BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1

Pola Komunikasi

2.1.1 Pengertian Pola Komunikasi
Pola didefinisikan sebagai suatu bentuk yang utuh atau tidak berubah, sedangkan
komunikasi didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai proses menghasilkan suatu
arti dari konsep-konsep atau gagasan-gagasan yang diberikan. Akibatnya, pola komunikasi dapat
didefinisikan sebagai pola interaksi antara dua atau lebih individu yang mencakup komponen
pengiriman dan penerimaan pesan dengan cara yang dapat diterima dan tepat sehingga pesan
tersebut dapat dipahami (Djamarah, 2014).
Komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator
kepada komunikan dengan menggunakan suatu cara yang dilakukan oleh komunikator dengan
tujuan agar komunikan dapat memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator (Effendy,
2003). Menurut Djamarah (2004:1), pola komunikasi didefinisikan sebagai pola hubungan antara
dua individu atau lebih yang meliputi aspek pengiriman atau penerimaan pesan dengan cara yang
dapat diterima dan tepat sehingga pesan tersebut dapat dipahami.
Sedangkan pola komunikasi menurut Gunawan (2013) dapat dikatakan sebagai suatu
proses yang bertujuan untuk menggambarkan realitas keterkaitan dan kesinambungan antara
bagian-bagian yang dituju sehingga memungkinkan terjadinya pemikiran yang sistematis dan
logis. Sedangkan pola komunikasi sebagaimana didefinisikan oleh Santi & Ferry (2015)
merupakan gambaran singkat dari proses komunikasi yang menonjolkan interaksi antar komponen
komunikasi.
Dari beberapadefinisi pola komunikasi yang dikemukakan tersebut, maka dapat pola
komunikasi merupakan pola yang ada yang terjadi dalam hubungan antara satu orang dan orang
lainnya dengan saling mengirimkan pesan dan menerima pesan secara baik sehingga pesan
tersebut mudah dipahami antar satu orang dengan lainnya.
2.1.2 Komunikasi dalam Komunitas
Komunikasi sangat penting dalam menentukan seberapa berhasil orang berkolaborasi
untuk mencapai tujuan bersama melalui aktivitas yang terkoordinasi. Dalam suatu kelompok atau
komunitas, komunikasi bertujuan untuk membangun pemahaman bersama untuk mengubah sikap
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dan bahkan perilaku. Dalam kelompok masyarakat, komunikasi antarpribadi, selain komunikasi
kelompok, sangat penting untuk mentransmisikan pemahaman di antara anggota dan
menghasilkan saling pengertian.
1.

Komunikasi kelompok
Sebuah kelompok terdiri dari orang-orang yang memiliki tujuan bersama, bekerja
sama untuk mencapai tujuan itu, saling bergantung, dan saling mengenal. Pertimbangkan
skenario berikut: keluarga, teman, kelompok diskusi, dan komite. Komunikasi kelompok
kecil adalah definisi yang paling populer dari komunikasi kelompok, yang digambarkan
sebagai percakapan tatap muka antara tiga atau lebih individu ketika semua anggota
berpartisipasi secara langsung..
Kelompok adalah kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama, bekerja
sama untuk mencapai tujuan itu, saling mengenal satu sama lain, dan dianggap sebagai
anggota kelompok. Kelompok-kelompok ini mungkin termasuk, misalnya, keluarga,
kelompok diskusi, kelompok pemecahan masalah, atau rapat komite pengambilan
keputusan. Komunikasi kelompok mencakup komunikasi antarpribadi. Akibatnya, sebagian
besar teori komunikasi interpersonal juga berlaku untuk komunikasi kelompok
(Mulyana:2005:74)
Sifat-sifat komunikasi kelompok sebagai berikut :
a. Kelompok berinteraksi tatap muka;
b. Mereka memiliki sejumlah kecil anggota;
c. Mereka beroperasi di bawah pengawasan seorang pemimpin;
d. Mereka memiliki tujuan atau sasaran yang sama;
e. Mereka memiliki kekuasaan atas satu sama lain.
Sesuatu komunikasi terjadi dalam kelompok karena, pertama, pesan yang dikirim oleh
pembicara kepada audiens lebih besar dalam komunikasi tatap muka. Kedua, komunikasi
terjadi secara real time, dan sumber dan penerima dapat diidentifikasi. Komunikasi terbatas
karena keterbatasan waktu dan kelompok kecil. Akibatnya, ada kelangkaan umpan balik.
Ketiga, komunikasi yang disampaikan kepada kelompok khalayak tertentu bersifat terencana
(dipersiapkan) bukan spontan (Nurudin, 2012:33).
Prosedur komunikasi tatap muka antara tiga orang atau lebih dikenal sebagai
komunikasi kelompok kecil. Anggota kelompok berinteraksi satu sama lain. Banyak orang
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menganggap komunikasi semacam ini sebagai langkah selanjutnya dalam komunikasi
interpersonal. Sebagai kebalikan dari sebelumnya, komunikasi kelompok besar (large group
communication) menyiratkan bahwa: efektivitas komunikan ditunjukkan, dan proses
berlangsung secara linier. Ciri lainnya adalah ditampilkan dalam emosi, hati, atau perasaan
komunikan.
2.

