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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu penting dalam penelitian ini. Karena, peneliti dapat 

mengetahui permasalahan apa saja yang sudah diteliti, memperkuat keinginan untuk 

meneliti sesuatu karena adanya penelitian terdahulu yang relevan dan juga dapat 

menjadi sumber dokumen penelitian. Adapun berikut ini pemaparan hasil penelitian 

terdahulu yang memiliki kesamaan dengan apa yang peneliti teliti, antara lain: 

 Pertama, skripsi Fahri Natsir (2016) yang berjudul “Komunikasi Pasangan 

Pernikahan Antar Etnis Bugis dan Etnis Tionghoa di Sengkang Kabupaten Wajo 

(Studi Komunikasi Antar Budaya)”, dengan menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan jenis penelitian dekriptif mengenai kegiatan atau perilaku subjek yang diteliti. 

Dalam menyeleksi subyeknya peneliti menggunakan teknik purposive sampling.  

 Mengemukakan bahwa proses komunikasi yang terjadi pada pasangan 

pernikahan Etnis Bugis dan Etnis Tionghoa di Sengkan berjalan dengan lancar. 

Karena telah lama tinggal dan menetap di Sengkang sehingga tidak mengalami 

kesulitan dalam beradaptasi dengan orang Bugis. Bahasa keseharian dalam 

melakukan interaksi pasangan Etnis Bugis dan Etnis Tionghoa ini adalah bahasa 

bugis, pesan yang disampaikan mudah dipahami karena pasangan yang berasal 

dari Etnis Tionghoa telah lancar dalam berbahasa bugis, sehingga umpan balik 

dalam berkomunikasi berjalan dengan lancar. Terjadinya perselisihan diantara 

kedua etnis yang berbeda ini adalah terjadinya perbedaan pendapat, namun tidak 

sampai menghambat proses komunikasi. 
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 Peneliti menjelaskan terdapat dua faktor yang mempengaruhi proses 

komunikasi pasangan pernikahan Etnis Bugis dan Etnis Tionghoa di Sengkang. 

Faktor pertama yaitu faktor orientasi budaya. Perbedaan budaya diantara 

keduanya bukan menjadi penghambat untuk melakukan pernikahan beda etnis. 

Pasangan Etnis Tionghoa dapat memahami budaya Bugis karena telah lama 

berbaur dengan mayarakat Suku Bugis dari kecil. Keduanya saling belajar dan 

memahami kebudayaan dari masing-masing dengan cara bertanya tentang 

bagaimana budaya pasangannya. Faktor kedua yaitu agama dan kepercayaan. Dua 

informan peneliti mengaku tidak menjadi penghalang untuk menikah dengan 

Suku Bugis yang memiliki agama berbeda karena telah memahami dan belajar 

bagaimana Islam di Sengkang. Berbeda dengan informan yang ketiga rela untuk 

meninggalkan agamanya dan berpindah kepercayaan yang sama dengan istrinya 

karena berpendapat bahwa rasa cintanya kepada istri. 

 Kedua, Tesis Rullyanti Puspowardhani (2008) yang berjudul “Komunikasi 

Antarbudaya dalam Keluarga Kawin Campur Jawa-Cina di Surakarta”, dengan 

pendekatan interpretative dan menggunakan studi fenomenologi yang fokus 

penelitian pada pengalaman seseorang. Peneliti menggunakan teknik sampling 

theoretical contruct sampling. 

 Penelitian ini mengungkapkan bahwa masyarakat manapun cenderung 

memiliki stereotip terhadap orang lain. Sering melakukan interaksi dengan 

menggunakan bahasa yang sama sekalipun bukan berarti komunikasi dapat 

berjalan dengan lancar. Masyarakat masih memiliki perasangka terhadap 

kelompok lain dan enggan untuk bergaul dengan kelompok tersebut. 
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 Dalam melakukan pernikahan dengan suku yang berbeda, stereotip 

mempengaruhi keluarga besar dalam mengambil keputusan untuk dijadikan 

pasangan hidup. Hubungan kekeluargaan dalam Etnis Cina sangatlah kuat, 

sehingga pendapat dari keluarga juga dijadikan pertimbangan dalam mengambil 

sebuah keputusan. Dalam melakukan pernikahan kawin campur dibutuhkan 

sebuah komitmen agar kesalahpahaman yang terjadi akan dapat teratasi. Adanya 

perbedaan budaya maka keduanya harus saling dapat meyakinkan kepada 

keluarga besar masing-masing. Hal ini diperkuat dengan landasan agama, apalagi 

dengan pasangan-pasangan yang memiliki agama dan keyakinan yang sama. 

 Pasangan yang memilih untuk melakukan pernikahan kawin campur 

memiliki pola pikir yang harus terbuka, karena jika tidak memiliki pola pikir yang 

terbuka maka akan terjadi pemaksaan kehendak untuk mempraktikkan 

kepercayaan, nilai dan norma yang dianut pasangan. Persoalan-persoalan dalam 

rumah tangga dijalani dengan sikap melihat bahwa persoalan tersebut bukan 

berasal dari perbedaan kebudayaan yang ada melainkan persoalan yang sama 

dengan keluarga lain. Sehingga keputusan yang dijadikan untuk memecahkan 

suatu persoalan bukan dari emosional pribadi dengan budaya masing-masing, 

melainkan pemikiran yang rasional sebagai jalan untuk memecahkan masalah. 

2.2 Komunikasi Antarbudaya 

2.2.1 Definisi Komunikasi Antarbudaya 

 Menurut beberapa ahli dalam buku Liliweri (2013: 11) menjelaskan 

pengertian tentang  komunikasi antarbudaya, diantaranya yaitu: “komunikasi 

antarbudaya terjadi di antara produser pesan dan penerima pesan yang latar 

belakang kebudayaannya berbeda”. Berbeda dengan pengertian dari Charley H. 

Dood mengatakan bahwa “komunikasi antarbudaya meliputi komunikasi yang 
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melibatkan peserta komunikasi yang mewakili pribadi, antarpribadi, dan 

kelompok dengan tekanan pada perbedaan latar belakang kebudayaan yang 

mempengaruhi perilaku komunikasi para peserta. Selain itu definisi komunikasi 

antarbudaya juga dijelaskan oleh Guo-Ming Chen dan William J. Starosta 

mengatakan bahwa “komunikasi antarbudaya adalah proses negoisasi atau 

pertukaran sistem simbolik yang membimbing perilaku manusia dan membatasi 

mereka dalam menjalankan fungsinya sebagai kelompok” (Liliweri, 2013: 11). 

 Dari definisi komunikasi antarbudaya yang telah disebutkan oleh beberapa 

ahli tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa komunikasi antar budaya adalah 

interaksi antarpribadi yang dilakukan antar dua orang atau lebih dengan memiliki 

latar kebudayaan yang berbeda. 

 Komunikasi antarbudaya merupakan komunikasi antarpribadi yang memiliki 

latar belakang kebudayaan yang berbeda dalam satu bangsa sekalipun. Pada gambar 2.1 

adalah model komunikasi antarbudaya oleh Gudykunts, and Kim (dalam Ridwan, 

2016: 108-111).  

Gambar 2.1 Model Proses Komunikasi Antarbudaya  

William B. Gudykunst dan Young Yun Kim 

 

 

Sumber: Gudykunst, Yun Kim 1993 dalam (Ridwan, 2016: 109) 
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 Menurut model komunikasi Gudykunst dan Kim, kedudukan sender 

dengan receiver adalah sama. Dengan kata lain, pribadi A dan pribadi B dapat 

berperan sebagai pengirim sekaligus penerima. Masing-masing pribadi dapat 

melakukan penyandian pesan sekaligus penyandian balik pesan. Pesan dari 

pribadi A dapat juga menjadi umpan balik bagi pribadi B. Pesan pribadi B dapat 

menjadi umpan balik pribadi A. 

