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ABSTRAK 

Stefania Anicetus Bahi Hera: Kajian Semiotik Bahasa Pernikahan Adat Budaya 

Larantuka Kabupaten Flores Timur Tahun 2019. 

Kata kunci : Semiotika Bahasa, prosesi pernikahan, Budaya Larantuka. 

     Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan wujud, fungsi dan makna 

semiotika bahasa dalam wacana pernikahan budaya Flores Timur, yang tampak 

pada struktur lapisan socioculture. Secara horisontal saluran makna yang terdapat 

di balik setiap wujud adat pernikahan tersebut, membentuk sebuah makna yang 

bermaksud atau berfungsi mengungkapkan fakta budaya secara turun temurun. 

 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek dan objek 

penelitian difokuskan pada permasalahan yang berkaitan dengan semiotika prosesi 

pernikahan dalam budaya Flores. Data di peroleh dengan melakukan studi 

pustaka, serta melakukan wawancara secara online dan di analisis dengan teknis 

analisis deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: prosesi pernikahan dalam budaya Flores 

timur, memiliki unsur keunikan sendiri yang hadir dalam keseluruhan proses 

dengan pencapaian tertinggi dalam suatu jalur terbentuknya kehidupan rumah 

tangga yang disebut keluarga, lapisan unsur semiotik yang terkandung di balik 

keseluruhan proses menciptakan makna baru yang bermanfaat dalam kebudayaan, 

dari segi landasan teorinya, penelitian ini menganalisis tentang latar belakang 

sejarah terbentuknya pemahaman hakikat tatanan konkret bahasa sebagai 

semiotika sosial serta korelasi bahasa dengan kebudayaan yang sangat penting 

untuk merelevansikan realitas prosesi pernikahan adat Flores Timur, melalui 

penafsiran para tokoh linguistik, keseluruhan peristiwa yang terdapat pada prosesi 

pernikahan tersebut, memiliki unsur semiotik yang menunjukan bahwa adanya 

struktur korelasi bahasa melalui lapisan sosiokultur pada masyarakat Flores 

Timur. 

Semua hal di atas, nampak dalam setiap unsur persoalan yang dipilih sebagai 

fokus utama dari penelitian ini, nampak dalam setiap unsur persoalan yang dipilih 

sebagai fokus utama dari penelitian ini. Unsur tersebut hadir dalam setiap satuan 

lingual dan non lingual sesuai dengan konteks situasi yang terjadi dalam 

keseluruhan proses. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk menyejarah human historical dan 

sekaligus makhluk berbudaya human cultural. Berbicara tentang manusia 

berarti berbicra tentang sejarah dan perkembangan peradapan kebudayaan 

manusia itu sendiri.Dalam konteks kehidupan sosial, manusia memiliki 

struktur kebudayaan masing-masing dan hal ini terbangun dalam 

kebudayaan konteks hidup berbangsa atau bernegara. Setiap  Negara 

memiliki keunikan dan keanekaragaman kebudayaan, sebagai bukti eksis 

ata hadirnya bangsa tersebut. 

Realisasi konkret manusia yang hidup berbangsa adalah tidak 

mengabaikan produk-produk kebudayaan yang dimilikinya dan 

melestarikanya secara konsisten atas nilai kebudayaan tersebut. Manusi 

yang berbudaya dan menyejarah harus merekontruksikan hal yang sangat 

esensial dari nilai kebudayaan dengan tidak menghilangkan unsure-unsur 

substansial di dalamnya. Sehingga,mempelajari dan mengulas secara 

spesifik tentang kebudayaan merupakan salah satu cara untuk 

mendapatkan hakikat makna,wujud serta fungsi yang dapat memberikan 

sumbangsih atau kontribusi dalam ilmu pengetahuan. 

1 
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Indonesia mempunyai salah satu cirri khas bila dibandingkan 

dengan Negara Asia lainnya, dalam hal ini keanekaragaman budaya, 

agama, bahasa dan suku bangsanya. Setiap keanekaragaman tersebut 

selalu memiliki identitasnya tersendiri dan tidak dapat dipersatukan oleh 

kondisi fisik apapun. Dengan demikian, satu hal hal yang bias memahami 

dan mengenal setiap keanekaragaman tersebut adalah bahasa. 

