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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan 

selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya 

disamping itu penelitian terdahulu membantu peneliti dalam memposisikan 

penelitian serta menunjukkan orisinilitas dari penelitian.  

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu 

yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat 

ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasi atau belum terpublikasi. 

Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinilitas 

dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Kajian yang mempunya relasi atau 

keterkaitan dengan penelitian ini antara lain:  

1. Ken Widyawati (2012) Tradisi Labuhan Bagi Masyarakat Nelayan 

Tegalsari, Ken widyawati membahas tradisi labuhan bagi masyarakat itu 

seperti apa. yang mana di dalam tradisi labuhan ini terdapat merupakan 

pelaksanaan nya merupakan masyarakat jawa, Masyarakat Jawa selain 

percaya pada Tuhan, mereka juga percaya pada  roh-roh leluhur dan 

kekuatan magis yang terdapat pada alam sekitar maupun  benda-benda 

pusaka yang dimiliki. Kekuatan magis yang terkandung pada alam  sekitar 

dan benda-benda pusaka tersebut diyakini dapat memberikan 
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keseimbangan dan keselamatan hidup. Untuk menjaga kekuatan magis dan 

daya  supranatural  dari alam sekitar dan benda-benda pusaka tersebut maka 

mereka  melaksanakan upacara ritual.   

Masyarakat Nelayan di desa Tegalsari Tegal Jawa Tengah sampai saat ini 

masih mempercayai bahwa untuk memperoleh keselamatan kita harus 

bersahabat  dengan makhluk halus,penguasa lautan, dan peninggalan para 

leluhur. Kepercayaan yang masih mengakar kuat pada masyarakat 

pendukung kebudayaan ini tidak bisa dihapuskan begitu saja. Mereka 

percaya bahwa dalam kehidupan ini ada kehidupan yang tampak dan ada 

kehidupan yang tidak tampak.  Kehidupan yang tampak dan tidak tampak 

ini dikuasai oleh roh baik dan roh jahat,  dan masing-masing sangat 

mempengarui kehidupan manusia. Kekuatan yang baik  akan 

mendatangkan kebaikan dan keselamatan, dan kekuatan jahat akan  

mendatangkan malapetaka dan bencana bagi masyarakat. 

2. Abdul Jalil (2015) Memaknai Tradisi Upacara Labuhan dan Pengaruhnya 

Terhadap Masyarakat Parangtritis, abdul jalil membahas bahwa dalam 

setiap tradisi memiliki makna yang tekandung didalam nya, tradisi yang 

dijalankan oleh masyarakat merupakan tradisi yang telah lahir dari 

pendahulu-pendahulunya, dan juga akan memiliki makna yang untuk 

masyarakat itu sendiri. Dalam sejarahnya, upacara  Labuhan yang diadakan 

oleh masyarakat Parangtritis adalah pengaruh sosialisasi dari upacara ritual 

adat Keraton  Mataram yang sebelumnya digunakan sebagai sistem politik 

untuk memberi  kepercayaan kepada masyarakat bahwa panembahan 

Senopati hanya ingin  kehidupan yang damai, adil, dan makmur. Labuhan 
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dimaknai sebagai sebuah upaya manusia untuk selalu ingat kewajibannya 

atas bumi yang telah memberikan ruang bagi segala hidup.  Hal ini 

disimbolkan bahwa dengan dikembalikannya apa yang menjadi milik  bumi 

melalui laut dan gunung yang merupakan dua lambang keseimbangan  dan 

kesucian alam. 

Sebagai masyarakat jawa pada umumnya, mayoritas penduduk parangtritis 

masih melakukan tradisi lama dengan kepercayaan terhadapat roh-roh serta 

kekuatan gaib (supranatural). Sehubungan dengan upaya mewujudkan 

kesejahteraan, kebahagian dan ketenangan hidup masyarakat, maka pada 

waktu tertentu, mereka melakukan hal-hal yang bersifat keagamaan yang 

telah menjadi tradisi masyarakat. Secara subjektif ditinjau dari sudut 

pandang masyarakat parangtritis sendiri labuhan berpengaruh secara 

signifikan bagi kehidupan masyarakat setempat. Dengan istilah lain 

pandangan masyarakat parangtritis terhadap labuhan adalah keseluruhan 

semua keyakinan. Oramg jawa berpandangan bahwa realitas tidak dibagi 

dalam berbagai bidang yang terpisah satu sama lain, melainkan realitas 

dilihat secara untuh dan menyeluruh. 

3. Muhamad Irfan Yahya (2019) Tradisi Sedekah laut masyarakat desa 

labuhan kecamatan brondong kab lamongan tahun 1990-2015. irfan yahya 

membahas Tradisi sedekah laut adalah salah satu ritual yang  dilakukan 

oleh masyarakat pesisir pantai di labuhan, dan kebanyakan ritual semacam 

ini dilakukan oleh masyarakat nelayan terutama di pulau Jawa khususnya 

di desa Labuhan. Di setiap daerah, acara ritual sedekah laut memiliki 

kekhasan masing-masing, mulai dari penyebutan atau penamaan ritual yang 
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berbeda-beda. Maksud dan tujuan dari berbagai upacara sedekah laut pada 

umumnya menjurus kepada nilai kepercayaan (keyakinan) atau agama, 

kepercayaan sosio  kultural masyarakat nelayan di labuhan sangat erat 

dengan  kehidupan sehari-hari dalam menjalankan aktivitasnya, seperti 

kepercayaan dengan adanya roh-roh, mahluk halus, dewa-dewa sebagai 

penjaga laut. kepercayaan-kepercayaan semacam ini menghasilkan sebuah 

bentuk adat dan budaya, kepercayaan itu kemudian diterjemahkan ke dalam 

bentuk prosesi, baik ritual maupun upacara sedekah laut. 

