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Tentang Penulis

Penulis yang memperoleh pendidikan 
doktor di Universi� Kebangsaan Malaysia 
(UKM) ini menyenangi bahasa, budaya, 
dan sastra, terutamanya budaya dan sastra 
t ra d i s i o n a l  m a sya ra ka t  s u ku  a s l i 
(indigenous). Di samping melaksanakan 
tugas sehari-harinya sekarang ini sebagai 
Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas 
Bung Ha�a, penulis melakukan sejumlah 
peneli�an yang didanai oleh Kemenrsitek-

Dik� melalui peneli�an Fundamental, HIbah Bersaing, Riset 
Unggulan Perguruan Tinggi dan PDUPT sejak tahun tahun 2012 
terhadap budaya masyarakat indigenous Mentawai dalam 
hubungannya dengan bahasa Inggris untuk pembangunan dan 
pengembangan pariwisata budaya Mentawai. Buku referensi, 
”Kebudayaan Kajian Budaya, Bahasa Inggris untuk Pariwisata” 
yang berisikan hasil kajian budaya, bahasa Inggris untuk 
pengembangan pariwisata ini ditulis berdasarkan hasil dari 
peneli�an-peneli�an tersebut
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Sanksi pelanggaran pasal 44: Undang-undang No. 7 Tahun 1987 tentang  

Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang hak cipta.  

1.  Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau 

memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 

100.000.000,- (seratus juta rupiah)  

2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau 
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PRAKATA 

lhamdulliah, berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa, penulisan Buku 

referensi, ”Kebudayaan Kajian Budaya, Bahasa Inggris untuk 

Pariwisata” ditulis berdasarkan olahan terhadap hasil-hasil penelitian 

budaya dan bahasa Inggris pada penelitian Fundamental, Hibah Bersaing, Riset 

Unggulan Perguruan Tinggi, dan PDUPT yang dilakukan sejak tahun 2013 

hingga tahun 2020 di Kecamatan Siberut Selatan, Kepulau Mentawai, yang 

dibiayai oleh Kemenristek-dikti Republik Indonesia dapat diselesaikan. Kajian 

berfokus pada kebudayaan masyarakat indigenous Mentawai dalam 

hubungannya dengan bahasa Inggris dan pariwisata budaya. Masyarakat 

indigenous (suku asli) Mentawai memiliki berbagai macam tradisi dalam 

kehidupan mereka – mulai dari kelahiran hingga kematian. Tradisi yang didasari 

pada kepercayaan (pandangan dunia) bahwa semua makhluk yang ada di  alam 

jagat raya ini memiliki roh. Pandangan dunia itu melahirkan sejumlah ritual 

yang berkonsekwensi dengan keharusan yang harus dilakukan dan batasan atau 

larangan (tabu) yang harus dihindari oleh masyarakat indigenous Mentawai.   

Budaya dan Tradisi indigenous masyarakat Siberut tersebut sekarang menjadi 

minat wisatawan khususnya wisatawan asing yang datang berbagai negara 

seperti dari Australia, Amerika, Cina, Tailand, Canada, Inggris, Denmark, dan 

Malaysia.  Minat wisatawan asing tersebut mendorong pemerintah menetapkan 

empat desa di Mentawai sebagai desa wisata dengan arah pengembangan ke 

wisata budaya.  Mengamati perkembangan budaya indigenous Siberut 

Mentawai yang sangat bepotensi untuk pengembangan wisata budaya tersebut, 

penulis melakukan sejumlah penelitian tentang budaya indigenous Siberut 

Mentawai dalam hubungan dengan pembangunan termasuk pembangunan 

pariwisata, termasuk peran penting bahasa Inggris di era global ini untuk 

pengembangan pariwisata.   

Buku ini berisikan hasil penelitian berupa budaya indigenous Mentawai dengan 

berbagai usurnya, pengalaman wisatawan asing, kontak budaya wisatawan asing 

dengan berbagai tradisi dan bahasa Inggris pariwisata pendukung kontak budaya 

A 
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waisata asing dalam berwisata budaya di desa-desa wisata Siberut, Mentawai. 

Buku ini terdiri dari empat bab yang meliputi: Bab I Pengantar, Bab II. Budaya 

dan Pariwisata, Bab III. Tradisi dan Bahasa Inggris untuk Pariwisata dan Bab 

IV. Komunikasi Fatis Bahasa Inggris untuk Pariwisata. Masing-masing bab 

memaparkan permasalahan pengembangan, tinjauan literature, pendekatan 

kajian, studi kasus, dan kesimpulan.  

Penulis sangat menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan dalam 

bentuk  ketuntasan bahasan tradisi dan budaya serta kebutuhan bahasa Inggris 

pariwisata. Topik-topik yang tertuang pada bab-bab tersebut belum dibahas 

secara tuntas karena keterbatasan data. Kritikan dan saran konstruktif sangat 

diharapkan terhadap buku ini untuk penyempurnaan.  Oleh karena itu, buku ini 

merupakan edisi pertama. Insya’Allah, dengan pengembangan penelitian 

lanjutan ke depannya Semoga Allah memberkahinya sehingga terwujudnya cita-

cita penulis tersebut, Amin.          

 

       Padang, May 2020 

       Wassalam, 

 

 

 

Dr. Elfiondri, SS., M.Hum.
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Bab I 

Pengantar 

udaya umumnya dipahami sebagai aktivitas masyarakat dengan 

berbagai warisan budaya baik benda (tangible cultural heritage) 

maupun tak-benda (intangible cultural heritage) yang sudah menjadi 

kebiasaan yang mereka lakukan secara turun-temurun. Dengan konteks 

pemahaman tersebut, budaya dengan berbagai tradisi yang dimiliki oleh 

masyarakat tersebut dipandang sebagai norma sosial yang berperan dalam 

mengatur kehidupan masyarakat sehari-hari. Masyarakat harus mematuhi aturan 

norma sosial tersebut karena secara adat norma sosial memiliki kekuatan 

hukum. Paradigma memahami budaya dengan cara yang demikian itu 

memposisikan budaya sebagai suatu yang bersifat tradisi – yang hanya menjadi 

penciri indentitas suatu suku bangsa, etnis atau kelompok tertentu. Namun, di 

era globalisasi sekarang ini, paradigma memandang budaya sudah berkembang 

– budaya dengan berbagai tradisi yang dimiliki olek masyarakat tidak lagi 

dipandang hanya sekedar norma sosial adat dengan produk budaya yang hanya 

untuk komsumsi masyarakatnya sendiri. 

 Seiring dengan perkembangan era moderen globalisasi,  budaya dengan 

tradisi sudah memiliki nilai tambah (value added) secara ekonomi – ia berubah 

menjadi produk komoditas yang bernilai ekonomi. Sebagai komoditas, budaya 

tardisi dapat dijual sehingga menghasilkan pendapatan (income) bagi 

masyarakat pemiliknya. Budaya yang memiliki nilai jual tinggi sekarang ini 

adalah budaya-budaya yang dipandang sebagai budaya yang masih orisinil yang 

berlum terjamah oleh tangan-tangan modernisasi. Komsumen dari budaya asli 

(indigenous) itu sebagian besarnya adalah wisatawan manca negara (wisatawan 

asing). Wisatawan asing sebagai konsumen budaya indigenous melakukan 

kunjungan (visitor engagement) dan kontak budaya (cultural contact) dengan 

budaya indigenous di destinasi-destinasi pariwisata budaya. Destinasi pariwisata 

B 
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budaya adalah pasar tempat bertemunya wsiatawan asing itu dengan budaya 

indigenous.  

Dengan kunjungan dan kontak budaya tersebut, wisatawan asing 

memiliki pengalaman yang berkesan (memorable tourism experience), yang 

pada gilirannya pengalaman tersebut mendorong mereka untuk kembali 

mengunjungi  (revisit intention) dan mengajak keluarganya atau orang lain 

untuk mengunjungi destinasi wisata budaya (intention to recommend). Efeknya 

adalah destinasi wisata budaya indigenous berkembang baik. Masyarakat suku 

indigenous secara aktif ikut terlibat dalam perkembangan, menikmati hasil dari 

perkembangan dan sekaligus berperan dalam mengembangkan budaya 

indigenous sebagai komoditi untuk pasar wisata budaya. Perkembangan itu 

dalam era global ini juga dibarengi oleh pengembangan bahasa Inggris untuk 

pariwisata. Paridigma perkembangan budaya dengan berbagai tradisi indigenous 

itu dikaji oleh sejumlah peneliti pariwisata budaya (cultural tourism) di 

antaranya seperti Chandral (2013), Chen (2017), Kim (2010), Richards (2018), 

Towner (2016), AlBakrawi (2013), Al-Tarawneh (2019), Brutt-Griffter (2002), 

AlDohon (2014), Alkhatib (2005), Cohen (2018), Galantuci (2018), Geithman 

(2019), Elfiondri (2018, 2019, dan 2020). 

Salah satu dari sekian banyak budaya indigenous di dunia yang cukup 

menarik minat wisatawan asing adalah budaya indigenous Mentawai. Peneliti-

peneliti seperti Ponting (2013), Towner (2016), Pristiwasa (2017), Towner & 

Orams (2016), Napitulu (2015), Kusbiantoro (2016), Ramadhan (2017), dan 

Elfiondri (2018, 2019, 2020) telah mengkaji budaya indigenous Mentawai 

dalam kaitannya dengan pariwisata. Kajian untuk pengembangan pariwisata 

budaya Mentawai hanya sebagian kecil, kajian budaya dalam kontek ini agak 

terabaikan. Para peneliti seperti Napitupulu (2011), Pristiwasa (2017), 

Ramadhan (2017), Towner (2016), dan Ponting (2013) melakukan dua bentuk 

kajian, yaitu kajian budaya untuk pariwisata dan kajian wisata selancar (surfing 

tourism), namun mereka tidak melakukan kajian kontak budaya, pengalaman 

wisatawan, dan penggunaan serta pengembanagan bahasa Inggris khusus untuk 

pariwisata budaya indigenous Mentawai. Elfiondri (2018, 2019 & 2020) 

membahas kajian-kajian yang belum dibahas oleh peneliti-peneliti tersebut. 
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Buku referensi hasil penelitian memaparkan bahasan-bahasan budaya dan 

bahasa Inggris untuk pariwisata studu kasus Siberut Mentawai berdasarkan hasil 

penelitian (2018, 2019 & 2020) dengan dukungan data dan teori mutakhir. 

Semoga bahasan tersebut dapat menjadi referensi bagi kajian budaya indigenous 

dan bahasa Inggris untuk pariwisata.     
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Bab II 

Budaya dan Pariwisata 

2.1  Pengembangan Budaya untuk Pariwisata  

udaya dan pariwisata sangat bersentuhan langsung dalam aktivitas 

wisata budaya. Budaya memainkan peran penting bagi pengembangan 

desa wisata budaya kerana dalam aktivitas wisata budaya itu budaya 

dengan berbagai undur tradisi menjadi daya pikat wisatawan. Para wisatwan 

budaya bersetuhan dengan berbagai unsur budaya itu. Dalam dunia pariwisata, 

persentuhan wisatawan dengan budaya itu disebut dengan kontak budaya 

(cultural contact). Richards (2018) peneliti wisata budaya mengungkapkan 

bahwa wisatawan budaya menikmati kontak budaya dengan berbagai paket 

budaya pariwisata dalam bentuk atraksi dan kegiatan yang memberikan 

motivasi penting bagi pariwisata budaya. Kontak budaya tersebut merupakan 

jembatan yang menjembatani keterlibatan wisatawan (visitor engagement) 

dalam sentuhan budaya tersebut dengan niat atau keinginan wisatawan kembali 

(revisit intention) menikmati budaya tersebut. 

Dalam kasus pengembangan desa wisata budaya di Indonesia, khususnya di 

kepulauan Siberut Mentawai, peran kontak budaya tersebut belum menjadi 

perhatian para peneliti budaya dalam mengembangkan desa wisata. 

Permasalahan kontak budaya itu seharusnya sudah menjadi perhatian penelitian 

karena di Mentawai, wisatawan asing yang datang dari berbagai negara seperti 

dari Australia, Amerika, Denmark, Inggris, Kanada, dll., melakukan kontak 

budaya dengan berbahai atraksi budaya yang disuguhkan sebagai kegiatan 

budaya di desa-desa wisata di Siberut Mentawai (Elfiondri, 2019a). Jelasnya 

menurut Chen (2017), wisatawan melakukan kontak budaya dan merasa ikut 

terlibat dengan atraksi budaya berasal dari unsur-unsur tradisi tersebut. Melalui 

kontak budaya, itu wisatawan dapat menikmati budaya yang disuguhkan lewat 

aktraksi budaya.  

B 
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Dalam hal budaya dan pariwisata itu, kontak budaya (cultural contact) adalah 

hal penting yang harus dikaji untuk pengembangan pariwisata. Kontak budaya 

berkontrbusi bagi perkembangan dan keberlanjutan pariwisata budaya. Apakah 

wisatawan memiliki pengalaman yang menyenangkan atau tidak menyenangkan 

dicerminkan oleh visitor engagement dan revisit intention wisatawan. 

Keterlibatan dan niat berkunjung wisatawan yang tinggi tercermin melalui 

kontak budaya. Untuk pengembangan dan keberlanjutan desa-desa wisata di 

Siberut Mentawai, yang menjadi permasalahan adalah bahwa kajian kontak 

budaya yang diperlukan untuk mengetahui tingkat keterlibatan dan niat 

berkunjung-kembali wisatawan ke desa-desa wisata budaya di Siberut Mentawai 

belum dilakukan. Kontak budaya akan memberikan pengalaman kepada 

wisatawan dalam bentuk tidak menyenangkan (unmemorable tourism 

experience) atau menyenangkan (memorable tourism experience).  

Dalam pengembangan pariwisata budaya Mentawai, kajian pengalaman 

berwisata yang dikenal dengan Memorable Tourism Experience (MTE) juga 

agak terabaikan dalam kajian pengembangan wisata budaya Mentawai. MTE 

wisatawan asing yang mengunjungi tujuan wisata budaya di Mentawai penting 

untuk memelihara dan mengembangkan pariwisata. MTE berkontribusi 

langsung terhadap tingkat keterlibatan wisatawan dan niatnya untuk kembali 

berkunjung ke destinasi wisata budaya. Sama halnya dengan studi tentang 

kontak budaya, studi MTE dalam hubungannya dengan tingkat keterlibatan 

(visitor engagement) dan keinginan kembali berkunjung (revisit intention) 

wisatawan asing juga sebelumnya belum dikaji. Para peneliti seperti Napitupulu 

(2011), Pristiwasa (2017), Ramadhan (2017), Towner (2016), dan Ponting 

(2013) melakukan dua bentuk kajian, yaitu kajian budaya untuk pariwisata dan 

kajian wisata selancar (surfing tourism), namun mereka tidak melakukan kajian 

kontak budaya dan MTE tersebut. 

Kajian ini membahas dua permasalahan – yang pertama membahas pengalaman 

berwisata wisatawan asing (MTE) dengan budaya suku indigenous Siberut 

Mentawai dengan tujuan untuk mengetahui MTE wisatawan asing dan 

pengaruhnya terhadap niat wisatawan untuk mengunjungi kembali dan niat 

untuk merekomendasikan keluarganya, atau orang lain untuk berwisata budaya 
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ke desa wisata budaya Mentawai. Permasalahan yang kedua adalah kontak 

budaya (CC) dalam kaitannya dengan keterlibatan pengunjung asing (VE) dan 

niat untuk mengunjungi kembali (IR). Tujuannya adalah untuk mengetahui 

pengaruh VE dan CC pada IR, VE pada CC, dan peran CC sebagai variabel 

mediasi antara VE dan IR. 

2.2  Tinjauan Literatur Budaya dan Pariwisata   

Tradisi suku asli Mentawai yang juga dikenal dengan tradisi indigenous 

Mentawai adalah tradisi yang sudah langka. Tradisi itu salah satunya ditemui di 

wilayah  provinsi Sumatera Barat, yaitu di kepulauan Mentawai, Indonesia. 

Tradisi suku asli tersebut masih dipraktikkan oleh masyarakat suku asli 

Mentawai yang tinggal di pedalaman. Sekarang ini karena berbagai pengaruh, 

Uma sebagai pusat tradisi suku asli tersebut tidak lagi dapat ditemui di seluruh 

wilayah kepulauan Mentawai, tetapi hanya dapat ditemui di pulau Siberut. 

Rumah tradisional yang merupakan pusat tradisi Mentawai itu sekarang ini tidak 

dapat ditemukan lagi pulau Spora dan Pagai (Elfiondri, 2018a). Masyarakat 

memiliki norma sosial tradisi dan tabu (Elfiondri, 2018b) yang seperti tradisi 

dan tabu terkait air (Elfiondri, 2018c).   

Di pulau Siberut, masyarakat Mentawai masih mempraktekkan berbagai tradisi 

suku alsi yang menarik minat wisatawan. Tradisi tersebut sekarang ini diminati 

oleh wisatawan domestic, asing, dan peneliti (Elfiondri, 2019a). Tradisi suku 

indigenous itu adalah berupa warisan budaya takbenda (intangible) seperti 

tarian, lagu, legenda, ritual, festival dll. (Putra, 2014; Ramadhan, Metusala, & 

Sinaga, 2017), yang dalam praktiknya terkait dengan warisan budaya benda 

(Elfiondri, 2018b). Warisan budaya benda seperti Uma, panah beracun 

tradisional, kulit kayu, dll. (Kusbiantoro, 2016). Tradisi suku indigenous 

Mentawai itu adat telah berhasil memikat pengalaman wisatawan (MTE) asing 

(Elfiondri, 2019a), yang berkontribusi pada niat mereka untuk mengunjungi 

tempat wisata (revisit intention/RI). Niat para wisatawan untuk mengunjungi 

kembali suatu tujuan itu menjadi perilaku, yaitu suatu yang sudah menjadi 

kebiasaan yang melekat pada diri mereka (Chen, 2017). Perilaku mendorong 

wisatawan untuk memiliki keinginan yang keras untuk melakukan perilaku 
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tersebut (Ajzen, 1991). Dengan perilaku tersebut, wisatawan berkeinginan keras 

untuk mengunjungi destinasi wisata budaya.  

Reisinger (1994) menjelaskan bahwa wisata budaya adalah bentuk pariwisata 

berdasarkan ketertarikan wisatawan untuk berpartisipasi dalam pengalaman 

budaya baru dan mengesankan di detinasi wisata. Ketertarikan wisatawan itu 

dapat berupa ketertarikan pada museum, festival, warisan, makanan, bahasa dan 

kepercayaan (Stylianou-Lambert, 2011). Wisatawan merasa tertarik pada atraksi 

budaya yang tidak mereka miliki di negara mereka (Richards, 1996). Dengan 

kunjungan ke suatu tempat wisata, wisatawan mendapatkan pengalaman baru 

yang belum pernah alami (Chen, 2017). Pengalaman baru itu adalah evaluasi 

subyektif yang dilakukan oleh wisatawan di destinasi wisata yang mereka 

kunjungi sebelum, selama, dan setelah kunjungan mereka (Tung dan Ritchie, 

2011). Ingatan mereka tentang pengalaman itu adalah pengalaman wisata yang 

berkesan (MTE) (Kim, Ritchie, & McCormick, 2010). Hughes (2002) seperti 

dikutip oleh (Stylianou-Lambert, 2011) menyatakan bahwa wisatawan yang 

bepergian ke suatu destinasi adalah untuk mengalami budayanya. Mengalami 

produk budaya merupakan  motivasi yang mendorong wisatawan untuk 

mengunjungi wisata budaya (Silberberg, 1995). 

Pengalaman wisata yang berkesan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan 

Memorable Tourism Experience (MTE) secara sederhana didefinisikan oleh 

Kim (2010) sebagai pengalaman berwisata yang selalu terkenang dalam ingatan. 

Menurut Chandralal dan Valenzuela  (2013), pengalaman itu merupakan ingatan 

masa lalu yang mempengaruhi wisatawan sebagai konsumen dalam mengambil 

keputusan apakah akan berkunjung kembali ke tempat wisata yang pernah 

dikunjungi di masa lalu atau tidak. Jadi pengalaman itu berpengaruh besar 

terhadap keinginan atau niat wisatawan untuk kembali ke tempat wisata itu 

(Hoch dan Deighton, 1989).  Pengalaman wisatawan terkait dengan keterlibatan 

pengunjung (visitor engagement/VE). Keterlibatan pengunjung adalah 

keterlibatan pengunjung dengan pengalaman dalam berwisata (Brodie, 2011). 

Abdul-Ghani (2011) lebih jauh menjelaskan bahwa keterlibatan itu adalah rasa 

ketertarikan wisatawan yang besar pada suatu produk. Pengalaman wisatawan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah budaya. 
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Pengalaman berwisata yang alami yang dirasakan oleh wisatawan adalah 

pengalaman terlibat dengan budaya yang dikunjungi di tempat wisata budaya 

(Prentice, 2001). Menurut Tung dan Ritchie (2011), keterlibatan wisatawan 

dengan budaya lokal itu membentuk pengalaman berwisata yang berkesan dan 

alami.     

Chen (2017) mengungkapkan bahwa pengalaman berwisata yang berkesan yang 

diperoleh melalui kontak budaya (cultural contact), yaitu kelompok wisatawan 

yang tinggal di objek wisata budaya tertentu – mereka kontak dengan budaya 

yang berbeda dalam jangka waktu tertentu atau selama berhari-hari atau lebih. 

Kelompok wisatawan itu datang dan terus berhubungan dengan budaya lain 

selama berhari-hari secara khusus di daerah tujuan wisata budaya. Kontak 

budaya itu merupakan interaksi sekelompok wisatawan sebagai orang luar 

dengan negara lain, yang ditandai oleh perbedaan identitas antara kelompok 

wisatawan itu dengan negara lain itu (Schortman dan Urban, 1998). Menurut 

Gnoth dan Zins (2013), kontak budaya berguna mengukur tujuan dan 

kedalaman pengalaman yang dicari wisatawan saat mereka bepergian untuk 

mengalami budaya yang baru. Gnoth dan Zins (2013) mencontohkan kasus 

kontak budaya oleh sekelompok wisatawan dari sejumlah negara yang kontak 

dengan budaya Maori di Selandia Baru; kontak budaya itu berkontribusi 

terhadap pengalaman wisatawan (MTE). Artinya kontak budaya berpengaruh 

terhadap pengalaman wisatawan – kontak budaya yang bagus akan berdampak 

positif terhadap pengalaman berwisata wisatawan. 

Di samping itu, kontak budaya dengan keterlibatan pengunjung/wisatawan dan 

niat wisatawan untuk kembali berkunjung berhubungan dalam bentuk perentara 

(mediasi). Hubungan antara kontak budaya dengan keterlibatan wisatawan dan 

niat berkunjung wisatawan di masa yang akan datang itu wujud dalam bentuk 

perentara itu maksudnya adalah bahwa keterlibatan wisatawan itu secara tidak 

langsung mempengaruhi niat wisatawan untuk mengunjungi kembali melalui 

kontak budaya. Zhao (2010) menegaskan bahwa mediasi terdiri dari mediasi 

penuh dan mediasi parsial. Mereka menjelaskan, “mediasi penuh adalah bukti 

untuk mediasi paling kuat ketika ada efek tidak langsung tetapi tidak ada efek 

langsung, sedangkan mediasi parsial adalah ketika ada efek tidak langsung dan 
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langsung. Chen (2017) melalui model hipotesisnya menunjukkan bahwa 

keterlibatan wisatawan memengaruhi kontak budaya, kontak budaya 

memengaruhi pengalaman wisatawan, dan pengalaman wisatawan 

memengaruhi niat kunjungan wisatawan dan niat untuk merekomendasikan. 

Model itu menunjukkan bahwa kontak budaya memiliki peran sebagai mediator 

antara keterlibatan wisatawan dengan pengalaman wisatawan, dan antara 

keterlibatan wisatawan dengan niat berkunjung kembali, keterlibatan wisatawan 

dengan niat berkunjung kembali melalui pengalaman berwisata wisatawan. 

Hubungan tersebut dapat digambarkan melalui model hipotesis Chen (2017) 

berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3  Pendekatan Kajian Pengalaman Wisata dan Kontak Budaya 

Kajian ini membahas pengalaman berwisata wisatawan yang terlibat kontak 

budaya dengan budaya dan tradisi masyarakat indigenous Siberut Mentawai, 

dan peran kontak budaya sebagai mediator dalam hubungannya dengan 

keterlibatan wisatawan asing sebagai pengunjung (VE) dan niat wisatawan 

untuk mengunjungi kembali (revisit intention/RI) desa-desa wisata budaya di 

Mentawai. Pendekatan ini berdasarkan Elfiondri (2019) yang berlandaskan pada 

Theory of Plann Bahaviour (Icek Ajzen, 1991), (Zealand, 2007) dan (Kim et al., 

2010). Pengumpulan data primer berdasarkan instrument kontak budaya oleh 

Gnoth dan Zins (2013), visitor engagement oleh Taheri, Jafari dan O'Gorman, 

Keterlibatan 
wisatawan 

Kontak 
Budaya 

Pengalaman 
wisatawan 

Niat 
berkunjung 

kembali 

Niat 
rekomendasi 

orang lain 



Budaya dan Pariwisata | 11 

2014), MTE oleh Kim, Ritchie dan McCormick (2010), Revisit Intention dan 

Intention to recommend oleh Bonn et al. (2007). 

