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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi Budaya 

Budaya dan komunikasi mempunyai hubungan yang sangat erat 

dan berperan penting dalam kelangsungan hidup manusia. Orang 

berkomunikasi sesuai dengan budaya yang dimilikinya. Kapan, dengan 

siapa, berapa banyak hal yang dikomunikasikan sangat bergantung pada 

budaya dari orang-orang yang berinteraksi. Adanya perbedaan dan 

pengaruh budayalah orang-orang belajar berinteraksi melalui komunikasi. 

Komunikasi terletak pada proses yakni suatu aktivitas yang “melayani” 

hubungan pengirim dan penerima pesan melampaui ruang dan waktu. 

Manusia tidak bisa dikatakan berinteraksi sosial kalau dia tidak 

berkomunikasi dengan cara atau melalui pertukaran informasi, ide-ide, 

gagasan, maksud serta emosi yang dinyatakan dalam simbol-simbol 

dengan orang lain (Alo Liliweri, 2013:5). 

Hubungan timbal balik antara budaya dan komunikasi seperti 

simbiosis yang saling mempengaruhi. Seperti budaya mempengaruhi 

komunikasi dan sebaliknya komunikasi mempengaruhi budaya. 

Budaya dapat mempengaruhi proses dimana seseorang 

mempersepsi suatu realitas. Semua komunitas dalam semua tempat selalu 

memanifestasikan atau mewujudnyatakan apa yang menjadi pandangan 

mereka terhadap realitas melalui budaya. Sebaliknya pula, komunikasi 

membantu dalam mengkreasikan realitas budaya dari suatu komunitas 

(Judith N. and Thomas K. Nakayama, 2003). 
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Budaya pada dasarnya merupakan nilai-nilai yang muncul pada 

proses interaksi antar individu. Julia T. Wood (2013: 132) mendefinisikan 

budaya adalah salah satu sistem terpenting tempat munculnya komunikasi. 

Ketika kita lahir kondisi saat itu belum mengetahui bagaimana, kapan, dan 

kepada siapa kita berbicara, sama seperti kita tidak terlahir dengan sikap 

mengenai ras, agama, orientasi seksual, dan aspek identitas lain yang 

berbeda. 

Dapat dikatakan bahwa definisi komunikasi budaya adalah suatu 

proses komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk 

mendapatkan sebuah pemahaman yang sama melalui lambang atau tingkah 

laku dari aktifitas manusia yang berbeda kebudayaan. Komunikasi budaya 

mengacu pada aktifitas komunikasi antara orang-orang dari budaya yang 

sama atau budaya yang berbeda yang memiliki kepercayaan, nilai, atau 

cara berperilaku kultural. 

Pada dasarnya komunikasi budaya merupakan komunikasi yang 

biasa, yang membedakannya adalah orang-orang yang terlibat dalam 

komunikasi tersebut berbeda dalam hal latar belakangnya. Ketika 

seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda 

budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan budaya 

itu dipelajari. 

Perbedaan budaya dalam interaksi komunikasi budaya sangat 

mudah terjadi. Penyesuaian dan mempelajari budaya yang berbeda akan 

menciptakan keharmonisan dalam proses komunikasi budaya. Seperti yang 

diungkapkan oleh Stewart komunikasi antarbudaya adalah komunikasi 
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antar orang-orang yang berbeda kebudayaanya, misalnya antara suku 

bangsa, etnik, ras dan kelas sosial. Komunikasi yang terjadi dalam suatu 

kondisi yang menunjukan adanya perbedaan budaya seperti Bahasa, nilai-

nilai, adat, kebiasaan. 

Martin dan Nakayama (Judith N. and Thomas K. Nakayama, 2003) 

mengulas bagaimana komunikasi mempengaruhi budaya. Dijelaskan, 

bahwa budaya tidak akan bisa terbentuk tanpa komunikasi. Pola-pola 

komunikasi yang tentunya sesuai dengan latar belakang dan nilai-nilai 

budaya akan menggambarkan identitas budaya seseorang. 

kharakteristik yang khas terlahir karena adanya perilaku 

komunikasi yang terbangun dan terpola sedemikian rupa. Kharakteristik 

yang khas ini akan membentuk suatu kebiasaan/budaya komunikasi bagi 

suatu komunitas budaya tertentu. Jelasnya bahwa aktifitas komunikasi 

seseorang dari komunitas budaya tertentu dapat mempresentasikan 

kepercayaan, nilai, sikap dan bahkan pandangan dunia dari budayanya itu. 

2.1.1 Komunikasi Antarbudaya 

Definisi komunikasi antarbudaya adalah situasi komunikasi antara 

individu-individu atau kelompok yang berasal dari bahasa dan budaya 

yang berbeda. Baik kebudayaan antar daerah atau dari dalam suatu Negara 

ataupun kebudayaan antar Negara. Perbedaan budaya ini akan membuat 

manusia untuk mengembangkan wawasan dengan mempelajari dan 

memahami kebudayaan diluar dari budayanya. 

Komunikasi antarbudaya dalam perkembangannya adalah 

komunikasi yang terjadi dalam suatu kondisi yang menunjukan adanya 
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perubahan budaya, seperti bahasa, nilai-nilai, dan kebiasaan. Ini sama 

halnya yang dikatakan Andrea Rich dan Dennis Ogawa, bahwa 

komunikasi antarbudaya adalah komunikasi antar orang-orang yang 

berbeda kebudayaannya, misalnya antara suku bangsa, etnik, ras dan kelas 

sosial (Alo Liliweri, 2009). 

Pada dasarnya komunikasi antarbudaya melibatkan peserta 

komunikasi yang mempunyai latar belakang berbeda-beda dalam ruang 

yang sangat luas. Hubungan antara komunikasi dan budaya bersifat timbal 

balik, keduanya saling mempengaruhi. Apa yang dibicarakan dan 

bagaimana membicarakannya, apa yang dilihat, perhatikan atau abaikan, 

serta apa yang dipikirkan semuanya dipengaruhi oleh budaya. Seperti yang 

diungkapkan Richard Porter dan Larry Samovar, bahwa budaya tak akan 

hidup tanpa komunikasi, dan komunikasi pun tak akan hidup tanpa 

budaya. Masing-masing tak dapat berubah tanpa menyebabkan perubahan 

pada yang lainnya (Mulyana & Rakhmat, 2006). 

