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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia termasuk salah satu negara maritim, disebut demikian karena 

sebagian besar wilayah Indonesia berupa lautan. Hal inilah yang menjadikan 

masyarakat Indonesia  memanfaatkan  dan  menggantungkan  hidupnya pada 

sumber  hasil  laut.  Ketergantungan  masyarakat  terhadap  sektor  laut mem- 

berikan  identitas  tersendiri  sebagai  masyarakat  pesisir  dengan  pola  hidup 

yang  dikenal  sebagai  kebudayaan  pesisir
1
. Salah  satu  faktor  yang  mem- 

pengaruhi terbentuknya kebudayaan adalah lingkungan alam fisik seperti situasi 

dan kondisi yang secara tidak langsung akan membentuk watak kepribadian 

serta budaya masyarakat yang tinggal di lingkungan itu
2
. 

 

Berbicara lingkungan alam, Indonesia mempunyai berbagai lingkungan 

alam dari mulai perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Dengan berbagai macam 

karakteristik alam Indonesia, tentu budaya juga berbeda-beda, baik itu 

masyarakat kota, desa, dan pesisir mempunyai karakteristik dan kebudayaan 

yang ber beda pula. Masyarakat pesisir merupakan suatu kumpulan manusia 

yang  memiliki  pola  hidup,  tingkah  laku,  dan  karakteristik  tertentu  yang 

tinggal di wilayah perbatasan antara daratan dan lautan. Masyarakat pesisir 

cenderung bertahan hidup dan memenuhi kebutuhanya dari sumber hasil laut 
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yakni  perikanan,  sehingga  masyarakat  pesisir  membentuk  budaya  sendiri 

yaitu budaya masyarakat pesisir. Selanjutnya, budaya pesisir juga dapat 

diartikan sebagai sistem pengetahuan yang berisi konsep, teori, metode, atau 

teknik yang digunakan untuk melangsungkan dan memenuhi kebutuhan 

hidupnya baik fisik maupun sosial. Budaya pesisir diantaranya berupa bahasa, 

seni, kepercayaan, pengetahuan, organisasi sosial (politik), teknologi, dan 

ekonomi.  

Masyarakat pesisir banyak terdapat di beberapa wilayah pesisir di 

Indonesia, dan antara wilayah satu dengan yang lain juga berbeda-beda 

budayanya.   Salah   satunya   adalah   berada   di   Desa   Tegalsambi.   Desa 

Tegalsambi merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Tahunan Kabupaten 

Jepara yang terletak di pesisir pantai laut Jawa dengan jumlah penduduk 

80.827 jiwa yang terdiri dari 39.305 laki-laki dan 41.522 perempuan. 

Masyarakat Desa Tegalsambi mayoritas memenuhi kebutuhan hidupnya 

bergantung pada hasil laut dan olahannya, seperti pembuat garam, krupuk 

ikan, pengasapan ikan, terasi dan pengeringan ikan
3
.  

Melihat kondisi perekonomian dan sosial masyarakat di Desa Tegalsambi, 

tentunya tidak lepas dari unsur budaya. Salah satu unsur budaya yang menarik 

dari masyarakat pesisir Desa Tegalsambi adalah gaya komunikasi terutama 

dialek dan bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi baik  dengan  sesama  

masyarakat  pesisir,  masyarakat  lain  di  luar  wilayah pesisir dan turis 

(wisatawan). Masyarakat di Desa Tegalsambi termasuk masyarakat yang 
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tinggal di wilayah pesisir, sehingga memiliki kebudayaan pesisiran  dan dapat  

digolongkan  sebagai  masyarakat  yang  peradabannya kasar. Hal ini ditandai 

dengan sikap yang lugas, spontan, tutur kata yang cenderung kasar, tetapi dari 

segi keagamaan termasuk Islam puritan dan memiliki sikap toleransi yang 

tinggi
4
.  

Corak Islam puritan dan sikap lugasnya mewarnai kepribadian 

masyarakat pesisir dalam kesehariannya. Sehingga ada ungkapan “katakan yang 

benar walaupun pahit di dengar”. Hal inilah yang terkadang tidak bisa di  

terima  masyarakat  luar  Desa  Tegalsambi,  terutama  masyarakat  Jawa seperti  

di  Kecamatan  Tahunan.  Karena  pada dasarnya  masyarakat  pesisir 

menempatkan manusia pada tingkat kesetaraan. Oleh sebab itu, masyarakat 

Desa Tegalsambi mempunyai gaya komunikasi sendiri dalam menyampaikan 

pendapatnya dan berinteraksi sosial dengan masyarakat lain.  

