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BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Terdapat dua penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai acuan 

untuk menyusun skripsi serta penelitian, berikut penjabaran dari penelitian 

terdahulu. 

Penelitian terdahulu pertama adalah skripsi milik Al Mushowwir dari 

Universitas Komputer Indonesia tahun 2013. Ia mengambil judul skripsi 

“Komunikasi Ritual Adat Seba Masyarakat Baduy Luar (Studi Etnografi 

Komunikasi ritual adat Seba Masyarakat Baduy Luar Desa Kanekes Kecamatan 

Leuwi Damar Kabupaten Lebak Provinsi Banten”.  Metode yang digunakan 

adalah etnografi komunikasi dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan 

adalah komunikasi antarbudaya, sedangkan konsep yang dipilih yaitu etnografi 

komunikasi, komunikasi ritual dan ritual adat Seba.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui situasi komunikatif, peristiwa 

komunikatif, dan tindak komunikatif  pada ritual adat Seba  Masyarakat Baduy 

Luar Desa Kenekes Kecamatan Leuwi Damar Kabupaten Lebak Provinsi Banten. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Al Mushowwir menunjukkan bahwa, situasi 

komunikatif yang terdapat dalam ritual adat seba bersifat sakral. Peristiwa 

komunikatif dalam upacara ritual adat seba yaitu perayaan dalam bentuk ritual 
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khusus yang dilaksanakan satu tahun sekali berdasarkan ketentuan ada dan jatuh 

tepat pada waktu panen sebagai bentuk silahturami masyarakat Baduy ke Bapa 

Gede dan Ibu Gede sebagai pengagung Banten. Tindakan komunikatif yang 

terdapat dalam upacara ritual adat seba yaitu berbentuk perintah, pernyataan, 

permohonan, dan perilaku nonverbal. 

Penelitian sejenis terdahulu lain yang dijadikan sebagai tinjauan adalah 

skripsi milik Usfatun Zannah dari Universitas Riau tahun 2014. Usfatun 

mengambil judul skripsi “Makna Prosesi Perkawinan Jawa Timur Sebagai 

Kearifan Lokal (Pendekatan Etnografi Komunikasi Dalam Upacara Tebus 

Kembar Mayang di Desa Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Provinsi 

Riau)”.  

Penelitian yang dilakukan oleh Usfatun bertujuan untuk mengetahui makna 

prosesi perkawinan Jawa Timur sebagai kearifan lokal mengacu pada pendekatan 

etnografi komunikasi dalam upacara Tebus Kembar Mayang di Desa Jatibaru 

Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.  

Teori yang digunakan adalah interaksi simbolik dan konsep-konsepnya 

adalah makna, etnografi, adat perkawinan Jawa Timur, upacara Tebus Kembang 

Mayang, kearifan lokal. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tradisi tebus 

kembar mayang tidak hanya dilakukan pada acara pernikahan tetapi menjadi 

tradisi yang memiliki nilai yang istimewa dan diberikan kepada kedua mempelai 

pada kehidupan baru mereka. 
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Perbedaan kedua penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh penulis terletak pada objek yang diteliti. Skripsi milik Al Mushowwir 

meneliti mengenai ritual adat Seba, sedangkan skripsi Usfatun meneliti upacara 

tembus kembar mayang, dan peneliti memiliki objek penelitian pernikahan Atoni 

Pah Meto dari suku Dawan. 

Perbedaan juga terlihat pada teori yang digunakan oleh Al Mushowwir 

dengan penulis. Jika Al menggunakan teori komunikasi antarbudaya, penulis 

menggunakan teori interaksionisme simbolik dan etnografi komunikasi.  

Posisi penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sebagai perbandingan 

dengan penelitian sebelumnya. Melalui penelitian ini, dapat menjadi referensi 

untuk membedakan budaya yang satu dengan yang lainnya. Berikut tabel 

penelitian terdahulu: 
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No 

Hal yang di 

Review Penelitian Terdahulu 1      Penelitian Terdahulu 2 Penelitian Ini 

1 Judul Penelitian 

 

Komunikasi Ritual Adat Seba 

Masyarakat Baduy Luar (Studi 

Etnografi Komunikasi ritual 

adat Seba Masyarakat Baduy 

Luar Desa Kenekes Kecamatan 

Leuwi Damar Kabupaten Lebak 

Provinsi Banten) 

 

 

Makna Prosesi Perkawinan Jawa 

Timur Sebagai Kearifan Lokal 

(Pendekatan Etnografi Komunikasi 

Dalam Upacara Tebus Kembar 

Mayang di Desa Jatibaru Kecamatan 

Bungaraya Kabupaten Siak Provinsi 

Riau) 

 

Pola Komunikasi Pernikahan Atoni 

Pah Meto: Kajian Etnografi 

Komunikasi pada suku Dawan di 

Timor Tengah Selatan) 

2 
Tahun / Nama 

Peneliti 

2013 /  Al Mushowwir dari 

Universitas Komputer 

Indonesia 

2014 /  Usfatun Zannah dari 

Universitas Riau 

2017 /  Apriyanti Pratiwi dari 

Universitas Multimedia Nusantara 

3.  Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk mengetahui situasi 

komunikatif pada ritual 

adat Seba  Masyarakat 

Baduy Luar Desa Kenekes 

Kecamatan Leuwi Damar 

Kabupaten Lebak Provinsi 

Banten. 

 

2. Untuk mengetahui 

Peristiwa komunikatif pada 

ritual adat Seba  

Masyarakat Baduy Luar 

Desa Kenekes Kecamatan 

 

Bertujuan untuk mengetahui makna 

prosesi perkawinan Jawa Timur 

sebagai kearifan lokal mengacu pada 

pendekatan etnografi komunikasi 

dalam upacara Tebus Kembar 

Mayang di Desa Jatibaru Kecamatan 

Bungaraya Kabupaten Siak. 

 

1. Untuk mengetahui peristiwa 

komunikasi dalam pernikahan 

Atoni Pah Meto pada suku 

Dawan. 

 

2. Untuk mengetahui tindakan 

komunikasi dalam  pernikahan 

Atoni Pah Meto pada suku 

Dawan 

 

 

3. Untuk mengetahui situasi 

komunikasi dalam pernikahan 

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu
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Leuwi Damar Kabupaten 

Lebak Provinsi Banten. 

