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ABSTRAK 

 

Nama  : Nur Aeni K 

Nim  : 16.0231.001 

Judul Tesis : Pola Komunikasi Interaksi Sosial Pedagang di Pasar Lakessi Kota 

Parepare (Sebuah Studi Dramaturgi) 

 

Penelitian ini berkaitan dengan Pola Komunikasi Interaksi Sosial yang 
dilakukan oleh Pedagang di Pasar Lakessi Kota Parepare.Tujuan penelitian ini 
untuk menemukan pola perilaku pengelolaan kesan tampilan presentasi diri sosial 
Pedagang di Pasar Lakessi Kota Parepare  meliputi: pola komunikasi presentasi diri 
pedagang sebagai pengelolaan kesan panggung depan (front stage) dan panggung 
belakang (back stage) pedagang di Pasar Lakessi Kota Parepare.  

Metode penelitian dalam konsepsi perspektif fenomenologi digunakan 
bertujuan untuk menggali pengalaman diri subjek penelitian dalam interaksi 
simbolik dan pendekatan dramaturgi. Observasi dan wawancara mendalam sebagai 
instrument utama dalam pengumpulan data penelitian.  

Hasil penelitian menemukan bahwa pola komunikasi yang digunakan adalah 
pola komunikasi satu arah, dua arah dengan penggunaan komunikasi verbal dan 
non verbal. Kemudian presentasi diri pedagang saat berada dipanggung depan, 
pedagang memainkan perannya sebagai actor melalui aspek penampilan, sikap dan 
perilaku dan cara bertutur atau gaya bahasa. Kemudian dipanggung belakang 
memiliki tampilan berbeda dengan dipanggung depan. Pengelolaan kesan 
merupakan cara mendukung keanggotaan atau kesatuan dalam keluarga, teman dan 
tetangga dalam suatu interaksi sosial. Selain presentasi diri pedagang di panggung 
depan dan belakang juga dilihat dari penggunaan komunikasi berdasarkan prinsip 
prinsip komunikasi Islam yaitu qaulan sadidan, qaulan ma’rufan, qaulan balighan, 
qaulan masyuran, qaulan layyinan dan qaulan kariman. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARA B-LATIN 

a. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada halaman berikut : 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

  ba B be ب

 ta T Te ت

 ŝa Ŝ es (dengan titik di atas) ث

 jim J Je ج

 ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra R Er ر

 zai Z Zet ز

 sin S Es س

 syin Sy es dan ye ش

 şad Ş es (dengan titik  di bawah) ص

 dad D de (dengan titik  di bawah) ض

 ta T te (dengan titik  di bawah) ط

 za Z zet (dengan titik  di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain G Ge غ

 fa F Ef ف

 qaf Q Qi ق
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 kaf K Ka ك

 lam L El ل

 mim M Em م

 nun N En ن

 wau W We و

 ha H Ha هـ

 hamzah ‘ Apostrof ء

 ya Y Ye ى

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘). 

b. Vokal 

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

َُُ  dammah U U اُ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah  dan yá’ A a dan i ىَ 

 fathah dan wau Au a dan u وَ 

Contoh : 

 kaifa : ك ي فَ 
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لَ   haula : ه و 

c. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan  

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama  

 ...ََاََ|َ...ََى
fathah  dan  alif  dan  

yá’ 
Ā a  dan garis di atas 

 kasrah  dan  yá’ Î i  dan garis di atas ـَى

 dammahdan  wau Û u  dan garis di atas ـُو

Contoh : 

 qîla : ق ي لَ 

تَُ  yamûtu : ي ُمو 

d. Tā’ marbutah 

Transliterasi untuk tā’ marbutah ada dua, yaitu: tā’ marbutah yang hidup       

atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā marbǔtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tāmarbûtah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kada sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka  

tāmarbûtahitu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh : 

ضة و   raudah al-at fal : ر 

ل ةَُ ي ن ةَُا ل فاض  د   al-madinah al-fadilah : ا ل م 

ةَُ م  ك   al-hikmah : ا ل ح 

e. Syaddah (Tasydid) 
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Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (_), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh : 

بّن َا  rabbana : ر 

ن َا  najjaina : ن ّجي 

قَ   al-haqq : ال ح 

ّمَ   nu’ima : نُع 

 aduwwun‘ : ع دُوَ 

Jika huruf  ber-tasydid di akhir sebuah kata  dan didahului oleh huruf 

kasrah(َّـ ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi  î. 

 Ali (bukan ‘Aliyy atau  ‘Aly)‘ : ع ل ّي َ

ب يَ   Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع ر 

f. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(alif 

lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis              mendatar (-). 

Contoh : 

عسَُ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ال شَّم 

ل ةَُ ل ز   al-zalzalah (az-zalzalah) : ا لزَّ

 al-falsafah : ا ل ف ل س ف ةَُ

 al-biladu : ا ل ب ال دُ

g. Hamzah 
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Aturan translaiterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh : 

نَ   ta’muruna : ت ا ُمُرو 

عُ  ’al-nau : ا لنَّو 

 َُ  syai’un : ش ي ُئ

تَُ ر   amirtu : أُم 

 

h. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa  Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān),  alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. Contoh :  

FiZilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

i. Lafz al-Jalalah (هللا) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh : 

ي نُاهللا َ  billahب الل َ dinullahد 
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Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh : 

ة َهللا َ م  َح  ف ي ر   hum fi rahmatullahهُم 

j. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului 

oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 

kalimat, maka huruf  A  dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-

). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma Muhammadun illa rasul 

Inna awwala baitin wudi’a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan 

Syahru Ramadan  al-lazi unzila fih al-Qur’an 

Nasir al-Din al-Tusi 

Abu Nasr al-Farabi 

Al-Gazali 

Al-Munqiz min al-Dalal 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh : 
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Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-

Walid 

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu) 

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, 

Nasr Hamid Abu) 

 

k. Daftar Singkata 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah : 

swt. : subhanahu wa ta’ala 

saw. : shallallahu ‘alaihi wa sallam 

a.s. : ‘alaihi al-salam 

H : Hijrah 

M : Masehi 

SM : Sebelum Masehi 

l. : Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja) 

w. : Wafat tahun 

QS …./….: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3:4 

HR : Hadis Riwayat 

t.tp. : tanpa tempat penerbit 

t.th. : tanpa tahun 

dkk : dan kawan-kawan 

cet. : Cetakan 

h. : halaman 

r.a. : radiyallahu anhu 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sebagai makhluk sosial manusia senantiasa ingin berhubungan dengan 

manusia lainnya. Ia ingin mengetahui lingkungan sekitarnya, bahkan ingin 

mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Rasa ingin tahu ini memaksa manusia 

perlu berkomunikasi. Berkomunikasi merupakan kegiatan rutin manusia sejak 

manusia dilahirkan; mulai dari tangisan bayi menyampaikan pesan tentang 

kebutuhan fisik dan batinnya sampai pada kebutuhan komplementer orang dewasa. 

Semua itu tidak lepas dari yang namanya komunikasi.  

Dimana komunikasi adalah  suatu proses suatukegiatan penyampaian pesan 

dari seseorang kepada orang lain untuk dapat mencapai tujuan tertentu. Komunikasi 

merupakan prasyarat kehidupan seorang manusia. Kehidupan manusia akan 

tampak hampa apabila tidak ada komunikasi. Karena tanpa komunikasi, interaksi 

antar manusia tidak mungkin dapat terjadi. Dua orang dikatakan telah melakukan 

interaksi apabila masing-masing melakukan sebuah aksi dan reaksi. Aksi dan reaksi 

dilakukan manusia baik secara perorangan, kelompok, maupun secara organisasi, 

secara langsung maupun tidak langsung. 

Komunikasi berfungsi untuk menyampaikan perasaan-perasaan (emosi) 

kita. Perasaan-perasaan tersebut terutama dikomunikasikan melalui pesan-pesan 

nonverbal. Perasaan sayang, peduli, rindu, simpati, gembira, sedih, takut, prihatin, 
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marah dan benci dapat disampaikan lewat kata-kata, namun bisa disampaikan 

secara lebih ekpresif lewat perilaku nonverbal. 

Dalam melakukan aktivitasnya, manusia pasti berkomunikasi baik itu 

verbal maupun non verbal untuk menunjang interaksi mereka. Karena interaksi 

merupakan syarat utama adanya aktivitas sosial.1 Namun pada umumnya, ragam 

interaksi yang digunakan berbeda-beda dikarenakan latar belakang budaya asal 

yang juga berbeda, misalnya saja seperti yang terjadi di pasar tradisional. Di semua 

kegiatan yang berlangsung diantara para pedagang tersebut terjadi interaksi 

komunikasi, tentu dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. 

Disamping sebagai pusat ekonomi pasar juga memiliki fungsi sosial yaitu 

sebagai pusat komunikasi. Ada komunikasi yang unik yaitu komunikasi yang 

terjalin antara pedagang dan pembeli.  

Pada masyarakat pasar, komunikasi yang digunakan dominan 

menggunakan komunikasi verbal atau penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi. 

Dari teori bahasa dapat diketahui bahwa bahasa merupakan alat komunikasi dan 

interaksi manusia yang di dalamnya terdapat simbol-simbol bunyi yang mandiri 

dan unik yang digunakan dalam suatu latar budaya tertentu. Komunikasi adalah 

cara untuk berdialektika dalam konteks hubungan antar budaya.  

Kita harus memulai untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk 

melangsungkan komunikasi ketika kita sedang berada dalam lawan bicara yang 

berbeda latar belakang budaya dengan kita. Namun, perbedaan budaya kadang 

 

1 Andrik Purwasito, Komunikasi Multikultural, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, h. 115 



3 
 

 

menimbulkan beberapa problematika dalam ranah komunikasi antara pedagang dan 

pembeli. 

Diantaranya fakta ketidaksantunan dalam berkomunikasi yang dilakukan 

oleh pedagang Ketika berkomunikasi dengan pembeli, sehingga tidak terjadi 

komunikasi yang baik antara pedagang dengan pembeli.  

Ketidaksantunan pedagang sebagai komunikator kepada pembeli akan 

menimbulkan kesalahpahaman. Seperti yang terjadi saat pembeli lebih memilih 

pedagang yang sopan. Pembeli lebih memilih barang yang ditawarkan oleh 

pedagang yang sopan tutur katanya daripada yang tidak. sekalipun barang yang 

dimiliki pedagang tersebut lebih bagus. 

Begitu pula yang terjadi di Pasar Lakessi Kota Parepare, yang merupakan 

salah satu pasar terbesar yang ada di Kota Parepare, tepatnya di Kelurahan Lakessi 

Kecamatan Soreang.  Pasar ini terletak di jalan Lasinrang dan buka pagi hingga 

Sore hari setiap harinya. 

Pasar Lakessi ini sendiri memiliki jumlah pedagang sebanyak 1.815 orang 

yang terdiri dari pedagang kios, pedagang kaki lima dan pedagang auning. 

Pedagang kios adalah pedagang yang berjualan di ruko ruko yang memiliki Gedung 

permanen. Pedagang kaki lima adalah pedagang yang berjualan di pinggiran toko 

toko. Pedagang auning adalah pedagang yang berjualan di kios kios kecil yang semi 

permanen. 

Banyaknya pedagang di Pasar Lakessi menyebabkan pedagang saling 

berlomba lomba dalam memikat pembeli. Oleh karena itu pedagang di pasar lakessi 

akan mempraktekkan beberapa macam komunikasi persuasive seperti 
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menggunakan komunikasi yang santun, lemah lembut dan komunikasi lainnya. 

namun kadangkala pedagang juga melupakan kesantunan dalam berbahasa 

sehingga menimbulkan kecemasan komunikasi antara pedagang dan pembeli. 

Banyak yang memperhatikan sejatinya, sikap ramah, santun dan lembut 

para pedagang dalam melayani pembeli semata mata hanya sandiwara. Ketika 

mereka bersikap ramah dan sabar dengan pembeli, tanpa kita tahu apa yang 

sebenarnya mereka rasakan. Bisa saja saat menghadapi pembeli, mereka terlebiat 

masalah di luar kerja. Namun, pedagang dengan jubah profesionalitasnya dapat 

menutupi fakta isi hati dengan sangat baik, layaknya actor yang telah mendapatkan 

piala citra, dan tak dilihat dari isi hati. Namu, pngelolaan kesan pedagang juga bisa 

diperhatikan dari segi karakter aslinya. 

Oleh karenanya  menggali dan menformulasi pola komunikai antara 

pedagang dan pembeli yang etis dan sesuai dengan prinsip komunikasi Islam sangat 

diperlukan. Karena dalam alQur’an mengajarkan kita mengenai etika dalam 

berkomunikasi dan model komunikasi terhadap manusia sesuai dengan situasi dan 

kondisi lawan bicara, termasuk pola komunikasi pedagang dengan pembeli. Sesuai 

firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al Isra Ayat 23:2 

وََل َل   ۥإهََلٰ فهرَۡعۡوَن إهنَه   ۡذَهبَا  ٱ ا لََعلَه   ۥَطََغٰ َفق  هنا  َّلي
ۡو ََيَۡشٰ  ۥقَۡوَلا

َ
 َيتََذَكر  أ

Artinya: 

“Pergilah kamu berdua kepada fir’aun karena dia telah bena-

benar melampaui batas”, maka berbicaralah kamu berdua kepada 

 
2 Qs. Al Isra. (11): 23 
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(fir’aun) dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah mudahan dia sadar 

atau takut”. 

Sesuai dengan firman Allah SWT yang menganjurkan kita berbicara kepada 

seseorang dengan nada yang lemah lembut. Begitu pula komunikasi pedagang 

kepada pembeli dalam menarik hati pembeli hendaklah menggunakan komunikasi 

yang lemah lembut. 

Berdasarkan latar belakang ini, peneliti menjelaskan bahwa dramaturgi 

pedagang merupakan hal yang unik yang menarik untuk di teliti, hal itulah yang 

membuat peneliti menjadikannya sebagai objek kajian ilmiah yang berbasis 

penelitian.  

kemudian peneliti menggunakan studi dramaturgi, dimana peneliti 

menggali semua perilaku yang terjadi ketika pedagang dan penjual saling 

berinteraksi. Untuk mencapai tujuannya agar pesan dapat tersampaikan sesuai 

dengan harapan, bagaimana pedagang akan berusaha untuk mengelola pesan dalam 

menarik hati pembeli. Dimana dramaturgi akan menjelaskan dua sisi wajah 

manusia antara panggung depan (front stage) dan panggung belakang (back stage). 

Dimana manusia setiap harinya bermain peran sebagai orang lain untuk 

mendapatkan kesan dari lawan interaksinya. 

B. Fokus penelitian dan deskripsi Penelitian 

Fokus kajian penelitian merupakan tema sentral masalah yang dihadapi 

dalam penelitian. Tanpa masalah, penelitian tidak dapat dilaksanakan. Masalah 

merupakan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau 

lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. 
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Berdasarkan lata belakang, peneliti ingin membahas mengenai pola 

komunikasi pedagang ketika berinteraksi dengan pembeli dan membahas mengenai 

presentasi diri pedagang dalam mengelola pesan ketika memainkan perannya di 

panggung depan (front stage) dan Ketika pedagang berada di panggung belakang 

(Back Stage) serta bagaimana presentasi diri pedagang dalam menggunakan 

metode komunikasi Islam. Sehingga dapat ditentukan judul penelitian bagaimana 

Pola penggunaan Komunikasi dalam interaksi sosial pedagang di Pasar Lakessi 

Kota Parepare (Sebuah studi dramaturgi) 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka perumusan masalah 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Pola Komunikasi yang terjadi antara pedagang dan pembeli 

? 

2. Bagaimana presentasi diri pedagang saat berada pada Font Stage dan 

back stage ? 

3. Bagaimana presentasi diri pedagang berdasarkan prinsip komunikasi 

Islam? 

D. Tujuan  dan Kegunaan Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Pola komunikasi yang terjadi antara pedagang dan pembeli di pasar 

Lakessi 

2. Presentasi diri pedagang saat berada di Font Stage dan Back Stage 
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3. Presentasi diri pedagang berdasarkan prinsip komunikasi Islam 

b. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

manfaat bagi pendekatan dan teori yang digunakan dalam penelitian 

ini, antara lain interaksi simbolik dan teori dramaturgi dimana teori 

tersebut berkaitan dengan pola komunikasi sehingga dalam bidang 

ilmu komunikasi pendekatan dan toeri yang yang berkaitan dengan 

penelitian ini dapat dilihat  kegunaannya. Bagi penelitian yang 

relevan selanjutnya dapat dijadikan studi perbandingan dan dapat 

mengaplikasikan teori-teori yang berkaitan mengenai dramaturgi. 

2. Kegunaan praktis 

a. Bagi peneliti 

Memberikan pengetahuan dan pemahaman secara lebih jauh 

mengenai konsep dramaturgi dalam bidang komunikasi serta melatih 

kemampuan berpikir secara sistematis, juga sebagai proses belajar 

untuk dapat mempertajam daya nalar. 

b. Bagi akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kepustakaan 

mengenai pola penggunaan bahasa dalam interaksi pendekatan studi 

dramaturgi. Sehingga dapat berguna bagi mahasiswa Fakultas 

Ushuluddin, Adab dan Dakwah secara umum dan terkhusus kepada 

Mahasiswa Pascasarjana Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

a. Telaah Pustaka 

1. Penelitian yang Relevan 

Penelitian tentang penggunaan bahasa dan pola komunikasi telah dilakukan 

oleh beberapa peneliti. Beberapa penelitian sebelumnya dan pernyataan yang 

dianggap relevan oleh peneliti dan bisa menjadi bahan acuan bagi 

peneliti.Diantaranya  

a. Suzy Azeharie 2015 dengan Pola Komunikasi Antara Pedagang dan 

Pembeli di desa Pare, Kampung Inggris Kediri. Dimana ia melihat pola 

komunikasi yang terjadi antara pedagang dan pembeli yang berlansung 

secara primer, maksudnya tatap muka. Dimana penggunaan bahasa Inggris 

membuat masyarakat pare menjadi sadar betapa pentingnya penggunaan 

bahasa Inggris guna mencari pekerjaan yang lebih baik. Adanya akulturasi 

budaya yang terjadi di masyarakat Pare yang membawa perubahan pada 

pola pikir masyarakat.  

b. Penelitian yang dilakukan oleh Meta Rahma Melati, tesis dengan judul 

Analisis Konsep Dramaturgi Erving Goffman dalam Pola Penggunaan 

Ruang Publik Kafe oleh Mahasiswa di Kota Surakarta, Tahun 2016. Dalam 

repository universitas Sebelas Maret Surakarta. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif 

dengan pendekatan fenomenologi dengan tujuan untuk mengetahui 

pemetaan ruang public kafe di Surakartadan mengetahui bagaimana 
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konstruksi front stage dan realitas back stage mahasiswa dalam pola 

penggunaan ruang publik kafe di Kota Surakarta terkait teori dramaturgi 

c. Penelitian yang dilakukan oleh Samia Fadhilah, Evie Ariadne Shinta Dewi3 

dengan judul ” Pola Komunikasi Tradisi Marosok Antara Sesama Penjual 

Dalam Budaya Dagang Minangkabau” dalam jurnal online Kajian 

Komunikasi, Volume 5, No. 2, Desember 2017, hlm. 222-234. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif dengan studi etnografi komunikasi. Subjek penelitian 

adalah para penjual ternak di Balai Cubadak., dengan tujuan untuk 

mengetahui pola komunikasi tradisi marosok antara sesame penjual dalam 

budaya dagang Minangkabau. 

Setelah melakukan tahapan penelitian, maka peneliti menghasilkan 

beberapa temuan-temuan pokok. peristiwa komunikasi diantara sesama 

penjual yaitu (1) menanyakan harga (2) memberikan nasihat (3) berdiskusi 

mengenai pengalaman bertransaksi. Peristiwa terjadi diparkiran, los, dan 

warung. Pesan disampaikan bernada santai menggunakan bahasa 

Minangkabau baik verbal dan non verbal, dilandaskan kepada norma dan 

nilai luhur yang telah diwariskan dari generasi kegenerasi lainnya, 

meskipun beberapa tradisi mulai ditinggalkan.  

 
3 Samia Fadhilah, Evie Ariadne Shinta Dewi, Pola Komunikasi Tradisi Marosok Antara 

Sesama Penjual Dalam Budaya Dagang Minangkabau dalam jurnal online Kajian Komunikasi, 

Volume 5, No. 2, Desember 2017, hlm. 222-234. http:// http://jurnal.unpad.ac.id (diakses di 

Parepare tanggal 10 Oktober 2020 ). 

