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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Pustaka 

 Terdapat dua acuan penelitian terdahulu yang digunakan bertujuan untuk 

menambah referensi, literasi dan teori-teori yang digunakan untuk mendukung 

penelitian ini. 

 Penelitian pertama berjudul “Tradisi Upacara Perkawinan Adat Keraton 

Surakarta (Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, 

Surakarta).” Penelitian ini dilakukan oleh Setyo Nur Kuncoro, mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui prosesi upacara, makna, dan pandangan 

masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta terhadap tradisi upacara 

perkawinan adat Keraton Surakarta. 

 Penelitian ini menggunakan beberapa teori dan konsep, diantaranya Teori 

Perkawinan dan Tradisi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi perkawinan adat Keraton 

Surakarta memiliki tata cara yang khas, upacara pernikahan dilakukan menurut 

tradisi turun-temurun yang terdiri dari banyak sub-upacara, prosesi upacara 

perkawinan adat Keraton dalam pelaksanaannya tahap pertahapannya 
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menyerap pada ajaran-ajaran Agama Hindu, terdapat perbedaan pada setiap 

masyarakat dalam menanggapi tradisi perkawinan adat Keraton Surakarta, 

tidak semua masyarakat memahami sejarah dan maksud akan tradisi 

perkawinan adat Keraton Surakarta yang sebenarnya. 

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti, 

Penelitian yang dilakukan oleh Setyo Nur Kuncowo, membahas mengenai 

Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta 

terhadap tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta. 

Penelitian kedua berjudul “Gelar Adat dalam Upacara Perkawinan Adat 

Masyarakat Komering di Gumarang, Belitang, Ogan Komering Ulu Timur.” 

Penelitian ini dilakukan oleh Yoyon Miftahul Asfai, mahasiswa Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tata cara 

pelaksanaan upacara perkawinan adat yang diselenggarakan oleh masyarakat 

Komering sebagai ekspresi budaya Islam serta menguraikan, mendeskripsikan 

dan menganalisis makna pemberian gelar adat dalam upacara perkawinan adat 

masyarakat Komering yang terdapat di Gumarang, khususnya gelar adat.  

 Penelitian ini menggunakan beberapa teori dan konsep, diantaranya teori 

Gelar adat, teori simbol dan liminalitas, konsep budaya, pernikahan dan 

upacara pernikahan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu unsur budaya yang masih 

diakui keberadaannya dan dianggap sebagai warisan budaya yang penting 

dalam perjalanan hidup setiap orang adalah upacara perkawinan adat. Seperti 
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upacara perkawinan adat Komering khususnya pada masyarakat Gumawang. 

Dalam prosesi perkawinan adat terdapat kepercayaan dan keyakinan terhadap 

ritual perkawinan yang diwariskan para leluhur, juga secara esensial diwarnai 

dengan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, perkawinan yang ada dalam 

masyarakat Gumawang merupakan perpaduan antara nilai adat istiadat 

masyarakat, ajaran agama (Islam) dan undang-undang yang telah ditetapkan 

pemerintah Indonesia.    

 Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti, 

Penelitian yang dilakukan oleh Yoyon Miftahul Asfai, membahas mengenai 

pengkajian tata cara pelaksanaan upacara perkawinan adat yang 

diselenggarakan oleh masyarakat Komering di Gumawang, Belitang, Ogan 

Komering Ulu Timur. 

2.1 Matriks Penelitian Terdahulu 

 Penelitian 1  

(Setyo Nur Kuncoro) 

Penelitian 2  

(Yoyon Miftahul Asfai) 

 

 

Judul 

Penelitian 

Tradisi Upacara Perkawinan Adat 

Keraton Surakarta (Studi Pandangan 

Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar 

Kliwon, Surakarta). 

Gelar Adat dalam Upacara Perkawinan 

Adat Masyarakat Komering di Gumarang, 

Belitang, Ogan Komering Ulu Timur. 