Bentuk Komunikasi Kelompok
Kelompok Primer dan Sekunder
Kelompok utama, menurut Cherles Horton pada tahun 1909 (dalam Grace, 1994),
adalah kelompok yang anggotanya terikat erat, bersifat pribadi, serta saling bersentuhan
dalam interaksi dan kerjasama. Kelompok sekunder, di sisi lain, terdiri dari orang-orang
yang terkait erat, impersonal, dan tidak menyentuh hati.
Rakhmat

(2013)

membedakan

kelompok

ini

berdasarkan

karakteristik

komunikasinya, sebgai berikut:
1) Kelompok besar memiliki komunikasi tingkat tinggi yang mendalam dan ekstensif.
Deep berarti mengakses diri kita yang terdalam dan mengungkap aspek-aspek
tersembunyi dari kepribadian (perilaku yang ditunjukkan dalam suasana pribadi ).
Istilah "meluas" mengacu pada fakta bahwa ada beberapa hambatan yang membatasi
jangkauan dan cara komunikasi. Komunikasi tipis dan terbatas pada kelompok
sekunder.
2) Kelompok primer berkomunikasi secara personal, sedangkan kelompok sekunder
berkomunikasi secara nonpersonal.
3) Komunikasi kelompok primer lebih menekankan pada elemen koneksi daripada
komponen isi, sedangkan komunikasi kelompok primer lebih menekankan
sebaliknya.
4) Komunikasi kelompok primer bersifat ekspresif, sedangkan komunikasi kelompok
sekunder bersifat instrumental.
5) Komunikasi kelompok primer bersifat santai, tetapi komunikasi kelompok sekunder
bersifat formal.
3.

Fungsi komunikasi Kelompok
Adapun fungsi dari komunikasi kelompok sebagai berikut.
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a. Fungsi utama kelompok adalah koneksi sosial, yang mengacu pada bagaimana suatu
kelompok dapat memelihara dan membangun hubungan sosial di antara anggotanya,
seperti dengan secara teratur memberikan kesempatan kepada anggota untuk terlibat
dalam kegiatan informal, santai, dan menyenangkan.
b. Peran kedua kelompok adalah pendidikan, yang mengacu pada bagaimana suatu
kelompok bekerja secara resmi atau tidak resmi untuk mencapai dan bertukar
pengetahuan. Kebutuhan anggota kelompok, kelompok itu sendiri, bahkan
kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi melalui fungsi instruksional ini.
c. Seorang anggota kelompok yang melakukan peran persuasi berusaha meyakinkan
anggota lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam sebuah
kelompok, seseorang yang berpartisipasi dalam upaya persuasif menghadapi bahaya
ditolak oleh anggota lain. Misalnya, jika upaya persuasi terlalu bertentangan dengan
cita-cita umum organisasi, individu yang berusaha meyakinkan akan menyebabkan
perselisihan, membahayakan tempatnya dalam kelompok.
d. Fungsi kelompok juga tercermin dalam aktivitas pemecahan masalah dan
pengambilan keputusannya. Pemecahan masalah terlibat dengan mengidentifikasi
alternatif atau solusi yang sebelumnya tidak diketahui. Sementara itu, pengambilan
keputusan memerlukan memilih salah satu dari dua atau lebih pilihan. Akibatnya,
resolusi masalah menghasilkan konten atau konten pengambilan keputusan.
e. Peran keenam kelompok adalah terapi. Kelompok terapeutik berbeda dari kelompok
lain karena tidak berfungsi. Tujuan terapi kelompok adalah untuk membantu setiap
orang dalam membuat perubahan pribadi. Tentu saja, untuk mendapatkan
keuntungan, individu harus terhubung dengan kelompok lain, tetapi tujuan utamanya
adalah untuk membantu dirinya sendiri, bukan kelompok yang membentuk
konsensus. Istilah "pengungkapan diri" digunakan untuk menggambarkan jenis
kelompok terapi ini. Artinya, setiap orang didorong untuk berdiskusi secara jujur
tentang masalah dalam lingkungan yang mendukung. Jika masalah muncul di antara
anggota kelompok selama diskusi, pemimpin atau terapis akan menyelesaikannya.
Oleh karna itu, dalam masyarakat dapat menjumpai adanya berbagaimacam
kelompok yang berbeda atau dengan minat yang berbeda, mereka masuk dalam kelompok
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yang berbeda atau dengan minat yang berbeda, mereka masuk dalam kelompok yang
berbeda pula, (Walgito, 2008: 13-15).aa
4.