Guo-Mibg Chen danj William J. Starosta, dalam (Alo Liliweri, 

2013:11), mengatakan bahwa komunikasi antarbudaya adalah proses 

negosiasi atau pertukaran sistem simbolik yang membimbing perilaku 

manusia dan membatasi mereka dalam menjalankan fungsinya sebagai 

kelompok. 

Komunikasi antarbudaya dapat dikatakan berhasil apabila 

komunikasi berlangsung efektif. Efektif ini berarti sejauh mana para 

individu memberikan makna yang sama atas pesan yang dipertukarkan. 

Menurut Gudykunst, jika dua orang atau lebih berkomunikasi antarbudaya 
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secara efektif maka mereka akan berurusan dengan satu atau lebih pesan 

yang ditukar (dikirim & diterima), mereka harus bisa memberikan makna 

yang sama atas pesan tersebut. Singkat kata, komunikasi yang efektif 

adalah komunikasi yang dihasilkan oleh kemampuan para partisipan 

komunikasi lantaran mereka berhasil menekan sekecil mungkin 

kesalahpahaman (Alo Liliweri, 2009). 

Tidak banyak orang yang menyadari bahwa bentuk-bentuk 

interaksi antarbudaya sesungguhnya secara langsung atau tidak melibatkan 

sebuah komunikasi. Komunikasi itu muncul karena adanya kontak, 

interaksi dan hubungan antar warga masyarakat yang berbeda 

kebudayaanya. 

Dalam roman sejarah asal usul suku Bulungan, jika ditelisik lebih 

dalam awal lahirnya suku Bulungan dilepas dari kisah Datoe Lancang dan 

Putri Kayan. Dari asal usul etnis, meraka dari latar belakang yang beda. 

Datoe Lancang berasal dari kerajaan Brunai yang bersuku Melayu, 

sedangkan Asung Luwan (Putri Kayan) yang berasal dari klan Uma Afan 

(percampuran antara Dayak Kenyah dan Dayak Kayan). 

Dapat dikatakan suku Bulungan merupakan bentuk asimilasi antara 

suku Melayu danklan Kayan Uma Afan. Tentunya dari hasil asimilasi ini 

melahirkan kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya menjadi sebuah 

kebudayaan. Kebudayaan yang terus melekat dari awal hingga lahirnya 

suku Bulungan sampai pada saat ini. Berbagai macam bentuk kebudayaan 

itu, termasuk juga dalam prosesi perkawinan suku Bulungan. 
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Dalam penelitian ini, mempelai atau pelaku utama dalam prosesi 

perkawinan adat adalah sesama suku Bulungan. Situasi komunikasi antara 

individu-individu atau kelompok yang berasal dari bahasa dan budaya 

yang sama. 

Maka dari itu penggambaran atau pemahaman seperti yang 

dijelaskan dijadikan dasar oleh peneliti memahami konsep komunikasi 

antar budaya. Tapi konsep ini tidak menjadi bagian yang diteliti. 

Menurut Liliweri (2002), ada beberapa konsep yang berkaitan 

dengan komunikasi antarbudaya. Berikut konsep yang ada kaitannya 

dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

a) Etnik 

Etnik atau sering disebut kelompok etnik adalah sebuah 

himpunan manusia (subkelompok manusia) yang dipersatukan 

oleh suatu kesadaran atas kesamaan sebuah kultur atau 

subkultur tertentu, atau karena kesamaan sebuah kultur atau 

subkultur tertentu, atau karena kesamaan ras, agama, asal-usul 

bangsa, bahkan peran dan fungsi tertentu. 

b) Ras 

Rasa adalah suatu himpunan manusia (subkelompok orang) 

dari suatu masyarakat yang dicirikan oleh kombinasi 

karakteristik fisik, genetika keturunan, atau kombinasi dari 

faktor-faktor tersebut yang memudahkan kita untuk 

membedakan subkelompok itu dengan kelompok yang lain. 
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Perbedaan fisik itu meliputi warna kulit, bentuk kepala, 

tampang wajah atau wajah, dan warna yang didistribusikan 

pada rambut atau bulu-bulu badan, atau faktor fisik lain yang 

membuat kita mengakui bahwa ada perbedaan ras diantara 

manusia. 

c) Komunikasi Intrabudaya 

Komunikasi intrabudaya (sering dianggap situasi 

antarbudaya yang paling lemah) adalh komunikasi diantara 

para anggota yang berbudaya sama. Komunikasi intrabudaya 

meliputi semua bentuk komunikasi antar anggota suatu etnik / 

ras, atau komunikasi oleh siapa saja yang berkebudayaan 

sama. 

Tentunya dalam pengaplikasian komunikasi tersebut, setiap 

anggota sudah mengerti terhadap anggota lainnya. Hanya saja 

bisa jadi setiap anggota memiliki cara tersendiri dalam 

pemaknaan sesuatu. Maka dari itu dibutuhkan suatu rumusan 

dalam penetuan makna tersebut, khususnya makna yang 

terkandung didalam simbol-simbol dalam prosesi pernikahan 

suku Bulungan. Agar kelak sumber pemaknaannya lebih jelas 

dan dapat dipertanggung jawabkan. 

2.2 Makna 

2.2.1 Pengertian Makna 

Konsep makna telah menarik perhatian, khususnya bagi disiplin 

ilmu komunikasi, psikologi, sosiologi, antropologi dan linguistik. Banyak 



 

14 

 

bentuk upaya untuk memahami maknayang merupakan salah satu masalah 

filsafat yang tertua dalam umur manusia. Maka dari itu terdapat beberapa 

ahli komunikasi sering menggunakan kata makna setiap merumuskan 

definisi komunikasi. Stewart L Tubss dan Sylvia Moss (Sobur, 2009:225) 

mengatakan “komunikasi adalah proses pembentukan makna diantara dua 

orang atau lebih”. Sedangkan menurut Judy C. Pearson dan Paul E. Nelson 

(Sobur, 2009:225) mengatakan “komunikasi adalah proses memahami 

berbagai makna”. 

Makna adalah istilah yang memiliki banyak arti. Terkadang kita 

menganggap bahwa makna dikandung dalam setiap proses komunikasi. 

