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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Tentang Komunikasi 

2.1.1 Pengertian Komunikasi 

Menurut Richard West dan Lynn H Turner mendefinisikan komunikasi 

sebagai proses sosial dimana individu-individu menggunakan simbol-simbol 

untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka. 

Dalam pandangan Richard dan Lynn, sebagai proses sosial, komunikasi selalu 

melibatkan dua pihak yang saling berinteraksi. Artinya komunikasi selalu 

melibatkan dua pihak yaitu pengirim pesan dan penerima pesan.18 

Menurut Porter dan Samovar dalam buku Deddy Mulyana 

mengungkapkan bahwa komunikasi berhubungan dengan perilaku manusia dan 

kepuasan terpenuhinya kebutuhan berinteraksi dengan manusia-manusia lainnya. 

Setiap orang pasti membutuhkan hubungan sosial dengan orang lainnya dan 

kebutuhan ini akan terpenuhi melalui pertukaran pesan yang berfungsi sebagai 

jembatan untuk menjadikan manusia bersatu dan jika manusia-manusia tersebut 

tidak melakukan komunikasi akan terisolasi.19 

Menurut Carl I Hovland komunikasi sebagai proses akan mengubah 

perilaku orang lain. Selain itu menurut Judith N. Martin and Thomas K. 

Nakayama mendefinisikan komunikasi sebagai berikut, komunikasi dimaknai 

sebagai proses simbolik dimana realitas dihasilkan, dipelihara, diperbaiki, dan di 

transformasikan.20 

18Op. Cit.  Darmastuti, Rini. 2013. Hal : 3 
19Op. Cit.  Sihabudin, Ahmad.2013. Hal :14. 
20 Op. Cit.  Darmastuti, Rini.2013. Hal : 4. 
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 Berdasarkan pada pengertian-pengertian yang dikemukakan oleh para ahli 

mengenai definisi komunikasi tersebut, dapat digarisbawahi bahwa komunikasi 

akan terjadi jika dilakukan lebih dari dua orang atau lebih, karena komunikasi 

yang dimaksudkan adalah orang yang menyampaikan pesan antara pengirim dan 

juga penerima pesan. Dengan itu komunikasi sangat diperkukan oleh setiap 

individuuntuk proses sosial, pertukaran pesan dan juga proses mengubah perilaku 

manusia dan pada dasarnya komunikasi sangat dibutuhkan bagi masyarakat sosial 

untuk menjalin hubungan sosial agar tidak terisolasi dalam suatu golongan atau 

kelompok. 

2.1.2 Unsur-Unsur Komunikasi 

 Dari berbagai pendekatan  komunikasi terdapat unsur yang ada di dalamnya, 

menurut lasswel terdapat unsur-unsur komunikasi yang meliputi : 

1. Sumber (source), adalah unsur yang membutuhkan komunikasi, dimana 

sumber disini bisa jadi seorang individu, kelompok, organisasi, bahkan suatu 

Negara. 

2. Pesan merupakan apa yang dikomunikasikan dari sumber (pemberi pesan) 

kepada penerima pesan. Terdapat tiga komponen dalam pesan yaitu makna, 

simbol yang digunakan untuk menyampaikan makna dan bentuk atau 

organisasi dari pesan. 

3. Saluran atau media merupakan alat yang digunakan sumber untuk 

menyampaikan pesan kepada penerima. Dalam setiap komunikasi akan 

mendapati bentuk saluran yang berbeda-beda yang di gunakan oleh sumber 

untuk menyampaikan pesan kepada penerima pesan. 
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4. Penerima (receiver) sering juga disebut sebagai sasaran atau tujuan, penyandi 

balik (decoder) atau khalayak (audience), yakni orang yang menerima pesan 

dari sumber. 

5. Efek adalah apa yang terjadi pada penerima setelah menerima pesan 

komunikasi tersebut.21 

Terdapat pendapat lain yang mengungkapkan mengenai unsur-unsur komunikasi 

dalam konteks sengaja, dalam pandangan ini menjabarkan lebih dari apa yang 

dikatakan oleh pendapat sebelumnya, yang mana dalam pendapat ini meliputi 

:  

1. sumber (Source). Sumber merupakan individu yang mempunyai kebutuhan 

untuk berkomunikasi. Kebutuhan yang dimaksudkan oleh individu tersebut 

adalah bentuk berbagi internal states dengan orang lain yang memliki 

derajat kesenjangan yang berbeda-beda untuk mempengaruhi pengetahuan, 

sikap dan perilaku orang lain. 

2. Penyanding (econding). Penyanding merupakan kegiatan internal seseorang 

untuk memilih atau merencanakan perilaku verbal dan nonverbal dengan 

aturan tata Bahasa  untuk menciptakan suatu pesan. 

3. Pesan (message). Pesan terdiri dari lambing-lambang verbal maupun non 

verbal yang dimiliki oleh sumber pada suatu saat atau tempat tertentu. 

4. Saluran (channel). Saluran merupakan suatu penghubung antara sumber 

dan penerima pesan, yang mana saluran dijadikan sebagai alat untuk 

memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. 

                                                           
21 Mulyana, Deddy. 2014. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosdakarya:69. 
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5. Penerima (receiver). Penerima yang dimaksudkan adalah seseoarang yang 

menerima pesan dari sumber yang disampaikan melalui saluran yang 

digunakan oleh sumber. 

6. Penyanding balik (decoding). Penyanding adalah proses penerimaan atau 

pemaknaan kepada perilaku sumber yang mewakili perasaan dan pikiran 

sumber. 

7. Respon penerima (receiver response). Respon penerima ini merupakan 

suatu perilaku yang dilakukan oleh penerima pesan setelah mendapatkan 

pesan. Respon dari penerima pesan akan berbeda-beda, terdapat respon 

minimum yangma penerima pesan mengabaikan pesan atau tidak 

melakukan apapun setelah mendapatkan pesan, sedangkan respon 

maksimum merupakan tindakan penerima yang dianggap berhasil atau bisa 

dikatakan respon seperti yang diharapkan oleh pencipta pesan. 

8. Umpan balik (feedback). Umpan balik merupakan informasi yang tersedia 

bagi sumber yang menilai keefektifan komunikasi.22 

Pendapat lain mengungkapkan, jika unsur komunikasi dapat digambarkan 

sebagai berikut ; 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Op. Cit.  Mulyana, Deddy. 2010. Hal: 14-15. 



15 
 

 

2.1. Tabel Unsur-Unsur Yang Membentuk Proses Komunikasi 

 

 

 

 

 

 

          Lingkungan  

1. Sumber 

Setiap peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai pembuat 

atau pengirim informasi. 

2. Pesan 

Yang dimaksud dengan pesan ini adalah sesuatu yang disampaikan 

pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap 

muka atau melalui media komunikasi. 

3. Media 

Media merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari 

sumber kepada penerima. Media komunikasi bisa berupa saluran antar 

pribadi , media kelompok dan juga media massa. 

4. Penerima 

Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh 

sumber. Penerima ini bisa berjumlah satu orang atau lebih, bisa dalam 

bentuk organisasi, instansi, departemen, partai, atau Negara. 

EFEK PENERIMA MEDIA PESAN SUMBER 

UMPAN BALIK 
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5. Pengaruh 

Pengaruh merupakan perbedaan antara apa yang dipikirkan, disarankan 

dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. 

6. Tanggapan balik 

Salah satu bentuk pengaruh yang berasal dari penerima. Tetapi karena 

pengaruh tidak selamanya berbalik kepada penerima, maka tanggapan 

balik dapat dibedakan dengan pengaruh. 

7. Lingkungan 

Lingkungan merupakan faktor lain yang mempengaruhi jalannya 

komunikasi. Factor ini digolongkan menjadi empat macam, yang meliputi 

: lingkungan fisik yang menunjukkan bahwa proses komunikasi hanya bisa 

terjadi kalau tidak terdapat rintangan fisik, misalnya keadaan alam ataupun 

ketidaksediaan sarana komunikasi seperti telepon, kantor pos atau lainnya. 

Lingkungan sosial menunjukkan factor sosial budaya. Lingkungan 

psikologis ialah pertimbangan kejiwaan yang digunakan dalam 

berkomunikasi, misalnya menghindari kritik yang dapat menyinggung 

perasaan orang lain. Lingkungan dalam bentuk waktu dan kondisi 

menunjukkan situasi yang tepat untuk melakukan kegiatan komunikasi.23 

 Dapat digaris bawahi pada pendapat-pendapat unsur komunikasi yang ada di 

atas, unsur penting yang selalu ada pada pendapat para ahli yaitu sumber 

(pengirim pesan), pesan (informasi yang disampaikan), saluran (media yang 

dibuat untuk menyampaikan pesan), penerima(orang yang mendapat pesan) dan 

juga efek (respon yang diberikan penerima pesan setelah mendapat pesan dari 

                                                           
23 Cangara, hafied. 2011. Komunikasi politik. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hal : 15-17. 
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pengirim pesan. Jika kita lihat ada beberapa unsur yang berbeda dari sebelumnya 

yaitu penyending, penyanding balik, dan juga lingkungan, yangmana tidak 

menutup  kemungkinan unsur tersebut juga diperlukan dalam suatu interaksi. 

2.1.3 Fungsi Komunikasi 

Sebelum memahami komunikasi budaya maka kita perlu memahami apa 

itu fungsi komunikasi. Menurut Thomas M.Scheidel mengatakan bahwa setiap 

individu akan berkomunikasi, komunikasi ini dilakukan untuk menyatakan dan 

mendukung identitas diri, untuk membangun interaksi sosial dengan masyarakat 

sekitar. Dengan kata lain setiap individu perlu melakukan interaksi dengan orang 

lain, terkhusus dengan masyarakat sekitar, hal tersebut dibutuhkan salah satunya 

untuk menyatukan identitas atau kebiasaan dari lingkungan tersebut dan dengan 

itu kebiasaan yang telah dilakukan sebelumnya akan terus dilakukan oleh anak 

cucu kemudian.24 

Menurut David K. Berlo dari Michigan state university menyatakan 

fungsi komunikasi secara singkat, David menyebutkan bahwa komunikasi 

sebagai instrument interaksi sosial berguna untuk mengetahui dan 

memprediksi sikap orang lain, juga untuk mengetahui keberadaan diri 

sendiri dalam menciptakan keseimbangan dengan masyarakat. Jadi 

komunikasi jelas tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan umat manusia, 

baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Ia diperlukan 

untuk mengatur tata karma pergaulan antar manusia, apakah seseorang itu 

pengusaha, dokter, karyawan atau lainnya. Sebab komunikasi dengan baik 

akan memberi pengaruh langsung pada struktur keseimbangan seseorang 

dalam bermasyarakat.25 

William I Gorden menyatakan fungsi komunikasi yang lain dengan apa 

yang telah dikatakan oleh Thomas M.Scheidel. William menyatakan bahwa fungsi 

komunikasi dibagi menjadi empat kategori : 

                                                           
24 Op. Cit. Darmastuti, Rini.2013. Hal : 13. 
25 Op. Cit.Cangara, hafied. 2011.. Hal :20-21. 
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1. Komunikasi sosial 

Komunikasi sosial memiliki peranan yang sangat besar terkait 

pembangunan konsep diri setiap orang yang terlibat dalam suatu 

komunikasi. Implisit dari komunikasi sosial ini adalah komunikasi 

kultural. Dalam komunikasi budaya hal tersebut digunakan untuk 

mengaktualisasikan diri dari setiap partisipan komunikasi, komunikasi 

berfungsi untuk kelangsungan hidup melalui komunikasi budaya yang 

mereka lakukan. Edward menyatakan bahwa komunikasi adalah budaya 

dan budaya adalah komunikasi, Artinya kedua hal tersebut tidak dapat 

terpisahkan. 