Karakteristiki Komunikasi Kelompok
Dalam beberapa keadaan, kelompok akan memiliki efek individu pada perubahan perilaku.

Dengan kata lain, kehadiran individu tertentu dapat menghasilkan kekuatan yang tidak dapat
dimiliki oleh satu individu. Menurut Marhaeni Fajar (2009), ada enam ciri komunikasi kelompok:
a. Dalam kelompok, komunikasi seragam.
b. Ketika orang berkomunikasi dalam kelompok, mereka memiliki pilihan untuk bertindak
pada saat yang sama.
c. Arus balik terjadi segera dalam komunikasi kelompok karena komunikator dapat
melihat reaksi komunikan saat berkomunikasi.
d. Pesan komunikan dapat bersifat intelektual (seperti dalam komunikasi kelompok kecil)
dan emotif (seperti dalam komunikasi kelompok besar) (terjadi dalam komunikasi
kelompok besar).
e. Sekalipun hubungannya tidak sedekat dalam komunikasi interpersonal, komunikator
tetap dapat mengenali dan mengenal komunikan.
f. Konsekuensi bersama untuk tujuan yang dimaksudkan akan dihasilkan melalui diskusi
kelompok.
2.2

Ritual

2.2.1 Pengertian Ritual
Menurut Bustanudin (2007), mendrfinisikan ritual sebagai tata cara upacara atau perbuatan
sakral yang dilakukan oleh umat beragama. Ritual ditandai dengan berbagai macam komponen,
seperti adanya waktu, tempat rituail peralatan yang digunakan, serta orang-orang yang terlibat
didalamnya. Dhavamony (2011) mendefinisikan ritual sebagai cara atau metode dalam membuat
adat kebiasaan menjadi lebih suci. Ritual dapat menciptakan serta memelihara mitos dan juga adat
sosial dan agama yang terjadi di dalam masyarakat.. Ritual bisa dilakukan secara pribadi atau
berkelompok yang membentuk keyakinan dari masing-masing budaya yang ada di dalam
masyarakat tersebut(Bustanul, 2016).
Berdasarkan definisi mengenai ritual, maka dapat disimpulkan bahwa ritual merupakan
ungkapan yang lebih bersifat sakral yang memperlihatkan tatanan perilaku seseorang maupun
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kelompok yang sesuai dengan keyakinan dari masing-masing budaya yang ada di dalam
masyarakat tersebut.
2.2.2 Macam-macam Ritual
Ritual dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu (Dhavamony, 1995)
1. Tindakan magis, yang dikaitkan dengan penggunaan bahan-bahan yang bekerja karena
daya-daya mistis.
2. Tindakan religius, kultur para leluhur juga bekerja dengan cara ini.
3. Ritual konstitutif, yang mengugkapkan atau mengubah hubungan sosial dengan merujuk
pada pengertian mistis, dengan cara ini upacaraupacara kehidupan menjadi khas.
4. Ritual faktitif, yang meningkatkan produktivitas atau kekuatan pemurnian dan
perlindungan atau dengan cara meningkatkan kesejahteraan materi suatu kelompok.
2.2.3 Tujuan Ritual
Ritual ritual disebut sebagai ritus dalam antropologi. Ritus-ritus yang dilakukan untuk
mendekatkan diri kepada Sang Pencipta agar mendapat banyak berkah atau rezeki dari suatu tugas,
seperti ritual suci saat turun ke sawah, sebagian untuk menolak bahaya yang telah atau akan datang,
ritual untuk berdoa memohon perlindungan dan pengampunan dari pelanggaran, dan sebagainya.
Ada ritual untuk mengobati penyakit (ritus penyembuhan), serta ritual yang terjadi sebagai akibat
dari perubahan atau siklus dalam keberadaan manusia. Ada upacara-upacara yang berupa
kebalikan dari kebiasaan hidup sehari-hari (ritus pembalikan), seperti puasa pada bulan-bulan atau
hari-hari tertentu, kebalikan dari hari-hari lain yang mereka makan dan minum. pada hari itu. Ada