Data primer pengalaman berwisata wisatawan dikumpulkan dari survei. Ada 

dua variabel dalam penelitian ini: variabel dependen dan variabel independen. 

Ada dua variabel dependen yaitu niat berkunjung kembali (revisit intention/RI) 

dan niat untuk merekomendasikan (intention to recommend/IR). Variabel 

independennya adalah pengalaman wisata yang berkesan (memorable tourism 

experience/MTE). Sementara juga ada dua variable untuk kajian kontak budaya, 

yaitu RI dan IR dengan independen variable kontak budaya. Niat berkunjung 

kembali (RI) adalah niat untuk mengunjungi lagi objek wisata budaya, dan itu 

awalnya dari Theory of Plann Bahaviour (Icek Ajzen, 1991). Dalam penelitian 

ini, instrumen niat Revisit dikembangkan oleh (Zealand, 2007) dan juga 

diadapsi oleh (Chen, 2017). Ada tiga item untuk niat mengunjungi kembali dan 

contoh item adalah "Saya akan mengunjungi kembali tempat ini di masa depan". 

Selain itu, niat untuk merekomendasikan (IR) juga dari konsep niat perilaku 

(Icek Ajzen, 1991) dan item dikembangkan oleh (Zealand, 2007) dan juga 

digunakan oleh (Chen, 2017). Dengan demikian, niat untuk merekomendasikan 

memiliki tiga item juga, seperti "Saya akan merekomendasikan tempat ini 

kepada teman-teman saya". Selanjutnya, pengalaman pariwisata yang tak 

terlupakan (MTE) dikembangkan oleh (Kim et al., 2010).  

Pengalaman berwisata wisatawan (MTE) itu menurut (Kim, Ritchie dan 

McCormick 2010) memiliki unsur MTE: sangat senang memiliki pengalaman 

baru, terlibat dalam kegiatan,  sangat menikmati pengalaman wisata itu, itu 

menarik, itu adalah pengalaman seumur hidup, itu unik, itu berbeda dari 

pengalaman sebelumnya, mengalami sesuatu yang baru, mendapat kesan baik 

tentang orang-orang lokal, sangat mengenal budaya lokal,  orang-orang lokal di 

tempat wisata ramah, membebaskan jiwa, menikmati rasa kebebasan, 

menyegarkan, merasa direvitalisasi, melakukan sesuatu yang berarti, melakukan 

sesuatu yang penting, belajar tentang diri saya sendiri, mengunjungi tempat di 

mana saya benar-benar ingin pergi, menikmati kegiatan yang sangat ingin 

dilakukan, tertarik pada kegiatan utama dari pengalaman wisata ini, pengalaman 
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itu adalah eksplorasi, belajar pengetahuan dari pengalaman, dan mengalami 

budaya baru 

Gnoth dan Zins (2013) menyebutkan bahwa yang menjadi unsur kontak budaya 

itu meliputi kesukaan wisatawan: (a) belajar tentang berbagai kebiasaan, ritual, 

dan cara hidup, (b)  mengalami lebih dari sekedar kegiatan yang terkait dengan 

budaya yang baru (seperti, tarian), (c) mengenal lebih banyak tentang budaya, 

(d) lebih suka hanya mengamati bagaimana budaya berbeda daripada yang 

sebenarnya bertemu dan berinteraksi dengan orang-orang dari budaya itu, (e) 

mengenal lebih banyak orang dari budaya itu, (f) semakin melihat, mendengar, 

dan merasakan budaya itu, semakin ingin mengalaminya, (g) rasa sangat tertarik 

untuk mencari tahu tentang budaya itu, (h) ingin melihat dunia melalui 

pandangan orang-orang dari budaya itu, (i) menghabiskan waktu untuk mencari 

tahu tentang budaya itu, (j) ingin terlibat dalam kegiatan budaya itu, dan (k) 

pernyataan bahwa kontak dengan budaya ini merupakan bagian yang sangat 

penting dari pengalamannya dalam kunjungan itu. 

Keterlibatan kunjungan wisatawan (visitor engagement) meliputi unsur 

keterlibatan pengunjung seperti menggunakan panel (interaktif), menggunakan 

pemnadu wisata, menggunakan video dan audio, menggunakan ruang interaksi 

sosial, menggunakan buku panduan dan literatur sendiri, mencari bantuan dari 

staf, bermain dengan bahan-bahan seperti mainan, puzzle dan kuis,  

menggunakan fasilitas online di tempat (Taheri, Jafari dan O'Gorman, 2014). 

Unsur niat merekomendasikan menurut Bonn et al. (2007) adalah saya akan 

merekomendasikan tempat ini kepada teman-teman saya, saya akan mengatakan 

hal-hal positif tentang tempat ini, dan saya akan mendorong teman dan kerabat 

untuk mengunjungi tempat ini. Sementara unsur dari niat berkunjung kembali 

meliputi pernyataan wisatawan: saya akan mengunjungi kembali tempat ini di 

masa depan, jika diberi kesempatan saya akan kembali ke tempat ini, dan saya 

setia dengan tujuan budaya ini (Bonn et al., 2007) 

Mengacu Elfiondri (2019a), data diukur dengan skala likert tujuh poin. SEM-

PLS digunakan untuk menganalisis data dan menggunakan Smart-PLS 3.0. Ada 

dua model menggunakan PLS (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2013): 
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pengukuran dan model struktural (Vinzi, Chin, Henseler, & Wang, 2010) yang 

berpendapat bahwa model pengukuran memiliki empat persyaratan untuk 

melihat apakah model tersebut sesuai. Pemuatan luar (outer loading) adalah 

indikator untuk menggunakan kriteria pertama (validitas indikator) dengan nilai 

cut-off 0,6. Selanjutnya, relaibility Composite dan Cronbach alpha digunakan 

untuk melihat kriteria kedua (konsistensi internal) terpenuhi dan nilai cut-off 

lebih besar dari 0,7 (Bagozzi & Yi, 1988). Avarage variance extracted (AVE) 

digunakan untuk kriteria ketiga (validitas konvergen) dan nilai batasnya tidak 

boleh kurang dari 0,50 (Hair, Ringle, & Sarstedt, 2011). Dengan demikian, 

kriteria Fornell-Lacker diterapkan untuk melihat validitas diskriminan (Fornell 

& Larcker, 1981). Ada dua kriteria untuk model stuktural berdasarkan Vinzi et 

al. (2010). R–square dan Q-square digunakan untuk melihat kriteria pertama dan 

kedua: kekuatan prediktif dan relevansi prediktif. Untuk melihat efek MTE pada 

niat mengunjungi kembali dan niat untuk merekomendasikan digunakan nilai t 

dengan nilai cut-off dari 1,69 (α = 5%) hingga 1,96 (α = 1%). 

2.4  Studi Kasus Budaya Suku Indigenous Mentawai 

Budaya tradisional di era wisata budaya global cukup digandrungi oleh 

wisatawan asing dari berbagai negara. Bahkan sekarang ini muncul tren 

wisatawan asing menikmati keterllibatan dan kontak budaya dengan berbagai 

tradisi dan unsur budaya masyarakat indigenous (suku asli). Dengan keterlibatan 

dan kontak budaya tersebut mereka memperoleh pengalaman berwisata yang 

menyenangkan (memorable tourism experience). Pengalaman wisatawan asing 

itu berdampak baik terhadap perkembangan wisata budaya indigenous. Salah 

satu budaya indigenous yang cukup menarik minat wisatawan asing adalah 

budaya masyarakat indigenous Siberut Mentawai. Hasil penelitian Elfiondri 

(2019a) tentang Indigenous Tradition Based-Tourism Development: Foreign 

Tourist’s Memorable Tourism Experience In Mentawai, Indonesia menunjukan 

bahwa budaya indigenous Siberut Mentawai dikunjungi oleh wisatawan asing 

dari berbagai negara, yaitu dari 14 negara di belahan dunia dalam rentangan 

bulan Maret hingga Juli tahun 2018. Wisatawan tersebut berasasal dari 

Australia, Swedia, Italia, Brazil, Spanyol, Amerika, Perancis, Denmark, Jerman, 
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Afrika, Ukraina, Kanada, Swis dan Kenya. Mereka datang dengan tujuan untuk 

mengalami budaya baru yang berbeda dengan budaya mereka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara demokrafis, kelompok wisatawan itu terdiri dari kelompok usia 36 

hingga 40 tahun (33,34%) dan diikuti oleh usia di atas 41 tahun dengan jenis 

kelamin 68,62% pria dan sisanya wanita (31,38%). Mereka datang ke mentawai 

sendiri (43,14%), dengan anak-anak (3,92%), keluarga (5,88%) dan dengan biro 

perjalan wisata (47,06%). Dari kelompok wisatawan tersebut, sebagian besar 

dari mereka berasal dari Australia (21,58%). Para wisatawan tersebut memiliki 

berbagai pekerjaan seperti pelancong (13,71%), pelajar (11,77%), kontraktor 

(3.90%), perawat (1.96%), tukang (5.90%), pengusaha (9.80%), dan lain-lain. 
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Para wisatawan tersebut bersentuhan dan kontak dengan berbagai unsur 

budaya masyarakat indigenous Siberut Mentawai. Mereka terlibat kontak 

budaya dengan sejumlah warisan budaya tak-benda (intangible) seperti tarian 

(turuk laggai, turuk bilou, turuk manyang, dll.), tradisi (meruncingkan gigi, 

pengobatan, pembangunan rumah tradisonal, renovasi rumah tradisional, 

 Foto perahu disini Kontak Budaya 

Wisatawan Asing 



16|  Budaya dan Pariwisata 

perkawinan, kematian, kelahiran, pembagian jatah makanan, berburu, 

memancing, pembuatan panah beracun, pembuatan sampan, pembuatan tato, 

dll.), mitos dan legenda (Manyang sabeu samba loina menuang, Taikamanua, 

Sipeupeu, Simage-mage, Sikorotubu, Si Ute-ute, Karamanjat, Sikokong, dll.), 

tata cara makan, ritual (pasigaba alaket, kematian)      pesta (punen panuggru, 

punen pembukaan lahan, punen perkawinan, dll.),  pemanggilan roh (urai ukui, 

urai tirik laggai, urai tibbalet, urai bulungan, dan lain-lain unsur budaya tak-

benda. Warisan budaya benda (tangible) seperti panah beracun, tameng perang, 

tombak, ngong, beduk kematian, peralatan masak dan makan, Uma dengan 

berbagai bagiannya, dan lain-lain.     
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Kontak budaya para wisatawan dengan berbagai unsur warisan budaya 

tak-benda dan benda tersebut melahirkan pengalaman baru bagi mereka. Unsur-

unsur warisan budaya tersebut menciptakan kenangan yang teringat dalam 

dalam pengalaman mereka. Mereka merasa senang, bahagia, dan merasakan 

sesuatu yang menurut mereka itu merupakan budaya kehidupan yang 

sebenarnya alami. Hampir semua unsur warisan budaya itu membuat mereka 

terkesan. Secara kualitatif pengalaman berwisata yang berkesan (memorable 

tourism experience) itu dapat diketahui dari pernyataan mereka bahwa “inilah 

budaya kehidupan manusia yang sebenarnya”. Pernyataan yang mereka 

nyatakan sebagai kesan dari kontak budaya dengan budaya indigenous Siberut 

Mentawai tersebut. Sementara secara kuantitatif, pengalaman berwisata 

wisatawan yang berkesan terhadap budaya indigenous itu ditunjukan oleh 

pengukuran secara statistik dengan Model Pengukuran: Measurement Model 

dengan kriteria Forner-Lacker, dan Struktural Model. Hasil pengukuran secara 

kuantitatif  Tabel 1 berikut ini oleh Elfiondri (2019a) menunjukan bahwa 

wisatawan asing yang kontak budaya dengan budaya indigenous Mentawai pada 

berwisata budaya di Siberut Mentawai memiliki pengalaman berwisata (MTE) 

yang menyenangkan. 
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Tabel 1 

Measurement Model 

Construct Item Loadings CA CR AVE 

Revisit Intention (RI) 

ri1 0.907 

0.846 0.907 0.764 ri2 0.874 

ri3 0.841 

Intention to recomend 

(IR) 

ir1 0.950 

0.955 0.971 0.917 ir2 0.961 

ir3 0.963 

Memorable tourism 

experience (MTE) 

mte1 0.655 

0.952 0.957 0.556 

mte3 0.790 

mte4 0.780 

mte5 0.838 

mte6 0.826 

mte7 0.902 

mte8 0.816 

mte9 0.627 

mte10 0.626 

mte11 0.655 

mte12 0.777 

mte13 0.770 

mte14 0.741 

mte15 0.724 

mte16 0.718 

mte22 0.701 

mte23 0.735 

mte24 0.682 

 

Pada Tabel 1 di atas Elfiondri (2019) menunjukkan hasil model 

pengukuran secara kuantitatif yang memperlihatkan nilai kuantitatif pengalaman 

wisatawan (MTE). Semua item untuk semua konstruksi memiliki outer loading 

lebih besar dari 0,6, kecuali untuk MTE. Model pengukuran akhir menunjukkan 

bahwa indikator validitas memiliki nilai lebih dari 0,6 yang berarti bahwa 

indikator validitas sesuai dengan nilai cut-off. Selanjutnya, nilai cronbach alpha 

(CA) dan composit reliability (CR) sebagai uji konsistensi internal lebih tinggi 
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dari pada nilai cut-value (0,7). Dengan demikian, AVE yang digunakan untuk 

melihat validitas konvergen konstruk dan nilainya adalah lebih besar dari 0,5. 

Selanjutnya dijelaskan oleh Elfiondri (2019) bahwa validitas akhir adalah 

validitas diskriminan dengan menggunakan kriteria Fornel-Lacker (Tabel 2) 

menunjukkan kriteria Fornell-Lacker. Kriteria ini dibangun oleh akar kuadrat 

AVE untuk setiap konstruk. Misalnya, AVE untuk niat untuk 

merekomendasikan adalah 0,917 dan akar kuadrat dari 0,917 adalah 0,958. 

Dengan demikian, 0,958 lebih besar dari korelasi koefisien IR dan MTE 

(0,718). Dapat disimpulkan bahwa konstruk IR memiliki validitas diskrininan 

yang lebih baik. Akar kuadrat dari MTE AVE juga menunjukkan nilai yang 

lebih besar (0,746) dibandingkan dengan koefisien korelasi antara MTE dan niat 

Revisit (0,610).  

 

Tabel 2. Kriteria Fornell-Lacker  

Konstruk IR MTE RI 

Niat wisatawan merekomendasi (IR) 0.958 
  

Pengalaman wisatawan (MTE) 0.718 0.746 
 

Niat berkunjung wisatawan (RI)  - 0.610 0.874 

 

Pengunaan model pengukur itu cocok yang didukung oleh hasil 

pengkuran dengan structural model. Hasil pengukuran itu menurut Elfiondri 

(2019a) adalah bahwa ada dua kriteria dalam model struktural: kekuatan 

prediktif dan relevansi prediktif. Kekuatan prediktif yang menggunakan R-

square menunjukkan bahwa 0,372 dan 0,516 masing-masing untuk niat 

wisatawan mengunjungi kembali (revisit intention) dan niat wisatawan 

merekomendasikan. Nilai Q-square untuk dua konstruksi itu adalah lebih besar 

dari 0 (0,260 untuk niat kunjungan kembali dan 0,445 untuk niat untuk 

merekomendasikan). Pengukuran secara kuantitatif oleh Elfiondri (2019a) 

memperlihatkan bahwa pengalaman berwisata wisatawan (MTE) berkontribusi 

positif terhadap niat wisatawan mengunjungi kembali (revisit intention) dan niat 

wisatawan untuk merekomendasikan (intention to recommend). 
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Berdasarkan pengukuran tersebut, dapat diketahui bahwa wisatawan 

asing yang datang berwisatawa menikmati berbagai unsur budaya dan tradisi 

masyarakat indigenous Siberut Mentawai merasa puas dengan dengan unsur 

budaya yang disuguhkan sebagai atraksi wisata budaya. Artinya, budaya dan 

tradisi indigenous Mentawai dengan berbagai unsurnya tersebut harus 

dilestarikan. Budaya dan tradisi tersebut harus terus dikembangkan dan dikemas 

dengan baik untuk paket wisata budaya di desa-desa wisata Siberut Mentawai. 

Budaya dan tradisi indigenous berhasil memikat wisatawan asing. Kontak 

budaya wisatawan asing dengan budaya dan tradisi indigenous Mentawai 

memberi pengalaman berwisata yang menyenangkan. Dengan pengalaman 

mereka yang menyenangkan dan berkesan tersebut, wisatawan asing secara 

positif akan berniat datang kembali mengunjungi Mentawai dan juga berniat 

merekomendasikan keluarganya dan orang lain untuk berwisata budaya ke desa-

desa wisata Mentawai. Pengalaman berwisata wisatawan asing yang berkesan 

itu adalah efek dari keterlibatan wisatawan asing dalam kontak budaya. 

Kontak budaya wisatawan asing dengan budaya indigenous Siberut 

Mentawai memberi pengalaman berwisata yang menyenangkan bagi mereka. 

Pengalaman berbwisata budaya indigenous yang menyenangkan itu berdampak 

terhadap perilaku (behavior) mereka yang wujud dalam bentuk niat (keinginan 

dalam diri) untuk kembali berwisata budaya ke destinasi-destinasi wisata 

budaya di Siberut Mentawai dan niat mereka untuk merekomendasikan keluarga 

mereka atau orang lain untuk berwisata budaya indigenous ke destinasi-

destinasi wisata budaya tersebut. (Elfiondri, 2019a). Chen (2017) dengan 

hipotesisnya yang telah berhasil ia buktikan melalui penelitiannya yang berjudul 

“Cultural tourism: An analysis of engagement, cultural contact, memorable 

tourism experience and destination loyalty”, yang menyatakan bahwa kontak 

budaya berperan sebagai perentara antara keterlibat wisawatan, pengalaman 

berwisata, niat berkunjung kembali, dan niat merekomendasikan orang lain. 

Mengacu pada hasil hipotesis tersebut,  perilaku wisatawan asing terhadap 

budaya indigenous Siberut Mentawai tersebut menggambarkan bahwa kontak 

budaya berperan sebagai mediator antara keterlibatan wisatawan asing dengan 

budaya indigenous, pengalaman mereka dengan budaya indigenous, niat mereka 
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untuk kembali mengunjungi budaya indigenous, dan niat mereka untuk 

merekomendasikan wisatawan lain untuk mengalami budaya indigenous 

Siberutu Mentawai. Itu artinya bahwa kontak budaya berperan dalam 

pemgembangan pariwisata budaya.     

Menurut Elfiondri (2019a), wisatawan asing yang kontak budaya dengan 

budaya indigenous Siberut Mentawai memperlihatkan perilaku bahwa  mereka 

memiliki niat datang kembali mengunjungi Mentawai dan juga berniat 

merekomendasikan keluarganya dan orang lain untuk berwisata budaya ke desa-

desa wisata Mentawai. Itu adalah cerminan dari berhasilnya peran kontak 

budaya sebagai mediator. Keinginan wisatawan untuk datang kembali (revisit 

intention/RI) dan untuk merekomendasikan orang lain (intention to 

recommend/IR) adalah efek positif dari pengalaman berwisata wisatawan yang 

mengesankan (MTE). MTE yang mengesankan tersebut adalah efek positif dari 

kontak budaya (Cultural Contact/CC) yang bagus. Kontak budaya yang bagus 

adalah efek positif dari keterlibatan wisatawan (visitor engagement/VE) yang 

baik. Sejalan dengan model hubungan VE-CC-MTE-RI/IR oleh Chen (2017), 

kontak budaya (CC) berperan positif sebagai pengentara hubungan VE-MTE-

RI/IR. Artinya CC berhasil mendukung keterlibatan wisatawan yang positif 

(baik) terhadap budaya indigenous Mentawai.  

Pengukuran kuatitatif oleh Elfiondri (2019a) yang secara khusus mengukur 

peran kontak budaya sebagai mediator dengan model-model berikut ini 

menunjukan bahwa kontak budaya dalam aktivitas wisata budaya di desa-desa 

wisata di Mentawai berperan penting dalam membangun, mengembangkan dan 

mempertahankan desa-desa wisata budaya indigenous tersebut. Hasil tersebut 

memperlihat hasil bahwa kontak budaya berpengaruh positif terhadap niat 

wisatawan untuk kembali mengunjungi desa Mentawai. Kontak budaya (CC) 

memediasi antara keterlibatan wisatawan asing dengan budaya indigenous (VE) 

dengan niat untuk kembali berkunjung (RI). Kesimpulannya CC berperan 

sebagai mediator antara VE dan RI, yang berarti bahwa tradisi dan pariwisata 

Inggris Mentawai secara positif mendorong niat wisatawan untuk mengunjungi 

kembali destinasi wisata Mentawai. Kontak budaya adalah elemen penting 

dalam pengembangan wisata budaya yang harus dikembangkan untuk wisata 
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budaya Mentawai. Secara statistik (kuantitatif), peran kontak budaya tersebut 

tergambar pada model pengkuran berikut ini. 

Measurement Model 

 

Konstruk Item 
Loadin

g 
CA CR AVE 

Niat 

berkunjung 

kembali/RI 

ri1 0.88 

0.846 0.905 0.761 ri2 0.867 

ri3 0.871 

Keterlibatan 

wisatawan/VE 

v34 0.808 

0.915 0.929 0.653 

ve1 0.787 

ve3 0.801 

ve5 0.851 

ve6 0.761 

ve7 0.818 

ve8 0.829 

Kontak 

budaya/CC 

cc1 0.714 

0.947 0.953 0.653 

cc10 0.754 

cc11 0.781 

cc2 0.811 

cc3 0.732 

cc4 0.828 

cc5 0.888 

cc6 0.919 

cc7 0.792 

cc8 0.942 

cc9 0.683 
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Kriteria Fornell-Lacker  

Konstruk Kontak budaya 

Niat 

berkunjung 

kebali 

Keterlibatan 

wisatawan 

Kontak budaya 0.808   

Niat berkunjung 

kembali 0.499 0.872  

Keterlibatan 

wisatawan -0.300 -0.134 0.808 

 

 

Analisis Structural Model 

Endogenous Construct 
R-Squared Q-Squared 

ri 0.25 0.155 

cc 0.09 0.044 

Relation Path Coefficients T-Statistics 

cc→ir 0.505 3.801*** 

ve→cc -0.300 2.528*** 

ve→ir 0.018 0.108 

 

Bahasan kualitatif berdasarkan konsep teori cultural tourism mengikut peneliti-

peneliti wisata budaya dan studi kasus Elfiondri (2019a) memperlihatkan bahwa 

pengalaman berwisata wisatawan berdampak positif terhadap pengembangan 

pariwisata budaya. Pengalaman pariwisata yang mengesankan memiliki efek 

positif terhadap niat wisatawan untuk kembali mengunjungi dan niat untuk 

merekomendasikan keluarga dan orang lain ke destinasi wisata budaya yang 

pernah mereka alami atau kunjungi di masa lalu. Pengalaman berwisata yang 

mengesankan wisatawan asing adalah efek dari kegiatan kontak budaya yang 

dilakukan oleh wisatawan dengan budaya masyarakat. Kontribusi positif kontak 

budaya terhadap pengalaman wisatawan itu adalah efek positif dari keterlibatan 

wisatawan asing dengan budaya dan tradisi dengan berbagai unsurnya. Jadi 
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jaringan kontribusi itu, kontak budaya berperan sebagai mediator antara 

keterlibat wisatawan dengan pengalaman wisatawan (memorable tourism 

experience/MTE). 