Pada sisi lain komunikasi bisa diartikan ebagai suatu mekanisme untuk 

mensosialkan norma-norma budaya kepada masyarakat, baik secara 

vertical maupun horizontal. Secara vertical diartikan sebagai komunikasi 

yang mensosialisasikan budaya dari generasi ke generasi, sedangkan 

secara horizontal komunikasi digunakan seagai alat untuk 

mensosialisasikan budaya dari masyarakat ke masyarakat lainnya. 

Dalam hal ini, fungsi dari komunikasi sosial diatas dapat disimpulkan 

sebagai pembentukan konsep diri, pernyataan eksistensi diri, untuk 

kelangsungan hidup, memupuk hubungan, dan memperoleh kebahagiaan. 

2. Komunikasi ekspresif 

Komunikasi ekspresif merupakan komunikasi yang memiliki fungsi 

sebagai pengekspresian apa yang dirasakan oleh komunikan. Komunikasi 

ekspresif tidak secara jelas mengatakan dapat mempengaruhi orang lain, 

melainkan dapat dilakukan saat komunikasi berlangsung menjadi 
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instrumen sebagai penyampaian perasaan-perasaan (emosi) kita. 

Komunikasi ini dapat di ekspresikan dengan komunikasi verbal maupun 

non verbal. 

3. Komunikasi ritual 

Komunikasi ritual biasanya digunakan oleh suatu kumpulan kelompok 

maupun suatu komunitas yang dilakukan secara kolektif. Komunikasi ini 

bisa dikatakan sebagai komunikasi ekspresif, menyatakan perasaan 

terdalam seseorang. Dalam fungsi komunikasi ritual ini, suatu komunitas 

tidak jarang melakukan upacara-upacara yang dilakukan setiap tahundan  

sepanjang hidup. 

4. Komunikasi instrumental 

Dalam komunikasi instrumental, komunikasi diartikan sebagai alat untuk 

membantu kegiatan manusia yang lain. Dalam hal ini komunikasi 

berfungsi sebagai alat untuk menginformasikan, mengubah perilaku, 

mendorong, mengubah sikap, keyakinan dan juga menghibur.26 

2.1.4 Proses Berlangsung Komunikasi 

Komunikasi merupakan sebuah proses, yangmana dalam komunikasi 

terdapat karakteristik yang meliputi : 

1. Komunikasi itu dinamik. Komunikasi adalah aktivitas yang terus 

berlangsung dan selalu berubah-ubah. 

2. Komunikasi itu interaktif. Artinya, komunikasi terjadi dikarenakan oleh 

adanya sumber dan juga penerima pesan. Hal ini dapat mengimplikasikan 

                                                           
26 Op.Cit. Darmastuti, Rini. 2013. Hal :13-17. 
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dua orang atau lebih dengan dilatarbelakangi berbagai pengalaman yang 

unik. 

3. Komunikasi tidak dapat dibalik (irreversible). Arinya jika seseorang telah 

mengatakan pesan kepada orang, maka pesan itu tidak dapat di Tarik atau 

di kembalikan lagi. 

4. komunikasi berlangsung dalam konteks fisik dan konteks sosial. Artinya, 

ketika komunikasi berlangsung komunikasi tidaklah terisolasi, tetapi ada 

dalam lingkungan fisik tertentu seperti mebel, karpet, cahaya, keheningan 

dan sebagainya. Untuk itu symbol-simbol yang berbentuk fisik juga 

mempengaruhi suatu komunikasi. 

Dalam hal ini komunikasi akan terjadi dalam lingkungan sosial, dan 

komunikasi tidak akan terjadi pada ruang hampa karena komunikasi dilakukan 

oleh lebih dari satu orang dalam lingkungan sosial. Lingkungan sosial dapat 

merefleksikan bagaimana orang hidup, bagaimana seseorang itu dapat berinteraksi 

dengan orang lain. Dan lingkungan sosial merupakan budaya dan bila kita ingin 

benar-benar memahami komunikasi, kita pun harus memahami budaya.27 

Menurut liliweri Proses merupakan suatu kegiatan atau aktivitas secara 

terus-menerus yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Setiap langkah yang 

dimulai dari saat menciptakan informasi sampai saat informasi itu dipahami, 

merupakan proses-proses di dalam rangka proses komunikasi. Proses dalam 

komunikasi secara umum dikatagorikan menjadi dua: proses secara primer 

(primary process) dan proses secara sekunder (secondary process). 

1. Proses Komunikasi Secara Primer 

                                                           
27 Op. Cit. Sihabudin, 2013. Hal :17-18. 
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a. proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain 

dengan menggunakan lambang (symbol) sebagai media. Lambang 

sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah pesan verbal 

(bahasa), dan pesan nonverbal (gesture, isyarat, gambar, warna, dan lain 

sebagainya) yang secara langsung dapat/mampu menerjemahkan 

pikiran dan atau perasaan komunikator kepada komunikan. 

b. bahwa  komunikasi dapat berlangsung apabila terjadi kesamaan makna 

dalam pesan yang diterima oleh komunikan. Komunikasi adalah proses 

membuat pesan yang setara bagi komunikator dan komunikan.  

c. Prosesnya sebagai berikut, pertama-tama komunikator menyandi 

(encode) pesan yang akan disampaikan kepada komunikan. Berarti 

komunikator memformulasikan pikiran dan atau perasaannya ke dalam 

lambang (bahasa) yang diperkirakan akan dimengerti oleh komunikan. 

Kemudian giliran komunikan untuk menterjemahkan (decode) pesan 

dari komunikator.  

d. Itu berarti ia menafsirkan simbol yang mengandung pikiran dan atau 

perasaan komunikator tadi dalam konteks pengertiannya. Yang penting 

dalam proses penyandian (coding) adalah komunikator dapat menyandi 

dan komunikan dapat menerjemahkan sandi tersebut (terdapat 

kesamaan makna). 

e. Wilbur Schramm : menyatakan bahwa komunikasi akan berhasil 

(terdapat kesamaan makna) apabila pesan yang disampaikan oleh 

komunikator cocok dengan kerangka acuan (frame of reference), yakni 
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panduan pengalaman dan pengertian (collection of experiences and 

meanings) yang diperoleh oleh komunikan.  

f. Schramm : bidang (field of experience) merupakan faktor penting dalam 

komunikasi. Jika pengalaman komunikator sama dengan pengalaman 

komunikan, komunikasi akan berlangsung lancar. Sebaliknya, bila 

bidang pengalaman komunikan tidak sama dengan bidang pengalaman 

komunikator, akan timbul kesukaran untuk mengerti satu sama lain. 

g. Dunia manusia adalah dunia simbol. Ketidakhadiran simbol, membuat 

manusia tidak dapat berkembang seperti sekarang ini. Dalam perspektif 

Teori Interaksionisme Simbolik ditegaskan bahwa ada dua hal penting 

yang menandai kehidupan manusia, yaitu interaksi dan symbol. 

Interaksi itu penting, karena dia menunjukkan kehidupan sosial, di 

mana orang saling mengerti, saling menanggapi dan saling 

berkomunikasi.  

h. Binatang berinteraksi dengan sesamanya dengan menggunakan naluri 

atau instinc-nya, yaitu suatu kemampuan yang dibawanya sejak lahir, 

tanpa perlu dipelajari.  

2. Proses Komunikasi Sekunder 

a. Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan 

oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau 

sarana sebagai media kedua setelah memakai simbol sebagai media 

pertama. Media kedua dipergunakan karena komunikan sebagai sasaran 

berada di tempat yang relatif jauh atau berjumlah massal. Surat, telepon, 
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surat kabar, majalah, radio, televisi, film, dan sebagainya adalah media 

kedua yang sering digunakan dalam komunikasi.  

b. Proses komunikasi secara sekunder itu menggunakan media yang dapat 

diklasifikasikan sebagai media massa (surat kabar, televisi, radio, dan 

sebagainya.) dan media nirmassa (telepon, surat, megapon, dan 

sebagainya.).28 

Proses komunikasi menurut perspektif sosial dan budaya meletakkan 

kebudayaan sebagai pusat dari proses komunikasi. Komunikasi akan terjadi jika 

ada kebudayaan. Dapat dikatakan jika belajar komunikasi tanpa kebudayaan, 

artinya pemahaman tersebut tidak akurat bahkan tidak alamiah dan ilmiah. 

Pengakuan terhadap ilmu komunikasi sebagai sains tanpa pengakuan terhadap 

peranan sentral dari kebudayaan merupakan suatu yang sia-sia. Hal tersebut 

dikarenakan komunikasi mencakup Bahasa dan berbagai model nonverbal dalam 

interaksi manusia yang semuanya dipengaruhi oleh kebudayaan. Komunikasi juga 

meliputi transisi dan negosiasi makna antara pengirim pesan dan penerima, hal ini 

merupakan aspek ptraktis dari kebudayaaan. 

Ketika seseorang berkomunikasi secara antarpersonal maka dia berhadapan 

dengan seseorang yang sebagian besar memiliki cara berpikir, sudut pandang dan 

tindakannya dipengaruhi oleh factor-faktor sosial kultural yang sama. Komunikasi 

akan menjadi efektif jika dua pihak memiliki kesamaan yang makna atau pesan 

non verbal maupun verbal yang mereka pertukarkan. Semakin besar tingkat 

kesamaan makna, maka semakin efektif komunikasi, hal ini karenakan dua pihak 

mempunyai pengalaman yang sama terhadap pesan. Semakin kecil tingkat 

                                                           
28 Anonim, diakses melalui http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/ . (15 Juli 2018, pukul 13:45 Wib). 

http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/
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kesamaan makna, maka semakin kurang efektif komunikasi, dan ini terjadi karena 

dua pihak mempunyai pengalaman yang berbeda terhadap pesan.29 

2.2 Kajian Tentang Budaya 

2.2.1 Pengertian Budaya 

Manusia akan belajar, berfikir, merasa, mempercayai, dan mengusahakan 

yang patut di usahakan. Hal tersebut dikarenakan cara hidup manusia salah 

satunya bergantung pada budaya. Secara formal budaya dapat didefinisaikan 

sebagai tatanan pengetahuan, sikap, kepercayaan, pengalaman, nilai, makna dan 

diwariskan dari generasi ke generasi, melalui usaha individu dan kelompok.30 

 Menurut pandangan Clifford Geertz’s, budaya merupakan pola transisi 

dari sejarah generasi terdahulu menuju generasi berikutnya melalui simbol-simbol 

yang mereka gunakan.  Hal tersebut di pertegas oleh pandangan Tubs, Stewart and 

Moss, Sylvia yang menyatakan bahwa “Culture is a way of life developed and 

shared by a group of people and passed down from generation to generation”. 31 

Dalam hal ini yang dimaksudkan dari penjelasan budaya diatas adalah lebih 

menekankan pada suatu warisan budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi 