4.   Sigit Wahyudi (2011) “Sedekah Laut” Tradition For In The Fishermen 

Community In Pekalongan, Central Java. Sedekah Laut ritual is a ritual 

which is conducted by the fishermen as an expression of gratitude to God 

Almighty and a prayer for asking prosperity and safety in living as 

fishermen. In this tradition, the fishermen and all people conduct a ritual 

called Nyadranan by decorating their boats which contain offerings such as 

buffalo‟s head, various traditional snacks, leather puppet of Dewi Sri and 

Pandawa Lima, and toys. After a series of activities and prayer for safety, 

the offerings are taken to the sea to be floated. This activity begins with the 

floating of a buffalo‟s head by a spiritual figure. Children will scramble for 

the offerings which are floated, hoping that they will get God‟s blessing. 

5. Muhammad Abdurrohman (2015) Memahami makna-makna simbolik 

pada upacara adat sedekah laut di desa tanjungan kecamatan kragan 

Kabupaten Rembang. Abdurrohman membahas tentang Tradisi upacara 

adat Sedekah Laut yang di selenggarakan oleh masyarakat Desa Tanjungan 

Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang sebagai ritual budaya tahunan, 
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dalam prosesinya berlangsung selama dua hari dua malam dengan berbagai 

kegiatan yaitu pembukaan pembukaan, inti ritual Sedekah laut, hiburan, 

dan penutup.  Upacara Sedekah Laut biasanya di selenggarakan pada setiap 

bulan Selo (Syawal). Hal ini menurut narasumber bulan Syawal merupakan 

bulan kemenangan, bulan dimana orang meraih puncak dari tirakat 

(Berusaha) pada bulan Ramadhan. Hal tersebut dianggap sesuai dengan 

wujud rasa syukur dan menurut masyarakat Desa Tanjungan sangat tepat 

dilakukan upacara Sedekah Laut. Kemudian pada inti ritual upacara 

Sedekah Laut yaitu dengan melarung sesaji ke tengah laut oleh masyarakat 

setempat. Pada upacara Sedekah laut di Desa Tanjungan ini, sesaji 

berisikan nasi tumpen dan kepala kambing sebagai persembahan untuk di 

larung. 

Sesaji sendiri memiliki makna yaitu Suatu bentuk perjuangan para 

masyarakat Tanjungan secara ikhlas ingin shodakoh (sedekah) sebagai 

bukti rasa syukur dan mengharap semoga Tuhan melihat kebaikan mereka, 

serta berharap keberkahan atau ingin mendapatkan nilai tambah untuk 

mereka. Selain itu sesaji merupakan suatu bentuk pemberian masyarakat 

akan barang-barang yang di anggap Aji (berharga) bagi mereka, barang-

barang yang mempunyai nilai lebih yang dianggap mereka pantas di 

persembahkan kepada sang Pencipta dan sang Dewa laut (penjaga laut yang 

mereka yakini). 
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Tabel 1: Penelitian terdahulu 

no Penulis Hasil Relevansi 

1. Ken Widyawati 

(2012) Tradisi 

Labuhan Bagi 

Masyarakat 

Nelayan 

Tegalsari 

Labuhan yang 

merupakan tradisi yang 

ada di kehidupan 

masyarakat menjadi 

tradisi tersebut sebagai 

ritual khusus yang harus 

dilakukan oleh 

masyarakat, yang 

dimana terdapat 

beberapa hal yang 

berdampak pada 

kehidupan masyarakat. 

Mereka percaya bahwa 

dalam kehidupan ini ada 

kehidupan yang tampak 

dan ada kehidupan yang 

tidak tampak.  

Pada penelitian ken 

widyawati ini memiliki 

kesamaan dalam 

menjalankan tradisi yang 

sudah menjadi budaya bagi 

masyarakat dan itu 

merupakan suatu ritual 

khusus yang harus 

dilakukan. Masyarakat 

melakukan upacara ini 

sebagai suatu kepercayaan 

dan disisi lain juga 

berdampak pada kehidupan 

masyarakat.  

2. Abdul Jalil 

(2015) 

Memaknai 

Tradisi Upacara 

Labuhan dan 

Pengaruhnya 

Terhadap 

Masyarakat 

Parangtritis 

Dalam tradisi labuhan 

terdapat makna yang 

terkandung pada tradisi 

itu tersebut, setiap 

makna yang terkandung 

akan berdampak bagi 

pada kehidupan 

masyarakat. Labuhan 

dimaknai sebagai 

sebuah upaya manusia 

untuk selalu ingat 

kewajiban atas bumi 

yang telah memberikan 

ruang bagi segala hidup. 

Hal ini disimnbolkan 

bahwa dikembalikannya 

apa yang menjadi milik 

bumi melalui laut dan 

gunung yang merupakan 

dua lambing 

keseimbangan dan 

kesucian alam.  

 

Relevansinya pada 

penelitian ini merupakan ada 

makna yang terkandung 

pada tradisi labuhan ini. 

