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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 INTERAKSI SIMBOLIK HERBERT BLUMER 

Bagi para interaksionis simbolik tentu saja tidak hanya berminat pada sosialisasi, tetapi 

juga interaksi pada umumnya yang “sangat penting dalam dirinya sendiri” (Blumer, 1969b:8) 

(dalam Ritzer, 2012:628). Interaksi adalah proses ketika kemampuan berpikir berkembang 

dan diungkapkan. Teori interaksionisme simbolik berorientasi pada suatu prinsip bahwa orang 

akan merespon makna yang mereka bangun sejauh mereka berinteraksi satu dengan yang lain. 

Setiap individu merupakan aktor aktif dalam dunia sosial, bahkan ia juga menjadi instrumen 

penting dalam produksi budaya, masyarakat dan hubungan yang bermakna akan 

mempengaruhi mereka. Yang berarti Interaksi simbolik menguji makna yang muncul dari 

interaksi timbal balik individu dengan lingkungan sosial dengan individu lain dan berfokus 

pada makna dan simbol yang terus menerus muncul dari interaksi antara individu satu dengan 

individu lainnya (Ritzer, 2012;629). 

Herbert Blumer menjelaskan tentang interaksi simbolik, yang mengacu pada 

kekhususan tindakan atau interaksi antar manusia. Keunikannya adalah bahwa orang saling 

menafsirkan, mendefinisikan tindakannya mereka, bukan hanya reaksi dari tindakan 

seseorang terhadap orang lain. Reaksi seseorang tidak didasarkan langsung pada tindakanya, 

tetapi pada makna yang diberikan padanya. Interaksi dapat dihubungkan melalui penggunaan 

simbol, interpretasi dan penemuan makna dalam tindakan orang lain.  Menurut Blumer bentuk 

makna adalah sesuatu yang dikaitkan dengan sebuah objek, peristiwa, fenomena dan lain-lain, 

dan meyakini bahwa makna adalah kondisi yang muncul sebagai akibat dari peristiwa 

interaksi anggota kelompok bukan dari intrinsik objek artinya bahwa makna bukan dari nilai 

yang ada dalam objek tersebut. Bagi Blumer, manusia selalu bertindak bukan hanya dari faktor 

eksternal (fungsionalisme Struktural) dan internal saja namun individu juga mampu 

memberikan arti maupun menilai dan memutuskan bagaimana individu itu bertindak 

berdasarkan relevansi yang mempengaruhinya tersebut (Mulyana, 2010: 71). 
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Ada tiga prinsip inti dalam perspektif interaksi simbolik Blumer yaitu pertama, arti 

(meaning) yang berarti setiap keseharian manusia terhadap objek didasarkan pada arti yang 

mereka berikan pada objek tersebut; kedua, bahasa (language) memberikan objek sesuatu 

yang diartikan dengan simbol-simbol, dan ketiga pikiran (thoungth) mengubah penafsiran 

setiap individu tentang simbol.  Dari teori interaksi simbolik mengakui prinsip makna sebagai 

pusat perilaku manusia. Bahasa memberikan makna kepada manusia melalui simbol. Ini 

adalah simbol yang membedakan hubungan sosial manusia dari tingkat komunikasi hewan. 

(dalam Soeprapto 2002:120-121). Blumer mengemukakan, interaksionisme simbolik sebagai 

suatu perspektif yang bertumpu pada tiga premis atau asumsi yang masing-masing 

membentuk bagian-bagian yang terintegral dalam satu kajian;  

Pertama manusia bertindak atas sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada 

sesuatu itu bagi mereka (Paloma, 1984: 263).  Makna berasal dari pikiran individu bukan 

melekat pada objek atau sesuatu yang esensial dalam objek, akan tetapi diciptakan sendiri oleh 

individu itu sendiri. Secara mendasar setiap individu bertindak terhadap sesuatu berdasarkan 

pada makna yang diberikan terhadap sesuatu tersebut. Pada pemikiran ini makna bisa diartikan 

sebagai hubungan antara lambang bunyi dengan acuannya. Sehingga setiap tindakan manusia 

terhadap suatu objek itu berbeda-beda, tindakannya tidak akan sama terhadap suatu objek 

tersebut karena memiliki arti yang berbeda. Dalam premis pertama penulis mengartikan 

bahwa asumsi merupakan makna, dimana mahasiswa Papua akan memaknai noken bermotif 

bintang kejora berbeda-beda. 