 Dalam penyampaian pesan, ada faktor yang memengaruhi receiver untuk 

menanggapi pesan itu. Faktor-faktor tersebut berupa filter konseptual yang terdiri 

atas faktor budaya, sosio-budaya, psikobudaya dan lingkungan. 

 Menurut Gudykunst dan Kim, penyandian pesan dan penyandian balik 

pesan merupakan proses interaktif yang dipengaruhi oleh filter-filter konseptual 

yang dikategorikan menjadi faktor-faktor budaya, sosiobudaya, psikobudaya dan 

foktor lingkungan. 

 Lingkaran paling dalam mengandung interaksi antara penyandian pesan 

dan penyandian pesan balik pesan, dikelilingi tiga lingkaran lainnya yang 

mempresentasikan pengaruh budaya, sosiobudaya, dan psikobudaya. Ketiga 

lingkaran dengan garis putus-putus mencerminkan hubungan faktor yang tidak 

dapat dipisahkan dan saling memengaruhi. 

 Lingkungan memengaruhi kita dalam menyandi dan menyandi balik 

pesan. Lokasi geografis, iklim, situasi arsitektural (lingkungan fisik), dan persepsi 

atas lingkungan tersebut memengaruhi cara kita menafsirkan rangsangan yang 

datang dan prediksi yang dibuat mengenai perilaku orang lain.  

 Menurut Deddy Mulyana dan Jalaludin Rakhmat (2006: 23) dalam 

melakukan percakapan memiliki bahasa yang sama, menganut agama yang sama, 
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dan tinggal di daerah geografis yang sama namun, kelompok-kelompok tersebut 

masih memiliki budaya yang agak berbeda, pengalaman yang tidak sama, dan 

memiliki persepsi yang berbeda juga. Bahkan gaya hidup, kepercayaan, nilai serta 

sikap mereka pun berbeda. Oleh karena mereka mempunyai budaya yang serupa, 

perbedaan terutama mereka terletak pada aspek-aspek persepsi sosial yang 

terbatas. Persepsi sosial merupakan proses pemberian makna kepada objek-objek 

sosial dan peristiwa yang kita temukan di lingkungan dan merupakan suatu aspek 

komunikasi yang penting. Budaya mempengaruhi proses persepsi sehingga kita 

memiliki tatanan-tatanan perseptual yang bergantung pada budaya. 

 Seperti yang di katakan Natsir (2016) komunikasi antar manusia terikat 

oleh budaya, sebagaimana perbedaan budaya antara satu dengan yang lainnya 

tentu praktik dan perilaku dalam berkomunikasi individu-individu yang dibangun 

juga berbeda. Hal ini menjelaskan bahwa melalui pengaruh budayalah manusia 

dapat belajar komunikasi dan memandang dunia mereka melalui kategori-

kategori, konsep-konsep dan simbol-simbol. Tidak hanya itu, orang-orang yang 

berasal dari budaya yang berbeda memiliki pandangan yang berbeda dalam 

memposisikan satu objek atau keadaan, begitu pula sebaliknya. 

  Liliweri (2013: 256) menjelaskan bahwa komunikasi antarbudaya akan 

efektif apabila setiap orang yang telibat dalam proses komunikasi mampu 

meletakkan dan memfungsikan komunikasi di dalam suatu konteks kebudayaan 

tertentu. Selain itu dalam melakukan komunikasi antarbudaya dapat juga 

ditentukan oleh sejauh mana manusia dapat meminimalkan kesalahpahaman dari 

pesan yang diberikan oleh komunikator dan komunikan antarbudaya. 
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2.2.2 Asumsi Asumsi Komunikasi Antarbudaya 

 Menurut Alo Liliweri (2013: 15) ilmu komunikasi mempunyai teori-teori 

yang berguna untuk menerangkan berbagai aktivitas komunikasi manusia. Sebuah 

teori hanya dapat diterapkan dalam suatu lingkungan atau situasi tertentu yang 

disebut dengan asumsi. Asumsi dapat memberikan batasan bagi penerapan suatu 

teori. Asumsi teori komunikasi antarbudaya adalah pernyataan yang menjelaskan 

bahwa suatu tempat atau keadaan dimana teori-teori komunikasi antarbudaya tersebut 

dapat diterapkan. Liliweri (2013: 15-22) telah menjelaskan enam asumsi, yaitu: 

1. Perbedaan Persepsi antara Komunikator dengan Komunikan 

 Perbedaan iklim budaya pada umumnya perhatian teoritis dan praktis 

komunikasi difokuskan pada pesan-pesan yang menghubungkan individu atau 

kelompok dari dua situasi budaya yang berbeda. Prinsip dalam perbedaan 

budaya tersebut menjadi hambatan komunikasi antarbudaya dalam bentuk 

persepsi terhadap norma-norma budaya, pola pikir, struktur budaya dan sistem 

budaya. Komunikasi antarbudaya dikatakan berjalan dengan lancar apabila 

mampu mengakui dan menerima perbedaan budaya yang ada. 

2. Komunikasi Antarbudaya Mengandung Isi dan Relasi Antarpribadi 

 Proses komunikasi antarbudaya berakar dari relasi sosial antarbudaya yang 

menghendaki adanya interaksi sosial. Watzlawick, Beavin dan Jackson (1967) 

menekankan bahwa isi (content of ommunication) komunikasi tidak berada 

dalam sebuah ruang yang terisolasi. Isi (content) dan makna (meaning) adalah 

dua hal yang tidak dapat dipisahkan, dua hal yang esensial dalam membentuk 

relasi (relations). Relasi antarmanusia sangat mempengaruhi bagaimana isi dan 

makna sebuah pesan tersebut diinterpretasikan. 
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3. Gaya Personal Mempengaruhi Komunikasi Antarpribadi 

 Komunikasi antarbudaya itu bermula dari komunikasi antarpribadi 

diantara peserta yang berbeda budaya. Menurut Candia Elliot (1999) 

mengatakan bahwa secara normatif komunikasi antarpribadi itu mengandalkan 

gaya berkomunikasi yang dihubungkan dengan nilai-nilai yang dianut orang. 

Nilai-nilai itu berbeda di antara kelompok etnik yang dapat menunjang dan 

mungkin merusak perhatian orang berkomunikasi. Gaya tersebut dapat 

berkaitan dengan individu maupun gaya dari sekelompok etnik. 

4. Tujuan Komunikasi Antarbudaya Mengurangi Tingkat Ketidakpastian 

Perspektif dalam komunikasi antarbudaya menekankan bahwa tujuan 

komunikasi antarbudaya adalah mengurangi ketidakpastian terhadap orang 

lain. Gudykunst dan Kim (1984) menjelaskan bahwa orang yang tidak dikenal 

akan berusaha untuk mengurangi tingkat ketidakpastian melalui relasi 

antarpribadi. Terdapat tiga tahap interaksi untuk mengurangi tingkat 

ketidakpastian, yaitu: 

a. Pra-kontak atau tahap pembentukan kesan melalui simbol verbal maupun 

nonverbal (apakah komunikan suka berkomunikasi atau menghindari 

komunikasi) 

b. Initial contact and impressions, yakni tanggapan lanjutan atas kesan yang 

muncul dari kontak awal  

c. Closure merupakan membuka diri dengan atribusi dan pengembangan 

kepribadian yang implisit. Teori atribusi menjelaskan bahwa harus 

memahami perilaku orang lain dengan menyelidiki motivasi atas perilaku 

atau tindakan yang diberikan. Apabila seseorang menampilkan tindakan 
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yang positif maka atribusi motivasi yang kita berikan berupa hal-hal 

positif. Begitu juga sebaliknya apabila seseorang memberikan tindakan 

yang negatif maka atribusi motivasi yang diberikan juga negatif. 

