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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada umumnya setiap orang pasti melaksanakan apa yang disebut dengan

pernikahan. Pernikahan itu sendiri merupakan perintah agama, menurut bahasa

pernikahan ialah berkumpul dan bercampur, menurut istilah syarak pernikahan

ialah ijab dan qobul (‘aqad) yang menghalalkan antara pria dan wanita yang telah

dipertemukan dalam suatu ikatan janji untuk menjalani kehidupan bersama.

Namun, tidak hanya berhenti disitu saja didalam pernikahan bukan menikahkan

antara pria dan wanita saja tetapi menikahkan kedua keluarga besar serta

menikahkan dua budaya yang berbeda sebelumnya, terjadinya pernikahan kedua

pasangan tersebut serta budayanya tidak dapat ditolak karena interaksi serta

komunikasi antarbudaya dalam hal ini pasti akan terjadi. Proses interaksi dalam

komunikasi antarbudaya sebagian besar dipengaruhi oleh perbedaan kultur.

Orang-orang dari budaya yang berbeda akan berinteraksi secara berbeda pula,

akan tetapi perbedaan budaya ini diharapkan tidak dijadikan sebagai penghambat

proses interaksi dalam budaya yang berbeda. Interaksi dan komunikasi harus

berjalan satu sama lain dalam pernikahan yang berbeda budaya terlepas dari

mereka sudah saling mengenal atau belum. Pada nyatanya kehidupan yang

menunjukan bahwa kita tidak hanya berhubungan dengan orang yang berasal dari

satu etnik, akan tetapi juga dengan orang yang berasal dari etnik lainnya.

Sehingga dalam hal ini komunikasi antarbudaya menjadi penting untuk membuka
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pandangan dari monokultural menjadi multicultural, sehingga tercipta komunikasi

antarbudaya yang efektif (Liliweri, 2002:20).

Dalam komunikasi antarbudaya seperti dalam proses komunikasinya,

seseorang pasti berusaha memaksimalkan hasil interaksi. Individu cenderung akan

berinteraksi dengan orang lain yang mereka perkirakan akan memberikan hasil

yang positif, apabila mendapatkan hasil yang positif maka proses komunikasi

tersebut akan terus ditingkatkan, ketika dalam proses komunikasi tersebut dirasa

mendapat hasil yang negative maka pelaku komunikasi tersebut mulai menarik

diri dan mengurangi proses komunikasi. Dalam berinteraksi konteks keberagaman

kebudayaan kerap kali menemukan masalah atau hambatan-hambatan yang tidak

diharapkan sebelumnya, layaknya dalam penggunaan bahasa, lambang-lambang,

nilai-nilai atau norma dan lain sebagainya. Hambatan-hambatan yang terjadi

mungkin disebabkan karena adanya sikap yang tidak saling pengertian antara satu

individu dengan lainnya yang berbeda budaya. Padahal syarat untuk terjadinya

interaksi dalam pernikahan yang berbeda budaya tentu saja harus ada saling

pengertian atau pertukaran informasi serta makna antara satu dengan yang

lainnya. Diakui atau tidak perbedaan latar belakang budaya bisa membuat kita

sangat kaku dalam proses berinteraksi dan berkomunikasi. Untuk mewujudkan

komunikasi yang baik atau efektif. Dalam berkomunikasi dan berinteraksi dalam

budaya yang berbeda, banyak hal yang harus diperhatikan dan banyak juga

kemungkinan terjadinya kesalah pahaman di dalamnya. Perbedaan-perbedaan

tersebut melahirkan sikap prasangka sosial dan prasangka yang tidak baik akan

etnik tertentu.
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Layaknya pernikahan antar budaya, pada umumnya suatu pernikahan

dilakukan oleh sepasang manusia yang saling mengucapkan lafal janji nikah untuk

menjalani kehidupan berumah tangga sebagai suami istri. Seperti cotoh pada

pernikahan etnik Arab dimana pasangan atau dua mempelai tersebut harus sesama

etnik. Sesuai dengan aturan adat istiadat etnik Arab bahwa dalam pernikahan etnik

Arab seorang pria boleh memilih siapa saja pasanganya tanpa melihat

pasangannya berasal dari etnik lain ataupun sesama etnik, sedangkan untuk

seorang wanita dari etnik Arab diinginkan atau tidak diinginkan subjek harus

menikah dengan sesama etnik. Apabila wanita tersebut tidak menikah dengan

sesama etnik maka wanita tersebut akan dikeluarkan dari struktur nama keluarga

serta diasingkan oleh keluarga besarnya. Karena etnik Arab meyakini bahwa

sanya seorang wanita Arab itu tidak dapat meneruskan garis keturunan yang

mereka miliki apabila wanita Arab tersebut menikah dengan lain etnik selain etnik

Arab, sedangkan apabila wanita Arab tersebut menikah dengan pria Arab pula

mereka diyakini dapat meneruskan garis keturunan Arab tersebut.

Selain memiliki hambatan seperti hal diatas pasangan berbeda etnik juga

akan mengalami hambatan lain, layaknya pasangan suami istri berbeda etnik Arab

dengan Jawa yang cenderung ingin menampilkan ciri khas budaya diri masing-

masing secara dominan satu sama lain. Tetapi mereka tidak sadar bahwa dorongan

seperti itu muncul karena mereka tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan

komunikasi yang efektif satu sama lain. Serta salah satu penyebab terjadinya

konflik adalah karena adanya miss communication diantara kedua belah pihak

dalam ikatan perkawinan, miss communication terjadi antara lain karena adanya

perbedaan etnik yang sangat jauh antara etnik satu dengan etnik yang lain. Hal ini
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akan memicu seseorang mengalami “culture shock” manakala ia memasuki suatu

kehidupan baru dengan budaya yang berbeda tanpa ia ketahui sebelumnya

(Littlejohn 2009:295).