 



10 
 

 

d. Penelitian yang dilakukan oleh Christy Lengkey,Yuriewaty Pasoreh dan 

Grace Waleleng4 dengan judul “Pola Komunikasi Pedagang Tradisional 

Dalam Menjual Bahan Dagangan Di Pasar Tateli Kecamatan 

Mandolang”. Dalam jurnal Acta Diurna Komunikasi FISPOL Universitas 

Sam Ratulangi, Manado Vol VIII. No.1 Tahun 2019. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian kualitatif dengan subjek penelitiannya adalah pedagang 

kaki lima di pasar Tateli Kecamatan Mandolang. Tujuan untuk mengetahui 

Pola komunikasi yang terjadi pada pedagang kaki lima dalam menjual 

bahan dagangannya serta hambatannya dalam melakukan komunikasi untuk 

melakukan jual beli. 

e. Penelitian yang dilakukan La Boy5 dengan judul “Pola-Pola Komunikasi 

Dalam Negosiasi Antara Penjual Dan Pembeli Di Pasar Wakuru” dalam 

jurnal online BASTRA FKIP Universitas Halu Oleo, Kendari. Vol. 1 No. 4 

Maret Tahun 2017. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui Secara spesifik, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan 

pola-pola komunikasi yang mencakup proses-proses yang terkandung 

 
4 Christy Lengkey,Yuriewaty Pasoreh dan Grace Waleleng, Pola Komunikasi Pedagang 

Tradisional dalm Menjual Bahan Dagangan di Pasar Tateli Kecamatan Mandolang, Dalam jurnal 

Acta Diurna Komunikasi FISPOL Universitas Sam Ratulangi, Manado Vol VIII. No.1 Tahun 

2019. https://ejournal.unsrat.ac.id (diakses di Parepare  tanggal 10 Oktober 2020) 

5 La Boy, Pola Pola Komunikasi dalam Negosiasi Antara Penjual dan Pembeli di Pasar 

Wakuru, dalam Jurnal online Bastra Vol. 1 No.4 Tahun 2017. 

http://ojs.uho.ac.id/index.php/BASTRA (diakses di Parepare 10 Oktober 2020) 

https://ejournal.unsrat.ac.id/
http://ojs.uho.ac.id/index.php/BASTRA
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dalam interaksi komunikatif antara penjual dan pembeli dalam transaksi 

jual beli dipasar Wakuru 

2. Referensi yang Relevan 

Adapun referensi yang relevan dengan penelitian  ini dan menjadi sumber 

rujukan utama dalam penelitian ini. Beberapa jurnal yang menjadi rujukan bagi 

peneliti. Diantaranya: 

a. Jurnal dakwah dan komunikasi, oleh Musta’in dosen tetap STAIN 

Purwokerto, Teori Diri Sebuah Tafsir Makna Simbolik (pendekatan teori 

dramaturgi Erfing Goffman). Pada dasarnya interaksi manusia 

menggunakan simbol-simbol, cara manusia menggunakan simbol, 

mempresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi 

dengan sesamanya. Itulah interaksi simbolik dan itu pula yang mengilhami 

perspektif dramaturgi. Dimana misi utama kaum dramaturgi sebagaimana 

dikatakan gronbeck adalah memahami dinamika sosial dan menganjurkan 

kepada mereka yang berpartisipasi dalam interaksi-interaksi tersebut untuk 

membuka topeng para pemainnya dalam rangka memperbaiki kinerja 

mereka dalam segala hal. 

b. Buku Opium Politik & Dramaturgi penulis Dr. Hasrulllah, M.A. buku ini 

membahas tentang fenomena yang terjadi disekitar kita yang dikaitkan 

dengan beragam teori ilmiah, sehingga menjadi bacaan populer dan 

bermutu. 

c. Buku Interaksionisme Simbolik penulis Umiarso dan Elbadiansyah. Buku 

ini membahas tentang salah satu teori sosial yaitu teori interaksi simbolik 
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yang dicetuskan oleh George Herbert Mead. Teori ini secara konklusif 

dibatasi sebagai suatu studi tentang interaksi sosial yang memfokuskan diri 

pada bagaimana orang mengembangkan konsep diri mereka melalui proses 

komunikasi dimana simbol-simbol seperti kata-kata, gerak tubuh dan 

pakaian memungkin orang untuk memahami orang lain. 

 

b. Landasan Teori 

1. Pola komunikasi 

Seseorang dikatakan berkomunikasi jika ada pesan yang diberikan kepada 

pihak lain. Komunikasi itu sendiri jika ditelusuri dari berbagai literatur, komunikasi 

berasal dari bahasa inggris yaitu communication yang berarti membuat makna 

sama. Maksudnya komunikasi dilakukan untuk pertukaran simbol, pesan, atau 

informasi yang sama.6 

Pengertian pola komunikasi adalah sebagai bentuk atau  pola hubungan dua 

orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan secara cepat. Sehingga 

pesan yang dikirim dapat dipahami dengan baik. Pola komunikasi merupakan 

proses dari komunikasi, sehingga dengan adanya berbagai macam model 

komunikasi dan bagian dari proses komunikasi akan dapat ditemukan pola yang 

sesuai dan mudah digunakan dalam berkomunikasi. 

Pola komunikasi merupakan serangkaian dua kata, karena keduanya 

mempeunyai keterkaitan makna sehingga mendukung akan makna lainnya. agar 

lebih jelasnya dua kata tersebut akan diuraikan tentang penjelasannya. 

 
6 Nurudin, 2017, Ilmu Komunikasi: Ilmiah dan Populer, Jakarta: Rajawali Pers, h.8  
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Kata “pola” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artinya bentuk 

atau sistem, cara atau bentuk (struktur) yang tepat, yang mana pola dapat dikatakan 

contoh atau cetakan.7 

Pola juga dapat diartikan bentuk atau cara untuk menunjukkan suatu objek 

yang mengandung kompleksitas proses didalamnya dan hubungan antar unsur 

pendukungnya.8 Pola komunikasi juga suatu gambaran yang sederhana dari proses 

komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan 

komponen lainnya.9 

Dari pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa pola komunikasi adalah 

bentuk atau pola hubungan antara dua orang atau lebih dalam proses mengkaitkan 

dua komponen yaitu gambaran rencana yang menjadi langkah-langkah pada suatu 

aktivitas dengan komponen-komponen yang merupakan bagian penting atas 

terjadinya antara manusia maupun organisasi. 

Pola komunikasi identik dengan proses komunikasi, karena pola 

komunikasi merupakan rangkaian dari aktivitas menyampaikan pesan sehingga 

diperoleh umpan balik dari penerimaan pesan. Dari proses komunikasi akan timbul 

pola, model,bentuk, dan juga bagian-bagian kecil yang berkaitan erat dengan proses 

komunikasi.10 

 
7 Depaertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, Kamus Besar bahasa Indonesia Jakarta; 

Balai Pustaka, h.778 

8 Wirianto, 2004, Pengantar Ilmu Komunikasi, Jakarta; Gramedia, h.9. 

9 Agus Soejanto, 2001, Psikologi Komunikasi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, h. 27 

10 Onong Uchayana, 2014, Dinamika Komunikasi, bandung: PT. Remaja Rosdakarya, h.33  
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Sedangkan proses komunikasi tidak lain adalah suatu kegiatan atau aktivitas 

secara terus menerus dalam kurung waktu tertentu. Proses komunikasi dimulai dari 

pikiran orang yang akan menyampaikan pesan atau informasi. Apa yang dipikirkan 

itu kemudian dilambangkan baik berupa ucapan maupun berupa lambang. 

Selanjutnya melalui dikirim melalui media atau channel seperti melalui 

telepon,surat, lisan dan lainnya, kemudian pesan sampai kepada penerima pesan. 

Setelah pesan sampai kepada penerima pesan, maka penerima pesan mencoba 

menafsirkan pesan sehingga memahami isi pesan. Dan reaksi penerima pesan 

kepada pengirim pesan merupakan umpan balik. Dan apabila terjadi perubahan 

sikap pada penerima pesan berarti proses komunikasi itu telah berhasil.   

Sehubungan dengan kenyataan bahwa komunikasi adalah sesuatu yang 

tidak bisa dipisahkan dari aktivitas seorang manusia, tentu masing-masing orang 

mempunyai cara sendiri, tujuan apa yang akan didapatkan, melalui apa atau kepada 

siapa. Dan jelas masing-masing orang mempunyai perbedaan dalam 

mengaktualisasikan komunikasi tersebut. Oleh karena itu, dalam komunikasi 

dikenal pola-pola tertentu sebagai manifestasi perilaku manusia dalam 

berkomunikasi. 

Kemudian dapat dijelaskan bahwa untuk kelancaran sebuah komunikasi 

juga dibutuhkan beberapa factor pendukung seperti komunikasi verbal, komunikasi 

non verbal, komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Sebagaimana berikut: 

a. Komunikasi verbal 

Komunikasi verbal adalah komunikasi menggunakan satu  kata atau lebih. 

Bahasa dapat juga dianggap sebagai sistem kode verbal. Bahasa dapat 
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didefenisikan sebagai sistem kode verbal.11 Bahasa dapat juga didefenisikan 

sebagai seperangkat simbol dengan aturan untuk mengkombinasikan simbol-

simbol tersebut yang digunakan dan dipahami suatu komunitas. 

Bahasa dibagi dalam dua bagian, secara fungsional dan secara formal. 

Bahasa secara fungsional dapat diartikan sebagai alat yang dimiliki bersama untuk 

mengungkapkan gagasan. Secara formal bahasa diartikan sebagai semua kalimat 

yang terbayangkan, yang dapat dibuat menurut peraturan tata bahasa. Setiap bahasa 

mempunyai aturan bagaimana kata-kata harus disusun dan dirangkaian menjadi 

sesuatu yang memiliki arti. 

Dalam tata bahasa, bahasa memiliki tiga unsur yaitu fonologi, sintaksis dan 

semantik. Fonologi merupakan pengetahuan tentang bunyi-bunyi dalam bahasa. 

Sintaksis merupakan pengetahuan tentang cara pembentukan kalimat sedangkan 

semantik merupakan pengetahuan mengenai arti kata atau gabungan kata demi kata. 

Menurut Larry L. Barke, bahasa mempunyai tiga fungsi yaitu:12 

a. Penamaan (labelling), penemaan merujuk pada usaha 

mengidentifikasikan objek, tindakan, atau orang dengan menyebut 

namanya sehingga dapat dirujuk dalam komunikasi. 

b. Interaksi, menekankan berbagai gagasan dan emosi, yang dapat 

mengundang simpati dan pengertian atau kemarahan dan kebingungan. 

c. Transmisi informasi, melalui bahasa informasi dapat disampaikan kepada 

orang lain. Keistimewaan bahasa sebagai fungsi transmisi yang lintas 

 
11 Dedy Muliana, 2009, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Bandung: Remaja Rosdakarya, 

h. 260 

12 Dedy Muliana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, h. 266 
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waktu, dengan menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan, 

memungkinkan kesinambungan budaya dan tradisi kita. 

Dari perspektif interaksional, bahasa adalah alat untuk negosiasi makna 

antara dua atau lebih individu. Ketika kita membuat pesan lisan atau tertulis, bahasa 

kita berfungsi sebagai media untuk menyampaikan representasi kita.13 Oleh sebab 

itu kita berusaha memproyeksikan diri kita dengan lingkungan sekitar. 

b. Komunikasi non verbal 

Hardjana mendefinisikan komunikasi nonverbal sebagai penciptaan dan 

pertukaran pesan dengan tidak menggunakan kata-kata seperti komunikasi yang 

menggunakan gerakan tubuh, sikap, kontak mata, ekspresi muka, kedekatan jarak, 

dan sentuhan. 

Rakhmat mengelompokkan pesan-pesan nonverbal sebagai berikut:Pesan 

kinestik adalah pesan nonverbal yang menggunakan gerakan tubuh yang 

mengandung arti. Pesan kinestik terdiri dari tiga komponen utama yaitu: (a) pesan 

fasial, (b) pesan gestural, dan (c) pesan postural. Pesan fasial menggunakan air 

muka atau raut wajah untuk menyampaikan makna tertentu. Pesan 

gesturalmenunjukan gerak sebagai anggota badan seperti matadan tangan untuk 

mengomunikasikan berbagai makna.  

Pesan postural berkenaan dengan keseluruhan anggota badan, makna yang 

dapat disampaikan adalah:(a)immediacy yaitu ungkapan kesukaan dan 

ketidaksukaan terhadap individu yang lain. Postur yang condong ke arah yang 

 
13 Ruben, Brent D, 2014, Komunikasi dan Perilaku Manusia Ed.kelima, Jakarta: 

PT.Rajagrafindo Persada, h.151 
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diajak bicara menunjukkan kesukaan dan penilaian positif: (b)power 

menungkapkan status yang tinggi pada diri komunikator. Anda dapat 

membayangkan postur orang yang tinggi hati di depan anda, dan postur orang yang 

merendah; (c) responsiveness adalah gerakan emosional pada lingkungannya 

secara positif dan negatif. Bila postur anda tidak berubah, anda mengungkapkan 

sikap yang tidak responsif.Pesan proksemik disampaikan melalui pengaturan jarak 

dan ruang. Umumnya dengan mengatur jarak kita mengungkapkan keakraban 

dengan orang lain.  

Pesan artifaktual diungkapkan melalui penampilan tubuh, pakaian, dan 

kosmetik. Walaupun bentuk tubuh relatif menetap, orang sering berperilaku dalam 

hubungan dengan orang lain sesuai dengan persepsinya tentang tubuhnya (body 

image).Erat kaitannya dengan tubuh ialah upaya kita membentuk citra tubuh 

dengan pakaian, dan kosmetik. 

Pesan paralinguistik adalah pesan nonverbal yang berhubungan dengan 

cara mengucap pesan verbal. Suatu pesan verbal yang sama dapat menyampaikan 

arti yang berbeda bila diucapkan secara berbeda. Pesan ini oleh Mulyana 

disebutnya sebagai para bahasa.Pesan sentuhan dan bau-bauan. Alat penerima 

sentuhan adalah kulit, yang mampu menerima dan membedakan emosi yang 

disampaikan orang melalui sentuhan. Sentuhan dengan emosi tertentu dapat 

mengkominukasikan: kasih sayang, takut, marah, bercanda, dan tanpa perhatian. 

Bau-bauan, terutama yang menyenangkan (wewenang) telah berabad-abad 

digunakan orang, juga untuk menyampaikan pesan, menandai wilayah mereka, 

mengidentifikasikan keadaan emosional, pencitraan, dan menarik pembeli. 
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c. Komunikasi Satu arah 

Komunikasi satu arah merupakan komunikasi yang berlangsung dari satu 

pihak saja, yaitu hanya dari pihak komunikator dengan tidak memberi kesempatan 

kepada komunikan untuk memberikan respon atau tanggapan. Contohnya : Atasan 

sedang memberikan perintah kepada skretarisnya, sebuah baliho iklan produk yang 

sedang dibaca seseorang di pinggir jalan, dan komandan perang memberikan 

perhatian bagan komunikasi satu arah, berikut.14 

Keberlangsungan komunikasi satu arah biasanya di dominasi oleh 

pedagang. Karena proses jual beli berlangsung, hanya pedagang yang berperan 

aktif yaitu menyampaikan deskripsi jualannya sehingga dominasi peran pembeli 

lebih pasif, pembeli mendengarkan dan pedagang meyampaikan. 

Komunikasi satu arah terjadi jika proses jual beli berlangsung dengan cara 

penyampaian materi atau deskripsi barang jualan dari pedagang ke pembeli. Jadi 

arah komunikasinya adalah dari pedagang ke pembeli. Dimana pedagang 

melakukan komunikasi satu arah melalui barang dagangan yang di pajang strategis. 

Dapat disimpulkan bahwa pola satu arah atau komunikasi sebagai aksi 

merupakan pola yang didominasi oleh pihak pedagang selama proses transaksi jual 

beli. Pedagang hanya merangkan atau menyampaikan deskripsi barang jualan dan 

pembeli hanya mendengarkan dan menyimak dengan baik.15 

Akibatnya niat pembeli menjadi tidak tertarik dan mencari pedagang yang 

lain. Pola komunikasi satu arah ini adalah bahwa pengetahuan yang diterima 

 
14 Mulyana,D(Ed),2004, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, h.28. 

15 Huda, Miftahul, 2008, Interaksi Pendidikan, Malang: UIN Malang Press, hal. 34 
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pembeli cenderung untuk tidak membeli produk jualan pedagang. Dimana ini akan 

menimbulkan situasi berbeda. Pola interaksi ini akan menimbulkan adanya 

partisipasi yang berbeda, pembeli yang didominasi pedagang dalam arti pedagang 

berperan aktif dan pembeli berperan pasif. 

Pola komunikasi satu arah ini menurut ajaran Islam, yaitu seorang pedagang 

bertindak sebagai komunikator dan senantiasa mendorong pembeli untuk lebih 

sering datang belanja. 

d. Komunikasi Dua Arah 

Komunikasi dua arah adalah komunikato dan komunikan menjadi saling 

tukar fungsi dalam menjalani fungsi mereka, komunikator pada tahap pertama 

menjadi komunikan dan pada tahap berikutnya saling bergantian fungsi. Namun 

pada hakikatnya yang memulai persakapan adalah komuniktor utama, komunikator 

utama mempunyai tujuan tertentu melalui proses komunikasi tersebut, prosesnya 

dialogis, serta umpan balik terjadi secara langsung. Komunikasi yang terjadi Ketika 

seseorang mengirim pesan, mengeluarkan ide, gagasan, pendapat dan penerima 

pesan. Kemudian penerima pesan menanggapi isi pesan atau komunikasi dua arah 

merupakan komunikasi yang berlangsung antara dua pihak dan ada timbal balik 

baik dari komunikator maupun komunikan.16 

Komunikasi sebagai interaksi atau komunikasi dua arah yaitu pedagang bisa 

berperan sebagai pemberi aksi atau penerima aksi. Dialog akan terjadi antara 

 
16 Effendy, Onong Uchjana, 2006, Ilmu Komunikasi –Teori dan Praktek, Bandung : 

Remaja Rosdakarya,h .32 
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pedagang. Dalam pola komunikasi ini dapat terjadi hubungan interpersonal antara 

pedagang dengan pembeli. 

Kemudian peranan dan tugas pedagang dalam komunikasi dua arah bukan 

sebagai penguasa mutlak dalam transaksi jual beli. Akan tetapi peranan dan tugas 

pedagan adalah menciptakan iklim dan suasana yang memungkinkan pembeli dapat 

memahami materi atau bahan yang disiapkan oleh pedagang.  

Komunikasi dua arah dapat terjadi secara vertical, horizontal dan diagonal. 

Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang alirannya berlangsung dari atas ke 

bawah atau sebaliknya. Komunikasi horizontal yang berlangsung antara 

komunikator dengan komunikan yang mempunyai tingkat , kedudukan, dan 

wewenang yang sama. Dan komunikasi diagonal adalah komunikasi yang 

berlangsung antara komunikator dengan komunikan yang tingkat, kedudukan, serta 

wewenang yang berbeda. 

Dengan demikian dapat diuraikan bahwa proses komunikasi tersebut dapat 

dikategorikan sebagai berikut: 

1) Pola Komunikasi Primer 

Pola Komunikasi primer merupakan suatu proses penyampaian 

pikiran oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan 

suatu lambing sebagai media maupun saluran, baik secara verbal maupun 

non verbal. 

Proses komunikasi primer menggunakan lambang bahasa yaitu 

proses komunikasi yang paling banyak digunakan, karena bahasa mampu 

mengungkapkan pikiran komunikator kepada komunikan secara baik. 
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2) Pola Komunikasi Sekunder  

Proses komunikasi sekunder adalah proses penyampaian pesan 

oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau 

sarana sebagaim media kedua setelah memakai lambang sebagai media 

pertama. 

Komunikator menggunakan kedua media ini karena komunikan 

yang dijadikan sasaran komunikasinya jauh tempatnya atau banyak 

jumlahnya, atau keduanya jauh dan banyak. Komunikasi dalam proses 

secara sekunder ini semakin lama semakin efektif dan efisien karena 

didukung oleh teknologi komunikasi yang semakin canggih, dan ditopng 

juga dengan teknologi teknologi diluar teknologi komunikasi. 

3) Pola Komunikasi Linear 

Istilah linear mengandung makna lurus. Jadi proses komunikasi 

linear berarti perjalan dari suatu titik ke titik titik yang lain secara lurus. 

Dalam konteks komunikasi, proses linear adalah proses penyampaian 

pesan oleh komunikator kepada komunikan sebagai titik terminal. 

Komunikasi linear ini berlangsung dengan baik dalam situasi 

komunikasi tatap muka (face to face) maupun dalam situasi bermedia. 

4) Pola Komunikasi Sirkular 

Sirkular sebagai terjemahan dari perkataan “circular” secara 

harfiah berarti bulat, bundar atau keliling sebagai lawan dari perkataan 

linear tadi yang bermakna lurus. Dalam konteks komunikasi yang 

dimaksudkan dengan proses secara sirkular itu adalah terjadi feedback 
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atau umpan balik, yaitu terjadinya arus dari komunikan ke komunikator. 

Oleh karena itu ada kalanya feedback tersebut mengalir dari komunikan 

ke komunikator itu adalah “response” atau tanggapan komunikan 

terhadap pesan yang ia terima dari komunikator.17 

Pola komunikasi sirkular ini didasarkan pada perspektif interaksi 

yang menekanknan bahwa komunikator atau sumber respon secara 

timbal balik pada komunikator lainnya. Perspektif interaksional ini 

menekankan tindakan yang bersifat simbolis dalam suatu perkembangan 

yang bersifat proses dari suatu komunikasi manusia.18  

Dalam pola komunikasi sirkular mekanisme umpan balik dalam 

komunikasi dilakukan antara komunikator dan komunikan saling 

mempengaruhi (interplay) antara keduanya yaitu sumber dan penerima. 

Osgood bersama Schram pada tahun 1954 menentukan peranan 

komunikator dan penerima sebagai pelaku utama komunikasi. Pola 

sirkular digambarkan oleh Schramm.19 

 

 

 

 

 

 
17 Hafied Cangara, 1998,Pengantar Ilmu Komunikasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada,, h. 

39-40 

18 Muhammad Arni,2004, Komunikasi Organisasi, Jakarta: Bumi Aksara, h. 41. 

19 Muhammad Arni, Komunikasi Organisasi, h. 41. 
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Dari gambar pola diatas dapat kita pahami bahwa pola 

komunikasi ini menggambarkan proses komunikasi yang dinamis, 

dimana pesan transit melalui proses encoding dan decoding. Dalam 

proses ini baik pedagang maupun pembeli mempunyai kedudukan yang 

sama. Dengan adanya proses komunikasi yang terjadi secara sirkular, 

akan memberikan pengertian bahwa komunikasi yang terjadi antara 

pedagang dan pembeli perjalanannya secara memutar. Selain itu dalam 

pola komunikasi ini sifatnya lugas dan tidak ada perbedaan komunikan.  

2. Komunikasi Islam 

Dalam perspektif Islam, komunikasi tidak hanya mewujudkan hubungan 

secara vertical kepada Allah SWT, namun juga menegakkan komunikasi secara 

horizontal terhadap sesama manusia. Komunikasi dengan Allah SWT tercermin 

dari ibadah-ibadah fardhu (salat, zakat, pausa dan haji) untuk mewujudkan 

ketakwaan. Sedangkan komunikasi dengan sesama manusia, diaplikasikan melalui 

hubungan sosial yang disebut muamalah, yang terwujud dalam aspek kehidupan 

manusia sehari hari seperti sosial budaya, politik, ekonomi, seni, dan sebagainya. 

