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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

2.1. Kajian Komunikasi 

2.1.1 Pengertian Komunikasi 

 Secara etimologis atau menurut asal katanya, istilah komunikasi 

berasal dari bahasa Latin, yaitu communicatio, yang akar katanya adalah 

communis, tetapi bukan partai komunis dalam kegiatan politik. Arti 

communis  disini adalah sama, dalam artian kata sama makna, yaitu sama 

makna mengenai suatu hal (Djamarah, 2004:11). Jadi Komunikasi 

berlangsung bila antara orang-orang yang terlibat terdapat kesamaan 

makna mengenai suatu hal yang dikomunikasikan. Menurut Deddy 

Mulyana (2008:68) beberapa definisi komunikasi menurut para ahli 

adalah sebagai berikut : 

1. Carl I. Hovland: 

“Komunikasi adalah proses yang memungkinkan sesorang 

(komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya lambang-

lambang verbal) untuk mengubah perilaku orang lain 

(komunikate)” 

2. Gerald R. Miller 

“Komunikasi Terjadi ketika suatu sumber menyampaikan suatu 

pesan kepada penerima dengan niat yang disadari untuk 

mempengaruhi perilaku penerima” 
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3. Everett M.Rogers: 

“Komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari 

sumber kepada suatau penerima atau lebih, dengan maksud untuk 

mengubah tingkah laku mereka” 

4. Mary B.Cassata dan Molefi K. Asante 

“Komunikasi adalah transmisi informasi dengan tujuan 

mempengarihi khalayak” 

5. Harold Lasswell  

“(Cara yang baik untuk menggambarkan komunikasi adalah 

dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut) Who Says What 

In Which Channel To Whom With What Effect?” Atau Siapa 

Mengatakan Apa Dengan Saluran Apa Kepada Siapa Dengan 

Pengaruh Bagaimana?”. 

 Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat di simpulkan 

pengertian komunikasi yang sesuai dengan judul penelitian, bahwa 

komunikasi adalah suatu proses menyampaian pesan, ide, atau informasi 

oleh komunikator kepada komunikan melalui saluran yang akan 

menimbulkan efek atau feedback tersendiri. 

2.1.2 Komponen Komunikasi 

Berikut komponen komunikasi dalam buku Deddy Mulyana (2008:69-71) 

antara lain: 

1. Pengirim/sumber 

Pengirim adalah orang yang membuat pesan. Atau pihak yang 

berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. 
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Sumber boleh jadi seseorang individu, kelompok, organisasi, 

perusahaan atau bahkan suatu negara. 

2. Penerima 

Penerima sering juga disebut sasaran/tujuan. Yaitu orang yang 

menerima pesan dari sumber. Penerima pesan menerjemahkan atau 

menafsirkan seperangkat simmbol verbal dan atau nonverbal yang 

dia terima menjadi gagasan yang dapat ia pahami. 

3. Pesan 

Pesan adalah apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada 

penerima. Pesan merupakan seperangkat simbol verbal dan atau 

nonverbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan atau maksud 

sumber tadi. Pada umumnya pesan-pesan berbentuk sinyal, simbol, 

tanda-tanda atau kombinasi dari semuanya dan berfungsi sebagai 

stimulus yang akan di proses oleh penerima.  

4. Saluran atau media 

Saluran komunikasi merupakan sarana untuk mengangkut atau 

memindahkan pesan dari pengirim kepada penerima. Dalam 

komunikasi semua pesan yang dikirimkan harus melalui saluran, 

saluran bisa tunggal maupun bisa juga banyak. 

5. Efek 

Efek yaitu apa yang terjadi pada penerima setelah ia menerima 

pesan tersebut, seperti menambah pengetahuan, perubahan sikap, 

perubahan keyakinan, perubahan perilaku dan sebagainya 
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2.1.3 Fungsi Komunikasi 

 Secara universal fungsi komunikasi memainkan peranan yang 

intergral dari banyak aspek dalam kehidupan manusia. Kita 

menghabiskan sebagian besar waktu hidup kita untuk berkomunikasi. 

Fungsi komunikasi, dalam hal ini untuk melayani beragam fungsi yang 

penting. Komunikasi dapat memuaskan kehidupan lita manakala semua 

kebutuhan fisik, identitas diri, kebutuhan sosial, dan praktis dapat tercapai 

(Liliweri, 2011:135). 