juga upacara yang berupa kebalikan dari kebiasaan hidup sehari-hari (ritus pembalikan), seperti
puasa pada bulan atau hari tertentu, kebalikan dari hari-hari lain yang mereka makan dan minum.
pada hari itu. Saat ihram untuk haji atau umrah, mengenakan pakaian yang tidak dijahit adalah
kebalikan dari saat tidak ihram (Bustanul. 2006)
Ada tiga langkah dalam setiap ritual penerimaan: pemisahan, transisi, dan penyatuan.
Individu dipindahkan dari lokasi, kelompok, atau posisi selama periode persiapan. Itu ditahbiskan
dan dikenakan ritus transformasi pada setiap transisi. Selama proses penggabungan, ia secara
hukum ditugaskan ke lokasi, grup, atau posisi baru. Mereka mengusulkan untuk menambahkan
kategori baru, tetapi pada dasarnya sebanding, yaitu ritual intensifikasi, ke ritual penerimaan, yang
sering dikaitkan dengan krisis kehidupan individu. Ini lebih dari sekadar individu yang berfokus
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pada ritual seperti tahun baru, yang menandai akhir musim dingin dan awal musim semi, serta
ritual berburu dan bertani, serta ketersediaan hewan buruan dan panen (Bustanul. 2006).
Ritual sebagai kontrol sosial bermaksud untuk mengontrol perilaku kesejahteraan individu
bayangan. Mereka semua dimaksudkan untuk mengontrol, dengan cara yang konservatif, perilaku,
suasana hati, perasaan, dan nilai-nilai kelompok demi komunitas secara keseluruhan.
Ada dua jenis inisiasi dalam setiap kelompok komunal. Ini memerlukan ritual yang
memastikan kesuksesan, seperti pergeseran posisi dan penyebaran geografis. Orang-orang yang
terlibat dalam dua inisiasi ini harus melepaskan asosiasi dan kebiasaan lama dan mengembangkan
yang baru. Dengan kata lain, mereka harus belajar. Peran individu berubah secara kurang lebih
teratur dan dapat diprediksi sepanjang hidup mereka. Meskipun waktu dan sifat pergeseran
pekerjaan ini bervariasi menurut budaya, mereka secara konsisten terkait dengan perkembangan
fisiologis. Ritual kelahiran, pubertas, dan kematian bersifat universal. Orang tersebut
mengembangkan hubungan baru dengan dunia dan komunikasi sebagai hasil dari kejadian ini.
2.3

Solidaritas
Solidaritas adalah keterikatan emosional dari satu individu ke individu lainya atau sesama

anggota kelompok. Solidaritas akan timbul sendiri karena kita adalah maklhkuk social yang
memiliki rasa simpati dan empati. Solidaritas juga biasanya akan lebih muda terbentuk apabila
individu itu sering bertemu atau juga sama sama memiliki kepntingan yang sama (Zulkarnain,
2009). Sementara itu Teori Solidaritas Sosial Emile Durkheim berawal dari karya yang berjudul
Division of Labor menyatakan bahwa unsur baku dalam masyarakat adalah faktor solidaritas.
Durkheim membedakan antara masyarakat yang dicirikan oleh unsur-unsur solidaritas
mekanis dan masyarakat yang dicirikan oleh faktor-faktor solidaritas organik. Warga dalam
komunitas dengan solidaritas mekanis tidak memiliki perbedaan dan pemisahan pekerjaan.
Bagaimanapun, warga komunitas memiliki kepedulian dan pengetahuan yang sama. Solidaritas
organik, yang merupakan langkah selanjutnya dalam evolusi solidaritas mekanis, telah memiliki
pembagian kerja yang ditentukan oleh tingkat spesialisasi. Jika solidaritas ini memburuk, anomie
dapat berkembang, di mana anggota masyarakat kehilangan kemampuan untuk membandingkan
tindakan mereka dengan nilai dan standar yang telah ditetapkan.
2.4

