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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Tradisional adalah kata yang sering terdengar telinga kita. Akhir-akhir ini 

kata tersebut menjadi semakin popular, terutama dalam masyarakat Indonesia. 

Kata tradisional seringkali diartikan sebagai sikap mental seseorang dalam 

merespon berbagai persoalan dalam kehidupan bermasyarakat (Sajogyo, 1985). Di 

dalamnya terkandung cara berpikir dan bertindak dengan memegang teguh pada 

nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.  

Definisi kata tradisional menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah 

suatu perilaku dan cara berpikir yang berpegang pada norma dan adat kebiasaan 

dan diwariskan secara turun menurun (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI))  

Dalam perkembangannya tradisional bukan hanya sekedar kiasan kata, namun 

berkembang menjadi sebuah konsep yang dapat dikomersilkan dalam dunis bisnis.  

Penggunaan konsep tradisional dalam dunia bisnis menjadi fenomena yang cukup 

popular di Indonesia, khususnya di kota besar di Jakarta. Mengapa pelaku usaha 

menggunakan kata tradisional dalam bisnis? Apakah untuk melestarikan budaya 

atau sekedar sebagai gimmick (trik untuk menarik perhatian) untuk menjaring 

pelanggan? Apakah mereka menjadikan  konsep tradisional sebagai differensiasi 

(pembeda) sebuah konsep bisnis agar berbeda dengan pesaing sejenis ? 

Pertanyaan-pertanyaan menarik inilah yang mendorong penulis untuk mengangkat 

topik konsep tradisional dalam tesis ini. 
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Fenomena penggunaan konsep tradisional berkembang pesat di Indonesia. 

Konsep tradisional ini digunakan  dalam pelbagai sektor bisnis, salah satunya 

adalah sektor bisnis kuliner. Contohnya adalah penekanan ketradisionalan oleh 

para pelaku usaha daerah di Braga. Pada awalnya jalan Braga hanyalah jalan kecil 

yang menghubungkan antara gudang kopi dengan jalan pos, di mana terdapat 

sebuah toko serba ada bernama Toko De Vries yang sering dikunjungi setiap akhir 

pekan oleh para pemilik perkebunan. Karena mereka sering berkumpul, mulailah 

di banguna restoran dan hotel di jalan Braga yang dapat dinikmati oleh para 

bangsawan Belanda (Risa, 2015). Kini, cerita masa lalu Braga ini sering 

dimunculkan kembali di dalam kedai kedai yang terdapat di jalan tersebut. 

Konsep tradisional pelaku usaha terdapat pula di kota Jakarta Selatan. 

Sowe Ora Jamu, nama binsis tersebut, adalah sebuah usaha yang juga 

menggunakan konsep tradisional. Suwe Ora Jamu didirikan pada 25 Februari 

2013 oleh pasangan suami istri asal surabaya yang menjual jamu-jamu tradisional 

yang di kemas secara lebih higeinis dan menawarkan konsep tradisional. 
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                                        Gambar 1.1 Suasana kafe suwe ora jamu 

Suwe Ora Jamu juga mendesain outlet dengan berbagai macam ornamen 

tradisional, sehingga konsumen merasakan ambience (suasana) dan pengalaman 

berbeda bila berkunjung. Di kafe suwe ora jamu, pengunjung dapat menemukan 

segala sesuatu yang antik. Terdapat macam- macam hiasan dinding yang  

tujuannya agar konsumen dapat merasakan ambience (suasana) yang unik dan 

berbeda. 
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                                                Gambar 1.2 Kafe Suwe Ora Jamu 

                           

                                                  

                                                      Gambar 1.3 Lukisan Dinding dan alat komunikasi 

 

Di kafe tersebut, selain terdapat lukisan dan tulisan Presiden Soekarno 

(lihat gambar 1.3) terdapat juga alat komunikasi telepon yang ada di tahun 1963. 

Ini semakin memperkuat konsep tradisional di outlet kafe suwe ora jamu. 
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              Gambar 1. 4 Pelatihan pengenalan dan pembuatan jamu asli Indonesia 

 

Fenomena tradisional bukan hanya berkembang di ranah bisnis kuliner, 

namun juga merambah ke industri usaha lain, antara lain fashion yang 

menggunakan kain-kain khas Indonesia. Konsep ini juga digunakan dalam bisnis 

jasa fotografi. Kenyataan ini membuat peneliti bertanya, apakah motif para pelaku 

usaha mengangkat konsep tradisional? Apakah konsep tradisional dalam sebuah 

bisnis menjadi trik untuk menarik pelanggan? Apakah alasan membuat pelanggan 

di segmen pasar tertentu menggunakan produk atau jasa dengan konsep 

tradisional? Mengapa sekelompok pelaku usaha menciptakan suatu trik untuk 

menarik pelanggan, dengan membuat suatu identitas produk atau jasa yang 

menarik?  

  

1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah 

Sebagai terlihat pada bagian di atas, konsep tradisional kini telah menjadi 

suatu fenomena baru dan popular  dalam dunia bisnis di Indonesia, terutama di 

kota besar. Seperti Jakarta, Bandung dan kota-kota besar lainnya. Pelaku usaha 
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menggunakan konsep tradisional untuk menarik pelanggan. Mereka juga 

menjadikan nilai tradisional sebagai dasar dalam menciptakan produk dan jasa 

yang unik yang dapat menjadi suatu identitas yang memiliki nilai di benak 

pelanggan. Salah satu dari bisnis yang menekankan pada keunikan berdasarkan 

konsep tradisional tersebut adalah usaha jasa fotografi pernikahan. Usaha jasa 

fotografi ini menawarkan pelanggannya untuk melangsungkan pernikahan dengan 

kostum dan ritual tradisional.  