Berbicara budaya tentunya sangat luas pengertiannya, namun budaya 

dalam hal ini lebih dispesifikasikan pada gaya komunikasi meliputi dialek, 

penggunaan   bahasa,   sikap,   gaya   berkomunikasinya.   Kebudayaan   yang 

dimiliki oleh suku, etnis, dan agama turut mempengaruhi gaya komunikasi 

sehingga perbedaan budaya dapat menjadi sebuah rintangan dalam ber- 

interaksi satu sama lain. Terdapat rintangan budaya yang menjadi gangguan 

dalam berkomunikasi dimana rintangan budaya yang dimaksud adalah 

rintangan yang terjadi disebabkan adanya perbedaan norma, kebiasaan dan 

nilai-nilai yang dianut oleh pihak-pihak yang terlibat dalam berkomunikasi.  
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Bagaimana pun  setiap  masyarakat  mempunyai  komunitasnya  dan  di 

situlah  mereka  membentuk  budaya  komunitasnya  sendiri.  Oleh  sebab  itu 

dengan mengetahui pola komunikasi masyarakat pesisir maka akan lebih mudah 

mengetahui karakteristik masyarakat pesisir, sehingga mempermudah dalam 

pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan baik fisik maupun sumber daya 

manusia di wilayah pesisir. 

B. Rumusan Masalah 

Kebudayaan masyarakat Desa Tegalsambi yang cenderung kasar 

menjadikan model komunikasi masyarakat pesisir nampak lugas dan spontan, 

namun terkadang tidak semua masyarakat bisa menerima sikap tersebut. Oleh 

karena itu, bagaimana jika masyarakat Desa Tegalsambi Kecamatan Tahunan 

Kabupaten  Jepara  berkomunikasi  dengan  masyarakat  lain  luar  wilayah 

pesisir, mau pun turis (wisatawan). Maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana   gaya   komunikasi   masyarakat   pesisir   Desa   Tegalsambi 

Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara dalam berkomunikasi dengan 

sesama masyarakat pesisir Desa Tegalsambi Kecamatan Tahunan 

Kabupaten Jepara? 

2. Bagaimana   gaya   komunikasi   masyarakat   pesisir   Desa   Tegalsambi 

Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara dalam berkomunikasi dengan warga 

asing di luar masyarakat Desa Tegalsambi Kecamatan Tahunan Kabupaten 

Jepara? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui gaya   komunikasi   masyarakat   pesisir   Desa   

Tegalsambi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara dalam 

berkomunikasi dengan sesama masyarakat pesisir Desa Tegalsambi 

Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara? 

2. Untuk mengetahui gaya   komunikasi   masyarakat   pesisir   Desa   

Tegalsambi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara dalam 

berkomunikasi dengan warga asing di luar masyarakat Desa Tegalsambi 

Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara? 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil ini dapat memberikan gambaran mengenai gaya komunikasi 

masyarakat   pesisir dengan sesama masyarakat pesisir. 

b. Hasil ini dapat memberikan gambaran mengenai gaya berkomunikasi 

dengan warga asing di luar masyarakat Desa Tegalsambi Kecamatan 

Tahunan Kabupaten Jepara. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dengan dilakukannya penelitian ini dapat diketahui proses gaya 

komunikasi masyarakat   pesisir dengan sesama masyarakat pesisir 
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dan gaya berkomunikasi dengan warga asing di luar masyarakat Desa 

Tegalsambi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. 

c. Dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi referensi bagi 

masyarakat sekitar mengenai gaya berkomunikasi dengan warga asing 

di luar masyarakat Desa Tegalsambi Kecamatan Tahunan Kabupaten 

Jepara. 

E. Kajian Pustaka 

kajian pustaka merupakan sebagai bahan perbandingan terhadap kajian 

penelitian yang terdahulu, dan menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan 

yang sama.  

Hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi penelitian 

diantaranya adalah Penelitian yang dilakukan oleh Bayu Nitin Pratiwi dengan 

judul “ Analisis Gaya Komunikasi Ahmad Faiz Zinuddin”. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis gaya komunikasi Ahmad Faiz 

Zainuddin secara verbal maupun non verbal. Fokus penelitian dalam penelitian ini 

meliputi : gaya komunikasi the controlling style, the equalitarian style, the 

structutring style, the dynamic style, the relinquishing style, dan the withdrawal 

style. Penelitian ini termasuk studi deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan yang diselidiki. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui analisis 

mendalam terhadap dua video Ahmad Faiz Zainuddin dengan melihat komunikasi 

verbal dan non verbal yang merujuk pada gaya komunikasi di kedua video yang 

diteliti kemudian menarik kesimpulan kecenderungan gaya komunikasi yang 
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digunakan oleh Ahmad Faiz Zainuddin serta mencari data dari berbagai tulisan 

artikel, buku-buku dan internet. 

