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Abstrak - Mengatasi perbedaan suami-istri yang beda etnis rasanya tidak mungkin tanpa komunikasi karena
dengan komunikasi akan timbul saling pengertian, interdependensi satu sama lain terkait perbedaan itu sendiri.
Komunikasi mencakup banyak hal, mulai dari komunikasi untuk bersilaturahim, komunikasi untuk berkenalan,
komunikasi untuk berbisnis, sampai dengan komunikasi di dalam pernikahan, khususnya komunikasi dalam
konteks bertujuan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
Penelitian ini diharapkan mampu membantu memecahkan masalah berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan
ekonomi keluarga pasangan beda etnis di wilayah Depok. Selain itu peneliti berharap hasil penelitian dapat
menjadi rujukan bagi masyarakat Depok khususnya pasangan beda etnis untuk bisa melakukan sinergi
komunikasi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga.
Dengan menggunakan pendekatan penelitian interpretatif dan metode etnografi komunikasi yang mana data
akan dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam serta studi dokumentasi diharapkan hasil
penelitian dapat menemukan satu model komunikasi yang dapat disosialisasikan kepada keluarga pasangan etnis
campur khususnya dalam aspek pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, selanjutnya dapat diterapkan para
pasangan etnis campur tersebut dalam rumah tangga masing-masing.
Kata kunci: etnografi komunikasi; pasangan etnis campur, memenuhi kebutuhan ekonomi.

I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Kestabilan ekonomi merupakan salah satu
penunjang penting dalam terwujudnya kehidupan
bahagia dan sejahtera rumah tangga sepasang suami
istri, seringkali kali ketimpangan ekonomi, kegagalan
memenuhi kebutuhan ekonomi secara layak menjadi
sumber keretakan hubungan antara suami istri yang
beda latar belakang budaya. Apalagi bila komunikasi
diantara pasangan tersebut kurang transparan.
Sudah kodrat laki-laki sebagai suami dan
kepala keluarga bertanggung jawab untuk memenuhi
kebutuhan istri dan anak-anaknya baik secara materil
maupun spiritual sehingga menjadi keluarga sejahtera.
Namun
dalam realitas
kondisi perekonomian
Indonesia hingga detik ini yang belum stabil, tugas
dan peran dalam memenuhi kebutuhan ekonomi
keluarga tidak lagi hanya dibebankan pada pundak
suami terutama di wilayah pusat perkembangan
perekonomian di Jakarta dan daerah sekitar Jakarta
antara lain Bekasi, Tangerang, termasuk Depok. Istri
pun dituntut kondisi hidup untuk membantu suami
mencari nafkah, untuk itu sangat dibutuhkan kerja
sama pasangan tersebut terutama sinergi komunikasi
yang terbuka antara suami istri dalam membicarakan
berbagai hal terkait pemenuhan kebutuhan ekonomi
keluarga mereka.
Bagi pasangan yang belum memiliki
keturunan, masalah memenuhi kebutuhan ekonomi

keluarga belum signifikan karena anggaran-anggaran
yang dikeluarkan belum sekompleks pasangan yang
telah memiliki anak-anak, dimana anak membutuhkan
cukup banyak dana dalam masa tumbuhnya sejak bayi
hingga ia mandiri kala usia dewasa. Disinilah amat
berperan sinergi pasangan suami istri untuk bersama
memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
Menjalani bahtera rumah tangga pasti
mengalami berbagai problem kompleks, karena
suami-istri merupakan pasangan yang bertemu dalam
ikatan perkawinan memiliki latar belakang budaya
berbeda, suku, pendidikan,
adat istiadat, sudut
pandang dan banyak hal lain. Budaya yang dimiliki
seseorang sangat menentukan bagaimana cara ia
berkomunikasi, artinya cara seseorang dalam
berkomunikasi dengan orang lain apakah dengan
orang yang sama budaya maupun dengan orang yang
berbeda budaya, karakter budaya yang sudah tertanam
sejak kecil sulit untuk dihilangkan, karena budaya
adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki
bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan
dari generasi ke generasi (Tubbs-Sylvia Moss,
1996:237).