Sebenarnya itu merupakan sebuah kekeliruan bila kita menganggap bahwa 

proses komunikasi itu memiliki makna. Tetapi kitalah yang memberi 

kandungan makna pada proses komunikasi. Dan makna yang diberikan 

pada proses komunikasi yang sama bisa berbeda-beda, tergantung pada 

konteks ruang dan waktu. Kita dapat menggunakan kata-kata untuk 

menyampaikan makna yang ingin kita komunikasikan. Tetapi kata-kata ini 

tidak secara sempurna dan lengkap menggambarkan makn yang kita 

maksudkan. Demikian pula, makna yang didapat pendengar dari pesan 

yang kita sampaikan akan sangat berbeda dengan makna yang ingin kita 

komunikasikan. 
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Menurut Brodbeck (Fisher, 1986:344) mengemukakan bahwa 

sebenarnya ada tiga pengertian tentang konsep makna yang berbeda-beda 

yaitu: 

1) Makna menurut tipologi Bredbeck adalah makna refrensial 

yakni makna suatu istilah adalah objek, pikiran, ide, atau 

konsep yang ditunjukan oleh istilah itu. 

2) Tipe makna kedua dari Brodbeck adalah arti istilah itu. Dengan 

kata lain lambang atau istilah itu berarti sejauh ia berhubungan 

secara “sah” dengan istilah lain atau konsep yang lain. 

Brodbeck juga menjelaskan suatu istilah tentang apa saja 

memiliki arti refrensial dalam pengertian yang pertama, tetapi 

tidak mempunyai arti (tipe makna yang kedua). 

3) Tipe makna yang ketiga mencangkup makna yang 

dimaksudkan (international) dalam arti bahwa arti suatu istilah 

atau lambang tergantung pada apa yang dimaksudkan pemakai 

dengan arti lambang itu. 

2.2.2 Makna Dalam Komunikasi 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang makna yang 

merupakan kandungan dalam pesan dari komunikasi verbal ataupun non 

verbal. Dapat dikatakan antara komunikasi dan makna memiliki 

keterkaitan yang khusus. Makna sebagai konsep komunikasi, mencangkup 

lebih dari pada sekedar penafsiran dan pemahamn seorang individu saja. 

Makna selalu mencakup banyak pemahaman, aspek-aspek pemahaman 

yang secara bersama dimiliki para komunikator. 
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Shands (Fisher, 1986:347), menyatakan bahwa makna melahirkan 

konsensus (kesepakatan), makna lahir dalam proses sosial yang 

memungkinkan consensus itu berkembang. Proses sosial itu dalam arti 

teori komunikasinya Shands adalah komunikasi itu sendiri. 

Jadi, dapat dikatakan bahwa makna dalam komunikasi merupakan 

satu kesatuan konsep yang berkembang dalam lingkup sosial. Makna 

merupakan kandungan maksud atau arti dari segala jenis penandaan 

apapun, dia adalah produk dari budaya. Jika, dihubungkan dalam konteks 

kajian komunikasi, makna adalah adalah hasil dari komunikasi dan untuk 

itu dia adalah objek kajian, bukan sebagai yang sudah ada atau terbukti 

dalam ketentuan yang ada sebelum dianalisis. 

Ada beberapa pandangan yang menjelaaskan tentang teori atau 

konsep makna. Model proses makna Wendell Johnson (1951, Sobur, 

2006:258-259) menawarkan sejumlah implikasi bagi komunikasi antar 

manusia: 

a. Makna ada dalam diri manusia. Makna tidak berada pada kata-

kata melainkan pada diri manusia. Kita menggunakn kata-kata 

untuk mendekati makna yang ingin kita komunikasikan. Tetapi 

kata-kata ini tidak secara sempurna dan lengkap 

menggambarkan makna yang kita maksudkan. Demikian pula, 

makna yang didapat pendengar dari pesan-pesan kita akan 

sangat berbeda dengan makna yang ingin kita komunikasikan. 

Komunikai adalah proses yang kita gunakan untuk 

memproduksi, dibenak pendengar, apa yang ada dibenak kita. 
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Reproduksi ini hanyalah sebuah proses parsial dan selalu bisa 

salah. 

b. Makna berubah. Kata-kata telatis statis. Banyak kata-kata yang 

kita gunakan terus berubah dari tiap waktu, dan ini khususnya 

terjadi padadimensi emosional dari makna. 

c. Makna membutuhkan acuan. Walaupun tidak semua 

komunikasi mengacu pada dunia nyata, komunikasi hanya akan 

masuk akal bila mana ia mempunyai kaitan dengan dunia atau 

lingkungan eksternal. 

d. Penyingkatan yang berlebihan akan mengubah makna. 

Berkaitan erat dengan gagagsan bahwa makna membutuhkan 

acuan adalah masalah komunikasi yang timbul akibat 

penyingkatan yang berlebihan tanpa mengaitkannya dengan 

acuan yang kongkret dan dapat diamati. 

e. Makna tidak terbatas jumlahnya. Pada suatu saat tertentu, 

jumlah kata dalam suatu Bahasa terbatas, tetapi makna tidak 

terbatas, karena itu kebanyakan kata mempunyai banyak 

makna. Ini dapat menjadi masalah bila sebuah kata diartikan 

secara berbeda oleh dua orang yang sedang berkomunikasi. 

Bila ada keraguan sebaiknya anda bertanya dan jangan 

mengambil sebuah asumsi. 

f. Makna dikomunikasikan hanya sebagian. Makna kita peroleh 

dari suatu kejadian bersifat multi aspek dan sangat kompleks, 

tetapi hanya sebagian saja dari makna-makna ini yang benar-
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benar dapat dijelaskan. Banyak dari makna tersebut tetap 

tinggal dalam benak kita. Karenya pemahaman secara 

sempurna (pertukaran makna secara sempurna) barangkali 

merupakan tujuan ideal yang ingin kita capai tetapi tidak 

pernah tercapai.  

2.3 Simbol 

2.3.1 Pengertian Simbol 

Simbol merupakan hasil penemuan tertinggi dalam kehidupan 

manusia. Didalam buku yang berjudul An Essay On man (1994), Cassier 

mengatakan bahwa manusia memiliki suatu ciri khas yang tidak dimiliki 

oleh mahluk yang lainnya, yaitu sistem reseptor dan sistem efektor. 

Manusia mampu mengkolaborasi sistem simbol kedalam sistem reseptor 

dan sistem efektor.   

Simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu 

yang lainnya, berdasarkan kesepakatan sekelompok orang. Simbol 

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

maknanya disepakati bersama. 

Simbol (lambang) hadir dimana-mana dan tidak henti-hentinya 

menerpa kita. Namun, alam tidak memberikan penjelasan kepada kita 

mengapa manusia menggunakan simbol-simbol (lambang) tertentu untuk 

merujuk pada hal-hal tertentu, baik yang konkret ataupun yang abstrak. 