 

Tujuan 

Penelitian 

Mengetahui prosesi upacara perkawinan 

adat Keraton Surakarta pada masyarakat 

Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta, 

mengetahui makna yang terkandung 

dalam prosesi upacara perkawinan adat 

Keraton Surakarta pada masyarakat 

Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta, dan 

mengetahui pandangan masyarakat 

Kauman, Pasar Kliwon Surakarta 

terhadap tradisi upacara perkawinan adat 

Keraton Surakarta. 

Mengkaji tata cara pelaksanaan upacara 

perkawinan adat yang diselenggarakan oleh 

masyarakat Komering sebagai ekspresi 

budaya Islam serta menguraikan, 

mendeskripsikan dan menganalisis makna 

pemberian gelar adat dalam upacara 

perkawinan adat masyarakat Komering 

yang terdapat di Gumarang, khusunya gelar 

adat.  

 

Teori dan 
 Teori Perkawinan. 

(a) Makna Perkawinan 

 Teori Gelar adat,  

 Teori simbol  
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konsep yang 

digunakan 

 

 

(b) Syarat dan Rukun 

Pernikahan. 

(c) Tujuan Pernikahan 

 Tradisi 

(a) Islam dan 

Perkawinan Lokal, 

(b) Aspek-aspek 

Sosiologis Tradisi 

Perkawinan dalam 

Islam. 

 Liminalitas  

 Budaya 

 Pernikahan  

 Upacara Pernikahan 

 

 

 

Metodologi 

Penelitian 

 

 

Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian empiris, dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif yang bersifat 

deskriptif. 

Penelitian ini menggunakan paradigma 

konstruktivis dengan pendekatan kualitatif 

yang bersifat dekriptif. 

 

 

Hasil 

Penelitian 

Prosesi perkawinan adat Keraton 

Surakarta memiliki tata cara yang khas, 

upacara pernikahan dilakukan menurut 

tradisi turun-temurun yang terdiri dari 

banyak sub-upacara, prosesi upacara 

perkawinan adat Keraton dalam 

pelaksanaannya tahap pertahapannya 

menyerap pada ajaran-ajaran Agama 

Hindu, terdapat perbedaan pada setiap 

masyarakat dalam menanggapi tradisi 

perkawinan adat Keraton Surakarta, 

tidak semua masyarakat memahami 

sejarah dan maksud akan tradisi 

perkawinan adat Keraton Surakarta yang 

sebenarnya. 

Menunjukkan bahwa salah satu unsur 

budaya yang masih diakui keberadaannya 

dan dianggap sebagai warisan budaya yang 

penting dalam perjalanan hidup setiap 

orang adalah upacara perkawinan adat. 

Seperti upacara perkawinan adat Komering 

khususnya pada masyarakat Gumawang. 

Dalam prosesi perkawinan adat terdapat 

kepercayaan dan keyakinan terhadap ritual 

perkawinan yang diwariskan para leluhur, 

juga secara esensial diwarnai dengan 

ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, 

perkawinan yang ada dalam masyarakat 

Gumawang merupakan perpaduan antara 

nilai adat istiadat masyarakat, ajaran agama 

(Islam) dan undang-undang yang telah 

ditetapkan pemerintah Indonesia.    

Perbedaan 

Penelitian 

Terdahulu 

dengan 

Penelitian 

Peneliti 

Penelitian terdahulu menggunakan 

 Teori Perkawinan. 

 Tradisi 

 

Penelitian terdahulu menggunakan 

 Teori Gelar adat,  

 Teori simbol  

 Liminalitas  

 Pernikahan  

 Upacara Pernikahan 
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2.2 Teori atau Konsep yang Digunakan 

2.2.1 Teori Konstruksi Realitas Sosial  

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori konstruksi realitas sosial. 

Peneliti menggunakan teori konstruksi realitas sosial Peter L. Berger dan 

Thomas Luckmann karena peneliti ingin mengetahui proses eksternalisasi, 

objektivikasi dan internalisasi berkaitan dengan makna ritual adat pernikahan 

Tionghoa bagi pasangan peranakan Tionghoa di Tangerang. 

Teori Konstruksi Realitas Sosial pertama kali diperkenalkan oleh Peter L. 