Dalam suatu kondisi yang berbeda, bahasa berfungsi sebagai salah 

satu produk kebudayaan dan mampu menyatukan keanekaragaman yang 

ada. Bahas juga sebagai salah satu instrumen dalam mengenal dan 

mengetahui tentang kebudayaan secara mendalam. Intinya bahwa, bahasa 

adalah salah satu produk penting dari sebuah budaya. Konkretisasi dari 

keanekaragaman ini merupakan pelestarian sejarah dalam konteks bahasa 

yang menunjukan  eksisnya budaya tersebut. 

Perlu disadari pula, bahwa mempertahankan nilai-nilai 

fundamental dari keanekaragaman kebudayaan merupakan suatu hal yang 

sulit.Oleh karna itu, peran serta masyarakat untuk melestarikan nilai-nilai 

tersebut secara nyata, sangat penting. Misalnya, melalui bahasa lisan, 

symbol, ataupun tulisan yang memiliki makna serta fungsi  tertentu. Salah 

satu bukti keanekaragaman dalam konteks kebudayaan yang masi eksis 

sampai saat ini adalah budaya lisan masyarakat  larantuka flores timur. 

Budaya lisan ini mengacu pada proses pemahaman makna mendasar dari 

setiap budaya yang ada. Namun, untuk sampai pada pemahaman budaya 

lisan tersebut, setiap orang mengalami kesulitan. Kesulitan yang dimaksud 
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adalah bagaiman terminologi mendasar dari setiap suku yang sulit 

diterjemakan. 

Keanekaragaman bahas yang dimiliki oleh masyarakat  Larantua di 

Kabupaten Flores Timur ini merupakan salah satu kendala dalam 

memahami setiap kebudayaan. Dikatakan demikian, karena hampir setiap 

suku  di Pulau Flores mempunyai bahasa tersendiri dan untuk menyatukan 

semua keanekaragaman tersebut adalah bahasa nasional yakni bahasa 

Indonesia. Namun, bagi banyak kalangan masyarakat, perbendaharaan 

kosakata bahasa Indonesia masih mengalami kesulitan dalam 

menerjemahkan istilah atau term bahasa adat yang dipakai masyarakat 

setempat, terkhusunya bahasa Larantua Flores Timur. Maka, 

konsekuensinya, terjemahan yang dipakai terkadang bersifat ambigu dan 

menyebabkan kesulitan untuk dimengerti. Hal semacam ini kerap terjadi 

pada genre upacara budayanya. 

Genre upacara yang sering dilakukan ada dua macam, yaitu 

upacara budaya yang bertalian dengan data manusia ( suklus kehidupan 

manusia) seperti: 1) speta jadi ana (upacara kelahiran anak); 2) speta nei 

nara (upacara pemberian nama); 3) speta kawe (upacara pernikahan); 4) 

speta mate (upacara  

kematian). Hal yang kedua adalah upacara budaya yang bertalian 

dengan kehidupan alam yang sudah menyatu dengan kehidupan 

masyarakat flores timur (Larantuka) seperti: 1) speta syukur (upacara 



4 
 

 

syukuran); 2) speta kreya (upacara syukuran atas panen di ladang); speta 

korke ( upacara berkumpul di rumah adat). Semua hal di atas merupakan 

bagian dari venomena bahasa yang melibatkan evidensi kebudayan pada 

masyarakat Flores Timur (Larantuka). 

Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini, adalah bahasa pada 

pernikahan budaya Flores Timur (Larantuka). Bahasa yang digunakan  

pada pernikahan suku Flores Timur (Larantuka), memiliki makna serta 

fungsi tersendiri dalam sistem kebudayaan di Flores Timur. Dikatakan 

demikian, karna bahasa yang digunakan dalam setiap prosesi 

pernikahannya memiliki fungsi serta makna yang unik. Keunikan tersebut 

hadir dalam setiap proses yang di ucapkan  melalui dialog-dialog dalam 

adat pernikahan. 