Kita tidak punya alasan mengapa kita menyebut hewan yang mengeong itu 

kucing, bukan tapir atau kuda nil. Penyebutan itu semata-mata berdasarkan 

kesepakatan saja. 
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Jika simbol diartikan secara tepat simbol merupakan dasar dari 

bahasa, pemikiran, dan kebanyakan perilaku nonverbal. Simbol bersifat 

abstrak, memungkinkan kita mengangkat pengalaman dari diri kita sendiri. 

Oleh karena simbol membiarkan kita mewakili ide-ide dan perasaan, kita 

dapat berbagi pengalaman dengan orang lain, bahkan jika mereka belum 

pernah merasakan pengalaman tersebut. 

2.3.2 Simbol Dalam Konteks Komunikasi Budaya 

Pada dasarnya simbol dapat dimaknai baik dalam bentuk bahasa 

verbal dan bentuk bahasa non-verbal pada pemaknaannya dan wujud riil 

dari interaksi simbol ini terjadi dalam kegiatan komunikasi. Misalnya 

ketika seorang komunikastor memberikan suatu isyarat (pesan), baik 

verbal maupun non-verbal, komunikasn berusaha memaknai kandungan 

isyarat tersebut. 

Berawal dari sinilah terjadi sebuah proses sosial dimana kedua 

belah pihak berusaha untuk memberi andil terhadap proses komunikasi 

yang terjadi saat itu. Karena itu komunikasi sebenarnya tidak bisa dilihat 

sebagai sebuah proses sederhana untuk berinteraksi antar simbol 

melainkan lebih jauh lagi, komunikasi merupakan proses interaksi makna 

yang terkandung dalam simbol-simbol yang digunakan. 

Geertz (dalam Sobur, 2006: 178) mengatakan bahwa kebudayaan 

adalah sebuah pola dari makna-makna yang tertuang dalam simbol-simbol 

yang diwariskan melalui sejarah. Kebudayaan adalah sebuah sistem dari 

konsep-konsep yang diwariskan dan diungkapkan dalam bentuk-bentuk 

simbolik melalui mana manusia berkomunikasi, mengekalkan, dan 



 

20 

 

memerkembangkan pengetahuan tentang kebudayaan dan bersikap 

terhadap kehidupan ini. 

Jika diamati dari apayang diungkapkan oleh Geertz tersebut dapat 

diambil sebuah pemahaman bahwa pada dasarnya manusia merupakan 

makhluk yang berbudaya yang melakukan aktifitas komunikasi dengan 

mengirim dan menerima serta memaknai simbol melalui jalinan interaksi 

sosial yang terjadi. Dapat dikatakan simbol merupakan petunjuk dalam 

memperluas cakrawala wawasan para masyarakat budaya. Dalam proses 

komunikasi adalah proses dimana manusia melakukan pemaknaan 

terhadap simbol-simbol tersebut. Dari proses pemaknaan inilah kemudian 

manusia mencari tahu dan berbagi mengenai realitas. Melalui pemaknaan 

ini pulalah manusia mengambil peran dan ikut serta dalam kehidupan 

kebudayaan. 

Dengan memanfaatkan simbol (lambang) dalam proses komunikasi 

dapat menjadi sarana dalam memperkenalkan sesuatu kepada pihak lain 

untuk menyampaikan suatu pesan. Adapun tentang penggunaan bahasa 

dan juga lambang menyangkut tentang simbol verbal dapat diperlihatkan 

melalui kebendaan, warna, gambar, dan hal penunjang lainnya.  

2.4 Etnografi Komunikasi 

Menurut definisi Littlejohn dan Foss (2009:460), etnografi 

komunikasi adalah metode aplikasi sederhana dalam pola komunikasi 

sebuah kelompok. Etnografi komunikasi melihat pada, (1) pola 

komunikasi yang digunakan oleh sebuah kelompok, (2) mengartikan 

semua kegiatan komunikasi ini ada untuk kelompok, (3) kapan dan dimana 
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anggota kelompok menggunakan semua kegiatan ini, (4) bagaimana 

praktik komunikasi menciptakan sebuah komunitas, (5) keragaman kode 

yang digunakanoleh sebuah kelompok. 

Penemu tradisi etnografi adalah seorang pakar antropologi, Dell 

Hymes. Menurut Hymes (Sumarsono, 2007:311), istilah etnografi 

komunikasi sendiri menunjukan cukupan kajiannya, yaitu etnografis 

landasannya dan komunikatif rentangnya serta jenis kerumitan yang 

terkait. Sebenarnya konsep etnografi komunikasi kajiannya lebih pada 

sosiolinguistik. Sebelum istilah etnografi komunikasi semakin popular 

dipakai, istilah etnografi berbicara (ethnography of speaking) lebih awal 

diacu sebagai pemberian pemakaian Bahasa lisan. Namun etnografi 

komuniasi menjadi lebih luas karena tidak hanya melingkupi modus 

komunikasi lisan (speaking), tetapi juga melibatkan komunikasi tulis 

(writing) serta komunikasi isyarat (gesture), gerakan tubuh (kinesics), atau 

tanda (signing). 

Dalam konsep etnografi disebutkan adanya masyarakat Bahasa 

atau komunitas tutur (speech community). Hymes menunjukan kelompok 

percakapan (speech community), sebuah konsep telah menjadi hiasan 

dalam kajian etnografi komunikasi yang berkelanjutan. Komunitas 

percakapn sangat berbeda satu sama lain dan ini mempersulit generalisasi 

(Littlejohn dan Foss, 2009:460). Namun tidak hanya komunitas 

percakapan yang berbeda satu sama lain, didalamnya terdapat modus 

komunikasi isyarat, Bahasa tubuh atau tanda yang menggunakan anggota 

badan atau alat yang berbeda. 
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Seorang komunikator dapat menggunakan hampir seluruh anggota 

badan untuk menyampaikan pesan yang mengandung makna tertentu 

sesuai dengan apa yang dipahami komunikan. Selain itu juga dapat 

menggunakan suatu benda atau alat untuk menunjukan sebuah arti yang 

dapat dipahami. Misalnya warna kuning bagi etnik Melayu merupakan 

warna kebesaran yang melambangkan keagungan dan hanya golongan 

tertentu yang dapat mengenakan sesuatu berwarna kuning seperti Sultan 

atau Raja.Kategori lain misalnya penggunaan lampu lalu lintas untuk 

mengirimkan pesan atau tanda kepada pengendara kapan harus jalan, hati-

hati, dan berhenti. 