Berger dan Thomas Luckmann pada tahun 1966. Mereka menggambarkan 

proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, dimana manusia secara 

intense menghasilkan suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara 

subjektif. Masyarakat merupakan produk manusia, namun secara terus 

menerus mempunyai aksi timbal balik terhadap penghasilnya. Sebaliknya, 

manusia adalah hasil atau produk dari masyarakat. Seseorang akan menjadi 

seorang pribadi yang beridentitas apabila ia tetap di dalam masyarakatnya.  

Berger mengemukakan konsep untuk menghubungkan antara subjektif dan 

objektif melalu konsep dialektika. Proses dialektis tersebut mempunyai tiga 

tahapan, Berger menyebutnya sebagai momen, yang dikenal dengan proses 

eksternalisasi, internalisasi dan objektivikasi (Poloma, 2004, h. 301). Berikut 

penjelasannya:  
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1. Eksternalisasi 

Eksternalisasi merupakan penyesuaian diri atau ekspresi diri 

manusia dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia, baik 

dalam kegiatan mental maupun fisik. Merupakan sifat dasar 

manusia, individu akan selalu menyesuaikan diri di tempat dimana 

ia berada, selanjutnya individu berusaha menangkap dirinya 

sendiri. Dalam proses inilah manusia menghasilkan suatu dunia, 

dengan kata lain manusia menemukan dirinya sendiri dalam suatu 

dunia.  

2. Objektivasi 

Objektivasi merupakan proses interaksi sosial manusia dalam 

dunia intersubjektif yang mengalami proses institusionalisasi, 

dengan kata lain objektivasi merupakan hasil yang telah dicapai 

dari proses eksternalisasi. Hasil tersebut menghasilkan realitas 

objektif. Hasil dari eksternalisasi kebudayaan tersebut misalnya, 

manusia menciptakan alat demi keberlangsungan hidupnya atau 

kebudayaan non-materil dalam bentuk bahasa. Kedua hasil 

tersebut merupakan hasil dari kegiatan eksternalisasi manusia 

ketika berhadapan dengan dunia, ia adalah hasil dari kegiatan 

manusia. Setelah dihasilkan, kedua hasil tersebut menjadi realitas 

yang objektif.   
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3. Internalisasi 

Internalisasi merupakan proses penyerapan kembali dunia objektif 

kepada manusia ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga 

subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai 

unsur yang sudah terobjektifkan akan diserap sebagai gejala 

realitas di luar kesadaran manusia, sekaligus sebagai gejala 

internal bagi kesadaran. Melalui proses ini, manusia menjadi hasil 

dari masyarakat. 

Realitas di bentuk dan dikonstruksikan, bukan sesuatu yang diturunkan 

Tuhan atau dibentuk secara ilmiah. Oleh karena itu, setiap individu dapat 

memiliki konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas tergantung dari 

pengalaman, preferensi, pendidikan, lingkungan, sosial sehingga dapat 

ditafsirkan realitas sosial tersebut dengan konstruksinya masing-masing. 

 Ketika manusia mencoba memahami tentang realitas sosial melalui fase 

eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi, maka pada hakekatnya manusia 

masuk ke dalam proses komunikasi. Komunikasi lebih dilihat kepada 

bagaimana komunikasi membentuk konstruksi tentang apa yang menjadi 

kepercayaan manusia sebagai realitas sosial. Bahasa, sebagai alat komunikasi 

manusia tercipta karena proses konstruksi sosial, manusia menciptakan 

bahasa dan bahasa pula yang menciptakan manusia. Keduanya melakukan 

proses dialektis, dan begitu pula seterusnya. 
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Menurut uraian diatas, proses eksternalisasi, objektivikasi dan internalisasi 

berkaitan dengan penelitian peneliti. Tetapi, peneliti hanya mengaplikasikan 

proses internalisasi dan eksternalisasi. Proses objektivasi di dalam penelitian 

ini tidak diaplikasikan, karena yang diteliti adalah individu-individu sebagai 

dirinya sendiri, bukan individu sebagai bagian dari sebuah masyarakat.  