Dialog-dialog itu menggambarakan realitas bahasa sebagai wadah 

dalam menafsirkan pesan yang ingin disampaikan oleh penutur.Pesan itu 

akan terlihat dalam setiap istilah yang disisipkan saat berdialog. Istlah-

istilah ini lebih berfungsi dan bermakna dalam menafsirkan pesan yang 

ingin disampaikan, baik bagi penutur maupun bagi mitra tutur. Dari 

perspetik seimotika, bahasa pada pernikahan tersebut akan ditilik melalui 

rumusan masalah yang dipilih yakni bagaimana makna serta fungsi yang 

terkandung dibalik realitas bahasa pernikahan tersebut. Hal ini dilakukan 

untuk menemukan unsur-unsur fundamental dari subyek yang diteliti. 



5 
 

 

Terlepas dari cara dan makna khusus yang dimiliki, bahasa pada 

prosesi pernikahan dalam budaya Flores Timur (Larantuka) menarik dan 

layak untuk diteliti, serta dipelajari dari perspektif seimotika bahasa. 

Dikatakan demikian, karna hampir setiap prosesi selalu terkandung 

berbagai istilah atau simbol tertentu yang menciptakan makna baru sesuai 

dengan konteks situasinya.Semua hal mengandung filosofi budaya, 

khususnya bagi kedua mempelai yang akan mengarungi bahtera rumah 

tangga. 

B. Ruang Lingkup 

Secara sistematis, penelitian ini berusahan mengidentifikasikan hal-

hal yang berkaitan dengan judul dan berusaha membatasi arah 

permasalahan dengan meneropong hal-hal sebagai berikut. 

1. Makna seimotik bahasa pada pernikahan dalam budaya Flores 

Timur( Larantuka) 

2. Fungsi seimotik bahasa pada pernikahan dalam budaya Flores 

Timur(Larantuka) 

3. Faktor timbulnya seimotik bahasa pada pernikahan dalam budaya 

Flores Timur (Larantuka) 

 

C. Pertanyaan Penenlitian 

Berdasarkan ruang lingkup dari penelitian ini dengan mencermati 

permasalahan yang ada, maka selanjutnya dapat dirumuskan beberapa 

pokok masalah sebagai berikut. 
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1. Apakah wujud semiotik bahasa pada pernikahan adat buadaya Flores 

Timur (Larantuka) ? 

2. Apakah fungsi dan Makna semiotik bahasa pada pernikahan adat budaya 

Flores Timur (Larantuka) ? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini memiliki 

tujuan sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan makna seimotik bahasa pada pernikahan adat budaya 

Flores Timur (Larantuka) 

2. Mendeskripsikan fungsi seimotik bahasa pada pernikahan adat budaya 

Flores Timur (Larantuka) 

E. Kegunaan Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dibagi atas dua bentuk yang terdiri dari 

manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

a. Manfaat teoritis 

Di dalam penelitian ini, manfaat teoritis diharapkan dapat 

menambah beberapa hal sebagai berikut. 

1. Untuk menambah kekayaan kosa kata dalam dunia linguistik juga 

dalam bidang seimotik bahasa, serta untuk memperluas wawasan 

mengenai fenomena bahasa yang terkait dengan kebudayaan dalam 

rangka meningkatkan kualitas bahasa daerah. 
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2. Untuk memperkaya pengetahuan dalam melengkapi hasil kajian 

seimiotika bahasa yang terkait dengan pernikahan adat budaya 

flores timur (Larantuka) 

b. Manfaat praktis 

Di dalam penelitian ini, manfaat praktis diharapkan dapat 

menambah beberapa hal sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan refrensi bagi peneliti selanjutnya terutama yang 

terkait dengan kajian seimotik bahasa pada pernikahan adat 

budaya kabupaten flores timur 

2. Memberikan pemahaman praktis atas kajian seimotik bahas pada 

pernikahan dalam budaya Flores Timur (Larantuka), sebagai 

salah satu wujud fenomena bahasa yang dapat dijadikan sebagai 

bahan informasi guna menyusun kamus bahasa daerah, 

khususnya makna seimotik bahasa pernikahan adat budaya Flores 

Timur 
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