 

3. Untuk mengetahui tindak 

komunikatif pada ritual 

adat Seba  Masyarakat 

Baduy Luar Desa Kenekes 

Kecamatan Leuwi Damar 

Kabupaten Lebak Provinsi 

Banten. 

 

Atoni Pah Meto pada suku 

Dawan. 

 

4. Untuk mengetahui pola 

komunikasi dalam  pernikahan 

Atoni Pah Meto pada suku 

Dawan. 

 

4 
Pendekatan 

Penelitian 
KUALITATIF KUALITATIF KUALITATIF 

5 
Konsep dan Teori 

yang digunakan 

 

Teori : Komunikasi 

Antarbudaya 

 

Konsep : etnografi komunikasi, 

komunikasi ritual, ritual adat 

Seba. 

 

Teori: Interaksi Simbolik 

 

Konsep: Makna, Etnografi, Adat 

perkawinan Jawa Timur, Upacara 

Tebus Kembang Mayang, Kearifan 

lokal. 

 

Teori:Etnografi Komunikasi, 

Interaksi Simbolik 

 

Konsep: Kebudayaan suku Dawan, 

Pernikahan Atoni Pah Meto, Bahasa 

sebagai Cermin Realitas Sosial, Pola 

Komunikasi verbal dan nonverbal 

6 Hasil Penelitian 

 

Hasil menunjukkan bahwa, 

situasi komunikatif yang 

terdapat dalam ritual adat seba 

bersifat sakral. Peristiwa 

komunikatif dalam upacara 

ritual adat seba yaitu perayaan 

 

Hasil dari penelitian menunjukkan 

bahwa tradisi tebus kembar mayang 

tidak hanya dilakukan pada acara 

pernikahan tetapi menjadi tradisi yang 

memiliki nilai yang istimewa dan 

diberikan kepada kedua mempelai 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pola komunikasi yang terbentuk 

meliputi pola komunikasi 

transendental, pola komunikasi 

horizontal, pola komunikasi verbal 

dan pola komunikasi non verbal. 
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dalam betuk ritual khusus yang 

dilaksanakan satu tahun sekali 

berdasarkan ketentuan ada dan 

jatuh tepat pada waktu panen 

sebagai bentuk silahturami 

masyarakat Baduy ke Bapa 

Gede dan Ibu Gede sebagai 

pengagung Banten. Tindakan 

komunikatif yang terdapat 

dalam upacara ritual adat seba 

yaitu berbentukn perintah, 

pernyataan, permohonan, dan 

perilaku nonverbal. 

 

pada kehidupan baru mereka. Sedangkan fungsi komunikasi 

pernikahan adat Atoni Pah Meto 

tertuju pada komunikasi ritual, 

komunikasi sosial, dan komunikasi 

instrumental. 

 

7 

 

Perbedaan 

Penelitian 

 

Penelitian ini objeknya adalah 

ritual adat Seba pada 

masyarakat Baduy dan teori 

yang digunakan adalah 

Komunikasi Antarbudaya. 

 

 

Objek dari penelitian ini adalah 

upacara tembus kembar mayang dan 

teori yang digunakan interaksionisme 

simbolik.  

Objek dari penelitian ini adalah 

pernikahan Atoni Pah Meto dengan 

teori etnogafi komunikasi dan 

interaksionisme simbolik. 
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2.2  Teori  

Teori yang akan digunakan oleh peneliti sebagai landasan dalam berpikir dan 

melakukan penelitian adalah teori interaksionisme simbolik dan teori etnografi 

komunikasi.  

Peneliti menggunakan teori interaksionisme simbolik untuk memahami 

bahasa, perilaku, serta makna yang dapat dilihat dari interaksi yang terjadi pada 

pernikahan Atoni Pah Meto. 

Sedangkan teori etnografi komunikasi membantu peneliti untuk mencari tahu 

mengenai peristiwa komunikatif, tindakan komunikatif, situasi komunikatif, serta 

pola-pola komunikasi dari pernikahan Atoni Pah Meto. Berikut penjelasan dan 

penjabaran dari teori-teori yang digunakan. 

2.3.1 Etnografi Komunikasi 

Penelitian yang berfokus pada pernikahan “Atoni Pah Meto”, akan dikaji 

melalui studi etnografi komunikasi. Etnografi berasal dari kata ethno (orang-

orang) dan graphy (deskripsi) (Pambayun, 2013, h. 190). Etnografi juga dapat 

diartikan sebagai “portrait of people”(Reinard, 2007, h. 243). Jadi etnografi 

mendeskripsikan orang-orang dari suatu budaya secara mendalam dan melihat 

dari berbagai dimensi sehingga budayanya dapat lebih dimaknai. Melalui 

etnografi, seorang peneliti dapat melihat nilai-nilai dalam suatu kebudayaan. Nilai 

tersebut dapat dilihat melalui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota 

suatu kelompok masyarakat. 
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Menurut Kuswarno (2008, h. 29), tindakan manusia tidak terbatas pada 

tindakan yang kasat mata saja, melainkan meluas kepada motif dan tujuan 

mengapa manusia memilih untuk berperilaku tertentu. Etnografi komunikasi 

mencoba untuk memahami proses interpretasi manusia, dengan mengaitkan tiga 

aspek yaitu, bahasa, komunikasi, dan kebudayaan. 

Spradley menjelaskan fokus penelitian etnografi adalah keseluruhan 

perilaku dalam tema kebudayaan tertentu (Kuswarno, 2008, h. 35). Perilaku 

tersebut mencakup apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan, hingga 

hubungan antar masyarakat. 