Hasil penelitrian dapat disimpulkan yaitu Ahmad Faiz Zainuddin adalah 

Founder Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT) merupakan terapi yang 

menggabungkan ilmu akupuntur dan psikologi yang disempurnakan dengan 

sentuhan spiritual yang bersifat universal. Kecenderungan gaya komunikasi 

Ahmad Faiz Zainuddin pada video pertama merujuk ke gaya komunikasi the 

controlling style dan pada gaya komunikasi yang kedua menggunakan gaya 

komunikasi the equalitarian style. Perbedaan gaya komunikasi yang digunakan 

oleh Ahmad Faiz Zainuddin  pada video yang diteliti dikarenakan perbedaan 

komunikan yang dihadapi sehingga ia menyesuaikan dengan kondisi yang ada. 

Sesuai teori yang digunakan yaitu teori dramaturgi oleh Ervin Goffman dimana 

komunikator dianalogikan sebagai aktor yang memainkan peran sesuai kondisi 

yang dibutuhkan dan dalam sitiuasi tertentu. Kesimpulan yang didapat dari 

penelitian ini adahalah bahwa Ahmad Faiz Zainuddin mengguankan gaya 

komunikasi the controlling style dan the equalitarian style dalam berinteraksi 

dengan komunikannya dan sebagai komunikator Ahmad Faiz Zainuddin mampu 

memainkan peranannya sesuai kondisi yang dibutuhkan sehingga pesan yang 

ingin disampaikan tersalurkan dengan baik
5
. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Felina Limantoro dengan judul 

“Pengaruh Gaya Komunikasi Direktur terhadap Kepuasan Komunikasi 

Karyawan di PT. Sumarni Mustajab Batu”. Penelitian ini merupakan penelitian 
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kuantitatif dengan menggunakan metode pengujian regresi dan uji T. Dengan 

simple random sampling yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebanyak 120 

responden. Pada penelitian ini juga menunjukkan adanya pengaruh  gaya 

komunikasi Direktur terhadap seluruh dimensi dari kepuasan komunikasi yang 

terdiri dari informasi yang berkaitan dengan pekerjaan, kecukupan informasi, 

kemampuan untuk menyarankan perbaikan, efisiensi berbagai saluran komunikasi 

ke bawah, kualitas media, informasi tentang organisasi secara keseluruhan, dan 

integrasi prganisasi. Sehingga, pada penelitian ini ditemukan hasil gaya 

komunikasi yang digunakan oleh Direktur PT. Sumarni Mustajab Batu adalah 

gaya komunikasi dynamic
6
.  

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Eri Pratama dengan 

judul “Gaya Komunikasi Tutor Public Speaking Dalam Komunitas “Beruang 

Matahari” di Panti Asuhan Hegarmanah Bandung”, Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif deskriptif. Penelelitian Muhammad Eri Pratama bertujuan untuk 

menganalisis gaya komunikasi tutor public speaking dalam komunitas “Beruang 

Matahari” di Panti Asuhan Hegarmanah Bandung. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan gaya komunikasi tutor public speaking dalam komunitas “Beruang 

Matahari”  mengguankan gaya komunikasi friendly, relaxed serta attentive dan 

gaya komunikasi yang paling dominan digunakan dalam komunitas “Beruang 
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Matahari” adalah gaya komunikasi friendly. Friendly style digunakan sebagai 

strategi tua ke muda tutor agar bisa masuk kedalam kelompok yang dibimbing
7
. 

Begitupun juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Bimo Andhika 

Nugroho Perkasa dengan judul “Gaya Komunikasi Pemandu Museum”. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui gaya komunikasi pemandu museum. Metode yang 

diguanakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menemukan 

adanya tiga kategori gaya komunikasi pemanduan. Pertama gaya komunikasi 

ceramah, kedua gaya komunikasi setara, dan ketiga gaya komunikasi storytelling
8
. 

Kesimpulan dari beberapa penelitian di atas yaitu, sama- sama membahas 

tentang komunikasi, tetapi dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan terhadap 

gaya komunkasi yang dilakukan oleh warga sekitar terhadap warga asing ataupun 

sesame warga pesisir Desa Tegalsambi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara 

dengan menggunakan jenis penelitian metode penelitian kualitatif.  

F. Metode Penelitian  

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian ini adalah kualitatif, bertujuan untuk memahami 

tentang fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian dan dengan cara 

menggambarkan dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan 

berbagai metode ilmiah.
9
 Pada penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan 
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metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk 

menggambarkan fenomena-fenomena yang ada dan terjadi pada saat ini atau 

saat yang lampau.
10

  

2. Subyek penelitian  

Subyek penelitian ini adalah warga pesisir Desa Tegalsambi Kecamatan 

Tahunan Kabupaten Jepara yang sampelnya diambil melalui tehnik snowball 

sampling
11

. 