Pasangan peranakan Tionghoa dalam menjalankan proses pernikahan 

masih menggunakan adat yang mereka bawa dari nenek moyang yang 

dipercaya memiliki makna tertentu, adat tersebut muncul akibat proses 

ekternalisasi, adat tersebut merupakan realitas yang objektif. Pasangan 

peranakan Tionghoa percaya bahwa adat yang mereka pakai adalah untuk 

menjaga kelangsungan hubungan pasangan mempelai sampai akhir hayat. Hal 

ini lah yang disebut dengan proses internalisasi, yang merupakan proses 

penyerapan kembali dunia objektif kepada manusia. 

2.2.2 Fenomenologi Komunikasi Edmund Husserl 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori fenomenologi. Peneliti 

menggunakan teori fenomenologi menurut cara pandang Edmund Husserl. 

Menurut Husserl, dengan fenomenologi peneliti dapat mempelajari bentuk-

bentuk pengalaman dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara 

langsung, seolah-olah peneliti mengalaminya sendiri. Fenomenologi tidak saja 

mengklasifikasikan setiap tindakan sadar yang dilakukan, namun juga 

meliputi prediksi terhadap tindakan di masa yang akan datang, dilihat dari 

aspek-aspek yang terkait dengan objek peneliti. Semua bersumber dari 
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bagaimana seseorang memaknai objek dalam pengalamannya. Oleh karena itu, 

fenomenologi juga diartikan sebagai studi tentang makna, dimana makna itu 

lebih luas dari sekedar bahasa yang mewakilinya (Kuswarno, 2009, h. 10). 

Husserl menggabungkan antara psikologi deskriptif dengan logika. 

Pemikiran tersebut terinspirasi oleh pemikiran Bolzano mengenai logika ideal 

dan psikologi deskriptif. Menurut Husserl, fenomena harus dipertimbangkan 

sebagai muatan objektif yang disengaja, dari tindakan nyata subjektif. Jadi 

fenomenologi mempelajari kompleksitas kesadaran dan fenomena yang 

terhubung dengannya (Kuswarno, 2009, h. 10). 

Husserl mengistilahkan proses kesadaran yang disengaja dengan noesis, 

sedangkan istilah noema untuk isi dari kesadaran itu sendiri. Noema dari 

tindakan sadar disebut Husserl sebagai makna ideal dan objek sebagaimana 

tampak. Fenomena (objek sebagaimana tampak) adalah noema. Interpretasi 

Husserl ini menjadi dasar teori Husserl selanjutnya mengenai teori 

kesengajaan. Singkatnya, fenomenologi adalah gabungan antara psikologi dan 

logika. Fenomenologi membangun penjelasan dan analisis psikologi, untuk 

menjelaskan dan menganalisis tipe-tipe aktivitas mental subjektif, pengalaman 

dan tindakan sadar (Kuswarno, 2009, h. 6). 

Melalui transendental, Husserl menemukan adanya esensi kesadaran yang 

disebut intensionalitas. Setiap aktivitas intensionalitas (noetic) merupakan 

aktivitas menyadari sesuatu. Pengertian kesadaran selalu dihubungkan dengan 

kutub objektifnya, yakni objek yang disadari (Basrowi dan Sudikin, 2002, h. 
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34). Yang paling penting dalam hal ini adalah bukan terletak pada persoalan 

menempatkan penampakan fenomena dalam tanda kurung, melainkan pada 

bagaimana subjek memberikan interpretasi terhadap objek selanjutnya (Munir, 

2008, h. 90). 

Makna ada di dalam hubungan objek nyata dengan objek dalam kesadaran. 

Apa yang muncul dalam kesadaran itulah yang disebut realitas yang 

sebenarnya. Sementara apa yang berwujud di dunia adalah hasil belajar. 