melalui sistem komunikasi yang di terapkan oleh masyarakat yang menjalankan 

budaya tersebut. dan dengan itu masyarakat daerah tersebut mempunyai dasar 

untuk bersikap dan bertingkah laku dalam aktivitas sehari-hari.32 

Pengertian budaya yang dijabarkan oleh Triandis mengungkapkan bahwa 

kebudayaan merupakan elemen objektif dan subjektif yang dibuat oleh manusia 

                                                           
29 Liliweri, Alo. 2011. Komunikasi serba ada serba makna. Jakarta: kencana prenada media group. Hal :70-

71. 
30 Op.Cit Sihabudin, Ahmad. 2013. Hal:19-20. 
31 Op. Cit. Darmastuti, Rini. 2013. Hal : 29. 
32 Ibid. Darmastuti, Rini. 2013. Hal :29. 
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pada zaman dahulu untuk mempertahankan hidup yang berakibat dalam kepuasan 

dalam ceruk ekologis, dan demikian tersebar pada mereka yang berkomunikasi 

satu dengan yang lainnya, karena merak sama-sama memiliki kesamaan dalam 

satu lingkungan sosial yang sama.33 

Menurut Lonner dan Malpass mendefinisikan budaya dengan pandangan 

lain, budaya dianggap sebagai pemograman pikiran atau budaya merupakan yang 

dibuat oleh manusia dalam lingkungan. Pada dasarnya budaya dibuat oleh 

manusia sendiri dan akan di turunkan dari generasi ke generasi sebagai patokan 

perilaku anak cucu dalam setiap daerah. 34 

Dari pengertian budaya diatas, dapat digaris bawahi bahwa budaya 

merupakan suatu kebiasaan yang dikomunikasian atau dilakukan setiap saat oleh 

seseorang dalam satu lingkungan yang sama, budaya yang akan terus ada jika 

komunikasi ada, dengan itu budaya dibuat untuk mempertahankan hidup dalam 

satu daerah dan diwariskan dari generasi ke generasi demi mencapai suatu 

kesejahteraan bersama. Karena pada dasarnya kebudayaan bukanlah milik seorang 

diri, seorang mendapatkan budaya adalah dari suatu kelompok. Dalam suatu 

kelompok seseoran akan mendapatkan konsep-konsep, misalna belife (keyakinan), 

nilai-nilai, dan cerita-cerita. Dengan itu setiap individu dalam satu masyarakat 

terbuka memungkinkan untuk memiliki pengalaman yang relatif sama dengan 

individu lainnya.35  

                                                           
33 Destine Mistavakia Dasrun dan Hidayat. Pola Komunikasi pada Prosesi Mangulosi dalam Pernikahan 

Budaya Adat Batak Toba. Jurnal Ilmu Komunikasi (J-IKA). Vol II. No.1 (April 2015). Bandung: Universitas 

BSI. Hal:26.  
34 Ibid. Destine Mistavakia Dasrun dan Hidayat. Hal:27. 
35 Meinarno, Eko A dan Widiano, Bambang dan Halid, Rizka. 2011. Manusia dalam kebudayaan dan 

masyarakat. Jakarta: salemba humanika. Hal : 91.   
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Dalam hal ini peneliti ingin memfokuskan budaya lamaran Lamongan 

sebagai suatu kejadian yang di lakukan oleh pendahulu orang Lamongan dan 

diwariskan sebagai suatu budaya yang dilestarikan oleh anak cucu orang 

Lamongan. 

2.2.2 Unsur-Unsur Budaya 

Kepercayaan dipahami sebagai satu konsep yang dimiliki oleh setiap 

individu tentang bagaimana mereka melihat keadaan disekelilingnya, baik itu 

gagasan orang lain, individu, alam, keadaan sekitar maupun tentang fisik, biologi, 

sosial dan dunia supranatural.36 

 Menurut Deddy Mulyana dikatakan bahwa Faktor-faktor internal inilah 

yang sangat mempengaruhi ketika seorang individu menilai suatu realita yang ada 

disekitarnya. Dalam diri individu akan muncul persepsi yang mana persepsi 

tersebut terikat dengan budaya. Hal tersebut terlihat dari cara-cara individu 

memaknai suatu pesan, objek atau lingkungannya sangat tergantung pada system 

nilai yang mereka anut. Akibatnya, persepsi seorang individu terhadap 

lingkungannya sangat subjektif dan budaya dianggap sebagai pola persepsi dan 

perilaku yang dianut sekelompok orang. 

 Menurut Larry A Samovar dan Richard E. Porter dalam buku Deddy 

Mulyana mengemukakan, terdapat enam unsur budaya yang secara langsung yang 

mempengaruhi persepsi ketika kita berkomunikasi, yaitu : 

1. Kepercayaan (beliefs), nilai (value) dan sikap (attitudes) 

                                                           
36 Liliweri, Alo. 2003. Dasar-dasar Komunikasi Antarbudaya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. Hal: 108. 
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Kepercayaan adalah anggapan subyektif dari sebuah objek atau peristiwa 

yang memiliki ciri-ciri dan nilai tertentu dengan atau tanpa bukti. 

Kepercayaan dapat berupa bagaimana mereka melihat keadaan disekeliling 

kita, baik itu gagasan tentang orang lain ataupun individu, alam dan juga 

keadaan sekitar tentang fisik, biologi ataupun sosial. 

Nilai adalah komponen evaluative dari suatu kepercayaan kita, hal tersebut 

menyangkut kebaikan, estetika dan juga sutu kepuasan. Nilai bersifat 

normative yangmana nilai memberikan kita pandangan buruk atau baik 

sebagai anggota kelompok. Sedangkan sikap adalah tindakan atau posisi yang 

dilakukan oleh seseorang ketika menghadapi suatu peristiwa atau kejadian. 

2. Pandangan dunia (worldview) 

Pandangan dunia merupakan orientasi yang dimiliki oleh suatu budaya 

terhadap Tuhan, kehidupan, kematian, kebenaran, alam semesta dan juga 

dalam hal materi. Namun bisa dikatakan bahwa ideologi juga termasuk dalam 

pandangan hidup, karena ideologi merupakan sistem pedoman hidup bagi 

seseorang yang ingin dicapai dalam masyarakat, namun sifatnya kurang lebih 

mengenai sistem budaya. 

3.   Organisasi sosial (social organization) 

Organisasi sosial, maksud dari organisasi  sosial adalah suatu organisasi yang 

kita ikuti, baik organisasi formal maupun non formal, dengan itu seseorang 

akan memiliki pendapat atau persepsi yang berbeda-beda karena dihasilkan 

dari pembelajaran organisasinya masing-masing. 

4. Tabiat manusia (human nature) 
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Pandangan kita tentang siapa diri kita, bagaimana sifat dan watak kita  yang 

akan mempengaruhi cara kita mempersepsikan lingkungan fisik dan sosial 

kita.  

5. Orientasi kegiatan (activity orientation) 

Suatu pandangan mengenai aktivitas, dalam hal ini orientasi dapat dipahami 

dalam rentang Being (siapa seseorang) hingga doing (apa yang dilakukan 

seseorang). 

6. Persepsi tentang diri dan orang lain (perception of self and other) 

Persespsi tentang diri ataupun orang lain sangat dipengaruhi dengan latar 

belakan budaya dimana individu itu berada.  

Oleh karena itu, untuk memahami suatu budaya tidak hanya sekedar 

memahami dari berbagai fenomena, mengamati tingkah laku, melihat berbagai 

objek alam serta mengamati dan juga mencatat berbagai kondisi emosional. Tetapi 

lebih dari itu, untuk memahami kebudayaan yang menjadi penekanan utama 

adalah persepsi dari pesan dan makna yang terkandung dari setiap fenomena, 

tingkah laku maupun peristiwa. Pesan dan makna tercermin dari objek yang ada, 

sikap yang ditunjukkan karena rasa takut, rasa cemas, marah maupun perasaan 

lainnya. Melalui makna dan persepsi pesan ini individu merespon realitas  yang 

ada di sekitarnya, begitu sebaliknya mengenai individu lain akan merespon. 

Akibatnya terjadi hubungan timbal balik.37  

Pendapat lain mengatakan mengenai penjelasan dari unsur-unsur suatu 

budaya, dalam unsur-unsur budaya tersebut meliputi : 

1. Kepercayaan 

                                                           
37Op. Cit. Darmastuti, Rini. 2013. Hal :33-36. 
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Kepercayaan merupakan pandangan-pandangan atau interpretasi tentang 

masa lampau, bisa brupa penjelasan-penjelasan tentang masa sekarang, bisa 

berupa prediksi tentang masa depan, dan bisa juga berdasarkan common 

sense, akal sehat, kebijaksanaan yang dimiliki suatu bangsa, agama, ilmu 

pengetahuan, atau suatu kombinasi antara semua hal tersebut.  

2. Nilai 

Jika kepercayaan menjelaskan apa itu sesuatu, maka nilai menjelaskan apa 

yang seharusnya terjadi.nilai itu luas, abstrak, standart kebenaran yang harus 

dimiliki, yang diinginkan, dan yang layak dihormati. Meskipun mendapat 

pengakuan luas, nilai-nilai pun jarang ditaati oleh setiap anggoota 

masyarakat. Namun nilailah yang menentukan suasana kehidupan kehidupan 

dan masyarakat. 

Nilai dianggap sebagai sesuatu yang berharga bagi masyarakat. Pandangan 

hidup itu berasal dari pandangan pandangan hidup suatu masyarakat. 

Pandangan  hidup berasal dari sikap manusia terhadap Tuhan, terhadap alam 

semesta dan terhadap sesamanya. Sikap ini terbentuk melalui berbagai 

pengalaman yang menandai sejarah kehidupan masyarakat yang 

bersangkutan. 

3. norma dan sanksi 

norma adalah suatu aturan khusus, atau seperangkat aturan tentang apa harus 

dan apa yang tidak harus di lakukan oleh manusia. Norma mengajarkan 

manusia untuk berperilaku dan bertindak seperti yang seharusnya. Norma 

dapat dikatakan sebagai standart yang ditetapkan sebagai garis pedoman bagi 

setiap aktivitas manusialahir dan kematian, bercinta dan berperang, apa yang 
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harus dimakan dan apa yang harus dipakai, kapan dan dimana orang bisa 

bercanda, melucu dna sebagainya. 

Namun jika dilihat pada masa modern ini, banyak penyimpangan yang 

dilakukan oleh manusia-manusia yang tidak sesuai dengan norma yang ada 

pada masyarakatnya, atau dapat dikatakan menyimpang. 

Terdapat beberapa macam norma, yaiitu :  

1) norma yang biasa disebut mores atau tata kelakuan 

dalam norma ini, kelakuan mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari 

kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai pengawas, secara sadar 

maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya. 

2) Norma flokways atau kebiasaan 

Perbuatan yang diulang dalam bentuk yang sama. Misalnya, setiap hari orang 

akan melakukan bersih-bersih, menggosok gigi dan lain sebagainya. Dalam 

setiap masyarakat atau daerah akan memiliki batasan atau aturan norma-

norma tersendiri, dan juga setiap kelompok atau golongan juga memiliki 

perbedaan norma, misalnya norma yang berlaku untuk wanita dan pria, anak-

anak dan orang dewasa, sarjana dan orang dewasa dan lain sebagainya.  

Jika norma merupakan garis pedoman, maka sanksi merupakan kekuatan 

penggeraknya. Sanksi juga dapat diartikan sebagai hukuman yang 

memungkinkan orang mematuhi norma. Sanksi dapat bersifat formal dan juga 

bisa bersifat non formal. Pelanggaran terhadap norma mendatangkan sanksi-

sanksi tertentu. Tanpa sanksi, norma-norma kehilangan kekuatan. 