Salah satu pelaku usaha yang bergerak dalam jasa fotografi yang 

menggunakan konsep tradisional adalah Soe&Su. Pelaku usaha ini bergerak 

dalam jasa fotografi pernikahan. Pernikahan di Indonesia tentu terkait dengan adat 

istiadat yang melibatkan keluarga antara kedua calon pengantin. Sebagian dari 

pasangan yang menikah memilih konsep tradisional dalam melangsungkan 

pernikahan mereka. Soe&Su melihat hal ini sebagai sebuah kesempatan untuk 

berperan sebagai penyedia jasa fotografi pernikahan dengan mengangkat 

pernikahan adat tradisional. Hingga saat ini, Soe&Su sudah memiliki pengalaman 

lebih dari 10 tahun menekuni bisnis fotografi dengan konsep ini.  

Penekanan Soe&Su pada konsep tradisional membuat peneliti (dan 

barangkali sebagian orang Indonesia lainnya) bertanya tanya. Mengapa Soe&Su 

memilih mengangkat konsep tradisional? Apakah hanya sekedar demi 

kepentingan pemasaran? Atau adakah motivasi lain di balik keputusan 

mengangkat konsep tradisional tersebut? Lalu bagaimana dengan para pelanggan? 

Apakah mereka memilih konsep tradisional sebagai akibat dari kampanye 

Soe&Su? Atau apakah mereka memang telah mengambil keputusan untuk 

menggunakan konsep tradisional dalam kegiatan mereka yang akan diabadikan 
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oleh fotografer Soe&Su? Lalu apakah yang mereka maksud sebagai “tradisional” 

sama dengan yang dimaksud oleh pelaku usaha Soe&Su? 

Pertanyaan-pertanyaan menggelitik di atas dapat kita jawab, setidaknya 

sebagaian, bila kita mengetahui bagaimana mereka yang terlibat memaknai 

konsep tradisional itu. Oleh sebab itu, maka pemaknaan konsep tradisional, baik 

oleh pihak Soe&Su maupun oleh para pelanggan pelaku usaha ini akan penulis 

jadikan sebagai fokus dari penelitian ini. Agar lebih jelas, maka penulis akan 

memformulasikan fokus penelitian ini dalam pertanyaan-pertanyaan berikut ini :  

a. Bagaimana pelaku usaha yang terlibat jasa fotografi Soe&Su memaknai 

konsep tradisional ? 

b. Bagaimana pelanggan Soe&Su memaknai konsep tradisional ? 

c. Bagaimana kedua kelompok diatas menginternalisasi makna tradisional ? 

 

 

 

1.3 Tujuan dan Signifikasi Penelitian 

Melalui permasalahan yang telah dirumuskan dan agar penelitian ini lebih 

terarah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

a. Memaparkan pemahaman mengenai bagaimana Soe&Su memaknai 

sebuah konsep tradisional yang ditawarkan sebagai sebuah 

meanciptakan realitas sosial yang memberikan nilai dalam konsep 

tradisional 
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b. Memaparkan pemahaman mengenai bagaimana pelanggan yang 

mengetahui dan menggunakan jasa fotografi Soe&Su dalam memaknai 

konsep tradisional 

c. Memaparkan pemahaman mengenai bagaimana pelaku usaha Soe&Su 

dan pelanggan meninternalisasikan makna tradisional sebagai 

pengungkapan makna 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara akademis yaitu bagi peneliti 

di masa yang akan datang terutama pada penelitian bidang komunikasi khususnya 

kajian konstruksi realitas sosial dalam sub sektor usaha di kota-kota besar. Dari 

segi sosial, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 

masyarakat, sebagai perluasan pemahaman dan wawasan, tentang fenomena 

sebuah konsep tradisional yang berkembang  dalam beberapa sektor bisnis, contoh 

dalam bidang kuliner, bidang fotografi. 

 

1.4 Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teoritis 

1.4.1 Penelitian Terdahulu 

     Penelitian-penelitian yang berfokus pada konstruksi realitas sosial yang  

berbasis budaya telah dilakukan oleh berbagai peneliti lain sebelumnya. Meski 

demikian, fokus pada pemaknaan kebudayaan masih merupakan area yang sangat 

luas untuk digali kemali. Secara khusus, penelitian yang berfokus menggali 

makna konsep tradisional dan penerapannya pada dunia bisnis masih belum 

banyak dilakukan di Indonesia  

Penelitian dan hasil publikasi terdahulu yang menarik untuk diangkat 

adalah penelitian dengan tema konstruksi makna hijab fashion bagi “moslem 
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fashion blogger” (Istiani, 2015). Penelitian ini mengulas tentang fenomena 

perkembangan moslem fashion di Indonesia yang semakin meningkat. Penelitian 

tersebut mencoba menemukan pemahaman Moslem Fashion Blogger mengenai 

hijab fashion,  dalam hal ini pemahaman di kalangan pemakaian hijab, mengenai 

kaitan penggunaan hijab dengan unsur fashion. Melalui pendekatan teori 

konstruksi sosial atas realitas yang diajukan oleh Berger dan Luckmann. 