Berikut adalah komponen-komponen konseptual dalam fenomenologi Husserl 

(Moustakas, 1994, h. 28-38): 

1. Kesengajaan 

Menurut Husserl dalam konsep kesengajaan, objek boleh 

berwujud boleh tidak dan kesengajaan selalu berhubungan dengan 

kesadaran. Dengan demikian kesengajaan adalah proses internal 

dalam diri manusia, yang berhubungan dengan objek tertentu 

(berwujud atau tidak). Faktor yang mempengaruhi dalam 

kesadaran antara lain kesenangan (minat), penilaian awal, dan 

harapan terhadap objek. Mengambil dari salah satu faktor yaitu 

mengenai harapan terhadap objek, yaitu pasangan peranakan 

Tionghoa yang menikah menggunakan ritual adat pernikahan 

Tionghoa, dan berkaitan dengan kepercayaan merupakan sebuah 

hal yang sarat akan makna dan simbol tertentu, maka adanya 

harapan terhadap objek (ritual adat Tionghoa) membuat pasangan 

peranakan menikah menggunakan adat yang mereka percayai. Hal 

Makna Ritual..., Fransiska Amelia, FIKOM, 2017



 16 

ini bergantung pada siapa yang mempersepsi, kapan waktu 

dipersepsi, dari sudut pandang bagaimana, latar belakang proses 

persepsi, harapan, dan penilaian. Kesengajaan itu sendiri dibangun 

oleh beberapa konsep pokok, yang akan dijelaskan berikut ini: 

a) Identitas dan temporalitas 

Entitas menciptakan sebuah identitas. Identitas berfungsi 

baik ketika entitas menjadi eksis melalui persepsi, 

imajinasi, maupun ketika entitas itu hilang dan muncul 

kembali. Dengan kata lain, identitas mempertahankan 

karakteristik dasar dari sebuah entitas. Dalam 

fenomenologi, identitas terdapat pada ilusi untuk 

mempertahakan hal-hal pokok dari objek. Sehingga kita 

masih bisa mengenali objek, walaupun objek itu tidak 

terlihat lagi.  

b) Simbolis dan intuitif 

Simbolis mengacu pada sesuatu yang terlihat dari luar, 

sedangkan intuitif mengacu pada kelengkapan untuk 

memahami noema dan noesis, karena dengan intuitiflah 

gambaran sebuah objek menjadi lengkap dan jelas. 

c) Tekstur dan struktur 

Tekstur pengalaman adalah apa yang terlihat dari objek. 

Gunanya untuk memenuhi noema dari objek. Sementara 

itu, struktur merupakan urutan yang melekat dalam 
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pengalaman, yang termasuk ke dalam deskripsi struktur 

adalah tindakan sadar ketika berpikir, menilai, 

membayangkan dan memanggil kembali ingatan 

(rekognisi).  

d) Persepsi dan konsepsi 

Pada dasarnya persepsi dan konsepsi terjadi bersamaan 

dalam setiap situasi. Tujuannya untuk membuat sebuah 

fenomena tampak lebih jelas dan penuh makna. Dengan 

persepsi terjadi pengisian keperluan reduksi 

fenomenologi, sehingga membangun deskripsi tekstural 

yang lengkap. Namun ketika proses reflektif berkembang, 

fokus perhatian akan berpindah dari persepsi ke konsepsi, 

dari tekstur ke struktur, dan dari makna yang berdekatan 

menjadi makna yang lebih mungkin.  

e) Masalah waktu 

Waktu sangat mempengaruhi bagaimana manusia 

memandang dan memperlakukan dunia. Waktu pula yang 

menciptakan konsep sekarang, kemarin dan masa depan. 

Waktu bisa membawa dan membuang.  

2. Noema dan Noesis 

Noesis merupakan bahan dasar pikiran dan roh manusia. Noesis 

juga yang menyadarkan manusia akan makna, ketika manusia 

mempersepsi, mengingat, menilai, merasa dan berpikir. Noesis 
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adalah sisi ideal objek dalam pikiran manusia, bukan objek yang 

sebenarnya. Lawan dari noesis adalah noema, yakni sesuatu yang 

diterima oleh panca indera manusia. Dalam arti kata noema itu 

tetap dan disertai bukti-bukti yang akurat. Terdapat kaitan yang 

erat antara noema dan noesis, walaupun secara prinsip keduanya 

sangatlah berbeda. Noema akan membimbing manusia pada 

noesis. Tidak akan ada noesis apabila manusia tidak memiliki 

noema sebelumnya. Jadi pengetahuan itu ada sebelum kita 

berpikir mengenainya.  