1. Memenuhi Kebutuhan Fisik  

Dalam buku Liliweri (2011:136) menjelaskan bahwa orang yang 

kurang atau jarang membangun relasi dengan sesama memiliki tiga 

atau empat kali resiko kematian. Sebaliknya orang yang selalu 

membangun relasi dengan sesama mempunyai peluang hidup 

empat kali lebih besar. Ini berarti bahwa membangun relasi dengan 

sesama juga dapat membuat orang lain membantu meningkatkan 

kualitas fisik kita. 

2. Memenuhi Kebutuhan Identitas 

Dalam buku Liliweri (2011:136) menjelaskan bahwa riset 

menunjukkan bahwa sebagian besarorang merasa tertarik jika 

identitas diri kita diketahui karena dapat dikenang. 

3. Memenuhi Kebutuhan Sosial 

Dalam buku Liliweri (2011:136) menjelaskan fungsi komunikasi 

yang juga penting yaiitu untuk memenuhi kebutuhan sosial. 

Beberapa kebutuhan sosial yang dapat dipenuhi adalah mengisi 
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waktu luang kebutuhan untuk dilibatkan, kebutuhan untuk 

disayangi, kebutuhan untuk rileks, kebutuhan untuk keluar dari 

masalah yang rumit dan untuk mengontrol diri sendiri atau orang 

lain. 

4. Memenuhi Kebutuhan Praktis 

Dalam buku Liliweri (2011:136) menjelaskan fungsi utama dari 

komunikasi yaitu, kita dapat memenuhi kebutuhan praktis kita 

sehari-hari. Komunikasi merupakan kunci penting yang seolah-

olah membuka pintu supaya kebutuhan kita praktis dipenuhi oleh 

karena kita berinteraksi dengan orang lain. 

2.1.4 Keberhasilan Komunikasi  

Menurut Djamarah (2004:14) keberhasilan dari tujuan sebuah 

komunikasi itu tergantung dari berbagai faktor sebagai berikut : 

1. Komunikator 

Komunikator merupakan sumber dan pengirim pesan. Kepercayaan 

penerima pesan pada komunkator serta keterampilan komunikator 

dalam melakukan komunikasi menentukan keberhasilan 

komunikasi. 

2. Pesan yang disampaikan 

Keberhasilan komunikasi tergantung dari : 

1) Daya tarik pesan 

2) Kesesuaian pesan dengan kebutuhan penerima pesan 

3) Lingkup pengalaman yang sama antara pengirim dan 

penerima pesan tentang pesan tersebut 
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4) Peran pesan dalam memenuhi kebutuhan penerima pesan 

3. Komunikan 

Keberhasilan komunikasi tergantung dari : 

1) Kemampuan komunikan menafsirkan pesan 

2) Komunikan sadar bahwa yang diterima memenuhi 

kebutuhannya 

3) Perhatian komunikan terhadap pesan yang diterima 

4. Konteks 

Komunikasi berlangsung dalam setting atau lingkungan tertentu. 

Lingkungan yang kondusif (nyaman, menyenangkan, aman, 

menantanga) sangat menunjang keberhasilan komunikasi. 

5. Sistem penyampaian 

Sistem penyampaian pesan berkaitan dengan metode dan media. 

Metode yang sesuai dengan berbagai jenis indra penerima pesan 

yang kondisinya berbeda-beda akan sangat menunjang keberhasilan 

komunikasi. 

2.1.5 Tujuan Komunikasi 

  Dalam proses komunikasi pasti memiliki tujuan tersendiri. Tujuan 

adalah seperangkat tugas (task) yang dilakoni oleh subjek peran. Dengan 

kata lain, jika subjek peran adalah seorang komunikator maka “tujuan 

komunikator” adalah menjalankan apa-apa yang harus dijalankan 

komunikator sesuai dengan peranan komunikator dalam komunikasi 

(Liliweri, 2011:133). 
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Sekurang-kurangnya ada lima tujuan komunikasi secara umum, yaitu : 

(Liliweri, 2011:128) 

1. Mempengaruhi orang lain 

2. Membangun atau mengelola relasi antarpersonal 

3. Menemukan perbedaan jenis pengetahuan 

4. Membantu orang lain 

5. Bermain atau bergurau  

2.1.6 Konteks Komunikasi 

  Kategorisasi berdasarkan tingkat (level) paling lazim digunkan 

untuk melihat konteks komunikasi, dimulai dari komunikasi yang 

meliobatkan jumlah peserta komunikasi paling sedikit hingga komunikasi 

yang melibatkan jumlah poeserta paling banyak. Terdapat empat tingkatan 

komunikasi yang disepakati banyak pakar yaitu Deddy Mulyana 

(2008:81). 