Sementara dalam memberikan kesan kepada orang lain maka kita dapat 

mengevaluasi atas kehadiran sebuah kepribadian yang implisit. 

5. Komunikasi Berpusat pada Kebudayaan 

Smith (1976) mengatakan: “komunikasi dan kebudayaan tidak dapat 

dipisahkan.” Atau Edward T. Hall menjelaskan bahwa: “Komunikasi adalah 

kebudayaan dan kebudayaan adalah komunikasi”. Terdapat dua penjelasan 

tentang komunikasi dan kebudayaan; pertama, dalam kebudayaan ada sitem 

dan dinamika yang mengatur tata cara pertukaran simbol komunikasi; dan 

kedua, dengan komunikasi maka pertukaran simbol akan dapat dilakukan, dan 

kebudayaan akan muncul jika terdapat komunikasi. 

6. Tujuan Komunikasi Antarbudaya adalah Efektivitas Antarbudaya 

Komunikasi antarbudaya akan berjalan secara efektif apabila bentuk 

hubungan antarbudaya menggambarkan upaya yang sadar dari komunikasi 

untuk meperbaiki relasi antara komunikator dengan komunikan, menciptakan 

dan memperbaharui manajemen komunikasi yang efektif, munculnya semangat 

kesetiakawanan, persahabatan, dan keberhasilan dalam pembagian teknologi. 

2.2.3 Fungsi-fungsi Komunikasi Antarbudaya 

 Manusia terus dan selalu melakukan komunikasi dengan orang banyak, 

tidak melihat latar belakang sosial budaya yang itu, maka dari itu manusia disebut 

juga dengan makhluk sosial. Sering melakukan komunikasi dengan orang banyak, 

maka akan tercipta suatu relasi atau hubungan yang baik dalam bertukar informasi 
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untuk meningkatkan kehidupan bersama dalam mencapai sebuah kebutuhan. 

Liliweri (2013: 36-44) menyebutkan beberapa fungsi komunikasi antarpribadi, 

yaitu: 

1. Fungsi Pribadi 

 Fungsi pribadi ditujukan melalui perilaku komunikasi yang bersumber 

dalam diri individu. Fungsi pribadi terdiri dari: 

a. Menyatakan Identitas Sosial 

Perilaku komunikasi individu yang digunakan untuk menyatakan 

identitas diri dan identitas sosial. Perilaku tersebut diungkapkan melalui 

komunikasi verbal maupun non verbal. Dari dua hal tersebut seseorang 

dapat diketahui identitasnya, seperti suku bangsa, agama, dan tingkat 

pendidikan seseorang. 

b. Menyatakan Integrasi Sosial 

Inti konsep integrasi sosial adalah menerima kesatuan dan persatuan 

antarpribadi, antarkelompok namun tetap mengakui perbedaan-perbedaan 

yang dimiliki setiap unsur. Tujuan komunikasi adalah memberikan makna 

yang sama atas pesan yang dibagi antara komunikator dengan komunikan. 

Dalam komunikasi antarbudaya yang melibatkan perbedaan budaya antara 

komunikator dengan komunikan, integrasi sosial menjadi tujuan utama 

dalam berkomunikasi. 

c. Menambah Pengetahuan 

Komunikasi antarbudaya memberikan pengetahuan baru bagi 

komunikan dan komunikator yang berasal dari kebudayaan berbeda. 

Misalnya, seseorang berkunjung ke sebuah daerah yang berbeda dengan 
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kebudayaannya, orang tersebut akan mendapatkan pengalaman baru 

tentang budaya daerah tersebut dan dijadikan pengetahuan yang belum 

pernah diketahui sebelumnya. 

d. Melepaskan Diri/Jalan Keluar 

Terkadang saat kita berkomunikasi dengan orang lain untuk 

melepaskan diri atau mencari jalan keluar atas masalah yang dihadapi. 

Seseorang ada yang lebih suka memilih teman karena banyak 

kecocokannya, sebaliknya ada yang memilih teman yang dapat menutupi 

kekurangannya. Pemilihan teman (komunikan) seperti itu dapat berfungsi 

menciptakan hubungan yang komplementer dan hubungan uang simetris. 

   Hubungan komplementer selalu dilakukan oleh dua pihak yang 

mempunyai perilaku yang berbeda. Perilaku seseorang berfungsi sebagai 

stimulus perilaku komplementer dari yang lain. Dalam hubungan 

komplementer perbedaan di antara dua pihak dimaksimumkan. Sebaliknya 

hubungan yang simetris dilakukan oleh dua orang yang saling bercermin 

pada perilaku lainnya  

2. Fungsi Sosial 

 a. Pengawasan 

   Praktik komunikasi antarbudaya diantara komunikator dengan 

komunikan yang berbeda kebudayaan berfungsi saling mengawasi. 

Komunikasi antarbudaya dengan fungsi pengawasan bermanfaat untuk 

menginformasikan “perkembangan” tentang lingkungan. Fungsi ini banyak 

digunakan oleh media massa yang menyebarluaskan secara rutin 

perkembangan peristiwa yang terjadi disekitar kita meskipun peristiwa itu 
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terjadi dalam sebuah konteks kebudayaan yang berbeda. Akibatnya, turut 

mengawasi perkembangan sebuah peristiwa dan berusaha mawas diri 

seandainya peristiwa tersebut terjadi pula dalam lingkungan kita. 

 b. Menjembatani 

   Komunikasi yang dilakukan antara dua orang yang berbeda budaya 

merupakan jembatan atas perbedaan di antara mereka. Melalui pesan-pesan 

yang saling ditukarkan, keduanya menjelaskan perbedaan tafsir ata sebuaah 

pesan sehingga menghasilkan makna yang sama melalui hal ini maka fungsi 

menjembatani akan mudah dikontrol. 

 c. Sosialisasi Nilai 

   Fungsi yang mengajarkan dan memperkenalkan nilai-nilai 

kebudayaan suatu masyarakat kepada masyarakat lain. Dalam komunikasi 

antarbudaya sering kali tampil perilaku non verbal yang kurang dipahami 

namun yang lebih penting adalah bagaimana menangkap nilai yang 

tekandung di dalamnya. 

 d. Menghibur 

  Komunikasi antarbudaya juga dapat bersifat menghibur, seperti 

pada acara qasidah yang ditampilkan oleh anak-anak sebuah pesantren 

mungkin kurang disukai oleh mereka yang suka musik klasik, namun kalau 

menonton dengan mental menikmati seni maka tampilan qasidah tidak 

mengganggu. 
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2.3 Landasan Teoritis Komunikasi Antar Budaya 

a. Teori Negosiasi Wajah (Face Negotiation Theory) 

Teori Negosiasi Wajah juga disebut dengan Face Negotiation Theory 

adalah teori pertama yang diusulkan oleh Brown dan Levinson (1978) untuk 

memahami bagaimana orang-orang dari budaya yang berbeda mengelolah 

hubungan dan perbedaan pendapat. Teori ini berpendapat “wajah” atau citra diri, 

sebagai fenomena universal yang meliputi seluruh budaya. Dalam konflik, wajah 

seseorang yang terancam, cenderung menyimpan atau mengembalikan wajahnya. 