Penelitian di atas memberikan penjelasan mengenai bagaimana seseorang 

beraktivitas di laman (blog) dengan konten hijab fashion. Penelitian tersebut juga 

menjelaskan bagaimana individu di atas membangun dunia sosialnya dengan cara 

bekerja bersama individu lainnya yang terlibat didalam realitas tersebut, di mana 

mereka saling mengkonstruksi dan merekonstruksi. 

Penelitian kedua dengan tema makna komunikasi tradisional kesenian 

masamper di kota Manado (Makasenda, 2014). Penelitian ini mengulas tentang 

masamper yang merupakan salah satu budaya tradisional penduduk Manado yang 

tetap dipelihara, dibina dan dikembangkan oleh masyarakat Sangihe, masamper 

salah satu media komunikasi tradisional yang terkait dengan pengungkapan hati 

nurani masyarakat yang mengandung nilai etika, moral, patriotik. Penelitian ini 

juga menjelaskan masemper salah satu kesenian yang menggunakan simbol 

komunikasi karena lagu–lagu yang disampaikan merupakan pesan-pesan yang 

dibawakan dalam bentuk nyanyian. 

Berbeda dari  kedua penelitian terdahulu tersebut, penulis belum 

menemukan penelitian yang membahas tentang makna tradisional, penelitian ini 

akan membahas tentang konstruksi makna konsep tradisional di benak 

masyarakat. Penulis berusaha untuk mengangkat dari berbagai sudut pandang dari 
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makna tradisional, bagaimana individu dapat menafsirkan dan memaknai 

tradisional sesuatu yang berbeda dan bernilai tinggi. 

 

1.4.2 Kerangka Teoritis 

Penelitian ini dapat dikategoikan dalam ranah ilmu sosial interpretif. 

Ranah penelitian ini mencoba memahami bentuk dasar dari keberadan manusia, 

dan oleh karenanya penelitian interpretif memiliki sifat hermeuntik, serta berada 

dalam tradisi sosiologi dan fenomenologi (Saifuddin, 1997). Makna menjadi 

bagian dari permasalahan dalam ilmu sosial. Melalui interpretasi, didapatkan 

sebuah makna tindakan dan kebudayaan berkaitan dengan cara kehidupan sosial 

yang dikonseptualisasi untuk peningkatan dunia sosial (Greetz, 1973). Model 

penelitian interpretif bertujuan memahami kehidupan sosial yang didasarkan pada 

interaksi sosial dan bagaimana sistem makna telah terkonstruksikan secara 

“natural” dari masing-masing individu. Pada sub sub bab ini, peneliti akan 

membahas beberapa teori yang termasuk dalam ranah ilmu sosial interpretif, atau 

secara spesifik, ranah teori interaksionisme dalam sosiologi. Teori-teori tersebut 

adalah, teori interaksionisme simbolik, teori dramaturgi, dan teori konstruksi 

sosial.  

 

 

1.4.2.1 Interaksi Simbolik 

Interaksi simbolik merupakan salah satu teori awal yang dapat 

dikategorikan ke dalam teori interaksionisme. Teori ini didasarkan atas pemikiran 

Herbert Blumer. Menurut Blumer, interaksi manusia dibangun dengan 
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menggunakan simbol-simbol yang kemudian menjadi sebuah makna berdasarkan 

hasil interaksi manusia secara langsung (Carter & Fuller,2015). 

Tiga dasar pemikiran Blumer, yakni : (1) manusia bertindak terhadap 

manusia lainnya berdasarkan makna yang diberikan orang lain kepada mereka (2) 

makna diciptakan berdasarkan hasil interaksi sosial antar manusia (3) makna 

dimodifikasi melalui proses interpretif (Carter & Fuller,2015). 

Dalam penelitian mengenai konsep tradisional, subjek menggunakan 

media sosial (simbol) untuk penawaran jasa fotografi. Subjek menggunakan citra 

foto pernikahan adat tradisional pada media sosial instagram sebagai media 

komunikasi. Selanjutnya, bagaimana calon pelanggan dapat menangkap makna 

simbol-simbol sehingga terjadi interaksi secara langsung antar manusia. 

 

1.4.2.2 Teori Dramaturgi 

Teori dramaturgi pertama kali diperkenalkan oleh Erving Goffman dalam 

bukunya yang berjudul „The Presentation of Self in Everyday Life’, yang 

merupakan perluasan dari teori interaksi simbolik. Menurut pemikiran Goffman 

ketika manusia berinteraksi dengan sesama, manusia tersebut dapat mengelola 

pesan yang diterima dan tertanam dalam benak individu. Teori ini menjelaskan 

individu memiliki sifat berbeda antara kehidupan yang ditampilkan dalam 

kehidupan  bermasyarakat, dan kehidupan pribadi misalnya keluarga, kerabat atau 

sahabat, individu akan berusaha untuk mengembangkan perilaku-perilaku yang 

mendukung peranannya.  

Menurut Goffman, tindakan tersebut  diibaratkan “teater drama”, bilamana 

interaksi sosial manusia sama dengan pertunjukkan panggung drama, di mana 
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setiap manusia membangun dan menjalankan perannya masing-masing dalam 

kesehariannya. Setiap manusia mengatur bagaimana ia berinteraksi dan 

berekspresi dengan orang lain. Setiap orang memiliki panggung depan dan 

panggung belakang dan mereka secara sadar terus menjalankan identitasnya 

berdasarkan situasi „panggung depan‟ yang telah diperlihatkan kepada audience-

nya atau masyarakat luas yang menjadi targetnya. 