Kemunculan komunikasi Islam yang merupakan bentuk frasa dan 

pemikiran yang ditandai dengan adanya penelitian akademik sekitar tiga decade 

terakhir. Hal tersebut, didasarkan pada kegagalan falsafah, paradigma, serta 

pelaksanaan komunikasi barat yang lebih mengedepankan nilai=nilai pragmatis, 

materialis, dan penggunaan media secara kapitalis. Sehingga kegagalan tersebut 

menimbulkan implikasi negative terutama terhadap komuniktas islam di seluruh 



24 
 

 

dunia akibat perbedaan agama, budaya, dan gaya hidup dari negara negara barat 

yang menjadi produsen ilmu tersebut. 

Komunikasi Islam adalah proses penyampaian pesan-pesan keislaman 

dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam. Dengan pengertian 

demikian, maka komunikasi Islam menekankan pada unsur pesan (message), yakni 

risalah atau nilai-nilai Islam, dan cara (how), dalam hal ini  

Dalam komunikasi Islam, fokus kajiannya adalah teori=teori komunikasi 

yang dikembangkan oleh pemikir muslim. Hal ini bertujuan menjadikan 

komunikasi islam sebagai komunikasi alternatif, terlebih dalam menjunjung tinggi 

nilai-nilai kemanusiaan (humanisasi) yang sejalan dengan fitrah penciptaan 

manusia, memberi manfaat terhadap kesejahteraan manusia sejagat.20  

Dengan demikian, perspektif tersebut menunjukkan komunikasi merupakan 

proses penyampaian atau tukar menukar informasi dengan prinsip dan kaidah Islam 

dapat didevinisikan sebagai proses penyampaian nilai nilai islam dari komunikator 

kepada komunikan dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi yang sejalan 

dengan Al-Qur’an dan Hadis. 

komunikasi Islam adalah proses penyampaian pesan-pesan keislaman 

dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam. Dengan pengertian 

demikian, maka komunikasi Islam menekankan pada unsur pesan (message), yakni 

risalah atau nilai-nilai Islam, dan cara (how), dalam hal ini tentang gaya bicara dan 

penggunaan bahasa (retorika). Pesan-pesan keislaman yang disampaikan dalam 

 
20 Harjani Hefni, 2017, Komunikasi Islam, Jakarta: Prenada media Group. h.189 
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komunikasi Islam meliputi seluruh ajaran Islam, meliputi akidah (iman), syariah 

(Islam), dan akhlak (ihsan). 

Kemudian dalam komunikasi Islam terdapat metode metode komunikasi 

yang sesuai dengan Al-Qur’an. Al-Qur’an telah menjadi landasan hidup yang 

sebaiknya dijadikan sebagai pegangan. Seperti halnya adanya delapan prinsip 

prinsip komunikasi yang ada di dalam Al-Qur’an yang diistilahkan dengan kata 

qaul atau dalam bahasa Indonesianya disebut kata, yaitu kata yang mengandung 

makna dan keluar dari lisan atas dasar kesengajaan dan kesadaran penuh dari orang 

yang mengucapkan, serta sebagai parameter dan regulasi dalam melakukan 

komunikasi agar berjalan dengan baik, diantaranya yaitu sebagai berikut: 

a. Perkataan yang benar (Qaulan Sadidan) 

Kata Sadidan mempunyai makna tepat dan benar, sedangkan qaulan 

sadidan diartikan sebagai suatu pendapat atau perkataan yang tepat dan bear dalam 

berargumentatif. Prinsip “perkataan yang benar” dalam berkomunikasi merupakan 

persyaratan dalam melakukan perbuatan yang dikategorikan baik. Sebesar dan 

sekecil apapun pekerjaan sering mengalami kegagalan karena diinformasikan atau 

dikomunikasikan dengan bahasa yang tidak benar. Menurut Alfres Korzybsky, 

penggunaan bahasa dalam berkomunikasi yang tidak benar merupakan salah satu 

akar timbulnya penyakit jiwa.21  

Perkataan yang benar ini dijelaskan oleh Allah SWT, yang terdapat di dalam 

Surah An-Nisa ayat 9, Allah berfirman: 

 
21 Abdul Gaffar, Waryono. 2005. Tafsir Sosial, Mendialogkan Teks dengan Konteks. Yogyakarta : 

El-Saq Press. H. 151 
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واْ  ََّلهينَ ٱ َوّۡلَۡخَش  َعًٰفا َخاف واْ َعلَۡيههۡم فَلۡيََتق  هيَةا ضه واْ مهۡن َخلۡفهههۡم ذ ري
يًدا  ّلَلَ ٱلَۡو تََرك  ول واْ قَۡوَلا َسده  َوّۡلَق 

Artinya: “dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah 
mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 
perkataan yang benar. 

Qaulan Sadidan dikenal juga sebagai kejujuran dalam berkomunikasi, 

dalam konteks ayat tersebut kata Qaulan Sadidan mengarah kepada pemeliharaan 

anak yatim dan pembagian harta. Selain itu juga anjuran untuk tetap berkata benar 

dan tidak usah melakukan kebohongan hanya untuk mengakali harta anak yatim, 

hanya karena terlalu khawatir akan kesejahteraan keturunannya yang kemudian 

melakukan manipulasi dengan tidak berkata juju dan memberikan pernyataan yang 

tidak benar. Di era dewasa ini juga qaulan sadidan berlaku pada semua konteks 

komunikas, baik yang berhubungan dengan materi maupun inmaterial. 

b. Perkataan yang Baik (Qaulan Ma’rufan) 

Secara bahasa arti Ma’ruf adalah baik dan diterima oleh nilai-nilai yang 

berlaku di masyarakat. Ucapan yang baik adalah ucapan yang diterima sebagai 

suatu yang baik dalam pandangan masyarakat lingkungan komunikator. Menurut 

Amir, arti qaulan ma’rufan sebagai kata yang baik dan pantas22. Baik berarti sesuai 

dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan dari komunikator itu 

sendiri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Qaulan Ma’rufan 

mengandung makna perkataan yang baik, yaitu perkataan yang sopan, halus, indah 

dan menyenangkan.  

 
22 Amir, Mafri. 1999. Etika Komunikasi Massa Dalam Pandangan Islam. Jakarta:PT. 

Logos Wacana Ilmu. Cetakan 2, h. 85) 



27 
 

 

Perkataan yang baik dalam berkomunikasi menurut Al Qur’an dijelaskan 

dalam surah An-Nisa ayat 5, Allah berfirman:23 

َفَها ءَ ٱَوََل ت ۡؤت واْ  مۡ  لسُّ
َ
م  أ ته ٱَوٰلَك 

ا وَ  ّلَل  ٱَجَعَل  لَ ۡم قهَيٰما مۡ ٱ لَك  مۡ ٱ فهيَها وَ  ۡرز ق وه  وه   ۡكس 
وفاا ۡم قَۡوَلا َمۡعر   َوق ول واْ لَه 

Artinya: dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum 
sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang 
dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan 
pakaian 9dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang 
baik. 

Ayat diatas mengandung kata Qaulan Ma’rufan yang jika dikaitkan dengan 

konteks hari ini, makna Qaulan Ma’’rufan yaitu menuntut manusia untuk 

senantiasa bertutur kata dengan baik kepada setiap orang tanpa memandang dan 

mengkotak-kotakan strata sosial, agama, suku dan jabatan, sebab dengan tutur kata 

yang baik akan berdampak pada kemaslahatan dan terjalinnya silaturahmi dengan 

baik kepada semua orang. 

c. Perkataan yang Efektif (Qaulan Balighan) 

Kata Balighan merupakan bentuk Masdar dari balaga, yang memiliki arti 

sampai atau sampainya sesuatu kepada sesuatu yang lain. Al-Asfahani mengatakan 

bahwa kata balighan mengandung 3 makna sekaligus, diantaranya bahasanya tepat, 

sesuai dengan yang dikehendaki dan isi perkataannya merupakan suatu kebenaran. 

Perkataan yang efektif dalam komunikasi telah dijelaskan dalam Al-Qur’an pada 

surah An-Nisa ayat 63, Allah berfirman:24 

ئهَك 
َٰٓ ْولَ
 
ا ّلَل  ٱَيۡعلَم   ََّلهينَ ٱأ ههۡم قَۡوََلا بَلهيغا سه نف 

َ
ۡم ِفه  أ ۡم َوق ل لَه  ۡم وَعهۡظه  ۡعرهۡض َعۡنه 

َ
هههۡم فَأ وب

 َما ِفه ق ل 

Artinya: mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang 
didalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah 

 
23 QS. An-Nisa.(4): 5. 

24 QS. An-Nisa.(4) : 63. 
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mereka pelajaran dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas 
pada jiwa mereka. 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa qaulan balighan dapat difungsikan 

sebagai salah satu cara berkomunikasi agar berjalan efektif. Dalam penyampaian 

pesan atau nasihat dengan cara mengatakan kepada komunikatan secara langsung. 

Dalam arti jangan menyampaikan pesan terkait dengan pribadi komunikan didepan 

khalayak umum, tapi untuk lebih efektif adalah berbicara secara empat mata dengan 

komunikan yang dimaksud. 

d. Perkataan yang mudah dan pantas (Qaulan Masyuran) 

Kata Masyuran seakar dengan kata yusr yang artinya mudah, jadi Qaulan 

Masyuran adalah perkataan atau komunikasi yang mudah dipahami. Kemudian 

biasanya, suatu yang mudah dipahami menandakan bahwa komunikasi atau bahasa 

tersebut bersifat logis dan rasionalis25. Karena pada prinsipnya Qaulan Masyuran 

adalah segala bentuk perkataan yang baik dan melegakan atau tidak menyakiti, 

serta bisa juga dikatakan sebagai suatu pernyataan dalam menjawab persoalan 

dengan cara yang baik dan tidak dibuat-buat. 

Dalam berkomunikasi, selain menggunakan bahasa yang efektif dan tepat 

sasaran. Disisi lain juga seorang komunikator yang akan menyampaikan informasi 

dianjurkan untuk menggunakan bahasa yang mudah dipahami, hali dimaksudkan 

agar komunikan mampu menerima pesan-pesan informasi dengan mudah. Seperti 

yang dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Al-Isra ayat 28, Allah berfirman:26 

م   ا ا ءَ بۡتهغَ ٱِإَوَما ت ۡعرهَضَن َعۡنه  ورا ۡم قَۡوَلا َميۡس  ل لَه  وَها َفق  هَك تَرۡج  هن َربي  رَۡۡحَةٖ مي

 
25 Riyanto & Mahfud, Waryani Fajar & Mokhamad. 2012. Komunikasi Islam I 

(Perspektif Integrasi-Interkoneksi). Yogyakarta: Galuh Patria, h.147 

26 QS. Al Isra (11): 28 
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Artinya: dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat 
dari tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan 
yang pantas. 

Dilihat dari konteks ayat tersebut, jikamenolak suatu permohonan supaya 

menggunakan kata-kata yang lembut dan pantas. Yaitu perkataan yang mudah dan 

pantas merupakan sebuah ungkapan yang membuat orang lain memiliki harapan 

yang baik serta tidak membuat mereka kecewa. 

e. Perkataan yang lembut (Qaulan Layyinan) 

Kata Layyinan adalah bentuk Masdar dari kata lana, yang mempunyai arti 

lunak, lemas, lemah lembut dan halus akhlaknya. Sedangkan untuk asal makna 

Layyinan yaitu lembut atau gemulai, yang pada mulanya digunakan untuk Gerakan 

tubuh, yang kemudian kata ini dipinjam untuk menunjukkan perkataan yang 

lembut.27 Sementara makna Qaulan Layyinan merupakan perkataan yang 

mengandung anjuran, ajakan dalam menyampaikan pesan kepada pihak lain dengan 

penyampaian yang benar dan rasional, namun tetap tidak bermaksud merendahkan 

pendapat atau paradigma orang yang diajak bicara.  

Perkataan yang lembut dalam berkomunikasi merupakan hal yang paling 

penting untuk diperhatikan sebab dengan perkataan yang lembut dari komunikator 

akan dapat menyentuh hati komunikan. Hal inilah yang mampu membuat pesan 

pesan komunikasi sampai dengan baik. Perkataan yang lembut dalam Al-Qur’an 

telah dijelaskan dalam surat Thaha ayat 44, Allah berfirman:28 

وََل َل   ا لََعلَه   ۥَفق  هنا  َّلي
ۡو ََيَۡشٰ  ۥقَۡوَلا

َ
 َيتََذَكر  أ

 
27 Riyanto & Mahfud, Waryani Fajar & Mokhamad. 2012. Komunikasi Islam I 

(Perspektif Integrasi-Interkoneksi), h.144 

28 QS. Thaha (20): 44 



30 
 

 

Artinya: maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata kata yang 
lemah lembut, mudah mudahan ia ingat atau takut. 

Ayat tersebut menganjurkan kepada kita untuk berkata dengan perkataan 

yang lemah lembut. Bagaimana seorang pedagang memperlakukan atau 

menggunakan bahasa yang lemah lembut kepada orang yang lebih tua dari pada 

kita, sedangkan yang lebih muda bisa menggunakan bahasa kasi saying dan untuk 

yang seumuran bisa dengan bahasa yang sopan dan tidak mengandung unsur kata 

kata yang menyakiti hati orang tersebut. 

f. Perkataan yang mulia (Qaulan Kariman) 

Kata Kariman adalah bentuk Masdar dari kata karuma, yang memiliki arti 

mulia. Namun jika kata tersebut disandarkan pada Allah SWT, kata karim maka 

Allah yang maha mulia, lain halnya jika disandarkan kepada manusia, maka kata 

Karim memiliki arti kebaikan budi atau perilaku dan kemuliaan akhlak. 

Qaulan Kariman berarti perkataan yang lembut, baik dan sopan disertai tata 

krama terhadap komunikan. Perkataan yang mulia telah dijelaskan dalam Al-

Qur’an pada surah Al-Isra ayat 23, Allah berfirman:29 

ه   إهيَاه  َوب
اْ إهََل  و  ََل َتۡعب د 

َ
يۡنه ٱ۞َوقَََضٰ َربَُّك أ َ ۡو   لۡكهَبَ ٱإهۡحَسٰنًاۚ إهَما َيۡبل َغَن عهنَدَك  لَۡوِٰله

َ
َما  أ ه  َحد 

َ
أ

ا   َكرهيما
َما قَۡوَلا َما َوق ل لَه  ٖ َوََل َتۡنَهۡره  في

 
َما  أ ل لَه  َما فَََل َتق  ه  َ  لِكه

Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 
menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu 
dengan sebaik baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-
duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali 
janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan 
janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka 
perkataan yang mulia. 

 
29 QS. Al Isra (11) : 23. 
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Berdasarkan ayat tersebut, Al-Qur’an memberikan petunjuk tentang 

bagaimana cara berperilaku serta berkomunikasi verbal secara baik dan benar 

kepada kedua orang tua, apalagi disaat keduanya atau salah satunya sudah berusia 

lanjut. 

g. Perkataan yang adil (Qaulan Syawira) 

Kata Syawira berasal dari kata Syara, yang bermakna mengambil madu, 

minta nasihat, pendapat atau pertimbangan dan melakukan musyawarah. Artinya 

dari mengambil madu atau mengeluarkan madu dari sarang lebah, merupakan 

makna dasar dari kata  syawira, yang mana makna ini kemudian berkembang 

sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang 

lain dalam arti termasuk mengeluarkan pendapat dalam bermusyawarah. 

Dalam hal ini musyawarah dapat diartikan pula sebagai mengatakan atau 

mengajukan sesuatu. Dengan demikian maka Qaulan Syawira  adalah sebuah 

kegiatan yang dilakukan untuk mencari kesepakatan yang benar dan adil, dimana 

dengan mempertimbangkan segala pendapat yang diutarakan untuk selanjutnya 

mengambil keputusan yang tepat dan tidak berat sebelah. 

3. Teori Interaksi Simbolik 

Herbert Mead mengembangkan teori interaksi simbolik pada tahun 1920an 

ketika beliau menjadi profesor Filsafat di Universitas Chocago. Namun gagasan 

beliau mengenai interaksi simbolik berkembang pesat setelah   mahasiswanya 
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menerbitkan catatan dan kuliah-kuliahnya, terutama bukunya yang menjadi rujukan 

utama teori interaksi simbolik yaitu buku tentang Mind, Self and Society.30 

Penyebaran dan pengembangan teori Mead juga berlangsung melalui 

interpretasi dan penjabaran lebih lanjut yang dilakukan mahasiswa yang beliau 

didik, terutama Herbert Blumer. Blumerlah yang mempopulerkan istilah interaksi 

simbolik pada tahun 1937. 

Interaksi simbolik merupakan suatu aktivitas yang merupakan ciri khas 

manusia.komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Dengan demikian 

makna bukan berasal dari proses mental yang menyendiri, tetapi berasal dari 

interaksi. 

Teori interaksi simbolik membayangkan bahasa sebagai sistem simbol yang 

sangat luas. Kata-kata adalah simbol karena digunakan untuk menggantikan 

sesuatu yang lain. Kata-kata membuat seluruh simbol yang lain menjadi tepat. 

Tindakan, objek, dan kata-kata lain eksis dan hanya mempunyai makna karena telah 

dan dapat dideskripsikan melalui penggunaan kata-kata. 

3. Teori Presentasi Diri 

Menurut Goffman, presentasi diri merupakan suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh individu tertentu untuk memproduksi definisi situasi dan identitas 

sosial bagi para actor dan definisi situasi tersebut mempengaruhi ragam interaksi 

yang layak dan tidak layak bagi para aktor dalam situasi yang ada. Lebih jauh 

presentasi diri merupakan upaya individu untuk menumbuhkan kesan tertentu di 

 
30 Deddy Muliana, 2008, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja 

Rosdakarya, h. 68 
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depan orang lain dengan cara menata perilaku agar orang lain memaknai identitas 

dirinya sesuai dengan apa yang ia inginkan. Dalam proses produksi identitas 

tersebut, ada suatu pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan mengenai atribut 

simbol yang hendak digunakan sesuai dan mampu mendukung identitas yang 

ditampilkan secara menyeluruh.31 

Persentasi diri (Self Presentation), kadang disebut juga sebagai Manajemen 

kesan ( mpression Management) adalah sebuah proses yang dilalui dimana kita 

berusaha mengontrol impresi orang lain terhadap kita. Presentasi diri adalah proses 

yang didasarkan pada penggunaan sejumlah strategi spesifik yang dirancang untuk 

membentuk suatu tampilan diri sesuai yang dipikirkan atau diharapkan orang lain.32  

Presentasi diri mengacu pada bagaimana individu berusaha menyajikan 

dirinya untuk mengendalikan atau membentuk pandangan orang lain terhadap 

dirinya. Presentasi diri adalah suatu proses dimana individu menyeleksi dan 

mengontrol perilaku mereka sesuai dengan situasi diaman perilaku itu 

menghadirkan serta memproyeksikan pada orang lain sesuai Image yang 

diinginkan. 

Sebagian besar ahli teori sepakat bahwa tujuan utama presentasi diri adalah 

berkenaan dengan pengaruh sosial, dimana presentasi diri individu ditujukan 

mempengaruhi cara orang lain memandang mereka dan bersikap terhadap merekea. 

Perspektif ini konsisten dengan pandangan Leary yang menggambarkan Public Self 

sebagai perilkau yang dapat diamati yang digunakan target untuk membentuk kesan 

 
31 Deddy Mulyana, 2008, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Roemaja Rosdakarya, 

Bandung. H. 112 

32 Reber,S.A.,Reber, S.E. 2010, Kamus Psikologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. H.874 
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dan membuat pandangan tentang karakteristik, sikap, motif, dan atribusi individu 

yang muncul. Leary dan Kowalski menangkap tujuan ini dalam karakterisasi 

presentasi diri yang merupakan semua upaya perilaku untuk menciptakan kesan 

dalam pikiran orang lain.33 

4. Teori Dramaturgi 

Seorang teoritis literatur dan filosofis Amerika, Kennet Duva Burke 

memperkenalkan konsep dramatisme sebagai metode untuk memahami fungsi 

sosial dari bahasa dan drama sebagai pentas simbolik kata dan kehidupan sosial. 

Tujuan dramatisme adalah memberikan penjelasan logis untuk memahami motif 

dari tindakan manusia dalam melalukan suatu perbuatan yang dilakukannya. 

Dimana dramatisme ingin memperlihatkan bahasa sebagai model tindakan 

simbolik ketimbang model pengetahuan. Pandangan Burke adalah bahwa hidup 

bukan seperti drama, tetapi hidup itu sendiri adalah drama.34 

Presentasi merupakan perilaku yang melibatkan proses mengendalikan 

bagaimana seseorang dipersepsikan oleh orang lain. Meskipun presentasi diri 

terkadang dilakukan secara sadar dan sengaja, presentasi diri sering terjadi tanpa 

niat sadar untuk membuat kesan pada orang lain. Banyak perilaku presentsi diri 

menjadi rutin atau kebiasaan dan dengan demikian dapat beroperasi tanpa disadari 

oleh orang yang mengelola pesan tersebut. 

Dari penjelasan tersebut mengenai presentasi diri, maka dapat disimpulkan 

bahwa presentasi diri adan upaya individu untuk mengelola perilaku dengan tujuan 

 
33 Robert.B. Maddux, 2001, Team Building, Yogyakarta: Esensi 

34 Macionis, J. Jhon,2006, Society the Basic, eight Edition, Jakarta: New Jersey, Upper 

Saddle River, h. 95-96 
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mengontrol persepsi orang lain terhadap individu terseut       yang dapat terjadi 

secara sadar maupun secara tidak sadar. 

Erving Goffman, seorang sosiolog interaksionis dan penulis, memperdalam 

kajian dramatisme tersebut dan menyempurnakannya dalam bukunya yang 

kemudian terkenal sebagai salah satu sumbangan terbesar bagi teori ilmu sosial 

“The Presentation of Self in Everyday Life”. 

Teori dramaturgi merupakan sebuah teori yang menjelaskan bahwa didalam 

kegiatan interaksi satu sama lain sama halnya dengan pertunjukan sebuah drama. 