2.4.1 Ruang Lingkup dan Fokus Kajian Etnografi Komunikasi 

Hymes (Kuswarno, 2008:14) menjelaskan ruang lingkup kajian 

etnografi komunikasi sebagai berikut: 

a. Pola dan fungsi komunikasi 

b. Hakikat dan definisi massyarakat tutur 

c. Cara-cara berkomunikasi 

d. Komponen-komponen kompetensi komunikasi 

e. Hubungan Bahasa dengan pandangan dunia dan organisasi sosial 

f. Semesta dan ketidaksamaan linguistik dan sosial 

Sedangkan fokus kajian etnografi komunikasi menurut Seville-

Troike (Kuswarno, 2008:15) adalah masyarakat tutur, yang didalamnya 

mencangkup: 

a. Cara-cara bagaiman komunikasi itu dipola dan diorganisasikan 

sebagai sebuah sistem dari peristiwa komunikasi. 
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b. Cara-cara bagaiman pola komunikasi itu hidup dalam interaksi 

dengan komponen sistem kebudayaan yang lain. 

Kajian etnografi komunikasi memfokuskan pada perilaku-perilaku 

dalam aktifitas komunikasi yang melibatkan Bahasa dan budaya. Sehingga 

etnografi komunikasi bertujuan mengumpulkan data dan menganalisa 

tentang bagaimana makna-makna social dipergunakan. Tentunya dalam 

konteks komunikasi atau dalam proses pertukaran makna tersebut. 

2.5 Budaya 

2.5.1 Pengertian Budaya 

  Definisi atau pengertian budaya oleh berbagai pengamat 

menunjukan ambiguitas atau perbedaan penafsiran. Dalam kajian 

antropologi, umumnya budaya mengacu pada segala perilaku manusia 

dalam kehidupann. Sementara, yang lainnya menganggap bahwa budaya 

itu lebih banyak tergantung pada wilayah makna yang ada dalam diri 

manusia atau abstraksi perilaku. 

  Jika dipahami dari istilah dalam bahasa Indonesia, kata budaya 

berasal dari bahasa Sansekerta, buddhayah yang merupakan bentuk 

jamakdari buddhi. Sementara itu, istilah budaya jika diambil dari bahasa 

Inggris culture berasal dari bahasa Latin cultura yang berasal dari kata 

dasar colere yang artinya mengolah atau menegerjakan (to cultivate). 

  Secara umum, perbedaan definisi dan penafsiran terhadap istilah 

budaya mengacu pada dua pengertian budaya, yaitu: 

a) Sebagai phenomenal order atau gejala yang tampak. 

b) Sebagai ideational order atau cangkupan wilayah ide. 
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  Dari dua pandangan diatas, masing-masing pandangan memiliki 

penganut yang kuat dikalangan para ahli budaya, dan bahkan 

memunculkan perdebatan yangcukup kuat dalam ranah akademik. 

  Pada dasarnya budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang 

dan dimiliki bersama oleh suatu kelompok orang yang diwariskan dari 

generasi kegenerasi selanjutnya. Kelompok akan memiliki identias ketika 

memiliki budaya. Sebab budaya dapat dikatakan sebagai ciri khas 

kelompok tersebut. 

  Budaya menampakkan diri dalam pola-pola bahasa dan dalam 

membentuk kegiatan dan perilaku yang berfungsi sebagai model-model 

bagi tindakan-tindakan penyesuaian diri dan gaya komunikasi yang 

memungkinkan orang-orang tinggal dalam suatu tingkat perkembangan 

teknik tertentu dan pada suatu saat tertentu . Secara formal budaya adalah 

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

makna, hirarki agama, waktu, peranan, hubungan ruang, konsep alam 

semesta, objek- objek materi, dan milik yang di peroleh sekelompok besar 

orang dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok. 

Dengan demikian budaya merupakan suatu sistem yang koheren untuk 

mengamati aktivitas perilaku yang akan dilakukan orang lain. 

2.6 Upacara Pernikahan 

2.6.1 Pengertian Pernikahan 

  Pada hakekatnya prosesi pernikahan yang dilakukan antara 

sepasang pria dan wanita, merupakan fitrah manusia sebagai makhluk 

sosial guna melanjutkan keturunannya. Oleh karena itu dilihat dari aspek 
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fitrah manusia tersebut, aturan didalam pernikahan tidak hanya didasarkan 

pada norma hukum yang dibuat oleh manusia saja, melainkan terdapat 

sumber hukum yang berasal dari hukum Tuhan yang tertuang dalam 

hukum agama. Tentunya dalam hal ini setiap agama memiliki pandangan 

berbeda dalam pelaksaan pernikahan. 

  Koentjaraningrat, dalam (Sugeng Pujilaksono, 2006) mengatakan 

bahwa pernikahan atau pula sering di sebut dengan perkawinan merupakan 

salah satu peristiwa penting dalam sejarah kehidupan setiap orang. Di 

pandang dari sudut kebudayaan pernikahan adalah pengatur kelakuan 

manusia yang bersangkut paut dalam kehidupan seksnya, ialah kelakuan – 

kelakuan seks terutama persetubuhan.  

  Pernikahan adalah hasil dari sebuah budaya karena budaya 

menikah seseorang sangat berbeda, lain halnya jika budaya seseorang yang 

agamis, maka pernikahaan itu dapat diterima secara umum, pada intinya 

budaya satu dengan budaya lain berbeda-beda, akan tetapi semua agama 

mempunyai satu tujuan yang sama yakni mengajari penganutnya untuk 

berbuat kebaikan. 

  Menurut Kartini Kartono, pernikahan atau perkawinan adalah suatu 

peristiwa yang secara formal mempertemukan sepasang mempelai atau 

sepasang calon suami- isteri dihadapan penghulu atau kepala agama 

tertentu, para saksi, dan sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara 

resmi sebagai suami-isteri dengan upacara-upacara atau ritus-ritus tertentu. 

  Dalam pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974, perkawinan 

ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 
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suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan YangMaha Esa. 

  Dapat diketahui bahwa perkawinan atau pernikahan bukan hanya 

menyangkut unsur lahiriah, tetapi juga berkaitan dengan dengan unsur 

batiniah. Dalam suatu ikatan pernikahan antara pria dan wanita diharuskan 

adanya ikatan lahir batin diantara keduanya. 