Dalam hal ini pasangan pernikahan antar budaya akan mengalami adaptasi

serta akulturasi dengan budaya masing-masing. Layaknya pasangan berbeda etnik,

etnik Arab dengan etnik Jawa dimana mereka akan terlibat dalam proses konstan

untuk membicarakan identitas hubungan mereka serta siapa mereka sebagai

pasangan. Ketika itu pula mereka akan membentuk identitas sebuah hubungan,

perbedaan budaya sebenarnya nampak jelas dan mereka akan menemukan diri

mereka terlibat dalam komunikasi interkultural disaat mereka mempertimbangkan

aspek-aspek budaya dari hubungan mereka. Selain hambatan diatas masalah

terbesar pasangan tersebut adalah karakteristik unik mereka sebagai pasangan

yang menikah berbeda etnik, terlepas dari masalah budaya mereka juga

memerlukan adanya komunikasi interpersonal. Disanalah pasangan tersebut harus

beradaptasi dengan baik tanpa melupakan akulturasi yang harus mereka sesuaikan

untuk mengarah kepada asimilasi. Dalam teori pengelolaan identitas yang

dikembangkan oleh Tadasu Todd Imahori dan William R. Cupach menunjukan

bagaimana identitas tersebut terbentuk, terjaga, dan berubah dalam hubungan

(Littlejohn 2009:294).

Erna Ferina Manalu mahasiwa Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas

Padjadjaran untuk menempuh proses akhir studi telah meneliti tentang; “

Pernikahan Sebagai Identitas Diri “. Berdasarkan penelitian terdahulu bahwa

dalam sebuah pernikahan campur dapat menghasilkan sebuah identitas baru dari

pola penyesuaian komunikasinya yaitu: (1) Makna identitas diri dalam sebuah
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pernikahan campur terbentuk karena budaya patrilineal dari pasangan dan

karakteristik dalam memilih pasangan. Sehingga identitas diri dibedakan menjadi

dua yaitu identitas diri sebelum (terbentuk dari karakter, budaya asal, lingkungan

keluarga) dan setelah menikah (terbentuk dari pasangan, budaya pasangan,

lingkungan/pergaulan) (2) Pola Komunikasi Antar pribadi dalam pernikahan

campur dilakukan dalam bentuk penyesuaian komunikasi. Dihasilkan tiga pola

yaitu adaptif, inisiatif dan dominan. (3) Adaptasi yang terjadi dalam sebuah

pernikahan campur dilakukan untuk mempertahankan keharmonisan rumah

tangga. Adapun bentuk-bentuk adaptasi yang dilakukan yaitu adaptasi bahasa,

makanan, ritual dan adat istiadat, agama, serta pergaulan atau lingkungan.

Untuk mencapai hasil penelitian tersebut, peneliti terdahulu menggunakan

metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang berfokus pada

pengalaman subjektif manusia dan interprestasi dunia. Dengan subjek yang telah

ditetapkan sebelumnya dan memiliki karakteristik dengan metode sampling

purposive. Teknik analisa data menggunakan beberapa tahapan meliputi observasi

partisipatif dan wawancara mendalam kepada subjek penelitian.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti dapat dilihat dari

fokus penelitian terdahulu. Dari contoh penelitian terdahulu, peneliti lebih fokus

pada pernikahan sebagai identitas diri yang mana sebuah pernikahan campur

dapat menghasilkan identitas diri yang baru. Sedangkan dari penelitian yang akan

diteliti berfokus pada pengelolaan identitas dalam pernikahan berbeda etnik, yang

mana dalam pengelolaan identitas mengfokuskan pada siapa mereka sebagai

pasangan dalam pernikahan berbeda etnik. Dapat dilihat dari dua penelitian yang

telah terlaksana dengan yang akan dilaksanakan memiliki perbedaan, maka dari
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itu penelitian terdahu diharapkan dapat menjadi pembanding untuk penelitian

yang akan dilaksanakan.

Dari fenomena yang diatas, peneliti tertarik untuk mengeksplorasi

pengelolaan identitas dalam pernikahan antar budaya yang terjadi pada pernikahan

etnik Arab dengan Jawa dalam menciptakan pengelolaan identitas serta

komunikasi antar budaya dengan baik.

1.2. Rumusan Masalah

 Bagaimana pengelolaan identitas budaya dalam pernikahan antar etnik

Arab dan etnik Jawa di daerah pasuruan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengeksplorasi pengelolaan identitas dalam pernikahan antar etnik

Arab dan Jawa di daerah Pasuruan.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan

memperluas wawasan pengetahuan ilmu komunikasi, khusunya pada bidang

kajian komunikasi lintas budaya. Yaitu, mengenai pengelolaan identitas dalam

pernikahan berbeda etnik atau pernikahan antarbudaya yang marak sedang terjadi

di dalam kalangan etnik Arab dengan Jawa.
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1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat khususnya sebagai acuan dalam

mempelajari konteks pengelolaan identitas serta komunikasi antarbudaya yang

terjadi dalam pernikahan berbeda etnik untuk menciptakan keharmonisan, saling

menghargai, dan toleransi. Serta turut meningkatkan pengetahuan akan

pentingnya komunikasi antar budaya. Dengan adanya penelitian ini dapat

dijadikan bahan untuk memahami atau menambah wawasan satu sama lain akan

pentingnya komunikasi antar budaya yang dimiliki masing-masing serta

pengelolaan identitas itu sendiri.