Menurut Hymes ada enam lingkup kajian etnografi komunikasi (Syukur, 

1994, h. 9): 

a. Pola dan fungsi komunikasi (patterns and functions of communication) 

b. Hakikat dan definisi masyarakat tutur (nature and definition of speech 

community) 

c. Cara-cara berkomunikasi (means of communicating) 

d. Komponen-komponen kompetensi komunikasi (component of 

communicative competence) 

e. Hubungan bahasa dengan pandangan dunia dan organisasi sosial 

(relationship of language to worldview and social organization) 

f. Semesta dan ketidaksamaan linguistic dan sosial (linguistic and social 

universal and inqualities) 
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Beberapa objek penelitian etnografi komunikasi yang diuraikan dalam 

Kuswarno (2008, h. 38-46), sebagai berikut: 

1) Speech Community (Masyarakat Tutur) 

Masyarakat dalam etnografi komunikasi adalah masyarakat komunikatif 

tertentu. Kelompok sosial dalam etnografi komunikasi tidak sama dengan suatu 

suku bangsa, walaupun mereka berbicara dengan bahasa yang sama. 

Banyak definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli mengenai masyarakat 

tutur. Namun hanya ada dua yang dapat menunjang penelitian etnografi 

komunikasi. Yang pertama menurut Hymes, yang menekankan bahwa semua 

anggota masyarakat tutur tidak saja sama-sama memiliki kaidah untuk berbicara, 

tetapi juga satu variasi linguistik. Sedangkan yang kedua, Seville-Troike 

membicarakan level analisis di mana masyarakat tutur tidak harus memiliki satu 

bahasa, tetapi memiliki kaidah yang sama dalam berbicara. Jadi, dalam suatu 

masyarakat tutur pun bisa saja terdiri dari masyarakat tutur-masyarakat tutur yang 

lebih kecil. Hal ini dikarenakan manusia sebagai makhluk sosial sudah terlebih 

dahulu memberi label pada masing-masing tindakannya.  

Pemberian label ini berimplikasi pada terbentuknya struktur sosial, 

selanjutnya setiap struktur sosial membutuhkan peran dan simbol yang berbeda-

beda. Itulah sebabnya penggunaan bahasa pun dapat berbeda-beda antara struktur 

sosial yang satu dengan struktur sosial yang lain, walaupun berbicara dengan 

bahasa yang sama. 
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2) Aktivitas Komunikasi 

Dalam etnografi komunikasi, menemukan aktivitas komunikasi sama artinya 

dengan mengidentifikasikan peristiwa komunikasi atau proses komunikasi. 

Sehingga, proses atau peristiwa yang dibahas dalam etnografi komunikasi adalah 

khas yang dapat dibedakan dengan proses komunikasi yang dibahas pada konteks 

komunikasi yang lain. 

Hymes mengemukakan mengenai unit-unit diskrit aktivitas komunikasi 

sebagai berikut: 

a. Situasi komunikatif atau konteks terjadinya komunikasi. 

b. Peristiwa komunikatif atau keseluruhan perangkat komponen yang utuh 

yang dimulai dengan tujuan umum komunikasi, topik umum yang sama 

dan melibatkan partisipan yang secara umum menggunakan varietas 

bahasa yang sama, mempertahankan tone yang sama, dan kaidah-kaidah 

yang sama untuk interaksi, dalam setting yang sama. Sebuah peritiwa 

komunikatif dinyatakan berakhir, ketika terjadi perubahan partisipan, 

adanya periode hening, atau perubahan posisi tubuh. 

c. Tindak komunikatif, yaitu fungsi interaksi tunggal, seperti pernyataan, 

permohonan, perintah, atau perilaku nonverbal. 

Jadi, aktivitas komunikasi menurut etnografi komunikasi tidak tergantung 

pada adanya pesan, komunikator, media, efek, dan sebagainya. Sebaliknya yang 

dinamakan aktivitas komunikasi adalah aktivitas khas yang kompleks, yang di 
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dalamnya terdapat peristiwa-peristiwa khas komunikasi yang melibatkan tindak-

tindak komunikasi tertentu dan dalam konteks komunikasi yang tertentu pula. 

Sehingga proses komunikasi dalam etnografi komunikasi adalah peristiwa-

peristiwa yang khas dan berulang. Kekhasan di sini tidak lain karena mendapat 

pengaruh dari aspek sosiokultural partisipan komunikasi (Kuswarno, 2008, h.41-

42). 

3) Komponen Komunikasi 

Komponen komunikasi berfungsi untuk mengidentifikasi sebuah peristiwa 

komunikasi yang kemudian menghasilkan hubungan antar komponen komunikasi 

atau disebut pola komunikasi. Komponen komunikasi  menurut perspektif 

etnografi komunikasi adalah: 

a) Genre atau tipe peristiwa komunikatif, misalnya lelucon, salam, perkenalan, 

dongeng, gosip, dan sebagainya. 

b) Topik peristiwa komunikatif. 

c) Tujuan dan fungsi peristiwa secara umum dan juga fungsi dan tujuan 

partisipan secara individual. 

d) Setting termasuk lokasi, waktu, musim, dan aspek fisik situasi yang lain 

(misalnya besarnya ruangan tata letak perabotan dan sebagainya).  

e) Partisipan, termasuk usianya, jenis kelamin, etnik, status sosial, atau kategori 

lain yang relevan, dan hubungannya satu sama lain. 

f) Bentuk pesan, termasuk saluran verbal nonvokal dan nonverbal dan hakikat 

kode yang digunakan, misalnya bahasa mana dan varietas yang mana. 
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g) Isi pesan, mencakup apa yang dikomunikasikan,termasuk level konotatif dan 

referensi denotatif. 

h) Urutan tindakan, atau urutan tindak komunikatif atau tindakan tutur termasuk 

alih giliran atau fenomena percakapan. 

i) Kaidah interaksi. 

j) Norma-norma interpretasi, termasuk pengetahuan umum, kebiasaan, 

kebudayaan, nilai dan norma yang dianut, tabu-tabu yang harus dihindari dan 

sebagainya. 

4) Kompetensi Komunikasi 

Kompetensi komunikasi akan melibatkan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan penggunaan bahasa dan dimensi komunikatif dalam setting sosial tertentu. 

Karena kompetensi komunikasi melibatkan aspek budaya dan sosial, maka 

kompetensi komunikasi mengacu pada pengetahuan dan keterampilan 

komunikatif yang sama-sama dimiliki oleh satu kelompok sosial atau masyarakat.  