Misalnya dalam sebuah foto pre wedding dengan konsep tradisional adat 

Jawa Tengah, pasangan calon pengantin diharapkan menggunakan busana adat 

Jawa Tengah lengkap guna mendukung makna dari konsep tradisional. Bagian 

panggung belakang adalah sisi di mana manusia tersebut bebas mengekspresikan 

dirinya dan berbeda dengan apa yang ditampilkannya di sisi panggung depan. 

Misalnya bagaimana internal Soe&Su yang nampaknya menginternalisasikan 

makna konsep tradisional tersebut, padahal terdapat motif  lain yakni tindakan 

“komersialisasi” terhadap sebuah konsep tradisional. Tindakan pengelolaan kesan 

ini juga melibatkan sejumlah orang yang mendukung pementasan serta penonton.  

 

1.4.2.3  Realitas Sebagai Konstruksi Sosial  

Istilah realitas sebagai konstruksi sosial menjadi terkenal sejak 

diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (1966).  Menurut 

Berger, realitas sosial bagi individu tidak terjadi secara alamiah namun dibentuk 

dan dikonstrusikan. Setiap individu memiliki konstruksi yang berbeda-beda atas 

suatu realitas berdasarkan pengalaman, prefensi, pendidikan, lingkungan sosial. 

teori konstruksi sosial atas realitas berproses secara simultan melalui tiga proses 
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sosial, adalah eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi, tiga proses terjadi 

antara individu satu dengan individu lain (Berger & Luckmann, 1966). 

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto realitas diartikan sebagai sesuatu 

yang nampak yang dimaknai, dipahami bahkan diyakini dalam pikiran manusia 

(Wignjosoebroto, 2001) Konstruksi realitas sosial berfokus pada membangun 

sesuatu atau menciptakan sesuatu dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. 

Dengan kata lain konstruksi atas realitas menggambarkan proses sosial melalui 

tindakan dan interaksi manusia, yang mana individu menciptakan secara terus 

menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif.  

Dalam proses identifikasi, dibagi menjadi 3 (tiga) : eksternalisasi, 

objektifikasi dan internalisasi (Berger & Luckmann, 1966). Eksternalisasi adalah 

bagian penting dalam kehidupan individu dan menjadi bagian dari dunia sosio 

kultural, proses eksternalisasi terjadi pada tahap mendasar dalam pola perilaku 

interaksi manusia, tahap eksternalisasi ini berlangsung ketika produk sosial 

tercipta di dalam masyarakat, kemudian individu mengeksternalisasikan 

(penyesuaian diri) ke dalam dunia sosio kulturalnya, proses eksternalisasi dalam 

konteks tradisional, individu memahami tradisional sebagai suatu realitas 

subyektif dan menjadi sebuah bagian penting, maka tradisional dianggap penting 

dalam kehidupan seseorang untuk melihat dunia luar. 

Proses objektifikasi, di mana sebuah kata tradisional pada tahap 

institusionalisasi, dimana individu melakukan obyektivasi terhadap produk sosial, 

baik pencipta maupun individu lain. Kondisi tersebut berlangsung tanpa harus 

mereka saling bertemu, artinya obyektivasi itu bisa terjadi  dapat memaknai 

sebagai sesuatu yang dapat dilihat oleh panca indera dibentuk dari kepercayaan 
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manusia melalui penyebaran opini konsep tradisional yang berkembang di 

masyrakat melalui diskursus opini masyarakat tentang tradisional dan tanpa harus 

bertatap muka antar individu. Tahap berikutnya adalah proses internalisasi, yaitu 

suatu manifestasi dari proses subyektif orang lain dengan subyektif individu, yang 

menjadi sebuah makna. Dalam bentuk internalisasi individu tidak hanya 

memahami proses subyektif orang lain, namun individu tersebut memahami dunia 

dimana ia hidup dan dunia menjadi dunia individu sendiri, menandakan bahwa 

individu dengan individu lain mengalami interaksi sosial dan berlangsung proses 

internalisasi melibatkan identifikasi subyektif dengan norma yang sesuai 

dimasyarakat. Dalam konteks tradisional ditafsirkan oleh internal Soe&Su konsep 

tradisional diinternalisasi sebagai bentuk dalam pelestarian budaya dalam suatu 

negara, dan menurut eksternal Soe&Su (pelanggan) konsep tradisional 

diinternalisasikan sebagai sesuatu hal yang unik, berbeda dan bernilai tinggi.     

 

1.4.3 Kerangka Konseptual 

Yang dimaksud dengan kata “tradisional” adalah perilaku manusia dan 

pola berpikir yang berpegang pada norma dan adat kebiasaan disekitarnya dan 

dilakukan secara turun menurun(Sajogyo, 1985). Istilah modern sering 

“dilawankan” dengan istilah tradisional. “modern“ adalah sejenis tatanan sosial 

yang membentuk sebuah gaya kehidupan, yang mempengaruhi akal pikiran 

manusia, dan akan menyingkirkan pemikiran-pemikiran tentang mitos atau 

kepercayaan yang bersifat abstrak dan mistis yang tidak dapat tangkap oleh panca 

indra manusia (Piotr, 2004). Manusia modern lebih mempercayai sesuatu dalam 

bentuk nyata (Piotr, 2004). Modernisasi membawa pengaruh perubahan dalam 
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aspek nilai sosial, dan memiliki masalah pertentangan dengan nilai-nilai 

tradisional. 

