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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Suku Bulungan adalah etnis yang mendiami Kabupaten Bulungan Provinsi 

Kalimantan Utara. Ibu kota Kabupaten Bulungan sendiri adalah Tanjung Selor. 

Dahulu suku Bulungan adalah suku bangsa penutur menyampaikan sebuah 

peristiwa dengan cara dilisankan (Oral Tradition). Sehingga mereka tidak 

memiliki abjad tersendiri. Pada awal lintas perdagangan, banyak saudagar yang 

mulai memasuki wilayah kesultanan di Kalimantan salah satunya di Kesultanan 

Bulungan untuk berniaga. Salah satunya bangsa Arab yang tidak hanya sekedar 

berniaga, tetapi membawa dan memperkenalkan ajaran Islam. Setelah agama 

Islam masuk suku Bulungan mulai mengenal tulis-menulis huruf Arab murni 

maupun huruf Jawi (arab-melayu). Dalam kehidupan masyarakat Bulungan 

diwarnai oleh aktivitas yang bersifat simbolis. Prilaku yang menjadi kebiasaan 

suku Bulungan seringkali ditunjukan dalam bentuk aktivitas upacara. Jadi dapat 

dikatakan bahwa terdapat peran unsur simbolis dalam upacara tersebut. Sudah 

sewajarnya ada unsur-unsur simbolik yang mengandung makna untuk dihayati 

dan dipahami sebagai jati diri dari suku Bulungan. 

Berbagai macam upacara yang dilakukan suku Bulungan seperti 

pernikahan, kelahiran, syukuran dan kematian merupakan bagian dari kehidupan 

mereka. Komunikasi menjadi unsur penting dalam upacara tersebut seperti verbal 

maupun non verbal. Komunikasi verbal meliputi Bahasa, kata, nyanyian dan non 
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verbal seperti konsep, benda-benda, simbolik dalam upacara yang tentunya 

mengandung arti dan makna tersendiri. Lingkup simbolik tak dapat dijauhakan 

dari aktivitas komunikasi. Hal ini disebabkan penggunaan simbol oleh manusia 

dalam proses komunikasi dan kebudayaan yang saling berkaitan. 

Dalam proses komuniaksi dibagi menjadi dua yaitu secara sekunder dan 

primer. Secara sekunder komunikasi adalah proses penyampaian pesan dengan 

menggunakan alat atau sarana sebagai media setelah memakai lambang sebagai 

media pertama. Sedangkan secara primer komunikasi adalah proses penyampaian 

pesan dari komunikator dan komunikan dengan menggunakan simbol (lambang) 

sebagai media seperti bahasa, isyarat, gambar dan lain-lain. Kebudayaan dan 

komunikas mempunyai hubungan timbal balik, kebudayaan dan komunkasi dalam 

prosesnya melibatkan simbol-simbol. Simbol-simbol dalam kebudayaan 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggota dan antar kelompok. Hubungan 

pertama menunjukkan kebudayaan menentukan perilaku komunikasi, yang kedua 

tanpa komunikasi maka setiap kebudayaan menjadi tidak berarti proses 

komunikasi menghasilkan kode-kode simbolis yang biasa dilakukan manusia yang 

berwujud perilaku. Bentuk aktivitas simbolik dalam komunikasi manusia banyak 

melibatkan benda-benda yang bermakna budaya. Pada sebagian masyarakat 

simbol-simbol budaya memiliki peran yang penting dalam kehidupan sosial antar 

manusia. 

Salah satu yang penting dalam masa peralihan kehidupan manusia, adalah 

peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa dan berkeluarga yang ditandai 

dengan perkawinan. Dibanding dengan masa peralihan lainnya dalam kehidupan 
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manusia, perkawinan merupakan fase yang banyak memperoleh perhatian 

antropologi. Dalam seluruh kehidupan sosial, perkawinan sebagai bagian unsur 

budaya yang universal. 