Dalam hal ini manusia merupakan aktor yang menampilkan segala sesuatu untuk 

mencapai tujuan tertentu melalui drama yang dilakukannya. Identitas seorang aktor 

dalam berinteraksi dapat berubah, tergantung dengan siapa sang aktor 

berinteraksi.35 

Istilah dramaturgi juga kental dengan pengaruh drama fiksi diatas panggung 

dimana seorang aktor memainkan perannya sehingga penonton dapat memperoleh 

gambaran kehidupan dari tokoh tersebut dan mampu mengikuti alur cerita dari 

drama yang disajikan. 

Dengan mengikuti analogi teatrikal ini, Goffman berbicara mengenai 

panggung depan (front stage). Front adalah bagian pertunjukan yang umunya 

berfungsi secara pasti dan umum untuk mendefenisikan situasi bagi orang yang 

menyaksikan pertunjukan. Pada front stage Goffman membagi menjadi dua Setting 

dan front personal. Setting, mengacu pada pemandangan fisik yang biasanya harus 

 
35 Widodo, Suko, 2010, Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial: Malang: Aditya Media 

Publishing, h.167 
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ada disitu jika aktor memainkan perannya. Front personal adalah berbagai macam 

perlengkapan yang digunakan oleh aktor.36 

Panggung Belakang(back Stage) merupakan penampilan aktor dimana iya 

dapat menyesuaikan diri dengan situasi penontonnya. Pada panggung belakang 

Goffman menjelaskan dimana fakta disembunyikan di depan atau berbagai jenis 

tindakan informal mungkin timbul. Dipanggung inilah segala persiapan aktor 

disesuaikan dengan apa yang dihadapi dilapangan, untuk menutupi identitas 

aslinya. 

Panggung belakang disebut juga panggung pribadi yang tidak boleh 

diketahui oleh orang lain. Dalam arena ini aktor memiliki peran yang berbeda dari 

panggung depan, ada alasan-alasan tertentu aktor menutupi peran sama dengan 

panggung depan. Dipanggung inilah aktor menampilkan identitas aslinya. 

Pada dramaturgi, Goffman menggali segala macam perilaku interaksi yang 

dilakukan dalam pertujukan kehidupan kita sehari-hari yang menampilkan diri kita 

sendiri dalam cara yang sama dengan cara seorang aktor menampilkan karakter 

orang lain dalam sebuah pertunjukan drama.  

Dramaturgi mempelajari konteks dari perilaku manusia dalam mencapai 

tujuannya dan bukan untuk mempelajari hasil dari perilakunya tersebut. Dramaturgi 

memahami bahwa dalam interaksi antar manusia ada “kesepakatan” perilaku yang 

disetujui yang dapat mengantarkan kepada tujuan akhir dari maksud interaksi sosial 

 
36 Ritzer, George, 2014, Teori Sosiologi Modern (edisi ketujuh), Jakarta: Kencana 

Prenadamedia, h. 281 
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tersebut. Bermain peran merupakan salah satu alat yang dapat mengacu kepada 

tercapainya kesepakatan tersebut.37 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Dalam penelitian ini, seperti yang telah terurai sebelumnya, peneliti 

bermaksud mengetahui bagaimana pola penggunaan bahasa dalam berinteraksi di 

pasar Lakessi sebagai suatu studi dramaturgi. Fokus pendekatan dramaturgi adalah 

bukan apa yang orang lakukan, melainkan bagaimana mereka melakukannya.  

Dalam perspektif dramaturgi, kehidupan ini ibarat teater, interaksi sosial 

mirip dengan pertunjukan di atas panggung. Menampilkan peran-peran yang 

dimainkan oleh para aktor. Untuk menampilkan peran tersebut biasanya para aktor 

menggunakan bahasa verbal dan menampilkan  perilaku. Seperti aktor harus 

memusatkan pikiran agar tidak salah dalam menggunakan kata verbal, 

mengendalikan diri, melakukan gerak-gerik, dan mengekspresikan diri sesuai 

dengan situasi pada saat itu. 

Sebagai fokus pembahasan, peneliti mengerucutkan pada pola komunikasi 

yang digunakan pedagang dalam interaksi. Bagaimana posisi atau presentasi diri 

pedagang dalam mengelola kesanketika berada di panggung depan (front stage). 

dan ketika berada dipanggung belakang (back stage).   

Ketika pedagang melakukan transaksi dengan pembeli. Bagaimana 

pedagang menggunakan komunikasi santun itu sendiri ketika berada di panggung 

depan. Disini difokuskan pada komunikasi yang digunakan pedagang  dalam 

mengelola kesan untuk mempengaruhi pembeli. Pengelolaan kesan ini merujuk 

 
37 Macionis, J. Jhon, Society the Basic, eight Edition,  h. 102 
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kepada penggunnaan prinsip komunikasi Islam seperti qaulan sadidan (perkataan 

yang baik), qaulan ma’rufan (perkataan yang baik), qaulan masyuran (perkataan 

yang pantas), qaulan layyinan (perkataan yang lembut), qaulan balighan 

(perkataan yang efektif) dan qaulan kariman (perkataan yang mulia). 

sehingga dalam mempengaruhi pembeli, pedagang harus bisa menggunakan 

bahasa santun, lemah lembut dan komunikasi yang tidak melanggar etika 

komunikasi yang berdasarkan prinsip prinsip Islam. 

Pedagang mencoba untuk terus menerus menampilkan gambaran dirinya 

sesempurna mungkin terutama di hadapan pembeli. Kemudian pedagang juga 

menutup dirinya yang di panggung belakang agar tidak di ketahui oleh pihak yang 

berada di panggung depan. 

 Arus yang demikian ini menjadikan pedagang atau sang aktor terkadang 

menyembunyikan rahasia pribadi mereka di hadapan pembeli atau sang aktor 

lainnya. 

Pada wilayah tersembunyi ini menampilkan sang aktor yang tidak 

sepenuhnya dapat dilihat, hal ini dapat memungkinkan bahwa tradisi dan karakter 

sang aktor sangat berbeda dengan apa yang dipentaskan.38  

Kemudian pada wilayah tersembunyi tersebut   apakah komunikasi 

pegadang sama saat berbicara dengan pembeli atau saat pedagang berada di 

panggung depan. 

 
38Umiarso & Elbadiansyah, 2014, Interaksionisme Simbolik, Jakarta: PT. Raja grafindo 

Persada, h. 260 
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Dramatisme berusaha untuk memahami dunia manusia sebagai dunia drama 

simbolik dimana bahasa merupakan respon strategi, dan memotivasi terhadap 

situasi spesifik. Karena bahasa dipandang sebagai mode tindakan simbolik 

ketimbang sebagai wadah pengetahuan. 39 

Apabila konsep diatas digambakan dalam sebuah bagan, maka akan didapat 

sebuah pola komunikasi yang terjadi, kemudian pola kemunikasi ini dilihat melalui 

studi dramaturgi dimana ada panggung depan dan panggung belakang. Dipanggung 

depan pedagang mengelola kesan untuk mempengaruhi pembeli kemudian 

panggung belakang merupakan kehidupan nyata pedagang sehingga menghasilkan 

pola komunikasi pedagang di tinjau dari sebuah studi dramaturgi. Ini akan terlihat 

seperti gambar berikut: 

Gambar.2.2. Kerangka Pikir 

  

 
39Littlejohn, Stephen W, Karen A.Foss,2016, Ensiklopedia:Teori Komunikasi Jilid 

1,Jakarta: Kencana Prenada Media, h.388  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, maka penelitian ini 

menggunakan penelitian kualitatif yang dapat digunakan untuk memahami 

interaksi sosial. Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena fenomena 

apa yang dialami oleh subjek penelitian. 

Jenis penelitian yang digunakan deskriptif analisis, yaitu memberikan 

gambaran dan analisis secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala, 

atau kelompok tertentu.40 Dimana dilakukan dengan cara deskriptif  dalam bentuk 

kata-kata dan bahasa. 

Model penelitian kualitatif ini dipilih peneliti karena peneliti bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti seperti 

perilaku, motivasi, tindakan, secara holistik.41 Dimana digunakan untuk meneliti 

pada kondisi objek yang alamiah. Tujuan utama dengan memilih jenis penelitian 

deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik 

objek atau subjek yang diteliti. 

Studi dramaturgi menyoroti perilaku dari manusia yang memiliki peran 

ganda. Dalam perspektif dramaturgi, kehidupan diibaratkan teater. Inti dari 

perspektif dramaturgi adalah pengelolaan kesan yang dilakukan oleh manusia 

 
40 Koentjaraningrat, 1997, Metode-Metode Penelitian Masyarakat edisi ketiga, Jakarta: 

Media Pustaka Utama, h. 35 

41 Lexy J.Maleong,2007, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, h.6 
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ketika akan berinteraksi dengan sesamanya. Jadi, fokus penelitian disini adalah 

bukan mencari hasil dari suatu proses, tetapi proses itu sendiri.  

B. Paradigma Penelitian 

Dalam penelitian ini paradigma yang digunakan adalah paradigma 

konstruktivis. Paradigma konstruktivis adalah paradigma paham yang meletakkan 

pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu 

pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis 

terhadap sosial meaningful action melalui pengamatan langsung dan terperinci 

terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara atau 

mengelola dunia sosial mereka. 

Paradigmaini menyatakan bahwa pertama, dasar untuk menjelaskan 

kehidupan, peristiwa sosial dan manusia bukan ilmu dalam kerangka positivistik, 

tetapi justru dalam arti common sense. Menurut mereka, pengetahuan dan 

pemikiran awam berisikan arti atau makna yang diberikan individu terhadap 

pengalaman dan kehidupannya sehari-hari, dan hal tersebutlah yang menjadi awal 

penelitian ilmu-ilmu sosial. Kedua, pendekatan yang digunakan adalah induktif, 

berjalan dari yang spesifik menuju yang umum, dari yang konkrit menuju yang 

abstrak. Ketiga, ilmu bersifat idiografis bukan nomotetis karena ilmu mengungkap 

bahwa realitas tertampilkan dalam simbol-simbol melalui bentuk-bentuk deskriptif. 

Keempat, pengetahuan tidak hanya diperoleh melalui indra karena pemahaman 

mengenai makna dan interpretasi adalah jauh lebih penting. Kelima, ilmu tidak 

bebas nilai. Kondisi bebas nilai tdak menjadi sesuatu yang dianggap penting dan 
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tidak pula mungkin dicapai.42 selalu terikat dengan nilai dimana harus 

dikembangkan dengan mempertimbangjan aspek nilai lain seperti nilai-nilai 

ekonomis, sosial, religius dan nilai-nilai lainnya. 

C. Sumber Data 

1) Data Primer 

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan 

secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan subjek penelitian yang dapat 

dipercaya, yaitu subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan 

variabelyang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung.43 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil informan yang ada di pasar Lakessi yaitu 

penjual sayur, ikan dan buah.  

Sedangkan dalam menentukan informan, menggunakan teknik Purposive 

sampling, yaitu penentuan informan tidak didasarkan atas strata, kedudukan, 

pedoman, atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan 

tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian.44 

Tabel. 3.1.  Data Informan 

No Nama informan Umur Jenis Kelamin Profesi 

1 Sunaryo 45 tahun  Laki laki Penjual Barang 

Pecah Belah 

 
42 E. Kristi Poerwandari, 2007, Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia 

(Dep ok: LPSP3), h. 22 

43 Lexy J.Maleong,2002, Metode Penelitian Kualitatif, , hal.22 

44 Sugiono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta, 

h.85 
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2 Hj. Sukma 28 tahun Perempuan Penjual 

Campuran 

3 Nuraeni 26 Tahun Perempuan Penjual 

Kosmetik 

4 H. Gazali 46 Tahun Lakilaki Penjual Aneka 

Tas 

 

Sunaryo merupakan penjual barang pecah belah, iya merupakan informan 

pertama yang didatangi oleh peneliti. Pada saat dijumpai informan sedang melayani 

pembeli. Informan pertama ini mulai menjual dipasar sudah hampir 15 tahun. 

Informan Sunaryo sudah menikah dan memiliki 3 putra. 

Informan kedua, Hj. Sukma merupakan ibu dari 1 orang anak. Informan ini 

telah lama menjual dipasar selama 8 tahun sebagai penjual campuran. Informan 

kedua ini menjual karena mengikuti suami yang memang pedagang di Pasar 

Lakessi.  

Kemudian informan ketiga Nuraeni berusia 26 tahun dan merupakan salah 

satu pedagang barang kosmetik di Pasar Lakessi. Memiliki 2 orang putri. Informan 

ketiga ini merupakan informan asli penduduk kota Parepare. Informan ketiga ini 

telah lama menjual di pasar Lakessi hamper 10 tahun. Dengan ditemani duang 

pramuniaga. 

Dan yang terakhir informan ke empat adalah H. Gazali, merupakan 

informan yang menjual barang aneka tas di pasar Lakessi. Kios H. Gazali terletak 

di lantai 2 gedung pasar sentral Lakessi. Hj. Gazali memiliki dua orang anak juga 
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namun kedua anak informan ini tidak ada yang ingin meneruskan pekerjaan 

ayahnya menjadi pedagang karena ada yang ingin jadi guru dan juga ada yang ingin 

jadi youtuber. 

2) Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data 

yang menunjang data primer.di dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi 

yang dilakukan oleh peneliti serta dari hasil studi pustaka. Dapat dikatakan bahwa 

data sekunder ini berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, foto, 

dan lain-lain.45 

D. Instrumen Penelitian 

Suharsimi Arikunto, mengatakan bahwa instrumen penelitian adalah alat 

atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar 

pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, 

lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.46 Ini berarti, dengan 

menggunakan instrument tersebut data dikumpulkan. 

Instrumen penelitian  dalam tradisi penelitian kualitatif adalah peneliti itu 

sendiri dengan menggunakan alat bantu berupa catatan, alat perekam,dan kamera. 

Sebagaimana yang dijelaskan Maleong dalam bukunya “orang (peneliti) sebagai 

instrumen memiliki senjata yang secara luwes dapat digunakannya”.47 

 
45 Arikunto,2010, Prosedur Penelitian Suatu PendekatanPraktik Edisi Revisi, Jakarta: 

Rineka Cipta h.22 

46 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu PendekatanPraktik Edisi Revisi, h.136 

47 Lexy J.Maleong,2002, Metode Penelitian Kualitatif,  h.9 
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Dalam penelitian kualitatif, instrument utama dalam pengumpulan data 

adalah manusia atau peneliti itu sendiri atau orang lain yang membantu peneliti. 

Peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, 

mendengar dan mengambil data.peneliti juga dapat meminta bantuan dari orang 

lain untuk mengumpulkan data. Seperti yang peneliti lakukan dalam 

mengumpulkan data di Pasar Lakessi. Peneliti bertanya kepada Kepala UPTD Pasar 

Lakessi. Kemudian Peneliti mewawancara langsung informan yaitu pedagang di 

Pasar Lakessi. 

E. Tahapan Pengumpulan Data 

Adapun tahapan pengumpulan data dalam penelitian menggunakan 

beberapa tahap: 

1) Persiapan, persiapan yang dilakukan oleh peneliti ada beberapa tahap, 

mulai: 

a. Menyusun rancangan penelitian 

b. Memilih lapangan atau tempat penelitian 

c. Kemudian mengurus perizinan dikantor pelayanan terpadu satu pintu 

d. Menjajaki dan menilai keadaan tempat penelitian 

e. Memilih dan memanfaatkan informan 

f. Menyiapkan instrumen penelitian 

g. Persoalan etika dalam penelitian 

2) Lapangan 

a. Memahami dan memasuki lapangan 

b. Aktif dalam kegiatan (pengumpulan data) 
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3) Pengolahan data 

a. Reduksi data 

b. Display data 

c. Analisis data 

d. Mengambil kesimpulan dan verifikasi  

e. Meningkatkan keabsahan hasil 

f. Narasi hasil analisis 

4) Kesimpulan 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Valid tidaknya suatu penelitian tergantung pada jenis penelitian yang 

digunakan untuk pemilihan metode yang tepat dan sesuai dengan jenis dari sumber 

data. Teknik pengumpulan data adalah upaya untuk  mengamati variabel yang 

diteliti melalui metode tertentu. 

Burhan Bungin menjelaskan, teknik pengumpulan data adalah cara apa dan 

bagaimana data yang diperlukan dapat dikumpulkan sehingga hasil akhir penelitian 

mampu menyajikan informasi yang valid dan reliable.48 

 Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan atau pencatatan dengan sistematik 

fenomena-fenomena yang diselidiki.49 Observasi juga merupakan pengamatan 

 
48  Burhan, Bungin, 2003, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, hal.  

49 Jhon W Best, 2002, Metode Penelitian Pendidikan edisi Kesepuluh, Surabaya: Usaha 

Naional, h. 204 
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langsung di lapangan atau di lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti dengan 

berpedoman kepada pendekatan penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian 

untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di tempat penelitian.  

Penemuan ilmu pengetahuan selalu dimulai dengan observasi dan kembali 

kepada observasi untuk membuktikan kebenaran ilmu pengentahuan tersebut. 

Marshal menyatakan bahwa througt observation the researcher learn about 

behavior and the meaning attached to those behavior. Melalui observasi peneliti 

belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.50 Dengan observasi 

peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi 

sosial, jadi akan dapat diperoleh pandangan yang holistic dan menyeluruh. 

b.  Wawancara 

Dalam penelitian perlu adanya data-data yang relevan untuk dijadikan 

sebagai penunjang dalam penelitian yang berlangsung, salah satunya adalah 

melalui wawancara.    

Menurut Berger, wawancara adalah percakapan antara periset dengan 

seseorang yang berharap mendapatkan informasi yang berupa tanya jawab  

terhadap orang-orang yang erat kaitannya dengan permasalahan, baik secara tertulis 

maupun lisan guna memperoleh keterangan atas masalah yang tengah diteliti.51 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara mendalam. 

Wawancara mendalam adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

 
50 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, h.64 

51 Rachmat Kriyanto, 2010, Teknik Praktis Riset Komunikasi: disertai contoh praktis riset 

media, publik relation, advertising, komunikasi organisasi, komunikasi pemasaran, Jakarta: 

Kencana Media, h.11 
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tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. 

Wawancara mendalam adalah teknik mengumpulkan data atau informasi 

dengan cara tatap muka langsung dengan informan agar mendapatkan data lengkap 

dan mendalam. Dalam wawancara, peneliti harus mampu memotivasi informan dan 

mempertahankan motivasinya agar dapat memunculkan data yang tepat dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Karena jika kurang mampu memotivasi akan 

mengakibatkan data yang diperoleh kering dan miskin makna. 

Dalam konteks wawancara, memahami adalah tujuan akhirnya. Dengan me   

mahami, maka sesuatu akan terlihat lebih sederhana. Akar dari wawancara 

mendalam adalah ketertarikan dalam memahami pengalaman hidup orang lain.52 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah merupakan catatan kejadian yang sudah lampau. 

Merupakan rekaman kejadian masa lalu yang dicetak, ditulis, atau diarsipkan. 

Dokumentasi menjadi bagian spesifik dari suatu proses. Dokumentasi juga dapat 

diartikan aktivitas dari perekaman informasi, atau aktivitas dari pengumpulan dan 

pengelolaan dokumen-dokumen.  

Dokumentasi dilakukan untuk merekam fakta dari suatu kejadian dan 

mengabadikannya untuk digunakan diwaktu yang akan datang. Dalam penelitian 

 
52 Haris Herdiansyah, 2013, Wawancara, Observasi, dan Fokus Groups: sebagai instrumen 

penggalian data kualitatif, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada 
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ini, dokumentasi menjadi sumber penguat pada perolehan data yang didapat baik  

dari observasi maupun wawancara. 

Dokumentasi dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai penyempurna 

dari data wawancara dan observasi yang telah dilakukan. Dokumen dalam 

penelitian ini dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari objek yang 

diteliti. 

G. Teknik pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode 

ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna 

yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah 

dikumpulkan perlu dipecah-pecahkan dalam kelompok-kelompok, diadakan 

kategorisasi, dilakukan manipulasi serta diperas sedemikian rupa sehingga data 

tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk 

menguji hipotesa atau pertanyaan penelitian. 

Pada jenis penelitian ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data 

terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang 

terkumpul, data yang sudah ada sudah dapat diolah. 

Pada saat analisis data, peneliti dapat kembali lagi kelapangan untuk 

mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. 

Pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara 

mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai 

fokus penelitian. 



50 
 

 

Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari tiga komponen53: 

a. Reduksi Data 

Melakukan pengumpulan terhadap informasi penting yang terkait dengan 

masalah penelitian, selanjutnya data dikelompokkan sesuai topik masalah.  

b. Penyajian Data 

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat,bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. 

c. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali 

kelapangan mengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel. 

H. Teknik Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif, meliputi beberapa 

pengujian. Peneliti menggunakan uji kredibilitas (validitasinterbal) atau uji 

kepercayaan terhadap hasil penelitian.  Pengujian kepercayaan  dapat dilakukan 

dengan perpanjangan pengamatan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan 

teman sejawat, kecukupan refensial, kajian kasus negatif, dan pengecekan 

anggota.54 

 
53 Sugiyono,2008, Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta 

Cet.IV,h. 246-252 

54 Lexy J.Maleong,2007, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, h. 
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1) Triangulasi data, pengecekan dari berbagai sumber dengan berbagai cara 

dan berbagai waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek 

data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber 

yang sama dengan teknik berbeda. Misalnya data diperoleh dengan cara 

wawancara. 

2) Diskusi dengan teman sejawat, Teknik ini dilakukan dengan mengekspos 

hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi 

dengan rekan-rekan sejawat. Pemeriksaan sejawat berarti pemeriksaan 

yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan teman-teman sebaya yang 

mememiliki pengetahuan umum yang sama mengenai apa yang sedang 

diteliti oleh peneliti. 

3) Membercheck, proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada 

pemberi data. Tujuan memberchek adalah untuk mengetahui seberapa jauh 

data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. 

Sehingga informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penelitian 

sesuai dengan apa yang dimaksud sumber. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Hasil Penelitian 

Analisis data adalah mengorganisasi data kedalam suatu pola,kategori dan 

satuan uraian dasar. Pada tahap ini , data yang diperoleh dari berbagai sumber yaitu 

wawancara, pengamatan, catatan lapangan, dokumen dan data lainnya yang 

mendukung, dikumpulkan, diklasifikasi dan dianalisa dengan analisis induktif. 