4. Teknologi 
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Teknologi merupakan alat kerja manusia, dengan teknologi manusia secara 

intensif berhubungan dengan alam dan dapat membangun kebudayaan dunia 

sekunder yang berbeda dengan dunia primer (alam). Dewasa ini teknologi 

mempunyai pengaruh yang besar terhadap manusia, hanya terhadap cara 

hidup manusia tetapi juga menentukan teknologi berikutnya. 

5. Symbol 

Symbol adalah sesuatu yang dapat memberikan makna-sebuah salib atau 

suatu patung budha, suatu konstitusi, suatu bendera. Banyak symbol berupa 

objek-objek fisik yang telah memperoleh makna kultural dan dipergunakan 

untuk tujuan-tujuan yang lebih bersifat simbolik ketimbang tujuan 

instrumental. Misalnya suatu bendera, benda hanya sebuah kain yang 

berwarna namun di hormati dengan suatu upacara dan bisa membangkitkan 

rasa kebanggaan dan bendera musuh dapat menumbuhkan kebencian. 

6. Bahasa 

Bahasa adalah gudang kebudayaan. Berbagai arti yang diberikan oleh 

manusia terhadap objek-objek, peristiwa-peristiwa dan perilaku merupakan 

jantung kebudayaan. Dan Bahasa merupakan sarana utama untuk menangkap, 

mengkomunikasikan, mendiskusikan, mengubah dan mewariskan arti-arti ini 

kepada generasi baru.  

7. Kesenian 

Setiap kebudayaan memiliki ekspresi artistic. Hal tersebut bukan berarti 

bahwa semua bentuk seni dikembangkan dalam setiap kebudayaan. Setiap 



32 
 

daerah ataupun Negara akan memliki kesenian yang berbeda-beda sesuai 

dengan ciri khasnya.38 

Berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh para ahli sebelumnya, 

Koentjaraningrat mengungkapkan unsur-unsur budaya secara singkat. Unsur-

unsur tersebut meliputi : 

1. Sistem religi dan upacara keagamaan 

2. Sistem sosial dan organisasi kemasyarakatan 

3. Sistem pengetahuan 

4. Bahasa 

5. Kesenian 

6. Sistem matapencaharian hidup 

7. Sistem teknologi dan peralatan 

Ketujuh unsur tersebut bersifat universal, karena dalam semua kebudayaan yang 

ada di dunia, baik dalam kebudayaan masyarakat pedesaan maupun kebudayaan 

perkotaan.39 

Dari beberapa pendapat diatas yang menjelaskan dan menyebutkan 

mengenai unsur-unsur yang ada, bahwa unsur dari suatu budaya tidak terlepas dari 

yang namanya kepercayaan, nilai norna, teknologi dan lain sebagainya, karena 

pada dasarnya adanya budaya karena adanya unsur-unsur tersebut. Misalnya 

norma atau sanksi, yangmana norma dan sanksi akan dimiliki oleh setiap daerah 

dan akan memiliki takaran masing-masing dari setiap daerah. Dari itu akan 

                                                           
38 Maran, Rafael Raga. 2007. Manusia & kebudayaan dalam perspektif ilmu budaya dasar. Jakarta: penerbit 

rineka cipta. Hal : 38-46. 
39Ibid. Rafael Raga. 2007.Hal :46-47. 
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menjadi suatu kebiasaan dan hasilnya akan menjadi kebudayaan dari suatu daerah 

tersebut. 

2.2.3 Fungsi Budaya 

Menurut Ting-Toomey menjelaskan ada beberapa fungsi budaya dalam kehidupan 

kita, yaitu : 

1. Identity Meaning Function 

Dalam Identity Meaning Function, fungsi budaya dianggap sebagai 

referensi berfikir bagi masyarakat dalam satu lingkungan, yangmana 

budaya dianggap mampu memberikan jawaban secara mendasar dari 

keberadaan setiap individu mengenai siapa dirinya dan nilai atau norma 

apa yang individu itu anut, maka dengan budaya setiap individu mampu   

mengenali identitas diri mereka masing-masing. Makna identitas yang 

didapat dari budaya dikonstruksikan dan dipelihara melalui komunikasi 

sehari-hari. 

2. Group Inclusion Function 

Group Inclusion Function memberikan pemahaman bahwa budaya dapat 

memuaskan kebutuhan seorang individu dalam kelompok terhadap 

anggota kelompok, dengan ini individu merasa rasa ikut memiliki. 

3. Inter-group Boundary Regulation Function 

Inter-group Boundary Regulation Function berarti budaya sebagai 

pembentuk sikap seseorang tentang in-group dan out-group yang berkaitan 

dengan orang yang secara kultural tidak sama (dissimilar). Pemahaman 

tentang in-group dan out-group ini akan menjadikan seseorang untuk 

membentuk sikap evaluatife terhadap interaksi in-group dan out-group.  
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4. The Ecological adaptation Function 

The Ecological adaptation Function, budaya dianggap dapat memfasilitasi 

proses-proses adaptasi diantara diri (self), komunitas cultural, dan 

lingkungan yang besar.hal ini terjadi karena budaya bukannlah system 

yang statis, melainkan sebuah system yang dinamis dan terus mengalami 

perubahan.  

5. The Cultural Communication Function 

The Cultural Communication Function merupakan komunikasi dan 

budaya dalam hal ini keduanya tidak dapat dipisahakan dan saling 

mempengaruhi. kedua hal tersebut diibaratkan seperti dua sisi dari satu 

keeping mata uang, yangmana budaya mempengaruhi komunikasi dan 

komunikasi mempengaruhi budaya.40 

 Menurut Triandis fungsi budaya adalah budaya berperan untuk 

memperbaiki cara anggota kelompok suatu budaya beradaptasi dengan ekologi 

tertentu, hal ini melibatkan pengetahuan yang dibutuhkan orang agar mereka 

mendapat peran aktif dalam lingkungan sosial.41 

Sowell mengungkapkan pendapatnya tentang fungsi budaya, sowell 

mengunggkapkan bahwa budaya ada untuk melayani kebutuhan vital dan 

praktis manusia untuk membentuk masyarakat juga untuk memelihara 

spesies, menurunkan pengetahuan dan pengalaman berharga ke generasi 

berikutnya, untuk menghemat biaya dan dan bahaya dari proses 

pembelajaran semuanya mulai dari kesalahan kecil selama proses coba-coba 

sampai kesalahan fatal.42 

 Dari beberapa pengertian diatas, dapat di garis bawahi bahwa fungsi 

merupakan kegunaan, yangmana fungsi akan berbeda-beda dari apa yang masing-

                                                           
40 Op. Cit. Darmastuti, Rini. 2013. Hal : 36-38. 
41 A.Samovar, Larry dan E.Porter, Richard dan McDaniel, Edwin R. 2010.Komunikasi lintas budaya edisi 7. 

Jakarta: Salemba Humanika.hal 28. 
42 Ibid. A.Samovar, Larry dan E.Porter, Richard dan McDaniel, Edwin R. 2010. Hal:28   
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masning individu rasakan. Seperti fungsi budaya banyak pendapat mengenai 

fungsi budaya dengan berbagai macam seperti yang diungkapkan para pendapat 

diatas. Pada intinya fungsi budaya merupakan apa yang orang rasakan pada suatu 

daerah yang memiliki budaya dan anggota dari daerah tersebut dapat merasakan 

kenyamanan bersama.  

2.2.4 Karakteristik Budaya 

 Karakteristik budaya merupakan suatu keperluan yang harus diterapkan 

oleh setiap masyarakat di masing-masing daerah tempat tinggal mereka. Namun 

kenyataannya masyarakat sekarang justru kurang memahami akan pentingnya 

suatu karakteristik budaya. Menurrut Brislin “sangat jarang orang berbicara 

tentang budaya mereka sendiri atau pengaruh budaya tersebut pada perilaku 

mereka. Orang sangat dekat dengan kepada budayanya sendiri, sehingga mereka 

berpikir tidak perlu memahaminya, dan dengan kebiaasaan mereka tidak sadar 

akan pengaruh budaya pada persepsi dan pola interaksi mereka. Shapiro 

menyatakan hal yang sama bahwa ;  

Penemuan budaya, kesadaran bahwa budaya menentukan dan membentuk 

perilaku, nilai, dan bahkan pikiran kita, pengakuan yang terdapat pada 

budaya yang bersifat berubah-ubah, dapat menjadi pengalaman yang 

mengejutkan atau yang memperjelas.  

Terdapat karakteristik-karakteristik yang harus di tanamkan dan di terapkan oleh 

masih-masing manusia sebagai berikut  

1. budaya itu dipelajari 

salah satu karakter penting dari budaya adalah di pelajari. Dengan seseorang 

belajar budaya seseorang akan lebih menghargai apa itu budaya. Dalam 

istilah ekulturasi menunjukkan proses pembelajaran suatu budaya yang total 
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dan spesifik. Hoebel dan Frost mengatakan “baik kondisi sadar maupun tidak 

sadar yang terjadi dalam proses tersebut, sebagai individu, anak atau orang 

dewasa, menerima kompetensi dalam budaya tertentu”. Dari bayi atau anak-

anak selalu mempelajari pola perilaku dan cara berpikir sampai baya  k dari 

pola ini terinternalisasi dan menjadi kebiasaan.  

2. budaya itu dibagikan 

menurut Haviland dan juga rekannya mengatakan bahwa proses pembagian 

budaya seperti demikian : 

sebagai kumpulan ide, nilai, dan persepsi yang dibagikan, dan standart 

tingkah laku, budaya merupakan denominator utama yang membuat 

tindakan suatu individu cerdas bagi anggota lain dari  masyarakat 

tersebut. Hal ini memungkinkan mereka untuk memprediksi 

bagaimana anggota lainnya cenderung berperilaku dalam suatu 

kesempatan dan bagaimana seharusnya berperilaku. 

 

Yang dimaksud dari pernyataan diatas adalah budaya merupakan 

demoninator utama yang membuat tindakan suatu individu cerdas bagi 

anggota lain dari masyarakat tersebut. Dan dengan berbagai persepsi dan 

tingkah laku, anggota dari suatu budaya menghasilkan situasi dimana anggota 

dari tiap budaya mengenal mereka sendiri dan tradisi budayanya berbeda dari 

orang lain dan tradisi orang lain. 

3. budaya itu diturunkan dari generasi ke generasi 

Menurut Lonner dan Malpass mendefinisikan budaya dengan pandangan 

lain, budaya dianggap sebagai pemograman pikiran atau budaya merupakan 

yang dibuat oleh manusia dalam lingkungan. Pada dasarnya budaya dibuat 
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oleh manusia sendiri dan akan di turunkan dari generasi ke generasi sebagai 

patokan perilaku anak cucu dalam setiap daerah. 43 

Menurut Charon, proses penurunan budaya dapat dilihat sebagai 

pewarisan sosial. Namun dari penyataan Charon sebelumnya di kembangkan 

dalam arti luas sebagai berikut : 

“budaya adalah pewarisan sosial yang mengandung pandangan yang 

sudah dikembangkan jauh sebelum kita lahir, masyarakat kita, 

misalnya, memiliki sejarah yang melampaui kehidupan seseorang, 

pandangan yang berkembang sepanjang waktu yang diajarkan pada 

setiap generasi dan kebenaran dilabuhkan dalam interaksi manusia 

jauh sebelum mereka meninggal”. 