Memorable tourism experience (MTE) mengacu pada pengalaman beriwisata 

wisatawan yang diingat kembali oleh wisatawan setelah wisatawan itu 

mengalami pengalaman berwisata itu di masa lampau atau setelah peristiwa 

pengalaman berwisata itu terjadi. Menurut teori MTE, kenangan masa lalu yang 

menyenangkan adalah faktor yang signifikan yang mempengaruhi pengambilan 

keputusan konsumen. Dalam konteks pariwisata, kenangan masa lalu wisatawan 

yang menyenangkan dan mengesankan adalah faktor yang menentukan 

keputusan wisatawan untuk memilih destinasi wisata. Oleh karena itu, 

sehubungan dengan studi kasus pengalaman wisatawan dengan budaya 

indigenous Siberut Mentawai (Elfiondri, 2019a), budaya indigenous Siberut 

Mentawai menjadi pengalaman yang tak terlupakan oleh wisatawan yang datang 

berkunjung ke Siberut Mentawai. Pengalaman wisatawan itu lebih jauh 

membangun perilaku wisatawan, yaitu keinginan yang kuat dari dalam diri 

wisatawan untuk mengalami kembali apa yang membuatnya terkesan di masa 

lalu. Perilaku wisatawan itu wujud dalam bentuk  niat untuk kembali 

mengunjungi dan merekomendaikan orang lain untuk mengunjungi Siberut 

Mentawai. Itu akan menciptakan motivasi, menjadi sumber informasi yang 

berharga dan dapat diandalkan serta menjadi kekuatan pengaruh yang 

berpengaruh besar. Akhirnya, pengalaman masa lalu ini akan menciptakan niat 

perilaku di masa depan. Hasil ini sejalan dengan Chen (2017) dan Zealand 

(2007) yang menyimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

pengalaman pariwisata wisatawan yang menyenangkan dan niat perilaku 

wisatawan itu, dan sikap terhadap atribut budaya memiliki hubungan yang 

signifikan dengan niat perilaku. 

2.5  Kesimpulan 

Tinjauan teoritis dan pengukuran secara statistik terhadap pengalaman berwisata 

wisatawan asing (MTE) dan peran kontak budaya (CC) telah menunjukkan 

bahwa pengalaman wisatawan dan kontak budaya wisatwan dengan budaya 
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berkontribusi posotif terhadap pengembangan pariwisata budaya. Kontribusi 

dari kedua elemen pariwisata budaya tersebut ditunjukkan oleh niat yang 

membangun perilaku wisatawan untuk kembali berkunjung ke destinasi wisata 

budaya yang telah membuat mereka terkesan di masa lalu. Kontribusi itu secara 

ilmiah telah diperlihatkan melalui studi kasus terhadap pengalaman berwisata 

wisatawan (MTE) dan kontak budaya (CC) wisatawan asing dengan wisata 

budaya indigenous Siberut Mentawai (Elfiondri, 2019). Hasil kajian 

memperlihatkan bahwa pengalaman berwisata wisatawan asing berpengaruh 

terhadap niat mengunjungi kembali dan niat untuk merekomendasikan orang 

lain. Itu berarti bahwa wisatawan asing yang mengunjungi Siberut Mentawai 

memiliki pengalaman pariwisata yang berkesan (menyenangkan) tentang 

budaya indigenous Siberut  Mentawai. Ini menunjukkan bahwa destinasi wisata 

budaya Siberut Mentawai memberikan pengalaman positif bagi para wisatawan 

asing. Wisatawan asing menikmati budaya indigenous dengan berbagai 

unsurnya. Pengalaman wisatawan asing yang berdampak terhadap niat-niat 

mereka itu sekaligus membuktikan bahwa kontak budaya wisatawan asing 

dengan budaya indigenous Siberut Mentawai memberi kesan yang baik terhadap 

wisatawan asing. Kontak budaya dalam konteks itu berhasil menjalankan 

perannya sebagai mediator antara keterlibatan wisatawan asing dengan 

pengalaman wisatawan dan niat mereka untuk kembali mengunjungi dan 

merekomendasikan orang untuk berkunjung ke destinasi budaya Siberut 

Mentawai. Hasil kajian itu menyiratkan bahwa budaya indigenous Mentawai 

yang berperan sebagai kunci utama wisata budaya sehingga harus terus 

dilestarikan/dikembangkan. Pengembangan budaya harus dibarengi dengan 

pengembangan pelayanan kepada wisatawan, yang ke depan memerlukan 

pengembangan media komunikasi yang bersifat global – komunikasi yang dapat 

dipaham oleh wisawan asing dari berbagai negara.    
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BAB III 

TRADISI DAN BAHASA INGGRIS UNTUK PARIWISATA 

3.1  Pengembangan Tradisi dan Bahasa Inggris untuk Pariwisata 

Mengamati pandangan Leask (2010), bahwa pariwisata budaya itu bertolak pada 

tradisi – tradisi  menjadi inti dari sistem pariwisata karena tradisilah yang 

mengisi atraksi yang disuguhkan pada aktivitas pariwisata budaya. Dengan 

demikian, tradisi telah menjadi bagian penting yang meggerakkan roda 

pariwisata yang mampu mendorong perkembangan pariwisata di berbagai 

wilayah mulai dari wilayah perkotaan hingga wilayah perdesaan dan bahkan 

sekarang ini pariwisata sudah menembus wilayah pelosok terpecil sekalipun 

seperti desa wisata di wilayah pedalaman Siberut Mentawai (Elfiondri, 2018a). 

Dalam perkembangan pariwisata tersebut, bahasa Inggris telah menjadi 

kekuatan pendorong. Bahasa Inggris telah menjadi pendorong berbagai 

perkembangan besar di hampir semua domain termasuk domain pariwisata 

nasional dan internasional, dan bahkan telah menjadi media kontak pribadi di 

antara orang-orang dari seluruh dunia (Brutt-Griffler, 2002). Kondisi ini telah 

mengakibatkan permintaan besar untuk bahasa Inggris, terutama dalam bahasa 

Inggris sebagai bahasa asing dan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua – bahasa 

Inggris menjadi kebutuhan yang mendesak (Al-Tarawneh, 2019). Pemerintah 

telah bersaing untuk mengembangkan tingkat layanan yang ditawarkan kepada 

wisatawan melalui penyediaan kemampuan bahasa Inggris. Ini mengharuskan 

setiap negara untuk berusaha memberikan pelatihan berkualitas dengan prioritas 

diberikan pada pengembangan keahlian Bahasa Inggris pariwisata yang sangat 

dibutuhkan dalam industri pariwisata (Al-Tarawneh, 2019). Jadi untuk 

pengembangan pariwisata baik di kota maupun di desa, di samping diperlukan 

pengembangan kajian terhadap tradisi dan wisatawan, juga sangat diperlukan 

kajian terahadap bahasa Inggris pariwisata.  

Berangkat dari peran bahasa Inggris tersebut, pengembangan pariwisata 

di desa-desa indigenous di Siberut Mentawai, di samping memerlukan kajian 
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ilmiah terhadap wisatawan berupa keterlibatan (visitor engagement), kontak 

budaya (cultural contact), pengalaman berwisata (memorable tourism 

experience), niat kembali berkunjung (revisit intention) dan niat 

merekomendasikan (intention to recommend) oleh wisatawan baik asing 

maupun domestik, juga memerlukan kajian pengembangan unsur tradisi secara 

komplit dan bahasa Inggris pariwisata berbasis tradisi lokal (Elfiondri, 2020). 

Lebih jauh Elfiondri (2020) dalam kajiannya “Developing Culture Tourism 

Villages: Tradition and English Need” memaparkan bahwa  untuk mendukung 

kontak budaya terhadap tradisi dalam pengembangan desa wisata budaya di 

Mentawai diperlukan pengembangan bahasa Inggris berbasis tradisi lokal. 

Keperluan pengembangan bahasa Inggris tersebut didorong oleh perkembangan 

wisata budaya indigenous Mentawai yang sudah mulai mengglobal – dimana 

dalam tahun 2018, desa wisata indigenous Mentawai telah dikunjungi oleh 

wisatawan asing dari 14 negara (Elfiondri, 2019a). 

Jumlah negara asing yang menjadi asal dari wisatawan asing tersebut 

menunjukkan semakin meningkat, berkembang dan mengglobalnya keterlibatan 

(visitor engagement) dan kontak budaya (cultural contact) wisatawan asing 

dengan budaya dan tradisi indigenous di desa-desa wisata di Mentawai.  Kondisi 

itu menuntut peningkatan kualitas pelayanan wisata budaya dalam bentuk 

pengenalan dan pemberian informasi budaya yang lengkap sehingga dapat 

memuaskan wisatawan asing yang dalam engagement dan kontak budaya. 

Peningkatan ini memerlukan pengembangan bahasa Inggris khusus (specific 

English) tradisi indigenous untuk pariwisata. Mengamati pelayanan keterlibatan 

dan kontak budaya wisatawan asing memerlukan media komunikasi verbal yang 

bisa dipahami secara global, maka kajian pengembangan bahasa Inggris 

pariwisata berbasis budaya dan tradisi indigenous Mentawai dipandang 

mendesak untuk dilakukan (Elfiondri, 2020). 

Studi literatur menunjukan bahwa hingga saat ini kajian terdahulu di 

Mentawai oleh Towner (2016), Towner & Orams (2016), Tagay & Ballesteros  

(2016), Elfiondri (2019b),  Napitupulu (2015), Avazzadeh (2015), Ramadhan 

(2017), Elfiondri (2018b), Kusbiantoro ( 2016) and Pristiwasa (2017) secara 

umum adalah tentang budaya/tradisi, budaya dan tradisi untuk pariwisata, dan 
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pariwisata (Elfiondri, 2020). Hanya ada satu kajian terdahulu yang membahas 

bahasa Inggris dalam pelayanan pariwisata Mentawai, yaitu oleh Elfiondri 

(2019a). Namun kajian Elfiondri (2019a) itu membahas penggunaan 

komunikasi fatis bahasa Inggris oleh masyarakat Mentawai dalam melayani 

wisatawan asing. Kajian komunikasi fatis itu tidak mengkaji bahasa Inggris 

khusus berbasis tradisi indigenous Mentawai untuk pariwisata. Studi literatur 

tersebut memperlihatkan bahwa peneliti terdahulu belum melakukan kajian 

bahasa Inggris berbasis tradisi indigenous Mentawai untuk kebutuhan 

pariwisata.  Kajian ini membahas bahasa Inggris berbasis tradisi indigenous 

Mentawai untuk kebutuhan pariwisata budaya di Mentawai dengan fokus pada 

bahasa khusus Inggris tradisi kematian.       

3.2  Studi Literatur Tradisi, Bahasa Inggris dan Pariwisata   

Dalam perkembangan dunia pariwisata budaya sekarang ini, tradisi 

menjadi daya dorong yang menarik minat wisatawan untuk mengunjungi 

destinasi wisata budaya.  Tradisi telah menjadi salah satu motivasi wisatawan 

asing melakukan visitor engagement dan cultural contact. Richards (2018) 

menyatakan bahwa wisatawan memiliki berbagai motivasi dalam kaktivitas 

wisata budaya, salah satunya adalah untuk mengalami berbagai atraksi budaya 

tak-berwujud (intangible), tradisi. Atraksi adalah inti dari sistem pariwisata – 

tradisi dan pariwisata merupakan sumber daya yang penting untuk 

pengembangan tujuan dan motivator bagi pengunjung, tetapi keduanya masih 

kurang diteliti (Leask, 2016). Tradisi sekarang ini sudah menjadi salah satu 

unsur penting dalam pengembangan pariwisata, terutamannya wisata budaya. 

Warisan budaya adalah salah satu jenis atraksi pengunjung yang paling penting 

dalam kegiatan wisata budaya (Loulanski & Loulanski, 2011). Sebagian besar 

wisatawan mengunjungi objek wisata warisan budaya setiap tahun (Chen & 

Huang, 2017).  

Perkembangan motivasi wisatawan asing ini ke arah mengalami tradisi 

dari warisan budaya membuat masyarakat indigenous semakin berkembangnya 

dan terhubung dengan dunia pariwisata (Richards, 2018). Tradisi yang cukup 

menarik minat dan perhatian wisatawan asing pada dekade ini adalah untuk 
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mengalami tradisi masyarakat indigenous (Elfiondri, 2020). Dampak dari 

semakin berkembangnya motivasi wisatawan untuk mengalami budaya dan 

tradisi masyarakat indigenous adalah bahwa wisata budaya harus dikembangkan 

sesuai dengan selera wisatawan. Artinya tradisi sudah menjadi salah satu 

motivasi berwisata budaya, maka pengembangan wisata harus diarahkan ke 

selera wisatawan itu. Tomaselli (2012) menegaskan bahwa wisata budaya 

pribumi dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas wisatawan asing 

dan wisatawan non-pribumi. Dalam konteks ini, wisata berbasis budaya dan 

tradisi harus dikembangkan dengan cara mengekplorasi setiap unsur warisan 

budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang budaya dan daerahnya menjadi 

taraget dan destinasi wisata budaya.  

Warisan budaya yang menjadi asal tradisi masyarakat adalah tradisi 

yang merupakan warisan budaya benda (tangible) dan yang tak-benda 

(intangible) (Vecco, 2010). Wisata warisan budaya berfokus pada penggunaan 

wisata warisan budaya benda dan tak-benda di masa lalu (Taman, 2014). 

Richards (2018) mengamati bahwa unsur budaya yang menjadi jantung atau 

perhatian pada wisata budaya adalah warisan budaya tak-benda (ingangible 

cultural heritages). Wisatawan dalam hal ini lebih menyukai terlibat dan kontak 

budaya dengan warisan budaya tak-benda. Masyarakat memiliki berbabagai 

warisan budaya tak-benda yang menjadi tradisi mereka seperti tarian, nyanyian, 

ritual, upacara, dll. (Elfiondri, 2019b). Masing-masing warisan budaya itu 

memiliki unsur seperti ritual pembukaan lahan (Elfiondri, 2018b), budaya 

berbasa-basi atau bersopan santun (Elfiondri, 2019a), tradisi kematian 

(Elfiondri, 2020), dan lain-lainnya.  

Tradisi suku indigenous yang saat ini menarik wisatawan budaya adalah 

tradisi kematian. Tradisi kematian adalah praktik ritual yang dilakukan oleh 

masyarakat setelah kematian seseorang. Praktik-praktik yang dilakukan oleh 

berbagai masyarakat berbeda, bergantung pada budaya, agama, ras, suku, dan 

usia; dan secara umum praktiknya termasuk kebangkitan, pemakaman, 

penguburan dan pesta kematian (Elfiondri, 2020; Gudmundsdottir & Chesla, 

2006; Weeks, 2004). Elfiondri (2020) yang mengkaji tradisi masyarakat 

indigenous Mentawai untuk pariwisata menemukan sejumlah rangkaian prosesi 
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ritual kematian yang melibatkan berbagai warisan budaya benda (tangible) 

hingga warisan budata tak-benda (intangible) – mulai dari tradisi berita 

kematian hingga ritual menghilangkan rasa sedih. Ritual kematian sangat 

berhubungan erat kepercayaan agama dan tradisi yang dianut oleh masyarakat. 

Artinya rankaian ritual kematian dalam suatu masyarakat diatur berdasarkan 

tradisi dan agama dari masyarakat tersebut. Bagi masyarakat Turki yang 

beragama Islam misalnya, ritual kematian dilakukan oleh masyarakatnya 

berdasarkan ajaran agama Islam.    

Di Turki, praktik ritual kematian meliputi praktik keagamaan yang 

dilakukan setelah kematian seperti ritual pemandian, pembersihan, praktik 

tradisional setelah penguburan, ritual belasungkawa, ritual tradisional yang 

dilakukan di rumah almarhum, ratapan, praktik tradisional mengenai kunjungan 

ke kuburan, praktik tradisional untuk mengkompensasi doa yang tidak 

dilakukan oleh almarhum, dan praktik tradisional yang terkait dengan pengajian 

Al-Quran dan Maulid (Bahar, 2012). Praktik ritual adalah “untuk membantu 

mereka yang meyakini kematian, menangani kesedihan mereka, menerima 

kehilangan, mempertahankan hubungan dengan almarhum, dan kelangsungan 

hidup mereka" (Gudmundsdottir & Chesla, 2006; Weeks, 2004). Setelah 

kematian, ritual yang umumnya dipraktikkan adalah kebangkitan, layanan 

pengenangan, pemakaman atau kremasi dan pengenangan hidup almarhum 

(Reeves, 2011). Kegiatan ritual kematian dapat menjadi daya tarik wisatawan, 

namun biasanya ritual kematian yang menarik bagi wisatawan adalah ritual 

kematian dalam budaya suku-suku asli (indigenous) seperti suku Badui, Toraja, 

Mentawai, dan lain-lain. Ritual kematian telah menjadi salah motivasi 

wisatawan asing dalam perkembangan wisata global.  

Dalam perkembangan global itu, pelaku wisata untuk mampu 

menggunakan Bahasa Inggris sebagai pendorong perkembangan pariwisata. 

Bahasa Inggris telah menjadi kekuatan pendorong untuk perkembangan besar di 

hampir semua domain kehidupan termasuk bisnis, teknologi, pelayanan 

kesehatan dan pariwisata (Crystal, 2003). Ini telah mengakibatkan permintaan 

besar untuk bahasa Inggris, terutama dalam bahasa Inggris sebagai bahasa asing 

(EFL) dan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua (ESL) konteks di mana ada 
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kebutuhan yang mendesak untuk jenis pengetahuan, kemampuan, dan khusus 

keterampilan bahasa Inggris, yang memungkinkan negara mana pun untuk pergi 

dengan perkembangan kontemporer untuk stabilitas ekonomi dan 

pertumbuhannya (Al-Tarawneh, 2019). Penyebaran bahasa Inggris sebagai 

bahasa internasional, kemajuan teknologi, dan pergerakan orang dan barang 

mendorong ekspor dan menghasilkan kemakmuran di seluruh dunia sebagai 

akibat dari globalisasi (Warschauer, 2000).  

Bahasa Inggris menjadi media yang penting bagi negara-negara di dunia, 

kendatipun negara-negara tersebut menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa 

kedua sebagai bahasa asing atau penduduknya tidak menggunakan bahasa 

Inggris sebagai bahasa pengatar. Hasil penelitian  AlDohon (2014) yang 

mengkaji kasus keperluan bahasa Inggris di Yordania mengungkapkan bahwa 

posisi bahasa Inggris sebagai bahasa utama yang digunakan dalam komunikasi 

internasional menjadi penting bagi personil Yordania untuk berkomunikasi 

dengan wisatawan asing. Para personel di tempat kerja mereka secara terus-

menerus berurusan dengan wisatawan multikultural menggunakan bahasa 

Inggris.di tempat kerja. Komunikasi yang berhasil dengan turis dalam bahasa 

Inggris akan menambah kepuasan mereka dan memastikan lebih banyak 

kedatangan wisatawan ke negara itu. Untuk tujuan ini, pengembangan bahasa 

Inggris yang digunakan dalam pariwisata adalah suatu keharusan untuk 

pengembangan Pariwisata (Al-Tarawneh, 2019).  

Sehingga dengan motivasi wisatawan yang demikian itu, pembangunan 

dan pengembangan wisata mengikuti tren motivasi mereka itu (Korstanje, 

2012). Seiring dengan perkembangan zaman global, permintaan, tuntutan dan 

kebutuhan wisatawan juag akan berkembang sejalan dengan perkembangan itu.  

Konsekwensinya adalah manajemen pariwisata dituntut untuk mampu 

memenuhi kebutuhan wisatawan itu. Untuk mengembangkan wisata budaya 

dengan tuntutan wisatawan tersebut, kebutuhan bahasa lokal sebagai warisan 

tak-benda sebagai sumber penting wisata budaya dan bahasa Inggris sebagai 

bahasa internasional juga menjadi elemen penting untuk pengembangan 

pariwisata budaya (Richards, 2018). Wisatawan budaya dari berbagai negara 

datang untuk mengunjungi tujuan wisata budaya untuk mengalami budaya baru. 
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Mereka telah berkembang sebagai konsumen, menjadi semakin canggih dalam 

kebutuhan dan preferensi mereka sebagai hasil dari budaya pariwisata yang 

muncul (Robinson dan Novelli, 2007). Untuk mengakomodasi perkembangan 

wisatawan, industri pariwisata membutuhkan pariwisata Inggris yang dapat 

menjembatani kebutuhan dan preferensi wisatawan dalam kegiatan wisata 

budaya. Kebutuhan bahasa Inggris dalam konteks ini adalah kebutuhan bahasa 

Inggris untuk pariwisata. Kegunaan bahasa Inggris yang demikian itu dalam 

bahasa Inggris lebih dikenal dengan bahasa untuk kegunaan khusus (English for 

specific purpose/ESP). 

Bahasa Inggris untuk kegunaan khusus itu berkembang sejalan dengan 

perkembangan berbagai keperluan khusus. Sesuai dengan perkembangan itu, 

pada sat sekarang ini bermuncul berbagai bahasa khusus seperti bahasa Inggris 

khusus ekonomi dan bisnis, teknik dan penerbangan (Moder, 2013), kedokteran 

(Wood, 2004), dan bahasa Inggris tradisi kematian (Elfiondri, 2020). Sejalan 

dengan keperluan khusus Bahasa Inggris, bahasa Inggris khusus akan terus 

berkembang dalam berbagai jenis bahasa Inggris khusus. Salah satu jenis bahasa 

Inggris khsus yang sangat berkembang adalah bahasa Inggris pariwisata. Bahasa 

Inggris pariwisata ada dalam setiap kegiatan komunikasi pariwisata seperti 

sebagai pemandu wisata, yang fungsinya untuk menjelaskan budaya, tradisi, dan 

warisan budaya tak berwujud lainnya dan operator tur, yang fungsinya 

mengelola semua hal di sektor transportasi, akomodasi, dan perjalanan lainnya, 

dll. Industri pariwisata membutuhkan bahasa Inggris sebagai media komunikasi 

dalam setiap domain kegiatan wisata budaya (Stainton, 2018). 

Menurut Ding (2008), bahasa Inggris pariwisata itu memiliki karakter 

umum seperti alami, spontan, langsung dan cenderung menggunakan kata-kata, 

frasa, dan kalimat sederhana untuk menggambarkan atau merekam hal-hal 

konkret dan fakta. Dalam dunia industry pariwisata, bahasa Inggris khsusus ini 

diperlukan oleh para pelaku dan pekerja pariwisata untuk menyampaikan dan 

memahami informasi (Widdowson, 1983). Di samping itu menurut  

Boonyawattana (1999) karyawan pariwisata juga harus mampu membaca dan 

menjelaskan informasi tentang harga, kegunaan dan informasi lain tentnag 

barang-barang, atau benda-benda budaya, makanan tradisionnal, karakteristik 
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suvenir, fasilitas, dan lain-lain yang sering ditanyakan oleh wisatawan. Bahasa 

Inggris untuk kepentingan khsusu ini sangat dibutuhkan oleh bangsa-bansga di 

dunia pariwisata. Sebagaimana yang ditemukan oleh AlKhatib (2005) pada 

kasus masyarakat Yordania,  meskipun bahasa Inggris diajarkan dan dipelajari 

sebagai bahasa asing dan tidak digunakan dalam komunikasi sehari-hari di 

Yordania, bahasa Inggris menjadi instrumen utama pada profesi pariwisata 

dengan bahasa Inggris yang sangat dibutuhkan oleh lulusan pariwisata, 

pengusaha dan wisatawan. Pengusaha dan lulusan sangat membutuhkan bahasa 

Inggris sebagai bahasa internasional yang digunakan oleh wisatawan yang 

berkunjung ke negara itu. Ini juga menekankan pentingnya pelatihan Bahasa 

Inggris untuk tujuan khusus (ESP) sebagai masalah yang perlu diperhatikan 

(AlBakrawi, 2013).  

Dalam dunia pariwisata, Richards (2018) menemukan kecenderungan 

bahwa tradisi sudah mereka lirik sebagai salah satu motivasi yang mendorong 

mereka mengunjungi tempat wisata, terutamanya wisata budaya Wisatawan 

memiliki berbagai motivasi salah satunya adalah untuk mengalami berbagai 

atraksi budaya tidak berwujud salah satunya adalah budaya dan tradisi. Budaya 

dan tradisi unsur-unsurnya selalu terkait erat dengan dan tidak dapat dipisahkan 

dari pariwisata (Richards, 2018). Budaya adalah elemen penting dari wisata 

budaya di mana minat wisatawan terus meningkat dan berkembang (Hewison, 

1987). Peningkatan wisatawan domestik dan asing membutuhkan budaya lokal 

(Richards, 2001). Budaya lokal dari warisan takbenda menjadi perhatian 

wisatawan untuk memiliki pengalaman baru dalam pariwisata budaya (Du Cros, 

2012). Wisatawan memiliki berbagai motivasi salah satunya adalah untuk 

mengalami berbagai atraksi budaya tidak berwujud salah satunya adalah tradisi 

(Richards, 2018). 

Tradisi yang cukup menarik minat wisatawan adalah tradisi masyarakat 

suku indigenous, sehingga akibat positifnya adalah masyarakat indigenous 

semakin berkembang dan terkait dengan perkembangan pariwisata (Richards, 

2018). Masyarakat indigenous memiliki berbagai unsur tradisi yang dapat 

memikat wisatawan – yang salah satunya adalah tradisi kematian. Tradisi 

kematian adalah praktik ritual yang dilakukan oleh masyarakat setelah kematian 
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seseorang. Praktik-praktik ritual kematian yang dilakukan oleh berbagai 

masyarakat berbeda-beda bergantung pada budaya, agama, ras, suku, dan usia 

yang berbeda; dan secara umum praktik ritual itu meliputi 

kebangkitan/penyemayaman, pemakaman, penguburan dan pesta kematian 

(Weeks, 2004). Ritual kematian sebagai ritual yang hanya dilakukan secara 

khusus setelah kematian memiliki kekhususan dalam berbagai hal seperti 

aktivitasnya, persyaratannya, orang yang boleh dan tidak boleh terlibat, 

keharusan dan larangan, benda-benda budaya yang secara khusus digunakan 

untuk ritual kematian, dan lain sebagainya. Dalam dunia pariwisata, kekhususan 

itu menjadi kekhususan bahasa Inggris pariwisata tradisi kematian yang perlu 

dikembangkan untuk pelayanan wisatawan asing.  