Dalam penelitian kualitatif ini membutuhkan Analisa data yang diperoleh peneliti 

setelah melakukan observasi berupa wawancara yang ditujukan kepada beberapa 

informan yang telah disepakati sebelumnya untuk mendapatkan hasil yang valid. 

Kumpulan data yang diperoleh dapat memudahkan peneliti untuk menganalisa 

suatu permasalahan. 

a) Gambaran Umum Pasar Lakessi 

Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang 

ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli yang biasanya terjadi tawar- 

menawar. Pada umumnya jenis barang yang ada di pasar merupahkan kebutuhan 

sehari-hari masyarakat misalnya bahan makanan seperti sayur-sayuran, buah-

buahan, ikan, telur, daging, pakaian, barang elektronik dan jenis barang 

lainnya.Dalam melaksanakan penelitian ini ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan oleh peneliti yakni tempat lokasi yang menjadi sasaran penelitian. 

Sebelum melaksanakan penelitian, terlebih dahulu diketahui bagaimana keadaan 

letak lokasi. Letak lokasi penelitian yaitu berada di Pasar Lakessi Kota Parepare 
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Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. 

Pasar Lakessi memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut : 

Sebelah Utara   :Berbatasan dengan Teluk Parepare. 

Sebelah Timur :Berbatasan dengan Depo pertamina dan pemukiman 

penduduk Kelurahan Watang Soreang. 

Sebelah Selatan  :Berbatasan dengan jalan poros Propinsi yang 

menghubungkan Kota Parepare dengan Pinrang. 

Sebelah Barat  :Berbatasan dengan pelabuhan rakyat dan kepemukiman 

penduduk Kelurahan Lakessi 

Pasar Lakessi juga menempati area seluas 20.046 m2 Pasar Lakessi adalah 

pasar yang berupa bangunan yang terdiri dari toko kios, pujasera, kantor, Lods buah 

dan sayur lods ikan dan pekerjaan jalan. Dimana toko dilantai 2 masing masing 112 

unit sebelah kanan dan 112 unit sebelah kiri serta 32 unit di belakang, kios atau 

pujasera atau kantor di lantai 3 sebanyak 1.762 unit, lods buah dan sayur 120 unit, 

dan lods ikan 128 unit..  Disetiap kecamatan di Kota Parepare sudah terdapat pasar 

sebagai fasilitas untuk perdagangan dan tempat perbelanjaan antara lain: Pasar 

Lakessi , Pasar Labukkang, Pasar sumpang Minangae, Pasar senggol, dan Pasar 

Wekke’e.  

Diantara beberapa pasar tersebut pasar Lakessi merupakan pasar utama 

yang terketak dibagian utara pusat kota, yang berfungsi sebagai pasar-pasar lainnya 

di kota Parepare. 
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b) Analisis Pola Komunikasi berada di Panggung Depan dan panggung 

Belakang  

Goffman mengatakan bahwa kehidupan social itu dibagi menjadi wilayah 

depan (Front Stage) dan  wilayah belakang (back stage), wilayah depan merujuk 

kepada peristiwa sosial yang menunjukkan bahwa individu bergaya atau 

menampilkan paras formalnya. Mereka sedang memainkan perannya diatas 

panggung sandiwara dihadapan khalayak/penonton. 

Informan I 

Informan pertama, Sunaryo yang merupakan salah satu penjual barang 

pecah belah di Pasar Lakessi, Peneliti menemui Informan pada hari rabu, 9 

Desember 2020 saat itu Surnayo sedang sibuk melayani pembeli. Hal pertama yang 

peneliti lakukan adalah wawancara mendasar sekaligus perkenalan terlebih dahulu 

. informan pertama ini sangat Welcome dan ramah kepada peneliti, namun 

ditengah-tengah wawancara tiba tiba ada pembeli sehingga pak Sunaryo tiba tiba 

ingin segera mengakhiri wawancara. Peneliti merasa informan tidak ingin diganggu 

dan beliau tetap fokus kepada pembeli. Kemudian Peneliti meminta izin untuk 

menunggu hingga informan berkesempatan untuk di wawancara lagi. 

Informan ini bersikap ramah dengan pembeli yang ia temui, ia bahkan 

sesekali tersenyum dan membuat lelucon kecil agar pembeli betah dan bisa lebih 

lama lagi melihat barang jualan informan. Penampilan informan sebagai seorang 

pedagang tampak sangat sederhana. Hanya saja, ia sering menggunakan bahasa 

daerah dalam menjelaskan sesuatu kepada pembelinya. Sampai terkadang, pembeli  

menanyakan kembali mengenai apa yang dimaksud dengan penjelasannya. Barulah 
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setelah pembeli menanyakan maksudnya informan sadar bahwa pembeli itu tidak 

paham kemudian informan menjelaskan dengan bahasa Indonesia. 

Pada Kamis 10 Desember 2020 Peneliti Kembali menemui Informan, 

berdasarkan pengamatan peneliti Sunaryo mengetahui betul bagaimana caranya 

menyenangkan pembeli dan bagaimana caranya menghadapi pembeli. Menurut 

informan, berdagang sudah menjadi hal yang lumrah bagi keluarganya.  

Bapak dari tiga anak ini juga dapat belajar banyak dari berdagang mulai dari 

mengetahui harga dari produsen dan bertemu dengan pembeli dari berbagai daerah 

mulai dari Penduduk Pribumi Parepare, Kabupaten Barru, Enrekang, Pinrang, dan 

juga pembeli suku Tionghoa. Informan berpendapat bahwa memiliki komunikasi 

yang baik juga merupakan kunci utama dalam berhasilnya jual beli. Apalagi 

kebanyakan pembeli suka melakukan tawar menawar. 

1. Pola komunikasi satu arah 

Dalam pengiriman pesan kepada pembeli, pedagang secara tidak 

langsung menggunakan komunikasi agar pembeli dapat memahami apa yang 

dimaksud oleh si pedagang tersebut. Dalam hal ini Sunaryo tidak 

menggunakan media apapun dalam memasarkan dagangannya. Namun iya 

memajang barang pecah belahnya hingga diluar kios pasar agar mudah dilihat 

pembeli. Hal ini juga merupakan salah satu komunikasi pedagang kepada 

pembeli. 

“iye, kadang tidak naliatki pembeli apa apa saja yang dijual 

makanya ada yang ditaruh didepan kios karna klo jalan itu 

pembeli susahki liat barang apa saja didalam kios”.55 

 
55 Wawancara 1, Sunaryo Penjual Barang Pecah Belah, Pasar Lakessi. Rabu, 9 Desember 

2020 
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Selain itu, pedagang juga yang lebih dulu memulai komunikasi kepada 

pembeli ini seperti: 

“ibu cari apa atau kalau pembeli laki laki ya ditanya bapak cari 

apa, Kadang ada respon dan kadang juga tidak respon sama 

kali”.56 

 

2. Pola Komunikasi Dua Arah 

Komunikasi tidak akan berhasil jika hanya pedagang saja yang 

berbicara. Pembeli juga pasti akan mengutarakan pendapatnya Ketika akan 

membeli sesuatu. Sunaryo memiliki sifat tenang dan suka bercanda dengan 

pembeli sehingga tidak ada ketegangan antara keduanya kemudian informan 

juga akan memberikan penjelasan tentang barangnya Ketika pembeli mulai 

ragu akan harga yang terlalu mahal. Hal tersebut dapat dilihat pada skrip 

berikut: 

“ ya biasa itu ada pembeli yang tidak ditau sebenarnya apa nacari 

jadi kita ini penjual pastimi kita penjual yang pertama memulai 

komunikasi. Ditanyakan ap ana cari pembeli kemudian itu 

pembeli na ungkapkanmi juga barang yang na cari sambal na 

deskripsikan, tetapi kandang Ada tommi yang bilang mahal 

sekaliki jadi kita dibujuk bujuk lagi dengan di jelaskanki bilang 

barang kalau mahal itu ya ada to kualitasnya”.57 

 

3. Komunikasi Verbal 

Komunikasi verbal dipastikan selalu terjadi dalam transaksi jual beli 

antara pedagang dengan pembeli. Dalam hal ini peneliti mengamati Sunaryo 

sebagai informan berkomunikasi dengan pembeli. Keduanya berkomunikasi 

 
56 Wawancara 1, Sunaryo Penjual Barang Pecah Belah, Pasar Lakessi. Rabu, 9 Desember 

2020 

57 Wawancara 1, Sunaryo Penjual Barang Pecah Belah, Pasar Lakessi. Rabu, 9 Desember 

2020 
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memiliki maksud dan tujuan. Informan juga tidak memaksa pembeli untuk 

membeli barangnya, tetapi informan juga berusaha mengambil hati 

pembelinya dengan harapan barangnya akan laku terjual seperti halnya: 

“kalau ada pembeli datang diliat liat dulu karakternya 

bagaimana baru ditanya mau cari apa. Biasanya, saya dulu yang 

tanya pembeli mau beli apa. Kalau sudah ditau apa ma una beli 

ya dikasi liatkanmi barangnya baru dikali liat tomi yang 

bagusnya. Misalnya pembeli cari wajan ya saya kaliatmi 
58wajan yang bagus. Ya pastimi kita juga berusaha menarik hati 

pembeli seperti bilang kalau pancinya kualitas bagus, Namanya 

juga merayu pembeli pastime bilangki yang bagus bagus, tapi 

kalau memang pembeli nda tertarik ya tidak di paksaji juga.”59 

 

Kemudian informan Sunaryo juga menjelaskan bahwa untuk menarik 

hati pembelinya juga perlu menggunakan bahasa yang sopan dan lembut. 

Karena menurutnya tidak ada pembeli yang suka dengan pedagang yang 

kasar cara bicaranya. Lalu Sunaryo juga memberikan jawaban mengenai 

penggunaan bahasa bahwa Sunaryo lebih sering menggunakan bahasa 

Indonesia agar lebih muda dipahami pembeli tetapi kadang kalau pembelinya 

orang tua. Maka Sunaryo akan menggunakan bahasa daerah. Sesuai skrip: 

“haruski memang lembut kepada pembeli apa kalau kasar cara 

bicarata tidak ad aitu pembeli yang mau mampir di kios ta, terus 

untuk bahasa yang sering dipake itu bahasa Indonesia kecuali 

kalau nenek neke yang datang belanja baru tidak na tau pake 

bahasa Indonesia ya dipakekan I bahasa bugis”60 

 

 
58 Wawancara 1, Sunaryo Penjual Barang Pecah Belah, Pasar Lakessi. Rabu, 09 

Desember 2020 

59 Wawancara 1, Sunaryo Penjual Barang Pecah Belah, Pasar Lakessi. Kamis, 10 

Desember 2020 

60 Wawancara 1, Sunaryo Penjual Barang Pecah Belah, Pasar Lakessi. Kamis, 10 

Desember 2020 
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4. Komunikasi Non Verbal 

Peneliti mengamati Sunaryo sangat jarang menggunakan komunikasi 

non verbal, itupun ada satu seperti menggeleng kepala saat menjawab sesuatu 

yang tidak ada yang dibarengi dengan kalimat “tidak ada”. 

Ketika ditanya pembeli adakah barang yang diinginkan pembeli. 

Informan berpendapat bahwa menggunakan tanda tanda seperti itu kurang 

efektif karena pada dasarnya seorang pedagang itu harus selalu aktif bicara 

bukannya menggunakan tanda seperti yang dimaksud peneliti. 

“ya kalau menurut saya ya paling bagus itu dengan kata-kata jadi nda 

perlu tanda-tanda begitu, paling Cuma geleng kepala ji klo barang yang 

dicari pembeli tidak ada di kios, tetapi jarang juga karena Namanya 

penjual ya selalu berusaha bilang ada sekalipun tidak ada nanti dibantu 

carikan ke kios sebelah”.61 

 

5. komunikasi di Panggung Depan dan Panggung Belakang 

Dalam penelitian dramaturgi peneliti Ketika berada di panggung depan 

informan sangat pandai dalam pengelolaan kesan yang ada. ia membuat 

pembeli terkesan dan terhanyut dengan apa yang disampaikan informan. 

Ketika saat pembeli mencari sebuah payung karena mengingat Parepare saat 

itu sedang musim hujan. Sunaryo langsung sigap membuka payung itu 

didepan pembeli. Seperti: 

“pembeli itu suka dengan kesan baik jadi seperti tadi pembeli yang juga 

cari payung, ya saya langsung ambilkan payung lalu saya buka langsung 

depan pembeli trus saya bilang payung ini bagus dan tidak tembus air 

hujan. Pokoknya saya bilang baguslah agar dia terkesan gitu”.62 

 
61 Wawancara 1, Sunaryo Penjual Barang Pecah Belah, Pasar Lakessi. Kamis, 10 

Desember 2020 

62 Wawancara 1, Sunaryo Penjual Barang Pecah Belah, Pasar Lakessi. Kamis,10 

Desember 2020 
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Di panggung depan peneliti juga mengamati saat Sunaryo melakukan 

komunikasi dengan pembeli informan selalu melemparkan senyum agar 

terkesan ramah. Sekaligus menggunakan bahasa yang sopan serta nada 

suaranya terkesan lembut. Semua ini dilakukan agar pembeli betah. 

Kemudian pada panggung belakang atau back stage pedagang tidak 

beda jauh saat berada di Pasar atau panggung depan. Sunaryo menjelaskan 

saat Bersama dengan keluarga komunikasi yang digunakan kurang lebih 

seperti saat berada dipasar dimana informan suka bercanda dan berusaha 

menyenangkan keluarga. 

“ya kurang lebih seperti waktu pasarlah, kalau bicara dengan pembeli 

ramah ya dengan keluarga juga harus ramah. Prinsipnya itu kalau mau 

menyenangkan pembeli ya keluarga dulu donk yang dibuat senang”.63 

 

Informan Kedua 

Informan kedua bernama Hj. Sukma, informan kedua ini tidak beda jauh 

dengan informan pertama dimana sangat ramah dan welcome kepada peneliti. 

Kamis, 10 Desember 2020, saat Ibu dari tiga anak ini saat ditanya oleh peneliti 

begitu sangat terbuka. Dengan menggunakan pakaian yang sederhana informan 

juga sempat mengajak bercanda peneliti. Pada penjelasannya informan disaat 

menjual dipasar biasanya ditemani oleh suami tetapi karena masa pandemic dan 

anak juga belajar dari rumah. Jadinya anak diajak ke pasar saja untuk menemani. 

Kemudian dihari berikutnya peneliti Kembali menenmui informan, saat itu 

informan lagi ditemani dengan anaknya. Peneliti saat berada dipasar, melihat 

 
63 Wawancara 1, Sunaryo Penjual Barang Pecah Belah, Pasar Lakessi. Kamis, 10 

Desember 2020 
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informan, Hj. Sukma orangnya ramah kepada pembeli. Setiap ada pembeli yang 

lewat selalu disapa dengan “cari apa bu” dengan nada suara yang direndahkan dan 

tak lupa dengan senyum manis yang dilontarkan informan kepada pembeli. 

1. Pola komunikasi satu arah 

Berdasarkan pengamatan peneliti Hj. Sukma juga memajang 

dagangannya sampai diluar kios. Apalagi barang yang begitu banyak sudah 

tidak muat didalam kios, kemudian Hj. Sukma juga menjelaskan bahwa 

dengan menyimpan Sebagian barang didepan kios itu sebagai contoh barang 

itu. Maka akan memudahkan pembeli untuk melihat barang yang dijual 

ungkap informan: 

“mau dipajang didalam kan barang didalam sudah banyak jadi ya 

ditaruh didepan kios saja apalagi didepan kios luasji jadi bisaji pembeli 

lalu Lalang. Ditambah banyak juga penjual campuran seperti saya jadi  

kalau ditaruh diluar kan lebih gampang naliat pembeli”64 

 

2. Pola Komunikasi dua arah 

Pola komunikasi dua arah merupakan pola komunikasi aktif dimana 

pemberi pesan dan penerima pesan sama-sama aktif. Pedagang tidak hanya 

menjadi pendengar atau pengamat melainkan bertanya atau menyalurkan 

pertanyaan. Pola komunikasi dua arah ini terjadi dalam transaksi jual beli 

adalah Ketika saat melakukan tawar menawar: 

“kalau tawar menawar ya pastimi ada, karena tidak ada komunikasi 

kalau tidak juga pembelita, klo disini biasanya seperti kalau pembeli 

maunya yang lebih murah, jadi kita carikan barang yang sesuai dengan 

 
64 Wawancara 2, Hj. Sukma, Penjual Barang campuran, Pasar Lakessi. Rabu, 9 Desember 

2020 
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kualitas na maksud pedagang, tetapi setelah itu kadang kita juga 

menawarkan barang yang lebih bagus”.65 

 

Selain itu ada juga pembeli yang tidak paham akan barang yang dijual, 

sehingga penjual akan memberikan penjelasan singkat mengenai hal tersebut. 

Informan menuturkan: 

“biasanya ada juga pembeli nda paham dengan apa yang kita jelaskan, 

jadi kita juga sebagai pedagang harus cepat tanggap agar pelanggang 

nda lari. Jadi kita jelaskan Kembali lagi sampai pahamki pembeli. 

Apalagi kalau pembelinya orang tua”.66 

 

3. Pola Komunikasi verbal 

Komunikasi verbal penting digunakan Ketika melakukan transaksi jual 

beli antara pedagang dan pembelinya. Sama halnya dengan Hj. Sukma Ketika 

melakukan komunikasi dengan pembeli., seperti terlihat pada skrip berikut: 

“komunikasi dengan pembeli itu sudah jelasmi penting, biar gampang 

ditau pembelinya maunya seperti apa, jadi kalau pas tanya tanya dan 

kebetulan barangnya habis ya saya jawab sudah habis, dan juga saat 

berkomunikasi dengan pembeli ya kita harus sopan dan santun  serta 

juga harus banyak bersabar, apalagi watak pembelikan beda-beda”67 

 

Menurut informan juga saat melakukan transaksi juga harus 

mengedepankan sikap sabar mengingat pembeli adalah raja dan raja harus 

dilayani dengan baik. Sesuai skrip berikut: 

“sebagai pedagang itu harus sabar, biasa ada pembeli itu sudah 

menawar diharga dan sudah cocok hargami terus tiba-tiba batal juga na 

 
65 Wawancara 2, Hj. Sukma, Penjual Barang campuran, Pasar Lakessi. Rabu, 9 Desember 

2020 

66 Wawancara 2, Hj. Sukma, Penjual Barang campuran, Pasar Lakessi. Rabu, 9 Desember 

2020 

67 Wawancara 2, Hj. Sukma, Penjual Barang campuran, Pasar Lakessi. Rabu, 9 Desember 

2020 
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beli barang padahal kita sudah capek capek mi rayu untuk na beli tapi 

ujung ujungnya batal tonji na beli”.68 

 

Informan juga dalam menggunakan komunikasi verbal selalu menggunakan 

kalimat yang lembut dan sopan.  

4. Pola Komunikasi non verbal 

Berdasarkan pengamatan peneliti, Hj. Sukma mengungkapkan bahwa 

penggunakan komunikasi non verbal itu sangat penting. Terutama saat 

menggunakan suara kepada pembeli. Seperti: 

“menurut saya penting itu komunikasi non verbal seperti haruski selalu 

terliat ceria dengan senyum manis kepada pembeli biar betahki pembeli 

selain itu juga saat berbicara bisaki gunakan bahasa yang sopan”69 

 

Kemudian saat berbicara juga peneliti melihat informan selalu menggunakan 

bahasa yang sopan dengan nada suara yang rendah. 

“haruski juga itu bicara dengan bahasa yang sopan dan lembut karena 

pembeli itu pilih pilih juga dimana dan sama siapa mau dia beli 

barangnya. Apalagi penjual campuran di lakessi bukan Cuma saya saja, 

banyak sekali penjual seperti saya yang menjual barang campuran. 

Belumpi lagi kalau beda beda harganya jadi pembeli itu keliling dulu 

cari barang yang mana paling murah diantara sekian banyak penjual 

campuran” 

 

5. Pola Komunikasi di Panggung Depan dan belakang panggung 

Dalam penelitian dramaturgi peneliti melihat Ketika informan berada 

di panggung depan (front stage) selalu menunjukkan sikap ramah kepada 

 
68 Wawancara 2, Hj. Sukma, Penjual Barang campuran, Pasar Lakessi. Rabu, 9 Desember 

2020 

69 Wawancara 2, Hj. Sukma, Penjual Barang campuran, Pasar Lakessi. Rabu, 9 Desember 
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pembeli. Informan juga terlihat selalu menggunakan bahasa yang sopan 

dengan nada suara yang lembut. Tujuan semua ini dilakukan agar pembeli 

betah dan ingin membeli. Kemudian pada panggung belakang atau back stage 

pedagang selalu menunjukkan sikap ceria dan ramah didepan pembeli 

padahal sesungguhnya informan adalah orang yang dikenal lebih suka 

menyendiri atau Bersama anak saja, namun karena untuk melariskan jualan 

jadi informan berusaha bagaimana caranya bisa menarik hati pembeli. 

Seperti: 

“saya sebenarnya lebih suka sendiri atau Bersama anak, namun karna 

mencari nafkah ya haruski duluan memulai apalagi dipasar bukan 

Cuma kita yang menjual banyak juga penjual sama dengan kita jadi 

mau tidak mau ya haruski lebih dulu menarik pembeli”70 

 

Informan Ketiga 

Informan ketiga, Nuraeni merupakan informan yang memiliki sifat tidak 

terbuka terhadap peneliti sehingga peneliti harus terus menggali lebih dalam 

bagaimana transaksi jual beli yang dilakukan informan ketiga ini. Nuraeni 

merupakan pedagang dipasar lakessi yang menjual barang kosmetik. Informan ini 

dibantu oleh dua orang pramuniaga yang selalu tampak berjaga di depan lemari 

kosmetiknya, Manakala ada pembeli yang datang. Kios nuraeni juga berada tidak 

jauh dari kios haji sukma yang merupakan informan kedua.  