Setiap perilaku komunikatif ini, menurut teori ini disebut sebagai “facework”. 

Sejak seseorang memaknai “wajah” dan memberlakukan “facework” berbeda dari 

satu budaya ke budaya berikutnya (Sari: 2017). 

 Teori Negosiasi Wajah (Face Negotiation Theory) dikembangkan oleh 

Stella Ting-Toomey pada tahun 1988. Teori ini memberikan sebuah dasar untuk 

memperkirakan bagaimana manusia akan menyelesaikan karya wajah dalam 

sebuah kebudayaan yang berbeda. Wajah atau rupa mengacu pada gambar diri 

seseorang dihadapan orang lain. Karya wajah merupakan perilaku komunikasi 

manusia yang digunakan untuk membangun dan melindungi rupa mereka, serta 

untuk melindungi, membangun, dan mengancam wajah orang lain. 

 Turner (2008, 169-170) mengatakan bahwa didalam teori negoisasi wajah 

terdapat cara dalam mengelola konflik dalam melintasi budaya. Pada dimensi 

individualistik dan kolektivistik memengaruhi pemilihan gaya konflik. Gaya-gaya 

ini mencakup respon menghindar, menurut, berkompromi, mendominasi, dan 

mengintegrasikan. Pertama, dalam menghindar atau disebut (avoiding-AV), orang 

akan berusaha untuk menjauhi ketidaksepakatan dan menghindari pertukaran yang 
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tidak menyenangkan dengan orang lain. Kedua, gaya menurut (obliging-OB) 

mencakup akomodasi pasif yang berusa untuk memuaskan kebutuhan orang lain 

atau sepakat dengan saran-saran dari orang lain. Ketiga, dalam berkompromi 

(compromising-CO), individu berusaha untuk menemukan jalan tengah untuk 

mengatasi jalan buntu dan menggunakan pendekatan memberi-menerima 

sehingga kompromi dapat dicapai. Keempat, gaya mendominasi (dominating-DO) 

mencakup tentang perilaku-perilaku yang menggunakan pengaruh, wewnang, atau 

keahlian untuk menyampaikan ide atau untuk mengambil keputusan. Terakhir 

adalah gaya mengintegrasikan (integrating-IN) digunakan untuk menemukan 

masalah. Tidak seperti berkompromi, integrasi membutuhkan perhatian yang 

tinggi untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Dalam berkompromi, terdapat 

tingkat yang sedang. 

 Ting Toomey dalam Turner (2008: 171) berpendapat bahwa keputusan 

untuk menggunakan satu atau lebih dari gaya ini akan bergantung pada 

variabilitas budaya dari komunikator. Manajemen konflik juga menganggap 

penting persoalan muka diri dan muka lain. 

b. Self Disclosure 

Komponen tindak komunikasi yang paling penting adalah diri (self). 

Mengenal diri sendiri secara baik bertujuan agar dapat mengendalikan pikiran dan 

perilaku sebagian besar sampai batas memahami diri sendiri dan sebatas 

menyadari siapa kita. Adanya teori yang dikemukakan oleh Joseph Luft dan Harry 

Ingham (dalam Devito, 2010: 58-61) melalui Jendela Johari (Johari Window) 

yang menjelaskan dan memahami interakasi antarpribadi secara manusiawi. Teori 

self disclosure atau biasa dikenal dengan “Johari Window” dibagi menjadi empat 
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daerah atau kuadran pokok, yang masing-masing kuadran tersebut berisi diri (self) 

yang berbeda. Model teori ini dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut ini. 

Gambar 2.2 Jendela Johari (Johari Window) 
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Sumber: Devito A. Joseph (2011: 58) 

 Kuadran 1, daerah terbuka (Open Self) menjelaskan bahwa semua 

informasi, perilaku, sikap, perasaan, keinginan, motivasi gagasan, dan sebagainya 

diketahui oleh diri sendiri dan oleh orang lain. Informasi yang didapatkan yaitu 

berupa nama, warna kulit, jenis kelamin seseorang, usia, dan agama. Setiap orang 

memiliki daerah terbuka yang berbeda bergantung dengan siapa berkomunikasi. 

Orang-orang yang membuat nyaman dan mendukung kita maka, kita akan 

membuka diri secara lebar. Luth (1970) menyebutkan bahwa “Makin kecil 

kuadran pertama, makin buruk komunikasi”. Jika tidak membiarkan orang lain 

untuk mengnal kita, maka komunikasi menjadi sukar, bahkan tidak mungkin. 
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 Kuadran 2, daerah buta (Blind Self) menjelaskan bahwa informasi 

mengenai diri diketahui oleh orang lain, tetapi diri tidak mengetahuinya. Sebagian 

orang mempunyai daerah buta yang luas dan tidak menyadari berbagai kekeliruan 

yang telah dilakukan. Komunikasi menuntut keterbukaan pihak-pihak yang 

terlibat. Bila ada daerah buta, komunikasi menjadi sulit. Namun, daerah seperti ini 

akan selalu ada pada diri masing-masing.  

 Kuadran 3, daerah gelap (Unknown Self) menjelaskan bahwa bagian dari 

diri yang tidak diketahui baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Ini adalah 

informasi atau sesuatu yang luput dari perhatian. 

 Kuadran 4, daerah tertutup (Hidden Self) menjelaskan bahwa mengetahui 

semua hal tentang diri sendiri dan tentang orang lain, namun lebih memilih 

menyimpannya untuk pribadi. Kuadran 4, berisikan merahasiakan segala sesuatu 

tentang diri sendiri dan tentang orang lain. Individu yang telalu terbuka 

(overdisclosers) dan individu yang terlalu tertutup (underdisclosers). 

2.4 Pengertian Keluarga 

 Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang mempunyai 

kedudukan sangat penting dalam pembangunan serta perkembangan masyarakat 

dan bangsa. Dalam masyarakat, keluarga memiliki dampak bagi kehidupan sosial 

karena kelurga membentuk nilai dasar dari suatu masyarakat.  

 Lembaga keluarga memiliki peranan dari sejak dini sebagai tempat dimana 

anggota masyarakat dikondisikan dan dipersiapkan untuk bersikap bagaimana saat 

bergabung dalam masyarakat yang luas. Kepribadian dan pola pikir seorang anak 

sehingga menjadi sebuah kebiasaan dipengaruhi oleh bagaimana keluarga mendidiknya. 
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 Seperti yang dikatakan oleh Swerdlow, Bridhental, Kely, dan Vine (dalam 

Samovar, 2010: 65): “Di sinilah tempat seseorang untuk pertama kalinya 

merasakan cinta dan kebencian mendalam. Disinilah harapan untuk pertama 

kalinya muncul dan bertemu atau kekecewaan terjadi. Disinilah seseorang harus 

belajar siapa yang harus dipercaya dan ditakuti. Diatas semua itu keluarga 

merupakan tempat orang-orang memulai kehidupan mereka”. 

 Hadawiyah (2016) menyebutkan terdapat beberapa jenis keluraga, yaitu: 

keluarga inti terdiri dari suami, istri dan anak-anaknya; keluarga konjugal terdiri 

dari pasangan dewasa ibu dan ayah dan ank-anak mereka, dimana terdapat 

interaksi dengan kerabat dari salah satu atau dua pihak orang tua; keluarga luas 

meliputi paman, bibi, kakek, nenek. 

