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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 Kebudayaan Indonesia berlandaskan Pancasila yang merupakan ideologi 

dasar bagi Negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata yang berasal dari 

bahasa sansekerta: Panca artinya lima dan Sila berarti prinsip atau asas. Pancasila 

merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi 

seluruh rakyat Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda 

Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walau berbeda-

beda namun tetap satu jua. Semboyan tersebut memiliki makna untuk mempererat 

perbeaan budaya di Indonesia, yang merupakan Negara Kepulauan. Berbagai 

macam adat istiadat dan budaya dari Sabang sampai Merauke dengan memiliki 

keragaman suku budaya yang berbeda-beda. 

 Indonesia adalah Negara yang terdiri dari beberapa suku dengan memilki 

perbedaan budaya yang berbeda dengan satu sama lain. Adanya keberagaman 

itulah Indonesia memiliki ciri khas dan keunggulan. Indonesia menjadi unik 

karena keberagaman dan ciri khasnya, salah satunya adalah komunikasi antar 

budaya yang berbeda-beda.  Dalam kehidupan sehari-hari manusia melakukan 

komunikasi. Komunikasi merupakan bagian penting dan dasar dari makhluk 

hidup. Setiap orang, memiliki cara yang berbeda dalam berkomunikasi. Perbedaan 

tersebut didasarkan pada kebiasaan, bahasa, dan agama yang berbeda. Seperti 

halnya dengan budaya, komunikasi dan budaya saling berhubungan antara satu 
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dengan yang lainnya. Cara seseorang berkomunikasi dipengaruhi oleh budaya 

dimana orang tersebut berasal.  

 Kebudayaan mempengaruhi perilaku manusia karena setiap orang akan 

menampilkan kebudayaannya tatkala dia bertindak (Liliweri, 2003: 10). Artinya 

bahwa komunikasi dan budaya tidak bisa dipisahkan. Semua tindakan yang 

dilakukan sangat bergantung pada budaya yang melekat dalam diri individu. 

Landasan diri dalam berkomunikasi dengan orang banyak adalah budaya. Jika 

tinggal dilingkungan dimana orang sekitarnya memiliki beragam kebudayaan, 

maka berbagai macam pula kita melakukan cara-cara berkomunikasi. 

 Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus 

dibiasakan dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya 

(Koentjaraningrat, 1997). Dari definisi tersebut bahwa didalam kebudayaan 

terdapat gagasan, budi dan karya manusia. Gagasan dan karya manusia itu akan 

menjadi kebudayaan setelah sebelumnya dibiasakan dengan belajar. Memandang 

kebudayaan hanya dari segi hasil karyanya adalah tidak tepat. Demikian juga 

melihat sesuatu hanya dari gagasan manusia juga terlalu sempit dengan kata lain 

kebudayaan menemukan bentuknya jika dipahami secara keseluruhan (Nurudin, 

2004: 50). 

 Kekuatan pembaruan yang selama ini menjadi momok masyarakat namun 

tidak dapat di hindari adalah adanya sentuhan budaya (cultural encounters). 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang komunikasi 

telah memperlancar mobilitas penduduk serta komunikasi yang mendorong 

peningkatan intensitas kontak-kontak budaya. Nurudin (2004: 49) menjelaskan 

bahwa asumsi dasarnya adalah komunikasi merupakan suatu proses budaya. 
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Artinya, komunikasi yang ditujukan pada orang atau kelompok lain tak lain 

adalah sebuah pertukaran kebudayaan. Sedangkan, bahasa adalah alat komunikasi. 

Dengan demikian, komunikasi juga disebut sebagai proses budaya. 

 Hal ini menunjukan bahwa orang dari latar belakang kebudayaan yang 

berbeda akan menunjukkan pengalaman yang tidak sama antara satu sama lain, 

maka munculah perbedaan-perbedaan persepsi. Unsur sosio budaya yang 

memiliki pengaruh terhadap makna dalam setiap persepsi yang pada diri individu 

yaitu: Kepercayaan (belief), dalam komunikasi antar budaya kepercayaan tidak 

dapat disalahkan ataupun dibenarkan. Budaya mempengaruhi dalam pembentukan 

suatu kepercayaan. Sistem nilai (value) merupakan suatu perangkat aturan yang 

telah disusun untuk membuat suatu nilai-nilai dan dapat dijadikan sebagai alat 

untuk pengurangan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Sistem sikap 

(attitude), lingkungan tempat tinggal akan membentuk suatu sikap, bagaimana 

cara merespon, dan berakhir dengan bagaimana individu dalam berperilaku. 