1. Komunikasi Intrapribadi 

Komunnikasi Intrapribadi (Intrapersonal Communication) 

adalah komunikasi dengan diri sendiri. Contohnya perpikir. 

Komunikasi ini merupakan landasan komunikasi antar pribadi 

dan komunikasi dalam konteks-konteks lainnya, meskipun 

dalam disiplin komunikasi tidak dibahas secara rinci dan 

tuntas. 

2. Komunikais Antar pribadi 
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Komunikais antarpribadi (Interpersibal Communication) 

adalah komunikasi antar orang-orang secara tatap muka, yang 

memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain 

secara langsung, baik secara verbal ataupun nonverbal. Bentuk 

khusus dari komunikasi antarpribadi ini adalah komunikasi 

diadik (dyadic communication) yang melibatkan hanya dua 

orang, seperti suami-istri, dua sejawat, dua sahabat dekat, 

guru-murid, dan sebaginya. 

3. Komunikasi Kelompok 

Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan 

bersama, yang berinteraksi satu sama lain  untuk mencapai 

tujuan besama (adanya saling ketergantungan), menganal satu 

sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari 

kelompok tersebut, meskipun setiap anggota boleh jadi punya 

perang yang berbeda. Kelompok ini misalnya adalah keluarga, 

tetangga, kawan-kawan terdekat, kelompok diskusi. 

4. Komunikasi Publik 

Komunikasi publik (Public Communication) adalah 

komunikasi anatra seorang pembicara dengan sejumlah besar 

orang (khalayak) yang tidak bisa diknali satu persatu. 

Komunikais demikian juga disebut pidato, ceramah, atau 

kuliah (umum). 

5. Komunikasi Organisasi 



 

17 

 

Komunikais organisasi (Organizational Communication) 

terjadi dalm suatu organisasi, bersifat formal dan juga 

informal, dan berlangsung dalma jaringan yang lebih besar 

dari pada komunikais kelompok. 

6. Komunikasi Massa 

Komunikasimassa (Mass Communication) adalah komunikais 

yang meggunakan media massa, bnaik cetak (surat kabar, 

majalah) atau elektronik (radio,televisi) berbiasa relatif 

mahal,yang dikelolah oleh suatu lembaga atau orang yang 

dilembagakan yang ditujuan kepada sejumlah besar orang 

yang tersebar di banyak tepat, anomim., heterogen. 

 Komunikasi Kelompok 

Michael Burgoon (dalam Wiryanto, 2005) mendefinisikan 

komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara tiga orang 

atau lebih, dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, 

menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat 

mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. 

Definisi komunikasi kelompok di atas menyatakan bahwa adanya 

komunikasi tatap muka, dan memiliki susunan rencana kerja tertentu umtuk 

mencapai tujuan kelompok. 

 Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan 

bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, 

mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari 

kelompok tersebut (Deddy Mulyana, 2008). Kelompok ini misalnya 
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adalah keluarga, kelompok diskusi, kelompok pemecahan masalah, atau 

suatu komite yang tengah berapat untuk mengambil suatu keputusan. 

 Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara 

beberapa orang dalam suatu kelompok kecil masyarakat seperti dalam 

rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya 

 Karena jumlah komunikan itu menimbulkan konsekuensi, jenis ini 

diklasifikasikan menjadi komunikasi kelompok kecil dan kelompok 

komunikasi besar. Dasar pengklasifikasiannya bukan jumlah yang 

dihitung secara matematis, melainkan kesempatan komunikan dalam 

menyampaikan tanggapannya. Sedangkan sebuah keluarga yang terdiri 

dari suami, istri dan anak-anak itu dikategorikan sebagai kelompok kecil. 

 

 Pola Komunikasi 

  Pola komunikasi di sini dapat dipahami sebagai pola hubungan 

antara dua orang atau lebih dalam pengiriman dan penerimaan pesan dengan 

cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami (Djamarah. 

2004:1). 