3.3  Pendekatan Kajian Tradisi, Pariwisata dan Bahasa Inggris 

Studi ini mempelajari tradisi indigenous dan kebutuhan bahasa Inggris 

sehubungan dengan desa wisata budaya di Mentawai. Studi ini diadakan di 

Siberut Kepulauan Mentawai. Siberut adalah sebuah pulau tempat masyarakat 

Mentawai masih mempraktekkanbudaya indigenous Mentawai. Studi ini 

difokuskan di dua desa wisata budaya - desa Muntei dan Madobag di Kabupaten 

Siberut Selatan. Objek penelitian adalah tradisi kematian dalam budaya 

indigenous, kebutuhan bahasa Inggris untuk pariwisata budaya berbasis 

tradisi,dan wisatawan yang mengunjungi Pulau Siberut tempat mereka 

melakukan kontak budaya dengan tradisi kematian. Penelitian ini menggunakan 

metode etnografi dengan teknik observasi, kuesioner, dan diskusi kelompok 

terfokus. Data dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif dengan analisis 

deskriptif. 
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Tabel 2.1 Bahasa-Bahasa Wisatawan        

Bahasa Yang Digunakan
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3.4  Studi Kasus Tradisi Indigenous Mentawai dan Bahasa Inggris 
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Wisatawan yang mengunjungi desa-desa wisata budaya indigenous Siberut 

Mentawai dapat dikategorikan menjadi beberapa tipe, yaitu tipe berdasarkan 

tujuan wisatawan. Wisatawan itu adalah wisatawan riset, wisatawan budaya, 

dan wisatawan selancar. Tujuan mereka itu melahirkan jenis wisata riset 

(research tourism), wisata budaya (cultural tourism), dan wisata selancar 

(surfing tourism). Wisatawan riset ini adalah orang-yang secara aktif terlibat 

dan melakukan kontak budaya dengan budaya indigenous Mentawai dengan 

tujuan utama melakukan penelitian sambil menikmati budaya indigenous. 

Mereka ini adalah orang-orang lokal atau regional yang berasal dari luar 

Mentawai tetapi dari dalam provinsi Sumatra Barat. Dalam berkomunikasi, 

mereka cenderung menggunakan bahasa daerah (lokal).  Di antara wisatawan 

ini, ada yang berasal dari daerah lain di luar provinsi Sumatra Barat – dapat 

dikategorikan sebagai wisatawan nasional. Mereka menggunakan bahasa 

Indonesia dalam kegiatan kontak budaya dengan masyarakat Mentawai.  
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Di samping itu, ada wisatawan peneliti itu yang berasal dari negara lain (asing) 

– dalam keterlibatan kontak budaya menggunakan bahasa Inggris.Wisatawan 

budaya dan selancar umumnya adalah wisatawan asing yang menurut Elfiondri 

(2019c) berasal dari 14 negara. Sebagian besar wisatawan yang datang kontak 

budaya dengan tradisi indigenous Mengawai adalah orang asing. Dalam 

keterlibatan kontak budaya, mereka menggunakan bahasa Inggris yang 

bernuansa tradisi Mentawai. Dalam keterlibatan kontak budaya, mereka 

menggunakan bahasa Inggris lisan (spoken English) “berbau” struktur bahasa 

Indonesia.  Masyarakat di  Mentawai yang tercermin pada bahasa pengemudi 

ojek di Mentawai menunjukan bahasa Inggris mereka yang dipengaruhi oleh 

bahasa Indonesia.  Mereka menggunakan bahasa Inggris lisan dengan itu dalam 

melayani wisatawan asing yang mengunjungi Mentawai (Elfiondri, 2019a). 

Komunikasi wisatawan asing saat terlibat kontak budaya dengan masyarakat 

Mentawai menggunakan bahasa Inggris lisan sederhana. Namun penggunaan 

bahasa Inggris lisan itu bersifat terbatas – terbatas untuk ungkapan-ungkapan 

pendek seperti selamat datang, sambutan, basa-basi, dan alin-lain. Bahasa 

Inggris jenis ini tidak dapat digunakan untuk memberikan informasi budaya 

secara lengkap. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan bahasa Inggris 

pariwisata tradisi indigenous Mentawai untuk wisata budaya Mentawai. 

Sejalan dengan pendekatan English for Specific Purposes (ESP), bahasa Inggris 

pariwisata tradisi indigenous Mentawai dapat dikembangkan ke dalam berbagai 

ESP, yang salah satunya adalah ESP tradisi kematian. Masyarakat Mentawai 

memiliki tradisi kematian yang unik yang menarik minat wisatawan, terutama 

pada bagian ritual pencarian harta orang yang barusan meninggal melalui 

komunikasi Sikerei (dukun/orang pintar) dengan roh-roh dari keluarga yang 

telah dahulu meninggal dunia. Masyarakat Mentawai memiliki serangkaian 

ritual kematian yang cukup panjang – mulai dari berita kematian hingga ritual 

pemberdihan Uma (rumah tradisional) dari pengaruh roh jahat.  Elfiondri (2018) 

dalam “Tradisi dan Tabu Masyarakat Indigenous Mentawai” memaparkan 

rangkaian ritual tradisi kematian yang terdiri 6 rangkaian ritual, yaitu (a) 

pemberitahuan kabar kematian, (b) proses penguburan mayat (soksok), (c) ritual 

mencari barang (sigabaalaket), (c) ritual takep dan kirekat, (d) ritual panasai 
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(membubarkan kesedihan), (d) ritual susuru (bangun dari kesedihan), (e) ritual 

eeru (menguatkan diri), dan (f) ritual bibit uma. Dalam “Developing Cultural 

Tourism Villages: Tradition and English Need”, Elfiondri (2020) menyatakan 

bahwa masyarakat indigenous Mentawai melaksanakan 6 rangkaian ritual 

kematian itu – dalam pelaksanaan masing-masing ritual, terdapat ungkapan dan 

kosa-kata khusus. Bahasa Inggris ESP tradisi kematian untuk kebutuhan 

pariwisata dikembangkan berdasarkan keseluruhan aktivitas ritual itu. Pada 

table 2.2, Elfiondri (2020) telah menemukan memaparkan sebagian kosa kata 

khusus Bahasa Inggris ESP tradisi kematian masyarakat indigenous Mentawai.  

Tabel 2.2 Bahasa Inggris ESP Tradisi Kematian* 

 

Rangkaian 

ritual 

 

Kosa Kata 

 

Obituary 

Ritual 

 

Obituary, Cudgel, Tribal Chief, Obituary-tone, 

Mentawaian traditional house, mourner 

Funeral Ritual Deceased person, Burial, Bath, Rub with turmeric, 

Dress the deceased, Funeral preparation, mourn the 

deceased, memorable occasion, kindness of the 

deceased,  the deceased body measurement, coffin, 

gravedigger, grave-hole, evil spirits, grave-site, 

morning-home, self-purifying, self-purifying-leaves, 

splashing water to corpse carriers, pig puddle, 

exorcist, taboo of burial, havoc   

Searching for 

Goods Ritual 

Search for the deceased-belongings, the deceased-wanted 

belongings, magician, human world, spirit world, 

chicken-meat, chicken-meat container, alive spirits, 

magician communication with the dead spirits, 

accompany the deceased spirit, the dead spirits of 

relatives and accestors, spirit summoning-spell, magician 

taboo, the spirits of wanted belongings, the spirits-
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driving away spell, (leleyoi, koiya) the words of avoiding 

the alive spirits following their ancestor’s spirits, 

persuade the alive spirits. 

Takep and 

Kirekat Ritual 

The carved hand-feet, the carved body height, death-

flower, durian stem, sogo fronds, the takep and kirekat-

carved durian stem, the cut-durian stem, the spirit anger, 

taboo. 

Allaying 

Sadness 

Ritual 

Allay sadness,  eating together, pig and chicken, taboo 

sanction, disaster, and death  

Forgetting 

sadness Ritual 

rise from sadness, Magician (Sikerei), gifts for 

magicians, pig, chicken, coconut, taro  

Self- 

Strengthening 

Ritual 

the height of the death ritual, Self- Strengthening, 

magicians, ritual accessories, sago, fish, pig, taro, 

chicken, morning-food, ritual leaves 

Purifying 

traditional 

house Ritual 

Purify traditional house, ritual food, sago, fish, taro, 

chicken, magician, magician’s attributes, purifying-

leaves, death-dance, drum, stomping-sound, the spirit-

pleasing dance, morning fest, ritual foods, pig, harslet, 

harslet-filled bamboo, hunting, sago-mixed and cooked-

harslet, game animals. 

   */Elfiondri (2020), Developing Cultural Tourism Villages: Tradition and English Need 

Tabel 2.2 (Elfiondri, 2020) memaparkan bahasa Inggris khusus (ESP) 

kematian dalam bentuk kosa kata. Bahasa khusus ritual kematian dalam budaya 

indigenous Mentawai tidak hanya memiliki kosakata khusus, tetapi juga 

memiliki sejumlah ungkapan khusus yang belum dibahas oleh Elfiondri (2020). 

Berdasarkan kegiatan ritual kematian oleh Elfiondri (2018c), berikut ini adalah 

bahasan bahasa khusus ritual kematian yang menjadi bahasa Inggris ESP 

pariwisata ritual kematian budaya indigenous Mentawai. Bahasa khusus itu 

memiliki kekhususan dalam bentuk kosa kata/prasa dan ungkapan-ungkapan 

yang digunaka dalam ritual kematian yang berasal dari aktivitas-aktivitas yang 
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dilakukan yang terdapat dalam rangkaian ritual kematian. Kegiatan ritual 

bermula dengan  tahap awal ritual kematian – pemberitahuan kematian. 

“Pada masyarakat adat Mentawai, apabila ada dari anggota keluarga 

yang meninggal maka akan memberi kabar kepada masyarakat sekitar 

atau anggota suku yang berada di sekitar uma dengan menggunakan 

tudukat. Tudukat adalah alat untuk memberitahukan kabar tertentu yang 

terdiri daritiga buahtiang kayu yang telah dilubangi bagian tengahnya 

dan meiliki ukuran yang berbeda. Penggunaannya dilakukan dengan 

cara memukul tiga tiang kayu yang telah dilubangi bagian tengahnya 

tersebut dengan nada-nada tertentu. Pemberitahuan kabar kematian 

dengan membunyikan tudukat tersebut tidak bisa dibunyikan dengan 

nada sembarangan. Nada yang digunakan dalam pemberitahuan 

adanya kabar kematian menggunakan tudukat disebut dengan loibak. 

Loibak adalah nada dalam penggunaan tudukatyang memberitahukan 

adanya kabar kematian.  Dengan mendengarkan bunyi tudukat dengan 

nada loibak masyarakat sekitar sudah bisa mengetahui bahwa ada yang 

tetangga atau kerabat mereka yang meninggal meninggal, sehingga 

akan langsung mendatangi ke uma yang berduka. Loibak sendiri akan 

tetap dibunyikan sampai mayat yang disemayamkan telah keluar dari 

rumah untuk dikuburkan” (Elfiondri, 2018c). 

 

Kegiatan tahap awal ritual kematian tersebut mengandung aktivitas 

bahwa kabar kematian disampaikan kepada masyarakat sekeliling rumah (Uma) 

dengan menggunakan alat warisan budaya benda (tangible) yang diberi nama 

tudukat. Alat ini memiliki lubang layaknya seruling dan memiliki nada. Untuk 

memberitahu kematian digunakan nada kematian. Penggunaannya dilakukan 

dengan cara memukul tiga tiang kayu yang telah dilubangi bagian tengahnya 

tersebut dengan nada-nada kematian yang dihasilkan dengan cara pemukulan 

tertentu. Nada sembarangan tidak akan memberikan informasi kematian. 

Penggunaan nada ini mirip kode morse – memiliki perbedaan makna pada 

pukulan dan jumlah pukulan. Nada kematian itu dalam bahasa Mentawai 

disebut dengan  Loibak. Mendengarkan bunyi tudukat dengan nada loibak, 
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masyarakat sekitar, tetangga, atau kerabat langsung mendatangi ke uma yang 

berduka. 

Penggunaan bahasa khusus pada rangkaian awal tradisi kematian ini 

adalah kosa kata “tudukat” dan “loibak”, sementara ungkapan khusus muncul 

dalam bentuk direktif adalah “bunyikan tudukat berita kematian” dan “bunyikan 

terus” (hingga mayat dikubur).  Dalam rangkaian awal tradisi kematian ini, juga 

melibatkan kepala suku, Sikerei dan Uma (rumah adat Mentawai). Dan pelawat 

duka, sehingga yang terlibat itu menjadi kosa khusus pada tradisi kematian 

bagian pemberitahuan kematian. Berdasarkan itu, kosa kata dan ungkapan 

khusus pada tradisi kematian itu meliputi ungkapan khusus, “bunyikan tudukat” 

dan “bunyikan terus tudukat”, dan sejumlah kosa kata berupa “berita kematian, 

tudukat, kepala suku, sikerei, rumah tradisional (Uma), dan pelawat. Ungkapan 

dan kosa kata tersebut menjadi ungkapan dan kosa kata khusus bahasa Inggris 

ESP tradisi kematian berupa kosa kata, “obituary, chief clan, magician, funeral 

attendant, traditional house, cudgel, obituary-tone” dan ungkapan “please 

sound the obituary-cudgel!”, dan “please keep sounding the obituary-cudgel!”.   

Proses kegiatan tahap kedua ritual kematian pada tradisi kematian adalah 

penguburan mayat, yang dalam bahasa Mentawai disebut dengan Sosok 

(Elfiondri, 2018c). Pada kegiatan prosen penguburan itu, terdapat akvitas atau 

tindakan berupa menyemayamkan mayat di Uma, memandikan mayat, Ipar 

dilarang ikut memandikan, memasangkan kunyit pada seluruh badan mayat, 

persiapan penguburan, menangisi mayat oleh anggota keluarga dan juga anggota 

suku maupun orang dari suku lain yang ikut datang melayat ke rumah duka 

(uma), mengingat kenangan dan kebaikan orang yang telah meninggal, 

mengukur ukuran badan mayat untuk dibuatkan peti mati oleh tentangga, 

anggota keluarga yang berduka dilarang ikut membuat peti mati dan masuk 

liang kubur, melakukan Soksok, yairu ritual dengan cara mencipratkan air 

dengan menggunakan daun tertentu yang dianggap memiliki kekuatan untuk 

membersihkan diri dari roh-roh jahat selama prosesi penguburan dan bersiap 

untuk pulang ke uma, menggunakan daun ritual kematian sikataik dan simaeruk, 

mencipratkan air kepada semua orang yang mengantarkan mayat (ritual 
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sikataik), membacajab mantra (urai) pengusir roh jahat, dan melakukan ritual 

simaeruk. Kegiatan yang dilakukan dan asesori digunakan itu merupakan kata 

atau ungkapan khusus dalam ritual kematian bagian penguburan. Ungkapan dan 

kata khsusus tersebut berasal dari kegiatan ritual bagian penguburan 

sebagaimana yang tampak berikut ini. 

“Mayat disemayamkan terlebih dahulu didalam uma. Mayat yang 

disemayamkan tersebut terlebih dahulu dimandikan oleh angggota 

keluarga. Saudara ipar (lakut) dari yang meninggal tidak boleh ikut 

serta untuk ikut memandikan. Setelah selesai dimandikan, mayat 

dipasangkan kunyit diseluruh tubuhnya, barulah dipasangkan baju 

kepada si mayat tersebut. Kemudian mayat tersebut disemayamkan di 

uma untuk persiapan penguburan. Selama disemayamkan, mayat akan 

ditangisi. Para pelayat biasanya mengingat kenangan dan kebaikan 

orang yang telah meninggal tersebut. Pada saat disemayamkan, para 

tetangga akan mengukur ukuran badan mayat untuk dibuatkan peti mati. 

Anggota keluarga tidak ikut serta dalam pembuatan peti mati dan masuk 

ke liang kubur. Selama dalam perjalanan mengantar jenazah ke 

kuburan, jenazah terus ditangisi. Dalam perjalanan dari kuburan 

menuju uma, dilakukanlah kegiatan ritual soksok. Soksok adalah ritual 

dengan cara mencipratkan air dengan menggunakan daun tertentu yang 

dianggap memiliki kekuatan untuk membersihkan diri dari roh-roh jahat 

selama prosesi penguburan. Dua kegiatan yang terdapat dalam ritual 

soksok adalah sikataik dan simaeruk. Sikataik ritual mencipratkan air 

kepada semua orang yang mengantarkan mayat ke kuburan Sedangkan 

air yang digunakan dalam kegiatan sikataik untuk merendam daun dan 

mencipratkan ke orang-orang yang mengantarkan mayat ke kuburan 

adalah air lebutsainak/ngonyai (kubangan mandi babi). Mencipratkan 

air ritual ke semua orang yang mengantarkan mayat ke kuburan sambil 

membacakan syair (urai). Kegiatan sikataik ini dilakukan sebagai 

tradisi agar para pelayat yang mengantarkan mayat ke kuburan tidak 

diganggu oleh roh-roh yang buruk yang berada di kuburan. Ritual 

selanjutnya adalah ritual simaeruk, yaitu mencipratkan air bersih 



Tradisi dan Bahasa Inggris untuk Pariwisata | 47 

kepada seluruh orang hadir pada pemakakam, termasuk anggota 

keluarga.” (Elfiondri, 2018c).  

Kegiatan-kegiatan pada ritual kematian bagian penguburan mayat 

(sosok) mengandung sejumlah ungkapan dan kosa kota khusus kematian dalam 

budaya indigenous Mentawai. Ungkapan-unkapan itu dalam bentuk direktif 

yang terdiri dari ungkapan perintah dan larangan. Ungkapan perintah itu 

meliputi “semayamkan mayat di Uma, mandikan mayat, beri tubuh mayat 

dengan kunyit, buat persiapan penguburan, tangisi mayat, mengingat kenangan 

dan kebaikan orang yang telah meninggal, mengukur ukuran badan mayat, 

melakukan ritual sosok, lakukan ritual kematian sikataik dan simaeruk, ciprakan 

air kepada pengantar mayat”. Ungkapan larangan meliputi “ipar dilarang 

memandikan mayat, anggota keluarga yang berduka dilarang membuat peti 

mati”.  Sementara kosa kata dan prasa khusus kematian meliputi “mayat, 

pemakaman, kunyit penguning tubuh mayat, persiapan pemakaman, berkabung, 

mengenang kebaikan, pengukuran tubuh mayat, peti mati, penggali kubur, 

lubang kubur, roh-roh jahat, kuburan, memurnikan diri, percikan air untuk 

mayat pembawa, genangan babi, pengusir setan, tabu penguburan, malapetaka”, 

ritual simaeruk, ritual sikataik, ritual sosok, air simotcat, air 

lebutsainak/ngonyai, keikei”. Ungkapan, kosa kata dan prasa kematian tersebut 

adalah bahasa khusus untuk kebutuhan Bahasa Inggris ESP ritual kematian 

bagian penguburan mayat dalam budaya indigenous Mentawai.  

Tahap ketiga ritual kematian – mencari barang orang yang meninggal. 

Elfiondri (2018c) memaparkan kegiatan ritual tahap ketiga ini sebagai berikut. 

“Pada malam harinya keluarga yang berduka melangsungkan ritual 

sigabaalaket. Ritual ini merupakan kegiatan pencarian barang-barang 

yang ditinggalkan dan diinginkan oleh orang yang meninggal. Ritual ini 

memerlukan Sikerei sebagai perantara antara dunia manusia dan dunia 

arwah. Melalui sikerei, arwah yang menginginkan barang miliknya 

akan berkomunikasi dan mengambilkan kembali barang yang 

diinginkannya tersebut untuk diambil roh barang tersebut dan dibawa 
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ke dunia arwah untuk menemani arwah dari orang yang telah 

meninggal tersebut. Keluarga dari orang yang meninggal menyiapkan 

sepotong daging ayam yang diletakkan di sebuah wadah dan disimpan 

di tengah rumah tanpa ada satu orangpun yang boleh mengetahui 

keberadaan benda tersebut. Nantinya ayam tersebut akan dikeluarkan 

pada saat ritual sigabaalaket selesai dilaksanakan. Ritual  dipimpin 

oleh dua orang sikerei atau lebih. Sikerei yang telah berada di uma 

duduk di depan teras sambil menunggu kedatangan arwah yang hendak 

menjemput barang yang diinginkan. Arwah yang datang untuk 

menjemput barang yang diinginkan bukanlah arwah dari orang yang 

baru saja meninggal, melainkan arwah daripada kerabat dan nenek 

moyang dari arwah yang baru saja meninggal. Sedangkan arwah yang 

baru saja meninggal dipercaya oleh masyarakat adat Mentawai akan 

merasa enggan untuk masuk kedalam uma nya dan hanya menunggu di 

tepian sungai untuk diambilkan barang yang diinginkannya. Arwah 

yang baru saja meninggal akan bisa memasuki uma kembali apabila 

telah ada yang meninggal kembali di dalam uma tersebut”. (Elfiondri, 

2018c). 

 

Penggalan kegiatan ritual kematian tersebut di atas menggambarkan 

ungkapan-ungkapan dan kosa kata khusus yang hanya terdapat dalam aktivitas 

ritual kematian suku indigenous Mentawai. Kosa kata/prasa khusus tersebut 

adalah seperti “ritual sigabaalaket, barang-barang yang ditinggalkan dan 

diinginkan oleh orang yang meninggal, dunia manusia, dunia arwah, daging 

ayam ritual kematian, wadah tempat daging ayam ritual, arwah kerabat, arwah 

nenek moyang, arwah orang yang baru meninggal, tepian sungai tempat 

penungguan arwah”. Ungkapan-ungkapan khusus yang terkandung pada 

kegiatan ritual itu adalah ungkapan perintah seperti “siapkan sepotong daging 

ayam yang diletakkan di sebuah wadah dan disimpan di tengah rumah tanpa 

ada satu orangpun yang boleh mengetahui! , keluarkan daging ayam ritual 

yang disembunyikan itu pada saat ritual sigabaalaket selesai dilaksanakan! 

Ungkapan, kosa kata/prasa tersebut menjadi kebutuhan dan menjadi ungkapan, 
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kosa kata/prasa bahasa Inggris ESP pariwisata tradisi kematian. Ungkapan dan 

kosa kata/prasa yang lain untuk bahasa Inggris ESP Pariwisata tradisi kematian 

budaya indigenous Mentawai terkandung dalam bagian aktivitas ritual kematian 

– mencari barang orang yang barusan meninggal berikut ini. 

 

“Ketika para arwah yang ditunggu sudah mulai dirasakan 

kedatangannya oleh sikerei, maka para sikereimulai  berdiri dan 

memberi aba-aba kepada para penghuni uma untuk bisa memberikan 

jalan bagi para arwah yang akan masuk ke dalam uma. Selama kegiatan 

ini para penghuni uma harus diam dan tidak boleh berkata-kata apalagi 

untuk menangis dan mondar-mandir di uma sampai arwah yang datang 

tadi pergi. Selama pelaksanaan sigabaalaket, para sikerei akan 

mengucapkan urai yang hanya boleh digunakan pada ritual ini. 

Terdapat keikei yang berkaitan dengan penggunnaan urai  ini, yang 

apabila digunakan pada hari biasa dan tidak pada  saat acara 

sigabaalaket akan mengundang kemarahan bagi para arwah yang telah 

datang karena nyanyian dari urai tersebut sehingga mengakibatkan 

malapetaka bagi orang yang menggunakan urai tersebut dan juga 

anggota uma yang lain karena arwah yang datang merasa 

dipermainkan. Setelah memberikan aba-aba kepada para penghuni uma 

untuk memberikan jalan bagi arwah yang datang, maka para sikerei 

mempersilahkan arwah yang datang untuk memasuki uma dan mencari 

dan mengambil barang yang tertinggal, tersembunyi atau yang 

diinginkan.Selama kegiatan ritual ini, para sikerei menyanyikan urai 

dan tidak boleh sampai terhenti dan tidak boleh diganggu oleh para 

penghuni uma yang lain. Sikerei harus mengacuhkan pertanyaan 

menunjukkan orang yang ditanyakan oleh arwah, akan mengakibatkan 

kematian bagi orang yang ditunjukkan tersebut. Setelah roh berpamitan 

tersebut, sikerei kemudian bersiap-siap dan mengambil posisi untuk 

memeriksa seluruh isi uma untuk mengumpulkan apabila ada terdapat 

arwah yang masih tertinggal di dalam uma. Hal ini dilaksanakan, 

karena apabila ada arwah yang tertinggal di dalam uma dan memiliki 
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niat yang jahat maka akan berakibat buruk bagi para penghuni uma” 

(Elfiondri, 2018c).  