Komunikasi membuat budaya mengalami kelanjutan, ketika kebiasaan, 

budaya, prinsip, nilai, tingkah laku, dan sebagainya di formulasikan, mereka 

mengkomunikasikan hal ini kepada anggota yang lainnya. Dengan itu 

komunikasi dari generasi ke generasi perlu dipertahankan. Menurut Keesing 

“suatu ikatan yang putus akan mengarah pada musnahnya suatu budaya. 

4. budaya itu disadarkan pada symbol 

hubungan budaya dengan symbol menurut Ferraro yaitu “symbol mengikat 

orang yang mungkin saja bukanlah bagian dari suatu kelompok yang bersatu. 

Dalam setiap budaya akan memiliki symbol atau ciri khas dari masing-

masing daerah. Simbiol pada budaya bisa berupa gerakan tari, pakaian, 

bendera, bahasa, ikon keagamaan, dan lain sebagainya.  

Hal yang terpenting dari symbol budaya dalam setiap daerah adalah 

Bahasa,namun tidak menutupkemungkinan semua symbol-simbol sangat 

penting sesuai dengan yang telah disepakati oleh generasi sebelumnya 

5. budaya itu dinamis 

                                                           
43 Ibid. Destine Mistavakia Dasrun dan Hidayat. Hal:27. 
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menurut Luckman “walaupun budaya itu tidak pernah statis, 

kelompokbudaya menghadapi tantangan berkesinambungan dari 

pengaruh kuat, seperti pergolakan lingkungan, peperangan, imigrasi, 

banjir, dan pertumbuhan teknologi baru. Sebagai akibatnya, budaya 

berubah dan berkembang dari waktu ke waktu” 

 

jika digaris bawahi maknadari budaya yang dinamis adalah budaya yang 

mengemukakan pendapat tentang perubahan budaya. Pertama: karena banyak 

budaya berakar dalam tradisi. Kedua :  karena budaya perludipertahankan, 

sehingga kadang-kadang unsur dari luar yang cocok dengan nilai dan 

kepercayaan yang ada atau hal-hal yang dapat dimodifikasi tanpa 

menyebabkan gangguan adaptasi. 

6. Budaya itu sistem yang terintegrasi 

Daya tarik budaya dimulai sejak lahir dan berlanjut seumur hidup, bahkan 

menurut beberapa budaya, sampaikehidupan setelahkematian. Dengan 

standart Bahasa yang sama.  

Menurut antropolog Ruth Benedict menjelaskan mengapa budaya 

berpengaruh kuat dalam semua aspekkehidupan manusia: sejarah 

hidup seseorang adalah akomodasi yang pertama dan terutama 

terhadappola dan standart yang secara tradisional diserahkan pada 

komunikasinya, mulaidari lahir kebiasaan dimana ia lahir membentuk 

pengalaman dan perilakunya. Ketika ia dapat berbicara, ia merupakan 

makhluk kecil padabudayanya, dan ketila ia tumbuh dan mengambil 

bagian dalam aktivitas budaya, kebiasaan budaya tersebut menjadi 

kebudayaannya,ketidak mungkinannya merupakan 

ketidakmungkinannya juga. Semua anak lahir dalam kelompok 

budaya yang sama akan berbagi dengannya, dan tidak ada anak yang 

lahir ke situasi terbalik dariapa yang pernah terjadi. 

 Terdapat pendapat lain mengenai karakteristi-karakteristik budaya. Budaya 

memberi identitas kepada sekelompok orang mengenai bagaimana 

mengidentifikasi aspek-aspek budaya yang menjadikan orang sangat berbeda, 

salah satu caranya adalah dengan menelaah kelompok dan aspek-aspeknya. 
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1. Komunikasi dan Bahasa 

Terdapat dua sistem komunikasi yaitu verbal dan juga non verbal, 

yangmana hal tersebut yang membedakan suatu kelompok dari kelompok 

lainnya. Terdapat makna atau symbol yang telah disepakati secara bersama 

pada suatu daerah yangmana disetiap daerahnya memiliki Bahasa yang 

berbeda-beda. 

2. Pakaian dan penampilan 

Hal ini meliputi pakaian dan juga dandanan luar, juga dekorasi tubuh yang 

cenderung berbeda secara kultural. Kita memahami kimono sebagai 

pakaian khas Jepang, penutup kepala Afrika, payung Inggris, dan Ikat 

kepala Indian Amerika.  

3. Makanan dan kebiasaan  

Cara memilih, menyiapkan, menyajikan, dan memakan makanan sering 

berbeda antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya.  

4. Waktu dan kesadaran akan waktu 

Kesadaran waktu antara budaya satu dengan budaya lainnya. Sebagian 

orang tepat waktu dan sebagian lainnya merelatifkan waktu. 

Umumnyaorang Jerman adalah orang yang tepat waktu, sedangkan orang-

orang Amerika latin lebih santai.  

5. Penghargaan dan pengakuan 

Untuk mengamati suatu budaya, maka dilakukan dengan memperhatikan 

cara dan metode memberikan pujian bagi perbuatan-perbuatan baik dan 

berani, lama pengabdian atau bentuk-bentuk lain penyelesaian tugas.  

6. Hubungan-hubungan 



40 
 

Budaya mengatur hubungan-hubungan mnusia dan hubungan-hubungan 

organisasi berdasarkan usia, jenis kelamin, status dan kekeluargaan, 

kekayaan, kekuasaan, dan kebijaksanaan.unit keluarga merupakan wujud 

paling umum hubungan manusia, da bentuk bisa kecil dan bisa juga besar. 

7. Nilai dan norma 

Sistem kebutuhan bervariasi, sebagaimana prioritas-prioritas yang melekat 

pada perilaku tertentu dalam kelompok. Mereka yang menginginkan 

kelangsungan hidup menghargai usaha-usaha pengumulan makanan, 

penyediaan pakaian, dan perumahan yang memadai sedangkan orang-

orang yang mempunyai kebutuhan tinggi menghargai materi, uang, gelar, 

pekerjaan, hokum dan juga keteraturan. 

8. Rasa diri dan ruang 

Kenyamanan yang dimiliki dengan dirinya dapat di ekspresikan secara 

berbeda oleh budaya. Identitas diri dan penghargaan dapat diwujudkan 

dengan sikap yang sederhana dalam suatu budaya. 

9. Proses mental dan belajar 

Beberapa budaya menekankan aspek penggambaran otak ketimbang aspek 

lainnya, sehingga orang dapat mengamati perbedaan-perbedaan yang 

mencolok dalam cara orang-orang berpikir dan belajar. 

10. Kepercayaan dan sikap 

Klasifikasi yang sulit adalah memastikan tema-tema kepercayaan utama 

sekelompok orang, dan bagaimana factor ini serta factor-faktor lainnya 
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mempengaruhi sikap-sikap mereka terhadap diri mereka sendiri dan orang 

lain, dan apa yang terjadi dalam dunia mereka.44 

2.3 Kajian tentang Komunikasi Budaya 

2.3.1 Pengertian Komunikasi Budaya 

Budaya dan komunikasi merupakan kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, 

karena keduanya memiliki hubungan yang erat. Seseorang akan berkomunikasi 

sesuai dengan budayanya, yangmana setiap daerah akan memiliki budaya yang 

berbeda-beda termasuk cara berkomunikasinya. 45 

Komunikasi budaya merupakan suatu proses komunikasi yang dilakukan 

oleh dua orang atau lebih untuk mendapakan sebuah pemahaman yang sama 

melalui lambang atau tingkah laku yang sama melalui perilaku atau tingkah laku 

manusia yang berbeda kebudayaan. Komunikasi budaya pada dasarnya 

komunikasi biasa, yang menjadi pembeda adalah orang-orang yang terlibat 

dalam komunikasi tersebut berbeda dalam hal latar belakangnya. Ketika 

seseorang berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya maka 

seseorang tersebut akan mempelajari budaya yang dibawa oleh seseorang 

tersebut.46 

Komunikasi budaya adalah komunikasi yang terjadi dalam kebudayaan 

yang sama. Fungsi sosial komunikasi budaya terdiri atas dua macam. Pertama, 

fungsi pribadi, yaitu fungsi komunikasi yang ditunjukkan melalui komunikasi 

                                                           
44 Op. Cit. Mulyana, Deddy dan Rahmat jalaluddin. 2010. Hal :58-62. 
45 Mulyana, deddy dan Rakhmat, jalaluddin. 1998. Komunikasi antar budaya. Bandung: Remaja rosdakarya. 

Hal:24. 
46 Hadijah Ervanah, 2015, bentuk komunikasi abtar pesonal dalam mempertahankan gaya pernikahan ala 

betawi (studi kasus pada masyarakat betawi, kelurahan Kebon Pala kecamatan Makassar Jakarta Timur), 

Tugas Akhir, Malang : jurusan ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang. Hal :20. 
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yang bersumber dari seorang individu untuk menyatakan identitas sosial, 

integritas sosial, dan menambah pengetahuan. 

 Kedua,  fungsi sosial, yaitu fungsi komunikasi yang bersumber dari factor 

budaya yang ditunjukkan melalui perilaku komunikasi yang bersumber dari 

interaksi sosial, di antaranya berfungsi sebagai pengawasan, sosialisasi nilai, dan 

menghibur.47 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi budaya 

merupakan komunikasi antar individu yang memiliki identitas sama, artinya 

berasal dari daerah yang sama. Komunikasi budaya sama halnya dengan interaksi 

sosial yang mana hubungan yang terkait antara individu satu dengan individu 

lainnya dengan memiliki maksud sebagai tanda pengenal setiap individu dan juga 

sebagai penerus sejarah artinya melangsungkan budaya dari generasi ke generasi. 

Seperti topic yang peneliti angkat, bahwa komunikasi yang dilakukan adalahh 

komunikasi budaya, yangmana keterlibatan individu sama-sama berasal dari 

daerah yang sama. 

 2.3.2 Asumsi Dasar Teori Komunikasi Budaya 

Budaya merupakan perspektif teoritis yang berfokus pada acara budaya 

yang dipengaruhi oleh budaya yang kuat dan juga dominan. Kajian budaya 

berkaitan dengan sikap, pendekatan, dan kritik mengenai sebuah budaya. 

Budaya berkembang pesat di Inggris, menurut Stuart Hall 

seorang teoritikus budaya dan mantan direktur center for 

contemporary cultural studies.  Ia menyatakan bahwa media 

merupakan alat yang kuat bagi kaum elite. Media berfungsi 

mengomunikasikan cara-cara berfikir yang dominan, tanpa 

memerdulikan efektivitas pemikiran tersebut. Kajian budaya 

                                                           
47 Op. Cit. Ridwan, Aang. 2016. Hal : 50. 
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menekankan bahwa media menjaga agar orang-orang yang berkuasa 

tetap memiliki kekuasaan, sementara yang kurang berkuasa hal-hal 

yang diberikan kepada mereka. 

 Asumsi pertama yang berkaitan dengan pemikiran mengenai budaya 

adalah sebuah komunitas makna. Berbagai norma, ide, dan nilai serta bentuk 

pemahaman masyarakat yang membantu seseorang untuk menginterpretasikan 

realitas mereka merupakan bagian dari ideology sebuah budaya. Dalam arti luas, 

praktik budaya dan institusi memengaruhi ideology kita. 