Labuhan yang dipercaya 

oleh masyarakat sebagai 

acara yang sakral, pada 

pelaksanaan tradisi labuhan 

ini adalah untuk mengingat 

suatu kewajiban yang telah 

diberikan pada kehidupan 

manusia, dan selalu 

bersyukur apa yang telah 

diberikan. 
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3. Muhamad Irfan 

Yahya (2019) 

Tradisi Sedekah 

laut masyarakat 

desa labuhan 

kecamatan 

brondong kab 

lamongan tahun 

1990-2015. 

Tradisi sedekah laut 

adalah salah satu ritual 

yang  dilakukan oleh 

masyarakat pesisir 

pantai di labuhan, dan 

kebanyakan ritual 

semacam ini dilakukan 

oleh masyarakat nelayan 

terutama di pulau Jawa 

khususnya di desa 

Labuhan. Di setiap 

daerah, acara ritual 

sedekah laut memiliki 

kekhasan masing-

masing. Maksud dan 

tujuan dari berbagai 

upacara sedekah laut 

pada umumnya 

menjurus kepada nilai 

kepercayaan 

(keyakinan) atau agama 

Relevansinya yaitu tradisi 

labuhan atau sedekah laut itu 

dilakukan oleh masyarakat 

yang berada di pesisir pantai 

terutama masyarakat jawa, 

acara sedekah laut ini 

memiliki perbedaan masing-

masing dari setiap 

masyarakat daerah yang 

melaksanakannya, dan 

maksud atau tujuan dari 

sedekah laut ini menjurus 

kepada nilai kepercayaan 

masyarakat. 

4. Sigit Wahyudi 

(2011) “Sedekah 

Laut” Tradition 

For In The 

Fishermen 

Community In 

Pekalongan, 

Central Java  

Sedekah Laut ritual is a 

ritual which is 

conducted by the 

fishermen as an 

expression of gratitude 

to God Almighty and a 

prayer for asking 

prosperity and safety in 

living as fishermen. In 

this tradition, the 

fishermen and all people 

conduct a ritual called 

Nyadranan by 

decorating their boats 

which contain offerings 

such as buffalo‟s head, 

various traditional 

snacks, leather puppet of 

Dewi Sri and Pandawa 

Lima, and toys. After a 

series of activities and 

prayer for safety, the 

offerings are taken to the 

sea to be floated. This 

activity begins with the 

floating of a buffalo‟s 

Relevansi nya yaitu pada 

setiap kegiatan labuahn 

sama-sama memiliki tujuan 

yang sama yaitu ungkapan 

terimakasih kepada tuhan 

yang maha esa dan berdoa 

meminta kemakmuran. dari 

hasil penelitian terdahulu 

dengan penelitian penulis 

terdapat cara-cara yang 

dilakukan oleh para nelayan 

dan masyarakat yaitu sama-

sama mempersembahkan 

suatu sesaji yang untuk 

dilabuhkan, tetapi yan 

berbeda hanya pada isi sesaji 

nya saja, yang dimana sesaji 

tersebut tergantung pada 

kepercayaan masing-masing 

dari setiap daerah nya.  
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head by a spiritual 

figure. Children will 

scramble for the 

offerings which are 

floated, hoping that they 

will get God‟s blessing. 

5. Muhammad 

Abdurrohman 

(2015) 

Memahami 

makna-makna 

simbolik pada 

upacara adat 

sedekah laut di 

desa tanjungan 

kecamatan 

kragan 

Kabupaten 

Rembang. 

Tradisi upacara adat 

Sedekah Laut yang di 

selenggarakan oleh 

masyarakat Desa 

Tanjungan Kecamatan 

Kragan Kabupaten 

Rembang sebagai ritual 

budaya tahunan. Sesaji 

sendiri memiliki makna 

yaitu Suatu bentuk 

perjuangan para 

masyarakat Tanjungan 

secara ikhlas ingin 

shodakoh (sedekah) 

sebagai bukti rasa 

syukur dan mengharap 

semoga Tuhan melihat 

kebaikan mereka, serta 

berharap keberkahan 

atau ingin mendapatkan 

nilai tambah untuk 

mereka. 

Relevansinya yaitu upacara 

adat yang ada dilingkungan 

masyarakat ini merupakan 

tradisi yang telah turun- 

menurun, dari rangkaian 

upacara tersebut adanya 

sesaji yang harus 

dipersiapkan, karena dari 

setiap sesaji memiliki makna  

dari proses upacara tersebut, 

rasa syukur dan harapan 

semoga tuhan memberikan 

keberkahan pada hidup 

masyarakat yang menjadi 

tujuan utama pada upacara 

tradisi sedekah laut ini. 

 

2.1.2 Makna  

Makna dipakai dalam berbagai bidang, makna pengertianya adalah 

sebuah arti, gagasan, konsep, pernyataan, pesan, informasi, maksud, dan 

firasat, dari semua itu makna pun paling dekat pengertian nya dengan “arti”, 

sehingga makna adalah kehadiran transcendental tentang segala sesuatu. Maka 

diartikan sebagai hal yang bersifat mendalam dan sangat penting. Makna 

dimengerti sebagai hakikat yang muncul dari sebuah objek akibat dari upaya 

pembaca mengungkapkannya. Makna tidak bisa muncul dengan sendirinya 
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karena makna berasal dari hubungan-hubungan antar unsur didalam dan di luar 

dirinya. Kesatuan yang menunjuk dirinya sendiri tentulah tidak memiliki 

makna karena tidak bisa diurai dalam hubungan unit per unitnya. Makna 

keseluruhan menentukan fungsi dan makna bagian-bagian, dan makna 

merupakan sesuatu yang bersifat historis. (saifur rohman,2013:65)   

Makna adalah unsur bahasa sebagai lambang benda, peristiwa, dan 

sebagainya yang berkaitan pada masyarakat dalam upacara ritual tradisi 

labuhan, serta memiliki arti penting bagi setiap masyarakat yang melakukan 

upacara ritual tersebut. Makna hubungan antara suatu objek dengan 

lambangnya. Makna pada dasarnya terbentuk berdasarkan hubungan antara 

lambang komunikasi (simbol), akal budi manusia penggunanya (obyek). 