Kedua, makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain 

(Paloma, 1984: 264). Premis kedua menyatakan bahwa makna muncul dari aktor dengan 

adanya interaksi aktor yang lain atau individu berinteraksi dengan individu lainnya, meskipun 

makna muncul dari masing-masing subjek (aktor) akan tetapi hal itu tidak ada ataupun muncul 

dengan begitu saja tetapi melalui pengamatan kepada aktor yang sudah lebih dulu mengetahui, 

artinya bagi setiap aktor ataupun individu makna berasal dari cara-cara aktor bertindak 

terhadapnya dalam kaitannya dengan sesuatu. Saat aktor berinteraksi dengan aktor yang lain 

melalui proses menjelaskan atau mendeskripsikan tindakan dari masing-masing aktor 

“Respon” individu tidak dilakukan dengan secara langsung melainkan didasarkan pada makna 

yang melekat dan muncul diri dari individu tersebut atau memastikan bahwa tindakan masing-
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masing aktor yang akhirnya memunculkan tindakan sosial antara mereka. Yang artinya bahwa 

sesuatu muncul dari interaksi sosial membuat manusia secara bersama-sama membentuk arti 

dari suatu objek tersebut. Dalam premis kedua penulis mengartikan bahwa dari makna tersebut 

dari tidak semata-mata melalui dari pikirannya saja akan tetapi makna tersebut dari 

interaksinya dengan orang lain.  

Ketiga, makna-makna tersebut disempurnakan disaat proses sosial sedang berlangsung 

(Paloma, 1984; 264).  Premis ketiga menyatakan bahwa makna bukan sesuatu yang akhir 

tetapi akan berlanjut terus-menerus dalam proses pemaknaan dalam membentuk keberakhiran 

diri yang tidak akan berakhir, dalam diri aktor atau individu perlunya mempunyai kecerdasan 

dalam melihat simbol yang diperlihatkan orang lain supaya mampu mengantisipasi tindakan 

orang lain, artinya bahwa makna diibaratkan melalui suatu proses penafsiran yang digunakan 

sang aktor dalam menghadapi sesuatu yang dijumpai, sehingga diri sang aktor atau individu 

akan membuat percakapan dengan dirinya sendiri pada kerangka ini diri bisa jadi subjek 

maupun objek dan dapat memilah-milah makna makna untuk penyesuaian dengan stimulus 

rancangan yang dimunculkan diri yang yang berarti merupakan sesuatu yang diubah lewat 

proses interpretasi. Pada premis terakhir penulis mengartikan bahwa makna noken bermotif 

bintang kejora pada mahasiswa Papua diproses dalam lingkungan keluarga maupun sosial 

yang terjadi secara terus-menerus.  

2.2 KONSEP NOKEN BERMOTIF BINTANG KEJORA 

Noken merupakan salah satu kerajinan tangan dari Papua, kata noken berasal dari Biak 

Inokson atau Inoken (Antara, 2013) yang berarti tas atau kantong multifungsi yang dianyam, 

bahan utama noken terbuat dari serat kayu pohon Manduan, pohon daun Nawa atau Anggrek, 

daun Pandan maupun daun Tikar. Dengan bentuk-bentuk dan fungsi yang berbeda-beda yang 

berukuran kecil biasanya digunakan untuk mengisi barang pribadi berupa pinang dan lain-lain 

dan berukuran besar biasanya digunakan untuk mengisi bahan-bahan makanan, sayur-

sayuran, ubi-ubian, kayu bakar maupun untuk menggendong anak balita dengan penggunaan 

yang unik dan khas perempuan Papua, digantung pada bagian kepala melingkar di bagian dahi 

agar mampu mengangkat beban.  
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Tas noken yang sangat melekat dengan masyarakat Papua dan hampir ada diseluruh 

kepulauan Papua memiliki sebutan noken yang berbeda. Noken yang juga merupakan salah 

satu warisan budaya tak benda sudah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO 

(United Nations Education Scientific and Cultural Organization), pada tanggal 4 Desember 

2012 sebagai hari noken sedunia. Setiap tanggal 4 Desember dunia memperingatinya sebagai 

hari noken, hal tersebut menjadi kebanggaan bagi masyarakat tanah Papua, karena secara 

langsung budaya Papua mendapatkan perhatian, pengakuan sekaligus perlindungan di tingkat 

dunia. Tak lepas dari perjuangan dan peran serta Titus Chris Pekey, putra Papua asal Wakeite, 

Kabupaten Deiyai, penggagas noken sebagai warisan budaya dunia (Budiono, NN.2018).  