Namun kompetensi komunikasi ini dapat bervariasi pada tingkat individu,    

mengingat individu adalah makhluk yang memiliki motif dan tujuan yang 

berbeda-beda. Sehingga kompetensi komunikasi tidak dapat berlaku seterusnya, 

melainkan dinamis mengikuti perubahan individu-individu yang 

menggunakannya. 

Berikut adalah komponen-komponen kompetensi komunikasi yang dapat 

ditemukan pada suatu masyarakat tutur (Syukur, 1994, h. 31). 
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1) Pengetahuan linguistik (linguistic knowledge) 

a) Elemen-elemen verbal. 

b) Elemen-elemen nonverbal 

c) Pola elemen-elemen dalam peristiwa tutur tertentu. 

d) Rentang varian yang mungkin (dalam semua elemen dan 

pengorganisasian elemen-elemen itu). 

e) Makna varian-varian dalam situasi tertentu. 

2) Keterampilan interaksi (interaction skills) 

a) Persepsi ciri-ciri penting dalam situasi komunikatif. 

b) Seleksi dan interpretasi bentuk-bentuk yang tepat untuk situasi, 

peran, dan hubungan tertentu (kaidah untuk penggunaan ujaran). 

c) Norma-norma interaksi dan interpretasi. 

d) Strategi untuk mencapai tujuan. 

3) Pengetahuan Kebudayaan (cultural knowledge) 

a) Struktur sosial. 

b) Nilai dan sikap. 

c) Peta atau skema kognitif. 

d) Proses enkulturasi (transmisi pengetahuan dan keterampilan). 

 

5) Varietas Bahasa 

Hymes menjelaskan bahwa dalam setiap masyarakat terdapat kode bahasa 

(language code) dan cara-cara berbicara yang bisa dipakai oleh anggota 

masyarakat atau sebagai repertoire komunikatif masyarakat tutur. 
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Variasi ini akan mencakup semua varietas dialek atau tipe yang digunakan 

dalam populasi sosial tertentu, dan faktor-faktor sosiokultural yang mengarahkan 

pada seleksi dari salah satu variasi bahasa yang ada. Sehingga pilihan varietas 

yang dipakai akan menggambarkan hubungan yang dinamis antar komponen-

komponen komunikatif dari suatu masyarakat tutur, atau yang dikenal sebagai 

pemolaan komunikasi (communication pattering). 

Pemolaan komunikasi dan varietas bahasa inilah yang kemudian akan 

menjadi tujuan utama peneliti etnografi komunikasi. Mengenai bagaimana unit 

komunikatif yang berlaku pada suatu masyarakat tutur dan hubungan yang terjadi 

diantara komponen-komponen komunikatifnya. Karena penjelasan varietas bahasa 

dengan sendirinya menjelaskan pola komunikasi yang digunakannya. 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa etnografi komunikasi 

membahas tentang peristiwa komunikasi, situasi komunikasi dan tindak 

komunikasi suatu masyarakat tutur di suatu kelompok masyarakat. Kegiatan 

komunikasi dalam etnografi komunikasi merupakan suatu kebiasaan yang 

dilakukan secara berulang-ulang dan turun-temurun dalam sebuah lingkup 

masyarakat, seperti ritual pernikahan Atoni Pah Meto pada suku Dawan. 

2.3.2 Interaksionisme Simbolik 

Melalui teori interaksionisme simbolik, peneliti dapat mengetahui simbol 

dan makna yang terdapat dalam pernikahan Atoni Pah Meto. Peneliti juga dapat 

melihat konstruksi sosial yang dibangun melalui interaksi yang terjadi dalam 

pernikahan Atoni Pah Meto oleh masyarakat suku Dawan. 
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Interaksi simbolik  pertama kali diperkenalkan dan dimodifikasi oleh 

Herbert Blumer, tetapi ide ini sebenarnya telah dikemukakan oleh George Herbert 

Mead. Karakteristik dasar ide ini adalah suatu hubungan masyarakat dengan 

individu (West&Turner, 2014, h. 73).  

West & Turner menjelaskan bahwa orang-orang termotivasi untuk 

melakukan tindakan berdasarkan makna yang mereka berikan kepada orang, 

benda, atau peristiwa. Blumer juga memaparkan bahwa pemaknaan muncul dari 

interaksi sosial yang dipertukarkan diantara mereka (Pambayun, 2013, h. 93). 

Jadi, interaksi simbolik merupakan penciptaan makna yang dilakukan oleh 

seseorang terhadap sesama maupun lingkungannya yang diperoleh melalui 

interaksi. Makna atau simbol tersebut dipertukarkan melalui bahasa yang 

disepakati bersama.  

Ralph Larosa & Donald C. Reitzes (1993 dalam West&Turner, 2014,  h. 75-

79) menjelaskan bahwa asumsi-asumsi ini memperlihatkan tiga tema besar dari 

teori interaksionisme simbolik: 

1) Pentingnya makna bagi perilaku manusia 

a) Manusia bertindak terhadap manusia lainnya berdasarkan makna yang 

diberikan orang lain pada mereka. 

b) Makna diciptakan dalam interaksi antarmanusia. 

c) Makna dimodifikasi melalui proses interpretif. 
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2) Pentingnya konsep diri 

a) Individu-individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan 

orang lain. 

b) Konsep diri memberikan motif yang penting untuk perilaku. 

3) Hubungan antara individu dengan masyarakat 

a) Orang dan kelompok dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial. 

b) Struktur sosial dihasilkan melalui interaksi sosial. 

Asumsi-asumsi yang dikemukakan di atas merupakan sentral dari teori 

interaksionisme simbolik. Penjelasan di atas mengukuhkan bahwa proses interaksi 

simbolik melibatkan makna, konsep diri, serta hubungan antara individu dengan 

masyarakat. 