  Pola komunikasi merupakan model dari proses komunikasi, 

sehingga dengan adanya berbagai macam model komunikasi dan bagian dari 

proses komunikasi akan dapat ditemukan pola yang cocok dan mudah 

digunakan dalam berkomunikasi. Pola komunikasi identik dengan proses 

komunikasi karena pola komunikasi merupakan bagian dari proses 

komunikasi. Proses komunikasi merupakan rangkaian dari aktifitas dari 

penyampaian pesan sehingga diperoleh feedback dari penerima pesan. Dari 
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proses komunikasi akan timbul pola, model, bentuk dan juga bagian-bagian 

kecil yang berkaitan erat dengan proses komunikasi.   

 Dalam sebuah peristiwa komunikasi, komunikasi antarpribadi 

khususnya akan terjadi komunikasi yang saling berkesinambungan antara 

individu dengan individu lainnya. Jaringan disini adalah saluran yang 

digunakan untuk meneruskan pesan dari satu orang ke orang lainnya. 

Kemudian jaringan komunikasi akan membentuk sebuah struktur/pola 

yang dikenal dengan sebutan pola komunikasi (Deddy Mulyana, 2008:89). 

2.3.1 Pola Komunikasi Keluarga 

 Semua keluarga pasti melakukan aktivitas komunikasi, tetapi tidak 

semuanya menggunakan cara yang sama. Karena setiap keluarga pasti 

memiliki cara dan karakteristik yang beda-beda untuk membentuk pola 

komunikasi. Dalam jurnal online (Dedy, 2014:6), Joseph A. Devito 

menyebutkan, terdapat 4 pola komunikasi dalam keluarga: 

1. Pola persamaan (Equality Pattern) 

Dalam pola ini, setiap individu memiliki hak yang sama dalam 

kesempatan berkomunikasi. Peran setiap orang dijalankan secara 

merata. Komunikasi berjalan dengan jujur, terbuka, langsung, dan 

bebas dari pembagian kekuasaan. Semua orang memiliki hak yang 

sama dalam proses pengambilan keputusan. Keluarga mendapatkan 

kepuasan tertinggi bila ada kesetaraan. 

2. Pola seimbang-terpisah (Balance Split Patern) 

 Kesetaraan hubungan tetap terjaga, namun dalam pola ini setiap 

orang memiliki daerah kekuasaan yang berbeda dari yang lainnya. 
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Setiap orang dilihat sebagai ahli dalam bidang yang berbeda. 

Sebagai contoh, dalam keluarga normal atau tradisional, suami 

dipercaya dalam urusan bisnis atau politik. Istri dipercaya untuk 

urusan perawatan anak dan memasak. Namun pembagian peran 

berdasarkan jenis kelamin ini masih bersifat fleksibel. Konflik 

yang terjadi dalam keluarga tidak dipandang sebagai ancaman 

karena tiap individu memiliki area masing-masing dan keahlian 

sendiri-sendiri. 

3. Pola tidak seimbang-terpisah (Unbalance Split Pattern) 

 Dalam pola ini satu orang mendominasi, satu orang dianggap 

sebagai ahli lebih dari yang lainnya. Satu orang inilah yang 

memegang kontrol, seseorang ini biasanya memiliki kecerdasan 

intelektual lebih tinggi, lebih bijaksana, atau berpenghasilan lebih 

tinggi. Anggota keluarga yang lain berkompensasi dengan cara 

tunduk pada seseorang tersebut, membiarkan orang yang 

mendominasi itu untuk memenangkan argumen dan pengambilan 

keputusan sendiri. 

4. Pola monopoli (Monopoly Pattern) 

 Satu orang dipandang sebagai pemegang kekuasaan. Satu orang 

ini lebih bersifat memberi perintah dari pada berkomunikasi. la 

memiliki hak penuh untuk mengambil keputusan sehingga jarang 

atau tidak pernah bertanya atau meminta pendapat dari orang lain. 

Pemegang kuasa memerintahkan kepada yang lain apa yang boleh 

dan tidak boleh dilakukan. Maka anggota keluarga yang lainnya 
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meminta izin, meminta pendapat, dan membuat keputusan 

berdasarkan keputusan dari orang tersebut. 

 Konsep Keluarga 

  Menurut Djamarah (2004), Keluarga merupakan pokok primer 

dalam yang paling penting dalam masyarakat. Menurut pengertiannya 

keluarga merupakan suatu kesautan yang diikat oleh adanya saling 

berhubungan atau interaksi dan saling mempengaruhi anatara satu dengan 

yang lainnya. Secara psikologis, keluarga adalah sekumpulan orang yang 

hidup bersama dalam tempat tinggal bersama dan masing-masing anggota 

merasakan adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, 

saling memperhatikan, dan saling menyerahkan diri. (Djamarah, 2004:17). 