 Graham Murdock menyatakan bahwa ketersebaran budaya pada 

semua kelompok secara konstan terlibat dalam menciptakan dan 

mengulang system makna dan memberikan bentuk pada makna ini 

dalam bentuk-bentuk ekspresif, praktik-praktik sosial, dan institusi-

institusi. Makna dalam budaya dibentuk oleh media. Media dianggap 

sebagai pembawa pesan berbasis teknologi dan budaya, bahkan media 

menginvasi seluruh ruang kehidupan, membentuk selera makan, 

berpakaian, dan tindakan lainnya. 

 Asusmsi kedua dari kajian budaya berkaitan dengan manusia sebagai 

bagian penting dari sebuah hirarki sosial yang kuat. Kekuasaan bekerja pada 

semua level kehidupan manusia. Hegemoni merupakan konsep penting dalam 

kajian budaya. Secara umum hegemoni didefinisikan sebagai pengaruh, 

kekuasaan, atau dominasi dari sebuah kelompok sosial terhadap yang lain. 

Gramsci berpendapat bahwa khalayak dapat dieksploitasi oleh system sosial yang 

juga mereka dukung. Mulai dari budaya populer, tarian, dance, makanan hingga 

agama menjadi hegemoni sosial saat ini.48 

2.4 Identitas Budaya 

Secara etimologis, identitas berasal dari kata identity, yang berarti : 

1. kondisi atau kenyataan tentang sesuatu yang sama, atau dapat diartikan 

sebagai keadaan yang hampir sama (mirip). 

                                                           
48 Ibid. Ridwan, Aang. 2016. Hal :50-52. 
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2. Kondisi atau fakta tentang keadaan yang sama diantara dua orang atau dua 

benda. 

3. Kondisi atau fakta yang menggambarkan sesuatu yang sama antara dua 

orang atau dua kelompok. 

4. Pada tataran teknis, pengertian secara etimologis diatas hanya membahas 

sebatas kebiasaan untuk memahami identitas dengan kata identic, misalnya 

: menyatakan bahwa sesuatu itu dianggap mirip (A=A). 

Jika pengertian identitas dikaitkan pada sisi budaya maka yang dimaksudkan 

adalah identitas budaya. Identitas budaya merupakan pemahaman tentang sesuatu 

yang identik atau bisa dikatakan mirip yang menggambarkan keterkaitan dengan 

budaya. Menurut Ting-Toomey, identitas budaya atau kultural merupakan 

perasaan dari seseorang untuk ikut memiliki atau berafiliasi dengan kultur 

tertentu. Kelompok-kelompok yang telah terbagi dalam daerah-daerah khususnya 

di Indonesia kemudia melakukan identifikasi kultur yangmana setiap orang dapat 

mempertimbangkan diri mereka sebagai representasi dari sebuah budaya 

particular.  

Menurut Rogers dan Steinfatt mengatakan bahwa identitas kultur akan 

menentukan setiap individu pada salah satu golongan (group), terdapat 2 group 

yaitu in-group dan out-group. Hal tersebut digunakan sebagai penentuan apakah 

mereka termasuk kedalam budaya tertentu atau tidak. Masing-masing individu 

akan terbentuk sesuai persepsi yang mempengaruhi mereka. Setiap individu akan 

menilai bagaimana individu tersebut akan bertindak, bagaimana memandang diri 

mereka sendiri bahkan mereka perlu mempertimbangkan bagaimana bersikap 

untuk memandang orang lain. 
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 Menurut teori komunikasi tentang identitas, identitas dijadikan patokan 

utama untuk menghubungkan individu dengan masyarakat melalui komunikasi. 

Karena komunikasi merupakan alat untuk membentuk identitas dan juga sebagai 

pengubah mekanisme. Lain halnya dengan teori yang dikemukakan oleh Hecht 

yang sama-sama membahas komunikasi tentang identitas. Pandangan Hecht jauh 

berbeda dengan pandangan  sebelumnya. Teori ini lebih memikirkan individu 

sebagai sesuatu yang terpisah yang merupakan inti teori sosiopsikologis. Berbeda 

dengan sosiokultur, sosiokultur lebih luas cakupannya yaitu melihat cara dimana 

perasaan seseorang akan diri merupakan hasil dari kehidupan sosial. Dan dalam 

teori komunikasi tentang identitas, Hecht juga mengungkapkan jika terdapat 4 

dimensi yang mempengaruhi komunikasi dalam identitas, hal tersebut meliputi : 

dimensi perasaan (dimensi afektif), pemikiran (dimensi kognitif), tindakan 

(dimensi perilaku), dan transenden (spiritual).49 

Hakikat dari identitas budaya adalah nilai, keyakinan, dan tradisi yang 

ditanamkan dalam waktu yang lama atau diwariskan dari generasi sebelumnya 

yang melekat pada jati diri seseorang, namun identitas dapat berubah sepanjang 

waktu dengan pengaruh komunikasi setiap individu itu sendiri.50 

2.4.1 Pembentukan Identitas Budaya 

Pembentukan identitas terbentuk dalam suatu kelompok dengan melalui beberapa 

tahap, beberapatahap tersebut yaitu : 

1. identitas budaya yang tak disengaja 

                                                           
49 Op. Cit.Darmastuti, Rini. 2013. Hal : 93-97. 
50 Op. Cit.Amynindya, Pramulyanti. 2012. Hal :17 
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pada tahap ini budaya ada tanpa disadari atau tidak disengaja. Melalui 

interaksi yang dilakukan sehari-hari dengan itu muncullah identitas budaya 

yang tidak disadari. 

2. pencarian identitas budaya 

tahap kedua merupakan tahap diaman identitas budaya sengaja dicari. 

Pecarian tersebut dilakukan dengan cara penjajakan, bertanya, bisa juga uji 

coba. Proses-proses ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang memilii 

budaya tersebut atau orang lain yang ingin mengetahui budaya-budaya. 

3. identitas budaya yang diperoleh 

tahap ketiga, pada tahap ini sering disebut dengan cultural identity 

achievement, yang berarti sebuah bentuk identitas yang memiliki ciri 

kejelasan dan keyakinan terhadap penerimaan diri kita melalui 

internalisasi kebudayaan, dengan itu dapat membentuk identitas diri kita. 

4. konformitas : internalisasi 

pada tahap ini internalisasi berfungsi untuk membentuk norma-norms yang 

kita miliki menjadi sama dengan norma-norma yang dominan. Atau bisa 

juga membuat norma yang kita miliki berasimilasi ke dalam budaya yang 

dominan. Dalam hal ini seringkali seseorang melihat dirinyt                                                                      

a melalui lensa dari budaya dominan yang bukan berasal dari budaya asal 

kita. 

5. resistensi dan separatism 

tahap ini merupakan tahap pembentukan sebuah identitas buday yang biasa 

terjadi dalam kehidupan komunitas yang minoritas dari sebuah suku 
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bangsa, etnik, bahkan agama. Dalam hal ini komunitas berperilaku untuk 

menolak norma-norma budaya yang dominan. 

6. integrasi  

pemebentukan budaya dalam tahap ini dapat dilakukan melalui integrasi 

budaya. Proses integrasi merupakan  proses yang dilakukan oleh sebuah 

kelompok atau individu untuk mengembangkan identitas baru yang 

merupakan hasil dari integrase berbagai budaya dari masyarakat asal.51 

Pembentukan identitas awal merupakan hasil interaksi dengan anggota 

keluarga. Keluarga adalah sumber cerita yang mengikat dengan masa lalu dan 

memberikan kita rasa identitas dan hubungan dengan dunia ini. Cerita-cerita 

tersebut di tanamkan oleh keluarga dengan kepercayaan dan nilai budaya yang 

menjadi bagian dari identitas seseorang.52 

Identitas akan terbentuk melalui berbagai konteks, identitas dapat terbentuk 

melalui kegiatan rutin yang dilakukan oleh masyarakat dalam sebuah daerah yang 

membuat seseorang menjadi terbiasa melakukan hal tersebut. Identitas yang 

berbeda dapat dibentuk, dibentuk kembali, dan ditampilkan. Jika seseorang terus 

melakukan interaksi dengan orang lain maka identitas pada diri seseorang itu akan 

terus menerus terbentuk sesuai dengan komunikasi yang orang itu lakukan. 

Seperti yang dikatakan oleh Molden, Molden mengungkapkan melalui 

komunikasilah kita dapat mengekpresikan kesamaan dan ketidaksamaan dengan 

yang lain. Dengan itu fungsi dari komunikasi dalam membentuk dan menetapkan 

                                                           
51 Op. Cit. Liliweri, Alo. 2003. Hal : 83-86. 
52 A.Samovar, Larry dan E.Porter, Richard dan McDaniel, Edwin R. 2010 komunikasi lintas budaya edisi 7. 

Jakarta:Salemba Humanika. Hal:197. 



48 
 

identitas dapat dalam berbagai bentuk, termasuk : percakapan, peringatan sejarah, 

music, tarian, ritual, upacara, dan juga drama sosial. 

Pembentukan identitas awal atau pada anak-anak pada mulanya berasal dari 

keluarga, karena keluarga merupakan sumber cerita pertama yang kita dapatkan 

pada masa pertumbuhan seseorang. Dengan itu kepercayaan dan juga nilai budaya 

yang menjadi bagian dari identitas seseorang. Jika kita lihat pada perkembangan 

remaja seseorang, identitas ditetapkan dan ditunjukkan dalam ritual budaya dalam 

masa pendewasaan remaja yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran 

mengenai siapa mereka ketika mereka memasuki masa dewasa. 

Jika kita lihat pada realita yang ada, pembentukan identitas selau terkait 

dengan tradisi, yangmana keadaan yang berputar dapat menghasilkan banyak cara 

baru. Perubahan seperti ini banyak ditemui oleh David dan Ayouby yang meneliti 

kaum minoritas arab di Detroit, Michigan. Mereka menemukan adam pembagian 

antara bagaimana imigran yang pertama dan imigran yang terakhir datang 

memahami identitas Arab.  

Ada banyak cara dalam membentuk dan menunjukan identitas seseorang 

lebih dari yang dibahas pada sebelumnya. Misalnya, pembahasan penanda 

identitas yang jelas seperti Bahasa, aksen atau nama keluarga. Namun tinjauan 

tersebut cukup untuk meyakinkan seseorang dari kerumitan identitas dan 

bagaimana identitas itu dibentuk oleh budaya.53 

                                                           
53Ibid. A.Samovar, Larry dan E.Porter, Richard dan McDaniel, Edwin R. 2010. Hal 197. 
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2.4.2 Perspektif dalam Identitas 

Proses pembentukan identitas memiliki tiga prinsip yaitu : pertama, 

identitas budaya merupakan hasil belajar. Seperti halnya kita belajar cara berfikir, 

bertindak, dan merasakan dari keluarga, teman, dan juga komunitas. Kedua, 

identitas budaya bervariasi kekuatan ikatannya dan ketiga,  identitas budaya 

bervariasi dalam isinya. 