Gagasan interaksionisme simbolik juga tidak lepas dari George Herbert 

Blumer. Beliau dianggap sebagai pendiri gerakan interaksionisme simbolis 

(Littlejohn & Foss, 2009, h. 232). Mead membuat konsep utama yang dinamakan 

tindak sosial. Tindak sosial melibatkan sebuah hubungan dari 3 bagian : gerak 

tubuh awal dari salah satu individu, respon dari orang lain terhadap gerak tubuh 

tersebut, dan sebuah hasil (Littlejohn & Foss, 2009, h. 233). Berdasarkan konsep 

tindak sosial ini, Mead membuat tiga analisis yaitu, masyarakat, diri sendiri, dan 

pikiran (society, self, mind) (Littlejohn & Foss, 2009, h. 233-235). 
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1) Masyarakat (society) 

Terdiri atas perilaku-perilaku kooperatif para anggotanya. Kerja sama 

manusia mengharuskan kita untuk mengetahui apa yang akan kita lakukan 

selanjutnya.  

Makna merupakan sebuah hasil komunikasi yang penting. Pemaknaan  

merupakan hasil interaksi dengan orang lain. Masyarakat terdiri dari sebuah 

jaringan interaksi sosial di mana anggota - anggotanya merupakan makna bagi 

tindakan mereka dan tindakan orang lain dengan menggunakan simbol-simbol.  

Mead juga menjelaskan bahwa makna digunakan untuk menafsirkan 

kejadian-kejadian di sekitar pelaku. Pelaku memilih, memeriksa, menahan, 

menyusun kembali, dan mengubah makna untuk mengetahui situasi di mana ia 

ditempatkan dan arah dari tindakan-tindakannya.  

2) Diri (Self) 

Kegiatan saling memengaruhi antara merespons pada orang lain dan diri 

sendiri adalah sebuah konsep penting dalam konsep Mead. Anda memiliki diri 

karena anda dapat merespons kepada diri anda sendiri sebagai sebuah objek. Cara 

utama anda dapat melihat diri anda seperti orang lain melihat anda adalah melalui 

pengambilan peran atau menggunakan sudut pandang orang lain dan inilah yang 

menyebabkan anda memiliki konsep diri. 

Menurut Mead, diri memiliki dua segi, masing-masing menjalankan fungsi 

yang penting. I adalah bagian diri yang menurutkan kata hati, tidak teratur, tidak 
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terarah, dan tidak dapat ditebak. Me dari pola-pola yang teratur dan tetap, yang 

dibagi dengan orang lain. Setiap tindakan dimulai dengan sebuah keinginan dari I 

dan selanjutnya dikendalikan oleh me. I adalah tenaga penggerak dalam tindakan, 

sedangkan me memberikan arah dan petunjuk. Konsep me digunakan untuk 

menjelaskan perilaku yang dapat diterima secara sosial serta adaptif dan konsep I 

untuk menjelaskan gerak hari yang kreatif dan tidak dapat ditebak. 

3) Berpikir (Mind) 

 Kemampuan untuk menggunakan simbol-simbol yang signifikan untuk 

merespons pada diri sendiri menjadikan berfikir adalah sesuatu yang mungkin. 

Berfikir melibatkan keraguan (menunda tindakan yang jelas) ketika  menafsirkan 

sesuatu. Berfikir melalui situasi dan merencanakan tindakan selanjutnya. Individu 

membayangkan beragam hasil dan memilih serta menguji alternatif – alternatif 

yang mungkin ada.  

 Objek menjadi objek melalui proses pemikiran simbolis. Ketika 

membayangkan tindakan yang baru atau berbeda terhadap suatu objek, objek itu 

sendiri berubah karena pelaku melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. 

 Dari uraian di atas dapat disimpulkan, interaksi simbolik merupakan 

proses alamiah yang dialami oleh setiap individu. Secara sadar atau tidak sadar, 

proses interaksionisme simbolik ini terus dilakukan secara terus menerus dengan 

melibatkan masyarakat, diri sendiri, dan proses berpikir. 
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2.3 Konsep 

Konsep - konsep yang digunakan peneliti adalah: kebudayaan dan nilai suku 

Dawan, pernikahan Atoni Pah Meto, bahasa sebagai cermin realitas, dan pola 

komunikasi verbal dan nonverbal. Pada bagian selanjutnya, peneliti akan 

memberikan penjelasan dan penjabaran dari konsep-konsep yang telah disebutkan 

di atas. 

 

2.3.1 Kebudayaan dan Nilai Suku Dawan 

Budaya didefinisikan oleh Singer (1987) sebagai pola belajar, persepsi 

kelompok terkait, termasuk bahasa verbal dan non verbal, nilai, kepercayaan, 

sistem ketidakpercayaan, dan tingkah laku (Martin&Thomas, 2007, h. 85). Sejalan 

dengan definisi di atas, terdapat tiga unsur sosial budaya yang dapat 

mempengaruhi makna yang dibangun dalam persepsi, yaitu sistem nilai (value), 

kepercayaan (belief), sistem sikap (attitude)(Mulyana dan Jalaluddin, 2010, h. 

26):           

1) Value 

Nilai-nilai menjadi rujukan seorang anggota budaya tentang apa yang baik 

dan apa yang buruk, yang benar dan yang salah, yang sejati dan palsu, positif dan 

negatif, dan sebagainya (Mulyana & Jallaludin, 2010, h. 27). Seorang anggota 

masyarakat akan  memutuskan, menilai, atau bertindak  sesuai dengan nilai yang 

ia miliki. 
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Nilai merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu masyarakat, 

karena nilai terdiri atas sistem yang mewakili apa yang diharapkan atau 

diinginkan, dibutuhkan, dan dilarang (Samovar, Porter & McDaniel, 2010, h. 

225). Oleh sebab itu, seorang anggota masyarakat akan diajarkan mengenai nilai-

nilai dalam budayanya sejak kecil, agar dapat memutuskan segala sesuatu 

berdasarkan nilai yang sesuai dengan kelompok masyarakatnya. 

Masyarakat suku Dawan sebagai suatu kelompok kebudayaan memiliki 

nilai-nilai yang mewujud dalam tradisi, peraturan, adat-istiadat, tata cara, dan 

praktek keagamaan. Tiap anggota dalam kelompok bergerak dan bertindak dalam 

batas tradisi dan adat istiadat (Ande,dkk, 2009, h.3). Oleh sebab itu, dalam 

kehidupannya sehari-hari, masyarakat bertindak sesuai dengan nilai-nilai dalam 

aturan adat yang selama ini dipercaya. 

