungan sosial adalah budaya, bila seseorang ingin benar-benar 

memahami komunikasi, seseorang itupun harus memahami budaya.5 

Lingkungan sosial merupakan suatu hal yang ada di sekeliling tempat tinggal 

kita. Dalam setiap masyarakat tentu saja memiliki ciri khas atau kebiasaan 

yang sama dan juga memiliki nilai-nilai yang telah disepakati sebagai aturan 

untuk kenyamanan lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat 

dapat diibaratkan sebagai sistem, yang mana sistem ini menjadikan suatu 

interaksi dan ketergantungan, saling menghargai saling menghormati dan 

saling menjaga. Dalam sistem yang terjadi di tengah masyarakat terdapat nilai-

nilai dan norma inilah yang sangat menentukan bagaimana suatu masyarakat 

itu menjalankan hidupnya sehari-hari dan berinteraksi dengan masyarakat 

lainnya.6 

Kebudayaan merupakan identitas dari suatu daerah, karena setiap daerah 

di Indonesia memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, kebudayaan adalah 

                                                           
4 Arif, Budi Wurianto dan Aniek, Rumijati. 2008. : Model Pemberdayaan Komunikasi Seni Pertunjukan 

Tradisional Melalui Konsep Komunikasi Budaya sebagai upaya efektivitas organisasi kewirausahaan bidang 

seni budaya tradisional di Malang. Laporan Penelitian Hibah Bersaing. Malang : Universitas 

Muhammadiyah Malang. Hal. 13. 
5 Sihabudin, Ahmad. 2013. Komunikasi Antar Budaya Satu Perspektif multidimensi. Jakarta : Bumi Aksara: 

hal. 18. 
6 Darmastuti, Rini. 2013. Mindfullness dalam Komunikasi Antar Budaya. Yogyakarta:Buku Litera: hal. 27. 
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bukti nyata dari kekayaan bangsa Indonesia, kebudayaan yang dimiliki 

Indonesia meliputi : Bahasa, Suku, Adat dan juga Ras.  Kebudayaan itu 

berproses dalam suatu mekanisme, dimana dia diterima dan diteruskan melalui 

proses pembelajaran yang disadari maupun yang tidak disadari.7 Dengan kata 

lain seseorang akan melalukan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sesuai 

dengan lingkungan atau masyarakat disekitarnya.  

“Menurut Kathryn Woodward dalam jurnal Komunikasi Antar Budaya 

Perantau Bugis Dengan Etnis Kutai di Samarinda Seberang yang di tulis oleh 

Muhammad Rihan Ma’asy identitas merupakan hal yang sangat penting, 

karena identitas merupakan pemahaman tentang diri sendiri. Identitas memberi 

gagasan tentang siapa diri seseorang sehingga dengan melihat identitas, dapat 

diketahui asal usul seseorang, namun pembentukan identitas seseorang tidak 

dapat lepas dari unsur budaya”.8 Maka jelas dikatakan jika pembentukan 

identitas diri seseorang bisa berawal dari budaya, yang mana setiap orang 

memiliki budaya yang dipegang, baik dari budaya di tanah kelahirannya atau 

budaya yang diterapkan di kota rantaunya jika berpindah daerah.  

“Negosiasi adalah suatu metode untuk mencapai perjanjian dengan 

unsur-unsur koperatif maupun kompetitif. Unsur koperatif berasal dari 

keinginan kedua pihak untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima 

bersama sedangkan unsur kompetitif berasal dari keinginan kedua belah pihak 

untuk mencapai hasil terbaik bagi mereka sendiri.9 Artian negosiasi identitas 

                                                           
7 Kusumohamidjojo, Budiono. 2010. Filsafat Kebudayaan. Yogyakarta: Jalasutra. Hal: 50. 
8 Muhammad Rihan Ma’asy,(2015), Komunikasi Antar Budaya Perantau Bugis Dengan Etnis Kutai Di 

Samarinda Seberang, ejournal Ilmu Komunikasi, ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id, 3 (5): 282-295 ISSN 