Pandangan dunia (world view) dan organisasi sosial (social organization) terdapat 

dua organisasi sosial yang paling dominan dalam membangun persepesi yaitu 

keluarga dan sekolah. Keluarga berperan utama untuk mendidik anak dari awal 

perkembangan dalam kehidupannya dan membimbing anak dalam menggunakan 

bahasa, sehingga mengajarkan kata-kata dan juga dialek dalam bertutur kata. 

Sekolah juga memiliki peran dalam bertanggung jawab dan mengenalkan suatu 

budaya (Sihabudin, 2011: 39). 

 Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam suku bangsa. 

Tidak heran jika di Indonesia memiliki peluang yang cukup besar untuk 

melakukan pernikahan dengan latar belakang budaya yang berbeda. Pernikahan 
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dengan satu suku menjadi hal biasa yang sering dijumpai. Namun dengan adanya 

penikahan antar suku ini menjadi suatu hal yang baru atau kebiasaan yang baru 

bagi pasangan tersebut.  

 Pernikahan dengan beda etnis atau antar suku ini tentunya tidak berjalan 

lancar, banyak hambatan dan masalah yang dapat terjadi. Perbedaan latar 

belakang budaya, pola pikir, sikap, kebiasaan, tingkah laku/perilaku, dan bahasa 

menjadi faktor penghambat dalam melakukan interaksi dengan dua etnis yang 

berbeda ini. Dalam lingkungan keluarga yang melakukan pernikahan dengan dua 

etnis atau antar suku ini akan terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi. 

Kesalahpahaman dalam hal ini dapat melibatkan suami, istri, anak, serta keluarga 

lain yang tinggal dalam satu rumah. Tentunya dalam menangani kesalahpahaman 

ini bagi pihak yang terlibat harus memahami dan menghargai perbedaan budaya 

tersebut. Memahami dan menghargai perbedaan budaya dilakukan dengan adanya 

kesepakatan di antara mereka, budaya mana yang dapat mendominasi atau 

terjadinya kebudayaan baru akibat dari peleburan dua budaya tersebut, bahkan 

bisa saja kedua budaya tersebut dapat berjalan bersamaan dalam satu rumah. 

 Keluarga yang melakukan pernikahan antar etnis ini sering melakukan 

interaksi dengan satu sama lain, bahkan dengan menggunakan bahasa yang sama, 

namun tidak berarti komunikasi keduanya berjalan dengan baik. Keluarga beda 

etnis ini dengan sendirinya harus menciptakan pengertian. Salah satu contoh 

pernikahan antar etnis yaitu antara Etnis Jawa dengan Etnis Makassar. Adanya 

faktor kecapakan hidup diantara kedua etnis tersebut. Etnis Makassar dikenal 

dengan budayanya dan berpatokan pada adat dan nilai-nilai sosial yang 
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membentuk kearifan lokal. Sedangkan Suku Jawa berpatokkan pada etika dan 

sikap. 

 Stereotip merupakan evaluasi atau penilaian yang kita berikan kepada 

seseorang baik secara negatif ataupun positif, stereotip dapat menyamaratakan 

ciri-ciri sekelompok orang yang berasal dari kelompok tertentu (Samovar, 2010: 

203). Stereotip cenderung terjadi ketika dihadapkan dengan banyak orang asing 

mengenai suatu hal yang tidak sama atau sesuatu yang tidak kita ketahui. Salah 

satu bentuk prasangka antar suku adalah stereotip. Kepercayaan dalam prasangka 

memiliki beberapa karakteristik: (1) ditujukan dalam suatu kelompok sosial dan 

anggotanya, kelompok tersebut berdasarkan ras, etnis, gender, usia, dan tampilan 

komunikasi verbal maupun nonverbal, (2) menurut Brislin menjelaskan bahwa 

perasangka berhubungan dengan perasaan mengenai baik dan buruk, benar dan 

salah, bermoral, ataupun tidak bermoral. Perasan-perasaan ini terkadang 

menimbulkan perdebatan hangat mengenai perilaku yang berdasarkan pada 

prasangka, (3) prasangka itu terpusat, seberapa besar kepercayaan dalam 

menentukan perilaku seseorang terhadap yang lainnya (Samovar, 2010: 207). 

 Fenomena terjadinya komunikasi antar budaya dalam keluarga pernikahan 

beda suku di Asrama Yon Zipur 10 ini menarik untuk diteliti, terutama pernikahan 

antara Etnis Jawa dengan Etnis Makassar. Mengingat bahwa lokasi yang 

ditujukan dalam melakukan penelitian ini merupakan kompleks tentara yang 

dimana penduduknya berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. 