Simbol adalah suatu rangsangan yang mengandung makna dan nilai yang 

dipelajari bagi manusia. Dari batasan pengertian itu dapat diketahui adanya 

tiga unsur pokok yang tercakup didalamnya, yakni: 

1. Makna adalah hasil hubungan antara bahasa dengan dunia luar. 

2. Penentuan hubungan terjadi karena kesepakatan para pemakai. 

3. Perwujudan makna itu digunakan untuk menyampaikan informasi 

sehingga saling dimengerti. 

Terdapat 2 pengertian makna dan pendekatannya, adalah: 

1. Pengertian makna dan Pendekatan referensial 

Dalam pendekatan referensial, makna diartikan sebagai label yang berada 

dalam kesadaran manusia untuk menunjukan dunia luar. Sebagai label atau 
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julukan makna itu hadir karena adanya kesadaran pengamatan terhadap 

fakta dan penarikan kesimpulan yang keseluruhannya berlangsung secara 

subjektif (Aminuddin, 2016:55) 

2. Pengertian makna dan Pendekatan ideasional 

Dalam pendekatan idesional, makna adalah gambaran gagasan dari suatu 

bentuk kebahsaan yang bersifat sewenang-wenang tetapi memiliki 

konvensi sehingga dapat saling dimengerti. (Aminuddin, 2016:57) 

a. Makna dalam sistem tanda 

 Konsep bahasa sebagai sistem tanda, telah lama dibahas oleh Ferdinand 

de Saussure (1916), menurutnya bahasa sebagai sistem tanda 

diindikatori oleh adanya hubungan yang erat antara (1) Siginifiant, 

yakni gambaran tatanan bunyi secara abstrak dalam kesadaran batin para 

pemakainya, (2) Signifie, yakni gambaran makna secara abstrak 

sehubungan dengan adanya kemungkinan hubungan antara abstraksi 

bunyi dengan dunia luar, (3) Form, yakni kaidah abstrak yang mengatur 

hubungan antara butir-butir abstraksi bunyi sehingga memungkinkan 

digunakan untuk berekspresi, (4) Substance, yakni perwujudan bunyi 

ujaran khas manusia. (Aminuddin, 2016:77) 

b. Sistem tanda, Konteks, dan Makna 

Orientasi kebudayaan manusia sebagai anggota suatu masyarakat 

bahasa salah satunya tercermin dalam sistem kebahasaan maupun sistem 

kode yang digunakan, sistem kode dan pemakainnya lebih lanjut juga 
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menjadi dasar dalam komunikasi antar anggota masyarakat itu sendiri. 

Dalam kegiatan komunikasi, misalnya antara penutur dengan 

pendengar, sadar atau tidak pastilah dilakukan identifikasi. Identifikasi 

tersebut dalam hal ini tidak terbatas pada tanda kebahasaan, tetapi juga 

terhadap tanda berupa bunyi kinesiks, lakuan, maupun konteks 

komunikasi itu sendiri. Dengan adanya identifikasi tersebut komunikasi 

itu pun menjadi sesuatu yang bermakna baik bagi penutur maupun 

penanggapanya. (Aminuddin, 2016:93) 

2.1.3 Tradisi  

Kata tradisi pasti identik dengan zaman kuno dan berhubungan dengan 

orang-orang klasik. Keberadaan tradisi di tengah-tengah masyarakat modern 

saat ini masih bertahan hingga sekarang. Sudah berganti nya zaman ke 

globalisasi, bersamaan pula dengan teknologi yang semakin canggih, namun 

tradisi juga masih menunjukkan pengaruhnya yang besar dalam 

mempengaruhi pemikiran masyarakat sekarang. Indonesia salah satu Negara 

yang banyak akan tradisi. Di setiap pulau, daerah-daerah khususnya yang 

berada di wilayah semi perkotaan masih percaya dan memegang erat tradisi. 

Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu 

yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan 

suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, 

atau agama yang sama. (Juliana, 2017:10) 

Pengertian tradisi adalah adat-istiadat dan kepercayaan yang semacam 

turun-menurun dipelihara. Adapun pengertian lain dari tradisi secara besarnya 
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adalah kebudayaan yang sistematis dari suatu masyarakat, yang menjadi 

pencerminan. Sedangkan pengertian tradisi menurut kelompok adalah aspek 

subjektif kebudayaan suatu kelompok yang dipelihara turun-menurun melalui 

bahasa, nilai-nilai, kepercayaan, perasaan, sikap-sikap dan seterusnya.  