0000-0000, dikutip dari : http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-

content/uploads/2015/11/JURNAL%20(11-19-15-04-33-33).pdf. 
9 Schoonmaker, Alan N. 1993. Langkah-langkah Memenangkan Negosiasi. Jakarta : PT. Intermasa. Hal : 6-7. 
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dalam tradisi lamaran Lamongan juga sangat penting baik dari unsur koperatif 

maupun kompetitifnya, karena sebelum dilakukannya lamaran akan ada 

pertemuan antara kedua orang tua mempelai ataupun wali untuk melalukan 

perkenalan satu sama lainnya dan menyepakati akan  kesepakatan atau 

negosiasi yang dilakukan oleh masing-masing keluarga untuk tetap 

menggunakan budaya asli yang anut masyarakat Paciran atau menerapkan 

budaya baru seperti laki-laki yang melamar karna mendapati perbedaan 

pendapat antara keluarga dan juga jika dibenturkan dalam unsur kompetitif 

maka akan memudahkan bagi calon pengantin untuk melakukan lamaran dan 

mengkonsep acara-acara sesuai tradisi yang disepakati.  

Melihat masa modern ini budaya yang melekat sebagai identitas 

seseorang mulai pudar atau mulai mengalami percampuran, hal tersebut 

terbukti pada kebudayaan wanita yang melamar di Lamongan. Di lamongan 

bisa dikatan sedang mengalami masa transisi yangmana di Lamongan tidak 

semua orang menggunakan budaya wanita yang melamar lagi. Perubahan era 

globalisasi merupakan salah satu elemen yang membuat budaya mulai tergeser, 

yang mana nilai-nilai budaya tidak lagi dijadikan sebagai patokan utama dalam 

melakukan suatu hal, salah satunya adalah mengenai pernikahan di Lamongan. 

Pernikahan adalah menyatukan antara laki-laki dengan perempuan yang 

membentuk keluarga baru agar dapat meneruskan keturunan dari keluarga 

sebelumnya.10 Pernikahan bertujuan untuk menjadikan ikatan seorang laki-laki 

dengan perempuan agar diakui secara agama maupun negara, sehingga 

                                                                                                                                                               
 
10 Dwi Pujiati, 2017, Konstruksi Sosial Tradisi Lamaran Ndudut Mantu pada Masyarakat Desa 

Centini Lamongan, Skripsi, Surabaya : Jurusan Sosiologi, Universitas Airlangga, hal. 1. 
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pernikahan merupakan dambaan bagi setiap manusia. Jika diartikan secara 

sempit pernikahan seperti demikian, namun jika diantikan secara luas, 

pernikahan tidak hanya berbicara masalah menyatukan seorang laki-laki 

dengan perempuan namun berbicara mengenai perkawinan keluarga besar dari 

dua calon mempelai, menyatukan kepercayaan, menyatukan budaya dan juga 

proses yang akan dilalui. Pernikahan sangat sakral karena dengan pernikahan 

keturunan dan juga budaya akan terus dilajutkan. Manusia dan kebudayaan 

merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan, sekalipun manusia tersebut akan 

meninggal, tetapi kebudayaan yang dimilikinya akan diwariskan pada 

keturunannya, dan demikian seterusnya.11 

Kota Lamongan adalah salah satu kota yang ada di provinsi Jawa Timur 

Indonesia, kota Lamongan terkenal dengan sebutan kota Soto, Nasi Boran dan 

tim sepak bolanya yaitu PERSELA (Persatuan Sepak Bola Lamongan). ”kota 

lamongan memiliki 27 kecamatan yangmana kota lamongan ini terbilang 

bagian utara dari provinsi jawa timur. Pada bagian timur kota lamongan 

berdampingan dengan kota Gresik, bagian selatan berdampingan dengan kota 

Mojokerto dan Jombang pada Bagian barat berdampingan dengan kota Tuban, 

sedangkan pada bagian utara kota lamongan adalah laut.12 

 Pada masyarakat Lamongan asli memiliki adat perempuan yang melamar 

laki-laki, hal ini dimulai pada sejarah jaman dahulu yang mana lamaran yang di 

lakukan oleh perempuan terlebih dahulu atau bahasa Lamongan dikenal dengan 

Ndudut Mantu ”pada masa kerajaan dahulu terjadi antara anak perempuan Raja 

                                                           
11 Poerwanto, Hari. 2000. Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar (anggota IKAPI). Hal: 50. 
12 Anonim, diakses melalui https://lamongankab.go.id/wp-   content/uploads/sites/33/2013/05/Gambaran-