Pernikahan beda etnis ini antara Etnis Jawa dan Etnis Makassar, dalam melakukan 

komunikasi dengan orang lain dan memilih untuk tinggal di Jawa, bahasa 

manakah yang sering digunakan makassar atau jawa. Bahasa Makassar pun tidak 
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banyak orang mengetahui jika memilih untuk tinggal di Jawa. Namun, dialek 

yang digunakan dalam berkomunikasi tidak dapat dihilangkan. Sehingga orang 

lain perlu memahami pesan apa yang akan disampaikan karena memiliki ciri 

khusus yang dapat membedakan yaitu tekanan, intonasi, serta panjang pendeknya 

dapat menciptakan aksen yang berbeda. 

 Selain itu dalam melakukan kehidupan sehari-hari adat jawa dengan 

makassar pun berbeda, terlebih dalam hal berkomunikasi. Masyarakat jawa 

terkenal dengan bahasa dan dialeknya yang luwes dan lembut. Sedangkan 

masyarakat makassar dikenal dengan bahasanya yang lugas. Sehingga dalam 

keluarga yang melakukan pernikahan antara Etnis Jawa dengan Etnis Makassar 

memiliki banyak perbedaan dalam berkomunikasi. Pengetahuan tentang perilaku 

komunikasi antar etnis diperlukan pula agar individu lebih memiliki kompetensi 

dalam hal berkomunikasi. Soal kecakapan ini tidak terlepas dari stereotip yang 

telah terjadi, orang yang berasal dari Etnis Jawa lebih mengutamakan rasa 

sungkan, tenggang rasa, mengalah atau menahan diri sehingga membentuk 

perilaku yang kurang tebuka dalam hal berkomunikasi. Sedangkan orang 

makassar lebih tegas dalam melakukan interaksi dengan orang lain. 

 Kepercayaan, norma, dan nilai banyak diwariskan kepada masing-masing 

budaya. Topik dalam kehidupan keluarga yang berbeda suku ini adalah budaya. 

Sering terjadi bahwa keluarga yang berbeda etnis tidak dapat mempertahankan 

pernikahannya. Akan tetapi banyak juga yang dapat mempertahankan 

keharmonisan dalam berkeluarga meski memiliki latar belakang budaya yang 

berbeda. Hal inilah yang membuat peneliti untuk dapat melihat sejauh mana 

keberhasilan suatu komunikasi antarbudaya pernikahan yang berbeda etnis dapat 
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menciptakan keharmonisan dalam membina keluarga selama bertahun-tahun dan 

memiliki banyak anak.  Dari penjabaran latar belakang diatas peneliti dapat 

menarik sebuah judul “Komunikasi Antarbudaya Dalam Keluarga Etnis Jawa-

Makassar” (Studi Pada Keluarga Etnis Jawa-Makassar di Asrama Yon Zipur 10/2 

Kostrad Kota Pasuruan). 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah Bagaimana komunikasi antarbudaya dalam keluarga Etnis 

Jawa-Makassar di Asrama Yon Zipur 10/2 Kostrad Kota Pasuruan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan identifikasi permasalahan yang diajukan, maka secara umum 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi antarbudaya dalam 

keluarga Etnis Jawa – Makassar di Asrama Yon Zipur 10/2 Kostrad Kota 

Pasuruan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara Akademis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang komunikasi, terutama 

terkait dengan komunikasi antarbudaya dalam keluarga yang memiliki latar 

belakang kebudayaan yang berbeda, khususnya Etnis Jawa-Makassar. 

b. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber 

acuan bagi peneliti selanjutnya dengan mengembangkan penelitian secara 

komprehensif serta mempeluas subjek penelitian, untuk memperoleh data 

yang reprentatif. 
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1.4.2 Secara Praktis 

a. Bagi Keluarga yang berbeda Etnis Jawa dengan Makassar, penelitian ini

diharapkan dapat memberikan suatu petunjuk bahwa pentingnya sebuah 

komunikasi untuk menjembatani konflik yang terjadi didalam keluarga, 

termasuk konflik perbedaan prinsip, sikap, pola pikir, dan perilaku sehingga 

dapat menemukan solusi terbaik bagi kedua pihak. 

b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

kepada masyarakat agar tidak mempermasalahkan perbedaan budaya yang 

terjadi dalam suatu pernikahan, karena dengan saling menghargai dan 

menghormati, komunikasi dengan orang yang berbeda latar belakang 

budaya akan berjalan dengan baik. 

c. Bagi peneliti, dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan

terntang komunikasi antarbudaya, terutama dalam melakukan aktivitas dan 

pergaulan dengan orang yang berbeda budaya, sehingga dapat megetahui 

dan menerima perbedaan - perbedaan budaya yang ada dalam setiap etnis. 


