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SIMPULAN 

Cerita legenda yang terdokumenkan adalah (1) Legenda Kampung Sala, (2) 
Legenda Kampung Bathangan, dan (3) Legenda Kampung Bibis. Nilai-nilai 
kearifan lokal yang ditemukan dalam cerita legenda tersebut adalah (1) nilai 
kepemimpinan, (2) nilai tradisi dan kebudayaan, (3) nilai sosial, dan (4) nilai 
pengabdian. Nilai kepemimpinan terlihat dalam Legenda Kampung Sala. Nilai 
tradisi dan kebudayaan terlihat dalam Legenda Kampung Bibis. Nilai sosial terlihat 
dalam Legenda Kampung Bathangan dan nilai pengabdian terlihat dalam Legenda 
Kampung Sala. 
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ABSTRAK 
 

Konteks budaya dan komunikasi merupakan bagian integral dalam kehidupan bermasyarakat dan 
menjadi bagian penting di dalam kehidupan kita. Banyak masalah komunikasi terjadi akibat tidak 
memperhatikan aspek komunikasi. Komunikasi yang baik adalah dengan memperhatikan budaya 
setempat yang ada di dalam masyarakat. Sebagaimana disampaikan dalam kearifan lokal bangsa 
bahwa di mana pun kita berada kita mestilah memperhatikan budaya dan aspek bahasa yang ada di 
masyarakat. Yang melabelkan kepada pengaruh dalam budaya bangsa kita bahwa upaya dalam 
berbahasa adalah hal penting yang harus tetap diperhatikan. Masalah yang ingin dilihat di dalam 
tulisan ini adalah budaya dan komunikasi di dalam aspek antropologi komunikasi dalam konteks 
berbahasa daerah. Hasil dari penelitian ini dapat dilihat bahwa budaya dan komunikasi mengambil 
bagian penting di dalam kajian antropologi komunikasi. Artinya hal ini penting dipahami untuk 
memastikan bahwa budaya bangsa menjadi hal penting yang harus tetap diperhatikan di dalam 
budaya bangsa kita. Hasil yang didapat berupa keadaan komunikasi dan budaya dalam berbahasa 
daerah dapat memengaruhi  kondisi bangsa yang lebih baik menuju kemakmuran dalam berbahasa. 
Kata kunci: komunikasi, budaya, antropologi, komunikasi dan bahasa daerah 
 
 
 
PENDAHULUAN 

Konteks komunikasi merupakan bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat dan 
menjadi bagian penting di dalam kehidupan kita. Komunikasi yang baik adalah dengan 
memperhatikan budaya setempat yang ada yang tentu membawa kepada pengaruh dalam budaya 
kita. Pemahaman akan budaya sangat penting di dalam persoalan yang melanda kita sehari-hari, 
artinya budaya selalu melingkupi kehidupan kita yang selalu bersama dengan budaya. 
Kebersamaan dalam budaya menunjukkan akan arti penting budaya dalam kehidupan kita. 
Kehidupan kita sebenarnya dilingkupi oleh kehidupan budaya yang selalu berada dalam kehidupan 
kita sehari-hari karena kita selalu berhadapan dengan budaya. Budaya telah menjadi bagian dari 
kehidupan kita. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai kebudayaan bangsanya sendiri, 
yang memandang bahwa solusi dari persoalan yang melanda bangsa hanya bisa diselesaikan 
dengan budaya yang telah menjadi bagian penting dari bangsa kita.  

Budaya bangsa kita adalah budaya yang sudah berakar ribuan tahun lamanya, yang harus 
dipertahankan dan dilestarikan dengan baik dan berkelanjutan. Sebenarnya solusi dari berbagai hal 
dari bangsa kita adalah ketika semua hal kembali kepada budaya masing-masing yang kita miliki 
sebagai sebuah bangsa. Bangsa kita adalah bangsa yang selama ratusan bahkan ribuan tahun 
dengan budaya. Bangsa Indonesia akan maju bila melakukan banyak hal yang berhubungan dengan 
masalah-masalah yang bersangkutan dengan budaya bangsa yang hari ini telah banyak dilupakan 
oleh kebanyakan orang. Padahal jika dipahami secara saksama, bangsa ini menjadi besar karena 
adanya pemahaman dan juga karena budaya bangsa yang telah berakar cukup lama di dalam bangsa 
kita. Bangsa kita adalah bangsa yang berbudaya dengan berlatar belakang banyak sekali 
kebudayaan yang tetap harus dipelihara dengan baik oleh bangsa yang besar ini.  

Bangsa yang mempunyai peradaban dari masa lampau yang begitu memengaruhi banyak 
hal. Dalam budaya yang telah menjadi bagian penting yang harus diperhatikan oleh bangsa yang 
telah membawa kepada banyak hal dalam budaya bangsa yang harus tetap dipertahankan sebagai 
bangsa yang beradab. Bangsa yang beradab adalah bangsa yang menjadikan budaya sebagai 