Keluarga dan Masyarakat
Sebuah sistem kecil yang dikenal sebagai keluarga ada di masyarakat. Dalam sebuah

keluarga, ada orang tua (ayah dan ibu) dan anak-anak, masing-masing dengan hak dan tanggung
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jawab mereka sendiri. Ayah dan ibu dalam keluarga berperan penting dalam tumbuh kembang
anak dengan membimbing dan membina keharmonisan dalam interaksinya dengan orang lain dan
lingkungan.
Menurut Latipun (2005), keluarga adalah lingkungan sosial dalam masyarakat yang
dihasilkan oleh adanya beberapa rumah tangga di satu lokasi yang saling berinteraksi dalam
membentuk pola pikir dan mempertahankan hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak
dengan lingkungan. Sementara itu, Lestari (2012:6) mengemukakan definisi keluarga sebagai
rumah tangga dengan kerabat sedarah dalam satu perkawinan yang dapat menjalankan fungsi
instrumental dalam suatu jaringan kecil dalam satu lokasi atau wilayah sekitarnya. Sedangkan
Coleman dan Cressey, seperti yang dijelaskan oleh Muadz et al. (2010), mendefinisikan keluarga
sebagai sekelompok orang yang menikah dan memiliki anak yang hidup bersama dalam satu
wadah, yaitu rumah tangga.
Berdasarkan definisi mengenai keluarga tersebut, maka dapat disimpulkan definisi
keluarga adalah kumpulan dari sekelompok orang yang terbentuk dari hasil pernikahan yang
akhirnya menghasilkan keturunan yaitu anak yang terjaling hubungan antar mereka yang akhirnya
hidup bersama dalam satu wadah yaitu rumah tangga.
2.5

Teori Interaksionisme Simbolik
Peran simbol dalam lingkaran kehidupan sosial dikemukakan oleh George Herbert Mead,

orang yang lebih dikenal sebagai pendiri teori interaksionisme simbolik. Mead terpesona oleh
situasi di mana petunjuk nonverbal dan makna komunikasi vokal memengaruhi pikiran mereka
yang terlibat. Tanda dalam lingkaran ini, menurutnya, adalah sesuatu yang digunakan dalam
komunikasi untuk mengungkapkan makna yang dimaksudkan oleh aktor..
Proses penguraian tanda adalah komponen, jika bukan elemen terpenting, proses
komunikasi. Salah satu landasan hermeneutika adalah bahwa keberadaan manusia pada dasarnya
adalah tentang pemahaman, dan bahwa semua pemahaman manusia tentang kehidupan
dimungkinkan karena manusia memaknai baik secara sadar maupun tidak sadar (Umiarso dan
Elbandiansyah, 2014).

Cara orang memahami dunia dan diri mereka sendiri terkait erat dengan lingkungan sosial
mereka. Mead menganggap pikiran dan diri sebagai elemen perilaku manusia, atau hubungan
mereka dengan orang lain, dalam teorinya. Keterlibatan membantu dia untuk memiliki pemahaman
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yang lebih baik tentang dunia dan dirinya sendiri. Menurut Mead, pikiran (mind) dan ego (self)
adalah produk dari masyarakat (society) atau tindakan sosial (social act).
1.

Pikiran adalah proses berpikir simbolis yang melibatkan pemikiran tentang peristiwa dan
perencanaan tindakan pada sesuatu. Menurut Mead, pikiran muncul bersamaan dengan
proses komunikasi bahasa dan gerakan tubuh. Pikiran muncul dan tumbuh sebagai hasil dari
proses sosial, dan mereka adalah bagian dari proses itu (Griffin, 2012: 58).
2. Karena dapat menanggapi diri sendiri sebagai objek, diri atau diri adalah fungsi bahasa.
Diri, atau diri, adalah milik manusia. Kemampuan untuk menerima diri sendiri sebagai
objek dari sudut pandang individu atau masyarakat lain dikenal sebagai diri. Karena
simbol, diri terbentuk dan berkembang melalui aktivitas interaksi sosial, dan bahasa
memungkinkan orang untuk berpartisipasi dalam dialog dengan orang lain (Griffin, 2012:
59).
3. Selain proses sosial yang ada dalam masyarakat, masyarakat atau masyarakat merupakan
interaksi yang terjadi pada setiap individu yang prosesnya melibatkan penggunaan bahasa
atau tanda. Individu selalu menjadi bagian dari masyarakat. Masyarakat hanya
dipersepsikan secara luas sebagai suatu proses sosial yang terjadi sebelum pikiran dan ego,
tetapi yang paling penting untuk diingat adalah bahwa setiap individu mengandung
individu-individu lain yang berinteraksi dengannya (Griffin, 2012: 60).
Alasan menggunakan teori ini karena ide-ide di dalamnya memiliki kecenderungan yang