 Samovar (2010: 66-67) menjelaskan bahwa ada dua bentuk umum 

keluarga, yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga ini meliputi satu ada 

kedua orangtua dan seorang anak atau anak-anak. Nilai budaya yang tercermin 

dalam keluarga inti berasal dari bagaimana pola asuh terhadap anak. Sedangkan 

Keluarga besar terdiri atas lebih dari orangtua dan anak-anak, sepupu, bibi, 

paman, kakek, nenek, bahkan buyut. Keluarga besar memaksakan sifat patuh dan 

lebih terorganisai dibandingkan di keluarga inti. 

 Terdapat peranan keluarga yang dijelaskan oleh Samovar (2010: 70-72) 

diantaranya adalah: 

1. Reproduksi 

Fungsi reproduksi ini berarti mengizinkan suatu budaya agar tetap berkembang 

dengan membesarkan anak untuk menggantikan anggota yang lebih tua. Karena 

tanpa adanya generasi baru dalam keluarga, maka budaya akan cepat hilang. 
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2. Mengajarkan Nilai Ekonomi 

Tugas penting keluarga adalah mengajarkan tanggung jawab dan bagaimana 

cara untuk membagi ekonomi. Adanya perbedaan dalam setiap keluarga 

dalam mengajarkan nilai budaya seperti materialisme, sifat hemat, berbagi, 

dan kerja keras 

3. Sosialisasi 

Keluarga merupakan guru dengan menyampaikan bagaimana budaya dari 

generasi ke generasi yang lain dan juga mengajarkan kepada ank-anak 

bagaimana beradaptasi dengan budaya.  Hal ini memberikan pengertian 

bahwa membentuk perilaku anak untuk dapat menyesuaikan diri terhadap 

norma dan peraturan. 

4. Mengajarkan Nilai Dasar dan Pola Pikir 

Seperti yang dikatakan oleh Gudykunst. “Pada dasarnya, anak-anak 

mempelajari budaya mereka dari orangtua mereka. Orangtua mulai 

mengajarkan anak-anaknya norma dan aturan komunikasi yang menuntut 

perilaku dalam kebudayaan mereka”. Keluarga berperan awal sebagai 

pengemban tanggung jawab pertama dan utama dalam hal memperkenalkan 

nilai dan cara pandang suatu budaya kepada anak.  

5. Perkembangan Identitas 

Keluarga tidak hanya menjadi unit dasar dari masyarakat, tapi juga memberi 

identitas yang penting dalam diri seorang individu. Keluarga memberikan 

pengetahuan kepada anak-anaknya dengan cara membagikan latar belakang 

keluarga, informasi mengenai budaya mereka, perilaku, adat-istiadat, 

kebiasaan, tradisi serta bahasa dari etnis atau masing-masing budaya mereka.  



27 
 

6. Komunikasi 

Gamble dan Gamble menyebutkan bahwa keluarga tempat pertama kali 

belajar menciptakan, mempertahankan, dan mengakhiri suatu hubungan; 

bagaiaman cara mengekspresikan diri; bagimana berdebat; bagaimana 

menunjukan rasa sayang, dan bagaimana memilih topik yang kemudian dapat 

diterima oleh orang lain. Keluarga tidak hanya memperkenalkan bahasa 

dalam budaya di keluarga, namun juga mengajarkan bagaimana penggunaan 

bahasa tersebut. 

2.4.1 Keharmonisan Keluarga 

 Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang memiliki arti serasi, 

selaras. Keharmonisan dalam berumah tangga memilki tujuan untuk mencapai 

keserasian atau keselarasan. Keluarga yang hidup rukun dalam kebahagiaan, 

selalu meghargai dan menghormati orang yang lebih tua, tertib, disiplin, memiliki 

etos kerja dalam keluarga yang baik, penuh maaf, tolong menolong dalam hal 

kebaikan, hidup bertetangga dengan keharmonisan, taat mengerjakan ibadah akan 

menciptakan keharmonisan dalam berkeluarga. Keharmonisan dalam berkeluarga 

akan tercipta apabila kebahagiaan salah satu anggota keluarga berkaitan dengan 

kebahagiaan dengan anggota keluarga lainnya. 

 Gunarsah dalam jurnal Hadawiyah (2016) berpendapat bahwa seluruh 

anggota keluarga merasakan kebahagiaan apabila ditandai dengan berkurangnya 

rasa ketegangan, kekecawaan, dan rasa puas terhadap seluruh keadaan serta 

eksistensi dan aktualisasi diri seperti aspek fisik, mental, emosi dan sosial. 

Sebaliknya jika terjadi keluarga yang tidak merasakan adanya kebahagiaan di 

dalam keluarga apabila diliputi oleh ketegangan dalam keluarga, kekecewaan, dan 
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tidak merasa puas dengan keadaan dan keberadaan dirinya terganggu atau 

terhambat. 

 Dalam pengertian tersebut maka keharmonisan dalam keluarga tercipta 

apabila memberikan rasa cinta kasih, mengelolah kehidupan dengan cara yang 

seimbang antara fisik, mental, spiritual dan emosional baik dalam diri ataupun 

dengan orang lain sehingga merasakan kehidupan yang tentram. 

 Hadawiyah (2016) menyebutkan bahwa latar belakang budaya seseorang 

dapat mempengaruhi rasa persepsi terhadap budaya pasangan yang melakukan 

pernikahan dalam keluarga beda etnis.  Latar belakang tersebut meliputi 

kepercayaan, norma dan nilai yang akan dibentuk dalam suatu penilaian terhadap 

orang lain, yaitu pasangannya. 

 Selama menjalankan kehidupan, persepsi yang muncul pada diri seseorang 

tersebut akan mempengaruhi komunikasi antarabudya yang terjadi dalam keluarga 

beda etnis. Komunikasi dalam keluarga beda budaya menjadi penting  dalam hal 

untuk mengurangi ketidakpastian dan kesalahpahaman yang sering terjadi. Untuk 

mengatasi hal tersebut maka antara pasangan suami istri harus melakukan 

penyesuaian. Penyesuaian tersebut menghasilkan berbagai solusi, diantara yaitu 

apakah menganut salah satu budaya yang sesuai dan dipraktikan dalam kehidupan 

sehari-hari, atau memunculkan budaya baru dalam keluarga sebagai bentukan dari 

masing-masing individu, atau bahkan menjalankan kedua budaya dalam satu 

keluarga. Adanya penyesuaian dalam keluarga menghasilkan pengertian antar 

anggota keluarga sehingga terciptanya keharmonisan dalam keluarga beda etnis. 
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2.5 Etnis Jawa dan Etnis Makassar 

a. Etnis Jawa 

 Orang Jawa atau Javanese menurut Magnis Suseno adalah orang yang 

memakai bahasa jawa sebagai bahasa ibu dan merupakan penduduk asli bagian 

tengah dan timur pulau Jawa. Tempat tinggal orang Jawa memiliki  banyak sekali 

etika misalnya, etika berbicara, berjalan didepan orang tua, bertamu dan 

sebagainya. Terdapat empat tingkatan dalam mengenal bahasa Jawa. Pertama, 

Jawa Istana digunakan oleh raja dengan keluarganya serta para abdi dalem yang 

berbicara dengan raja. Kedua, bahasa krama digunakan kepada orang yang lebih 

tua secara umur, yang belum kenal akrab, anak terhadap orang tuanya. Ketiga, 

bahasa ngoko digunakan kepada orang yang lebih mudah umurnya, sudah kenal 

akrab, orang tua terhadap anaknya. Keempat, bahasa kasar digunakan oleh orang 

yang  sedang marah, kesal, kecewa, dan sebagainya (Zaairul, 2011: 22). 