Salah satu nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat suku Dawan adalah 

ansao mese neka mese uab mese, yang memiliki arti sehati dan sejiwa. Selain itu 

terdapat juga slogan mepu mese lasi mese yang memiliki arti satu karya dan satu 

perkara, di mana masyarakat harus memiliki tujuan yang sama dan semangat 

membangun karya.  

Masyarakat suku Dawan sangat dekat hubungan kekerabatannya sehingga 

yang menyatukan mereka adalah kekerabatan. Kerabat dapat diartikan sebagai 

anggota keluarga terdekat dan masih satu keturunan darah, maupun satu suku dan 

marga. Mereka mempercayai  bahwa kekerabatan ini harus terus dibina agar tidak 

membuat marah pada leluhur. 
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Budaya kekeluargaan dan kekerabatan tanda kebersamaan sangat kental 

yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang bangsa Timor 

tanpa curiga tentang siapa dia asal datangnya. Adat dan budaya Timor masih 

terpelihara sempurna, dilestarikan secara utuh sampai dengan saat ini. Adat dan 

budaya orang Timor dianggap sebagai rohnya orang Timor (Talan, 2016, h. 18). 

2) Belief 

Kepercayaan menurut Mulyana & Jallaludin (2010, h. 26) dipandang 

sebagai kemungkinan subjektif yang diyakini individu bahwa objek atau peristiwa 

memiliki karakteristik tertentu. Kepercayaan yang dianut seseorang berdasarkan 

pada derajat kepercayaannya, dan tidak dapat diintervensi dengan pernyataan 

benar atau salah. 

Purnel dan Paulanka (1998) mengatakan bahwa kepercayaan juga menjadi 

hal yang penting karena diterima sebagai suatu kebenaran. Melalui kepercayaan, 

maka akan mencerminkan tindakan dan perilaku komunikasi individu atau 

kelompok (Samovar, Porter, dan McDaniel, 2010, h, 224). Kepercayaan akan 

menuntun seorang individu untuk melakukan suatu hal sesuai dengan apa yang ia 

percaya, meskipun hal tersebut tidak dipercaya oleh orang lain di luar anggota 

masyarakatnya. 

Pada zaman dahulu, masyarakat Dawan masih memercayai hal-hal mistis 

seperti menganggap bahwa nenek moyang suku tertentu berasal dari hewan atau 

tumbuhan tertentu. Oleh sebab itu, mereka memberi sikap hormat pada hewan dan 

tumbuhan pengasal disebut nuni.  
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Masyarakat suku Dawan pada masa lampau juga beranggapan, bahwa 

setiap makhluk mempunyai suatu tenaga serta kehidupan yang penuh rahasia, 

yang mengandung daya gaib.  Mereka berkeyakinan bahwa benda-benda tertentu 

memiliki kemampuan yang melampaui kekuatan manusia dan dapat digunakan 

untuk tujuan-tujuan tertentu. 

Dalam kehidupan modern ini, agama Kristen telah masuk ke Nusa 

Tenggara Timor sejak tahun 1965. Sebagian besar penduduk mempercayai Tuhan 

Yesus Kristus dan seringkali mengadakan ibadah-ibadah kepada Tuhan. Mereka 

percaya kuasa Tuhan yang mampu membuat mukjizat.  

Karena kepercayaannya terhadap Kristus, masyarakat Atoni Pah Meto 

menjalankan kehidupan sesuai dengan kepercayaan mereka. Contohnya adalah 

selalu mengasihi satu dengan yang lain dan saling menolong jika ada yang 

kesulitan. Meski demikian, mereka juga percaya bahwa adat istidat masih perlu 

dilakukan hingga saat ini karena merupakan bagian dari kebudayaan yang 

diturunkan turun temurun dan sebagai identitas masyarakat Atoni Pah Meto yang 

menjunjung tinggi kebudayaan. 

3) Attitude 

Kepercayaan menurut Mulyana dan Jallaludin (2010, h. 27) memberikan 

kontribusi bagi pengembangan dan sikap yang ditentukan oleh budaya di mana 

kita dibesarkan. Sikap yang terbentuk dalam masyarakat suku Dawan adalah 

kegotongroyongan. Mereka selalu melakukan sesuatu secara bersama-sama tanpa 

imbalan. Pekerjaan yang mereka lakukan bersama misalnya mengumpulkan 
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barang bersama-sama, sebagai sumbangan bagi seseorang. Ketika akan 

melakukan pernikahan, mereka juga saling membantu dalam mempersiapkannya 

Selain itu, sikap timbang rasa juga dimiliki oleh masyarakat suku Dawan. 

Hal ini terwujud dalam tolong-menolong dan saling menghargai. Sikap ini dapat 

disebut juga “hit meput pein atoni bian, he noka ma sine, hit ta pein mepu” atau 

“mafena bian pein kit” yang berarti berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. 

Masyarakat Atoni Pah Meto dikenal dengan keramah-tamahannya, penuh 

senyum disertai sapa yang halus tapi penuh dengan kesederhanaan namun sopan 

dalam bertutur kata dengan penampilan apa adanya (Talan, 2016, h. 18). 

Dalam hal kerukunan beragama antar dan intern pun sangat kental sampai 

saat ini. Memiliki toleransi yang tinggi dan dalam, dalam hal harga-menghargai 

satu dengan yang lain. Memiliki kerukunan yang utuh dan bersahaja. Hal ini di 

jaga dan dipelihara secara baik secara turun-temurun dari warisan nenek moyang 

Atoni Pah Meto. 

Sikap lain adalah selalu dilakukannya musyawarah sebelum melakukan 

suatu kegiatan yang penting. Biasanya orang yang dianggap penting dalam 

keluarga dan suku hadir untuk saling bermusyawarah.  

4) World View 

World view berkaitan dengan orientasi suatu budaya terhadap hal-hal seperti 

Tuhan, kemanusiaan, alam, alam semesta, dan masalah filosofis lainnya yang 

berkenaan dengan konsep makhluk (Mulyana & Jallaludin, 2010, h. 28). 
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 Hal serupa juga diungkapkan oleh Liliweri (2004, h. 152) yang mengartikan 

worldview sebagai seperangkat persepsi dan asumsi fundamental yang meliputi 

bagaimana sebuah kebudayaan mengajarkan kepada anggotanya untuk 

menerangkan sebuah universe, sifat alam, jenis spirit impersonal, perbuatan baik 

dan buruk, keberuntungan, kemalangan atau sial, kekuasaan, dan lainnya. 