 
70 Wawancara 2, Hj. Sukma, Penjual Barang campuran, Pasar Lakessi. Kamis, 10 
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Informan ketiga ini merupakan informan yang agak cuek dengan peneliti 

mungkin karena informan sedang sibuk apalagi barang yang dijual adalah barang  

kosmetik merupakan barang dagangan yang paling laku. Pelanggangnya juga 

banyak, ada yang dari orang tua hingga anak muda.  

1. Pola komunikasi satu arah 

Seperti dibeberapa kios yang peneliti jumpai, kebanyakan di kios kios 

tersebut memajang barang dagangannya Sebagian diluar kios agar 

memudahkan dilihat oleh pembeli. Sama halnya, dengan Nuraeni, beberapa 

lemari etalase barang kosmetiknya berada diluar kios. Agar pembeli yang lalu 

lalang mudah melihat apa yang dijual oleh informan. Informan 

mengungkapkan: 

“iya itu gunanya ditaruh didepan biar gampang na liat pembeli, yang 

awalnya nda ada niat beli kosmetik tapi pas lewat dan tiba tiba liat 

kosmetik yang baru atau tiba tiba pembeli ingat kosmetiknya dirumah 

sudah mau hampir habis”.71 

2. Pola Komunikasi dua arah 

Pola komunikasi dua arah merupakan komunikasi aktif dimana 

pedagang dengan pembeli sama sama aktif dalam berkomunikasi, pembeli 

tidak hanya jadi pendengar atau pengamat melainkan bertanya atau 

menyuarakan pendapatnya. Proses transaksi jual beli ini terjadi pada proses 

tawar menawar barang. Informan menuturkan: 

“kalau tawar menawar itu pasti ada, dan komunikasinya juga jelas 

sudah dua arah, kadang juga itu pembeli minta saran kosmetik apa yang 

 
71 Wawancara 3, Nuraeni, Penjual Kosmetik, Pasar Lakessi. Rabu, 9 Desember 2020 
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bagus, jadi kita sebagai penjual itu langsung aja memberikan yang 

memang sesuai dengan keinginan pembeli”.72 

 

Misalnya kalau pembelinya cari bedak yang sesuai dengan muka berminyak 

Pedagang: bedak ap akita cari? 

Pembeli: bedak yang cocok dengan muka berminyak ada ga? 

Pedagang: iye ada, ibu mau merek apa, atau yang biasa kita pake apa? 

Pembeli: itu yang merek W***ah ada??? 

Pedagang: iye adaji untuk yang muka berminyak”73 

 

Dari percakapan terjadi antara informan dengan pembeli pada saat itu 

dapat dilihat bahwa informan melayani pembeli dengan memperhatikan 

pembeli agar pembeli tidak merasa dirugikan. Informan juga terlihat jujur 

dalam mengutarakan opininya bahwa pembeli tersebut memiliki wajah yang 

berminyak. Kejujuran tersebut penting Ketika berdagang kosmetik agar 

pembeli juga bisa tahu kosmetik apa yang cocok dengannya. 

3. Pola Komunikasi verbal 

Ketika wawancara berlangsung, nuraeni mengungkapkan pentingnya 

menggunakan komunikasi verbal. Bagaimana kita bisa tahu kondisi barang 

kalau tidak mengetahuinya melalui komunikasi. Tuturnya: 

“kita itu sebagai pedagang harus banyak banyak komunikasi dengan 

pembeli, kalau pembeli bertanya kita jawab, kadang malah saat kita 

ditanya harga lalu dijawab, kemudian pembeli santai santai saja, tidak 

ada respon, jadi kita biasanya memulai lagi komunikasinya dengan 

menjelaskan kualitas barang yang dilihat-lihat pembeli, biasa juga ada 

pembeli yang merasa risih kalau ditanya tanya terus”.74 

 

 
72 Wawancara 3, Nuraeni, Penjual Kosmetik, Pasar Lakessi. Rabu, 9 Desember 2020 

73 Wawancara 3, Nuraeni, Penjual Kosmetik, Pasar Lakessi. Rabu, 9 Desember 2020 

74 Wawancara 3, Nuraeni, Penjual Kosmetik, Pasar Lakessi. Rabu, 9 Desember 2020 



66 
 

 

Peneliti juga mengamati ada dua pegawai perempuan yang membantu 

informan dalam menjaga kiosnya. Pegawai tersebut juga ikut membantu 

pembeli dalam mencari kosmetik yang dibutuhkan pembeli. Terkadang juga 

pegawai ini bertanya kepada informan mengenai harga kosmetik yang 

ditawarkan pembeli apakah sudah sesuai atau belum. 

”disini juga itu sudah di ajarmi pegawaita berkomunikasi dengan 

pembeli, jadi mereka juga ikut membantu kasi ide ke pembeli. Pegawai 

disini juga di atur kedisiplinannya, cara komunikasinya juga diajar 

untuk selalu menggunakan kalimat yang sopan dan santun”.75 

 

4. Komunikasi non verbal 

Menurut pengamatan peneliti Ketika melihat nuraeni berbicara dengan 

pembeli, iya sangat jarang menggerakkan gesture tubuh seperti mengangkat 

bahu atau menggelengkan kepala namun dia hanya mengangkat jarinya Ke 

barang yang diinginkan pembeli untuk menunjukkan bahwa barang tersebut 

cocok kepada pembeli. Informan mengungkapkan: 

“bisa dibilang sudah jadi kebiasaan klo ada pembeli cari sesuatu ya 

ditunjuk dengan jari terus bilang “yang ini” itu” supaya pembeli juga 

tau yang dimaksud itu barang tertentu bukan barang lainnya” 

Volume suara juga mempengaruhi keberlangsungan proses komunikasi 

antara pedagang dengan pembeli. Termasuk mempengaruhi transaksi jual 

beli. Informan menjelaskan: 

“kalau suara kita memang suara besarnya disaat ada pembeli suara 

harus dikecilkan jangan sampai pembeli tersinggung kalau na dengar 

suara asli ta besar, kita juga nda mungkin marah kalau ada pembeli yang 

menjengkelkan kalau saya ya paling diam atau Cuma bilang iya iya saja 

kalau ketemu pembeli yang mengesalkan. Ya mau diapa lagi pembeli 

kan beda-beda sifatnya”.76 

 
 

75 Wawancara 3, Nuraeni, Penjual Kosmetik, Pasar Lakessi. Rabu, 9 Desember 2020 

76 Wawancara 3, Nuraeni, Penjual Kosmetik, Pasar Lakessi. Rabu, 9 Desember 2020 
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5. Pola Komunikasi di belakang panggung depan dan panggung 

belakang 

Informan Ketika berada dipanggung depan juga termasuk orang yang 

fashionable dalam berpenampilan mungkin karena pedagang kosmetik, 

namun, tak lupa juga keharusan menutup aurat dengan memakai jilbab. Ia 

sering menggunakan jilbab yang praktis dan sederhana. 

Nuraeni merupakan informan yang sulit ditebak panggung depan dan 

belakangnya , dikarenakan saat iya melakoni dirinya sebagai pedagang di 

dihadapan pembeli sama juga dengan ia melakoni dirinya sebagai ibu di 

depan anak-anaknya. Kerap sekali ia sangat sabar Ketika anaknya yang masih 

8 tahun sering mengganggunya dalam bekerja. Informan tetap menggunakan 

bahasa yang sopan dan santun kepada pembeli. 

Begitu pula Ketika informan ditemui diluar jam kerja, iya sering 

membawa anaknya kemanapun iya pergi. 

“naura selalu ikut sama saya, apalagi sekarang coronaki liburki anak 

anak sekolah jadi tidak ada yang jagaki dirumah nah kita orang tuanya 

sibukki dipasar, jadi biar kepasar dibawa juga anak, sekalianmi juga na 

bantu bantuki menjual. 77 

 

 

Informan keempat 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, H. Gazali yang telah 

lama berdagang di pasar lakessi mengetahui betul bagaimana menghadapi pembeli. 

Kios campuran yang telah lama ditempatinya menjadi saksi bahwa H. Gazali orang 

yang pandai mengambil hati pembelinya. Diusianya yang sudah memasuki usia 

 
77 Wawancara 3, Nuraeni, Penjual Kosmetik, Pasar Lakessi. Kamis, 10 Desember 2020 
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emas informan masih pandai merayu pembelinya agar tertarik membeli 

dagangannya. Informan ini merupakan penjual tas di lantai 2 pasar Sentral lakessi. 

Usaha informan dibantu oleh istrinya dan satu orang pegawai yang membantunya. 

Informan menjelaskan bahwa kedua anaknya tidak ada yang mau diajak menjual 

ke pasar sehingga di usia informan yang sudah tua ini, memerlukan pegawai untuk 

membantunya berjualan di Pasar. 

Menurut H. gazali berdagang adalah sesuatu hal yang lumrah bagi 

keluarganya, sejak kelas 6 SD H. Gazali sudah terbiasa mengikuti orang tuanya 

menjual di pasar. Ia juga telah belajar banyak mengenai perdagangan dimana telah 

bertemu dengan berbagai pembeli mulai dari pribumi hingga tionghoa. 

Kemudian H.Gazali juga menjelaskan kepada peneliti bahwa dalam jual beli 

memang dibutuhkan komunikasi yang baik. Sebagai pasar yang didatangi pembeli 

dari berbagai suku, ia juga memahami pentingnya mengetahui bahasa daerah lain 

seperti bahasa mandar, bugis dan bahasa enrekang. 

1. Pola Komunikasi Satu Arah 

Dalam pengiriman pesan kepada pembeli, pedagang secara tidak 

langsung menggunakan pola komunikasi agar pembeli dapat memahami apa 

yang dimaksud oleh si pedagang tersebut. Dalam hal ini H. Gazali tidak 

menggunakan media apapun dalam memasarkan barang dagangannya. 

Namun iya memajang tasnya di depan kios agar pembeli paham bahwa kios 

gazali adalah kios yang menjual barang aneka macam tas. Mulai dari tas anak 

hingga tas orang dewasa. Beberapa tas disusun sedemikian rupa mulai dari 

harga murah hingga harga yang tergolong mahal. Menurut informan: 
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“tas yang ditaruh didepan kios ini memudahkan pembeli mencari 

barang yang mereka cari, kadang kan pembeli itu hanya melihat dari 

kejauhan jadi untuk mempermudah agar pembeli tau disini adalah 

penjual tas ya barangnya Sebagian disimpan depan kios”.78 

 

Dengan ini menunjukkan bahwa informan telah melakukan komunikasi satu 

arah. Informan juga menambahkan: 

“menyimpan barang dagangan didepan kios ini juga tergolong cukup 

strategis, mudahki na liat pembeli klao lewat dilorong sini, jadi ada 

beberapa tas yang disimpan di depan kios disusun sesuai dengan 

tingkatan harganya”.79 

 

2. Pola Komunikasi Dua Arah 

Demi keberhasilan sebuah jual beli memang membutuhkan komunikasi 

dua arah. Karena dalam transaksi ada penjual dan pembeli yang saling 

berkomunikasi. Pembeli pasti akan mengutarakan maksudnya Ketika ingin 

membeli sesuatu yang diperdagangkan oleh pembeli. H. Gazali yang sudah 

hamper 25 tahun menjual di Pasar Lakessi ini sudah tahu betul karakteristik 

pembeli. Jadi informan bisa membedakan mana pembeli yang benar benar 

tertarik dengan dagangannya mana yang hanya sekedar membandingkan 

harga. Seperti pada skrip ini: 

“itu kalau ada pembeli yang bertanya harga sambil melihat barang yang 

lain, lalu kita jawab harganya dan pembeli tetap sibuk liat liat barang 

lain berarti dia Cuma bandingkan harga dengan kios sebelumnya, beda 

klo yang serius tanya harga baru minta barang yang tidak dipajang”.80 

 

Informan mengungkapkan bahwa pembeli juga memiliki karakter yang berbeda 

beda saat melakukan tawar menawar harga tas. Sesuai skrip: 

 
78 Wawancara 4, H. Gazali, Penjual Kosmetik, Pasar Lakessi. Rabu, 9 Desember 2020 

79 Wawancara 4, H. Gazali, Penjual Kosmetik, Pasar Lakessi. Rabu, 9 Desember 2020 

80 Wawancara 4, H. Gazali, Penjual Kosmetik, Pasar Lakessi. Rabu, 9 Desember 2020 
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“setiap pembeli beda beda karakternya kan jadi kita sesuaikan mi 

dengan pembeli, pembeli itu juga kadang banyak maunya, sudah minta 

yang tas bagus dan cantik tapi masih minta lagi diturungkan harganya, 

biasanya saya kasi turunki pelan pelan harganya. Intinya kan sama 

samaki untung. Tapi biasa juga nda cocok jadi biasa itu pembeli 

langsungki pindah, saya kucobami juga kejar kejarki dan bilang harga 

terendahmi. Ada tonji pembeli yang mengalah dan membeli tapi ada 

tonji nda jadi beli”.81 

 

3. Komunikasi Verbal  

Komunikasi verbal sudah dipastikan terjadi dalam proses jual beli atau 

tawar menawar antara pedagang dengan pembeli. Dalam hal ini peneliti 

mengamati bagaimana H. Gazali berkomunikasi dengan pembeli. Informan 

juga tidak memaksa pembeli untuk membeli barangnya, namun juga tetap 

berusaha mengambil hati pembeli untuk membeli barangnya dengan harapan 

tasnya akan laku terjual:  

“kalau datangmi pembeli kita liat liat dulu orangnya baru kita tanya dia 

mau apa, biasanya ditawarkan dulu tas tas yang bagus. Tapi biasa ada 

memangmi tas n acari pembeli seperti tas anak sekolah kah yang ada 

gambar spidermannya kalau tas anak cowok, jadi saya liatmi tas anak 

yang ada gambar spidermennya baru bilang ini bagus sekali tasnya, 

kualitas baguslah.hahaha. jadi kita penjual pastime berusaha menarik 

hati pembeli”82 

 

4. Komunikasi Non verbal 

Peneliti mengamati informan juga menggunakan komunikasi non 

verbal tersenyum kepada pembeli, menggerakkan tangannya sambal 

menunjukkan barang bagus di kiosnya kepada pembeli. Kemudian suara 

informan saat berbicara kepada pembeli juga direndahkan.menurut informan 

 
81 Wawancara 4, H. Gazali, Penjual Kosmetik, Pasar Lakessi. Rabu, 9 Desember 2020 

82 Wawancara 4, H. Gazali, Penjual Kosmetik, Pasar Lakessi. Rabu, 9 Desember 2020 
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komunikasi verbal ini penting untuk memperkuat agar pembeli lebih tertarik 

dengan barangnya. Sesuai skrip: 

“ya harus itu ada komunikasi non verbalnya, biar tambah yakinki 

pembeli sama barang ta, seperti kalau bilangki barangnya bagus ya 

matata juga harus bilang bagus, haruski yakinkan pembeli kalau tidak 

bisa dengan lisan ya gerakan”83 

Peneliti mengamati bahwa informan H. Gazali menggunakan volume 

suara yang tidak tinggi dan juga tidak rendah Ketika berhadapan dengan 

pembeli. Beliau menyamakan semua pembeli yang datang. Sesuai skrip: 

“intinya kita mau pembeli datang kekita jadi menurutku semua pembeli 

itu sama yaitu pembeli adalah raja” 

 

5. Pola Komunikasi di Panggung Depan dan Panggung Belakang 

Informan H. Gazali Ketika berada dipanggung depan sangat kelihatan 

bahwa informan sangat ahli dalam mengelola kesan kepada pembeli. Seperti 

pada saat peneliti mengamati H. Gazali merayu pembeli dengan kalimat yang 

menggugah hati. Ketika ada pembeli mempertanyakan kualitas barang 

informan: 

“bagus semua itu jualannya itu orang bu karena tidak yang yang jelek 

jualannya tapi bisa kujamin barangku bagus kualitasnya, kalau tidak 

percayaki coba meki dulu, kalau memang jelekki barangku bisa kita 

kembalikan lagi bu”84 

 

Ini merupakan panggung depan yang dilakukan informan dengan gaya 

bahasanya yang mampu mengelola kesan. Kemudian pada panggung 

 
83 Wawancara 4, H. Gazali, Penjual Kosmetik, Pasar Lakessi. Kamis,10 Desember 2020 

84 Wawancara 4, H. Gazali, Penjual Kosmetik, Pasar Lakessi. Kamis,10 Desember 2020 
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belakang (back stage)  H. Gazali menjelaskan kepada peneliti bahwa informan 

orang yang tegas di depan keluarganya. Sebagai kepala keluarga informan 

lebih menonjolkan sifat kerasnya namun juga tetap menunjukkan sifat 

penyayang kepada keluarganya. 

c. Analisis Presentasi Diri Pedagang pada Panggung depan dan 

panggung belakang 

 Pada front stage ini ada beberapa aspek yang aspek yang menjadi fokus 

penelitian peneliti sebagaimana telah dijabarkan pada bab pertama yakni aspek 

komunikasi verbal dan non verbalnya. kemudian peneliti mengkaji mengenai aspek 

saat pedagang berada di panggung depan (front stage) dalam melakukan presentasi 

diri atau mengelola kesan. pengelolaan kesan yang dilakukan oleh pedagang dari 

aspek penampilan. Meski profesi sebagai pedagang namun bukan berarti 

mengabaikan begitu saja aspek penampilannya. Seperti yang diutarakan oleh salah 

satu informan pada penelitian ini, Nuraeni yang merupakan pedagang kosmetik 

mengungkapkan bahwa presentasi diri melalui penampilan itu penting agar pembeli 

tertarik dengan barangnya. 

“ penting sekali itu diperhatikan juga penampilan ta apalagi penjual 

kosmetikka jadi yang pertama naliat orang itu penjualnya dulu bar una liat 

produknya”.85 

 

Sehingga segala unsur yang menunjang penampilan dipahami oleh informan tetap 

perlu diperhatikan. Seperti misalnya penampilan pakaian. Hal senada juga 

diutarakan oleh Hj, Sukma. 

“biar dipasar jeki juga bukan berarti nda bisa meki bergaya, apa itu pembeli 

kadang to naliat liat bagaimana penampilan ta bagus ji ga, tetapi bukan 

 
85 Wawancara 3, Nuraeni, Penjual Kosmetik, Pasar Lakessi. Kamis,10 Desember 2020 
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berarti juga pembeli nda maumi beli barang ta kalau pakaian 

sederhanaki”.86 

 

Berbeda dengan yang diutarakan oleh H.Gazali bahwa segala sesuatunya 

tidak mesti di ukur dari penampilan karena menurutnya dengan berpakaian 

sederhana namun menggunakan komunikasi yang baik serta dapat memberi kesan 

yang baik itu sudah cukup. 

Begitu pula Sunaryo mengungkapkan hal yang senada dengan H. Gazali. 

Bahwa yang paling penting bagaimana komunikasi kita kepada pembeli. Cukup 

dengan penampilan sederhana kita sudah bisa menarik pembeli. 

“intinya cara bicarata kembeli sudah bagus, ramahki sama pembeli bidamoi 

menjamin barangta laku jadi nda perlurmi dengan penampilan yang 

bagaimana sekali”87 

 

Dari keempat informan ini memang memiliki standarisasi yang berbeda 

beda mengenai pakaian semuanya Kembali pada pemahaman dan tujuan yang 

hendak mereka capai masing masing.  

Selanjutnya presentasi diri pengelolaan kesan melalui sikap lisan dan 

perilaku..dimana penggunaan sikap dan perilaku dapat mempresentasikan diri 

pedagang dalam mengelola kesan. Aspek penggunaan bahasa lisan yang lembut 

menggambarkan sikap yang dilakukan pedagang pada front stage dapat 

menimbulkan kesan dan menciptakan self Image tertentu dikalangan pembeli yang 

berinteraksi lansung di front stage pedagang. 

 
86 Wawancara 2, Hj. Sukma, Penjual Barang campuran, Pasar Lakessi. Kamis,10 

Desember 2020 

87 Wawancara 1, Sunaryo, Penjual Barang Pecah Belah, Pasar Lakessi. Kamis,10 

Desember 2020 



74 
 

 

Keempat informan yang diwanwancarai secara mendalam oleh peneliti 

mengaku memang melalukan kesan terhadap sikap dan perilaku yang mereka 

tonjolkan kepada pembeli yang berada dilingkungan front stage. Menurut 

keempatnya, sikap dan perilaku merupakan salah satu unsur yang penting dalam 

menunjang pembentukan kesan yang baik sesuai presentasi diri yang ingin dibentuk 

oleh diri sendiri. 

Masing masing informan memiliki cara dan pengelolaan kesan yang 

berbeda beda yang memang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan 

juga pihak-pihak yang terkait. Nuraeni mengaku tidak terlalu banyak melakukan 

pengelolaan kesan dalam sikap dan perilakunya saat tawar menawar dengan 

pembeli.seperti terlalu melebih lebihkan karakter kita di depan pembeli. Namun 

demikian Nuraeni tetap melakukan persentasi diri terhadap sikap dan perilaku 

sebagai pedagang. Presentasi diri ini agar menimbulkan kesan kesan tertentu antara 

lain kesan ramah, baik dan selalu tersenyum. 

“intinya to tidak terlalu berlebihanki tunjukkan dirita sama pembeli, biar 

pembeli tau kalau kit aini penjual selalu ramah sama pembeli bair besok 

besok kalau kepasar lagi pembeli mampir lagi di kiosta”.88 

 

Kesan ramah, baik, selalu tersenyum dan berwawasan luas atau pintar dihadapan 

pembeli saat berada di fronst stage juga dinginkan oleh ketiga informan lainnya 

yakni Sunaryo, Hj,Sukma dan H. Gazali. Namun kesan tersebut, dalam proses 

presentasi diri yang dilakukan oleh Sunaryo tetap menimbulkan Sikap dan perilaku 

yang sesungguhnya yang memang sekiranya dapat dibawa ke area front stage. Hal 

tersebut dikarenakan adanya alasan tertentu. 

 
88 Wawancara 3, Nuraeni, Penjual Kosmetik, Pasar Lakessi. Kamis,10 Desember 2020 
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”bukan Cuma depan pembeli saja haruski ramah tetapi sama keluarga juga, 

malah keluarga yang paling penting kita tempati berlaku ramah bukan 

Cuma ke orang lain saja, karena semua yang kita lakukan didepan pembeli 

memang untuk keluarga”.89 

 

Jika Sunaryo menambahkan aksen sikap dan perilaku aslinya dibawa ke 

area front stage guna memperkuat kesan yang hendak diciptakan. Maka H. Gazali 

pun memiliki tambahan lainnya selain mengelola sikap dan perilakunya agar sebisa 

mungkin orang mengenalnya dengan sikap dan perilaku yang ramah, baik, serta 

murah senyum. Tambahan lain aksen humor yang dia tambahkan. 