Tradisi berarti adat kebiasaan turun menurun (dari nenek moyang) yang 

masih dijalankan dalam masyarakat. Bisa juga diartikan penilaian atau 

anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan 

benar. Kata lain yang memiliki makna hampir sama adalah budaya. Tradisi 

sering dibahaskan dengan adat istiadat. Ada hal yang berkaitan erat dengan 

tradisi, pertama adalah karakter, kedua adalah kondisi geografis. Semua tradisi 

adalah sesuatu yang diciptakan. Tradisi serta adat istiadat tercipta karena 

berbagai macam alasan. Tradisi berkembang seiring dengan mengalirnya 

waktu, namun juga bisa diubah atau ditransformasikan sesuai kehendak pihak 

yang berkompeten didalam nya. (ahmad Muhakamurrohman, 2014:114) 

Budaya tradisional masa lalu dihormati dan dihargai karena masyarakat  

merasa bertanggung jawab terhadap pengalaman generasi selanjutnya. Tradisi 

adalah sarana untuk menangani ruang dan waktu, yang memasukkan segala 

bentuk pengalaman tertentu sebagai kelanjutan masa lalu, masa kini, dan masa 

depan. Pada gilirannya, tradisi distrukturkan oleh praktik-praktik sosial yang 

tengah berlangsung. Dalam memahami tradisi sesuatu daerah atau suatu 

kelompok hidup manusia, terlebih dahulu diselidiki sejarah dari tradisi 

tersebut. Terutama yang menyangkut dengan asal mula daerah setempat. Asal 

mula adat istiadat itulah yang menjadi landasan kehidupan sesuatu kelompok 

masyarakat. Ditinjau dari perspektif tradisi itu sendiri, dapat dikatakan bahwa 
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tradisi diartikan sebagai kebiasaan yang diwariskan dari suatu generasi ke 

generasi berikutnya secara turun-temurun. (Syahril Muhammad, 2011:18) 

Adanya beberapa fungsi dari tradisi, yaitu: 

1. Penyedian fragmen warisan historis, Fungsi dari tradisi adalah sebagai 

penyedia fragmen warisan historis yang kita pandang bermanfaat. 

Tradisi yang seperti suatu gagasan dan material yang bisa dipergunakan 

orang dalam tindakan saat ini dan untuk membangun masa depan 

dengan dasar pengalaman masa lalu. Misalnya adlah peran yang harus 

diteladani seperti tradisi kepahlawanan, kepemimpinan karismatis dan 

lain sebagainya. 

2. Memberikan legitimasi pandangan hidup, Fungsi tradisi adalah untuk 

sebagai pemberi legitimasi pada pandangan hidup, keyakinan, pranata 

dan aturan yang telah ada. Semuanya ini membutuhkan pembenaran 

agar bisa mengikat anggotanya. Seperti wewenang seorang raja yang 

disahkan oleh tradisi deri seluruh dinasti terdahulu. 

3. Menyediakan simbol kolektif, Fungsi tradisi adalah menyediakan 

simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas 

primodial kepada bangsa, komunitas dan kelompok. Seperti tradisi 

nasional dengan lagu, bendera, emblem, mitologi dan ritual umum. 

2.1.4 Kebudayaan 

Kebudayaan dapat dirumuskan sebagai seperangkat nilai-nilai dan cara 

berlaku (kebiasaan) yang dipelajari yang pada umumnya dimiliki oleh para 
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warga dari suatu masyarakat. Jadi, kebudayaan menunjuk kepada berbagai 

aspek kehidupan. Kata itu meliputi cara-cara berlaku, kepercayaan-

kepercayaan dan sikap-sikap, serta hasil dari kegiatan manusia yang khas 

untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu. Suatu unsur 

kebudayaan akan tetap bertahan apabila masih memiliki fungsi atau peranan 

dalam kehidupan masyarakatnya, sebaliknya unsur itu akan punah apabila 

tidak berfungsi lagi. (Isyanti,2007:6) 

Budaya merupakan suatu pola hidup yang menyeluruh. Budaya juga 

bersifat abstrak, bebas, dan luas. Sehingga berbagai aspek budaya turut 

menentukan perilaku komunikatif. kebudayaan merupakan keseluruhan yang 

komplek, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, 

moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat 

seseorang sebagi anggota masyarakat.  

a. Unsur-unsur Kebudayaan 

Mempelajari unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah kebudayaan 

sangat penting untuk memahami kebudayaan manusia. kebudayaan yang 

ditemukan pada semua bangsa di dunia dari sistem kebudayaan yang 

sederhana seperti masyarakat pedesaan hingga sistem kebudayaan yang 

kompleks seperti masyarakat perkotaan. sistem kebudayaan terbagi menjadi 

tujuh unsur kebudayaan universal atau disebut dengan kultural universal. 

Menurut Koentjaraningrat, istilah universal menunjukkan bahwa unsur-

unsur kebudayaan bersifat universal dan dapat ditemukan di dalam 
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kebudayaan semua bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Ketujuh 

unsur kebudayaan tersebut adalah: (Tasmuji, 2011:160) 

1. Sistem Bahasa 

Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan 

sosialnya untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Dalam 

ilmu antropologi, studi mengenai bahasa disebut dengan istilah antropologi 

linguistik. Menurut Keesing, kemampuan manusia dalam membangun 

tradisi budaya, menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial yang 

diungkapkan secara simbolik, dan mewariskannya kepada generasi 

penerusnya sangat bergantung pada bahasa. Dengan demikian, bahasa 

menduduki porsi yang penting dalam analisa kebudayaan manusia. 