Pada zaman dulu, masyarakat melakukan ritual keagamaan di atas batu 

bundar dan meletakkan hasil bumi (panen), berupa darah binatang dan daging 

yang disertai ritus/doa dan ucapan mantera yang dilakukan dengan dipimpin oleh 

imam atau dukun kerap disebut „mafefa‟(juru bicara/protokoler). 

Tetapi sejak peristiwa turunnya Api Roh Kudus Tuhan di Kota SoE tahun  

1965 tersebut, semua berhala kesia-siaan dan kepercayaan kuno dengan ritus 

upacara-upacaranya itu telah dihancurkan dengan API TUHAN dengan didoakan 

dan dibakar dengan api atau dibuang ke sungai air yang sedang mengalir deras. 

Mulai saat itu, maka semua kepercayaan primitif yang berkaitan dengan setan 

(nitu) dan berhala-berhala tidak ada lagi (Talan, 2016, h.16). 

Worldview  yang sekarang dianut oleh suku Dawan adalah kepercayaan 

kepada Tuhan Yesus. Sejak agama Kristen disebarkan di Nusa Tenggara Timur, 

seluruh masyarakat bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juruselamat. Hal 

baik atau buruk ditentukan sesuai dengan ajaran kristiani. 
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2.3.2 Pernikahan Atoni Pah Meto 

Pernikahan atau masyarakat Dawan menyebutnya dengan istilah 

perkawinan, memerlukan waktu yang cukup panjang serta persiapan yang 

panjang. Pesta pernikahan dimulai dengan meminang sang gadis dengan 

membawakan seekor binatang (babi atau kerbau), buah-buahan, kelapa, pisang, 

tebu, dan hidangan lainnya. Setelah mereka tiba,  pihak laki-laki juga memberikan 

gelang dari tulang dan perak, sehelai baju, sarung, dan lainnya. Semuanya 

diletakkan di hadapan pengantin wanita. Sebaliknya pengantin wanita akan 

memberikan sehelai selimut (selendang Timor), dua tempat sirih, dan hiasan 

kepala yang indah.  

Setelah itu, terdapat prosesi pemercikan air rendaman daun pa‟uf. 

Kemudian mereka saling bertukar barang-barang berharga. Acara saling berbalas 

pantun juga dilakukan oleh juru bicara dari kedua mempelai. Semua prosesi 

dilakukan dengan melibatkan keluarga dan memerlukan waktu yang cukup 

panjang dalam pelaksanaanya. 

Selain perkawinan yang resmi dilakukan sesuai dengan peraturan adat, 

terdapat juga beberapa jenis perkawinan yang dilakukan oleh beberapa pasangan 

seperti: (Nenobais, 2001, h. 33) 
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a) Kawin Lari (Atoni Na‟nab Nan Bife Neo In Kuan) 

Lelaki melarikan si gadis ke rumahnya dengan maksud untuk 

memilikinya. Jika terjadi demikian, pihak keluarga lelaki mendapat 

denda adat menurut budaya suku Dawan Kab. Dati II TTS. 

b) Kawin Pilih (Nilek Nani Tabu Na Honis Henan) 

Sepasang lelaki dan perempuan telah dijodohkan sejak lahir oleh kedua 

pihak keluarga. 

c) Perkawinan Tekas (Gelap Mes Okan) 

Perkawinan ini dimaksudkan jika sang gadis diketahui tiba-tiba 

mengandung tanpa diketahui siapapun. 

d) Perkawinan Nakal (Sesa Solu) 

Perkawinan ini karena zinah. Lelaki yang nakal dan tidak pernah 

mendapat bimbingan orang tua kawin dengan perempuan nakal. 

Perkawinan ini harus dijauhkan dan tidak dilakukan. 

Berbagai jenis perkawinan yang tidak dianjurkan bagi masyarakat Atoni 

Pah Meto ini terjadi karena banyak pasangan yang tidak sanggup dalam 

mempersiapkan acara adat yang panjang persiapannya dan membutuhkan biaya 

yang besar. Oleh karena itu, mereka mengambil jalan pintas dengan melakukan 

pernikahan yang tidak sah di hadapan Tuhan dan masyarakat Atoni Pah Meto. 
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2.3.3 Bahasa Sebagai Cermin Realitas 

Bahasa merupakan sebuah alat yang dipakai sekelompok masyarakat dalam 

berinteraksi. Mereka saling bertukar makna dan simbol melalui bahasa. Tanpa 

bahasa, masyarakat manapun tidak akan dapat berkomunikasi. Bahasa sangat erat 

hubungannya dengan budaya. Untuk mengetahui budaya seseorang, kita 

mengetahuinya melalui bahasa yang digunakan.  

Seperti yang dituturkan oleh Abdul Syukur (1994, h. 45), bahwa terdapat 

korelasi antara bentuk dan isi bahasa dengan kepercayaan, nilai, dan kebutuhan 

saat ini dalam kebudayaan para penuturnya. 

Littlejohn dalam Kuswarno (2008, h. 3) berpendapat bahwa pada hakekatnya 

bahasa merupakan simbol yang kompleks. Disebut kompleks karena terbentuk 

dari proses pengombinasian dan pengorgainisasian simbol-simbol, hingga 

memiliki arti yang khusus yang berbeda. 

Fungsi bahasa adalah sebagai alat untuk menyampaikan simbol dan makna 

agar dapat dimengerti oleh lawan bicara. Menurut Larry L. Barker, bahasa 

memiliki 3 fungsi yaitu penamaan, interaksi, dan transmisi informasi (Mulyana, 

2013, h. 266). 

Tanpa bahasa, semua makhluk hidup tidak akan mampu berkomunikasi. 