Dan yang terakhir pada kehidupan front stage pedagang dilihat dari cara 

presentasi diri melalui bahasa tubuh. Keempat informan mengakui bahwa dalam 

pengelolaan kesan pada pembeli informan lebih menekankan untuk tidak terlalu 

menggunakan bahasa tubuh kecuali memang sangat diperlukan. 

Seperti yang diungkapkan Sunaryo, yang lebih suka tidak terlalu 

menggunakan bahasa tubuh. Seprti menggeleng saat bilang tidak ada. 

“kalau saya pribadi jarang pake bahasa tubuh, biasanya langsungji saya 

ungkapkan kecuali kalau bilang tidak ada biasa dibarengi dengan 

menggeleng kepala”. 90 

 

Begitu juga kepada ketiga informan lainnya, mereka menganggap bahwa terlalu 

banyak menggunakan bahasa tubuh kurang efektif untuk menarik hati pembeli. 

Bukannya tertarik malah pembelinya bisa kabur. 

Kemudian bagian back stage dari para informan ini dimana mereka berapa 

pada lingkungan yang dikelilingi oleh orang orang yang meiliki ikatan emosional 

 
89 Wawancara 2, Hj. Sukma, Penjual Barang Campuran, Pasar Lakessi. Kamis,10 

Desember 2020 

90 Wawancara 1, Sunaryo, Penjual Barang Pecah Belah, Pasar Lakessi. Kamis,10 

Desember 2020 
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seperti sahabat terdekat, suami, istri dan tentunya anggota keluarga terdekaat 

seperti orangtua dan anak. Selain itu, pada kehidupan back stage ini, atribut sebagai 

pedagang sudah tidak melekat lagi seperti pada kehidupan front stage. 

Proses pengumpulan data informan pada bagian ini dilakukan dengan cara 

wawancara mendalam dan observasi partisipatif, dimana peneliti terjun langsung 

serta mengamati kegiatan informan saat berada di back stage. Untuk aspek 

penampilan pakaian Hj. Sukma mengaku akan jauh lebih santai dari Ketika dia 

sedang menjual di pasar. 

“kalau dirumah atau pas lagi kumpul sama keluarga pastime lebih santai 

penampilan ta Cuma pakai pakaian standar kayak daster tidak perlu pakai 

bedak dan lain lainnya. intinya keliatan lebih santai pi dibandingkan kalau 

dipasarki”.91 

 

Kemudian Nuraeni mengungkapkan hal yang hampir senada dengan Hj. 

Sukma. Dirinya mengaku jauh dari kesan tampil ful make up yang melekat pada 

dirinya saat berada pada front stage  

“kalau dirumah meka ya sepertimi mama lainnya pakai daster ka juga. 

Pakaian rumahan ji. Nda keliatan kalau penjual kosmetikka sebenarnya 

dipasar”.92 

 

Jawaban atau pernyataan yang berbeda beda tersebut memang Kembali pada 

karakter diri masing-masing. Sunaryo dan H. Gazali meskipun mengakui bahwa 

mereka  jauh lebih santai saat berada dalam kehidupan panggung belakang, namun 

disituasi dan kondisi tertentu dia tetap memperhatikan pakaian yang dikenakannya. 

“sekali lagi karena saying orangnya yang cuek sama penampilan khususnya 

pakaian. Jadi lebih suka ka pakai pakaian  yang sesuai dengan situasi dan 

kondisi, kayak misalnya kalau pas dipasar atau dirumah, kalau dipasar pakai 

 
91 Wawancara 2, Hj. Sukma, Penjual Barang Campuran, Pasar Lakessi. Kamis,10 

Desember 2020 

92 Wawancara 3, Nuraeni, Penjual Kosmetik, Pasar Lakessi, Kamis,10 Desember 2020 
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baju yang sesuai di pasar untuk tampilkan kalau penjualki kalau dirumah 

pasti pakaiki baju yang sesuai wibawa ta sebagai kepala keluarga”93. 

 

Perhatian tersebut tetap dilakukan untuk menciptakan kesan kesan tertentu. kesan 

untuk keluarga saat berada dirumah dan kesan saat dipasar. 

Dan yang terakhir dilihat dari aspek cara bertutur atau gaya bahasa. Cara 

bertutur atau gaya bahasa bisa menjadi ciri khas tersendiri yang dimiliki oleh 

seorang pedagang. Namun cara bertutur atau gaya bahasa yang digunakan oleh 

stiap pedagang ada yang sama namun ada juga yang berbeda-beda. Semua itu 

Kembali kepada kebutuhan pedagang dalam melakukan presentasi diri untuk 

mengelola kesan melalui cara bertutu atau gaya bahasa. 

Informan H. Gazali mengaku dalam melakukan pengelolaan dalam cara 

bertutur atau gaya bahasa, dirinya menyesuaikan dengan kondisi. 

“kalau gaya bahasa kita sesuaikan dengan kondisi ji, karena pembeli kan 

beda beda karakternya tetapi saya pribadi itu orangnya rame, suka lucu 

lucuan, biar pembelinya betah dengar, jadi kalau lama lama itu pembeli ta 

singgah di kios ta. Bisami juga naliat liat barang ta. Sempat ada yang 

nasuka”. 

 

Begitupun dengan informan Sunaryo yang menyesuaikan dengan kondisi. 

Dalam melakukan pengelolaan kesan dari cara bertutur dan gaya bahasa. Selain 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai pedagang yang aslinya suku bugis ini juga 

menyisipkan bahasa daerah sebagai salah satu bahasa daerah yang mayoritas di 

dengar oleh pembeli. 

Namun, Sunaryo mengaku, cara bertuturnya lebih kea rah yang natural 

seperti kala dia berbincang bincang sehari hari di kehidupan back stagenya. 

 
93 Wawancara 4, Hj. Gazali, Penjual Aneka Tas, Pasar Lakessi, Kamis,10 Desember 2020 
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Kemudian informan lainnya Hj. Sukma juga berusaha untuk mengelola cara 

bertutur atau gaya bahasa yang digunakan saat berada di front stage. 

“kalau ada pembeli  saya selalu menggunakan bahasa Indonesia kecuali 

kalau pembelinya orang tua y akita gunakan pake bahasa bugis. Tetapi kalau 

langgananmi selalunya pakai bahasa bugis biar keliatan lebih akrab lagi” 

 

Begitu pula informan ketiga Nuraeni juga mengungkapkan hal yang senada bahwa 

dia lebih menyukai menggunakan bahasa Indonesia juga bahasa bugis agar 

kelihatan akrab. 

Selanjutnya peneliti menjelaskan mengenai presentasi diri pedagang 

melalui aspek sikap dan perilaku pedagang saat berada pada panggung belakang 

atau back stage. Informan menjadi dirinya seutuhnya, namun ada hal-hal yang tetap 

menjadi ciri khasnya seperti yang pedagang lakukan saat berada pada kehidupan 

front stage.  

Sunaryo mengungkapkan ciri khasnya di depan keluarga. Dimana Sunaryo 

lebih suka membuat lolucon kecil di panggung depan. 

“saya kalau dirumah juga seringka bercanda dengan anak anak dan istri, 
biar depan pembeli juga begitu ka,mungkin bgtu memangmi karakter ku 
suka humor”. 

Lain halnya dengan Hj. Sukma yang mengaku bahwa sikap dan perilakunya 

berbeda pada saat berada di panggung depan dan di panggung belakang. 

“kalau dirumah saya lebih suka menyendiri, susahka bergaul dengan orang 

orang. Lebih senangka itu didalam rumah saja dengan anak anak daripada 

keluar. Kalaupun keluar ya langsungmi ke pasar”. 

 

Lain halnya Nuraeni kalau mengenai sikap dan perilakunya tidak ada perbedaan 

yang signifikan atara sikap dan perilakunya saat berapa di front stage dengan di 

back stage. 
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“nah kalau untuk sikap dan perilaku, sebenarnya saya samaji saat dirumah 

sama saat dipasar ketemu dengan pembeli, tetapji welcome sama semua 

orang dan ramah kesemua orang”.94 

 

Berbeda dengan H. Gazali mengungkapkan bahwa sikap dan perilakunya 

sangat berbeda saat berada di front stage  dan di  back stage. 

“kalau di rumah itu saya keras ka sama keluargaku terutama ke anak anakku 

tetapi bukan berarti keras bagaimana Cuma dalam mendidik saya keras biar 

semuanya nantinya sukses, beda klau saya di pasar ramah sekalika dengan 

orang orang terutama sama pembeli”95. 

 

dengan sedikit senyum dan ekspresi malu H. Gazali pun mengidentifikasikan 

dirinya sendiri dengan sosok yang memiliki sikap dan perilaku buruk Ketika berada 

di rumah. Dan menjadi orang yang begitu ramah saat berada di Pasar. 

Kemudian bagaimana dengan pengelolaan kesan dari keempat informan 

untuk aspek cara bertutur atau gaya bahasa mereka pada kehidupan back stage. 

Informan H. Gazali mengungkapkan bahwa cara bertutur atau gaya bahasa di back 

stage lebih parah dari kehidupan di front stage. 

“kalau dirumah atau dimana saja keucali dipasa sudah jelasmi keluar semua 

gaya bahasanya sudah tidak ditahan tahan lagi. Beda kalau didepan pembeli 

di aturki cara bicarata”. 

 

Sedangkan menurut informan kedua Hj. Sukma mengatakan bahwa caraa bertutut 

atau gaya bahasanya Ketika berada di kehidupan back Stage lebih menyesuaikan 

dengan usia dan pergaulannya saat ini. 

“kalau pas dirumah gaya bahasa say aitu standar  ji. Biasa pakai bahasa 

bugis biasa juga pakai bahasa Indonesia. Dan juga disesuaikan juga klau 

bicara sama seumuran dibedakan dengan yang lebih tua”96. 

 
94 Wawancara 3, Nuraeni, Penjual Kosmetik, Pasar Lakessi. Kamis,10 Desember 2020 

95 Wawancara 4, Hj. Gazali, Penjual Aneka Tas, Pasar Lakessi, Kamis,10 Desember 2020 

96 Wawancara 2, Hj. Sukma, Penjual Barang Campuran, Pasar Lakessi. Kamis,10 

Desember 2020 
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Seolah kontras dengan pernyataan atau jawaban dari Nuraeni yang lebih 

mengatakan bahwa gaya bahasanya saat berada pada panggung depan kurang lebih 

sama dengan dipanggung belakang. 

“kalau saya samaji bahasaku di pasar dengan dirumah. Samaji nadanya. 
Apalagi saya bicara cepatka orangnya dirumah juga”. 

Dan Sunaryo juga menjelaskan bahwa gaya bahasanya juga sama dengan di pasar 

dengan dirumah suka gaya bahasa yang humoris. 

“sukaka bercanda di pasar dirumah juga saya suka bercanda sama anak anak 

namun kadangkalanya juga bicara serius kalau dengan oaring orang yang 

serius”. 

 

Jawaban para informan tersebut menggambarkan diri mereka yang menjadi 

seutuhnya di kehidupan pribadi atau back stage. Meski diakui oleh seorang 

informan tetap ada sikap dan perilaku yang ditonjolkan di front stage dan Kembali 

ditunjukkan pada kehidupan back stage, namun keempatnya memiliki benang 

merah yang sama bahwa tidak ada pengelolaan kesan tertentu melaluui aspek sikap 

dan perilakunya pada kehidupan back stage  atau kehidupan pribadi. Semua 

Kembali menjadi diri sendiri yang sesungguhnya. 

d) Analisis Komunikasi Pedagang berdasarkan Metode Komunikasi 

Islam 

Berdasarkan hasil analisis peneliti saat dilapangan. Komunikasi pedagang 

yang sering menggunakan kata qaulan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel.4.1.Data Penggunaan Qaulan 

No Informan Verbal Non verbal Qaulan 
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1. Sunaryo Sopan, menggunakan 

bahasa yang benar, 

bahasa singkat tetapi 

jelas 

Ceria, suara 

rendah, ramah 

Qaulan 

ma’rufan, 

qaulan 

sadidan, 

qaulan 

balighan 

2. Hj, Sukma Sopan, menggunakan 

kalimat yang mudah 

dipahami, lemah 

lembut 

Suara rendah Qaulan 

ma’rufan, 

qaulan 

layyinan, 

qaulan 

balighan 

3 Nuraeni Jujur dan tidak 

mengada ada dalam 

memberikan harga, 

menggunakan 

kalimat lemah 

lembut, sopan dan 

bertanggung jawab 

Sering 

memberikan 

senyum manis 

kepada pembeli,  

Qaulan 

layyinan, 

qaulan 

ma’rufan 

4 H.Gazali Jujur, menggunakan 

kalimat yang jelas, 

sopan, baik dan 

bertanggung jawab 

Suara besar tetapi 

humoris 

Qaulan 

sadidan, 

qaulan 

ma’rufan 
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Berdasarkan tabel diatas jenis qaulan qaulan yang sering digunakan pedagang 

dalam penggunakan qaulan Ma’rufan, Qaulan layyinan, dan qaulan balighan. 

Pada informan pertama, Sunaryo berdasarkan hasil analisa peneliti Sunaryo 

merupakan pedagang yang sering menggunakan kata kata yang sopan kepada 

pembeli dan menggunakan kalimat yang singkat tetapi mudah dipahami oleh 

pembeli. Pada saat menyampaikan pesan kepada pembeli Sunaryo juga 

menjelaskan kepada peneliti bahwa pada saat penyampaian pesan suara yang 

digunakan adalah suara dengan nada rendah agar pembeli tidak tersinggung.97 

Selanjutnya informan kedua Hj. Sukma berdasarkan hasil analisa Hj. Sukma 

termasuk pedagang yang menggunakan kata kata yang sopan dan lemah lembut 

kepada pembeli, ini dilihat saat melakukan wawancara peneliti melihat informan 

Hj. Sukma ini tergolong pedagang yang sopan dengan surah yang lemah lembut 

saat melayani pembeli. 

Informan Ketiga, Nuraeni berdasarkan hasil analisa peneliti, sekalipun 

terlihat cuek tetapi saat melayani pembeli Nuraeni terlihat sopan kepada pembeli. 

Kemudian juga informan ini dalam menyampaikan deskripsi barang kepada 

pembeli juga terlihat jujur. Nuraeni mengatakan kebenaran yang ada pada barang 

yang dijual. 

Dan yang terakhir adalah H. Gazali, meskipun saat melayani pembeli 

informan ini menggunakan suara yang nada agak tetapi informan ini juga selalu 

 
97 Wawancara I, Sunaryo, Penjual Barang Pecah Belah, Pasar Lakessi, Rabu 9 Desember 

2020 
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menggunakan bahasa yang sopan berdasarkan hasil analisa peneliti. H. Gazali 

merupakan informan yang lihai dalam membujuk pembeli dengan gaya 

komunikasinya yang humoris. 

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan melalui wawancara dan 

observasi serta dokumentasi. Pola komunikasi yang dilakukan oleh para pedagang 

di Pasar Lakessi Kota Parepare merupakan komunikasi yang sesuai dengan konsep 

Islam. Hal tersebut dibuktikan dengan oleh para pedagang yang telah melakukan 

kegiatan kegiatan seperti menggunakan kata kata yang sopan, suara yang lemah 

lembut, serta tak lupa mengucapkan terima kasih kepada pembeli dan mendoakan 

pembeli agar selalu lancar rejekinya. 

a. Pola Komunikasi yang terjadi antara pedagang dan pembeli 

Pola komunikasi yang terbentuk merupakan pola komunikasi Sirkular 

seperti yang digambarkan oleh Wilbur Schramm : 

Gambar.4.1. Pola Komunikasi Sirkular 
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Dari gambar pola tersebut dapat kita pahami bahwa pola komunikasi ini 

menggambarkan proses komunikasi yang dinamis, dimana pesan transit melalui 

proses encoding dan decoding. Dalam proses ini baik pedagang maupun pembeli 

mempunyai kedudukan yang sama. 

Kemudian hubungan pedagang dengan pembeli setiap tatap muka dalam 

melakukan tawar menawar, sangatlah baik dan sopan. Pedagang managemen sikap 

yang sangat baik, terkadang mengeluarkan kesan dingin, namun tetap tampak 

ramah dan tersenyum. Menanyakan apa yang diCari oleh pembeli kemudian 

mengajak pembeli bercanda atau apa menanyai secara spesifik apa yang dibutuhkan 

pembeli. Setelah itu pedagang memberikan barang kemudian memberitahukan 

pembeli agar reskinya mengalir terus dan penuh berkah. 

b. Presentasi diri pedagang saat berada di Front Stage dan Back Stage 

Kemudian presentasi pedagang dilihat tinjau dari studi dramaturgi. 

Dramaturgi merupakan teori yang dicetuskan oleh Erving Goffman. Menurut 

Goffman, diri bukan milik actor tetapi lebih sebagai hasil interaksi dramatis antara 

actor dan audien. Karena diri adalah hasil interaksi dramatis, maka mudah 

terganggu selama penampilannya. Dramaturgi Goffman memperhatikan proses 

yang dapat mencegah gangguan atas penampilan diri. 

Goffman berasumsi bahwa saat berinteraksi, actor ingin menampilkan 

perasaan diri yang dapat diterima oleh orang lain. Tetapi, Ketika penampilan diri, 

actor menyadari bahwa anggota audien dapat mengganggu penampilannya. 

Teori dasar dramaturgi yang mendasari penelitian ini, yang menjadi actor 

pada penelitian ini adalah 4 orang pedagang dengan barang dangangan yang 
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berbeda, yang mnjadi panggungnya adalah pasar. Dalam proses panggung depan  

pedagang mempengaruhi pembeli. Dapat dilihat, dari segi penampilan, sikap dan 

cara berkomunikasi yang membuat interaksi antara pedagang dan pembeli menjalin 

sebuah komunikasi yang baik. 

Teori dramaturgi adalah teori yang menjelaskan bahwa interaksi sosial 

dimaknai dengan pertunjukan teater atau drama diatas panggung, manusia adalah 

actor yang berusaha untuk menggabungkan karakteristik personal dan tujuan 

kepada orang lain, melalui pertunjukan dramanya sendiri. 

Jalaluddin Rakhmat dalam buku “Psikologi Komunikasi” mengatakan 

bahwa presentasi diri melalui pengelolaan kesan merupakan suatu usaha untuk 

menimbulkan kesan tertentu terhadap individu. Pengelolaan kesan biasa dilakukan 

seorang individu kepada individu individu lainnya yang mengamati, menilai hingga 

pada akhirnya membentuk suatu kesan tertentu terhadap dirinya. Dalam istilah 

dramaturgi, individu individu tersebut  disebut dengan penonton. Dan penonton ini 

terdapat pada bagian depan kehidupan seorang individu tersebut atau dalam 

dramaturgi disebut dengan panggung depan atau front stage. 

Sehingga, dari deskripsi hasil penelitian yang telah diuraikan diatas maka 

peneliti akan membahas mengenai presentasi diri pedagang dalam mengelola 

kesan.hal ini dibuktikan dengan adanya pengelolaan kesan dalam peran yang 

pedagang mainkan yaitu panggung depan dan panggung belakang. 

Front Stage atau panggung depan merupakan bagian dimana actor dalam 

hal ini pedagang yang memainkan perannya, tampil dengan berbagai kepalsuan 

atau rekayasa. Hal tersebut juga sesuai dengan yang dikemukaan oleh Erving 
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Goffman dalam bukunya yang berjudul Presentation of Self in Everyday Life, 

diterbitkan tahun 1959. 

Front stage yaitu bagian pertunjukan yang berfungsi mendefinisikan situasi 

penyaksi pertunjukan. Front personal yaitu Dimana berbagai macam perlengkapan 

sebagai pembahasa perasaan dari sang actor. Front personal juga terbagi dua yaitu 

penampilan yaitu barang yang mengenalkan status sang aktor dan gaya yang 

mengelkan peran macam apa yang dimainkan sang actor. 

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti membatasi lingkup  

front stage hanya pada kehidupan pedagang di Pasar Lakessi Kota Parepare. Yaitu 

Ketika Pedagang saat bertransaksi dengan pembeli. Hal tersebut mengacu pada 

kehidupan front stage. 

Selanjutnya, sebagaimana yang dikatakan oleg Goffman, yang melihat 

bahwa ada perbedaan acting yang besar data actor berada di panggung depan (front 

stage) dan panggung belakang (back stage)  drama kehidupan. Kondisi acting di 

front stage adalah adanya penonton yang melihat dan seseorang tersebut sedang 

berada dalam bagian pertunjukan. Saat itu pedagang berusaha untuk memainkan 

peran sebaik-baiknya agar pembeli memahami tujuan dari pedagang. Perilaku 

tersebut di batasi oleh konsep konsep drama yang bertujuan untuk membuat drama 

yang berhasil. Sedangkan back stage adalah keadaan dimana seseorang berada di 

belakang panggung dengan kondisi bahwa tidak penonton, sehingga dapat 

berprilaku bebas tanpa mempedulikan plot pelaku bagaimana harus dibawakan. 

Back stage merupkan bagian dalam drama kehidupan seorang pedagang 

bisa Kembali menjadi dirinya sutuhnya, tanpa permintaan dari pihak manapun 
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untuk melakukan suatu hal yang berkaitan dengan proses penbentukan kesan 

dimata individu lainnya yang menjadi penonton sebagaimana jika pedagang 

tersebut berada pada front stage. 

Back stage  pedagang dipenehi oleh orang orang yang memiliki kedekatan 

lebih bahkan emosional seperti anggota keluarga. Atau dengan kata lain peneliti 

membatasinya dengan situasi dan kondisi dimana atribut sebagai pedagang terlepas 

ataupun sengaja ditanggalkan oleh pedagang tersebut. Lokasinya bisa berupa 

tempat tinggal atau rumah, rumah keluarga dan lingkungan sekitarnya. 