 

Ungkapan  “para penghuni uma, silakan berdiri dan beri jalan bagi 

para arwah yang akan masuk ke dalam uma!, Selama kegiatan ini, dilarang 

berkata-kata, menangis dan mondar-mandir di uma sampai arwah yang datang 

tadi pergi,dilarang menggunakan mantra ritual pencarian barang orang yang 

meninggal pada kegiatan lain, para arwah silahkan arwah memasuki uma dan 

mencari serta mengambil barang yang tertinggal, tersembunyi atau yang 

diinginkan” adalah ungkapan khusus ritual kematian. Sementara kosa kata/prasa 

khususnya adalah “urai/mantra ritual pencarian barang orang yang 

meninggal” dan “keikei matra ritual pencarian barang orang yang meninggal”. 

Akvitas ritual kematian bagian berikutnya adalah pembuatan takep dan kirekat. 

Penggalan kegitan ritual pembuatan takep dan kirekat digambarkan sebagai 

berikut. 

“Setelah melaksanakan ritual sigabaalaket, prosesi selanjutnya adalah 

pembuatan takep dan kirekat. Takep adalah pahatan atau rajahan dari 

bentuk tangan dan kaki orang yang meninggal, dan dirajah atau dipahat 

di kajot doriat (batang durian) milik keluarga. Selain di kajot doriat, 

takep juga dibuat di sehelai papan dan diletakkan di dalam uma. Untuk 

mengukur dan mencetak bentuk tangan dan kaki yang akan dirajah, 

digunakan ahotbekbek (pelepah sagu). Ahotbekbek diletakkan di tangan 

dan kaki orang yang meninggal, kemudian di rajah bagian pinggiran 

dari tangan dan kaki tersebut sehingga terbentuk pola dari tangan dan 

kaki. Pola dari tangan dan kaki tersebut kemudian dipahatkan ke kajot 

doriat dan sehelai papan. Diperlukan dua kajot doriat untuk ritual 

pembuatan takep dan kirekat. Kajot doriat yang pertama adalah kajot 

doriat pilihan yang memiliki buah yang lebat untuk digunakan sebagai 

pembuatan takep dan kirekat, sedangkan kajot doriat yang satu lagi 

merupakan kajot doriat biasa untuk ditebang dan ditumbangkan (usut). 

Usut tidak boleh digunakan maupun diolah dan hanya dibiarkan begitu 

saja sampai membusuk, apabila ada yang menggunakan usut maka 



Tradisi dan Bahasa Inggris untuk Pariwisata | 51 

orang tersebut akan terkena tulou (denda adat). Pada pangkal kajot 

doriat ditanam bunga sebagai bentuk penghormatan terhadap kajot 

doriat yang dirajah tersebut. Pada saat penanaman bunga di pangkal 

kajot doriat disertai dengan urai yang menyatakan izin, serta 

penghormatan terhadap roh dari kajot doriat” (Elfiondri, 2018c).  

 

Kosa kata/prasa khusus ritual kematian pembuatan takep dan kirekat 

adalah seperti “ritual pembuatan takep dan kirekat, takep, kirekat, batang 

durian nisan kematian, usut, roh dari kajot doriat, bunga kematian”, dan 

ungkapan  “jangan menggunakan usut, jangan mengganggu usut, jangan 

menggangu batang dusian nisan kematian, jangan menganggu bunga 

kematian”. Berdasarkan kegiatan, benda-benda, peralatan, tumbuhan dan orang-

orang yang terlibat dalam kegiatan ritual kematian dalam budaya indigenous 

Mentawai, Bahasa Inggris ESP pariwasata ritual kematian dalam bentuk 

kekhususan ungkapan digambarkan pada tabel berikut ini.  

Bahasa Inggris ESP Ritual Kematian 

Ungkapan khusus kematian Penggunaan khusus pada 

Ritual  

Please sound the obituary-cudgel! 

Please keep sounding the obituary-

cudgel! 

 

Pemberitahuan kematian 

Could you lay the corpse on Uma! 

Could you please bath the corpse!,  

Could you please cover the corpse body 

with turmeric! 

Couls you please make preparation for 

burial! 

Please cry over the corpse! 

Please remember goodness of the corpse! 

Please measure the body of the corpse! 

 

Penguburan mayat 
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Please perform the rituals Sosok! 

Splash the ritual water on the corpse 

carriers! 

Please don’t get involved in bathing the 

corpse!  

Please don’t take a part in making coffins! 

 

Could you prepare a piece of chicken 

meat to be placed in a container! 

Please store the ritual chicken meat! 

Please hide the chicken meat in the middle 

of the house without being known by 

anyone!  

Please take out the hidden ritual chicken 

meat when ritual is finished! 

Please stand up and give way to the 

spirits who will enter the uma!  

Please be quite, don’t say anything, don’t 

cry and, don’t go back and forth in the 

uma until the the spirits depart! 

Please don’t use the ritual spell of 

searching people's belongings in in other 

activities! 

Spirits, welcome to Uma, please come in, 

and look for and take items or things, 

hidden or desired! 

 

Pencarian barang milik mayat 

Please don’t cut or use the death-durian! 

Please don’t disturb the death-durian!  

Please don,t cut and spoil the dead stem!  

Please don’t cut and spoil the death 

flower! 

Pembuat nisan kematian 
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3.5  Kesimpulan  

Tradisi sebagai bagian dari kebudyaan memiliki sejumlah kegiatan 

ritual. Ritual adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan aturan 

adat, kepercayaan, atau agama dari suatu komunitas tertentu. Kegiatan-kegiatan 

dalam ritual dalam suatu kebudayaan memiliki atuaran yang berisikan kegiatan-

kegiatan yang dilakukan, asesoris, barang-barang tertentu yang menjadi bagian 

penting dari ritual, orang yang terlibat, waktu dan tempat pelaksanaan, larangan 

dan pantangan yang sudah diatur dan ditentukan, dan tidak dapat dilaksanakan 

secara sembarangan. Dalam tradisi kematian budaya indigenous Mentawai, 

terdapat berbagai elemen praktik kegiatan ritual mulai dari ritual berita 

kematian, pemakaman, menemukan barang-barang orang yang meninggal, 

pembuatan takep dan kirekat, menghapuskan kesedihan, melupakan kesedihan, 

memperkuat diri, dan mensucikan Uma dari roh jahat.  

Dalam budaya indigenous Mentawai, walaupun kegiatan ritual kematian 

adalah suatu yang saral, msyarakat umum termasuk wisatawan asing diizinkan 

untuk menyasikan dan mengikuti. Yang tidak boleh dilakukan adalah 

melakukan kegiatan ritual kematian di luar peristiwa kematian. Artinya kegiatan 

ritual kematian hanya boleh dilakukan saat terjadi kematian. Adalah suatu yang 

sangat tabu (dilarang) melakukan ritual ini pada kegiatan lain, selain dari ritual 

kematian. Pada kegiatan wisata budaya di Siberut Mentawai, ritual kematian 

menjadi bagian dari atraksi wisata budaya. Kegiatan ritual kematian sangat 

ditunggu-tunggu oleh wisatawan  asing dan peneliti karena ritual itu hanya 

ditampilkan apabila ada kematian.      Wisatawan asing melakukan engagement, 

terlibat dalam kegiatan budaya ritual kematian dan kontak budaya dengan ritual 

kematian – tinggal bersama dengan masyarakat suku indigenous Siberut 

Mentawai untuk beberapa lama dan berganbung dengan kegiatan ritual 

kematian.  Kajian secara kualitatif dan statistik telah membuktikan bahwa 

budaya indigenous Siberut Mentawai termasuk ritual kematian berhasil 

meningkatkan visitor engagement dan kontak budaya  wisatawan asing, 

sehingga wisatawan asing memiliki pengalaman berwisata yang mengesankan 

dan menyenangkan.    
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Pengalaman berwisata wisatawan asing yang menyenangkan tersebut 

berkontribusi positif terhadap keinginan mereka dan mengajak orang lain untuk 

menikmati paket wisata ritual kematian dan paket budaya lainnya di destinasi 

desa wisata budaya indigenous Mentawai.  Semakin mengesankan pengalaman 

yang mereka miliki di desa-desa wisata budaya, semakin tinggi niat mereka 

untuk mengunjungi desa-desa. Untuk mempertahankan pengalaman, tradisi 

terutama ritual menemukan barang orang mati di mana sebagian besar 

wisatawan tertarik harus dibuat lebih menarik. Bahasa Inggris khusus tradisional 

penting untuk terus dikembangkan agar penduduk lokal atau pemandu dapat 

melayani wisatawan dalam bahasa Inggris khusus untuk pariwisata berbasis 

tradisi. Pariwisata budaya indigenous Siberut Mentawai memerlukan Bahasa 

Inggris khusus/ESP pariwisata tradisi kematian. Bahasa Inggris itu memiliki 

kekhususan ungkapan-ungkapan dan kosa kata/prasa yang secara khusus hanya 

ditemui pada kegiatan ritual kematian. Ungkapan dan kosa kata/prasa tersebut 

lahir dari aktivitas pelaksanaan ritual kematian dalam budaya indigenous 

Siberut Mentawai. 
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BAB IV 

KOMUNIKASI FATIS BAHASA INGGRIS UNTUK PARIWISATA 

4.1  Pengembangan Komunikasi Fatis Bahasa Inggris untuk Pariwisata 

engan semakin berkembangnya industri pariwisata di dunia global 

sekarang ini, komunikasi dalam industri pariwisata semakin 

memegang yang penting, apalagi pariwisata telah mulai 

mengembangkan berbagai produk secara berkelanjutan. Produk dikelola sesuai 

dengan prinsip pariwisata berkelanjutan dengan menyelaraskan kriteria 

keberlanjutan dengan kebutuhan pengunjung. (Wehrli et al., 2014). Komunikasi 

yang berkelanjutan dirancang untuk membuat wisatawan sadar terhadap 

ketersediaan produk perjalanan yang berkelanjutan, untuk menginformasikan 

kepada mereka bagaimana suatu penawaran memenuhi kebutuhan mereka, yang 

pada akhirnya komunikasi itu adalah untuk merangsang pembelian produk yang 

berkelanjutan. Sejalan dengan itu, diperlukan komunikasi berkelanjutan sebagai 

bagian dari strategi pemasaran pariwisata keberlanjutan yang lebih luas yang 

mengadopsi strategi dan pendekatan holistik untuk mencapai tujuan perusahaan 

industri parwisata (Belz & Peattie, 2012). Dalam konteks komunikasi dalam 

pariwisata tersebut, bahasa adalah media terpenting yang paling efektif dalam 

pengembangan dan pemasaran pariwisata di dunia global tersebut.  

Pengembangan dan pemasaran pariwisata yang global itu tidak bisa menghindar 

dari penggunaan bahasa yang daya jangkaunya menglobal pula. Hingga saat ini, 

bahasa yang daya jangkaan komunikasinya sangat mengglobal adalah bahasa 

Inggris.    

Daya jangkau bahasa Inggris yang menglobal itu memudahkan jalannya 

komunikasi antar suku bangsa yang berbeda bahasa dalam aktivitas pariwisata. 

Para pelaku pariwisata membangun dan menjaga komunikasi dengan wisatawan 

dan calon wisatawan dengan memanfaatkan bahasa dalam modus komunikasi 

fatis. Dalam bahasa Inggris dan bahasa apapun di dunia ini, masyarakat pelaku 

pariwisata sadar atau tidak sadar pasti terlibat menggunakan bahasa dalam 

D 
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bentuk modus komunikasi fatis dengan wisatawan. Tujuan mereka 

menggunakannya mungkin untuk membuka pembicaraan, memecahkan 

keheningan, menyapa seseorang agar supaya tidak dikatakan sombong, 

membangun hubungan dengan wisatawan, atau menjaga hubungan baik dengan 

wisatawan. Mereka menggunakan komunikasi fatis itu bukan dengan maksud 

menyampaikan informasi atau mendapatkan informasi dari lawan tutur mereka, 

melainkan untuk tujuan tersebut. Kalau demikian adanya, tentu ada bentuk 

bahasa yang tujuannya bukan untuk tujuan-tujuan tersebut, melainkan 

sebaliknya, yaitu untuk menyampaikan informasi atau mendapatkan informasi. 

Dari fungsi bahasa, bahasa digunakan dengan dua fungsi, yaitu untuk 

menyampaikan atau memperoleh informasi, dan untuk membangun atau 

membina persahabatan. Berangkat dari fungsi bahasa tersebut dan merujuk 

kepada Molinowski (1943) dan Arimi (1998). Dalam konteks pariwisata, bahasa 

yang digunakan sebagai media komunikasi dalam kehidupan sehari-hari baik 

lisan maupun tulisan muncul menengahi interaksi verbal pelaku pariwisata dan 

wisatawan dalam dua modus, yaitu modus pikiran (made of thought) dan modus 

sosial (mode of action).  

Bahasa dalam bentuk modus pikiran adalah bahwa bahasa digunakan dalam 

masyarakat untuk tujuan mengungkapkan, menyatakan konsep, pikiran dan 

persepsi. Pengertian fungsi bahasa yang demikian tidak berasal dari  

pengalaman kita dalarn menggunakan sebuah bahasa, melainkan berasal dari 

kamus atau buku linguistik (Arimi, 1998). Dalam konteks penggunaan 

komunikasi sehari-hari fungsi bahasa Inggris tidak hanya sebatas itu. Penutur 

tidak selalu menggunakan bahasa Inggris hanya untuk menyatakan konsep atau 

pikiran, tetapi juga menggunakannya dalam bentuk modus sosial, yaitu 

ditujukan untuk keperluan membina dan mempertahankan hubungan sosial. 

Pemakaian bahasa semacam itu direalisasikan dalam bentuk komunikasi fatis. 

Artinya bahasa komunikasi itu menyampaikan suatu informasi tetapi tidak 

dipentingkan, yang dipentingkan adalah berhubungan sosial yang diciptakan 

kode-kode tuturan itu. Dalam bahasa Indonesia pemakaian bahasa dalam bentuk 

modus sosial itu disebut dengan basa-basi (Arimi, 1998), sedangkan dalam 
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bahasa Inggris disebut dengan phatic communion atau disebut juga dengan 

small talk (Elfiondri, 2020). 

Penggunaan komunikasi fatis (basa-basi) bahasa Inggris seringkali menjadi 

permasalahan bagi bagi penutur yang bukan penutur asli (non-native speaker). 

Dalam dunia pariwisata juga demikian, komunikasi fatis menjadi permasalahan 

bagi pelaku pariwisata yang bukan penutur asli bahasa Inggris. Penggunaan 

komunikasi fatis bahasa Inggris sangat erat hubungannya dengan budaya 

Inggris, Amerika atau Australia – berbeda budaya, berbeda bentuk komunikasi 

fatisnya. Penutur-penutur non-native yang tidak berbudaya Barat sering terjebak 

dengan bentuk komunikasi fatis dalam budaya mereka – karena sebuah bentuk 

adalah komunikasi fatis dalam budaya mereka karena pengaruh komunikasi 

fatis dalam budaya mereka. Mereka menggunakan komunikasi fatis dalam 

budaya bahasa mereka sebagai komunikasi fatis dalam berkomunikasi atau 

melayani orang asing. Mereka sebagian besarnya menganggap semua bentuk 

komunikasi fatis dalam bahasanya sama dengan bahasa Inggris. Mereka tidak 

menyadari bahwa terdapat banyak perbedaan antara komunikasi fatis yang 

mereka miliki dengan bahasa Inggris. Dengan bahasa  Indonesia misalnya, ada 

sejumlah tuturan komunikasi fatis yang sama dan berbeda dengan komunikasi 

fatis dalam bahasa Inggris (Elfiondri, 2020). Ketidakpahaman dan anggapan 

komunikasi fatis itu sama pada semua bahasa dapat menimbulkan salah persepsi 

atau miskomunikasi antara penutur non-native dengan penutur asli bahasa 

Inggris. 

Dalam dunia industri pariwisata di Indonesia, pemahaman terhadap bentuk 

komunikasi bahasa Inggris sangat penting sekali bagi pelaku dan orang-orang 

yang bekerja di pariwisata. Di Indonesia, pengajaran bahasa Inggris cenderung 

ke arah pengajaran tata bahasa (grammar) – sangat sedikit yang menyentuh 

penggunaan bahasa Inggris dalam komunikasi sehari-hari, sehingga kebanyakan 

siswa, mahasiswa, atau sarjana Indonesia hanya memperhatikan kebenaran tata 

bahasa Bahasa Inggris, bukan kebenaran penggunaanya dalam komunikasi. 

Artinya sebagian besar dari mereka tidak memahami penggunaan dan bentuk 

komunikasi fatis bahasa Inggris. Kalau kondisi ketidakpahaman itu dibiarkan 

terjadi dalam dunia pariwisata, maka itu berpotensi merusak keberlanjutan 
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pariwisata. Oleh karena itu, penggunaan komunikasi fatis ini perlu dikaji agar 

ditemukan bentuk-bentuk komunikasi fatis bahasa Inggris lisan orang Indonesia 

dalam melayani wisatawan asing dan bentuk-bentuk komunikasi fatis tulis 

bahasa Inggris dalam surat menyurat bisnis. Pada kesempatan ini, komunikasi 

fatis yang dibahas dibatasi pada komunikasi fatis bahasa Inggris lisan 

masyarakat tukang ojek dalam melayani melayani wisatawan asing yang 

berkunjung ke Siberut Mentawai, dan komunikasi fatis tulis yang digunakan 

dalam surat-surat bisnis berbahasa Inggris. Penggunaan komunikasi fatis dalam 

masyarakat Mentawai itu belum pernah dikaji sebelumnya (lihat bagian kajian 

terdahulu yang sudah dikaji dalam budaya Mentawai), dan begitu juga dengan 

komunikasi fatis dalam surat bisnis berbahasa Inggris.           

4.2  Tinjauan Literatur Komunikasi Fatis Bahasa Inggris untuk Pariwisata 

Komunikasi fatis Bahasa Inggris adalah bentuk komunikasi dalam 

bahasa Inggris yang dimaksudkan oleh penggunannya untuk hubungan sosial 

(modus sosial). Komunikasi fatis adalah bagian dari modus yang terdapat dalam 

setiap bahasa di dunia ini. Dalam bahasa apapun di dunia ini, termasuk bahasa 

Inggris, masyarakat penuturnya pasti mengfungsi bahasa dalam dua modus, 

yang salah satunya adalah modus sosial. Penggunaan bahasa dengan fungsi 

modus adaalah penggunaan bahasa yang dimaksudkan untuk membangun, 

membina dan mempertahankan hubungan sosial dengan mitra tutur. 

Penggunaan bahasa dengan fungsi modus sosial itu itulah yang dimaksudkan 

dengan komunikasi fatis dalam bahasan ini. Pedefinisian dari komunikasi fatis 

yang demikian itu berangkat dari konsep teoritis komunikasi fatis oleh pakar 

para pengkaji bahasa seperti Malinowski (1923), Wardhough (1986), Arimi 

(1998), dan lain-lain yang dipaparkan pada bagian ini.  

Pembagian fungsi bahasa yang salah satunya adalah fungsi sebagai 

komunikasi fatis –  modus sosial pertama kalinya muncul dari pemikiran 

Malinowski (1923). Dia menyebut penggunaan bahasa sebagai modus sosial itu 

dalam bahasa Inggris dengan istilah phatic communion. Komunikasi fatis ini 

dijumpai dalam berbagai bahasa di dunia – tidak hanya dalam bahasa Inggris. 

Muncul berbagai isitilah untuk menyebut komunikasi fatis itu dalam berbagai 
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bahasa seperti “small talk/phatic communion” dalam bahasa Inggris 

(Wardhough, 1986), basa-basi dalam bahasa Indonesia (Arimi, 1998), “baso-

baso” dalam bahasa Minangkabau (Elfiondri, 2009), “aisatsu” dalam bahasa 

Jepang, “al-mujaamalatu” dalam bahasa Arab, dan lain-lain menunjukkan 

bahwa bahasa yang digunakan untuk tujuan hubungan sosial itu terdapat dalam 

berbagai bahasa. Bahasa-bahasa seperti “Nice day! ","how are you?”, “ have a 

nice day! Adalah contoh-contoh bahasa-bahasa fatis dalam bahasa Inggris 

(Wardgough, 1986). pertanyaan-pertanyaan seperti “alah bara urang anak?” 

(sudah berapa anak anda?), “dima tingga?” (dimana tinggal?), “dima 

kampuang?” (dimana kampung anda?), “bilo tibo? (kapan anda datang?), “alah 

kawin? (apakah anda sudah berkeluarga?), dan lain-lain adalah komunikasi fatis 

dalam bahasa Minangkabau (Elfiondri, 2009). Pertanyaan-pertanyaan itu tidak 

dimaksudkan oleh penuturnya untuk memperoleh informasi dari jawaban 

pertanyaan-pertanyaan itu – penutur tidak memerlukan jawaban itu – yang perlu 

baginya adalah menggunakan pertanyaan itu untuk menyapa seseorang agar  

hubungan sosialnya dengan seseorang itu terjalin (kalau belum terjalin), dan 

terjaga – tidak terganggu/rusak (kalau hubungan sosial dengan seseorang itu 

sudah terjalin). Itulah konsep dan pengertian dasar dari komunikasi fatis. 

Lebih jauh Malinowski (1923) menjelaskan bahwa komunikasi fatis 

adalah bentuk bahasa yang artinya tidak penting. Dengan komunikasi fatis itu, 

hubungan sosial di antara individu terciptakan dan terpelihara. Wolf (1989) 

yang mengutip pemikiran Malinowski menyatakan bahwa ‘bahasa bukan 

sebagai media penyampaian isi pikiran (mode of thought), tetapi sebagai 

tindakan yang digunakan oleh individu membentuk a hubungan di antara 

mereka sendiri. Bahasa yang dinyatakan oleh Malinoski sebagai media 

penyampaian isi pikiran itu adalah bahasa yang bukan dalam fungsi sebagai 

komunikasi fatis. Komunikasi non-fatis atau komunikasi yang bukan fatis itu 

adalah bahasa/komunikasi yang difungsikan untuk memperoleh informasi 

semata-mata – informasi menjadi yang dipentingkan, misalnya kalau seseorang 

memerlukan informasi tentang hari apa libur, lalu mengajukan pertanyaan 

kepada orang lain “hari apa libur?”. Dia mengaharapkan jawaban hari apa libur 

– misalnya dijawab “hari minggu”. Dia mementingkan jawaban hari minggu itu.  
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Bahasa/komunikasi yang mementingkan isi komunikasi itu oleh 

Malinowski (1923) disebut dengan komunikasi non-fatis (mode of thought).   

Namun bila dia mengajukan pertayaan “hari apa libur?” dengan tujuan untuk 

menegur orang lain agar tidak anggap sombong – bukan untuk mengharapkan 

informasi hari apa libur, maka dia itu sedang mengfungsikan bahasa sebagai 

media penjaga hubungan sosial (social mode) – itu komunikasi fatis. Dalam 

fungsi tersebut, bahasa tidak berfungsi sebagai sarana transmisi pemikiran 

(Wolf, 1989). Jadi, dalam komunikasi fatis, bahasa tidak berfungsi untuk 

mengungkapkan makna, tetapi untuk membangun hubungan sosial (Wardhaugh, 

1986). Membangun suasana sosial sebagai tujuan interaksi lebih diutamakan 

daripada mempertahankan koherensi percakapan (Galantucci, 2018; Cohen, 

2018).  Galantucci (2018) dan Cohen (2018) menggunakan istilah “koherensi 

percakapan” dalam konteks itu untuk menjelaskan bahwa dalam komunikasi 

fatis tidak mementingkan menyambungnya isi/informasi dalam suatu 

percakapan, karena yang dipentingkan dalam komunikasi fatis adalah bahasa 

digunakan untuk membina dan mempertahankan hubungan sosial, bukannya  

informasi atau makna yang terkandung dalam bahasa itu.    

Brown and Yule (1983) yang menyebut komunikasi fatis dengan isitilah 

“interactional use of language” menyatakan bahwa  orang-orang menggunakan 

bahasa “good morning”, “ how are you?” atau “It is fine day, isn’t it?” saat 

bertegur sapa – mereka menggunakan bahasa itu bukan karena mereka tertarik 

dengan pendapat mereka masing-masing tentang cuaca. Hal sama adalah ketika 

orang-orang menulis “thank you pada surat – tujuan mereka mengunakan 

bahasa fatis lisan dan tulis itu adalah untuk membina dan menjaga hubungan 

sosial. Berangkat dari konsep Brown and Yule (1983) tentang komunikasi fatis 

itu, komunikasi fatis sepertihalnya pengklasifikasian bentuk bahasa menjadi 

bahasa lisan dan tulis, komunikasi fatis juga terdiri dari komunikasi fatis bentuk 

lisan dan tulis. Baik betuk lisan maupun tulis, komunikasi fatis suatu bahasa 

dengan bahasa lian – ada yang sama dan ada yang berbeda (Arimi, 1998).  