kuat untuk mengkaji penelitian ini. Teori interaksionisme simbolik ini masih baru dalam penelitian
ilmu sosial, namun dapat diterapkan pada bidang-bidang seperti komunikasi.
Jika ditelaah lebih lanjut, teori ini masuk dalam perspektif fenomenologis dan tergolong
paradigma sosial yang mendefinisikan, yang menganggap materi pelajaran sosiologinya sebagai
tindakan sosial yang bermakna, yaitu tindakan individu yang memiliki makna atau makna subjektif
bagi dirinya sendiri dan bersifat subjektif. diarahkan kepada orang lain. Proses membaca dan
memahami sinyal agar para aktor dapat menyesuaikan perilakunya satu sama lain adalah
penekanan teori ini (Onong dalam Umiarso dan Elbandiansyah, 2014: 59-63).
Karena teori ini berusaha memahami perilaku manusia dari sudut pandang subjektif, Herbert
Blumer menyebutnya mengkonseptualisasikan manusia sebagai pencipta atau pembaharu
lingkungannya, perspektif teori interaksi simbolik ini mengandung makna bahwa perilaku manusia
harus dilihat sebagai proses yang memungkinkan manusia untuk membentuk dan menciptakan
13

perilaku mereka dengan mempertimbangkan keadaan realitas sosial. Aspek sudut pandang
interaksi sibolik, menurut Herbert, adalah pemikiran, konsep diri, interaksi sosial, dan dunia sosial
(Herbert Blumer dalam Sugeng, 2012:87)..
Selanjutnya, bagaimana pendekatan interaksi simbolik diterapkan pada kajian peristiwa
keagamaan. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, teori ini menyoroti sejumlah topik, termasuk
simbol. Kesadaran diri, keterlibatan, dan definisi adalah semua aspek pemikiran. Dengan kata lain,
teori ini berfokus pada signifikansi makna dalam keberadaan manusia, khususnya bagaimana
orang berkomunikasi satu sama lain melalui simbol. Akibatnya, simbol-simbol agama, ritual,
kepercayaan, pengalaman keagamaan, dan kelompok agama digambarkan sebagai unit yang
dinyatakan lebih lanjut dari sudut pandang.
Hakikat interaksi simbolik adalah aktivitas manusia, yaitu komunikasi dan pertukaran
simbol yang telah diberi makna (Mulyana, 2010: 68). Interaksi simbolik bertujuan untuk
memahami perilaku manusia dari perspektif subjek. Interaksi simbolik ini berpendapat bahwa
perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang memungkinkan individu untuk membentuk dan
mengatur tindakan mereka dengan mempertimbangkan harapan orang-orang dengan siapa mereka
terlibat.
Mulyana (2010: 71) menjelaskan secara ringkas interaksi simbolik didasarkan pada
premis-premis berikut ini:
1. Keadaan simbolis menimbulkan tanggapan dari orang lain. Mereka bereaksi terhadap
lingkungan mereka, termasuk benda fisik (objek) dan objek sosial (perilaku manusia),
berdasarkan makna yang dimiliki komponen ini bagi mereka. Mereka tidak merespon
secara mekanis ketika dihadapkan dengan sebuah skenario. Faktor eksternal tidak ada
hubungannya dengan itu. Reaksi mereka ditentukan oleh bagaimana mereka
mendefinisikan setting sosial. Individu yang dianggap terlibat dalam membentuk
lingkungan mereka sendiri dianggap aktif.
2. Makna adalah aktivitas sosial, makna tidak terkait dengan hal-hal melainkan
dinegosiasikan melalui penggunaan bahasa. Tawar-menawar ini layak karena manusia
dapat menyebutkan apa saja, termasuk konsep abstrak, serta objek, tindakan, dan peristiwa
aktual (bahkan ketika benda, tindakan, atau peristiwa fisik itu tidak ada).
3. Interpretasi individu tentang peristiwa dalam interaksi sosial mungkin berubah dari waktu
ke waktu, tergantung pada keadaan yang berubah. Individu dapat melakukan aktivitas
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mental, seperti berbicara dengan diri sendiri, yang memungkinkan terjadinya perubahan
interpretasi. Manusia membayangkan atau merencanakan tindakan mereka.
Manusia harus lebih kritis, sensitif, aktif, dan kreatif dalam memahami simbol-simbol yang
terjadi dalam interaksi sosial karena keunikan dan dinamisme simbol dalam proses interaksi sosial.
Jalur pertumbuhan manusia dan lingkungan juga ditentukan oleh interpretasi simbol yang benar.
Di sisi lain, menafsirkan tanda secara tidak benar dapat berakibat fatal bagi kehidupan manusia
dan lingkungan.
2.6