2.6.2 Proses Upacara Pernikahan Adat Bulungan 

  Menurut Kincaid dan Schramrn dalam bukunya yang berjudul 

Asas-asas komunikasi yang juga di atur oleh Liliweri menyebutkan bahwa 

Proses adalah suatu perubahan atau rangkaian tindakan serta peristiwa 

selama beberapa waktu dan yang menuju suatu hasil tertentu. Maka 

upacara pernikahan di sebut sebagai proses simbolik. Karena terdapat 

rangkaian yang tersusun dan setiap rangkaian mengandung makna dan arti 

tertentu. 

  Sahnya pernikahan menurut adat perkawinan suku Bulungan 

disamping harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam adat 

termasuk mahar perkawinan, juga harus berdasarkan hukum dalam agama 

Islam, karena aturan agama merupakan aturan yang paling hakiki yang 

harus dilaksanakan. 

  Hal ini menjadi cerminan bagaimanakemajuan suatu budaya suku 

bangsa bisa terlihat dari prosesi pernikahan. Semakin rumit suatu proses 

pernikahan, maka semakin mencerminkan bahwa tingkat budaya suatu 

suku bangsa tersebut semakin kian tinggi. 
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  Upacara dan adat istiadat pernikahan adalah suatu tata cara yang 

lazim dipergunakan dan dilakukan nenek moyang kita pada zaman 

dahulusampai sekarang. Tata caratersebut dengan tidak meninggalkan 

sopan santun, tata tertib serta ketepatan waktu yang baik. Adapun bentuk-

bentuk (proses) dalam upacara pernikahan adat bulungan adalah sebagai 

berikut: 

1)  Lamaran atau meminang (Besuran) 

Masing-masing kedua pihak keluarga melakukan pembicaraan 

untuk melakukan peminangnan istilah Bahasa Bulungan 

Lungkap beba/beseruan. Setelah terjadi kesepakatan antar kedua 

belah pihak keluarga, sebagai tanda jadi bahwa pinangan 

diterima. Maka pihak keluarga laki-laki menyerahkan sebuah 

benda berupa Meriam kecil dalam istilah adat Bulungan 

dinamakan Renteka. 

2) Antar jujuran (Ngantot Sangot) 

Merupakan acara mengantar jujuran atau uang lamaran dari 

pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. 

Dimasa lampau jika pihak lelaki adalah anak Sultan, maka 

jujurannya atau Sangotnya ditambah sebesar 2000 ringgit. Jika 

sekarang tentunya menggunakan uang Rupiah yang besarnya 

sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dari pihak keluarga 

perempuan menyiapkan potongan balok ulin yang akan 

dipergunakan untuk melakukan pengujian bahwa uang ringgit 

yang digunakan sebagai jujuran asli. Sebab, jika terbukti uang 
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ringgit yang digunakan palsu pihak keluarga laki-laki harus 

menggantikan yang asli. 

Mengantar jujuran atau Ngantot Sangot dalam adat Bulungan 

ada tata caranya tersendiri. Setelah peminangan selesai tibalah 

acara mengantar jujuran tersebut pihak keluarga perempuan 

menyiapkan potongan balok ulin yang akan dipergunakan untuk 

melakukan pengujian bahwa jujuran berupa uang ringgit yang 

diserahkan benar-benar asli. Bila seandainya uang ringgit 

tersebut palsu, maka kepada pihak lelaki diharuskan 

menggantinya dengan yang asli. 

Selanjutnya setelah tiga hari dilaksanakannya antar jujuran 

tersebut, calon pengantin pria dibawa kerumah calon pengantin 

wanita guna mengadakan silaturahmi. Acara ini dimaksudkan 

untuk saling kenal mengenal antar calon pengantin, dimasa 

perkenalan ini pengantin pria hanya boleh melihat dengan 

mencuri-curi pandang saja, tidak bisa bertatap muka secara 

langsung. 

Dimasa lampau perempuan Bulungan yang akan dipinang tidak 

diperbolehkan keluar rumah, dalam istilah adat Bulungan 

disebut dengan Kemurung atau berdiam diri didalam rumah. 

Masa perkenalan calon pengantin pria dan perempuan ini 

berlangsung antar 7 hingga 9 hari atau bisa lebih. Dalam masa 

perkenalan ini, masing-masing calon penganting memberi tanda 
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mata berupa cincin sebagai tanda bukti telah melakukan 

pertemuan. 

Setelah acara perkenalan calon pengantin, maka tahap 

selanjutnya adalah persiapan akad nikah, dimana calon 

pengantin pria dibawa kerumah pengantin wanita guna 

dilaksanakan akad nikah tanda resmi sebagai pengantin. Setelah 

akad nikah selesai, pengantin pria boleh tidur bersama, makan 

bersama, namun perempuannya masih tetap berkurung dalam 

sarung tanpa boleh diliat oleh pengantin pria. Pada saat 

menjelang tidur, pengantin ditemani oleh kedua keluarganya. 

Setelah acara kawin suruk selama tiga hari tiga malam 

dilaksanakan, maka pengantin pria kembali dibawa pulang 

untuk persiapan hari persandingannya. 

Sebelum hari persandingan dilaksanakan, maka pada malam 

harinya dirumah pengantin pria dilaksanakan acara Bepupur 

atau pupuran yang diisi dengan hiburan musik gambus dan tari 

jepen. Sedang dirumah pengantin wanita diadakan acara 

Bepacaran atau memakai inai dijari tangan dan kaki yang hanya 

dapat disaksikan oleh pihak pengantin wanita saja. 

Dalam acara bepupur ini, dilakukan acara tukar menukar pupur 

dan pacar (Inai) antara pengantin pria dan pengantin wanita. 

Pada acara ini pihak keluarga pengantin pria mengantarkan 

pupur dan pacar kerumah pengantin wanita, dan pihak keluarga 

pengantin wanita menukarkan dengan pupur dan pacarnya. 
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Pupur dan pacar tersebut dibawa dengan menggunakan talam 

yang dilapisi dengan kain kuning serta diterangi dengan lilin. 

Setelah acara tukar menukar pupur dan pacar, maka acara 

pupuran dilaksanakan dimana pengantin pria dipupuri secara 

bergantian oleh tujuh orang laki-laki dan tujuh orang perempuan 

yang dituakan. 

Selesai acara bepupuran, selanjutnya pengantin pria diangkat 

kekamar secara beramai-ramai dengan menggunakan tikar 

pandan, kemudian para tamu dan undangan juga ikut bepupur 

satu sama lainnya. 