3. Sumber Data 

Ada dua sumber data
12

 yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian 

ini , yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari objek penelitian 

sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam penelitian ini yang menjadi 

data sumbernya adalah hasil wawancara dengan warga Desa Tegalsambi, 

petinggi, data utama ini di catat dan di tulis atau melalui sebuah perekam 

suara dan pengambilan foto. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pihak lain, 

tidak langsung diperoleh dari objek penelitian. Data skunder bersifat 
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sebagai pendukung data primer. Data skunder dalam penelitian ini berupa 

data tertulis  yang berkaitan dengan gaya komunikasi. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Observasi 

Metode observasi merupakan cara pengambilan data dengan 

menggunakan mata langsung tanpa ada pertolongan alat standar lain 

untuk keperluan tersebut atau dengan kata lain datang langsung ke 

tempat yang akan diteliti.
13

 Teknik observasi yang digunakan dalam 

penelitian ini bersifat observasi partisipan, yaitu suatu proses 

pengamatan bagian dalam yang dilakukan oleh observer dengan ikut 

mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan di 

observasi.
14

  

Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang  

komunikasi interpersonal kiai dengan cara mengamati bagaimana 

proses gaya   komunikasi   masyarakat   pesisir   Desa   Tegalsambi 

Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara dalam berkomunikasi dengan 

sesama masyarakat pesisir Desa Tegalsambi Kecamatan Tahunan 

Kabupaten Jepara.  
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b. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-

barang tertulis.
15

 Data dokumentasi dalam penelitian ini berupa 

rekaman suara dan foto yang berfungsi untuk mendapatkan 

informasi yang berhubungan dengan gaya   komunikasi   masyarakat   

pesisir   Desa   Tegalsambi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara 

dalam berkomunikasi dengan sesama masyarakat pesisir Desa 

Tegalsambi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. 

c. Wawancara  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

wawancara secara mendalam.
16

 Jenis wawancara ini tidak terstuktur, 

karena dengan pertimbangan supaya pertanyaan- pertanyaannya 

dapat mengarah sesuai kepentingan peneliti. Peneliti mewawancarai 

beberapa narasumber yang berhubungan dengan gaya   komunikasi   

masyarakat   pesisir   Desa   Tegalsambi Kecamatan Tahunan 

Kabupaten Jepara dalam berkomunikasi dengan sesama masyarakat 

pesisir Desa Tegalsambi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. 

5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Penelaahan seluruh data dari berbagai sumber yang ada yaitu, data hasil 

dari wawancara, observasi dan dokumentasi. 
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b. Mereduksi data yaitu dengan merangkum, memilih- milih hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal yang penting, mencari tema dan pola dari data 

yang terkumpul.  

c. Menyusun dalam satuan- satuan ( unityzing ), kemudian dikategorisasikan. 

Kategori- kategori itu dilakukan dengan membuat koding.  

d. Terakhir yaitu penafsiran data.
17

 Dalam penafsiran data ini, peneliti 

menggunakan metode deskriptif analitik yaitu menganalisis data yang di 

kumpulkan berupa kata- kata, gambar, dan bukan angka, data yang di 

peroleh dari kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi, 

kemudian data tersebut di analisis dan dideskripsikan sehingga dapat 

memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas secara menyeluruh 

atas obyek penelitian tersebut.
18

  

G. Sistematika Penulisan 

Supaya memperoleh hasil data pembahasan yang sistematis dan utuh, maka 

dalam penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

1. Bagian Awal 

Pada bagian ini akan dimuat beberapa halaman, diantaranya adalah 

halaman judul, halaman pengesahan, nota persetujuan pembimbing, surat 

pernyataan, motto, persembahan, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi. 
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2. Bagian Isi 

Pada bagian ini memuat lima bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, 

obyek penelitian, analisis hasil penelitian dan penutup.  

Bab Pertama yaitu pendahuluan yang berisi tentang latar belakang 

masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan 

skripsi. 

Bab Kedua yaitu landasan teori yang membahas tentang pengertian 

gaya komunikasi, faktor pendukung, hambatan berkomunikasi, macam- 

macam gaya komunikasi, pengertian warga asing, pengertian masyarakat 

pesisir, tipologi masyarakat pesisir.  

Bab Ketiga yaitu obyek penelitian yang membahas tentang deskripsi 

wilayah desa tegalsambi, letak geografis, agama dan kepercayaan, mata 

pencarian.  

Bab Keempat yaitu analisis tentang yang membahas tent gaya   

komunikasi   masyarakat   pesisir   Desa   Tegalsambi Kecamatan Tahunan 

Kabupaten Jepara dalam berkomunikasi dengan sesama masyarakat pesisir 

Desa Tegalsambi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara dan warga 

sekitarnya.  

Bab Kelima yaitu penutup yang berisi tentang simpulan, saran dan kata 

penutup. 
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3. Bagian Akhir 

Pada bagian ini akan memuat halaman daftar pustaka dan lampiran- 

lampiran dan daftar riwayat hidup peneliti. 