 Dalam menggunakan tingkatan berbahasa, orang jawa sangat 

memperhatikannya. Karena dianggap tidak sopan atau tercela apabila seseorang 

melakukan kesalahan dalam penggunaan tingkatan bahasa saat berkomunikasi 

dengan orang lain. Sekarang, tingkatan berbahasa dilihat dari muatan etika dan 

moral. Ajining diri soko lathi, yang memiliki arti bahwa harus selalu berhati-hati 

dalam bertutur kata, sopan santun, menghargai lawan bicara, dan dalam 

penggunaan tingkatan bahasa yang benar (Zaairul, 2011: 23) 

 Kepribadiun unik orang jawa adalah memiliki tingkah laku yang dengan 

sengaja diulang-ulang dan jarang dijumpai  pada kepribadian  orang yang berasal 

dari luar Jawa. Kepribadian adalah ciri khas atau pembawaan dan pola kelakuan 

dari masing masing pribadi. Ciri khas yang membentuk kepribadian masing 
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masing individu dapat berupa tingkah laku, cara berpikir, perasaan, gerak hati, 

usaha, aksi, tanggapan terhadap kesempatan dan tekanan, serta bagaimana 

berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Orang Jawa berpendapat 

bahwa kepribadian yang dimiliki bertujuan untuk menghormati sesama manusia, 

sehingga terciptanya hubungan persaudaraan dan interaksi yang harmonis. 

Ngundhuh wohing pakarti. Maksudnya, orang Jawa memahami, menyadari, dan 

mempercayai, bahwasanya sing nandur becik bakal becik undhuh-undhuhane, 

sing nandur ala bakal ala undhuh-undhuhane yang berarti bawa yang menanam 

kebaikan pasti akan berbuah kebaikan, dan yang menanam keburukan juga akan 

berbuah keburukan (Zaairul, 2011: 8). 

 Zaairul (2011) mengatakan Orang Jawa dapat melakukan hubungan secara 

harmonis antara sesama manusia (hubungan horisontal) apabila melakukan lima 

pedoman dasar dalam  kehidupan, yaitu:  

1. Rila merupakan bentuk keihklasan hati, menyerahkan segala miliknya, 

kekuasaannya, dan seluruh hasil karyanya kepada Tuhan dan mengingat 

bahwa semua itu ada di dalam kekuasaan Tuhan dan tidak berharap 

berlebihan, apabila beharap akan mendapatkan hasil perbuatannya.  

2. Narima, apapun yang udah menjadi jalan hidupnya, diterima dan dikerjakan 

dengan senang hati. Memiliki sifat selalu bersyukur kepada pemberian Tuhan 

tanpa memiliki rasa iri akan kepemilikian orang lain.  

3. Temen, selalu berupaya untuk memenuhi janji atau ucapannya sendiri. Tidak 

menepati kata hati dapat menipu diri sendiri. Apabila kata hati sudah 

diucapkan namun tidak ditepati merupakan kebohongan terhadap orang lain.  
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4. Sabar merupakan tingkah laku yang baik, kuat terhadap cobaan, kuat iman, 

berpengetahuan luas, tidak sempit pandangan.  

5. Budi luhur, berusaha untuk menjalankan segala tabiat dan watak serta sifat-

sifat penuh kasih sayang terhadap sesama, berlaku adil, tidak membedakan 

pangkat serta jabatan. 

 Sistem kehidupan kekeluargaan di Jawa tergambar dalam hukum adat. 

Adat istiadat dimana seorang laki-laki bekerja membantu keluarga yang lain 

dalam hal pengerjaan sawah, membangun rumah, memperbaiki jalan desa, dan 

kepentingan bersama lainnya. Terdapat semboyan gotong-royong yaitu saling 

bantu membantu terhadap sesama dan keluarga. Ini merupakan ciri kepribadian 

orang jawa umumnya. 

 Tujuan hidup orang jawa relatif sama, yaitu mencapai kebahagaiaan batin 

secara menyeluruh. Hidup sejahtera, tercukupi kebutuhan pangan, kebutuhan 

sandang, dan kebutuhan papan, aman dan tentram akan tercapai kehidupan yang 

harmonis. Orang jawa lebih penting bagaimana menyenangkan orang lain terlebih 

dahulu. Karena dengan begitu akan memperoleh kepuasan batin yang melegakan. 

“kanggo opo banda ati, neka atimu mlarat” (buat apa memiliki harta yang 

banyak, namun hatinya miskin). Hati tentram akan hidup nyaman merupakan 

prinsip dari masyarakat jawa (Zaairul, 2011: 80-81) 

 Menurut Koentjaraningrat (1971: 388-389) orang Jawa memiliki tradisi 

tersendiri dalam melangsungkan acara pernikahan. Sebelum melangsungkan 

peresmian perkawinan maka terlebih dahulu dilakukan upacara-upacara. Pertama, 

legan merupakan pihak laki-laki datang ke tempat kediaman orang tua wanita, 

untuk menanyakan apakah anaknya sudah ada yang memiliki atau belum. Kedua, 
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peningsetan merupakan upacara pemberian sejumlah harta laki-laki kepada pihak 

perempuan. Harta tersebut berupa sepasang kain yang dipakai oleh wanita lengkap 

yang terdiri dari kain dan kebaya biasa disebut sakpengadek. Pada waktu itu juga 

terkadang juga memberikan sebuah cincin kawin, dengan itu gadis tersebut sudah 

terikat untuk melanjutkan perkawinan biasa disebut wis dipacangake. 

 Sebelum melakukan peningsetan, melakukan perundingan untuk 

membahas tanggal dan bulan perkawinan. Perhitungan tersebut biasa dilakukan 

orang jawa dengan menggunakan weton berdasarkan kelahiran kedua pengantin, 

nama, sistem perhitungan mingguan orang jawa. Selanjutnya adalah upacara asok-

tukon yang berarti pihak laki-laki memberikan seserahan yang merupakan mas 

kawin berupa uang, bahan pangan, perkakas rumah tangga.  

 Zaairul (2011) menejelaskan bahwa ajaran Jawa dalam berumah tangga 

hubungan suami istri harus dijaga dan dipertahankan. Serat Darmo Wasito 

menyebutkan ada beberapa ajaran penting yang berkaitan dalam sikap seorang 

istri terhadap suami.  

1. Pertama, menjadi istri yang memiliki sifat penurut. Apa yang menjadi 

kehendak suami dilakukan dengan penuh kesabaran dan dapat menyelesaikan 

persoalan dengan baik. Mendukung keinginan suami, merawat apa yang 

menjadi kesukaan suami, dan tidak membicarakan kejelakan suami. Nafkah 

dari suami dirawat dengan baik dan tidak bersifat boros. Pandai dalam 

menjaga keharmonisan keluarga dengan cara menyimpan rahasia suami dan 

keluarga. 

2. Kedua, seorang istri harus memiliki sikap dan pengetahuan. Dapat mengenal 

sikap keluarga sehingga mudah dalam menyesuakian diri dengan keluarga. 
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Memahami dan mengerti kegiatan suami sehari-hari dan membantu segala hal 

apa saja yang diperlukan. 