Korostina mengidentifikasi terdapa sejumlah kelompok sosial yang berperan 

penting dalam proses identifikasi sosial budaya dari seorang individu , yaitu :  

1). Kelompok primer yang menyangkut keluarga dan pertemanan 

2. kelompok primodial yaitu etnis dan keagamaan 

3). Kelompok hasil konsruksi sosial seperti negara dan juga politik 

4). Kelompok ekan kerja 

5). Kelompok simbolik yaitu generasi 

Dalam pendekatan tersebut identitas budaya terfokus pada satu atau lebih dari tiga 

level yang berbeda, yangmana identitas dapat didefinisikan sebagai identitas 

individu, relasional dan kolektif.54 

  Identitas dalam perspektif psikologi sosial memberikan penekanan lain 

dibanding dengan perspektif yang sebelumnya. Dalam perspektif psikogi sosial 

menekankan bahwa identitas dibuat satu bagian dari identitas diri sendiri dan 

menjadi bagian dari relasi sebagai anggota kelompok. Berdasarkan perspektif ini 

melihat diri kita sebagai komposisi dari identitas yang kompleks. Untuk lebih 

                                                           
54 Priandono, Tito edy. 2016. Komunikasi keberagaman. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hal : 79. 
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lanjutnya terdapat gambar untuk menjelaskan mengenai tiga perspektif dalam 

identitas dan juga komunikasi. 

2.2  Tabel Tiga perspektif dalam identitas dan komunikasi 

Sosial Psycological Communication Critical 

Identity created by self 

(by relatig to group) 

Identity formed through 

communication with other 

Identity shaped through 

social, historical forces 

Emphasizes 

individualized, familial 

and spiritual self (cross-

cultural perspective) 

Emphasizes avoval and 

ascribed dimensions 

Emphasizes contexts and 

resisting ascribed 

identity. 

  Maksud dari gambar diatas yaitu: perspektif ini lebih menekankan pada 

pembanguan perspektif yang dibangun oleh diri kita sendiri melalui relasi dengan 

kelompok. Pada perspektif ini menekankan pada diri sendiri, hubungan keluarga 

dan kepercayaan yang dimiliki orang tersebut.55 

2.4.3 Teori Komunikasi tentang Budaya 

 Michael Hecht bersama kolegannya mengemukakan teori komunikasi 

tentang identitas. Micheal membentuk tiga konteks budaya yang meliputi 

individu, komunal, dan publik. Menurut teori ini identitas merupakan penghubung 

utama antara individu dan masyarakat serta komunikasi merupakan mata rantai 

yang memperbolehkan hubungan ini terjadi. Sehingga identitas pada diri kita 

adalah “kode” yang mendefinisikan keanggotaan diri kita dalam komunitas yang 

beragam.  

                                                           
55 Op.Cit. Darmastuti, Rini. 2013. Hal :101-102. 
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 Micheal memperkenalkan dimensi-dimensi identitas khusus, termasuk 

perasaan (dimensi afektif), pemikiran (dimensi kognitif), tindakan (dimensi 

prilaku), dan transenden (spiritual). Micheal juga menguraikan identitas melebihi 

pengertian dimensi diri dan dimensi yang digambarkan. Kedua dimensi tersebut 

berinteraksi dalam rangkaian empat tingkatan atau lapisan diantaranya: 

1. Tingkatan Personal Layer,hal tersebut terdiri dari rasa akan keberadaan 

diri anda dalam situasi sosial. 

2. Tingkatan Enactment Layer, yang merupakan pengetahuan orang lain 

tentang diri anda berdasarkan apa yang anda lakukan, anda miliki dan 

bagaimana anda bertidak. 

3. Tingkatan relational, yang merupakan siapa diri anda dalam kaitannya 

dengan individu lain.  

4. Tingkatan comunal, dalam tingkatan ini diikat pada kelompok atau budaya 

yang lebih besar. Yang mana tingkat identitas ini sangat kuat dalam 

budaya asia. 56 

2.5 Pengertian Lamaran 

 Lamaran dalam Bahasa arab dikatakan sebagai khitbah, pengertian khitbah 

secara terminologi memiliki arti kata al-khitbahdan al-khathb. Al-khitbab berarti 

pembicaraan. Bila dikatakan sebagai takhathaba maksudnya adalah dua orang 

sedang berbincang-bincang. Jika diartikan khathabahu fi amr artinya 

memperbincangkan persoalan pada seseorang. Jika khitbah (pembicaraan) ini 

berhubungan dengan ihwal perempuan, maka makna yang ditangkap adalah 

pembicaraan yang berhubungan dengan persoalan pernikahan. Dan jika ditinjau 

                                                           
56Ibid. Darmastuti, Rini. 2013. Hal :103-104. 
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dari akar kata khitbah berarti pembicaraan yang berkaitan dengan lamaran atau 

permintaan untuk menikah.57 

 Lamaran merupakan bentuk ikatan yang dilakukan dengan cara pertemuan 

antar perwalian calon mempelai sebagai pembicaraan awal sebelum terjadinya 

pernikahan. Seperti artian lamaran menurut istilah merupakan pinangan, atau 

permintaan untuk menikah yang ditunjukkan kepada seseorang yang dianggap 

calon, dan adanya penerimaan dari proses awal pernikahan.58 

 Lamaran terjadi jika kedua calon mempelai sama-sama memberikan respon 

(menawarkan-menerima) sehingga dapat melanjutkan ke proses selanjutnya. 

Dengan adanya lamaran seperti demikian, akan ada hikmah dari proses lamaran 

tersebut hikmah dari dilakukannya lamaran sebelum menikah adalah untuk lebih 

menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, hal ini dapat diperkuat 

dengan sepotong hadist Nabi dari al Mughirar bin al Syu’bah menurut  yang 

dikeluarkan al Tirmidzi dan al Nasaiy yang artinya : 

Bahwa Nabi berkata kepada seseorang yang telah meminang seorang perempuan: 

“melihatlah kepadanya karena yang demikian akan lebih menguatkan ikatan 

perkawinan. (al Shan’aniy III,113).59 

menurut literatur tata cara lamaran bisa dikategorikan sebagai kebudayaan. 

Kebudayaan memiliki tiga wujud sebagai gejalanya yakni: 

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

nilai, norma-norma, dan peraturan, dan sebagainya. 

                                                           
57 Takariawan, cahyadi. 2009. Izinkan aku meminangmu. Solo : Era Intermedia. Hal :28.  
58 Ibid. Takariawan, cahyadi. 2009. Hal :29.  
59 Syarifuddin, Amir. 2006. Hukum perkawinan islam di Indonesia. Jakarta: kencana prenadamedia group. 

Hal:50-51. 
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2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktifitas serta tindakan berpola 

dari manusia dalam masyarakat. 

3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.60 

 

 Beberapa pengertian lamaran menyebutkan jika lamaran dilakukan 

oleh pihak laki-laki kepada perempuan seperti yang dikatan oleh hadist 

diatas, namun jika dilihat dari  sudut pandang orang Lamongan, lamaran 

adalah bentuk permintaan dari perempuan kepada laki-laki. Hal tersebut 

merupakan adat yang dilakukan secara turun temurun di lamongan 

khususnya di kecamatan paciran. 

2.6 Pengertian Tradisi 

 Tradisi atau adat istiadat merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh 

seseorang dalam suatu daerah. Menurut khazanah bahasa Indonesia, tradisi 

merupakan segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya, yang 

turun temurun dari nenek moyang. Tradis dalam arti sempit merupakan sebuah 

perkumpulan benda material dan gagasan yang mempunyai mana khusus yang 

berasal dari masa lalu yang mengalami perubahan. Tradisi lahir ada saat orang 

menetapkan bagian-bagian cerita tertentu dari masa lalu sebagai tradisi.61  

 Tradisi akan bertahan jika masyarakat dala daerah tersebut memelihara 

dengan baik. Artinya masyarakat terus melakukan tradisi yang ditinggalkan oleh 

nenek moyag. Hal tersebut bisa dijadikan sebagai rasa terimakasih kepada orang 

terdahulu kita yang melakukan kebiasaan-kebiasaan yang membuat masyarakat 

                                                           
60Kusandoro, wawan. Adat perempuan lamar laki-laki di Lamongan. Diakses dari 

http://wkwk.lecture.ub.ac.id/2015/11/adat-perempuan-lamar-laki-laki-di-lamongan/ . (16/06/2018. 20:33 

WIB). 
61 Ensiklopedia Islam, 1999,jilid I (cet.3), Jakarta:PT Ictiar Baru van Hoeve, hal : 21. 

http://wkwk.lecture.ub.ac.id/2015/11/adat-perempuan-lamar-laki-laki-di-lamongan/
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memiliki identitas untuk dikenal oleh masyarakat lainnya. Dengan masih 

dilakukannya tradisi sampai sekaang ukan berarti masih sama persis dengan apa 

yang dilakukan oleh orang terdahulu, dengan seiring zaman akan mengalami 

perubahan, meski dasar intinya masih sama. 

 Proses kemunculan tradisi dimulai dengan dua cara, yaitu : pertama,  

kemunculan seseorang spontan tak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak. 

Karena suatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik 

perhatian, ketakziman, kecintaan, dan kekaguman yang kemudian disebarkan 

melalui berbagai bentuk seperti ritual, upacara adat dan lainnya. Dan semua sikap 

itu akan membentuk rasa kekaguman serta tindakan individual menjadi milik 

bersama dan akan menjadi fakta sosial yang nantinya akan diagungkan. Kedua, 

melalui mekanisme paksaan. Sesuatu ang dianggap sebagai tradisi dipilih dan 

diajadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau 

yang berkuasa.62 

 Pengertian tradisi secara umum dipahami sebagai suatu pengetahuan, 

doktrin kebiasaan, praktek dan lain-lin yang diwariskan dari turun temurun 

termasuk cara penampaian pengetahuan, doktrin dan juga prakteknya. Badudu 

Zain juga mengatakan bahwa tradisi merupakan adat keiasaan yang dilakukan 

turun temurun dan masih terus meneus dilakukan di masyarakat, disetiap daerah 

yang berbeda-beda.63  

                                                           
62 Andi Saefullah, 2007, tradisi sompa (studi tentang pandangan hidup masyarakat wajo di tengah 

perubahan sosial), skripsi SHI, Malang: Universitas Islam Negeri Malang, hal : 38. 
63 Anisatun Muti’ah, dkk, 2009, Harmonisasi agama dan budaya di Indonesia, Vol 1, (jakarta: balai 

penelitian dan pengembangan agama Jakarta) hal:15. 
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2.7 Negosiasi Identitas 

Negosiasi identitas atau reflective self conception dipandang sebagai 

mekanisme eksplanatori bagi proses komunikasi antar budaya. Artinya, identitas 

dipandang sebagai citra diri reflektif yang dikonstuksikan, yang dialami dan 

dikomunikasikan oleh individu-individu dalam sebuh budaya dan dalam suatu 

situasi interaksi dan particular. Sedangkan negosiasi diartikan sebagai proses 

interaksi transaksional dimana individu-individu dalam sebuah situasi antar 

budaya berusaha untuk menegaskan, mendefinisikan, mengubah, 

mempertentangkan, dan mendukung citra diri yang diinginkan mereka dan orang 

lain. Negosiasi identitas pada tataran minimal merupakan aktivitas komunikasi 

bersama. 

Menurut Stella Ting-Toomey mengekporasi cara-cara dimana 

identitas dinegosiasi dalam interaksi dengan orang lain, terutama dalam 

berbagai budaya. Dengan mendasarkan pada teori-teori pendahulunya, Ting-

Toomey menyimpulkan bahwa idetetitas seseorang selalu dihasilkan dari 

interaksi sosial. Identitas atau gambaran refleksi-diri, dibentuk melalu 

negosiasi ketika menyatakan, memodifikasi, atau menantang identifikasi-

identifikasi diri kita atau orang lain. Hal ini melibatkan identitas sosial dan 

identitas pribadi. 