Umum-Kabupaten-Lamongan.pdf   

https://lamongankab.go.id/wp-%20%20%20content/uploads/sites/33/2013/05/Gambaran-Umum-Kabupaten-Lamongan.pdf
https://lamongankab.go.id/wp-%20%20%20content/uploads/sites/33/2013/05/Gambaran-Umum-Kabupaten-Lamongan.pdf
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Wirasaba (sekarang Kertosono) dengan putra Bupati Lamongan yang mana 

anak perempuan Raja Wirasaba mendatangi terlebih dahulu ke anak bupati 

Lamongan. sehingga tradisi tersebut di terapkan sebagai budaya anak cucu 

Lamongan sampai sekarang, meski mengalami perubahan atau bisa dikatakan 

tidak sama persis dengan yang dahulu”.13  Keunikan lain juga dimiliki oleh 

masyarakat Lamongan seperti pantang memakan lele, ”hal tersebut 

dikarenakan mitos yang beredar yaitu pada jaman dahulu sesepuh pendiri 

Lamongan pernah di tolong oleh Lele sehingga dia bersumpah agar beliau dan 

anak cucunya tidak akan memakan lele sebagai tanda terimakasih kepada lele 

yang telah menyelamatkan sesepuh Lamongan tersebut”.14 

 ”Paciran adalah salah satu kecamatan yang ada di Lamongan, kecamatan 

Paciran ini adalah kecamatan paling utara di kabupaten lamongan karena 

berhadapan langsung dengan laut. Kecamatan paciran memiliki 16 Desa, 34 

Dusun, 95 RW dan 379 RT”. Pada masa sekarang ini Paciran cukup dikenal 

oleh masyarakat luas karna sector Industri Pariwisatanya, yang mana di Paciran 

ini terdapat Wisata Bahari Lamongan yang merupakan anakan dari Jatim 

Park.15 Masyarakat kecamatan Paciran adalah masyarakat yang keseluruhannya 

beragama Islam, sehingga di Paciran banyak di bangun pesantren-pesantren 

seperti : Pondok Modern Muhammadiyah, PP Muhammadiyah Karangasem, 

Pondok Al islah sendang Agung,  Pondok Karang Sawo, pondok Sunan Drajat, 

Pondok Mazroatul Ulum, Pondok Fatimiyah, Pondok Attaqwa,pondok 

                                                           
13 Moh. Aqil Musthofa. 2015. Tijauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Peminangan di desa Kranji kecamatan 

Paciran Kabupaten Lamongan. Yogyakarta : Jurusan Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. 
14 Ibid. Moh Aqil Musthofa, 2015. 
15Fadheli Purwanto, 2017, diakses melalui Downloads\Documents\Paparan-SAKIP-CAMAT-PACIRAN-

2017-OKE.pdf 
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Almuhtadi dan podok pesantren Manarul Qur’an. Cukup banyaknya pondok 

yang ada di kecamatan Paciran tentu saja memiliki dampak yang baik bagi 

masyarakat kecamatan Paciran. dampak baik yang di maksudkan adalah 

kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan di keseharian, seperti : perempuan 

memakai kerudung, menjelang magrib laki-laki menggunakan sarung, setiap 

langgar atau mushollah setiap habis magrib dipergunakan untuk mengaji anak-

anak maupun orang dewasa dan lain-lain. 