3. Ketiga, seorang istri harus pintar dalam menentukan waktu yang tepat saat 

memberikan saran atau mengemukakan pendapat. Meskipun suami 

memberikan keleluasaan, tetap melakukan segala hal sesuai dengan 

ketentuan.pengeluaran dalam biaya hidup harus disesuaiakn dengan besar 

penghasilan yang diperoleh. Jika terjadi perceraian harta bawaan istri tetap 

menjadi milik istri, suami tetap bertanggung jawab memberikan biaya hidup 

anak-anak. 

 Kedudukan suami istri dalam ajaran Jawa tidaklah sama. Suami sebagai 

pemimpin dalam keluarga, memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan mempunyai 

kekuasan yang besar. Namun, seorang suami juga tidak boleh menindas istri. 

Sebagai istri harus hormat dan patuh dalam mendampingi suami dan membantu 

suami. Dalam hubungan berumah tangga tidak terdapat unsur keterpaksaan, 

penindasan, intimidasi. Sikap saling mempercayai dan dapat dipercaya 

menciptakan suatu hubungan yang harmonis. 

b. Etnis Makassar 

Masyarakat Sulawesi Selatan pada hakikatnya adalah masyarakat yang 

terbuka. Mereka dapat menerima ide-ide baru yang datang dari luar terutama jika 

hal itu dirasakan lebih cocok dikembangkan dalam kehidupannya. Namun nilai-

nilai lama yang diwariskan dan dianggap sesuai tetap dipertahankan. Nilai luhur 

yang dinyatakan dalam falsafah hidup yang disebut dengan siri’ na pacce 

(Muslimin, 2011: 113) 
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 Muslimin (2011: 117-124) menyebutkan terdapat beberapa nilai yang 

menjadi panutan Orang Sulawesi Selatan, yang besar pengaruhnya dalam perilaku 

dan pergaulan sosial mereka, diantaranya: 

1. Nilai Tau (Orang)  

 Nilai Tau (Orang) dalam budaya Sulawesi Selatan dapa dilihat dari bukti 

linguistik, khas metafora yang mengandung nilai, seperti: “Orang itu bermacam-

macam ada orang, benar-benar orang. Ada orang sekedar orang. Dan ada orang 

dikatakan orang karena dia dapat berbicara”. Maksud dari metafora tersebut 

bahwa masyarakat Sulawesi Selatan dalam menempatkan kata Tau (Orang) sangat 

ditentukan oleh kualitas, tanggung jawab, kesetiakawanan, kemampuan 

penghargaan kepada orang lain,  dan memiliki tata kesopanan. Inilah yang disebut 

benar-benar orang yang memiliki sifat kemanuasiaan yang hakiki. 

 Orang Sulawesi Selatan yang memegang teguh nilai tau (orang) disebut 

sipakatau. Sipakatu adalah sikap budaya inti atau pangkal sikap keterbukaan yang 

berarti saling membuka diri dalam peranan hidup kemanusiaan, dan bertolak dari 

nilai sipakatau  inilah interaksi sosial dapat berlangsung sesuai dengan nilai-nilai 

ideal kebudayaanyang terdapat dalam sistem budaya masyarakat Sulawesi 

Selatan. 

2. Nilai Siri’ (Harga Diri)  

 Siri’ mempunyai makna rasa malu dan harga diri. Nilai malu sebagai 

bagian dari sistem budaya siri’, mengandung ungkapan yang bersifat psikis untuk 

tidak berbuat hal yang tercela dan dilarang oleh kaidah atau aturan adat. Perasaan 

malu sebagai upaya menahan diri terhadap perbuatan yang bertentangan dengan 

ketentuan secara menyeluruh dalam sistem budaya. Harga diri berarti kehormatan 
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atau martabat. Nilai harga diri merupakan bagian pertahanan psikis terhadap 

perbuatan yang tercela, serta yang dilarang oleh kaidah adat. 

 Shelly Erringtong (dalam Muslimin, 2011: 118) mengatakan bahwa untuk 

orang Sulawesi Selatan tidak ada tujuan hidup lebih tinggi dari menjaga siri’nya. 

Kalau merasa tersinggung atau memalukan, mereka lebih sanggup mati untuk 

memulihkan siri’nya. Oleh sebab itu Orang Sulawesi Selatan terkenal mudah 

“bergaduh” terutama jika dipermalukan. Siri’ tidak hanya bersifat menentang, 

namun juga bersifat halus dan suci. Misalnya, jika anak tidak mendengarkan 

nasihat orang tuanya maka dianggap kurang siri’nya. Kemudian seseorang yang 

mengambil barang orang lain, tidak beragama, dan tidak memiliki sopan santan 

juga dianggap kurang siri’nya. 

3. Nilai Pacce (Hiba) 

 Konsep pacce mengandung pengertian adanya daya dorong yang 

mengarah pada bentuk kesatuan dari masyarakat Sulawesi Selatan. Pacce dapat 

diartikan sebagai ikut merasakan penderitaan orang lain (berempati), ataupun 

perasaan baru yang mendalam terhadap orang lain. Hal ini melambangkan 

kesatuan, tidak hanya pada seseorang yang telah dipemalukan, namun juga kepada 

siapa saja yang berada dalam kelompok sosial yang sedang mengalami keadaan 

serba kekurangan, berduka, mengalami musibah, atau menderita suatu penyakit. 

Pacce mengandung unsur perikemanusiaan, belas kasihan, kebajikan, rasa ikut 

menderita atas musibah yang dialami oleh orang lain.  

 Dalam melihat ketiga nilai ini berjalan, masyarakat Makassar dapat 

menjumpai nilai siri’ ketika dikembangkan dalam kehidupan yaitu pada proses 

perkawinan melalui jalur peminangan. 
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 Saleh (2014) menjelaskan bahwa perkawinan orang Makassar sangat 

terkait erat dengan masalah siri’. Bagi orang Makassar apabila seorang laki-laki 

melakukan hubungan intim dengan seorang perempuan tanpa meminang dan 

diakhiri dengan penyelenggaraan pesta perkawinan (akad nikah) maka, hal 

tersebut tergolong perbuatan yang memalukan keluarga inti bersangkutan yang 

disebut dengan appakasiri.  

 Menurut Elvira (2014) terdapat 2 tahapan dalam melakukan prosesi 

perkawinan Orang Makassar. Tahapan peminangan dan tahapan pelamaran. 

a. Tahapan Peminangan 

1. Accini’ rorong  

 Pada proses ini dilakukan oleh seorang laki-laki yang telah menaruh hati 

kepada seorang perempuan, atau keduanya telah sepakat untuk membangun 

rumah tangga. Keluarga laki-laki akan mengirim utusan untuk mencari tahu secara 

dekat tentang kelakuan dan perangai perempuan yang akan dilamar. Kegiatan ini 

biasanya dilakukan oleh ibu atau nenek atau bahkan keluarganya yang paling 

dekat dari laki-laki yang akan menikah. Melalui proses ini maka pihak pelamar 

megetahui gerak-gerik perempuan yang akan dilamar, bagaimana dengan 

orangtuanya, tamu maupun dengan orang lain. Hasilnya akan dijadikan dasar 

untuk diadakannya pelamaran atau tidak. Bagi perempuan yang memiliki tingkah 

laku yang baik, keturunan yang jelas, berasal dari keluarga baik-baik, maka 

lamaran akan dilanjutkan. Sebaliknya, jika hasilnya tidak memenuhi kriteria maka 

laman akan diurungkan. Mappese’-pese’/mappuce-puce atau accini’ rorong bukan 

satu-satunya dasar yang dipakai oleh pihak laki-laki untuk memutuskan 

keinginannya, namun juga dengan adanya kesepakatan pihak kerabat. 
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2. A’jangang-jangang 

 Proses ini bertujuan untuk mengetahui status perempuan yang akan 

dilamar, apa sudah memiliki pasangan atau belum. Apabila perempuan belum 

memiliki pasangan maka akan dilakukan assuro. 