Terjadinya perbedaan komunikasi fatis itu terjadi karena perbedaan 

budaya masyarakat penuturnya. Komunikasi fatis sangat erat hubungannya 

dengan latar budaya dari komunikasi fatis itu, misalnya komunikasi fatis bahasa 
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Inggris berhubungan erat dengan budaya masyarakat penutur bahasa Inggris, 

dan begitu juga dengan komunikasi fatis masyarakat Indonesia – erat 

hubungannya dengan budaya Indonesia. Dalam hubungannya dengan budaya 

itu, hal utama yang menyebabkan terjadinya perbedaan atau persamaan ada 

topik dari komunikasi fatis (Elfiondri, 2019). Masyarakat Indonesia menyukai 

topik-topik komunikasi fatis seperti keluarga, perkawinan, tujuan, alamat, 

aktivitas, pekerjaan, waktu, dan kesehatan (Arimi, 1998). Sementara  

Masyarakat penutur bahasa Inggris topik-topik seperti cuaca, berita terkini, 

hiburan olahraga (Geikhman, 2019; Poelzleitner, 2010). Menu juga menjadi 

sebagai topik komunikasi fatis dalam tradisi bahasa Inggris seperti “Apa kabar? 

suka minum? " (Wright, 2018). Di samping itu, menurut Wardhough (1986), 

komunikasi fatis juga bahasa Inggris juga menggunakan topik kesehatan ‘apa 

kabar?’, Pengenalan diri ‘bagaimana kabarnya? (Wardhough, 1986). Pada kasus 

munculnya bentuk-bentuk komunikasi fatis berbahasa Inggris yang digunakan 

oleh masyarakat penutur bahasa Indonesia – tetapi tidak berterima oleh 

masyarakat penutur asli Bahasa Inggris sebagai komunikasi fatis adalah 

disebabkan oleh perbedaan topik komunikasi fatis bahasa Indonesia dengan 

bahasa Inggris (Elfiondri, 2020).  

Penggunaan komunikasi fatis oleh masyarakat penutur atau seseorang 

secara kategori wujud dalam beberapa kategori, yaitu direkif, komisif, ekspresif 

dan deklaratif (Searle, 1976). Direktif adalah komunikasi fatis yang 

mengandung permintaan, permohonan, atau perintah. arahan, komisif, ekspresif, 

dan deklarasi Searle (1976). Bentuk-bentuk itu menurut Searle (1976) memiliki 

pesan atau fungsi tertentu yang dikirimkan ke lawan bicara. Komunikasi direktif 

berisikan undangan, penolakan, harapan, larangan, dll. Bentuk yang berisi 

penawaran dan janji adalah bentuk komisif, dan komunikasi fatis yang 

digunakan untuk menyatakan keadaan psikologis penutur dengan kondisi yang 

dialami oleh lawan bicara adalah ekspresif, yang berisikan penyambutan, pujian, 

permintaan maaf, terima kasih, dll. Deklarasi adalah bentuk yang berisi 

persetujuan, penerimaan, dll. Merujuk pada Searle (1976), dengan komunikasi 

fatis kategori direktif ini, mitra tutur diminta untuk melakukan sesuatu misalnya 

dalam komunikasi fatis bahasa Indonesia “jangan repot-repot buk!” (Arimi, 
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1998). Kategori komisif adalah komunikasi fatis yang bersifat ajakan atau 

tawaran seperti “singgahlalu” (silakan mampir!) dalam bahasa Minangkabau 

(Elfiondri, 2009). Bila komunikasi fatis digunakan dalam bentuk “thank you” 

dalam bahasa Inggris (Elfiondri, 2019), itu adalah kategori expresif – penutur 

mengungkapkan perasaan pisikologisnya atau emosionalnya tentang suatu 

keadaan yang dialami atau dilakukan oleh mitra tutur. Sedangkan deklaratif 

adalah kategori fatis yang berisi persetujuan atau penerimaan seperti terdapat 

dalam komunikasi fatis “We were platteren and pleasure by your advice of…” 

dalam bahasa Inggris (Elfiondri, 2020).  

4.3  Pendekatan Kajian Komunikasi Fatis Bahasa Inggris 

Studi mengunakan surve lapangan dengan pendekatan etnografi  

menggunakan daftar tanyaan yang berisi instruksi berbasis konsep komunikasi 

fatis untuk observasi dan wawancara dengan instrumen jenis/kategori 

komunikasi fatis, fungsi dan maksud, dan topik. Kuesioner yang dirancang 

berdasarkan Arimi (1998) digunakan sebagai instrumen untuk menentukan efek 

komunikasi fatis budaya Indonesia terhadap komunikasi fatis dalam Bahasa 

Inggris yang digunakan dalam melayani wisatawan asing. Penelitian adalah 

penelitian lapangan – data dikumpulkan dengan teknik observasi dan 

wawancara (tersembunyi) dan dilengkapi dengan daftar tanyaan yang 

didistribusikan kepada masyarakat. Data adalah dianalisis secara kualitatif 

berdasarkan pendekatan komunkasi fatis untuk merumuskan jenis, fungsi, topik. 

Efek komunikasi fatis bahasa Indonesia terhadap komunikasi fatis bahasa 

Inggris dianalisis dan diukur menggunakan skala Likert lima poin dan dianalisis 

secara kuantitatif menggunakan SEM-PLS dengan model pengukuran dan 

struktural model (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2013). Untuk kajian 

komunikasi fatis bentuk tulis terhadap objek surat-surat bisnis dalam bahasa 

Inggris, digunakan pendekatan Sudaryanto (1993).  

Berdasarkan pendekatan Sudaryanto (1993), penelitian dilakukan 

dengan tahapan, yaitu (a) tahap penyediaan/pengumpulan data. (b) tahap 

penganalisaan data. dan (c) tahap penyajian hasil analisis. Data penelitian ini 

adalah surat-sutat bisnis berbahasa Inggris. Sumber data dikategorikan dalam 
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dua bentuk, yaitu sumber data utama, dan sumber data tambahan. Sumber data 

utama adalah buku-buku korespondensi bahasa Inggris (English 

Correspondence) yang didalamnya termuat surat-surat bisnis dalam bahasa 

inggris. Data sumber utama tersebut berupa data tertulis. Sumber data tambahan 

adalah data yang diperoleh secara lisan, yaitu memanfaatkan penutur asli (native 

speaker) bahasa Inggris sebagai informan. Data dikumpulkan dengan metode 

observasi dengan teknik catata, dan teknik libat cakap. Metoda simak dengan 

teknik catat diterapkan dalam mengumpulkan data tulis dan data lisan. Dengan 

menetapkan metode tersebut, data yang ada pada sumber data diamati, dan 

kemudian dicatat dalam kartu data. Data yang telah tersedia dianalisis dengan 

menggunakan metode padan pragmatik, dengan teknik simak, hubung-banding. 

Dengan teknik pilah, yaitu dengan kemampuan daya pilah mental peneliti dan 

dengan teknik hubung-banding dengan memperhitungkan konteks linguistik dan 

ekstralinguistik, bentuk-bentuk komunikasi fatis tersebut diklasifikasi 

berdasarkan bentuk, fungsi dan pesan yang terkandung didalamnya, misalnya 

yang mengandung harapan, pujian, terima kasih, dan lain-lain. Berikutnya 

fungsi basa-basi yaitu mengapa orang menggunakan basa-basi dalam surat-surat 

bisnis, ditentukan dengan berdasarkan konteks ekstralinguistik. Hasil analisis 

disajikan dengan metode informal, yaitu dengan menggunakan bahasa biasa. 

4.4   Studi Kasus Komunikasi Fatis Pariwisata Mentawai dan Surat Bisnis  

Pembahasan komunikasi fatis lisan Bahasa Inggris berdasarkan studi kasus 

penggunaan komunikasi fatis bahasa Inggris oleh masyarakat pengemudi ojek 

pada kegiatan pariwisata Mentawai di Siberut Mentawai yang dilakukan oleh 

Elfiondri (2019). Elfiondri (2019) dalam “English and Indigenous Mentawai 

Tradition: The Case of Using English Phatic Communion Spoken by Ojek 

Drivers in Siberut Mentawai, Indonesia” mengamati desa-desa indigenous di 

Pulau Siberut, Indonesia dikunjungi oleh wisatawan asing dari berbagai negara. 

Orang asing yang mengunjungi objek wisata desa indigenous menggunakan 

ojek, sepeda motor yang digunakan untuk transportasi umum. Dalam melayani 

wisatawan asing tersebut, para pengemudi ojek menggunakan komunikasi fatis 

lisan bahasa Inggris.  untuk selamat datang dan salam orang asing. Karena 
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pengemudi tidak berasal dari budaya Inggris, Elfiondri (2019) memandang 

penting untuk mengkaji komunikasi fatis bahasa Inggris para pengemudi ojek 

motor tersebut agar ditemui bentuk-bentuk bahasa fatis mereka dengan tujuan 

jangka panjang untuk menghindari kesalahpahaman dengan orang asing dan 

untuk menjaga kesenambungan wisata budaya di Siberut Mentawai.  

Dalam budaya Siberut Mentawai kajian pengembangan wisata budaya dari 

perspektif ini terlupakan oleh para penelitian budaya dan pariwisata di 

Mentawai. Penelitian terdahulu (lihat Bab 1) terbatas pada budaya dan 

pariwisata selancar. Bahasan Elfiondri (2019) tentang komunikasi fatis lisan 

bahasa Inggris studi kasus penggunaan oleh masyarakat pengemudi ojek di 

Siberut Mentawai meliputi tiga permasalahan kajian, yaitu jenis komunikasi 

fatis lisan bahasa Inggris, fungsi dan maksud komunikasi fatis, topik 

komunikasi fatis, dan pengaruh budaya Indonesia terhadap kounikasi fatis lisan 

bahasa Inggris masyarakat – pengaruh komunikasi fatis bahasa Indonesia 

terhadap komunikasi fatis lisan bahasa Inggris yang dituturkan oleh masyarakat 

pengemudi ojek. 
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Komunikasi fatis lisan bahasa Inggris yang digunakan oleh pengemudi ojek 

dalam berkomunikasi dengan wisatawan asing di Siberut Mentawai meliputi 

empat tipe/kategori, yaitu direktif, komisif, ekspresif dan deklaratif (Elfiondri, 

2019). Bentuk tuturan komunikasi fatis tipe direktif misalnya adalah “don’t be 

busy!. Tuturan fatis “please sleep at my house!” adalah contoh tipe komisif, 

tuturan “thank you” contoh tipe expresif, dan “long not see you” adalah contoh 

tuturan tipe deklaratif. Dari contoh-contoh tuturan fatis itu, terdapat dua tuturan 

yang tidak berterima sebagai tuturan fatis dalam bahasa Inggris, yaitu tuturan 

fatis tipe komisif “please sleep at my house” dan tipe deklaratif “long not to see 

you” (Elfiondri, 2019). Dua tuturan fatis yang tidak berterima dalam 

komunikasi fatis bahasa Inggris itu adalah tuturan-tuturan yang bukan berfungsi 

sebagai modus sosial (social mode), tetapi sebagai modus pikiran (mode of 

thought) (Arimi, 1998). Bagi wisatawan asing sebagai penutur asli (native 

speaker) bahasa Inggris, tuturan “please sleep at my house” (ayok tidur di 

rumah saya!) bukanlah komunikasi fatis (basa-basi), melainkan komunikasi 

non-fatis yang mengandung informasi (maksud) bahwa sipenutur mengajak 

tidur di rumahnya.  

Demikian juga dengan tuturan “long not to see you” (sudah lama tidak jumpa 

dengan anda). Tuturan tipe deklaratif ini adalah juga bukan basa-basi, 

melainkan itu tuturan yang mengandung informasi fakta bagi wisatawan asing, 

walaupun perjumpaan sipenutur dengan wisatawan asing itu belum lama. 

Tuturan yang tak-berterima itu adalah pengaruh komunikasi fatis dalam bahasa 

Indonesia (Arimi, 1998). Sebagian bentuk bahasa Inggris orang Indonesia 

dipengaruhi oleh bentuk tuturan bahasa ibunya (Elfiondri, 2019a). Pengaruh 

bahasa ibu (bahasa Indonesia) yang cukup medominan adalah pengaruh bahasa 

lisan (tuturan). Hal itu salah satunya terjadi karena bentuk tuturan bahasa lisan 

sehari-hari bahasa Indonesia lisan hampir mirip dengan bahasa Inggris lisan 

sehari (Elfiondri, 2018). Selanjutnya Elfiondri (2018) dalam kajian “Teaching 

Spoken English to EFL Learners using “Finding Nemo” Movie” menyatakan 

bahwa pengajaran bahasa Inggris di Indonesia mulai pendidikan dasar hingga 

perguruan tinggi berbasis tata bahasa – tidak membahas penggunaan alami 

bahasa Inggris dalam kehidupan nyata sehari-hari. Pada hal, menurut Elfiondri 
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(2018), persamaan sebagian bentuk dan penggunaan bahasa Inggris lisan dengan 

bahasa Indonesia lisan dapat mempermudah pemahaman terhadap bahasa 

Inggris.  

Dalam komunikasi fatis, di samping persamaan dan perbedaan bentuk 

tuturan, juga terdapat sejumlah persamaan dan perbedaan fungsi tuturan fatis 

antara Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Bentuk tuturan komunikasi fatis 

yang digunakan dalam komunikasi dengan wisatawan asing di Mentawai 

memiliki beberapa fungsi, yaitu tuturan fatis bahasa Inggris untuk menyambut 

dan menyapa wisatawan asing, untuk menyambut wisatawan, untuk menyetujui 

wisatawan, untuk menolak penawaran oleh wisatawan, untuk memuji aktivitas 

wisatawan, dan untuk minta maaf karena melanggar janji, terlambat, dan karena 

tidak memuaskan wisatawan dengan ketidaknyamanan infrastruktur atau 

fasilitas (Elfiondri, 2019b). Contoh tuturan komunikasi fatis bahasa Inggris 

dengan fungsi untuk menyambut kedatang wisatawan asing adalah “hello”, 

untuk menyatakan ucapan selamat datang “nice to meet you”, untuk menyapa 

“morning Sir’, untuk menolak ajakan atau permintaan wisatawan “thank you”, 

untuk menyetujui “yes I agree, untuk menyatakan suatu fakta “you are brave, 

Sir”, dan untuk minta maaf “ I’m sorry”.  

Di antara fungsi komunikasi fatis para masyarakat pengemudi ojek 

tersebut, terdapat beberapa tuturan yang bukan merupakan tuturan komunikasi 

fatis bahasa Inggris. Tuturan itu menurut  Elfiondri (2019b) adalah “ morning 

Sir” tuturan fatis untuk menyapa, “thank you” untuk menolak, dan “you are 

brave Sir” untuk memuji. Sejalan dengan yag ditemukan Arimi (1998), bahwa 

tuturan fatis dengan fungsi menolak “thank you” adalah bentuk yang cenderung 

digunakan oleh masyarakat penutur Indonesia. Bagi kebanyakan masyarakat 

Indonesia, mereka menggunakan tuturan “terima kasih” untuk menolak tawaran 

seseorang. Tuturan yang merupakan jawaban terhadap ajakan atau tawaran 

seseorang itu adalah bentuk sopan penolakan yang lazim digunakan oleh 

masyarakat penutur Indonesia. Penggunaaan tuturan “terima kasih” itu sangat 

berbeda dengan budaya masyarakat penutur bahasa Inggris. Dalam budaya 

penutur bahasa Inggris, tuturan “terima kasih” tidak difungsikan untuk menolak 

tawaran atau ajakan, tetapi untuk menerimanya – masyarakat penuturnya 
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menggunakan tuturan “tidak, terima kasih” (no, thank you) (Arimi, 1998). Jadi 

penggunaan tuturan “thank you” untuk penolakan yang tidak berterima dalam 

budaya bahasa Inggris itu adalah pengaruh budaya Indonesia.  Pengaruh itu 

berporse dari tuturan penolakan “terima kasih” dalam bahasa Indonesia secara 

leksikal diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi “thank you”. Hal serupa 

terjadi pada penggunaan “you are brave Sir” yang digunakan untuk memuji 

wisatawan. Yang prosesnya juga melalui penterjemahan tuturan fatis bahasa 

Indonesia “anda berani Tuan” menjadi “you are brave, Sir!”.    

 Pengaruh komunikasi fatis bahasa Indonesia dengan proses pengalihan 

terjemahan itu juga terjadi pada penggunaan topik komunikasi fatis. Arimi 

(1998) yang mengkaji komunikasi fatis masyaralat Indonesia menemui 

pengaruh budaya komunikasi fatis masyarakat Indonesia terhadap komunikasi 

fatis mereka dalam bahasa Inggris dengan cara terjemahan itu. Dalam 

penggunaan komunikasi fatis di Mentawai juga terdapat sejumlah topik tuturan 

yang tidak berterima sebagai topik tuturan fatis dalam bahasa Inggris. Elfiondri 

(2019b)  menjelskan bahwa masyarakat di Mentawai menggunakan sejumlah 

topik tuturan komunikasi fatis dalam berienteraksi verbal dengan wisatawan 

asing. Topik-topik yang mereka gunakan dalam komunikasi fatis bahasa Inggris 

adalah seperti topik tentang kesehatan, keselamatan, penampilan fisik, keluarga, 

perkawinan, keinginan, waktu, aktivitas, tujuan, alamat, pekerjaan, dan cuaca. 

Topik kesehatan tercermin lewat tuturan “How are you?”, topik keselamatan 

dalam “Good afternoon”, topik penampilan fisik dalam  “You look fresh today”, 

topik tentang keluarga dalam “How’s wife and kids?”, topik tentang perkawinan 

dalam tuturan “Are you married?”, topik tentang keluarga dalam “Do you have 

children?”, topik tentang keinginan dalam tuturan “Good luck”, topik tentang 

waktu dalam “Please wait a moment Sir!”, topik tentang aktivitas “You just 

arrive in this island?”, topik tentang tujuan dalam tuturan “Where are you 

going?”, dan topik tentang alamat dalam tuturan fatis “Where do you live?”. 

Topik-topik tentang penampilan fisik, keluarga, perkawinan, waktu, aktivitas, 

tujuan dan alamat dengan tuturan-tuturan fatis “You look fresh today, How’s 

wife and kids?, Are you married?, Family Do you have children, Please wait a 

moment Sir!, You just arrive in this island?, Where are you going? dan Where 
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do you live? tidak menjadi topik fatis dalam budaya masyarakat penutur bahasa 

Inggris, sehingga tuturan tersebut bukanlah tuturan fatis dalam bahasa Inggris. 

Arimi (1998) membenarkan permasalahan topik tuturan komunikasi fatis bahasa 

Inggris masyarakat penutur bahasa Indonesia itu. Masyarakat penutur bahasa 

Indonesia merasa bahwa tuturan-tutura itu komunikasi fatis,  sementara 

masyarakat penutur bahasa Inggris merasakan bahawa tuturan-tuturan itu adalah 

tuturan modus pikiran (mode of thought), bukan modul social (social mode). 

Penggunaan sebagian tuturan tuturan tersebut dapat mengacam hubungan sosial 

masyarakat penutur Mentawai dengan wisatawan asing karena terdapat 

sejumlah tuturan yang sangat sensitif yang dapat menyinggung dan bahkan 

dapat melukai perasaan wisatawan asing. Topik seperti perkawinan dan 

keluarga  adalah sangat sensitive – membuat wisatawan asing marah. 

Wisatawan asing biasanya memberi respon “It’s not your business” atau “Is it 

important for you?” terhadap tuturan  “Are you married?, Family Do you have 

children?”. Respon itu menunjukan bahwa wisatawan marah – tidak menyukai 

tuturan tersebut. Kalaupun ada wisatawan yang merespon tuturan itu dengan 

baik, biasanya mereka menjawab sambil senyum, dan mereka itu biasanya 

adalah orang-orang yang terdidik yang sudah mengenal budaya Indonesia.  

Secara kualitatif tuturan-turan fatis bahasa Inggris masyarakat penutur 

Mentawai sebagai masyarakat penutur Bahasa Indonesia dalam melayani 

wisatawan asing yang tidak berterima sebagai tuturan fatis bahasa Inggris 

disebabkan oleh pengaruh tuturan fatis dalam budaya masyarakat Indonesia. 

Jenis, fungsi, dan topik yang melahirkan tuturan fatis bahasa Inggris masyarakat 

pengemudi ojek Mentawai adalah jenis, fungsi, dan topik fatis dalam budaya 

Indonesia, sehingga mereka mengalihkan jenis, fungsi, dan topik itu ke dalam 

bahasa Inggris sehingga muncul sejumlah tuturan yang berterima sebagai 

tuturan komunikasi fatis dalam bahasa Inggris. Hasil kajian Elfiondri (2019b) 

menunjukan bahwa masyarakat Mentawai pengemudi ojek belum memahami 

jenis, fungsi, dan topik komunikasi fatis dalam bahasa Inggris. Mereka 

berkomunikasi dalam konteks apapun dalam bahasa Inggris dengan cara 

mengalihkan komunikasi fatis bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. 

Pengaruh komunikasi fatis budaya Indonesia terhadap komunikasi fatis bahasa 
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Inggris masyarakat Mentawai itu juga dapat dibuktikan dengan pengukuran 

secara kuantitatif dengan model statistik seperti dengan structural model, 

measurement model, dan lain-lain (Elfiondri, 2019b). Berikut ini adalah model 

pengukuran secara kuantitatif yang dilakukan oleh Elfiondri (2019).    

Pengukuran dengan Measurement Model berikut menggunakan konstruk 

validitas yang terdiri nilai Outer Loading, Cronbach alpha (CA), Keandalan 

Komposit (CR) dan AVE. Hasil pengukuran menunjukkan validitas semua 

konstruk. Validitas ditunjukkan oleh nilai Outer Loading (OL), Cronbach alpha 

(CA), Keandalan Komposit (CR) dan AVE. Konstruk tipe/jenis komunikasi 

fatis (PC) Bahasa Inggris driver (eng_typc) dan topik PC Indonesia (indo_tpc) 

memiliki nilai Outer Loading yang lebih besar dari cut-off 0,6 (1.000, 0,956, 

dan 0,958> 0,6). CA dan CR sebagai uji konsistensi internal (1.000, 0.908, 

1.000, dan 0.956) juga lebih besar dari nilai potong (0.7). Untuk mengetahui 

konstruknya validitas konvergen dan nilainya, AVE yang digunakan memiliki 

nilai 1.000 dan 0,916 lebih besar dari nilai cutoff 0,5. Itu menunjukan 

pengkuran valid. 

Tabel Pengukuran Measurement Model 

Convergent Validity 

Konstruk Hal yang diuji Outer 

Loading 

Cronbach’s 

Alpha 

Composite 

Realibility 

AVE 

Tipe-Eng Tipe-Eng4 1.000 1.000 1.000 1.000 

Topik-

Indo 

Topik-Indo4 0.956 0.908 0.956 0.916 

 Topik-Indo5 0.958    

 

Pengukuran dengan Measurement Model dan kriteria Fornel-Lacker pada tabel 

berikut ini  menunjukkan validitas hubungan antara topik komunikasi fatis (PC) 

Indonesia (ind_TPC) dengan tipe/jenis komunikasi fatis Bahasa Inggris 

masyarakat pengemudia ojek Mentawai – PC driver (eng_typc) berdasarkan 

kriteria Fornel-Lacker kriteria (Fornell & Larcker, 1981) yang mengukurnya 

melalui validitas diskriminan. Kriteria yang dibangun oleh akar kuadrat AVE 

untuk setiap konstruk menunjukkan bahwa AVE untuk topik komunikasi fatis 



74|  Komunikasi Fatis Bahasa Inggris untuk Pariwisata 

bahasa Indonesia (indo_tpc), misalnya adalah 0,916 dan akar kuadratnya adalah 

1.000. Nilai akar kuadrat itu lebih besar dari korelasi koefisien topik komunikasi 

fatis bahasa Indonesia (ind_tpc) dan jenis/tipe komunikasi fatis bahasa Inggris 

(Eng_TYP) (0,541). Itu menunjukkan konstruk ind_tpc dengan validitas 

diskriminan yang lebih baik yang artinya hubungan mereka valid. 