Konon menurut cerita, bahwa para undangan dalam acara 

pupur-pupuran ini sengaja mencari anak gadis dan bujang 

dengan harapan sigadis atau bujang tersebut dapat lekas 

menyusul untuk melaksanakan pernikahannya. 

Hari berikutnya setelah acara berpupur, maka acara selanjutnya 

adalah persiapan hari persandingan, dimana pada hari tersebut 

pengantin pria dibawa keluarganya ke tempat pengantin wanita. 

Disertai dengan membawa perlengkapan makanan yang 

dinamakan Seduleng serta perlengkapan pakaian perempuan 

yang disebut dengan Pesalin. 

Pada acara peresmian perkawinan yakni tibanya hari 

persandingan, pengantin pria diantar oleh keluarga dan 

kerabatnya disertai pendamping yang berpakaian lengkap 

dengan membawa Seduleng dan Pesalin. 
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3) Peresmian Perkawinan / Persandingan 

Pada acara peresmian perkawinan dihari persandingan, 

pengantin laki-laki diantar oleh keluarga dan kerabatnya disertai 

pendamping yang berpakaian lengkap dengan membawa 

Seduleng dan Pesalin. 

Tiba dirumah pengantin wanita Seduleng dan Pesalin yang 

dibawa oleh rombongan pengantin pria tersebut diserahkan 

kepada keluarga pengantin wanita yang sudah siap menerima 

dipintu masuk. 

Acara selanjutnya sebelum masuk ke pelaminan terlebih dahulu 

pengantin pria diharuskan menginjak batu gosok serta menggigit 

pisau dan meminum air yang sudah disiapkan oleh pihak 

pengantin wanita. Hal ini dimaknai bahwa, pengantin pria 

setelah memasuki bahtera rumah tangga memiliki hati yang 

teguh dan tidak mudah goyah terhadap berbagai macam cobaan 

dan godaan. 

Berikutnya sebelum duduk dikursi pelaminan masih ada satu 

tahap yang harus dilalui oleh pengantin pria yakni membuka 

tabir atau tirai kain penutup serta Dedap atau kain penutup 

wajah pengantin wanita. Untuk dapat membuka tabir atau tirai 

serta Dedap ini, maka pihak pengantin pria harus menyerahkan 

sejumlah uang yang diberikan pada Sina Pengantin atau Perias 

Pengantin, setelah itu barulah membuka tabir atau tirai serta 
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Dedap bisa dibuka. Dan tahap selanjutnya adalah acara 

persandingan. 

4)  Genop Telu Malom 

Setelah selesai acara persandingan, maka tiga hari berikutnya 

atau dalam istilah bahasa Bulungan, Genop Telu Malom, pihak 

pengantin pria menyerahkan salah seorang dipon atau hamba 

sahaya, dapat pula diartikan sebagai pembantu kepada pihak 

pengantin wanita dalam bahasa Bulungan disebut Buka Seluar. 

Bila tidak ada bisa diganti dengan uang sebesar 250 ringgit. 

kemudian setelah acara penyerahan dipon atau hamba sahaya 

tadi barulah kedua pengantin naik keatas pelaminan, sambil 

dinyanyikan lagu-lagu Sulai Mambeng, Dindeng Sayeng, dan 

Sayeng Tuan yang dibawakan oleh para orang tua. Tembang ini 

dinyanyian hingga sampai menjelang subuh. 

5)  Matun Pengantin (Membangunkan Pengantin) 

Tahap Selanjutnya dari prosesi perkawinan adat Bulungan ini 

adalah membangunkan pengantin, dalam bahasa Bulungannya 

adalah Metun Pengantin dengan cara membunyikan alat musik 

tradisional berupa gendang rebana. Setelah pengantin 

dibangunkan, maka tahap berikutnya adalah mandi pengantin. 

Dalam bahasa Bulungan mandi disebut Mendus. 

Pada acara mandi pengantin ini pasangan pengantin didudukan 

diatas persada atau tangga tujuh tingkat. Sebelum acara mandi-

mandian dilaksanakan masing-masing pengantin diangkut, 
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pengantin wanita digendong, dalam bahasa Bulungan disebut 

Tenanggung. Sedangkan pengantin pria diangkut dengan kursi. 

Sebelum duduk ditempat pemandian yang sudah disiapkan 

berupa baki atau talam yang dilapisi kain, pengantin wanitanya 

dibawa berkeliling mengitari tangga hingga pada tingkat yang 

paling atas. Barulah acara mandi pengantin dilaksanakan. 

Air yang digunakan untuk mandi pengantin berasal dari 

kawasan Limbu atau Long Baju dengan menggunakan biduk 

bebandung, serta mereka yang mengambilnya diharuskan 

menggunakan pakaian pengantin. Air diambil sehari sebelum 

acara mandi pengantin dilaksanakan yang banyaknya dua kibut 

atau guci dan diletakan pada tingkat paling atas persada 

dilengkapi dengan bunga-bungaan. 

6)  Nyengkiban (Bertamu Kerumah Mertua) 

Rangkaian akhir dari prosesi perkawinan adat Kesultanan 

Bulungan ini adalah bertamu kerumah mertua, dalam bahasa 

Bulungan dinamakan Nyengkiban. Acara ini dilaksanakan pada 

sore hari setelah acara mandi-mandian atau Mendus. Dalam 

acara nyengkiban ini kedua pengantin disertai keluarga 

pengantin wanita, dengan menggunakan kereta kencana diarak 

menuju rumah keluarga pengantin pria. 

Sesampainya dirumah keluarga pengantin pria, dilaksanakan 

acara sembah sujud oleh kedua pengantin, setelah selesai acara 

sembah sujud tersebut, maka berakhirlah seluruh rangkaian 
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acara prosesi perkawinan adat Bulungan yang sacral dan sarat 

nilai-nilai budaya tersebut. Selanjutnya seluruh keluarga saling 

bersilaturahmi.  

Sebagai tambahan, pada masa lampau, jika Sultan Bulungan 

atau keluarga dekat yang melaksanakan hajat perkawinan, 

biasanya terlebih dahulu dilaksanakan acara pesta rakyat sebagai 

tanda syukur yang oleh masyarakat Bulungan disebut dengan 

Birau, acara ini dibuka dengan tembakan salvo dari Meriam 

Sebenua dengan tujuan seluruh isi kampong mengetahui bahwa 

ada pesta yang dilaksanakan oleh kerabat Sultan. 