 Pada dasarnya keluarga itu adalah sebuah komunitas dalam satu 

atap. Kesadaran untuk hidup bersama dalam satu atap atau sebagai suami-

istri dan saling interaksi dan berpotensi punya anak akhirnya membentuk 

komunitas baru yang disebut keluarga. Jadi dalam bentuk yang murni 

keluarga merupakan kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri, dan 

anak-anak. 

 Dari uraian di atas jelaslah, bahwa keluarga adalah sebuah institusi 

pendidikan yang utama dan bersifat kodrati. Sebagai komunitas 

masyarakat yang terkecil, keluarga memiliki arti penting dan strategi 

dalam pembangunan komunitas masyarakat yang lebih luas. Oleh karena 

itu, kehidupan keluarga yang harmonis perlu dibangun di atas dasar sistem 

interaksi yang kondusif sehingga pendidikan dapat berlangsung dengan 

baik. Pendidikan dasar yang baik harus diberikan kepada anggota keluarga 
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sedini mungkin dalam memerankan fungsi pendidikan dalam keliarga, 

yaitu menumbuh kembangkan potensi laten anak, sebagai wahana untuk 

mentransfer nilai-nilai dan sebagai agen transformasi kebudayaan. 

(Djamarah, 2004:3) 

2.4.1 Fungsi Keluarga 

 Pengembangan keluarga yang berkualitas ditujukan agar keluarga 

dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan materil sehingga dapat 

menjalankan fungsi keluarga secara optimal. Sedangkan fungsi keluarga 

itu sendiri berkaitan langsung dengan aspek-aspek keagamaan, budaya, 

cinta kasih, malindungi, reprosuksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, 

dan pembinaan lingkungan. Keluarga adalah ladang terbaik dalam 

penyemaian nilai-nilai pendidikan agama. Orang tua memiliki peranan 

penting dalam mengajarkan  agama sehingga nilai agama dapat 

ditanamkan dalam diri anak.  

 Dalam konteks sosial budaya tidak bisa dipisahkan dari tradisi 

budaya yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan bermasyarakat 

dan bersosialisasi dengan budaya yang ada dalam masyarakat. Disini 

orang tua menjadi tanggung jawab untuk menduidik anak agar menjadi 

orang yang pandai bermasyarakat dan hidup berbudaya yang bhaik dalam 

masytarakat.  

 Komunikasi Keluarga 

 Komunikasi dalam keluarga dapat berlangsung sacara vertikal 

maupun horizontal. Dari dua jenis komunikasi ini berlangsung sacara silih 
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berganti komunikasi anatara suami dan istri, komunikasi anatara ayah dan 

anak, ibu dan anak, dan komunikasi antara anak dan anak (Djamarah, 

2004:4). 

Adapaun faktor-faktor yang mempengaruhi terjalinnya hubungan baik. 

Misalnya, faktor pendidiklan, pemahaman terhadap norma agama, kasih 

sayang, mobilitas orang tua dan profesi. 

2.5.1 Bentuk Komunikasi Keluarga 

Bentuk – bentuk komunikasi dalam keluarga menurut Djamarah (2004: 

122 – 134) adalah sebagai berikut : 

1. Interaksi Ayah dan Ibu  

Komunikasi orang tua adalah komunikasi yang dilakukan oleh 

ayah dan ibu.  Sebagai orang tertua di dalam keluarga bertujuan 

untuk menekankan bagaimana pentingnya peran keduanya dalam 

penentu susasana dalam keluarga. Karakter anak dapat dipengaruhi 

oleh baik atau buruknya komunikasi di antara orang tua.  

2. Interaksi Orang tua dan Anak  

Komunikasi orang tua dan anak adalah komunikasi yang terjalin 

antara ayah dan ibu kepada anaknya. Di sini peran orang tua yang 

bertanggung jawab dalam masalah pendidikan anak. Komunikasi 

yang terjadi antara kedua orang tua dan anak bersifat dua arah 

dengan pemahaman bersama. Keduanya berhak untuk 

menyampaikan pendapat, pikiran, informasi, dan nasehat. 

Komunikasi ini akan berjalan efektif apabila adanya keterbukaan, 
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rasa empati, dukungan, perasaan positif dan kesamaan antara anak 

dan orang tua. 