Warisan tak benda (budaya hidup) konvensi 2003 UNESCO menyatakan adanya lima 

ranah (domain) sebagai berikut noken bisa dikatakan sebagai tradisi dan ekspresi lisan, 

sehingga termasuk dalam bahasa sebagai ekspresi lisan, termasuk dalam bahasa sebagai 

warisan budaya tak bena, kedua seni pentas atau pertunjukan, noken biasa dipakai sebagai 

baju untuk pentas menari, ketiga adat istiadat, ritual, maupun perayaan- perayaan, noken 

merupakan salah satu  dari budaya Papua dalam menganyam, keempat pengetahuan dan 

kebiasaan perilaku masyarakat dalam mengenai alam dan semesta, noken dibuat memakai 

bahan dari alam, dan kelima kemahiran kerajinan tradisional, dalam masyarakat Papua yang 

bisa dikatakan sebagai kearifan lokal masyarakat Papua yang juga dapat menjadi simbol 

interaksi simbolik antara orang-orang dalam memandang kebudayaan Papua. (Agustine, 

2019: 72). 

2.3 PENELITIAN TERDAHULU  

Penelitian terdahulu sebagai acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian sehingga 

penulis dapat melihat perbedaan antara penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan yang 

dilakukan sekarang oleh penulis, berikut beberapa acuan penelitian sebelumnya juga sebagai 

referensi dalam memperkaya kajian penulisan.  

No Penelitian Hasil Penelitian 

1 Dedi Dekme (2015) Jurnal Holistik. 

Dengan judul Pengrajin Noken Pada 

Suku Bangsa Amungme di desa 

limau Asri Kecamatan Iwaka 

Pengrajin Noken  Pada Suku Bangsa 

Amungme di Desa Limau Asri Kecamatan 

Iwaka Kabupaten Mimika Provinsi Papua” 

menjelaskan tentang kehidupan pengrajin 
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No Penelitian Hasil Penelitian 

Kabupaten Mimika provinsi Papua 

dengan metode penelitin Kualitatif.  

noken di suku Amungme di Desa Limau Asri 

yang memiliki banyak sekali potensi alam 

salah satunya para pengrajin noken yang 

mengumpulkan bahan-bahan noken dari alam 

mulai dari aktivitas menganyam sampai pada 

alat-alat maupun bahan merupakan salah satu 

pikiran pengrajin noken di desa limau asri, 

karena menurut mereka simbol noken sebagai 

perempuan asli papua adalah sebagai 

perempuan yang dipandang baik karena noken 

juga melambangkan keberadaan perempuan, 

dan sebagai lambang selamat datang maupun 

selamat jalan bagi orang yang datang 

mengunjungi daerah mereka. Fungsi noken 

bagi suku amungme juga sama seperti daerah 

papua yang lain untuk mengisi hasil panen. 

2 Harto Bernabas Berty Sawen, 

Pemerdi Giri Wiloso, Elly E. 

Kudubun.(2016) 

Universitas Kristen satya Wacana. 

Berjudul Bendera Merah Putih 

Dalam Ararem (Studi Sosiologis 

Tentang Makna Simbolik Benderah 

Merah Putih Dalam Upacara 

Pembayaran Mas Kawin Pada 

Masyarakat Desa Ambroben, Distrik 

Biak Kota) dengan menggunakan 

metode kualitatif.  

berfokus pada proses pembayaran maskawin 

yang disebut Ararem yang merupakan 

identitas orang papua ( Ambroben, Biak) 

dalam upacara mengantar mas kawin adapun 

syarat penggunaan benderah merah putih 

sebagai simbol identitas bangsa Indonesia. 