Paciran adalah kecamatan yang masih kental dengan adat ndudut 

mantunya, namun tidak menutup kemungkinan pada masa modern ini terdapat 

pasangan yang sudah tidak menggunakan adat tersebut. “ proses lamaran yang 

ada di Paciran biasa dikenal dengan nama Ndudut Mantu, sebelum 

dilakukannya prosesi lamaran, terdapat pertemuan keluarga terlebih dahulu 

untuk saling mengenal antar keluarga, salah satu pembicaraan disana juga 

terdapat negosiasi tradisi lamarannya yang mana memilih wanita yang 

melamar atau laki-laki yang melamar, salah satu pertimbanganya adalah di 

Paciran seteleh menikah laki-laki yang ikut ke pihak perempuan, berbanding 

terbalik dengan yang ada di daerah-daerah lain yang biasanya perempuan yang 

dibawa oleh pihak laki-laki. Setelah ada pembicaraan antara kedua keluarga 

maka dilanjutkan dengan adat ndudut mantu yang mana ndudut mantu berarti 

melakukan tradisi yang sesuai dengan apa yang ada di kecamatan paciran itu, 

yaitu degan membawa bawaan yang biasa di bawa saat prosesi lamaran, 

bawaan yang dibawa biasanya meliputi : ketan salak, gemblong dan juga 

wingko yang dibuat dari khas Lamongan itu sendiri”.Tradisi lamaran yang 

dilakukan di Paciran sendiri hanya berlaku untuk pasangan yang sama-sama 
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berasal dari Lamongan atau Paciran itu sendiri, jika salah satu mempelai 

berasal dari daerah yang berbeda atau luar lamongan maka tradisi tersebut akan 

berbeda atau tidak berlaku”.16 

 Dewasa ini terdapat pasangan di kecamatan Paciran yang melakukan 

lamaran tidak sesuai adat yaitu laki-laki yang melamar perempuan seperti yang 

dilakukan di daerah-daerah luar Lamongan atau pada umumnya. Tradisi 

tersebut justru masih terlihat asing di kecamatan Paciran, hal tersebut masih 

dianggap Tabu karena menikah sama-sama berasal dari Lamongan tetapi tidak 

menggunakan tradisi Lamongan. ” nilai-nilai dalam suatu budaya menampakan 

diri dalam perilaku para anggota budaya yang dituntut oleh budaya tersebut. 

Nilai-nilai ini disebut nilai-nilai normatif. Jika orang dalam masyarakat 

setempat itu tidak melaksanakan perilaku normatif akan mendapat sanksi 

informal atau sanksi yang sudah dibakukan. Dalam hal ini perilaku normative 

seperti seorang pengendara harus mematuhi lalu lintas yang ada”.17 

Untuk itu penelitian ini ingin melihat bagaimana negosiasi lamaran yang tidak 

sesuai dengan adat setempat, Sehingga menimbulkan respon negatif dari 

masyarakat setempat. Namun sebenarnya hal ini tidak menjadikan pasangan 

tersebut berdampak pada rumah tangganya di masa depan, namun tidak 

menutup kemungkinan akan berdampak buruk pada budaya setempat atau 

identitas daerah Lamongan. 

                                                           
16 Vita Arifianti, 2005, Simbo-Simbol Ritual Prosesi Perkawinan Tradisional Masyarakat Lamongan : Kajian 

Semiotik, Skripsi, jurusan Sastra Indonesia Universitas Airlangga Surabaya. 
17 Op. Cit.Mulyana, Deddy. 2010. hal : 27. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka 

rumusan masalah yang ada adalah : 

“Bagaimana negosiasi identitas dalam tradisi pra lamaran pada pasangan yang 

melakukan lamaran tidak sesuai dengan tradisi di Kecamatan Paciran 

Kabupaten Lamongan” ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan peneliti dapat mendeskripsikan secara jelas 

terkait negosiasi identitas dalam tradisi pra lamaran pada pasangan yang 

melakukan lamaran tidak sesuai dengan tradisi di Kecamatan Paciran 

Kabupaten Lamongan 

    1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan sedikit 

sumbangsih pemikiran yang dapat dimanfaatkan untuk menambah referensi 

pengetehuan pembaca. 

1. Secara akademis 

Penelitian ini  diharapkan  dapat  memberikan  informasi, dan pengetahuan 

dalam khasanah Ilmu Komunikasi khususnya yang berkaitan dengan 

NEGOSIASI IDENTITAS DALAM TRADISI PRA LAMARAN PADA 

PASANGAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN TRADISI (Studi Pada 

Masyarakat kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)  

2. Secara Praktis 
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Penelitian  ini  diharapkan mampu  memberikan sumbangan  pemikiran 

serta masukan-masukan  bagi Masyarakat Lamongan Khususnya 

kecamatan Paciran. 

  