2. Sistem Pengetahuan 

Sistem pengetahuan dalam kultural universal berkaitan dengan sistem 

peralatan hidup dan teknologi karena sistem pengetahuan bersifat abstrak 

dan berwujud di dalam ide manusia. Sistem pengetahuan sangat luas 

batasannya karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur 

yang digunakan dalam kehidupannya. Banyak suku bangsa yang tidak dapat 

bertahan hidup apabila mereka tidak mengetahui dengan teliti pada musim-

musim apa berbagai jenis ikan pindah ke hulu sungai. Selain itu, manusia 

tidak dapat membuat alat-alat apabila tidak mengetahui dengan teliti ciri-

ciri bahan mentah yang mereka pakai untuk membuat alat-alat tersebut. Tiap 

kebudayaan selalu mempunyai suatu himpunan pengetahuan tentang alam, 

tumbuh-tumbuhan, binatang, benda, dan manusia yang ada di sekitarnya 
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3. Sistem Sosial 

Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya sehingga 

mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Perhatian 

awal para antropolog dalam memahami kebudayaan manusia berdasarkan 

unsur teknologi yang dipakai suatu masyarakat berupa benda-benda yang 

dijadikan sebagai peralatan hidup dengan bentuk dan teknologi yang masih 

sederhana. Dengan demikian, bahasan tentang unsur kebudayaan yang 

termasuk dalam peralatan hidup dan teknologi merupakan bahasan 

kebudayaan fisik. 

4. Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi 

Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya sehingga 

mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Perhatian 

awal para antropolog dalam memahami kebudayaan manusia berdasarkan 

unsur teknologi yang dipakai suatu masyarakat berupa benda-benda yang 

dijadikan sebagai peralatan hidup dengan bentuk dan teknologi yang masih 

sederhana. Dengan demikian, bahasan tentang unsur kebudayaan yang 

termasuk dalam peralatan hidup dan teknologi merupakan bahasan 

kebudayaan fisik. 

5. Sistem Mata Pencaharian Hidup 

Mata pencaharian atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi 

fokus kajian penting etnografi. Penelitian etnografi mengenai sistem mata 

pencaharian mengkaji bagaimana cara mata pencaharian suatu kelompok 
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masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan 

hidupnya. 

6. Sistem Religi 

Asal mula permasalahan fungsi religi dalam masyarakat adalah adanya 

pertanyaan mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib 

atau supranatural yang dianggap lebih tinggi dari pada manusia dan 

mengapa manusia itu melakukan berbagai cara untuk berkomunikasi dan 

mencari hubungan-hubungan dengan kekuatan-kekuatan supranatural 

tersebut.  

Dalam usaha untuk memecahkan pertanyaan mendasar yang menjadi 

penyebab lahirnya asal mula religi tersebut, para ilmuwan sosial berasumsi 

bahwa religi suku-suku bangsa di luar Eropa adalah sisa dari bentuk-bentuk 

religi kuno yang dianut oleh seluruh umat manusia pada zaman dahulu 

ketika kebudayaan mereka masih primitif. 

7. Kesenian 

Perhatian ahli antropologi mengenai seni bermula dari penelitian 

etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. 

Deskripsi yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut berisi mengenai 

benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni, seperti patung, ukiran, 

dan hiasan. Penulisan etnografi awal tentang unsur seni pada kebudayaan 

manusia lebih mengarah pada teknikteknik dan proses pembuatan benda 

seni tersebut. Selain itu, deskripsi etnografi awal tersebut juga meneliti  
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2.1.5 Tradisi dalam Masyarakat 

Sebagai negara agraris dan negara maritim, Indonesia memiliki ciri 

khas budayanya sendiri yang berbeda dengan negara lain.  Hal ini dapat dilihat 

dari adat dan tradisi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.  Adat dan 

tradisi yang diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang bangsa 

indonesia, sekarang ini juga sudah banyak mengalami modifikasi menyesuaikan 

perkembangan jaman.  

Adat dan Tradisi terbentuk dari banyak hal yang berkembang di dalam 

kehidupan masyarakat, mulai dari tatanan sosial kehidupan, kebiasaan, 

pekerjaan, kepercayaan, hingga letak geografis suatu daerah.  Adat dan tradisi 

yang ada merupakan bentuk manifestasi humanitas manusia yang selalu 

berkembang. Jika adat dan tradisi dianggap baik oleh masyarakat, maka itu akan 

dipertahankan.  Tapi jika adat dan tradisi berbenturan dengan budaya yang 

berkembang atau juga dengan kepercayaan yang dianut.  Maka adat dan tradisi 

tersebut akan mengalami modifikasi atau bahkan tidak lagi digunakan oleh 

masyarakat. (Ensiklo, 2014) 

Masyarakat yang berada tinggal di pesisir pantai memiliki adat dan 

tradisi yang berbeda dengan masyarakat yang berada tinggal di pegunungan. 

Letak geografis yang berbeda akan mempengaruhi banyak hal, diantaranya 

pekerjaan masyarakat, tatanan sosial dan juga kebiasaan yang ada. Nelayan 

memiliki cara mereka sendiri dalam bekerja untuk keberlangsungan hidup, 

begitu juga dengan petani yang memiliki caranya sendiri dalam mengolah 

lahan.  Keberagaman ini memberi warna sendiri pada adat dan tradisi yang ada.  
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Di jawa contohnya, masyarakat pesisir(nelayan) memiliki tradisi larung sesaji 

ke lautan, sementara masyakat di daerah pegunungan (petani) memiliki tradisi 

tumpengan atau gunungan. 

