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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 

Komunikasi adalah hubungan kontak antar dan antara manusia, baik 

individu maupun kelompok. Dalam kehidupan sehari hari disadari atau tidak 

disadari komunikasi adalah bagian dari kehidupan manusia. Setiap orang 

yang hidup dalam masyarakat sejak bangun tidur sampai tidur lagi, secara 

kodrati senantiasa terlibat dalam komunikasi. Terjadinya komunikasi adalah 

sebagai konsekuesi hubungan sosial (social relation). Masyarakat paling 

sedikit terdiri dua orang yang saling berhubungan satu sama lainnya karena 

berhubungan, menimbulkan interaksi sosial (social intereaction) (Djamarah, 

2004:9). 

Dalam komunikasi, apapun yang mau disampaikan oleh inidvidu 

atau kelompok kepada orang lain adalah dengan maksud dan tujuan yang 

bermacam-macam. Karenanya komunikasi yang dilakukan oleh individu 

atau kelompok itu selalu sama, tetapi dengan taraf kedalaman yang berbeda-

beda (Djamarah, 2004:9). Taraf kedalaman dapat diukur dari apa yang 

dibicarakan dan siapa yang berbicara. Pikiran atau perasaan, objek tertentu, 

orang lain, atau dirinya sendiri. 

Komponen komunikasi yang menjadi unsur-unsur utama terjadinya 

proses komunikasi adalah komunikator (pengirim pesan), informasi (pesan), 

kepada komunikan (penerima pesan). Ketiga komponen penting itulah yang 

berinteraksi. Ketika suatu pesan disampaikan oleh komunikator dengan 
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perantaraan media kepada komunikan, maka komunikator 

memformulasikan pesan yang akan disampaikannya dalam bentuk kode 

tertentu, yang sedapat mungkin dapat ditafsirkan oleh komunikan dengan 

baik (Djamarah, 2004:13).  

Dalam sebuah keluarga, komunikasi yang intens dan berkualitas 

antara suami – istri, ayah-anak, ibu-anak, dan anak-anak sangat diperlukan. 

Hal inilah yang sangat mempengaruhi kedekatan mereka secara fisik dan 

psikologis. Bagi sebuah keluarga, penting untuk memiliki ruang waktu dan 

emosi untuk bisa saling bertukar cerita, mengungkapkan isi hati baik dalam 

bentuk pujian, kritikan, nasehat atau sekedar cerita berisi kesenangan 

maupun keluh kesah. Dengan begitu akan terbentuk pola komunikasi agar 

saling memiliki kesepemahaman dan sebuah keluarga akan mencapai tujuan 

yang sama. Karena dari masing-masing anggota memiliki cara tersendiri 

dalam berkomunikasi atau yang dikenal dengan pola komunikasi.  Pola 

komunikasi termasuk bagian proses dari komunikasi tersebut, sehingga 

pesan yang disampaikan oleh pengirim dapat dipahami di terima dengan 

tepat oleh penerimanya melalui proses komunikasi tersebut. Pola 

komunikasi merupakan bentuk hubungan antara dua orang atau lebih dalam 

proses pengiriman pesan dan penerimaan pesan dengan cara yang tepat 

sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami dan dimengerti (Djamarah, 

2004 : 1). 

Salah satu fenomena yang sering kita temui yaitu komunikasi antar 

bangsa dan terdiri dari berbagai macam suku yang memiliki 

keanekaragaman budaya didalamnya. Selain adanya berbagai macam suku 
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lokal, yang merupakan suku asli Indonesia, terdapat juga suku yang 

merupakan warga pendatang yang tersebar dihampir seluruh wilayah 

Indonesia. Warga pendatang ini adalah etnis Arab. Orang-orang keturunan 

Arab di Indonesia ini merupakan golongan minoritas. Dengan membawa 

corak kebudayaan baru di Indonesia. Sehingga dalam hal ini kita kerap 

sekali melihat pertukaran informasi sehingga etnis Arab dapat berbaur 

dengan msyarakat lokal Indonesia. 