3. Assuro 

 Assuro merupakan pertemuan yang pertamakalinya untuk membicarakan 

kehendak mengadakan perkawinan. Proses ini merupakan proses melamar atau 

meminang dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. Orang tua laki-laki atau pihak 

yang dipercaya menyampaikan secara resmi maksud kedatangannya untuk sepakat 

mengadakan perkawinan diantara kedua pihak. Pembicaarn tersebut dilakukan 

secara rahasia. Namun, biasanya dalam pertemuan yang pertama ini belum 

mendapatkan keputusan pasti lamaran tersebut diterima atau tidak. Jawaban pasti 

akan diberikan ketika diadakannya pertemuan berikutnya yang telah disepakati 

bersama. 

 Atas dasar lamaran itu, orangtua pihak perempuan akan menghubungi 

pihak kerabat yang dianggap berhak dalam mengambil keputusan. Mereka adalah 

paman, nenek, atau kakek, bisa juga kerabat kedua belah pihak ibu dan bapak dari 

laki-laki yang akan menikah. Pemberitahuan orangtua perempuan yang akan 

dilamar kepada kerabat mempunyai arti yang sangat besar dan merupakan wujud 

rasa hormat kepada mereka. 

4. Appakajarre  

 Selanjutnya, setelah lamaran tersebut diterima maka proses berikutnya 

adalah appakajarre. Merupakan proses pengukuhan atas pembicaraan  yang telah 

disepakati bersama. Upacara ini dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak. Pihak 
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laki-laki datang ke rumah perempuan dengan membawa leko caddi, sesaji, dan 

uang belanja (uang panai) yang telah disepakati sebelumnya. Membawa kue 

tradisional, kain tiga lembar yang masing-masing diletakkan diatas bosarak (baki 

kecil berkaki yang terbuat dari kuningan dan diberi tutup kain berwarna 

merah/kuning/hitam/biru tua yang terbuat dari beludru yang dihias dengan payet), 

cincin emas sebagai pengikat (papakajarre) 

 Upacara ini dilakukan secara formal. Kemudian pihak laki-laki 

menyerahkan sesrahan yang dibawanya kepada pihak perempuan. Penyerahan 

uang belanja (uang panai) diterima oleh wakil pihak perempuan dan selanjutnya 

dihitung dengan disaksikan oleh mereka yang hadi dengan tujuan untuk dicocokan 

dengan nominal yang disepakati sebelumnya. 

b. Tahapan Melangsungkan Pernikahan 

1. Akkorontigi  

 Upacara ini secara simbolik dilakukan dengan menggunakan daunpacci 

atau daun pacar dengan maksud untuk membersihkan diri. Daunpacci atau daun 

pacar ini apabila ditumbuk akan berwarna merah kemudian dipakai sebgai sesaji 

dalam pemberian doa-doa dari sesepuh kepada mempelai. Upacara ini dilakukan 

pada malam hari dan dilakukan dikedua rumah mempelai. Kedua mempelai 

menggunakan pakaian pengantin. Upacara ini di dominasi oleh kaum bangsawan 

dan dilakukan serentak dengan acara-acara lainnya. Namun, saat ini upacara 

korontigdi sudah menjadi umum dan selalu diadakan setiap perkawinan. 

 Para orangtua diberikan tugas untuk memberikan doa  yang terdiri dari 

tokoh masyarakat yang dipandang memiliki kelebihan baik dalam ilmu maupun 

derajat sosial. Semunya siap, maka gendang dibunyikan dan bersaam dengan itu 
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salah seorang wali rumah mempersilahkan seseorang secara bergantian untuk 

memberikan doa kepada mempelai. Pada waktu kerabat memberikan doa lilin 

harus menyala dan kemnyan dalam kondisi dibakar. Anggota badan yang dioles 

dengan warna merah yang melambangkan kesucian, melambangkan pikiran, hati, 

dan tangan sebagai lambang perbuatan yang hendaknya selalu didasari dengan 

kesudihan. 

2. Simorong 

 Upacara ini mengantarkan mempelai laki-laki kerumah mempelai 

perempuan untuk melangsungkan akad nikah. Saat upacara ini pihak mempelai 

laki-laki membawa leko lompo yang terdiri atas bermacam-macam buah-buahan 

dan ditempatkan dalam satu wadah yang disebut wala suji. Kue tradisionl 

berjumlah 12 dimasukkan kedalam bossarak (baki kecil berkaki yang terbuat dari 

kuningan atau tembaga da diberi tutup kain dari bahan beludru berwarna merah). 

 Selain itu terdapat pula kampu yang ditutup dengan kain putih dan 

digendong oleh seorang laki-laki yang berpakaian adat. Isi kampu merupakan 

“Loro Sunrang”, yaitu beras kunyit, jahe, pala, kenari, kayu manis, buah pinang. 

3. Akad Nikah 

 Tahap ini dilakukan ijab kabul, yaitu penegasan kehendak pengikatan diri 

dalam bentuk perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki ditujukan 

kepada calon mempelai perempuan. Pada akad nikah ini disebutkan mahar atau 

sunrag yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yang akan diberikan kepada 

calon mempelai perempuan. 
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 4. Anggaukkang 

 Anggaukkang dapat juga disebut upacara resepsi. Pada upacara ini 

mempelai laki-laki duduk bersanding dihadiri oleh pihak kerabat kedua belah 

pihak dan segenap handai tolan. Resep ini dilakukan di rumah mempelai 

perempuan dulu kemudian ke rumah mempelai laki-laki. 

5. Nilekka  

 Pada hari yang telah disepakati, utusan dari mempelai laki-laki menjemput 

mempelai perempuan ketempat mempelai laki-laki. Sebelum mempelai 

perempuan masuk kedalam rumah dan masih berada di halaman rumah maka 

mertua akan memberikan sesuatu kepada mempelai perempuan. 

2.6 Fokus Penelitian 

 Dalam sebuah penelitian perlu adanya batasan masalah, yang disebut 

dengan fokus penelitian. Fokus peneitian didasarkan pada inti yang akan 

dipecahkan dan memperhatikan keterbatasan waktu dan dana. 

 Untuk menghindari penelitian yang luas, maka penelitian ini difokuskan 

tentang komunikasi antar budaya yang terjadi dalam keluarga yang melakukan 

pernikahan dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Dalam hal ini 

pernikahan antarbudaya yang dijadikan dalam penilitian adalah pernikahan antara 

Etnis Jawa dengan Etnis Makassar. Penelitian ini menganalisis bagaimana 

keluarga yang melakukan pernikahan beda suku antara Jawa-Makassar mampu 

berkomunikasi dengan baik dari adanya perbedaan latar belakang kebudayaan 

pada suatu wilayah yang mereka tempati saat ini sehingga dapat menjaga 

keharmonisan dalam berkeluarga serta sejauh mana mereka mengetahui 

pentingnya memahami dan melakukan komunikasi antarbudaya. 
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Sasaran dalam penelitian ini adalah keluarga beda Etnis, yaitu Etnis Jawa 

dengan Etnis Makassar yang bertempat tinggal di Asrama Yon Zipur 10/2 

Kostrad, Kota Pasuruan. 