Jadi, kedalaman diartikan sebagai “alat tukar” 

dan menandai serah terima mahar, 

Penghargaan dan penghormatan yang berarti 

atas identitas baru yang menjadi Indonesia, 

Dengan teori yang digunakan interaksi 

simbolik yang lebih mengarah pada Mead. 

 

3 nurul istiqomah, Dg Pabalik dan 

Nurhidaya (2019) Universitas 

Muhammadiyah sorong, dengan 

judul penelitian Eksistensi Noken 

dalam modernisasi Pada masyarakat 

Di kota sorong, metode penelitian 

menggunakan kualitatif.  

Berfokus melihat noken dalam modernisasi di 

kota sorong papua barat,dan untuk mengetahui 

upaya masyarakat dalam mempertahankan 

keeksistensian Noken dalam modernisasi di 

kota sorong hasilnya bahwa tidak adanya 

pengaruh modernisasi dalam meredupkan 

eksistensi noken sebagai salah satu kearifan 

lokal papua, baik dalam kalangan lokal 

maupun masyarakat pendatang, noken tetap 

mempunyai peminat tersendiri, hal itu ditandai 

dengan peminat yang bertambah dari waktu ke 

waktu, dan dalam upaya melestarikannya di 

kota sorong pemerintahnya mewajibkan  bagi 

seluruh instansi maupun sekolah untuk 

menggunakan noken pada setiap hari kamis. 

Menurutnya modernisasi membawa pengaruh 
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No Penelitian Hasil Penelitian 

positif terhadap eksistensi noken perbedaan 

yang terlihat bahwa ternyata hanya anak 

mudah dulu yang ingin menganyam noken dan 

sekarang lebih menganggap bahwa 

menganyam noken sangat membosankan 

sehingga hanya ada orang tua saja yang 

menganyam noken. Membuat minimnya 

generasi penerus menganyam noken 

 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti hampir sama dengan penelitian 

terdahulu yang ada pada tabel diatas nomor 1 dan 3 sama-sama membahas tentang noken dari 

dulu sampai zaman sekarang. Dan untuk nomor ke 2 pada tabel diatas membahas tentang 

bendera dan simbol bintang kejora. Ketiga konsep tersebut hampir sama fokus tentang noken 

maupun ada fokus yang membahas tentang bendera bintang kejora, tetapi yang membedakan 

fokus penelitian saya dengan penelitian diatas yaitu bagaimana makna noken dengan bermotif 

bintang kejora bagi mahasiswa Papua di salatiga. Dan metode yang digunakan pada penelitian 

saya adalah metode kualitatif dengan pedoman menyiapkan pertanyaan dan wawancara.  
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2.4 KERANGKA BERPIKIR 

Kerangka berpikir merupakan alur pikir yang logis dalam bentuk skema yang 

bertujuan menjelaskan secara garis besar pola substansi penelitian yang akan dilaksanakan. 

Adapun kerangka berpikir yang dibuat adalah seperti tampak pada gambar 1.1. dibawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

Berdasarkan gambar 1.1 di atas, Noken bermotif bintang kejora ini merupakan salah 

satu noken yang bermotif selalu digunakan mahasiswa Papua yang tinggal di Kota Salatiga. 

Meskipun ada larangan untuk menggunakannya. Sedangkan diluar Papua adapun mahasiswa-

mahasiswa yang tampak terlihat jelas saat melakukan demonstrasi dengan membawa atribut 

bendera maupun noken dengan motif bintang kejora, atribut atau simbol bendera bintang 

kejora ini sudah ada sejak dahulu biasanya digunakan juga oleh Organisasi Papua Merdeka 

sehingga bendera bintang kejora ini bisa dikatakan sebagai salah satu dari bentuk gerakan 

Papua merdeka karena jika dikibarkan ataupun dibawa oleh mahasiswa maupun OPM bisa 

dikriminalisasi oleh aparat, sehingga penelitian ini ingin melihat bagaimana mahasiswa Papua 

sebagai orang asli Papua memaknai noken bermotif bintang kejora dengan menggunakan alat 

analisis teori interaksi simbolik oleh blummer demi melihat tujuan akhir dari penelitian ini 

mendapatkan makna noken bermotif bintang kejora.  
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