Identitas kebudayaan dikaitkan pada beberapa rasa keterkaitan pada 

kelompok kebudayaan yang lebih besar. Hubungan kebudayaan yang peting bagi 

banyak orang adalah keetnikan. Identitas etnik terdiri dari gabungan keturunan 

atau sejarah kelompok dari satu generasi ke generasi lainnya. Identitas etnik bisa 

menjadi bagian penting dalam menentukan siapa diri anda sebenarnya. Identitas 

etnik dan kebudayaan di tandai oleh nilai isi dan ciri khas nilai isi terdiri dari 
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macam-macam evaluasi yang kita buat berdasarkan kepercayaan-kepercayaan 

budaya. Sedangkan ciri khas merupakan kekuatan afiliasi yang kita butuhkan.64  

Terdapat 10 asumsi teoritis inti dari teori negosiasi identitas yang 

dikemukakan ting-toomey : 

1. dinamika utama dari identitas keanggotaan seseorang dalam suatu kelompok 

dan identitas pribadi terbentuk melalui komunikasi simbolik dengan orang 

lainnya. 

2. Orang-orang dalam semua budaya atau kelompok etnis memiliki kebutuhan 

dasar akan motivasi untuk memperoleh kenyamanan identitas, kepercayaan, 

keterlibatan, keneksi, dan stabilitas baik level identitas berdasarkan individu 

maupun kelompok. 

3. Setiap orang cenderung akan mengalami kenyamanan identitas dalam suatu 

lingkungan budaya yang familiar baginya dan sebaliknya akan mengalami 

identitas yang rentang dalam lingkungan yang baru. 

4. Setiap orang cenderung merasakan kepercayaan identitas ketika 

berkomunikasi dengan orang lain yang budayanya sama dan sebaliknya 

kegoyaan identitas manakala berkomunikasi mengenai tema-tema yang 

terikat oleh regulasi budaya yang berbeda darinya. 

5. Seseorang akan cenderung merasa menjadi bagian dari kelompok bila 

identitas keanggotaan dari kelompok yang diharapkan memberikan renpon 

yang positif. Sebaliknya akan merasa berbeda atau asing saat identitas 

keanggotaan kelompok yang diinginkan memberikan respon yang negative. 

                                                           
64 Ibid.Darmastuti, Rini. 2013. Hal : 122-123. 
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6. Seseorang akan mengharapkan koneksi antar pribadi melalui kedekatan relasi 

yang meaningful (misalnya dalam situasi yang mendukung persahabatan yang 

akrab) dan sebaliknya akan mengalami otonomi identitas saat mereka 

menghadapi relasi yang terpisah. 

7. Orang akan memperoleh kestabilan identitas dalam situasi budaya yang dapat 

diprediksi dalam akan menemukan perubahan identitas atau goncangan dalam 

situasi-situasi budaya yang tidak diprediksi sebelumnya. 

8. Dimensi budaya, personal, dan keragaman situasi mempengaruhi makna, 

interpretasi, dan penilain terhadap tema-tema atau isu-isu identitas tersebut. 

9. Keputusan hasil dari negosiasi identitas meliputi rasa dimengerti, dihargai, 

dan didukung.  

10. Komunikasi antar budaya yang mindful menekankan pentingnya 

pengintegrasian pengetahuan antar budaya, motivasi, dan ketrampilan untuk 

dapat berkomunikasi dengan memuasakan, tepat, dan efektif. 

Jadi, gambaran umum dari identity negotitation theory  adalah setiap 

manusia memiliki konsep diri (identitas diri) yang terbentuk dari hasil interaksi 

dengan orang lain dalam ranah budaya yang sama.65 Dengan itu seseorang 

mempertahankan identitas mereka. Menurut Tingtoomey menyebutkan keadaan 

fundational bicultural atau kulturalisme fungsional ketika kita mampu berganti 

dari satu konteks budaya ke budaya lainnya dengan keadaan sadar dan mudah, 

maka kita telah mencapai keadaan pengubah budaya (cultural transformer). Kunci 

untuk memperoleh keadaan sadar tersebut adalah kemampuan (intercultural 

compeence). Kemampuan lintas budaya terdapat 3 komponen : 

                                                           
65 Ukhtie Utami, 2015, Negosiasi Identitas pendatang dengan Masyarakat Jawa (Studi Deskriptif pada 

Mahasiswa Balikpapan di Kota Malang), Skripsi, Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah 

Malang, hal : 26-27. 



58 
 

1. Pengetahuan  

Pengetahuan merupakan pengetahuan yang penting dalam identitas udaya dan 

kemampuan melihat apa yang penting bagi orang lain, artinya memahami 

tentang identitas kebudayaan dan mampu melihat segala perbedaan. 

2. Kesadaran  

Arti sadar secara sederhana adalah menyadari akan berganti paa perspektif 

yang baru. 

3. Kemampuan  

Kemampuan mengacu kepada kemampuan untuk menegosiasikan identitas 

melalui observasi yang diteliti, menyimak, empati, kepekaan, non-verbal, 

kesopanan, penyusunan ulang, dan kolaborasi.66 

2.7.1 Struktur Negosiasi  

Dalam struktur negosiasi terdapat 4 tahap yang terjadi, hal tersebut meliputi: 

1. Persiapan 

Dalam persiapan negosiasi mencakup : 

a. mengumpulkan informasi  

b. menetapkan sasaran 

c. menentukan prioritas 

d. menelusuri tentang pihak lawan dan kasusnya 

e. membangun suatu strategi negosiasi 

f. mengetahui keterkaitan atau batasan mandat yang diberikan kepada 

anda 

g. mempertimbangkan konsekuensi 

                                                           
66Op. Cit. Amynindya, Pramulyanti. 2012. Hal :22. 
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2. Diskusi 

dalam negosiasi biasanya dimulai dengan pernyataan pembukaan oleh 

kedua belah pihak. Tahap diskusi mencakup komunikasi, penyataan, 

analisis signal dan penyajian argumentasi 

3. Perundingan 

diskusi atas permasalahan tidak dapat berlangsung secara terus menerus 

terdapat tahap dimana diskusi membuka jalan untuk mengajukan tuntutan 

dan penawaran 

4. Penutup Dan Kesepakatan 

dalam tahap ini kedua belah pihak mencari kesepakatan yang dapat 

mereka terima dengan hasil menang-menang67 

dari pernyataan diatas dapat digaris bawahi jika proses negosiasi memiliki 

4 tahap yaitu persiapan, diskusi atau musyawarah, perundingan yang 

dilakukan untuk memecahkan perbedaan atau masalah yang dinegosiasi 

dan juga mencapai kesepakatan. 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini diawali dengan menelaah dan mengamati penelitian-

penelitian terdahulu yang relavan dan berkaitan dengan fenomena yang peneliti 

angkat. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu 

dengan cara menggali wacana yang ada pada penelitian terdahulu, ditunjukkan 

untuk nantinya dapat memperjelas variabel dalam penelitian ini. Secara garis 

besar kajian yang dilakukan oleh kalangan akademisi dan telah dipublikasikan 

                                                           
67 Robert Heron dan Caroline Vandenabeele. 1998. negosiasi Efektif sebuah panduan praktis. 

penerbit edisi bahasa Indonesia : Friedrich-Ebert-Stiftunng (FES) Perwakilan Indonesia. Hal 11-

22. 
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dalam bentuk jurnal cetakan ataupun junal online. Hal tersebut dapat 

menginspirasi atau menjadi bahan rujukan bagi peneliti baik dengan cara 

pendukung data, pembanding, dan tentunya memberikan gambaran awal 

mengenai kajian yang terkait permasalahan dalam penelitian ini. 

Penelitian terdahulu pertama yang relevan dengan topik penelitian yang 

peneliti pilih adalah Konstruksi sosial tradisi lamaran ndudut mantu pada 

masyarakat desa Centini Lamongan. Penelitian ini dilakukan oleh Dwi Pujiati, 

mahasiswa Universita Airlangga pada tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini 

adalah mengetahui penyebab tradisi ndudut mantu tetap dilakukan oleh 

masyarakat Centini kabupaten Lamongan. Dalam penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif-deskriptif.  

Hasil dalam penelitian yang dilakukan oleh Dwi Puji adalah ketika suatu 

keluarga tidak melakukan tradisi ndudut mantu, maka akan mendapat suatu sanksi 

dari masyarakat berupa suatu gunjingan maupun teguran yang ditunjukkan pada 

keluarga yang tidak melakukan adat kebiasaan tersebut. Hal ini dikarenakan tidak 

melestarikan kebiasaan yang telah lama dilakukan di desa Centini sebagai suatu 

tradisi turun temurun.68 

 Persamaan penelitian ini dengan apa yang peneliti teliti adalah, sama-

sama memberikan gambaran mengenai tradisi lamaran yang tidak lagi 

menggunakan tradisi seperti nenek moyangya. Namun perbedaan dalam penelitian 

ini adalah dalam penelitian ini lebih mengfokuskan pada sudut Kontruk sosial 

masyarakatnya, sedangkan yang peneliti fokuskan adalah negosiasi identitas dari 

pasangan yang tidak lagi menggunakan tradisi seperti keturunan-keturunannya. 

                                                           
68 Op. Cit.  Dwi Pujiati, 2017. Hal 1-18 
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Penelitian terdahulu yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Juwita Veronica pada tahun 2017 yang berjudul Negosiasi identitas dalam 

pernikahan tanpa marga pada pasangan campuran (suku Batak dan suku 

lainnya). penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana 

pasangan Batak yang melakukan pernikahan tanpa pemberian marga memaknai 

marga dalam pernikahan dan bagaimana negosiasi identitas yang dilakukan pada 

pasangan Batak yang melakukan pernikahan tanpa pemberian marga. 

Hasil dalam penelitian yang dilakukan oleh Juwita Veronica adalah 

identitas Batak dalam diri sebagian sudah memudar karena mereka sudah tidak 

lagi memegang kuat budaya Batak, salah satunya dalam pemberian marga. Orang 

Batak yang tingal di luar Sumatera Utara berusaha melakukan negosiasi identitas 

yakni dengan menentang identitas yang ada dan berusaha mendefinisikan ulang 

identitas yang ada. Negosiasi yang dilakukan akan berjalan lebih mudah apabila di 

dukung dengan pola komunikasi dan pola hubungan yang baik. dalam hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Pola komunikasi yang terbentuk dalam keluarga 

adalah pola komunikasi yang cair, dimana keluarga menerapkan pola komunikasi 

yang aktif dan bersifat sirkular. Negosiasi juga dapat berjalan dengan baik apabila 

memiliki hubungan yang saling mendukung dalam keluarga sehingga setiap 

keputusan yang diambil mendapatkan respon yang positif.69 

Persamaan dalam penelitian adalah, sama-sama berfokus pada negosiasi 

identitas dalam tradisi pernikahan, persamaan lain terdapat pada pasangan dari 

suatu adat yang sudah tidak lagi menggunakan adat dari daerah asalnya. Namun 

terdapat juga perbedaan yangmana dalam penelitian ini terfokus pada perbedaan 

                                                           
69 Juwita Veronica 2017. Negosiasi Identitas dalam Pernikahan Tanpa Marga pada Pasangan Campuran 

(Suku Batak dan Suku Lainnya.). Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro. 
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daerah sedangkan pada penelitian peneliti terfokus pada satu daerah atau daerah 

yang sama namun terdapat pasangan yang tidak lagi menggunakan tradisi dari 

identitas asalnya. 

 

 

 

 

 

 

 

  