   

1.4.3. 1 Konsep Tradisional Sebagai Penanda 

Ferdinand de Saussure dalam teori semiotiknya menyebutkan bahwa sign 

(tanda) terbagi menjadi dua bagian yaitu penanda (signifer) dan petanda 

(signifed). Penanda dilihat sebagai wujud fisik, sedangkan petanda dilihat sebagai 

makna yang diungkap melalui konsep atau nilai-nilai yang terkandung dalam 

tanda, tanda menurut Saussure, merupakan obyek fisik yang memiliki makna 

(Yakina, 2014). 

Bagi Saussure, ciri arbitrer tanda merupakan inti dari bahasa manusia, 

arbitrer berarti bahwa tidak ada keharusan untuk menghubungkan antara penanda 

dan petanda. Hubungan tersebut ditentukan oleh aturan atau kesepakatan di antara 

individu. Dengan kata lain tanda tidak memiliki satu makna tunggal dan tetap, 

melainkan banyak dan dapat berubah ubah. Berdasarkan hal itu, makna bisa 

didefinisikan oleh hubungan satu tanda dengan tanda lainnya, bukan oleh 

hubungan tanda tersebut dengan realitas eksternal. Hubungan antara tanda 

tersebut dengan tanda lainnya dalam satu sistem disebut nilai, bagi Saussure nilai 

adalah hal penting yang menentukan makna. Dalam konteks tradisional yang 

bersifat arbitrer, makna tradisional tergantung pada bagaimana individu 

memaknai dari produk sosial. Misalnya pernikahan menggunakan dekorasi 

gebyok berwarna coklat sebagai penanda pernikahan adat Jawa Tengah, namun 

petanda yang diungkap melalui konsep pernikahan tradisional memiliki makna 
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yang banyak, gebyok warna coklat dapat dimaknai sebagai sesuatu yang dekorasi 

indah bernilai tinggi atau sebagai dekorasi yang kuno dan kaku. 

 

1.4.4 Makna Konsep Tradisional 

Menurut Berger dan Luckmann, proses sosial yang merupakan sebuah 

tindakan yang di dalamnya terdapat interaksi dilakukan secara terus menerus atau 

turun menurun (Berger&Luckmann, 1966). Realitas sosial dapat dilihat dari 

subyektivitas dan dunia obyektif di sekitar individu tersebut. Dalam proses sosial, 

individu dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas dalam dunia 

sosialnya. Realitas sosial yang dimaksud adalah realitas subyektif, realitas yang 

terbentuk berdasarkan proses penyerapan kembali obyektif melalui proses 

internalisasi (Subiakto, 1997). 

  

1.4.5 Kerangka Pemikiran  

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian diperkuat dengan 

teori dan konsep yang saling berhubungan. Penulis melihat fenomena sekelompok 

pelaku usaha yang menggunakan konsep tradisional sebagai yang dikonstruksikan 

dalam benak pelanggan, melalui suatu perilaku atau tindakan dan dilakukan 

secara terus menerus. Dalam hal ini bisnis kuliner menjadi bisnis yang banyak 

ditemukan menggunakan konsep tradisional. Di bidang lain terdapat jasa fotografi 

pernikahan yang menggunakan konsep tradisional menjadi ciri khas. 

Yang kedua penulis melihat fenomena bagaimana konsep tradisional dimaknai 

dan diinterlisasikan oleh pelaku usaha  dan konsumen sebagai suatu konsep yang 

tidak kuno dan kaku. Teori dan konsep terbaru mengenai konstruksi realitas sosial 
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dan implementasinya memperkuat penulis dalam memahami fenomena tradisional 

sebagai konstruksi sosial yang dimaknai memiliki value (nilai) 

Tabel 1.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketiga, ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian didukung dengan fakta – 

fakta yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa konsep tradisional bukan hanya 

sebagai daya jual dalam suatu bisnis komersil, namun lebih dari itu konsep 

tradisional dimaknai sebagai hal unik, sakral, memiliki ciri khas dan memiliki 

nilai tinggi bagi manusia yang menjalankan dan melestarikan konsep tradisional. 

 

Fenomena konsep tradisional yang 

dipergunakan oleh sekelompok pelaku bisnis 

di kota-kota besar di Indonesia 

Konstruksi Realitas Sosial   

(Makna & internalisasi Konsep Tradisional ) 

 

Konsep Tradisional dimaknai sebagai sesuatu 

hal yang memiliki unik, sakral, memiliki ciri 

khas dan bernilai tinggi 
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1.5 Paradigma dan Metode Penelitian  

 

1.5.1 Paradigma Penelitian  

Paradigma merupakan sebuah pandangan luas dengan perspektif yang 

umum; disebut juga sebagai sebuah cara untuk mengurai kompleksitas dari 

permasalahan yang ada di dunia (Tahir, 2011). Dengan kata lain, paradigma dapat 

diartikan sebagai sebuah konsep yang digunakan secara bersama-sama untuk 

mengarahkan peneliti dalam berpikir sehingga penelitian yang dilakukan dapat 

terarah. Paradigma positivisme atau positivist social science diasosiasikan dengan 

teori sosial yang meliputi teori struktural fungsional, pilihan rasional dan teori 

pertukaran. Paradigma positivisme digunakan dalam metode penelitian data 

kuantitatif, bertujuan untuk mendapatkan penjelasan secara ilmiah mengenai 

realitas sosial. (Neuman W. , 2011). Paradigma interpretif atau interpretive social 

science diasosiasikan dengan interaksi simbolik dan berbagai teori lainnya. Jenis-

jneis paradigma interpretif meliputi hermeneutics, constructionism, 

ethnomethodology, cogniive, idealist, phenomenological, subjectivist and 

qualitative sociology.  