Tabel Pengukuran Measurement Model 

Discriminant Validity – Kriteria Forner-Lacker 

Konstruk Tipe-Eng Topik-Indo 

Tipe-Eng 1.000  

Topik-Indo 0.541 0.957 

 

Pengukuran pengaruh komunikasi fatis Bahasa Indonesia terhadap komunikasi 

fatis Bahasa Inggris menggunakan Structural Model Assessment, yaitu model 

pengkuran yang menggunakan  kriteria predictive power dan predictive 

relevance. Seperti yang digambarkan pada tabel Structural Model Assessment 

berikut ini, predictive power memiliki R-square dengan nilai 0.293 untuk 

jenis/tipe komunikasi fatis bahasa Inggris (eng_typc). Q-square untuk konstruk 

bernilai 0.226 yang lebih besar dari pada 0. Hasil itu menunjukan bahwa 

pengukuran dengan model ini cocok, yang artinya topik komunikasi fatis 

Bahasa Indonesia berpengaruh terhadap topik komunikasi fatis bahasa Inggris 

yang dituturkan oleh masyarakat Mentawai pengemudi ojek.   

Tabel Pengukuran Structural Model Assesment 

Konstruk endogen Q square Keputusan R square Keputusan 

Tipe-Eng 0.266 Besar 0.293 Lemah 

Hubungan Path coef t statistic p value Keputusan 

Topik-Indo -> 

Tipe-Eng 

0.541 3.399 0.001 Mendukung 

 

Pengujian secara kuantitatif menggunakan model tersebut di atas oleh Elfiondri 

(2019) menghasilkan kesimpulan bahwa  pengujian tersebut mendukung topik 

komunikasi fatis bahasa Indonesia (indo_tpc) memengaruhi jenis/tipe 
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komunikasi fatis bahasa Inggris pengemudi ojek (eng_typc). Pengukuran 

menunjukkan bahwa topik komunikasi fatic Bahasa Indonesia (indo_tpc) secara 

signifikan berhubungan dengan tipe komunikasi fatis Bahasa Inggris pengemudi 

ojek Mentawai (eng_typc). Itu ditunjukkan oleh nilai t dari variabel ini lebih 

besar dari 1,96 dan koofisien jalau (path coef) adalah 0,541.  

Di samping menggunakan komunikasi fatis bahasa Inggris bentuk lisan untuk 

hubungan sosial, masyarakat juga menggunakan komunikasi fatis Bahasa 

Inggris bentuk tulis dengan tujuan yang sama, yaitu untuk membangun dan 

mempertahankan hubungan sosial. Komunikasi fatis bahasa Inggris tulis adalah 

komunikasi fatis bahasa Inggris yang digunakan dalam bentuk tulis. Dalam 

dunia pariwisata, komunikasi fatis ini tidak kalah penting kegunaannya 

dibandingkan dengan komunikasi fatis lisan, karena komunikasi fatis tulis 

digunakan secara berdampingan dengan lisan. Komunikas dengan wisatawan 

atau calon wisatawan tidak selalu dimungkinkan secara lisan, adakalanya pada 

situasi dan konteks tertentu komunikasi tulis lebih dimungkinkan dan lebih 

diperlukan secara tertulis. Misalnya dalam pemberian informasi tentang 

pariwisata. Pariwisata sebagai salah satu usaha bisnis dalam surat-surat bisnis 

resminya berupaya menulis isi korespondensi dengan sebaik mungkin. Isi 

korespondensi bisnis resmi mencerminkan tingkat kesopanan dan perhatian 

terhadap detail yang ditunjukkan seperti interaksi tatap muka. Surat bisnis yang 

sopan mengungkapkan rasa hormat pribadi penulis terhadap penerima dan 

perusahaan tempat mereka bekerja.  

Para pelaku pariwisata yang profesional mempertimbangkan format, bentuk dan 

etika korespodensi melalui surat. Mereka juga memperhatikan nada pribadi, 

kejelasan, dan logika mereka. Mereka menghindari pilihan kata dan tata bahasa 

yang buruk. Hal-hal ini dapat dianggap malas atau bahkan kasar yang berpotensi 

merusak hubugan bisnis pariwisata dengan wisatawan atau calon wisatawan. 

Hal tersebut memeperlihatkan bahwa penggunaan format bahasa tulis yang 

sopan dan beretika sangat diperlukan dalam membangun dan menjaga hubungan 

bisnis antara pelaku pariwata dengan wisatawan atau calon wisatawan. Salah 

satu bentuk bahasa yang mencerminkan  kesopanan, mengungkapkan rasa 

hormat pribadi penulis terhadap penerima dan perusahaan tempat mereka 
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bekerja adalah bahasa fatis yang dikenal dengan komunikasi fatis. Dalam dunia 

koresponden pariwisata global, pelaku pariwisata menggunakan menggunakan 

komunikasi fatis bahasa Inggris. Mereka, para pelaku wisata berkorespondensi 

dengan mitra bisnisnya melalui surat-menyurat bisnis. Komunikasi fatis tulis 

bahasa Inggris yang digunakan dalam surat-surat bisnis menjadi titik fokus pada 

bahasan penggunaan komunikasi fatis tulis bahasa Inggris. Bahasan ini mengacu 

pada pengkaji terkait seperti Elfiondri (2020), Elfiondri (2019b), Jiammin 

(1999), Magethi (1990),  dan pengkaji terkait lainnya.      

Komunikasi fatis tulis sama saja dengan komunikasi fatis lisan – secara 

substansi tidak ada yang membedakan kedua jenis komunikasi itu. Bedanya 

adalah bahwa komunikasi fatis tulis digunakan dalam bentuk tulis, sedangkan 

yang lisan digunakan dalam komunikasi secara lisan atau oral. Keduanya 

memiliki unsur substansi yang sama, yaitu sama-sama memiliki bentuk, tipe, 

fungsi, topik dan kategori. Perbedaan hanya terjadi pada bentuk bahasa 

komunikasi fatis tulis yang hanya digunakan dalam bentuk tulis seperti “dear 

Sir” (dengan hormat), “sincerely yours” (wassalam) (Elfiondri, 2020). Artinya 

kajian komunikasi fatis tulis dalam media tulis seperti pada  lieflet, spanduk, 

banner, baliho, dan pada surat-menyurat dapat mengkaji semua unsur itu. Fokus 

bahasan atau kajian bisa saja meliputi semua unsur tersebut atau sebagiannya – 

bergantung pada ketersedian data. Elfiondri (2020) dalam “English Small Talk 

in Business Letters: Language Forms and Messages” membahas penggunaan 

komunikasi fatis tulis bahasa Inggris pada surat-surat bisnis dengan fokus pada 

bentuk bahasa komunikasi fatis dan pesan yang terkandung dalam komunikasi 

fatis tersebut. Dalam kajiannya itu, dia menggunakan istilah “smalk talk” 

dengan maksud komunikasi fatis atau yang lazim oleh Arimi (1998) dalam 

bahasa Indonesia dikenal dengan “basa-basi”, yang dalam bahasa Minagkabau 

disebut “baso-basi” (Elfiondri, 2009).     

Secara umum, komunikasi fatis dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, 

yaitu direktif, komisi, ekspresif, dan bentuk deklaratif (Searly, 1976. 

Komunikasi fatis dengan kategori tersebut meliputi bentuk, fungsi, pesan dan 

topik. Elfiondri (2020) menemukan tiga kategori komunikasi fatis tulis bahasa 

Inggris- direktif, ekspresif, dan deklaratif dalam surat bisnis. Dalam kategori 
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tersebut, terdapat sejumlah bentuk komunikasi fatis tulis dan pesan yang 

disampaikan oleh penulis surat sebagai penutur kepada penerima surat sebagai 

mitra bicara.  Komunikasi fatis direktif adalah bentuk komunikasi yang biasa 

digunakan dalam bentuk undangan/ajakan, larangan, penolakan, dan harapan. 

Tujuan dari komunikasi fatis kategori direktif adalah bahwa pembicara 

menginginkan lawan bicaranya, yang dalam kajian ini adalah penulis surat 

menginginkan mitra bisnisnya melakukan sesuatu berdasarkan surat yang 

ditulisnya. Dalam surat bisnis, bentuk komunikasi fatis mengandung maksud 

atau keingganan pembicara yang merupakan pesan penulis.  

Menurut Elfiondri (2020), para penulis surat bisnis menggunakan sejumlah 

bentuk komunikasi fatis tulis bahasa Inggris kategori direktif dalam surat bisnis 

mereka seperti “We look forward to your visit” (kami sangat mengharapkan 

kunjunganmu), “We hope your stay will be a very pleasant one” (kami berharap 

semoga anda sangat senang berada di sini), “We are sorry to have to tell you 

that we cannot fill your order for 200 pairs of gloves” (Dengan berat hati kami 

sampaikan bahwa kami tidak bisa memenuhi pesanan anda 200 pasang sarung 

tinju), “I’d appreciate a quick check up on these references” (Saya sangat 

menghargai pengecekan yang cepat terhadap rujukan itu), “You will enjoy your 

purchase for a long time to come” (Anda akan menikmati belanja anda untuk 

waktu yang lama di masa mendatang), “I take this opportunity to wish you 

many happy moments as you wear it” (Pada kesempatan ini saya ingin 

menyampaikan semoga anda memiliki banyak momen yang menyenangkan saat 

memakainya), “Best wishes for the success of your book!” (selamat atas 

kesuksesan buku anda) dan“We hope this marks the beginning of along and 

pleasant association between us” (Kami berharap ini adalah pertanda awal dari 

hubungan kita yang akan berlangsung lama dan menyenangkan). Di samping 

itu, penulis surat juga komunikasi fatis tulis seperti “We hope you will enjoy 

your association with this store” (Kami harap semoga anda menikmati 

hubungan dengan toko ini), “We hope this satisfactory, and that we can continue 

our long and friendly association” (Kami berharap ini memuaskan, dan semoga 

kita bisa melanjutkan hubungan kita yang sudah lama dan bersahabat ini), dan 
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“We sincerely hope you enjoyed yours three weeks here” (Kami sangat 

berharap semoga anda dapat menikmatinya selama tiga minggu di sini).  

Bentuk-bentuk komunkasi fatis yang terdapat dalam surat-surat bisnis berbahasa 

Inggris mengandung sejumlah pesan (messages) yang disampaikan penulis 

kepada mitra bisnisnya (Elfiondri, 2020). Bentuk fatis “We look forward to your 

visit “ dan “we hope your stay will be a very pleasant one” adalah komunikasi 

fatis yang mengandung pesan pengharapan. Penulis surat menggunakan kata 

“look forward to” yang secara konseptual bermakna “sangat mengharapkan atau 

dengan penuh harapan”. Tujuan penulis memilih kata fatis itu adalah  untuk 

menunjukkan perasaan penulis yang sangat berharap dan penuh harapan, dan di 

samping itu, penulis tidak menggunakan kata “wait”, melainkan “look forward 

to” waluapun maknanya secara leksikal sama, karena “look forward to” 

mengandung harapan dan kesopanan. Kata itu adalah kata fatis yang sering dan 

bahkan hampir selalu digunakan penulis dalam surat. Kata “wait” artinya 

berdiam ditempat yang sama atau tidak melakukan sesuatu sampai sesuatu yang 

lain terjadi – tidak mengandung harapan dan kesopanan –  memiliki makna yang 

netral. Bentuk komuniasi fatis lain digunakan oleh penulis surat, “we hope your 

stay will be a very pleasant one” adalah untuk membuat mitra bisnis bahagia, 

sehingga dengan komunikasi fatis itu diharapkan hubungan bisnis mereke tetap 

terbangun. Bentuk itu adalah komunikasi yang terjadi dalam dunia industri 

pariwisata bidang perhotelan – dimana penggunaan komunikasi dalam surat 

bisnis pemesan hotel (hotel booking).  

Di samping pesan pengharapan, komunikasi fatis tulis dalam bahasa Inggris 

juga memiliki pesan yang bersifat menolak. Penggunaan komunikasi fatis 

sangat diperlukan sekali dalam menyampaikan pesan penolakan karena 

penolakan sangat beresiko membuat mitra bisnis kecewa, yang pada gilirannya 

akan merusak hubungan bisnis. Menurut Elfiondri (2020), dalam menanggapi 

pesanan pelanggan, penulis surat (sebagai pengusaha) sangat berhati-hati dalam 

menggunakan bentuk bahasa yang tidak menyinggung agar hubungan bisnis 

mereka tetap terjalin. Salah satu contoh bentuk komunikasi fatis yang berisi 

pesan penolakan adalah " We are sorry to have to tell you that we cannot fill 

your order for 200 pairs of glove ". Bentuk itu menunjukkan komunikasi fatis 
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dengan cara menyatakan penyesalan diri dan permohonan maaf, “We are sorry”. 

Sebenarnya penulis surat tidak perlu menyatakan maaf karena tidak bersalah, 

tetapi tidak bis memenuhi permintaan mitranya, itu dinyatakannya sebagai 

kesalahannya. Agar mitranya tidak terluka atau kecewa, penulis surat 

menggunakan kata “have to” dalam komunikasi fatisnya – kata yang dalam 

bahasa Inggris berarti “harus” dengan pengertian “terpaksa” (bukan karena dia, 

tetapi karena pihak lain – mungkin pemasok barang atau pabrik). Sehingga 

dengan pemakaian bahasa fatis itu, penolakan itu secara pisikologis tidak 

dirasakan  sebagai penolakan. Sesuai dengan tujuan penggunaan komunikasi 

fatis, penulis menggunakan kata-kata fatis itu tidak lain tidak bukan adalah 

untuk menjaga hubungan baiknnya dengan mitra bisnisnya.  

Kamunikasi fatis digunakan digunakan dalam berbagai jenis surat – 

tidak hanya surat bisnis pariwisata. Komunikasi fatis kelihatannya digunakan 

pada kesempatan komunikasi apapun, asalkan tujuan pengguna adalah untuk 

membangun atau menjaga hubungan sosial dengan pihak lain. Misalnya dalam 

surat rekomendasi permohonan kredit, penulis menggunakan komunikasi fatis 

agar permohonannya disetujui (Elfiondri, 2020). Komunikasi fatis “I 'd 

appreciate a quick check up on these references ...”. Ungkapan komunikasi " I 'd 

appreciate " bernuansa kesopanan untuk membuat mitra bicara dihormati. Jika 

penulis surat hanya ingin menginformasikan atau memerintah sesuatu, tetapi 

tidak dengan maksud mengikat emosional dengan mitra, dia mungkin tidak 

menggunakan ungkapan "I 'd appreciate ". Ungkapan "I 'd appreciate " 

digunakan agar mitra tidak merasakan bahwa dia diperintah. Perintah untuk 

melakukan pemeriksaan cepat pada referensi ini tidak melukai mitra. 

Komunikasi fatis “I 'd appreciate a quick check up on these references ...” 

mengandung pesan pengharapan penulis yang mengharapkan agar mitranya 

melakukan pemeriksaan segera. 

Agar penggunaan komunikasi terasa fatis, penulis surat menggunakan 

kata-kata yang maknanya menyenangkan mitra seperi kata “have to, appreciate, 

sorry, hope, wishes, pleasant”, dan lain-lain – kata-kata itu adalah kata 

permarkah komunikasi fatis (Elfiondri, 2020). Pada komunikasi fatis “We hope 

you will enjoy your association with this store”, penulis menggunakan kata 
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pemarkah komunikasi fatis “hope”(berharap) dan “enjoy” (menikmati). 

Komunikasi fatis ini termasuk kategori direktif karena komunikasi mengandung 

permintaan (perintah) penulis agar mitra menikmati hubungan bisnis dengan 

sipenulis surat sebagai sipenjual. Permintaan yang mengandung perintah itu 

adalah pemarkah bahwa komunikasi fatis itu adalah kategori direktif. Penulis 

surat memerintah mitra bisnisnya dengan cara yang sopan dengan menggunakan 

kata-kata fatis “enjoy” (menikmati) seperti yang terdapat dalam “You will enjoy 

your purchase for a long time to come ". Komunikasi fatis yang mengandung 

pesan harapan itu menyenangkan dan menghibur pelanggan bisnis dengan 

menggunakan kata fatis “enjoy”. Dengan bahasa yang menyenangkan itu, 

penulis berharap mitra bisnis akan terus berhubungan bisnis dengannya.  

Berbagai macam variasi bentuk komunikasi fatis tulis yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan harapan. Macam-macam variasi itu ditunjukan oleh 

pemarakah fatis yang pada komunikasi fatis berikut penulis menggunakan 

pemarkah fatis “wish” (menginginkan). "I like this opportunity to wish you 

many happy moments as you wear it" mengandung harapan penulis (Elfiondri, 

2020). Penulis surat bisnis berharap bahwa pelanggan merasa senang memakai 

produk yang ia beli. Pembicaraan itu secara jelas dinyatakan sebagai 

komunikasi fatis yang tujuannya adalah untuk mempertahankan ikatan bisnis 

yang sudah terjalin lama. Penjual mengjaga jalinan itu melalui penggunaan 

fungsi bahasa yang disebut komunikasi fatis (phatic communion). Pemarkah 

fatis “wish” didahului dan diperkuat dengan ungkapan “I like this opportunity”, 

sehingga secara pisikologis harapan tulus si penulis surat meresap ke hati mitra. 

Pemarkah fatis “wish” itu dalam bahasa Inggris kadang-kadang divariasi dengan 

kata yang mengandung makna paling terbaik (best) seperti yang tampak dalam 

komunikasi fatis “Best wishes for the success of your book!”. Dalam bahasa 

Indonesia, “Best wishes” dapat dimaknai dengan keinginan yang sangat 

mendalam (=benar-benar sangat menginginkan). Melalui komunikasi fatis itu, 

penulis  bermaksud membuat pengaruh agar mitra bisnisnya melakukan 

tindakan berupa permintaan. Maka komunikasi “Best wishes for the success of 

your book!” termasuk kategori direktif. Pemarkah fatis yang paling lazim dalam 

komunikasi fatis tulis dalam bahasa Inggris adalah kata fatis “hope” yang 



Komunikasi Fatis Bahasa Inggris untuk Pariwisata | 81 

bermakna berharap seperti yang ditemui dalam komunikasi fatis berkategori 

direktif, “We hope this marks the beginning of a long and pleasant association 

between us' "," We hope you will enjoy your association with this store", and 

'We sincerely hope you enjoyed yours three weeks here” (Elfiondri, 2020). 

Komunikasi Fatis Bentuk Tulis Kategori Direktif dalam Bahasa Inggris  

Bentuk Komunikasi  Pemarkah 

komunikasi  

Pemarkah 

komunikasi 

kategori 

direktif 

Pesan 

komunikasi 

 

We look forward to 

your visit. 

 

look forward to 

 

Meminta  mitra 

untuk 

berkunjung 

 

harapan 

We hope you stay will 

be a very pleasant 

one. 

Hope, pleasant  Berharap/memin

ta mitra tinggal 

dengan senang  

Harapan 

We are sorry to have 

to tell you that we 

cannot fill your order 

for 200 pairs of 

gloves. 

sorry to have to 

tell 

Meminta mitra 

memahami  

penolakan 

I’d appreciate a 

quick check up on 

these references. 

I’d appreciate Meminta mitra 

melakukan 

pengecekan 

Harapan 

You will enjoy your 

purchase for a long 

time to come 

Enjoy Berharap mitra 

menikmati  

Harapan 

I take this 

opportunity to wish 

you many happy 

moments as you wear 

it. 

Wish, many 

happy moments 

Berharap mitra 

memiliki momen 

Harapan 
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Best wishes for the 

success of your book! 

Best wishes Berharap mitra 

sukses  

Harapan 

We hope this marks 

the beginning of 

along and pleasant 

association between 

us 

Hope, along 

and pleasant 

association 

Berharap/memin

ta mitra 

menandai  

Harapan 

We hope you will 

enjoy your 

association with this 

store 

Hope, enjoy Berharap/memin

ta mitra 

menikmati 

Harapan 

We hope this 

satisfactory, and that 

we can continue our 

long and friendly 

association 

hope this 

satisfactory, 

long and 

friendly 

association 

Berharap/memin

ta mitra melanjut 

hubungan baik 

Harapan 

We sincerely hope 

you enjoyed yours 

three weeks here. 

sincerely 

hope…. 

Enjoyed 

Berharap/memin

ta mitra 

menikmati 

Harapan 

    

 

Selain dari kategori direktif, komunikasi fatis tulis dalam bahasa Inggris 

juga mucul dalam kategori expressive.  Kategori ekspresif yang dikemukakan 

oleh Searle (1976) itu adalah bentuk tuturan yang dimaksudkan oleh penutur 

untuk menunjukkan sikap psikologis (mengekspresikan reaksi emosional 

positif) penutur terhadap suatu keadaan yang dialami oleh mitra tutur. Yang 

dalam konteks bahasa Inggris tulis dimaknai sebagai komunikasi tertulis yang 

digunakan oleh penulis untuk menunjukan sikap pisikologisnya (emosional 

positifnya) terhadap suatu keadaan yang dialami oleh mitranya. Si penulis 

menggunakan kategori komunikasi fatis itu untuk menyampai pesan berupa 

ungkapan selamat, terima kasih, kritik, keluhan, pujian, maaf, dan lain-lain. 

Komunikasi fatis bahasa Inggris kategori ekspresif ini dalam bentuk tulis adalah 
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seperti  “Many thanks for your order which …”, “Thank you for your order of”, 

“Thank your very much for …”, “Thank you for your courterus letter”, “We 

will be grateful for ….”, “We shall be very grateful indeed for…”, “We are 

certainly sorry for…”, “We are sorry…”, “It’s embarrasing to us to realise …”, 

“We are sorry that …”, “We cannot tell you how sorry we are …”, “We must 

now regretfully …”, “Forgive us for …”, “I am grateful …”, “You have been 

most patient and considerable, …”, “Dear Sir, Madam, …”, “Yours truly”, 

“Sincerely yours”, “Very truly yours” (Elfiondri, 2020). 

Sikap pisikologis yang ingin disampaikan melalui berbagai bentuk 

komunikasi fatis kategori ekspresif tersebut menurut Elfiondri (2020) adalah 

untuk menyatakan terimakasih pada  “Many thanks for your order which …”, 

“Thank you for your order of”, “Thank you very much for …”, “Thank you for 

your courterus letter”, “We will be grateful for ….”, “We shall be very grateful 

indeed for…”, “I am grateful …”, menyatakan permintaan maaf “We are 

certainly sorry for…”, “We are sorry…”, “It’s embarrasing to us to realise …”, 

“We are sorry that …”, “We cannot tell you how sorry we are …”, menyatakan 

penyesalan “We must now regretfully”,  mengungkapan pujian “You have been 

most patient and considerable”, dan untuk menyampaikan salam  Dear Sir, 

Madam, …”, “Yours truly”, “Sincerely yours”, “Very truly yours”. Pesan sikap 

emosional positif berisi pernyatan terima kasih pada komunikasi fatis dalam 

bahasa Inggris ditandai oleh pemarkah kata fatis terima kasih yang diwujudkan 

dalam berbagai bentuk seperti “thanks, thank you” dan “grateful” yang 

diperdalam emosinya dengan menggunakan kata “very, very much” dan 

“indeed”. Pernyataan sikap emosional permintaan maaf diungkapkan dengan 

kata fatis “sorry” dan “embrassing” dengan menambahkan klausa “We cannot 

tell you” dan “certainly” untuk menunjukan sikap ungkapan emosional yang 

mendalam. Kata fatis “sorry” dan “embrassing” berfungsi sebagai pemarkah 

fatis dalam pernyataan sikap minta maaf tersebut. Sikap penyesalan 

diungkapkan melalui kata fatis “regretfully”, dan pujian dengan menggunakan 

prasa fatis “most patient and considerable”. Sementara pernyataan salam hormat 

yang kalau dalam surat-surat bisnis dinyatakan untuk mengakhiri surat dengan 
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ungkapan-ungkapan fatis salam  Dear Sir, Madam, …”, “Yours truly”, 

“Sincerely yours”, “Very truly yours”.     