Dapat dikatakan perkawinan merupakan bentuk kontak antara laki-laki dan 

perempuan untuk menjalani hidup secara bersama-sama. Aktfitas sosial tersebut 

bisa saja disahkan oleh kebiasaan/adat, oleh agama, oleh negara atau ketiga-

tiganya. Pada masyarakat modern Indonesia, perkawinan banyak dipengaruhi oleh 

tradisi, agama dan modern (negara). Perpaduan ini pada umunya ditemukan pada 

masyarakat yang telah terpengaruh agama modern dan sistem pemerintahan 

modern. 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih judul yang menggangkat sebuah 

permasalahan dalam upacara pernikahan adat suku Bulungan. Pernikahan 

merupakan suatu hal yang sangat penting bagi peradapan manusia. Proses acara 

pernikahan menunjukan jika manusia merupakan makhluk yang terhormat dan 

beradab serta mengandung unsur sakral didalamnya. Sudah sejak lama dilakukan 

secara turun temurun sudah menjadi tatacara dan adat khususnya masyarakat 

Bulungan yang masih erat dengan tradisi leluhur. Meskipun ada beberapa aspek 

yang mengalami perubahan atau modifikasi untuk mnyesuaikan dengan kondisi 

jaman sekarang. 

Dapat dijumpai banyak sekali unsur-unsur yang mengandung kegiatan 

simbolik didalam proses upacara pernikahan yang menunujukan begitu sarat akan 

makna yang tentunya dapat diteliti. Penyampaian pesan atau komunikasi 
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berhubungan dengan upacara pernikahan berupa simbol-simbol perlaku dan 

aktifitas yang memiliki tujuan dan makna tertentu.  

Tata cara atapun prosesi dapat dilakukan secara kecil-kecilan, sederhana, 

dan besar-besaran sesuai dengan kemapuan dan keinginan keluarga mempelai 

pengantin. Pelaksanaan waktu upacara dapat dilakukan dengan perundingan 

antara perwakilan keluarga kedua mempelai dengan menyesuaikan bulan baik dan 

disepakati untuk melakukan prosesi sesuai dengan penanggalan kalender Islam 

atau Hijriyah. Penggunaan kalender Hijriyah karena budaya Bulungan menyerap 

unsur Islam dalam tradisinya semenjak bangsa Arab datang berniaga dan 

memperkenalkan agama Islam. 

Prosesi upacara pernikahan bisa dilakukan dengan cara sederhana, dan 

bagi yang mampu dapat melakukan seluruh rangkaian acara secara lengkap. 

Dalam serangkaian pelaksanaan upacara pernikahan mempelai laki-laki dan 

perempuan harus mengenakan busana dan tata rias yang diperuntukan bagi 

pengantin yang menikah serta melaksanakan upacara yang sarat akan budaya 

pernikahan adat suku Bulungan. Berbagai macam serangkaian yang ada dalam 

prosesi pernikahan adat suku Bulungan merupakan sebuah pencerminan atau jati 

diri dari suku Bulungan yang telah diwariskan secara turun-temurun dari leluhur 

hingga generasi saat ini. Setiap simbol dalam tata upacara mengandung simbol 

yang memilki makna dan sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat. 

Kemampuan dari segi ekonomi masing-masing menyesuaikan dan menentukan 

dalam proses pelaksanaannya.   
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Berdasarkan pada penjabaran latar belakang diatas, peneliti berkeinginan 

untuk meneliti menegenai apa saja makna-makna yang terkandung didalam 

pernikahan adat suku Bulungan yang tentunya berhubungan dengan komunikasi 

budaya. Maka dari itu peneliti menarik sebuah penelitian dengan judul Makna 

Simbol-Simbol Komunikasi Budaya Dalam Adat Pernikahan Suku 

Bulungan. 

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan pada uraian yang terdapat dalam latar belakang, maka 

perumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana 

makna simbol-simbol komunikasi budaya dalam adat pernikahan suku Bulungan 

di Kecamatan Tanjung Palas Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kabupaten 

Bulungan Provinsi Kalimantan Utara?”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini untuk memahami makna 

simbol-simbol komunikasi budaya yang digunakan dalam adat pernikahan suku 

Bulungan di Kecamatan Tanjung Palas Kelurahan Tanjung Palas Tengah 

Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. 

1.4 Manfaat Penelitian 

A. Manfaat Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kajian dalam 

rangka pelaksanaan akademik untuk Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas 
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Muhammadiyah Malang mengenai pemahaman makna simbol-simbol komunikasi 

budaya kepada masyarakat / publik serta dapat digunakan dalam penelitian lebih 

lanjut yang berhubungan dalam penelitian ini. 

B. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

dan wawasan mengenai simbol beserta maknanya dalam ritual adat pernikahan 

Bulungan bagi masyarakat secara umum dan masyarakat Kecamatan Tanjung 

Palas Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan 

Utara agar tetap mempertahankan tradisi budayanya. 