3. Intuisi 

Intuisi adalah proses kehadiran esensi fenomena dalam kesadaran. 

Intuisilah yang menghubungkan noema dan noesis. Dengan kata 

lain intuisilah yang mengubah noema menjadi noesis. Ini 

sebabnya mengapa konsep fenomenologi Husserl dinamakan 

fenomenologi transendental, karena terjadi dalam diri individu 

secara mental (transenden). Oleh karena ego dan super ego lah 

yang menggerakan intuisi, guna mengubah noema menjadi noesis.  

4. Intersubjektivitas 

Walaupun Husserl meyakini betul, bahwa proses intuitif reflektif 

terjadi karena faktor ego dan super ego, dia tidak menolak sama 

sekali faktor intersubjektif yang juga berperan besar dalam 

pembentukkan makna. Menurutnya makna yang manusia berikan 

pada objek turut juga dipengaruhi oleh empati manusia terhadap 
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orang lain. Karena secara alamiah, manusia memiliki 

kecenderungan untuk membandingkan pengalaman manusia itu 

sendiri dengan pengalaman milik orang lain. 

 Berdasarkan uraian yang telah peneliti jelaskan diatas, teori serta 

keterkaitannya dengan penelitian peneliti. Hal tersebut menjadi landasan 

peneliti mengapa menggunakan fenomenologi menurut Edmund Husserl.  

2.2.3 Budaya Etnis Tionghoa 

Budaya memiliki berbagai perbedaan arti, sesuai dengan posisi masing-

masing individu dalam mengartikannya. Kebudayaan merupakan elemen 

subjektif dan objektif yang dibuat manusia di masa lalu dengan tujuan 

meningkatkan kemungkinan untuk bertahan hidup dan berakibat dalam 

kepuasan pelaku dalam ceruk ekologis dan kemudian tersebar luas di antara 

mereka yang dapat berkomunikasi satu sama lainnya, karena mereka 

mempunyai kesamaan bahasa dan mereka hidup dalam waktu dan tempat 

yang sama (Triandis dalam samovar, 1994, h. 83). 

Pada masa Dinasti Qing (1371-1435), dimulailah pelayaran Laksamana 

Cheng Ho ke Afrika dan Asia untuk berdagang. Hingga kini terhitung sudah 

600 tahun lebih lamanya. Dalam pelayaran pertamanya sekitar tahun 1405, 

Cheng Ho dan awak kapalnya berhasil mencapai Asia Tenggara dan 

Semenanjung Melayu, Sumatera, dan Jawa. Namun beberapa dari kapalnya 

akhirnya memutuskan menetap di sana dan tidak kembali ke Tiongkok, 

sehingga terjadi akulturasi budaya dengan penduduk setempat. Menurut 
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sensus penduduk tahun 2000, perkiraan kasar dipercaya mengenai jumlah 

etnis Tionghoa-Indonesia saat ini berada pada kisaran 4%-5% dari seluruh 

jumlah populasi penduduk Indonesia.  

Banyak unsur dari budaya yang dapat memengaruhi perilaku komunikasi 

manusia. Hal tersebut dapat muncul melalui suatu proses presepsi dan 

pemaknaan suatu realitas. Berikut beberapa unsur sosial budaya sebagai 

bagian dari komunikasi antarbudaya yang berpengaruh terhadap makna yang 

manusia bangun dalam persepsi mereka sehingga hal tersebut memengaruhi 

perilaku komunikasi (Porter dan Samovar, 1993, h. 28): 

1. Sistem Kepercayaan (belief), nilai (values), dan sikap (attitude) 

Kepercayaan merupakan kemungkinan subjektif yang diyakini 

manusia bahwa suatu peristiwa atau objek memiliki karakteristik 

tertentu. Budaya memainkan peranan yang sangat kuat dalam 

pembentukan kepercayaan. Misalnya, Orang Tionghoa percaya 

bahwa angka sembilan merupakan angka keberuntungan. 