Bahasa akan membantu kita dalam kehidupan berbudaya maupun dalam 

berinteraksi sehari-hari. Bahkan di dalam sebuah tradisi atau ritual, bahasa sangat 

diperlukan. 
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Bahasa yang digunakan oleh suku Dawan memiliki beberapa tingkatan dari 

yang paling kasar hingga paling terhormat. Contoh dari tingkatan bahasa yaitu 

pada penyebutan kata makan. Jika dengan kata kasar makan adalah nus pau, 

bahasa ini sangat kasar. Kedua ada muah,  bahasa yang lebih halus seperti bahasa 

orang tua dengan anak. Ketiga adalah bukae, yang lebih sopan dari tingkat kedua. 

Keempat adalah haim se‟ enpah, yang biasanya digunakan untuk berkomunikasi 

dengan sesama. Keempat adalah haim su balaf, di mana hanya digunakan kepada 

seorang bangsawan atau raja. 

2.3.4 Pola Komunikasi Verbal dan Nonverbal 

Komunikasi yang dilakukan oleh manusia dapat dibagi menjadi dua jenis, 

yaitu komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal merupakan cara 

berkomunikasi dengan kosakata atau dengan berbicara. Sedangkan komunikasi 

nonverbal menggunakan isyarat oleh gestur (bahasa tubuh) atau dengan simbol-

simbol lain seperti warna, posisi duduk, artefak, orientasi jarak, hingga bau-bauan.  

Meskipun terdapat banyak sekali kosakata yang dapat digunakan dalam 

komunikasi verbal, tetapi bahasa tetap saja memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, 

komunikasi nonverbal mampu untuk melengkapi kebutuhan dalam berkomunikasi 

verbal. 

Menurut Larry A. Samovar dan Richard E. Porter (Mulyana, 2013, h. 343), 

komunikasi nonverbal mencakup semua rangsangan (kecuali rangsangan verbal) 

dalam suatu setting komunikasi, yang dihasilkan oleh individu dan penggunaan 
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lingkungan oleh individu, yang mempunyai nilai pesan potensial bagi pengirim 

atau penerima . 

Jadi, semua pesan nonverbal dapat terjadi secara sengaja maupun tidak 

sengaja. Terkadang kita melakukan tindakan komunikasi nonverbal yang ternyata 

memiliki makna bagi orang lain yang melihat. 

Kebanyakan isyarat nonverbal tidak universal, melainkan terikat oleh budaya, 

jadi dipelajari, bukan bawaan. Sementara itu, bahasa verbal dan nonverbal 

memiliki perbedaan yang signifikan, seperti berikut (Mulyana, 2013, h. 348) 

1) Perilaku verbal adalah saluran tunggal, perilaku nonverbal bersifat 

multisaluran. 

Kata –kata  datang dari satu sumber, tetapi isyarat nonverbal dapat dilihat, 

didengar, dirasakan, dibaui, atau dicicipi. 

2) Pesan verbal terpisah-pisah, sedangkan pesan nonvebal sinambung. 

Orang dapat mengawali dan mengakhiri pesan verbal kapan pun ia 

menghendakinya, sedangkan pesan nonverbalnya tetap mengalir sepanjang 

ada orang yang hadir di dekatnya. 

3) Komunikasi nonverbal mengandung lebih banyak muatan emosional daripada 

komunikasi verbal. Sementara kata-kata umumnya digunakan untuk 

menyampaikan fakta, pengetahuan, keadaan. Pesan nonverbal lebih potensial 

untuk menyampaikan perasaan seseorang. 

Di dalam pernikahan Atoni Pah Meto, banyak sekali mengandung unsur 

verbal dan non verbal. Contohnya adalah saat berbalasan pantun dan penggunaan 
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benda-benda seperti sarung, kain, sirih, dan benda lainnya. Dengan etnografi 

komunikasi, kita dapat melihat pola-pola komunikasi verbal dan nonverbal yang 

muncul sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan makna yang diciptakan 

melalui cara-cara komunikasi yang dilakukan melalui pernikahan Atoni Pah Meto 

 

2.4  Kerangka Pemikiran 

Pada penelitian yang berjudul “Pola Komunikasi Pernikahan Atoni Pah 

Meto: Kajian Etnografi Komunikasi pada Suku Dawan di Timor Tengah Selatan” 

menggunakan paradigma konstruktivis atau interpretif. Pemilihan paradigma 

didasarkan atas metode etnografi yang digunakan, serta tujuan peneliti untuk 

memahami hasil interaksi antara individu dan individu lainnnya yang 

menciptakan sebuah realitas. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah etnografi komunikasi 

dan interaksionisme simbolik. Peneliti menggunakan interaksionisme simbolik 

karena peneliti memahami hasil interaksi antara individu dan individu lainnnya 

yang menciptakan sebuah realitas. Sedangkan dalam etnografi komunikasi, objek 

penelitian yang akan diteliti mencakup masyarakat tutur, aktivitas komunikasi, 

komponen komunikasi, dan kompetensi komunikasi. 

Metode penelitian adalah dengan etnografi komunikasi. Etnografi 

komunikasi merupakan suatu kajian ilmu komunikasi yang meneliti keterkaitan 

budaya, bahasa, dan komunikasi. Peneliti akan mencari tahu tindak komunikasi, 
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peristiwa komunikasi, dan situasi komunikasi dengan menggunakan metode 

etnografi. 

Dengan paradigma konstruksivis, penggunaan teori, dan metode, akan 

mengarahkan peneliti dalam meneliti fenomena pernikahan Atoni Pah Meto, 

sehingga diketahui elemen-elemen komunikasi pada pernikahan tersebut. Pada 

akhirnya mencapai tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui pola dan makna dari 

pernikahan Atoni Pah Meto. Penjelasan yang telah dijabarkan di atas, dapat 

digambarkan seperti berikut: 
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Paradigma Konstruktivis 

Fenomena pernikahan Atoni 

Pah Meto pada suku Dawan 

Elemen-elemen etnografi 

komunikasi dalam 

pernikahan Atoni Pah Meto  

Pola komunikasi dan makna 

pernikahan Atoni Pah Meto 

Teori Etnografi 

Komunikasi dan   

Teori 

Interaksionisme 

simbolik 

 Metode 

Etnografi 

Komunikasi 

 situasi 

 peristiwa 

tindakan 

2.1 Gambar Kerangka Pemikiran 
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