Kepercayaan atau agama yang dianut oleh masyarakat juga ikut 

memberi warna tersendiri pada adat dan tradisi yang ada.  Sebelum agama 

masuk ke indonesia, masyarakat nusantara memiliki kepercayaan yang mereka 

miliki masing-masing, animisme dan dinamisme contohnya.  Dengan ada 

masuknya agama lain seperti islam, hindu, budha, kristen, dan agama lainnya.  

Bentuk adat dan tradisi yang sudah ada sebelumnya, mengalami modifikasi 

menyesuaikan dengan agama yang dianut. (Ensiklo, 2014) 

2.1.6 Tradisi Labuhan di Indonesia  

Kata “Labuhan” berasal dari bahasa jawa, yaitu Labuh. Labuh 

memiliki artinya sama dengan Larungan, yaitu membuang sesuatu ke dalam 

air yang mengalir ke laut. Kata “Larung” juga berarti memberi sesaji kepada 

roh halus yang berkuasa disuatu tempat. Dengan demikian, kata “Labuh” atau 

“Larung” dapat diartikan membuang sesuatu ke dalam air yang mengalir 

sebagai sesaji kepada roh halus yang berkuasa disuatu tempat. (abdul 

jalil,2015: 103) 

Labuhan atau sedekah laut adalah ritual sakral dengan bertujuan untuk 

mendapatkan keselamatan dan berkah dari Allah agar dapat memperoleh rezeki 

yang berlimpah, membersihkan lingkungan tempat tinggal dan lautan dari 

sesuatu yang dipandang tidak baik atau buruk serta jahat. Dalam tradisi labuhan 

atau sedekah laut juga ada harapan, keinginan, agar masyarakat terhindar dari 
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mala petaka yang menimpa mereka apalagi ada kepercayaan dan keyakinan 

bahwa laut memiliki karakteristik tertentu seperti ombak yang sangat besar, 

angin yang kencang akan mendapatkan malapetaka sehingga untuk mencegah 

hal tersebut makan diperlukan adanya tradisi labuhan atau sedekah laut. (Ken 

widyawati,2012) 

Maksud dari labuhan ini adalah sebagai doa dan pengharapan untuk 

membuang segala macam sifat buruk. Upacara Labuhan merupakan upacara 

adat yang diadakan secara rutin setiap tahunnya hingga sekarang. Upacara 

Labuhan ini juga diyakini akan membawa keselamatan, ketentraman, dan 

kesejahteraan masyarakat dan negara. Dalam hubungannya dengan upacara 

tradisional, yaitu upacara tradisional labuhan, berarti memberi sesaji kepada 

penguasa Laut Selatan, yang menurut kepercayaan sebagian warga masyarakat. 

(Jogjasiana, 2015) 

Dalam setiap tradisi labuhan tidak luput dengan ada larung sesaji, 

larung sesaji merupakan kegiatan yang terpenting dalam upacara ritual 

labuhan, masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa 

syukur mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satunya adalah dengan 

menggelar upacara atau ritual larung saji atau larung sesaji. Ritual ini 

merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa 

syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama 

dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Selain itu, upacara ini juga 

dimaksudkan sebagai bentuk permohonan rejeki dan keselamatan. Ritual ini 

dimulai dengan melakukan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa. 



 

39 
 

Setelah itu, sesaji tersebut akan diarak dari tempat sesaji menuju ke pinggir 

laut.  

Proses pelepasan sesaji ini pada umumnya tidak dilakukan sendiri. 

Masyarakat sekitar biasanya turut menyertai pelepasan sesaji sehingga 

membuat prosesi ini menjadi lebih meriah. Dari setiap kegiatan larung sesaji 

yang dilakukan oleh masyarakat memiliki cara yang berbeda disetiap 

pelaksanaan upacara labuhan, karena setiap masyarakat yang melakukan 

labuhan untuk melarung kan sesaji pun mulai dari isi sesaji dan cara 

melarungkan nya tidak sama dengan yang lain, tetapi kegitan larung sesaji pun 

tetap pada satu tujuan yang sama yang diharapkan oleh masyarakat. (Mellyani 

Hambali,2016) 

2.2 Landasan Teori  

Teori interaksi simbolik adalah kehidupan sosial pada dasarnya adalah 

interaksi manusia dengan menggunakan simbol-simbol. Mereka tertarik pada cara 

manusia menggunakan simbol yang mempresentasikan apa yang mereka 

maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya dan juga pengaruh yang 

ditimbulkan penafsiran atas simbol ini terhadap perilaku pihak-pihak yang terlibat 

dalam interaksi sosial. Geoerge Herbert Mead adalah pemikir terpenting dalam 

sejarah interasionisme simbolis, dan bukunya mind, self, and society adalah karya 

terpenting dalam tradisi ini. Prioritas pada kehidupan sosial dalam tinjauannya atas 

buku mind,self dan society, Ellsworth Faris menyatakan bahwa “barangkali yang 

jadi pendapat mead adalah bahwa bukan pemikiran yang pertama muncul lalu 

diikuti oleh masyarakat, tetapi masyarakatlah yang lebih dahulu muncul, baru 
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kemudian diikuti oleh kemunculan pemikiran di dalam masyarakat tersebut. 

(George Ritzer 2016:378) 

 Interaksi Simbolik ada karena ide-ide dasar dalam membentuk makna yang 

berasal dari pikiran manusia (Mind) mengenai diri (Self), dan hubungannya di  

tengah interaksi sosial, dan bertujuan akhir  untuk memediasi, serta 

menginterpretasi makna di tengah masyarakat  (Society) dimana individu tersebut 

menetap. Seperti yang dicatat oleh Douglas (1970) dalam Ardianto (2007: 136), 

makna itu berasal dari interaksi, dan tidak ada cara lain untuk membentu  makna, 

selain dengan membangun hubungan dengan individu lain melalui interaksi.  