Selanjutnya, nilai-nilai budaya tersebut kemudian dipakai oleh 

manusia untuk menjadi rujukan dalam mempersepsikan hal yang 

baik dan hal yang buruk, nilai-nilai ini kemudian akan 

memengaruhi perilaku komunikasi manusia sehingga dapat 

membedakan atau menaati perilaku yang mana yang harus 

dilakukan serta perilaku komunikasi mana yang seharusnya 

dihindari (Porter dan Samovar, 1993, h. 29). Misalnya, Orang 

Tionghoa percaya bahwa angka sembilan merupakan angka 
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keberuntungan karena mempunyai arti umur panjang dan 

keabadian. Lalu, kepercayaan dan nilai-nilai ini berkontribusi pada 

pengembangan sikap, sikap dipahami sebagai suatu kecenderungan 

untuk merespons suatu objek atau realitas secara konsisten. 

Misalnya, Orang Tionghoa percaya bahwa angka sembilan 

merupakan angka keberuntungan karena mempunyai arti umur 

panjang dan keabadian, maka kebanyakan pasangan yang ingin 

menuju jenjang pernikahan percaya bahwa mengirim 99 atau 999 

mawar atau memakai angka sembilan dalam tanggal/ hari/ tahun 

pernikahan akan membawa harapan untuk cinta yang abadi.  

2. Pandangan Dunia (World View) 

Pandangan dunia merupakan salah satu unsur terpenting dalam 

aspek perseptual komunikasi antarbudaya, pandangan dunia 

berkaitan dengan orientasi suatu budaya terhadap hal-hal seperti 

Tuhan, kemanusiaan, alam semesta, dll (Mulyana, 2004, h. 32). 

Salah satu kategori pandangan dunia adalah agama, karena 

kepercayaan seseorang yang teguh akan agamanya makan akan 

mendorong individu untuk bertindak hati-hati, tidak menyakiti 

sesama, tidak berbohong, menghina atau memfitnah orang lain, 

karena diyakini semua tindak komunikasinya itu kelak harus 

dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan. 

3. Organisasi Sosial (Social Organization) 
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Cara suatu budaya mengorganisasikan diri dan lembaga-

lembaganya memengaruhi anggota-anggota budaya dalam 

berkomunikasi dan mempersepsi dunia (Porter dan Samovar, 1993, 

h. 31). Keluarga, meskipun merupakan organisasi terkecil dalam 

suatu budaya, tetapi mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam memengaruhi individu. Keluargalah yang pertama 

membimbing anak dalam menggunakan bahasa untuk 

berkomunikasi, mulai dari memperoleh kata hingga dialek. 

Keluarga juga yang membimbing anak untuk memperoleh adat 

istiadat yang sudah dipercayai.  
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2.3 Kerangka Pemikiran 
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Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan pendekatan 

kualitatif deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan beberapa teori yang 

menjadi dasar dalam penelitian, yaitu teori Konstruksi Sosial dan 

Fenomenologi. Teori Konstruksi Sosial digunakan untuk melihat pemaknaan 

Ritual Adat Pernikahan Tionghoa melalui proses eksternalisasi, dan 

internalisasi. Fenomenologi digunakan untuk mengetahui motif dibalik 

fenomena, seperti segala hal yang muncul dalam pengalaman manusia, apa 

yang manusia percayai, cara manusia melihat sesuatu dan makna yang manusia 

miliki dalam pengalamannya. Fokus dalam penelitian untuk mengetahui alasan 

mengapa di era modernisasi, Ritual Pernikahan Adat Tionghoa tetap eksis bagi 

para pasangan Tionghoa di Tangerang sesuai dengan tujuan penelitian untuk 

mengetahui internalisasi dan eksternalisasi pengalaman pasangan peranakan 

Tionghoa dalam menggunakan adat pernikahan Tionghoa.  

  

 

Makna Ritual..., Fransiska Amelia, FIKOM, 2017