Tujuan menggunakan paradigma interpretif adalah untuk memahami kehidupan 

sosial dan bagaimana cara individu menanggapi secara natural dengan melihat 

kehidupan sosial orang tersebut. Paradigma interpretif memperlihatkan bahwa 

kehidupan sosial didasari pada interaksi sosial dan makna yang terkontruksi sesuai 

interprestasi individu atas peristiwa realitas sosial. (Neuman W. , 2011). Menurut 

Neuman, dalam paradigma interpretif, salah satu faktor yang berperan ialah 

common sense atau natural attitude yang berguna sebagai sumber informasi yang 
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vital digunakan untuk memahami makna dan berinteraksi manusia secara rutin 

(Neuman W. , 2011), Dalam penelitian ini penulis menggunakan paradigma 

interpretif, inti dari paradigma mengukapkan bagaimana realitas sosial dibentuk 

dan dipertahankan oleh individu. 

 

 

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data  

Data, apabila diterjemakan secara harfian merupakan „sesuatu yang 

diberikan‟ atau dengan kata lain data merupakan sebuah fakta yang berasal dari 

objek tertentu yang sedang diteliti. Data dapat berupa angka maupun kata-kata, 

tergantung dengan jenis penelitian yang sedang dilangsungkan dan data dapat 

diperoleh dari sumber data (Ningrum, 2015). Pada penelitian ini teknik 

pengumpulan data dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder 

 

1. Sumber Data Primer : 

Sumber data primer adalah sumber data yang utama di mana data 

diperoleh untuk diolah menjadi sebuah temuan penelitian. Dalam penelitian ini, 

data primer akan berusaha diperoleh melalui wawancara  dengan pucuk pimpinan 

Soe&Soe yang bernama Bapak Candi Soeleman, serta staf beliau yang menduduki 

tingkat manajerial, yaitu Bapak Adi P. Soemantri dan Bapak Heince Valention. 

Data primer juga akan dipeoleh melalui wwancara dengan para pelanggan yang 

menggunakan jasa Soe&Su, yaitu Ibu Putri. K dan Ibu Icha. D. Selain itu peneliti 

juga akan melakukan wawancara dengan calon pelanggan yang belum 

menggunakan jasa Soe&Su, yaitu Ibu Imma. R dan Ibu Illona.  
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2. Sumber Data Sekunder : 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai macam 

literatur dan situs internet yang berhubungan langsung dengan topik penelitian.  

 

 

1.5.3 Keabsahan Penelitian 

Pengumpulan data menjadi suatu langkah penting yang mendukung suatu 

penelitian ilmiah. Data yang telah terkumpul akan dilakukan analisa dan 

dilakukan penarikan kesimpulan dari topik penelitian yang dilakukan. Keabsahan 

atau validitas data menjadi begitu penting untuk menghasilkan suatu analisa data 

yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Realitas data 

berkaitan dengan tingkat konsistensi data yang didapat dengan menggunakan 

beberapa bentuk teknik pengumpulan data (Pawito, 2007) Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk mendapatkan hasil validitas dan 

reabilitas data yang maksimal.  

Teknik triangulasi merupakan proses analisis data dengan meneliti 

kebenarannya dengan data empiris (sumber data lainnya) yang tersedia. Menurut 

Neuman, proses triangulasi merupakan cara untuk melihat sesuatu dengan lebih 

baik menggunakan beberapa sudut pandang untuk meningkatkan ketepatan data. 

(Neuman W. , 2011) 

Proses keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, yaitu menguji 

kredibilitas dengan cara mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber yang 

berbeda. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas 2 bagian besar, 
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yaitu sumber internal (CEO &level manajerial Soe&Su) dan sumber eksternal 

(pelanggan). Dari dua jenis sumber yang berbeda, akan diperiksa apakah kedua 

data yang diperoleh akan menghasilkan kesimpulan yang sama. 

 

 

1.5.4 Pengolahan dan Rencana Analisa Data 

Setelah data terkumpul penulis berusaha untuk mengolah dan melakukan 

interpretasi data. Analisis data dilakukan dengan melibatkan data – data yang 

telah terkumpul dari proses observasi dan dokumentasi (Creswell, 1998). Penulis 

melakukan penafsiran terhadap data – data yang ada dengan menghubungkan 

kategori – kategori yang telah disusun dalam penelitian ini. Penelitian diharapkan 

dapat memperjelas bagaimana sebuah konsep tradisional yang di anggap kuno dan 

tidak menarik dapat dikonstruksikan menjadi konsep yang unik, aunthentic, 

memiliki nilai yang tinggi. 

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan setiap data yang diperoleh 

dari hasil observasi dan dokumen – dokumen terkait dengan topik penelitian. 