3. Interaksi antara Anak dan Anak lainnya  

Komunikasi yang terjadi antara anak satu dengan anak lain.Orang 

tua memiliki peran untuk membimbing dan mendampingi selama 

proses komunikasi terutama pada anak yang masih muda. Biasanya 

dipengaruhi oleh tingkat usia dan faktor kelahiran. 

 Keturunan Arab 

  Dalam jurnal online milik Bulkia (2012:6), keturunan Arab dapat 

diartikan sebagai anak, cucu, generasi atau peranakan Arab yang berasal 

dari Hadramout, yaitu wilayah di Yaman Selatan yang telah menetap di 

Indonesia. Mereka mempunyai ibu yang berasal dari Indonesia, maka dari 

itu mereka menggunakan bahasa ibu mereka, yaitu bahasa Indonesia. 

Keturunan Arab–Indonesia adalah penduduk Indonesia yang 

memiliki darah Arab dan Pribumi Indonesia. Pada awal kedatangan, 

mereka umumnya tinggal di perkampungan Arab yang tersebar di berbagai 

kota di Indonesia.  

  Kerutunan Arab disini bukan berasal dari Saudi Arabia tetapi 

berasal dari Yaman. Belum ada data pasti yang mengatakan tahun berapa 

meraka datang ke Indonesia. Ada beberapa pendapat salah satunya 

mengatakan bahwa orang Arab Hadramout memasuki Indonesia pada abad 

ke-7 tidak lama setelah masuknya Islam di Indonesia. Ada pula yang 

mengatakan bahwa mereka datang pada abad ke-11 dan ada pula yang 

mengatakan pada abad ke-19 (Aulia Ayu, 2012:27). Alasan mereka datang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Bangsa_Arab
https://id.wikipedia.org/wiki/Pribumi-Nusantara
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ke Indonesia yaitu ingin berdagang dan berdakwah. Datang menggunakan 

kapal, maka dari itu mereka bisa sampai ke Surabaya karena Surabaya 

memiliki pelabuhan Tanjung Perak. Wilayah kelurahan Ampel ini dekat 

dengan pelabuhan Tanjung Perak. 

Gaya hidup, bahasa, budaya dan tradisi yang dilakukan banyak 

dipengaruhi oleh leluhur yang terdahulu. Dengan mengenal bagaimana 

pola pikir leluhur, dan pentingnya melestarikan nilai-nilai terpuji yang 

telah ditanamkan oleh mereka kepada anak-anak mereka. Seperti tradisi 

ramah-tamah Indonesia, tradisi Arab juga mengajarkan betapa pentingnya 

keramahan dan adab dalam berinteraksi sosial.  

Secara umum, sistem sosial budaya yang dimiliki oleh warga 

keturunan Arab, hampir sama dengan etnis Pribumi. Akan tetapi, ada 

beberapa hal yang membedakan karakteristik sistem sosial budaya yang 

mereka miliki. Seperti dalam hal pernikahan. Budaya masyarakat etnis 

Arab di Surabaya terbentuk dari dua budaya besar yang menjadi akar 

budayanya, yaitu budaya Arab dari Hadramaut dan budaya Jawa di 

Surabaya. Dari kedua struktur besar ini, terbentuklah struktur budaya baru 

yaitu budaya masyarakat etnis Arab Surabaya yang khas dan berbeda 

dengan masyarakat etnis Arab di kota lainnya seperti Malang dan Jakarta. 

 Nasab 

  Kata nasab merupakan arti dari kata nasaba (Bahasa Arab) 

diartikan hubungan pertalian keluarga. Sedangkan dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, kata nasab yang diadopsi dari bahasa arab tidak 
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mengalami pergeseran arti secara signifikan, yaitu diartikan sebagai 

Keturunan (terutama pihak Bapak) atau pertalian keluarga. Secara 

terminologis, nasab diartikan sebagai keturunan atau ikatan keluarga sebagai 

hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, 

nenek, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, dan lain-lain) 

(Mahmud, 2010:64). 

Nasab sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu 

hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan 

bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak 

adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. 

Dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang 

yang satu pertalian darah.  

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

nasab merupakan hubungan darah yang terjadi melalui pernikahan yang sah 

yang diturunkan dari ayah. Namun, jika membaca literatur hukum Islam, 

maka kata nasab itu akan menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat 

dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua terutama orang tua laki-laki.  