Komunikasi Fatis Tulis Kategori Ekspresif dalam Bahasa Inggris  

Bentuk Komunikasi 
Pemarkah 

komunikasi 

Pemarkah 

komunikasi 

kategori 

ekspresif/sikap 

emosional 

Pesan 

komunikasi 

 

Many thanks for your 

order … 

 

Many thanks 

 

Pernyataan sikap 

terima kasih yang 

mendalam 

 

Terima kasih 

Thank you for your 

order 

Thank you Pernyataan sikap 

terima kasih 

Terima kasih 

Thank you very much 

for 

Thank you Pernyataan sikap 

terima kasih 

Terima kasih 

Thank you for your 

courteus letter 

Thank you Pernyataan sikap 

terima kasih 

Terima kasih 

We will be grateful 

for 

Grateful Pernyataan sikap 

terima kasih 

Terima kasih 

We shall be very 

grateful indeed 

very grateful 

indeed 

Pernyataan sikap 

terima kasih sangat 

mendalam 

Terima kasih 

We are certainly sorry 

for…  

certainly 

sorry 

Pernyataan sikap 

maaf yang 

mendalam 

Maaf 

We are sorry… Sorry Pernyataan sikap 

minta maaf 

Maaf 

It’s embarrasing to us 

to realise  

It’s 

embarrasing 

Pernyataan sikap 

sangat malu atas 

kesalahan 

Maaf 
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We are sorry that … Sorry Pernyataan sikap 

minta maaf 

Maaf 

We cannot tell you 

how sorry we are … 

how sorry Pernyataan sikap 

minta maaf 

Maaf 

We must now 

regretfully … 

Regretfully Pernyataan sikap 

menyesal 

Penyesalan 

Forgive us for … Forgive Pernyataan minta 

maaf 

Maaf 

I am grateful … Grateful Pernyataan terima 

kasih 

Terima kasih 

You have been most 

patient and 

considerable, … 

most patient 

and 

considerable 

Pernyataan pujian Pujian 

Dear Sir, Madam, … Dear 

Sir/Madam 

Pernyataan salam 

hormat 

Salam 

hormat 

Yours truly Yours truly Pernyataan salam 

hormat 

Salam 

hormat 

Sincerely yours Sincerely yours Pernyataan salam 

hormat 

Salam 

hormat 

Very truly yours Very truly 

yours 

Pernyataan salam 

hormat 

Salam 

hormat 

 

Komunikasi fatis kategori deklaratif dalam bentuk tulis dalam bahasa Inggris 

juga digunakan sebagai pemertahan hubungan sosial. Bentuk-bentuk tulis 

komunikasi fatis itu adalah seperti “We don’t like to remind you a good 

customer like you that a bill is overdue”, “We know that reminders like this are 

annoying”, “This is to tell you how very much I appreciate the cordial reception 

you gave me on my first visit to Dallas”, dan “We were platteren and pleasure 

by you advice of…” (Elfiondri, 2020). Menurut Elfiondri (2020), komunikasi 

fatis itu mengandung pesan mengingatkan pada “We don’t like to remind you a 

good customer like you that a bill is overdue” dan “We know that reminders like 
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this are annoying”. Fatis “This is to tell you how very much I appreciate the 

cordial reception you gave me on my first visit to Dallas” mengandung pesan 

evaluasi, sementara “We were platteren and pleasure by you advice of…”, 

mengandung persetujuan. Komunikasi fatis bentuk tulis itu menggunakan 

pemarkah “remind” dan “reminder” untuk pesan mengingatkan. Pemarkah “how 

very much I appreciate” digunakan untuk pesan pernyataan evaluasi, yaitu 

penilaian terhadap penerimaan mitra, sedangkan pesan pernyataan setuju 

ditunjukkan oleh pemarkah “platteren and pleasure by you advice”.  

Komunikasi Fatis Tulis Kategori Deklaratif dalam Bahasa Inggris  

Bentuk 

Komunikasi 

Pemarkah 

komunikasi 

Pemarkah 

komunikasi 

kategori 

Deklaratif 

Pesan 

komunikasi 

We don’t like to 

remind you a good 

customer like you that 

a bill is overdue 

Remind Mengingatkan 

keadaan yang 

sebenarnya 

bahwa 

pembayaran 

sudah jatuh tempo 

Mengingatkan 

We know that 

reminders like this 

are annoying 

Reminders Mengingat 

keadaan 

pengirman 

terlambat 

Mengingatkan 

This is to tell you how 

very much I 

appreciate the cordial 

reception you gave 

me on my first visit to 

Dallas 

how very much 

I appreciate 

Menyatakan 

penilaian 

pelayanan yang 

baik  

Penilaian 

We were platteren 

and pleasure by you 

platteren and 

pleasure by you 

Menyatakan 

persetujuan 

Persetujuan 
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advice of… advice dengan saran 

yang diberikan 

    

4.5  Kesimpulan 

Kajian komunikasi fatis dalam bahasa Inggris dalam bentuk lisan dan 

tulis adalah dua bentuk komunikasi fatis yang penting bagi pengembangan 

pariwisata. Pariwisata adalah kegiatan bisnis yang sangat mementingkan 

kolaborasi, kerja sama dan hubungan dengan berbagai pihak seperti dengan 

pihak pemerintah, sesama pelaku bisnis pariwisata, dan dengan masyarakat 

sebagai pengunjung atau wisatawan di tingkat lokal, nasional dan internasional. 

Untuk kepentingan tersebut, pihak pelaku bisnis pariwisata dituntut untuk 

mampu menciptakan hubungan bisnis dengan pihak-pihak tersebut dan 

mempertahankan serta meningkatkannya. Dalam upaya memenuhi tuntutan 

tersebut, komunikasi fatis lisan dan tulis adalah media yang sangat penting yang 

mampu menciptakan, membina dan mempertahankan hubungan sosial dengan 

pihak-pihak yang merupakan mitra bisnis dari pelaku pariwisata tersebut. 

Komunikasi fatis adalah alat untuk mewujudkan semua tuntutan pengembangan 

pariwisata itu. Kajian ilmiah baik secara kualitatif maupun kuatitatif yang 

dilakukan oleh penelitian lokal, nasional dan internasional dalam berbagai 

bahasa sudah membuktikan bahwa masyarakat dunia menggunakan komunikasi 

fatis untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan sosial dalam berbagai 

kepentingan bisnis termasuk dengan bisnis pariwisata di dalamnya. 

Masyarakat dunia menggunakan komunikasi fatis untuk hubugan sosial 

karena boleh dikatakan, kendatipun belum diteliti semuanya, masyarakat dunia 

dengan berbagai latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda memanfaatkan 

bahasa untuk membina dan mempertahankan hubungan sosial. Hal ini mungkin 

dapat dibuktikan dengan adanya kata “maaf” dan “terima kasih” pada kamus 

berbagai bahasa. Masyarakat menggunakan komunikasi fatis lisan untuk 

interaksi sosial tatap muka (face-to-face) dalam bentuk aktivitas pembuka 

pembicaraan, menyapa, mengungkapkan rasa simpati, dan lain-lain. Dalam 

kondisi dan situasi yang tidak saling berhadapan, mereka menggunakan 



88|  Komunikasi Fatis Bahasa Inggris untuk Pariwisata 

komunikasi fatis bentuk tulis dalam berbagai media tulis yang salah satunya 

adalah surat-menyurat (korespondensi). Mereka menggunakan komunikasi fatis 

lisan atau tulis sesuai yang disesuai dengan mitra, yang salah satunya jika 

mitranya adalah orang asing, mereka menggunakan komunikasi fatis dalam 

bahasa Inggris. Dalam dunia pariwisata yang banyak berusuran dan bersentuhan 

dengan wisatawan asing, komunikasi fatis bahasa Inggris merupakan media 

komunikasi yang terbukti digunakan oleh banyak kalangan untuk merekatkan 

hubungan sosial dengan wisatawan asing.      

         Studi kasus penggunaan komunikasi fatis lisan bahasa Inggris dalam 

pelayanan wisatawan asing di Siberut Mentawai memperlihatkan bahwa 

masyarakat menggunakan komunikasi fatis lisan kategori direktif, ekspresif, 

komisif, dan deklarasi. Mereka menggunakan komunkiasi fatis dengan 

wisatawan asing untuk membangun, memelihara, lebih dekat dan lebih ramah, 

dan untuk memecah keheningan yang canggung. Komunikasi fatis digunakan 

untuk menyapa, mengatasi, meminta maaf, menyatakan selamat datang, 

menolak tolak, menyetujui, dan memupuji, dengan topik komunikasi fatis 

seputar aktivitas, penampilan, tujuan, alamat, pekerjaan, harapan, kesehatan, 

keselamatan, status perkawinan, keluarga, dan cuaca. Kajian kualitatif dan 

secara statistik menunjukkan bahwa sebagian komunikasi fatis masyarakat 

dalam bahasa Inggris tersebut dipengaruhi oleh topik komunikasi fatis bahasa 

Indonesia. Itu menunjukkan bahwa mereka belum memahami bahwa tidak 

semua komunkiasi fatis bahasa Indonesia sama dengan komunikasi fatsi bahasa 

Inggris. Ketidakpahaman ini berpotensi merusak hubungan sosial wisatawan 

asing karena dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik. Hal penting dari 

hasil studi kasus itu adalah penggunaan komunikasi fatis dalam bahasa Inggris 

harus berdasarkan budaya masyarakat penutur bahasa Inggris.  

 Penggunaan komunikasi fatis bentuk tulis dalam bahasa Inggris hasil 

studi kasus penggunaan dalam surat-surat bisnis berbahasa Inggris menunjukan 

bahwa komunikasi fatis sangat penting digunakan dalam hubungan komunikasi 

secara tulis. Tulisan yang dibuat pada surat mencerminkan emosional dan 

pisikologi penulisnya – ia dapat menggambarkan rasa sedih, marah, senang, 

gembira, ramah, sopan, serius, bersahabat dan wujud emosional dan pisikologis 
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lainnya.  Gambaran tersebut sangat berpengaruh terhadap hubungan sosial 

dengan mitra bisnis. Gambaran emosional yang baik akan mampu menciptakan 

dan membina hubungan baik, sebaliknya gambaran yang buruk dapat 

menggagalkan upaya pembinaan hubungan sosial/bisnis dan merusak hubungan 

sosial/bisnis yang sudah terjalin. Fungsi dan pesan dan kategori komunikasi 

fatis bentuk tulis secara substansi sama dengan komunikasi fatis bentuk lisan. 

Namun sebagian bentuk bahasa komunikasi fatis lisan dan tulis bahasa Inggris 

berbeda. Bahasa komunikasi tulis khususnya yang terdapat pada surat-surat 

bisnis memilik bentuk khusus “dear sir/madam” (dengan hormat), pada 

pembukaan surat, “I look forward to hearing from you” (saya menunggu balasan 

anda) pada bagian akhir sebelum menutup surat dan “sincerely yours, yours 

truly, very truly yours” yang bermakna “wassalam” atau “hormat saya”. Hasil 

kajian ilmiah baik hasil tinjauan teoritis maupun hasil studi kasus yang 

dipaparkan pada buku ini menyatakan bahwa penggunaan kedua bentuk 

komunikasi fatis bahasa Inggris memegang peran penting dalam pengembangan 

pariwisata.       
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Daftar Glosarium 

Atraksi budaya (cultural attraction): adalah atraksi pada kegiatan wisata 

budaya yang berbasiskan pada segala sesuatu yang dihasilkan manusia berupa 

warisan budaya benda (tangible cultural heritage) dan warisan budaya tak-benda 

(intangible cultural heritage).  

Bahasa Inggris khusus (English for specific purposes): adalah bahasa Inggris 

yang digunakan untuk kegunaan khusus seperti bahasa Inggris ekonomi, 

kesehatan, pariwisata, dan lain-lain. Bahasa Inggris itu memiliki kekhususan 

pada ungkapan atau kosa kata. 

Bahasa Inggris pariwisata (English for Tourism): adalah bahasa Inggris 

pariwisata yang dipakai dalam setiap kegiatan komunikasi pariwisata seperti 

sebagai pemandu wisata, yang fungsinya untuk menjelaskan budaya, tradisi, dan 

warisan budaya tak berwujud lainnya dan operator tur, yang fungsinya 

mengelola semua hal di sektor transportasi, akomodasi, dan perjalanan lainnya, 

dll. Industri pariwisata membutuhkan bahasa Inggris sebagai media komunikasi 

dalam setiap domain kegiatan wisata budaya. 

Bahasa dalam bentuk modus pikiran (Language in mode of thought): 

adalah bahwa bahasa digunakan dalam masyarakat untuk tujuan 

mengungkapkan, menyatakan konsep, pikiran dan persepsi. Pengertian fungsi 

bahasa yang demikian tidak berasal dari  pengalaman kita dalarn menggunakan 

sebuah bahasa, melainkan berasal dari kamus atau buku linguistic. 

Bahasa dalam bentuk modus sosial (Language in social mode): adalah 

bahwa bahasa digunakan dalam masyarakat bukan untuk tujuan 

mengungkapkan, menyatakan konsep, pikiran dan persepsi. Pengertian fungsi 

bahasa yang demikian tidak berasal dari  pengalaman kita dalarn menggunakan 

sebuah bahasa, melainkan berasal dari kamus atau buku linguistik, tetapi untuk 

menciptakan dan menjaga hubungan sosial. Konsep, pikiran dan persepsi tidak 

dipentingkan dalam bahasa dalam bentuk modus sosial ini – fungsi bahasa ini 

berasal dari pengalaman penutur dalam menggunakan bahasa.   
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Desa wisata budaya (cultural tourism village): desa yang menjadi destinasis 

kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan 

mengunjungi desa tersebut untuk tujuan berwisata budaya dengan 

memanfaatkan potensi budaya dari desa yang dikunjungi tersebut. 

Kontak Budaya (cultural contact): adalah kelompok wisatawan yang tinggal 

di objek wisata budaya tertentu – mereka kontak dengan budaya yang berbeda 

dalam jangka waktu tertentu atau selama berhari-hari atau lebih. Kelompok 

wisatawan itu datang dan terus berhubungan dengan budaya lain selama berhari-

hari secara khusus di daerah tujuan wisata budaya. Kontak budaya itu 

merupakan interaksi sekelompok wisatawan sebagai orang luar dengan negara 

lain, yang ditandai oleh perbedaan identitas antara kelompok wisatawan itu 

dengan negara lain itu. 

Keterlibatan wisatawan (visitor engagement): adalah keterlibatan wisatawan 

dengan komitmen yang tinggi terhadap pariwisata karena merasa sangat tertarik 

terhadap suatu produk budaya.  

Komunikasi fatis bahasa Inggris (English phatic communion/small talk): 

adalah bahasa Inggris dalam bentuk modus sosial, bahasa Inggris yang 

digunakan dalam masyarakat bukan untuk tujuan mengungkapkan, menyatakan 

konsep, pikiran dan persepsi, melainkan untuk menciptakan dan menjaga 

hubungan sosial. Konsep, pikiran dan persepsi tidak dipentingkan dalam 

penggunaan bahasa Inggris – fungsi bahasa ini berasal dari pengalaman penutur 

dalam menggunakan bahasa Inggris   

Niat kembali berkunjung (revisit intention): adalah keinginan yang kuat dari 

wisatawan yang muncul dari kenangan indah masa lalunya untuk mengunjungi 

kembali destinasi wisata yang pernah dikunjungi di masa lalu. 

Niat merekomendasikan (intention to recommend): adalah keinginan yang 

kuat dari wisatawan yang muncul dari kenangan indah masa lalunya untuk 

merekomendasikan atau menganjur kelurganya, koleganya atau orang lain untuk 

mengunjungi destinasi wisata yang pernah dikunjungi di masa lalu. 
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Pengalaman berwisata (memorable tourism experience): pengalaman 

berwisata sebagai evaluasi subjektif individu (afektif, kognitif, dan perilaku) 

terhadap peristiwa yang terkait dengan kegiatan wisata mulai sebelum 

(perencanaan dan persiapan), selama (di tujuan), dan setelah perjalanan wisata 

(mis., ingatan).  

Pelaku pariwisata (tourism businessman): adalah seseorang atau sekolompok 

orang yang melakukan atau terlibat kegiatan pariwisata.  

Pemarkah komunikasi fatis(phatic communion marker): adalah penanda 

berupa kata-kata fatis (dengan berat hati, mohon maaf, hormat kami, terima 

kasih yang tidak terhingga, dan lain-lain) dari bahasa dalam bnetuk modus 

sosial yang digunakan oleh penuturnya dalam rangka membina dan menjaga 

hubungan sosial dengan mitra tuturnya. 

Pemarkah komunikasi fatis kategori direktif: adalah penanda berupa kata-

kata fatis permintaan, permohonan atau perintah (sangat berharap anda bisa 

memperolehnya, dimohon anda memahami kondisi kami, dan lain-lain) dari 

bahasa dalam bentuk modus sosial yang digunakan oleh penuturnya dalam 

rangka membina dan menjaga hubungan sosial dengan mitra tuturnya. 

Pemarkah komunikasi fatis kategori ekspresif: adalah penanda berupa kata-

kata fatis ungkapan emosional/jiwa (seperti terima kasih, sangat bagus, mohon 

maaf, , dan lain-lain) dari bahasa dalam bentuk modus sosial yang dimaksudkan 

oleh penutur untuk menunjukkan sikap psikologis (mengekspresikan reaksi 

emosional positif) penutur terhadap suatu keadaan yang dialami oleh mitra 

tutur. Penulis menggunakan kategori komunikasi fatis itu untuk menyampai 

pesan berupa ungkapan selamat, terima kasih, kritik, keluhan, pujian, maaf, dan 

lain-lain 

Pemarkah komunikasi fatis kategori komisif: adalah penanda berupa kata-

kata fatis penawaran dan janji (ayo mampir, nanti kami akan membantu, dan 

lain-lain) dari bahasa dalam bentuk modus sosial yang dimaksudkan oleh 

penutur untuk mengajak atau memberi janji kepada lawan tuturnya dalam 

rangkan pembinaan dan pemertahanan hubungan sosial dengan mitra tuturnya. 
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Pemarkah komunikasi fatis kategori deklaratif: adalah penanda berupa kata-

kata fatis persetujuan, penerimaan (Kami sangat mendukung pandangan anda, 

dengan sangat senang kami membuatkan seperti arahan anda, dan lain-lain) dari 

bahasa dalam bentuk modus sosial yang dimaksudkan oleh penutur untuk 

memberi persetujuan atau penerimaan terhadap sesuatu yang disampaikan oleh 

mitra tutur. Penulis menggunakan kategori komunikasi deklaratif itu untuk 

menyampai pesan persetujuan. 

Ritual kematian suku indigenous Mentawai (death ritual of Mentawaian 

indigenous tribe): adalah serangkaian kegiatan prosesi kematian yang 

dilaksanakan berdasarkan berdasarkan tradisi dari suku asli Mentawai, yang 

pelaksanaanya sudah diatur dan ditentukan berdasarkan ajaran aratsabulungan. 

Sikerei (Mentawaia magician): adalah sebutan bagi seorang dukun di 

Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat yang dianggap memiliki kekuatan 

supranatural. Di samping sebagai dukun yang dipercayai mampu melakukan 

pengobatan dan pengusiran roh jahat, dia juga bertugas memimpin kegiatan 

ritual di Mentawai. Setelah lulus mengikuti latihan sebagai Sikerei, 

diadinobatkan melalui upacara khusus yang disebut taddek. Bagi orang 

Mentawai, kerei adalah pengetahuan, keahlian, serta keterampilan akan 

pengobatan dan tanaman obat 

Tradisi kematian suku indigenous Mentawai (death tradition of 

Mentawaian indigenous tribe): warisan budaya tak-benda (intangible) berupa 

kegiatan ritual proses kematian yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi 

bagian dari kehidupan masyarakat suku asli Mentawai  

Tradisi indigenous Mentawai (Mentawaian indigenous tradition): adalah 

sesuatu berupa warisan budaya tak-benda (intangible)  yang telah dilakukan 

sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat suku asli Mentawai 

yang hidup di Kepulauan Mentawai.  

Wisata budaya (cultural tourism): adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan 

oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk 

tujuan berwisata budaya, atau mempelajari daya tarik budaya dengan 

memanfaatkan potensi budaya dari tempat yang dikunjungi tersebut. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi
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Wisata selancar (surfing tourism): adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan 

oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk 

tujuan berwisata selancar dan memanfaatkan potensi alam dari tempat yang 

dikunjungi tersebut. 

Warisan budaya benda (tangible cultural heritage): adalah artefak fisik 

(benda-benda budaya seperti pedang, keris, dll.) yang diproduksi, dipelihara, 

dan ditransmisikan secara lintas generasi dalam suatu masyarakat. 
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Daftar Indek 

A 
Afrika 

14 

Amerika 

61 

Atraksi budaya 

93 

Australia  

14,61 

 

B 
Bahasa Indonesia 

40,41,60,63,65,66,68,69,70,71,72,7

4,75,76,80,88,99 

Bahasa Inggris khusus 

2,32,33,37,43,54,93 

Bahasa Inggris pariwisata 

31,32,37,39,40,41,93 

Brazil 

13  

Budaya indigenous  

1,2,3,13,17,20,21,24,25,32,39,40,43

,47,49,51,53,54 

Budaya lokal 

9,11,38, 

Budaya Maori 

9 

D 
Demografi 

68 

Desa wisata  

5,6,7,10,20,21,31,32,39,40,54,94 

Desa-desa indigenous 

31,67 

Destinasi wisata 

2,6,8,20,21,23,24,25,33,34,94 

Denmark 

5,13 

 

F 
Fatis 

33,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,6

9,70,7172,73,74,75,76,77,78,79,80,

81,82,83,84,85,86,87,88,89,90 

Festival 

7,8 

Fungsi komunikasi fatis 

70 

 

H 
Hipotesis Chen 

10 
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I 
Indonesia 

5,7,13,27,28,40,41,55,57,60,6162,6

3,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,

76,80,88,89,90 

Indigenous 

1,2,3,6,7,10,13,15,17,20,21,24,25,2

6,27,31,32,33,34,35,38,39,40,41,42,

43,47,48,49,51,53,54,55,56,67,90,9

6 

Interaksi verbal 

60 

Italia 

13 

 

K 
Kata-kata fatis 

79,80,95,96 

Kebudayaan 

53,91 

Kontak Budaya  

1,2,5,6,7,9,10,11,12,13,15,17,21,22,

23,24,25,32,34,39,40,41,53,94 

Keterlibatan wisatawan  

5,6,9,10,20,21,22,23,25,94 

Kategori direktif 

65,77,80,81,82,88,95 

Kategori ekspresif 

82,83,84,95 

 

Kategori komisif 

66,95 

Kategori deklaratif 

85,86,96 

Komunikasi fatis 

33,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,9

6,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,

81,82,83,84,85,86,87,88,89 

Komunikasi fatis tulis 

62,75,76,77,78,80,82,84,86 

Komunikasi fatis lisan   

67,68,69,75,76,87,88,89 

Komunikasi fatis Bahasa Inggris 

61,62,64,66,67,69,70,71,72,73,74,7

5,76,88,89 

Komunikasi fatis Bahasa Indonesia  

65,66,68,71,72,74,88 

Kosa kata/prasa khusus ritual 

kematian 

51 

 

L 
Legenda 

7,16 

Lagu 

7 

 

M 
Mediator 

10,20,21,24,25 
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Mentawai 

2,3,5,6,10,13,14,15,17,20,21,22,24,

25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,39,4

0,41,42,43,44,45,47,48,49,51,53,54,

56,57,62,67,68,69,70,71,72,73,74,7

5,88,90,96 

Modus pikiran  

60,69,72,93 

Modus sosial   

60,62,69,93,94,95,96 

N 

Niat kembali berkunjung (revisit 

intention):  

94 

Niat merekomendasikan 

94 

 

P 
Pengalaman berwisata (memorable 

tourism experience) 

95 

Pagai  

7 

Pariwisata 

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,21,24,25,28,31

,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,4

3,44,49,54,56,59,60,61,62,67,68,75,

76,78,79,87,89,93,94,95, 

Pelaku pariwisata  

59,60,61,75,76,87,95 

 

Pemarkah komunikasi fatis  

80,95,96 

Pemarkah komunikasi fatis kategori 

direktif 

95 

Pemarkah komunikasi fatis kategori 

ekspresif 

95 

Pemarkah komunikasi fatis kategori 

komisif 

95 

Pemarkah komunikasi fatis kategori 

deklaratif 

96 

Pengajaran bahasa Inggris 

61,69 

Perancis 

13 

Produk budaya 

1,8,94 

 

R 
Ritual kematian  

35,39,41,42,44,45,46,47,48,49,50,5

1,53,54,96 

 

S 
Selandia Baru 

9 
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Siberut 

3,5,6,7,10,13,15,17,20,21,24,25,28,

31,39,40,53,54,55,56,62,67,68,69,8

8,90 

Sikerei 

41,43,45,47,48,49,96 

Surat-surat bisnis 

62,66,67,75,76,78,83,88,89 

Swedia 

13 

 

T 
Tarian 

7,12,15,34 

Tahap awal ritual kematian 

44 

Tahap kedua ritual kematian 

45 

Tahap ketiga ritual kematian 

47 

Topik komunikasi fatis 

65,68,71,72,73,74,88 

Tradisi kematian  

34,37,38,39,41,42,45,49,53,96 

Turki 

35 

Turuk 

15,28,56 

U 
Ukraina 

14 

Uma 

7,16,27,41,42,44,45,46,47,48,49,50,

51,52,53,56,57,69,96 

Ungkapan khusus kematian 

51 

Unsur keterlibatan pengunjung 

12 

Unsur kontak budaya 

12 

Unsur niat merekomendasikan 

12 

W 
Wisata budaya 

1,2,5,6,7,8,9,10,11,13,17,20,21,22,2

3,25,28,31,32,33,34,36,37,38,39,40,

41,53,54,56,68,93,94,96 

Wisata selancar (surfing tourism) 

2,6,40, 

Warisan budaya benda (tangible 

cultural heritage) 

93,97 
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