Penelitian Terdahulu

Nama
peneliti dan
tahun terbit
Putri (2015)

Hutapea
(2015)

Hutagaol &
Prayitno
(2020)

Judul penelitian

Tujuan penelitian

Tempat
penelitian

Makna Simbolik
Upacara
Mangongkal Holi
Bagi Masyarakat
Batak Toba Di
Desa Simanindo
Kecamatan
Simanindo
Kabupaten
Samosir Provinsi
Sumatera Utara

Mengetahui apa saja
benda yang
dipergunakan dalam
mangokal holi dan
apa kegunaan dari
beda tersebut.

Desa
Simanindo
Kecamatan
Simanindo
Kabupaten
Samosir
Provinsi
Sumateratara

Upacara Mangkal
Holi Pada
Masyarkat Batak
Di Huta Toruan,
Kecamtan
Banuarea, Kota
Tarutng Sumaera
Utara
Perkembngan
Ritual Adat
Mangogkal Holi
Batak Toba dlam
Kekristnan di
Tanh Batak

Mendeskripsikan
bagaimana proses –
proses mangokal
holi

Huta
Toruan,
Kecamatan
Banuarea,
Kota
Tarutung
Sumatera
Utara
Pahae Julu,
Kabupaten
Tapanuli
Utara,
Provinsi
Sumatera
Utara

Bagaimana
Perkembangan
Ritual Adat
Mangongkal Holi
Batak Toba dalam
Kekristenan di
Tanah Batak

Perbedaan

Perbedaanya
dengan penelitian
penulis adalah
dari segi tempat
dan tujuan.
Tujuan dari
penelitian peneliti
adalah untuk
menggambarkan
proses Mangokal
Holi dapat
membangun
solidaritas
keluarga dan
masyarakat di
Desa Nagori
Tongah.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang mana penelitian Putri (2015) yang meneliti Makna
Simbolik dari pacara Mangongkal Holi yang ada di masyarakat Batak khususnya suku batak Toba
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tepatnya di desa Simanindo Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara
dan penelitian Hutapea (2015) yang meneliti makna dari upacara Mangokal Holi terutama di
masyarakat Batak Di Huta Toruan, Kecamatan Banuarea, Kota Tarutung Sumatera Utara, yang
mana kedua penelitian tersebut sama-sama meneliti mengenai upacara Mangokal Holi namun
ditempat yang berbeda. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Putri (2015) dan Hutapea
(2015) yang mana penelitian tersebut belum meneliti pola komunikasi pada ritual Mangongkal
Holi, sedangkan pada penelitian ini meneliti pola komunikasi ritual Mangokal Holi sehingga dapat
membangun solidaritas keluarga dan masyarakat di Desa Nagori Tongah berdasarkan teori
Interaksionisme Simbolik
2.5 Kerangka Berfikir

Pola Komunikasi Mangokal Holi

Teori Interaksionisme Simbolik

Keluarga

Masyarakat

Solidaritas
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Keterangan :
Dari gambar diatas digambarkan bahwa Pola komunikasi dalam proses mangokal holi dapat
diketahui dengan menggunakan teori Interaksionisme simbolik ,sehingga dapat diketahui ada
umpan balik dari keluarga dan masyarakat sehingga menghasilkan solidaritas.
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