Hasil data yang diperoleh oleh peneliti direduksi, dideskripsikan, dilakukan 

analisa, dan ditarik kesimpulan. Dalam menggambarkan hasil pengambilan data 

dalam penelitian dilakukan tahapan sebagai berikut : 

1. Tahap penyajian data : data disajikan dalam bentuk deskripsi dari hasil 

pengambilan data.  

Tahap penyajian hasil penelitian : data yang telah dilakukan 

pengolahan,disajikan dalam bentuk analisa dan kesimpulan sesuai dengan topik 

penelitian yang dilakukan. 
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1.6 Objek Penelitian 

  

1.6.1 Konsep Tradisional Dalam Fotografi Soe&Su 

Soe&Su merupakan perusahaan jasa fotografi yang berdiri pada tahun 

2007 bergerak  fotografi retail yang fokus dalam bidang pernikahan. Soe&Su 

memiliki visi untuk dapat menjadi market leader di jasa fotografi pernikahan yang 

berbasis budaya, misi untuk membantu setiap calon pengantin untuk mewujudkan 

impian pernikahan. Soe&Su berlokasi di Lv.5 Penthouse Gedung Ranuza, Jln. 

Timor Raya, Jakarta Pusat (Soe&Su, https://soeandsu.com/, 2010). 

Dalam menjalankan bisnis jasa fotografi pernikahan ditemukan banyak 

pelaku usaha konsep internasional. Konsep internasional terkesan sederhana dan 

cenderung tidak konseptual dalam hal dekorasi dalam fotografi pra pernikahan 

dan pernikahan. Menurut Bapak Candi Soeleman sebagai  pimpinan Soe&Su, 

fotografi tradisional cenderung lebih sulit, karena persiapan harus matang. 

Fotografer juga harus paham tradisi dan paham dalam pengambilan citra foto. 

Berdasarkan hal tersebut harga yang ditawarkan di kelas ini berkisar di atas 50 

juta – keatas, pelaku usaha fotografi masuk kategori low volume high price 

(volum sedikit, harga tinggi). 
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Gambar 1.5 Halaman Profile website Soe & Su 

 

 

 

 

 

Gambar 1.6 Halaman Profile Instagram Soe & Su 

 

Soe&Su adalah perusahaan jasa fotografi yang cukup terkenal di 

masyarakat kelas sosial menengah sampai atas. Candi Soeleman sebagai CEO 
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Soe&Su cukup berhasil membuat perusahan fotografi Soe&Su bertahan di 

dinamisnya dunia fotografi dan memiliki manajemen yang prima. Terlepas dari 

hal manajemen, Candi Soeleman juga mengaku merasa memiliki tanggung jawab 

sebagai warga negara Indonesia untuk mempertahankan budaya. Ini menjadi salah 

satu faktor mengapa Soe&Su mengambil konsep Soe&Su selain memang belum 

ada perusahaan yang serius dengan market tersebut.Internal Soe&Su memberikan 

informasi mengenai portfolionya menggunakan media sosial Instagram. 

Pelanggan dapat meilhat foto dan video cinematic dari beberapa konsumen 

Soe&Su. Media sosial instagram sudah diikuti 25.000 followers (pengikut), Dari 

beberapa foto terlihat konsumen yang menggunakan adat tradisional untuk foto 

pra pernikahan dan pernikahan lebih banyak dibandingkan mereka yang 

menggunakan konsep modern. 

 

Gambar 1.7 Pernikahan Adat Jawa, prosesi sungkeman 
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Gambar 1.8 Foto Pernikahan Adat Jawa Tengah 

 

 

Menurut Candi Soeleman, adat Jawa Tengah dan Jawa Barat merupakan 

adat yang paling diminati oleh pelanggan. Peminat kedua adat diatas berasal dari 

pelanggan lokal dan luar negeri, yang ingin pernikahan menggunakan pakem – 

pakem tradisional. Soe&Su dalam menggarap pasar konsep tradisional ini fokus 

kepada segmen A-B dengan harga Rp. 35.000.000 ke atas. Dalam perjalanan jasa 

penyedia fotografer terus memperbaiki kinerja internal agar memberikan 

pelayanan yang kepada pelanggan. Candi Soeleman selalu mentransmisikan 

sebuah konsep tradisional perwujudan dari sebuah perilaku “unggah ungguh” 

dalam interaksi dengan pelanggan ataupun calon pelanggan. Menurut pengamatan 

penulis, pelanggan yang sudah menggunakan jasa fotografi Soe&Su selalu 

terkesan dan merekomendasikan kepada kerabat dan teman-temannya. Menurut 

data internal yang diperkuat pendapat dari Heice selaku marketing manager,         

pelanggan Soe&Su mengetahui referensi dari rekomendasi teman atau kerabat 

yang sudah menggunakan jasa fotografi, berdasarkan data internal 60% pelanggan 
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berdasarkan dari pengalam pelanggan terdahulu Soe&Su dan sisanya sekitar 40% 

baru pelanggan kita yang melihat Instagram. Biasa nya kalau lihat hasil foto 

tradisional kita respon pelanggan pasti suka. 