Dari deskriptif hasil penelitian diketahui bahwa di back stage pedagang,   

berusaha sebisa mungkin untuk menanggalkan atribut mereka sebagai pedagang 

dengan label popularitas dan segala kesan yang melekat pada dirinya. Di bagian 

back stage sesungguhnya mereka ke jati dirinya tanpa ada kesan rekayasa untuk 

tujuan tertentu. Bahkan mereka menunjukkan sisi lain mereka yang tidak bisa 

ditemui saat mereka berada di front stage. 

c. Presentasi Diri Pedagang berdasarkan Prinsip komunikasi Islam 

Presentasi diri pedagang berdasarkan Prinsip Komunikasi Islam. 

Komunikasi dalam Al-Qur’an tertulis dengan al bayan dan  al-qawl. Al Syaukani 

mengartikan dalam buku tafsirnya Fath Al-Qadir. Al-bayan dan al-qawl adalah 

kata kunci yang digunakan dalam Al-Quran untuk mengetahui bagaimana 

berkomunikasi, khususnya dalam menyampaikan pesan. Kemampuan untuk 

komunikasi dan menjaga lisannya sangat dianjurkan oleh Allah SWT. 

Komunikasi dalam bahasa Arab sering menggunakan istilah tawashul dan 

ittishal. Seperti definisi komunikasi yang dikatakan oleh Awadh bahwa komunikasi 
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adalah melakukan cara yang terbaik dan menggunakan sarana yang terbaik untuk 

memindahkan informasi, makna, rasa dan pendapat kepada pihak lain dan 

memengaruhi pendapat mereka serta meyakinkan mereka dengan cara apa yang 

kita inginkan apakah dengan menggunakan bahasa atau dengan yang lainnya.  

Dapat disimpulkan bahwa seorang pedagang membutuhkan kemampuan 

berkomunikasi secara verbal dalam suatu percakapan dengan pembeli agar 

diperoleh hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Suatu percakapan 

yang dibutuhkan seorang pedagang saat melakukan tawar menawar dengan 

pembeli memerlukan keahlian atau cara khusus agar mampu diterima dengan baik, 

dipahami, dan akhirnya mempengaruhi calon pembeli untuk melakukan pembelian. 

Hal ini di dalam Al-Qur’an dibahasa sebagai teknik komunikasi atau cara 

penyampaian dari komunikator ke komunikan. 

1. Qaulan Sadidan 

Poin pertama dalam prinsip komunikasi Islam adalah qaulan sadidan yang 

berarti perkataan yang benar. Kriteria perkataan yang benar menurut Jalaluddin 

Rahmat adalah: 1) perkataan yang jujur, maksudnya adalah perkataan yang tidak 

mengandugn unsur kebohongan dan tidak disampaikan dengan berbelit-belit. 

Bahwasanya dalam berbahasa, jujur artinya mengikuti aturan dan kaidah yang baik 

serta benar; 2) penggunaan kata-kata yang tidak ambigu, maksudnya kata-kata yang 

digunakan harus tepat sasaran dan tidak menimbulkan penafsiran ganda; 3) sesuai 

dengan kriteria kebenaran umat muslim, yaitu kebenaran yang ada dalam Al-

Qur’an dan hadits. 
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Penerapan qaulan sadidan yang terbentuk perkataan yang jelas, apa adanya 

dan sesuai dengan barang yang ditawarkan pedagang. Hal ini terlihat pada saat 

pedagang melakukan percakapan dengan pembeli. Pedagang dituntut untuk tidak 

melebih lebihkan kondisi barang yang ada, tetapi lebih menyampaikan 

sebagaimana mestinya. Pedagang menyampaikan penawaran kepada pembeli 

diiringi dengan kesesuaian kualitas barang. 

Penerapan qaulan sadidan pada penelitian ini dapat dilihat pada saat 

informan ketiga, nuraeni yang merupakan pedagang kosmetik. Peneliti melihat 

Ketika melayani pembeli. Informan Nuraeni selalu memberikan perkataan yang 

jujur dan benar kepada pembeli mengenai barang kosmetik yang dijual. Barang 

mana yang bagus dan mana yang lebih bagus lagi. Tetapi harga yang ad aitu 

berbeda sesuai kualitasnya. 

“kalau ada pembeli yang bertanya tentang kosmetik selalu saya tanyakan 
yang mana, terus saya jelaskan kualitasnya agar pembelita juga puas dan 
besok besok Kembali lagi kesini”. 

Begitupun pada informan pertama Sunaryo yang juga selalu menggunakan bahasa 

yang benar kepada pembeli. Sesuai skrip: 

“saya kan penjual barang pecah belah jadi setiap ada pembeli yang bertanya 
tentang barang pecah belah dan kebetulan tidak ada di kios saya, ya 
pembelinya saya arahkan ke penjual yang lain yang ada barangnya. Dan 
juga kalau pembeli bertanya kualitas barang ya jelasmi dikasi liatkan barang 
mana yang kualitasnya bagus”. 

 

Begitu pula pada informan kedua dan ke empat, Hj, Sukma dan H. Gazali juga 

mengungkapkan hal yang sama bahwa setiap pembeli yang bertanya kualitas 

barang maka pembeli akan diperlihatkan dua jenis barang yang berbeda kualitas, 

Tinggal pembeli mau pilih yang mana. 
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Dimana kalimat diatas telah memenuhi aspek kejujuran dalam berbahasa, 

yaitu mengungkapkan kualitas barang sesuai dengan harganya. Perkataan yan benar 

ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 9 yaitu:98 

واْ  ََّلهينَ ٱَوّۡلَۡخَش  َعًٰفا َخاف واْ َعلَۡيههۡم فَلۡيََتق  هيَةا ضه واْ مهۡن َخلۡفهههۡم ذ ري
يًدا  ّلَلَ ٱلَۡو تََرك  ول واْ قَۡوَلا َسده  َوّۡلَق 

Artinya: Dan hendaklah ttakut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah 
mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucap kan 
perkataan yang benar. 

 

2. Qaulan Ma’rufan 

Selanjutnya adalah poin Qaulan ma’rufan adalah perkataan yang baik. Ciri-

ciri perkataan yang baik adalah perkataan yang dapat menimbulkan perasaan damai 

dan senang. Selain itu, perkataan yang baik adalah perkataan yang memberi 

pengetahuan, pencerahan dan dapat digunakan sebagai pemecah kesulitan. 

Sepertpada informan ketiga, Hj. Sukma yang selalu menggunakan bahasa yang 

sopan kepada pembeli.  

“kalau bahasa verbal ke pembeli itu, kita harus sopan agar pembeli juga mau 

membeli barangta, sama haruski juga sabar hadapi pembeli karena kadang 

itu pembeli na liat liat saja dulu barang ta baru pergi lai ketempat lain. Jadi 

haruski selalu sopan kalau disapa pembeli biar betahki liat liat jualanta” 

 

Begitupun ketiga informan lainnya yang selalu menggunakan bahasa yang 

baik, sopan dan lembut. Ini dikategorikan pada prinsip komunikasi Islam yaitu 

qaulan ma’rufan. Sesusai dengan firman Allah dalam surah An-nisa ayat 5 yaitu: 

َفَها ءَ ٱَوََل ت ۡؤت واْ  م   لسُّ ۡمَوٰلَك 
َ
ته ٱأ

ا وَ  ّلَل  ٱَجَعَل  لَ ۡم قهَيٰما مۡ ٱ لَك  مۡ ٱ فهيَها وَ  ۡرز ق وه  وه  ۡم ق  وَ  ۡكس  ول واْ لَه 
وفاا  قَۡوَلا َمۡعر 

 
98 QS. An-Nisa (4) : 5. 
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Artinya: dan jangalah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum 
sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekusaanmu) yang 
dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan 
pakaian ( dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata kata yang 
baik.  

Sesuai dengan ayat tersebut yang mengandung qaulan ma’rufan dinyatakan 

dalam konteks tanggung jawab atas harta anak yang belum mampu 

memanfaatkannya secara benar, dengan cara dibantu dalam pengelolaannya. 

Qaulan ma’rufan ini menuntut manusia termasuk pedagang untuk 

senantiasa bertutur kata dengan baik kepada pembeli tanpa memandang status 

sosial dari pembeli. Sebab dengan tutur kata yang baik dan sopan akan berdampak 

pada pembeli akan senang berbelanja di kios pedagang dan terjalinnya silaturahmi 

dengan baik sehingga menjadi langganan tetap pedagang. Begitu pula sebaliknya 

jika perkataan yang tidak baik maka pembeli tidak akan mau belanja lagi dikios 

pedagang. 

3. Qaulan Balighan 

Kemudian, qaulan balighan adalah komunikasi yang dimaknai secara 

lugas, tepat, fasih, jelas dan tidak berbelit belit sehingga dapat berbekas pada hati 

komunikan dalam hal ini pembeli untuk pada akhirnya membeli barang jualan 

pedagang. Seperti yang diungkapkan oleh H.  Gazali bahwa informan tersebut 

dalam melayani pembeli selalu menggunakan bahasa yang efektif yang mudah 

dipahami oleh pembeli. 

“jadi kalau berbicara dengan pembeli itu haruski menggunakan bahasa yang 
mudah na mengerti kalau orang tua yang suka pakai bahasa daerah kita pake 
juga bahasa daerah yang sama dengan pembeli seperti bahasa bugis. 
Kemudian tidak berbelit belit ki juga jelaskan jualan ta ke pembeli biar 
cepat na responki pembeli” 
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Begitu juga informan pertama, Sunaryo mengungkapkan bahwa dalam 

melayani pembeli harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami pembeli 

bukan bahasa yang susah dipahami karena bisa saja pembeli pergi ke pedagang 

yang sama. Senada yang disampaikan oleh dua informan yaitu Nuraeni dan Hj. 

Sukma bahwa dalam melayani pembeli memang harus menggunakan bahasa yang 

mudah dipahami. Sehingga ini dipahami bahwa perkataan yang efektif, luas dan 

tidak berbelit belit namun juga tidak terlalu singkat. Qaulan Balighan ini sudah 

dijelaskan didalam Alquran surah Annisa ayat 63 yaitu:99 

ئهَك 
َٰٓ ْولَ
 
ههۡم قَۡوََلا   ّلَل  ٱَيۡعلَم   ََّلهينَ ٱأ سه نف 

َ
ۡم ِفه  أ ۡم َوق ل لَه  ۡم وَعهۡظه  ۡعرهۡض َعۡنه 

َ
هههۡم فَأ وب

َما ِفه ق ل 
ا  بَلهيغا

Artinya: mereka itu adalah orang orang yang Allah mengetahui apa yang 
didalam hati mereka. Kare itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah 
mereka pelajaran dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas 
pada jiwa mereka. 

Ayat diatas mengajarkan kita bahwa qaulan balighan dapat difungsikan 

sebagai salah satu cara komunikasi agar berjalan efektif. dimana pedagang dalam 

menyampaikan pesan kepada pembeli secara langsung. Tentunya dengan 

menggunakan bahasa yang sudah di filter dan direncanakan, agar tujuan yang ingin 

disampaikan dapat langsung merasuk kedalam sanubari pembeli, ditambah dengan 

bahasa yang lemah lembut, hal ini tentu sangat membantu pedagang untuk 

mengubah cara pandang dan sikap pembeli. 

Model pembicaraan ini dapat diaplikasikan pada kegiatan tawar menawar 

antara pedagang dan pembeli, dapat diperuntukkan untuk pembeli yang memiliki 

sikap mudah bingung, ragu-ragu dalam memutuskan pembeliannya. Oleh karena 

 
99 QS. An-Nisa (4) : 63. 
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itu, pedagang dituntut untuk dapatmenyampaikan informasi yang meyakinkan dan 

sampai kepada pikiran dan hati pembeli. 

Qaulan balighan yang dilakukan oleh pedagang terbukti membuat pembeli 

menjatuhkan keputusan pembeliannya. Pedagang hanya cukup dengan meyakinkan 

pembeli melalui presentasi diri pedagang. 

4. Qaulan Masyuran 

Selanjutnya qaulan masyuran adalah perkataan yang mudah dipahami dan 

pantas. Seperti pada penggunaan komunikasi oleh pedagang baik verbal dan non 

verbal harus menggunakan kalimat yang mudah dipahami oleh pembeli serta tidak 

menyakiti perasaan pembeli. Seperti saat peneliti mewawancarai informan kedua, 

Hj. Sukma yang merupakan penjual barang campuran. Informan mengungkapkan 

bahwa sangat penting mengeluarkan kata kata yang baik kepada pembeli agar 

pembeli tidak tersinggung. Jangan sampai ada kalimat yang membuat tersinggung 

itu bisa membuat dagangan kita juga tidak laris. Seperti pada skrip: 

“kalau bicaraki dengan pembeli memang haruski pakai kata kata yang baik 
agar tidak tersinggungki pembeli. Apa kalau ada kata kata ta yang tidak 
pantas tidak maumi itu pembeli mampir di kiosta.” 

 

Begitu pula informan lainnya, mereka juga menggunakan kalimat yang pantas dan 

mudah dipahami oleh pembeli saat peneliti melihat langsung transaksi jual beli 

yang terjadi antara pedagang dan pembeli. Penggunaan qaulan masyuran yang 

terjadi antara pedagang dan pembeli ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al 

isra ayat 28, firman Allah:100 

م   ا بۡتهَغا ءَ ٱ ِإَوَما ت ۡعرهَضَن َعۡنه  ورا ۡم قَۡوَلا َميۡس  ل لَه  وَها َفق  هَك تَرۡج  هن َربي  رَۡۡحَةٖ مي

 
100 QS. Al Isra (11) : 28. 
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Artinya: dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat 
dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka 
ucapan yang pantas. (QS. Ail Isra: 28). 

Model komunikasi ini hampir sama dengan sebelumnya pada qaulan 

ma’rufan. Adapun penggunaan qaulan masyuran ini cenderung tergantung pada 

umpan yang dimunculkan oleh pedagang sebagai komunikan. Jika umpannya baik, 

lembut atau didoakan dengan kalimat “semoga bertambah rejekinya” yang 

diucapkan kepada pembeli, maka hati pembeli akan cenderung menerima dan 

Kembali dengan senyum, walaupun tidak jadi membeli. 

5. Qaulan Layyinan 

Selanjutnya penggunaan qaulan layyinan adalah perkataan yang lemah 

lembut. Dari semua informan menjelaskan kepada peneliti bahwa komunikasi yang 

digunakan menggunakan bahasa yang lemah lembut, ramah dan baik kepada 

pembeli. Pedagang dituntut berbicara dengan kata yang lemah lembut, suara yang 

enak didengar, sikap yang bersahabat dan perilaku yang menyenangkan dalam 

menyampaikan pesan kepada pembeli.  

Seperti Sunaryo yang sealu ramah kepada pembeli dan selalu menggunakan 

bahasa yang lemah lembut kepada pembeli sekalipun pembeli hanya sekedar lewat 

didepan kiosnya.  

Perilaku ini mencerminkan perilaku yang sesusai dengan prinsip 

komunikasi qaulan layyinan sebagaimana dalam firman Allah Surah Thaha 43-

44:101 

وََل َل   ۥإهََلٰ فهرَۡعۡوَن إهنَه   ۡذَهبَا  ٱ ا لََعلَه   ۥَطََغٰ َفق  هنا  َّلي
ۡو ََيَۡشٰ  ۥقَۡوَلا

َ
 َيتََذَكر  أ

 
101 QS. Thaha (20) : 43-44. 
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Artinya: Pergilah kamu berdua kepada Fir’aun, sesungguhnya dia telah 
melampaui batas (43) maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan 
kata-kata yang lemah lembut, mudah mudahan ia ingat atau takut. (QS. 
Thaha:43-44). 

 

6. Qaulan Kariman  

Selanjutnya Qaulan Kariman yang maknanya sebagai perkataan yang mulia dan 

tidak kasar. Mulia artinya baik, lembut dan sopan, penuh penghormataan serta 

diiringi dengan kepribadian yang luhur. Sedangkan perkataan yang tidak kasar 

adalah perkataan yang tidak mengandung makna memaksa, membentak, dan 

kurang ajar. Seperti yang di ungkapkan informan ketiga, Hj. Sukma: 

“Haruski selalu menggunakan bahasa yang sopan, lembut, dan tidak kasar 
ke pembeli agar pembeli terktarik jualanta apalagi kalau pembeli merasa 
puas dengan barang ta, insyaallah besok-besok datang lagi di kiosta 
belanja” 

Qaulan kariman ini  disampaikan pedagang kepada pembeli dengan 

perkataan yang mulia dan tidak kasar. Dimana penyampaian pesan tersebut 

dilakukan dengan cara lemah lembut, halus, dan menghormati dengan cara 

mengupayakan semaksimal mungkin permintaan yang diajukan pembeli terkait 

barang yang dijual. Hal ini terbukti saat mereka melakukan transaksi tawar 

menawar.  

Sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al Isra Ayat 23, Firman Allah:102 

اْ إهََل  إهيَاه  وَ  و  ََل َتۡعب د 
َ
ه ۞َوقَََضٰ َربَُّك أ يۡنه ٱب َ َما   لۡكهَبَ ٱإهۡحَسٰنًاۚ إهَما َيۡبل َغَن عهنَدَك  لَۡوِٰله ه  َ ۡو لِكه

َ
َما  أ ه  َحد 

َ
أ

ا  َكرهيما
َما قَۡوَلا َما َوق ل لَه  ٖ َوََل َتۡنَهۡره  في

 
َما  أ ل لَه   فَََل َتق 

Artinya: dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 
menyembah selain Dia dan hendaklah  kamu berbuat baik pada ibu 
bapakmu dengan sebaik baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau 
kedua-duanya sanpai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-
kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan 

 
102 QS. Al Isra (11) : 23. 
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janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka 
perkataan yang mulia. 

Oleh karena itu berdasarkan keseluruhan data deskriptif hasil penelitian 

pola komunikasi pedagang. Bahwa pola pola komunikasi yang terbangun bersifat 

dialogis dan memenuhi maksim percakapan. Pedagang dan pembeli dapat 

berkomunikasi secara terbuka dan saling memahami symbol dan pesan yang 

dipertukarkan. Dalam melakukan transaksi jual beli pedagang juga 

mengimplementasikan penggunaan komunikasi Islam sesuai prinsip prinsip 

Alqur’an yaitu penggunaan qaulan sadidan, qaulan ma’rufan, qaulan balighan, 

qaulan masyuran, qaulan layyinan dan qaulan kariman. 

Kemudian dalam menerapkan metode penggunaan qaulan. Perkataan yang 

sering digunakan oleh pedagang adalah qaulan layyinan (perkataan yang lemah 

lembut), qaulan ma’rufan (perkataan yang baik) dan qaulan balighan (perkataan 

yang efektif). 
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BAB V 

Penutup 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Pola komunikasi pada penggunaan komunikasi verbal dan nonverbal 

dimana informan menggunakan bahasa verbal yang lebih sopan dan santun 

dengan kode non verbal ada yang menggunakan namun ada pula yang 

menghindari penggunaan kode atau komunikasi non verbal. 

2. Kemudian penggunaan pola komunikasi satu arah, hampir semua informan 

menggunakan pola komunikasi satu arah dengan baik melalui media 

maupun tanpa menggunakan media. 

3. Kemudian presentasi diri pedagang dalam mengelola kesan di Pasar Lakessi 

saat berada di panggung depan (front stage) merupakan tampilan 

kesempurnaan pedagang yang baik. Dimana Ketika melakukan komunikasi 

dengan pembeli bersikap lebih sabar, sopan, selalu tersenyum dan santun 

dalam bersikap dan berbicara. 

4. Kemudian presentasi diri pedagang saat berada di panggung belakang (back 

stage). pedagang menampilkan wajah aslinya yang apa adanya, tidak 

ditutupi dan berekspresi semau mmereka. Dan menjadi cacatan penting 

bahwa sesungguhnya pedagang yang terlihat sempurna saat melayani 

pembeli tidak selalu bersikap sama Ketika dia berada diluar panggung 

depan. Pedagang juga manusia biasa yang tampil apa adanya sesuai 
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keinginan mereka, merupakan suatu hal yang wajar sebagai seorang 

individu yang mengalami perubahan dalam berkomunikasi. Karena pada 

dasarnya manusia itu makhluk sosial yang dapat berubah sesuai dengan 

kenyataan yang ada.  

5. Dan yang terakhir adalah presentasi diri pedagang yang sesuai dengan 

prinsip prinsip komunikasi Islam yaitu qaulan sadidan, qaulan ma’rufan, 

qaulan balighan, qaulan masyuran, qaulan layyinan dan qaulan kariman. 

 

B. Implikasi 

Penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian kualitatif yang 

diharapkan dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya. Sekaligus 

sebagai bahan referensi bagi individu yang mengidentifikasi dirinya sebagai 

pedagang. 

Hasil penelitian ini memiliki implikasi yang positif bagi berbagai pihak 

yang tersangkut di dalam penelitian ini. Dari pelbagai macam permasalahan yang 

terjadi di ruang lingkup penelitian ini telah terungkap hasil-hasil penelitian yang 

secara langsung berimbas terhadap pihak-pihak yang dimaksudkan. 

C. Rekomendasi 

Saran Peneliti yang ingin disampaikan yaitu perlu adanya peningkatan 

upaya dalam berkomunikasi melayani pembeli yang lebih besar dalam membangun 

hubungan baik antara pedagang dan pembeli. Upaya tersebut seperti saat 

menghadapi pembeli dengan berusaha untuk menuruti kemauan dan mengikuti 

barang yang sesuai dengan keinginan pembeli dan berupaya lebih sabar lagi.  
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Sehingga semakin banyak pengalaman yang dihadapi dan pendalaman 

pemahaman yang berkualitas akan dapat menjadikan komunikasi tersebut lebih 

efektif dalam pengelolaan kesan. Kemudian meninggalkan kesan baik dihati 

pembeli. Jadi proses komunikasi yang terjadi akan lebih efektif lagi dimasa 

mendatang. 

Dengan demikian diharapkan kesan positif akan melekat dihati pembeli 

yang berimbas pada kesetiaan pembeli dan munculnya pembeli-pembeli baru yang 

penasaran akan istimewanya cara berkomunikasi pedagang. 
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