Menurut Van den Berg dalam bukunya “Orang Arab di Nusantara” 

(2010), etnis Arab yang datang ke Indonesia bukan berasal dari Saudi 

Arabia, namun keturunan bangsa Yaman yang disebut Hadramout. 

Hadramout, yaitu wilayah di Yaman Selatan. Mereka datang ke Indonesia 

atas dasar berdagang dan berdakwah. Mereka hidup menetap dengan 

membawa keluarga mereka dan ada pula yang menikah dengan orang 

wanita pribumi. Mereka menyebar di hampir semua wilayah di Indonesia, 

dengan membentuk sebuah komunitas atau perkampungan baru yang 

disebut sebagai kampung Arab. Mereka tersebar secara berkelompok hampir 

di semua wilayah yang berada di pusat kota, dimana tempat tinggal mereka 

berdekatan dengan pasar dan masjid besar. Hal ini dimaksudkan agar 

mereka dapat menjalankan fungsi ekonomi, yaitu berdagang dan fungsi 

syiar agama dengan baik. Dapat dilihat dari data kependudukan jumlah suku 

bangsa di Indonesia sebagai berikut: 
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Gambar 1.1 

Sensus Penduduk 2010 

 

Sensus Penduduk 2010. Badan Pusat  Statistik. ISBN 9789790644175 

Dari tabel di atas menyatakan bahwa keturunan Arab yang ada di 

Indonesia pada tahun 2010 jumlahnya mencapai 5 juta penduduk yang 

tersebar di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan dan Sumatera. 

Khusus di wiliyah Jawa Timur dan yang paling banyak menduduki Kota 

Surabaya. Di kota Surabaya sendiri mereka banyak menghuni di kawasan 

Surabaya Utara. Tepatnya di kampung Ampel atau yang sering disebut 

kampung Arab. Secara administratif  kampung Ampel terletak di 

Kecamatan Semampir, oleh warga Kota Surabaya dikenal sebagai kampung 

Arab karena sebagian besar penduduknya adalah Etnis Arab diikuti etnis 

Jawa, Madura, India, dan Cina. 

https://id.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://id.wikipedia.org/wiki/Istimewa:Sumber_buku/9789790644175
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Terdapat satu hal budaya warga keturunan Arab yang unik dan 

menarik untuk di amati. Mereka memiliki budaya yang berakar dari negara 

Hadramout yang hingga sampai saat ini masih di pertahankan. Masyarakat 

Arab di Indonesia mencerminkan ciri-ciri yang sama dengan masyarakat 

Hadramout. Mereka bergantung pada darah keturunannya. Warga keturunan 

Arab tidak boleh menikah dengan non-Arab. Jika hal ini dilanggar, maka 

orang yang melanggar tidak akan mendapat restu dari orang tua dan 

keluarga dalam pernikahannya. Konflik yang sering terjadi dengan 

mengasingkan keluarga yang sudah melanggar budaya keturunan Arab. 

Bahkan dari beberapa keluarga yang telah melanggar ada yang mengusir 

anggota keluarganya dan dihapus dari ahli waris. Hal ini berlaku baik bagi 

laki-laki dan perempuan dan bagi warga keturunan Arab di daerah manapun 

mereka berada. Namun untuk laki-laki keturunan Arab hal itu masih bisa 

ditoleran karena seorang laki-laki lah yang akan menurunkan nasab. 

Sehingga banyak persepsi yang mengatakan bahwa keluarga 

keturunan Arab adalah keluarga yang tertutup dalam hal pernikahan. 

Bahkan hanya untuk mendekati gadis atau laki-laki keturunan Arab 

masyarakat pribumi tidak berani. Itu di karena mereka selalu menikah 

dengan sesama keturunan Arab. Namun dengan berkembangnya zaman, hal 

itu sudah mulai luntur. Sebagian dari keturunan Arab yang berada di 

Indonesia menikahi pribumi seperti etnis Jawa, Betawi, Sunda dll. 