Bagi mead memandang pikiran (Mind) didefinisikan sebagai sebuah proses 

sosial dan bukan sebagai sesuatu, yaitu walaupun ada manusia yang bertindak 

sesuai dengan skema aksi reaksi, namun kebanyakan tindakan manusia melibatkan 

suatu proses mental yang artinya bahwa aksi dan reaksi terdapat suatu proses yang 

melibatkan pikiran dan kegiatan mental. Pikiran juga menghasilkan suatu bahasa 

isyarat yang disebut simbol. Simbol-simbol yang mempunyai arti bisa berbentuk 

gerak gerik atau gesture tapi juga bisa dalam bentuk sebuah bahasa, dan 

kemampuan manusia dalam menciptakan bahasa inilah yang membedakan manusia 

dengan hewan. Bahasa membuat manusia mampu untuk mengartikan bukan hanya 

simbol yang berupa gerak gerik atau gesture, melainkan juga arti dari simbol yang 

diberikan. Hal itu berarti bahwa orang masih bisa berinteraksi walaupun ada hal-

hal yang membingungkan atau tidak mereka mengerti, dan itu dimungkinkan 

karena akal budi yang bersifat fleksibel dari pikiran. (Nina siti, 2011:104)  

Diri (Self) mead beranggapan bahwa perkembangan self melalui proses 

sosialisasi,  dan terdapat tiga fase dalam proses sosial Pertama, adalah play stage 



 

41 
 

atau tahap bermain, dalam fase ini seorang anak bermain atau memainkan peran 

orang-orang yang dianggap penting baginya. Kedua, dalam proses sosial serta 

proses pembentukan konsep tentang diri adalah game stage atau tahap permainan, 

dimana dalam tahapan ini seorang anak mengambil peran orang lain dan terlibat 

dalam suatu organisasi yang lebih tinggi. Ketiga, adalah Generalized orther yaitu 

harapan-harapan, kebiasaan-kebiasaan standar umum dalam masyarakat. dalam 

fase ini anak-anak mengarah tingkah lakunya berdasarkan standar-standar umum 

serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.  (George Ritzer,2016:387) 

Masyarakat (society), masyarakat dalam konteks teori interaksionisme 

simbolik ini bukanlah masyarakat dalam artian makro dengan segala segala struktur 

yang ada, melainkan masyarakat dalam ruang lingkup yang lebih mikro yaitu 

organisasi sosial tempat akal budi (mind) serta diri (self) muncul. Bagi mead dalam 

pembahasan ini, masyarakat itu sebagai pola-pola interaksi dan institusi sosial yang 

adalah hanya seperangkat respon yang biasa terjadi atas berlangsungnya pola-pola 

interaksi tersebut, karena mead berpendapat bahwa masyarakat ada sebelum 

individu dan proses mental atau proses berpikir muncul dalam masyarakat. (Eka 

Engdriyani, 2018:6) 

Jadi, pada dasarnya Teori Interaksionisme Simbolik adalah sebuah teori yang 

mempunyai inti bahwa manusia bertindak sesuai berdasarkan atas makna-makna, 

dimana makna tersebut didapatkan dari interaksi dengan orang lain, serta makna-

makna itu terus berkembang dan disempurnakan pada saat interaksi itu 

berlangsung.  
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Dari teori interaksionisme simbolik milik mead dengan keterkaitan penelitian 

ini yaitu adanya pemaknaan yang dirasakan dalam upacara tradisi labuhan ini, 

masyarakat desa kedungsalam memiliki kepercayaan dan pemikiran (mind) bahwa 

tradisi labuhan ini adalah tradisi yang telah lama lahir dari para leluhur mereka, 

yang harus terus dilakukan sebagai mana awal tradisi itu muncul di lingkungan 

kehidupan masyarakat, apabila tradisi ini tidak dilakukan maka akan berakibat 

kepada masyarakat, yang dimana itu adalah peristiwa yang tidak diinginkan oleh 

setiap masyarakat itu sendiri. Tradisi labuhan ini merupakan warisan yang harus 

dilestarikan oleh masyarakat setempat, masyarakat setempat secara terus menurus 

melakukan suatu tindakan yang dimana berupaya untuk tetap menjalankan tradisi 

labuhan ini dengan cara mengadakan upacara ritual labuhan setiap tahun nya pada 

tanggal 14 maulud. Dalam kegiatan tradisi labuhan ini masyarakat  percaya akan 

makna-makna yang terkandung didalam upacara tersebut akan berdampak didalam 

kehidupan sosial masyarakat. 

Dengan adanya makna tersebut, masyarakat itu sendiri meyakini tradisi 

labuhan ini juga kembali ke diri (self) mereka sendiri, yang dimana itu merupakan 

salah satu cara mereka untuk berinteraksi kepada yang maha kuasa sebagai bentuk 

wujud ucapan rasa syukur dan terimakasih yang telah diberikan di dalam kehidupan 

mereka sendiri maupun seluruh masyarakat (society) desa kedungsalam dengan 

cara mengalakukan upacara ritual tradisi labuhan, yang dianggap simbol dari 

interaksi yang mereka lakukan sebagai suatu kebiasaan dan sebuah keharusan 

tersendiri. 

 