2.7 Basis Teori 

Pada dasarnya simbol dapat dimaknai baik dalam bentuk bahasa 

verbal dan bentuk bahasa non-verbal pada pemaknaannya dan wujud riil 

dari interaksi simbol ini terjadi dalam kegiatan komunikasi. Misalnya 

ketika seorang komunikastor memberikan suatu isyarat (pesan), baik 

verbal maupun non-verbal, komunikasi berusaha memaknai kandungan 

isyarat tersebut. Simbol (lambang) dapat dimanfaatkan dalam proses 

komunikasi dapat menjadi sarana dalam memperkenalkan sesuatu kepada 

pihak lain untuk menyampaikan suatu pesan. Adapun tentang penggunaan 

bahasa dan juga lambang menyangkut tentang simbol verbal dapat 

diperlihatkan melalui kebendaan, warna, gambar, dan hal penunjang 

lainnya. 

Sesuai dengan judul yang dipenelitian ini gunakan dalam 

menjabarkan makna simbol didalam prosesi pernikahan adat suku 
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Bulungan, maka peneliti menggunakan teori interaksionisme simbolik 

dalam meneliti prosesi pernikahan adat suku Bulungan tersebut. Ada 

beberapa tokoh yang mengembangkan teori interaksionisme simbolik, 

namun penulis akan lebih membahas pemikiran Herbert Blumer. Herbert 

Blumer mengadopsi dan mengembangkan gagasan interasionisme 

simbolik dari George Herbert Mead yang dapat dikatakan peletak dasar 

teori interaksionisme itu sendiri. 

Menurut Blumer istilah Interaksionisme simbolik menujukkan 

kepada sifat khas dari interaksi antar manusia. Kekhasannya adalah bahwa 

manusia saling menerjemahkan dan saling mendefenisikan tindakanya. 

Bukan hanya sekedar reaksi belaka dan tindakan seseorang terhadap orang 

lain. Tanggapan seseorang tidak dibuat secara lansung terhadap tindakan 

orang lain, tetapi didasarkan atas” makna” yang diberikan terhadap 

tindakan oranglain itu sehingga dalam proses interaksi manusia itu bukan 

suatu proses saat adanya stimulus secara otomatis dan lansung 

menimbulkan tanggapan atau respon. (Nasrullah nazir, 2008:32). 

Pada teori ini dijelaskan bahwa tindakan manusia tidak disebabkan 

oleh “kekuatan luar” (sebagaimana yang dimaksudkan kaum fungsionalis 

struktural), tidak pula disebabkan oleh “kekuatan dalam” (sebagaimana 

yang dimaksud oleh kaum reduksionis psikologis) tetapi didasarkan pada 

pemaknaan atas sesuatu yang dihadapinya lewat proses yang oleh Blumer 

disebut self-indication. 

Menurut Blumer proses self-indication adalah proses komunikasi 

pada diri individu yang dimulai dari mengetahui sesuatu, menilainya, 
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memberinya makna, dan memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna 

tersebut. Lebih jauh Blumer menyatakan bahwa interaksi manusia 

dijembatani oleh penggunaan simbol-simbol, oleh penafsiran, dan oleh 

kepastian makna dari tindakan orang lain, bukan hanya sekedar saling 

bereaksi sebagaimana model stimulus-respons. 

Dalam interaksionisme simbolis, seseorang memberikan informasi 

hasil dari pemaknaan simbol dari perspektifnya kepada orang lain. Dan 

orang-orang penerima informasi tersebut akan memiliki perspektif lain 

dalam memaknai informasi yang disampaikan aktor pertama. Dengan kata 

lain aktor akan terlibat dalam proses saling mempengaruhi sebuah 

tindakan sosial. 

Dalam interaksionisme simbolik bertumpu pada tiga premis yang 

dikemukakan Blumer (Umiarso Elbadiansyah, 2014:157). Premis tersebut 

antara lain: 

1. Humans act toward things on the basic of the meanings they 

ascribe to those things; manusia bertindak terhadap sesuatu 

berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka. 

Premis pertama ini menunjukkan bahwa tindakan individu sangat 

bergantung kepada pemaknaan terhadap sesuatu objek. Makna 

berasal dari pikiran individu bukan melekat pada objek atau 

sesuatu yang inheren dalam objek tetapi diciptakan oleh individu 

itu sendiri. 

2. The meanings of such things is derived from, or arises out of, the 

social interaction that one has with others and the society; makna 
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tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain. 

Premis kedua menunjukkan bahwa makna muncul dalam diri aktor 

dengan adanya interaksi dengan diri aktor yang lain (orang lain). 

Walaupun makna muncul dari pikiran masing-masing subjek 

(aktor), tetapi hal itu tidak ada atau muncul begitu saja, tetapi 

melalui proses pengamatan kepada individu-individu lain yang 

sudah lebih dulu mengetahui. 

3. These meanings are handled in, and modified throught, and 

interpretativeproses used by the person in dealing with the things 

he/she encounters; makna-makna tersebut disempurnakan disaat 

proses sosial sedang berlangsung. Makna bukan sesuatu yang final 

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

Makna diperlakukan melalui proses penafsiran (interpretative 

process), yang digunakan oleh diri sang aktor dalam menghadapi 

sesuatu yang dijumpainya.  

Berdasarkan paparan mengenai teori interaksionisme simbolik 

diatas, penulis menggunakan teori tersebut dengan mengacu kepada 

simbolisasi makna yang terdapat dalam prosesi pernikahan adat suku 

Bulungan di Tanjung Palas Tengah. 

2.8 Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini terletak pada prosesi upacara 

pernikahan adat suku Bulungan. Dimana dalam setiap prosesi pernikahan 

terdapat simbol-simbol yang memiliki unsur komunikasi budaya. 

Kandungan pesan komunikasi non-verbal yang disampaikan melalui 
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prosesi pernikahan adat dan ritual. Adapun yang dimaksud dalam 

penelitian ini yaitu menggali makna yang terkandung dalam simbol-simbol 

dalam prosesi pernikahan adat Bulungan yang tentunya berkaitan dengan 

komunikasi budaya. Maka dari itu peneliti ingin mengungkapkan apasaja 

makna yang terkandung dalam simbol-simbol tersebut. Tentunya makna 

tersebut sangat penting, karena dapat menunjukan begitu kayanya budaya 

yang dimiliki suku Bulungan dalam prosesi adat pernikahannya. Selain itu 

peluang dalam penelitian ini dapat menguntungkan bagi generasi muda 

sebagai pengetahuan dan memberikan keluasan wawasan khusunya bagi 

generasi muda suku Bulungan dan menjadi suatu kebanggaan.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