 

 

 

Gambar 1.9 Foto Pra Pernikahan Adat Jawa Tengah 

 

 

Pemotretan pre wedding konsep tradisional menggunakan simbol-

simbol yang memperkuat konsep tersebut. Menurut Heince, unsur-unsur 

tradisional yang digunakan oleh Soe&Su dalam proses fotografi untuk calon 

pengantin perempuan menggunakan “kebaya kutu baru”. Sedangkan calon 

pengantin pria menggunakan “beskap” dan “blangkon”, serta diperlengkapi 

dengan “sepeda kumbang” dan layar warna coklat tua agar terkesan “vintage”. 

Pengalaman tim Soe&Su pelanggan yang datang, memiliki keinginan menikah 

dengan menggunakan 2 (dua) adat langsung, misalnya pelanggan ingin 

menggunakan adat Jawa Barat dan Jawa Tengah di rangkaian prosesi 

pernikahan.  
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Fotografer yang digunakan kurang “professional” dan kurang paham 

tradisi tidak dapat mengkoordinasi acara tersebut secara bersamaan.  

 

Gambar 1.10 Foto akad nikah menggunakan adat Jawa Tengah 

 

Berdasarkan pengalaman pelanggan Putri Katianda menggunakan jasa 

fotografi Soe&Su, pernikahan menggunakan dua adat karena keinginan dari 

kedua belah pihak keluarga. Berdasarkan hal  tersebut pasangan akan memilih 

fotografer yang paham dengan tradisi-tradisi kedua adat tersebut, tujuannya 

pengantin ingin setiap “momen” dalam setiap upacara adat di capture dan 

creating momen pernikahan dengan baik. Perjalanan Soe&Su sebagai penyedia 

jasa fotografi membuktikan salah satu pelaku usaha telah menangani pelanggan 

dengan berbagai macam adat, adat Jawa Tengah menjadi adat paling sering 

digunakan oleh pelanggan, selanjutnya adat pernikahan Jawa Barat, ketiga 

Sumatera Barat dan terakhir adat pernikahan Sumatera Selatan.  
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Gambar 1.11 Busana Adat Pernikahan Bali 

 

 

Gambar 1.12 Resepsi pernikahan Bali 
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Dalam sebuah wawancara dengan Candi Soeleman, terungkap pandangan 

beliau bahwa Bali merupakan salah satu ada istiadat yang cukup kuat. Beliau 

pernah menangani pernikahan budaya Bali yang semua rangkaian acara 

dijalankan oleh calon pengantin. Pernikahan Bali berbicara memiliki sisi menarik 

tersendiri dan membangkitkan rasa kagum  akan daratan berjuluk pulau dewata 

itu. Tradisi pernikahan Bali dapat dikatakan unik, mengapa dikatakan sebagai hal 

yang unik? Karena mungkin tradisi pernikahan itu hanya dapat dijumpai di Bali. 

Dan bagi masyarakat Bali, pernikahan merupakan salah satu momen penting, 

Mengapa? karena pada saat itu, pasangan yang sudah menikah mendapat status 

menjadi warga penuh dari masyarakat dan pasangan tersebut memperoleh hak dan 

kewajiban sebagai warga komuniti dan kelompok kerabat (Soe&Su, Handbook 

Soe&Su, 2015). 

Berdasarkan adat dan tradisi terdapat dua jenis perkawinan yang kerap 

dilaksanakan masyarakat Bali. Jenis pertama adalah perkawinan yang mengikuti 

garis keluarga pria (patrilineal). Sedangkan jenis kedua adalah perkawinan yang 

mengikuti garis dari pihak wanita (matrilineal). Konsep busana pernikahan adat 

Bali ini dilukis khusus oleh seorang perancang busana bapak Manyun dan 

membutuhkan waktu kurang lebih satu tahun dalam pembuatan dan pelukisan 

busana. Busana pengantin wanita dibuat dengan unsur kain khas Bali untuk 

mendukung konsep tradisional Bali. (Soe&Su, Handbook Soe&Su, 2015). 

Penulis akan membahas fenomena pelaku usaha salah satunya Soe&Su 

sebagai penyedia jasa fotografi yang memiliki pandangan bahwa  konsep 

tradisional sebagai dasar  dalam menciptakan jasa  yang unik, tidak kuno, dan 

bernilai tinggi di benak pelanggan. Hal tersebut dibuktikan melalui suatu perilaku 



30 
 

Universitas Pelita Harapan 

“unggah-ungguh” yang ditanakam oleh Candi Soeleman sebagai pimpinan 

Soe&Su kepada karyawan dan diinternalisasikan kepada pelanggan. Dalam 

perjalanan usaha internal Soe&Su berusaha untuk mengembangkan pengetahuan 

tentang konsep tradisional dengan mempelajari tradisi dalam suatu daerah, terlihat 

dalam rangkaian prosesi adat sarat akan makna dan filosofi. Dalam setiap prosesi 

tersebut keluarga memiliki peran yang besar. Tradisional bukan lagi hal yang 

kuno dan ditinggalkan, tradisional menjadi sebuah nilai sosial yang terus menerus 

dibudayakan.  

Konteks tradisional dalam sebuah konsep pernikahan dianggap sebagai 

sesuatu hal yang “modern” dan diminati oleh pelanggan pada segmen kelas 

tertentu,  dalam perkembangannya konsep tradisional mengikuti zaman selain dari 

faktor nilai-nilai dalam keluarga yang sudah tertanam dalam benak individu, 

sehingga konsep tradisional sebagai sesuatu pride (kebanggaan), bilamana 

semakin tradisional nya pernikahan semakin bernilai tinggi. 

 