Kemudian semakin kesini hal itu sudah menjadi sangat wajar. Maka timbul-

lah kekhawatiran akan lunturnya budaya Hadramout ini. 
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Mereka keturunan Arab tidak dapat terhindarkan dari pernikahan 

diluar etnis mereka. Hal tersebut disebabkan karena keberagaman etnis yang 

ada disekitar mereka, dan mereka juga dapat hidup berdampingan dengan 

harmonis dan toleransi yang tinggi. Pada dasarnya tidak ada yang berbeda 

dari pernikahan orang Arab asli dengan keturunan Arab di Indonesia, namun 

dengan lingkungan yang berbeda mereka juga harus bisa menempatkan diri 

dimana mereka tinggal. 

Ada alasan sendiri mengapa mereka menikahkan anak laki-laki dan 

anak perempuan mereka dengan sesama Arab.  Sehingga urusan pernikahan, 

mereka cenderung menutup diri, karena dalam etnis Arab “nasab” atau 

garis keturunan yang diambil dari seorang laki-laki yang berwujud marga 

dalam keluarga menjadi sangat penting. Semua warga Keturunan Arab yang 

ada di sana, masih memiliki hubungan kekeluargaan dan kekerabatan serta 

masih memegang budaya dan kebiasaan-kebiasaan hidup yang di wariskan 

oleh para pendahulu mereka, termasuk dalam budaya dan nilai-nilai yang 

dianut dalam pernikahannya, yang berkaitan dengan pelarangan perempuan 

keturunan Arab untuk menikah dengan laki-laki yang tidak bernasab Arab, 

yang disebabkan oleh masalah nasab. 

Warga keturunan Arab menjadikan Islam sebagai pegangan 

hidupnya. Seperti yang di ajarkan islam dan telah di conothkan oleh Nabi 

Muhammad,  dimana seorang ayah yang menurunkan garis keturunan. 

Mereka sangat mengenal nasab atau garis keturunan. Oleh karena itu 

mereka lebih sering menikahkan anak-anaknya dengan sesama keturunan 

Arab. Karena mereka sudah saling mengenal dan saling memahami garis 
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keturunannya. Pemahaman tertentu bagi warga keturunan Arab dalam 

memaknai Nasab sebagai nilai yang penting sekali.  

 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas makan 

dapat dirumuskan “Bagaimana pola komunikasi keluarga keturunan Arab 

di Kelurahan Ampel kota Surabaya dalam menjaga Nasab?” 

 Tujuan Penelitian 

 Suatu penelitian dalam ilmu pengetahuan pada umumnya untuk 

menemukan, mengembangkan atau menguji suatu teori. Dalam penelitian 

ini juga mempunyai tujuan, adapun tujuannya adalah untuk mengetahui 

pola komunikasi keluarga keturunan Arab di Kelurahan Ampel kota 

Surabaya dalam menjaga nasab. 

 Kegunaan Penelitian 

Dalam penelitian tentunya peneliti mengharapkan beberapa 

manfaat dari hasil peneliti yang telah dilakukan baik secara akademis 

maupun praktis yang diantaranya sebagai berikut : 

a. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk referensi bagi 

penelitian-penelitian  selanjutnya dengan bidang kajian terkait. 

Khususnya dalam disiplin Ilmu Komunikasi dalam konteks pola 

komunikasi keluarga dan untuk menambah wacana tentang pola 

komunikasi keluarga. 
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b. Praktis Hasil

Dari penelitian ini penulis berharap bisa menambah wawasan,

pengalaman dan pengetahuan mengembangkan kemampuan untuk

memahami realitas sosial yang terjadi. Selain itu untuk masyarakat

umum bisa untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang

realitas budaya yang ada di tengah masyarakat.