Terkait pernyataan di atas masalahnya adalah
bagaimana dua individu yang beda budaya tersebut
menyikapi, mengkomunikasikan berbagai problema
rumah tangga tersebut?. Hal ini yang penting untuk
dipahami bersama agar kelanggengan mahligai
perkawinan tetap terjaga.
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Hidup berumah tangga tak lepas dari
komunikasi. Karena komunikasi merupakan hal
penting dalam pasangan suami-istri , apalagi dalam
kehidupan berkeluarga banyak hal yang harus
dikomunikasikan . Suami dan istri adalah elemen
paling penting dalam membangun komunikasi efektif.
Menurut Mulyana (2002:36) bahwa untuk mencapai
komunikasi yang efektif, khususnya dengan orang
yang berbeda budaya yang harus kita lakukan adalah:
(1) kita harus selalu menunda penilaian kita atas
pandangan dan perilaku orang lain, karena penilaian
kita tersebut seringkali bersifat subyektif, dalam
pengertian berdasarkan persepsi kita sendiri yang
dipengaruhi oleh budaya kita atau dengan kata lain,
jangan biarkan stereotif menjebak dan menyesatkan
kita ketika kita berkomunikasi dengan orang lain; (2)
kita harus berempati dengan mitra komunikasi kita,
berusaha menempatkan diri kita pada posisinya.
Gunakan sapaan yang layak sesuai dengan budayanya;
(3) kita dituntut untuk selalu tertarik kepada orang lain
sebagai individu yang unik, bukan sebagai anggota
dari suatu kategori rasial, suku, agama atau sosial
tertentu; (4) kita harus menguasai setidaknya bahasa
verbal dan nonverbal dan sistem nilai yang mereka
anut.
Terkait dengan pemikiran Mulyana tersebut
menarik untuk melihat penerapannya pada masyarakat
Betawi yang dikenal dengan gaya bicara “ngejeplak”,
“nyablak”, dalam komunikasi sehari-sehari. Terkesan
orang Betawi dalam menyampaikan pesan kepada
lawan bicara tidak timbang pikir bahkan tidak timbang
hati secara bijak apakah lawan bicara yang menerima
pesan tersinggung atau tidak, paham atau tidak. Seolah
gaya mereka merupakan cerminan sikap ekspresif,
tidak basa-basi, tidak “tedeng aling-aling” (tanpa pikir
panjang). Gaya komunikasi seperti itu dalam budaya
internal mereka, satu sama lain sudah saling
memahami namun bagaimana bila gaya komunikasi
tersebut digunakan terhadap lawan bicara beda etnis,
beda budaya, ini menarik untuk ditelaah, khususnya
pada konteks komunikasi mereka dalam rangka
memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga.
Begitu pula etnis-etnis dari Pulau Sumatra,
umumnya intonasi suara mereka keras, dialek kental
terkesan mudah marah. Hal ini menjadi menarik untuk
dikaji secara mendalam, termasuk saat mereka
membicarakan, mengambil keputusan cara terbaik
bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi
rumah tangga.
Terkait dengan kehidupan rumah tangga,
komunikasi merupakan faktor penting dalam membina
hubungan rumah tangga. Seorang istri harus mengerti
cara berkomunikasi dengan suami, begitu pun
sebaliknya manakala mereka mencari solusi
bagaimana caranya bisa mencukupi kebutuhan
ekonomi keluarga. Tak sedikit rumah tangga hancur
karena kurang memperhatikan faktor komunikasi. Hal
ini terjadi karena sering kali dalam awal berumah
tangga banyak pasangan sering mengalami
perselisihan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi
rumah tangga. Hal tersebut dinamakan culture shock
atau gegar budaya. Untuk mencegah terjadinya culture
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shock seharusnya dari awal, pada saat pacaran, sudah
dibicarakan terlebih dahulu apakah kedua insan
tersebut sudah siap dan dibicarakan pula tujuan yang
ingin dicapai nantinya. Kedua pasangan pun perlu
mengenali lingkungan keluarganya karena pernikahan
bukan hanya menyatukan dua kepribadian, tetapi juga
menyatukan dua keluarga. Selain itu, juga harus
mempelajari kultur keluarga masing-masing dan
kedua pasangan pun harus saling terbuka sehingga
dapat mengurangi terjadinya salah paham.
Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti
tertarik melakukan riset untuk mengetahui sinergi
komunikasi keluarga pasangan beda etnis yaitu sub
etnis Betawi Depok dengan pasangannya dari etnis
Pulau Sumatra (Aceh Bireun dan Batak Mandailing)
dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga.
Adapun rumusan masalah yang menjadi dasar dalam
pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:
Bagaimana sinergi komunikasi keluarga pasangan
beda etnis dalam memenuhi kebutuhan ekonomi
rumah tangga?
1.2. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk
mendeskripsikan sinergi komunikasi keluarga
pasangan beda etnis
di wilayah Depok dalam
memenuhi kebutuhan rumah tangga.
1.3. Jadwal Pelaksanaan Penelitian
Penelitian dilakukan mulai Maret 2011
hingga November
2012, namun terkait aspek
bagaimana memenuhi kebutuhan ekonomi rumah
tangga sejak Maret 2012- November 2012.
II.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Kajian Literatur
Peneliti melakukan penelaahan
terhadap beberapa penelitian terdahulu mengenai studi
etnografi komunikasi untuk memahami lebih jauh
tentang entnografi komunikasi dan melihat dimana
posisi peneliti. Namun sekian banyak penelitian
terdahulu, tema yang ditelaah belum banyak yang
mengkaji studi etnografi komunikasi keluarga
pasangan etnis campur sub betawi Depok dan Etnis
Aceh juga pasangan sub etnis betawi Depok dengan
etnis Batak Mandailing.
Pertama, Dede Oetomo (1987) dalam
“Bahasa dan Identitas” dimana Oetomo mengkaji
kelompok Cina di Pasuruan dengan melihat tuturan
sehar-hari di berbagai peristiwa tutur, misalnya di
ruang tunggu praktek dokter gigi, di dalam rumah, di
rumah orang yang kematian anggota keluarganya, di
toko, dan sebagainya. Partisipan dan topik juga
beragam. Berdasarkan pengamatan terhadap kelompok
Cina tersebut Oetomo sampai pada kesimpulan
tentang adanya dua kelompok cina, yaitu Cina Totok
dan Cina Peranakan. Dari hasil penelitian tersebut
Oetomo melihat dari aspek bahasa dapat
mencerminkan identitas kelompok.
Kedua, Penelitian lain yang memilih kasus
bahasa tutur sebagai fokus penelitian dilakukan oleh
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Soeseno Kartomiharjo (1981) dalam “ Kode
Komunikasi”, Kartomiharjo menelaah etnografi kode
komunikatif di Jawa Timur. Asumsinya, variasi tutur
merupakan pencerminan dari faktor-faktor sosial dan
kultural. Masalah yang di uji adalah variasi tutur yang
tampak dan dikaitkan dengan faktor-faktor sosial dan
kultural yang menentukan variasi tutur. Misalnya
bahasa Indonesia dipakai orang Jawa tidak terdidik
dimarkahi dengan memakai imbuhan bahasa Jawa;
Cina Peranakan juga memakai imbuhan bahasa
Indonesia tetapi juga memakai kata pinjaman dri
bahasa Cina. Ini berarti, etnisitas menentukan kata
pinjaman. Para mahasiswa memakai kata sapaan you
dan kata-kata pinjaman yang diIndonesiakan;
pendidikan menjadi faktor penentu pilihaan kata.
Situasi dan nada bicara juga dicatat Kartomiharjo
sebagai faktor signifikan dalam kehidupan sehari-hari
masyarakat Jawa Timur dalam interaksi dan
komunikasi mereka. Masih ada beberapa faktor sosial
lain yang belum digarap.
Ketiga, selain dua hasil penelitian di atas
penulis juga memaparkan penelitian yang fokus pada
kajian komunikasi antara mertua dan menantu beda
etnik, yaitu, Rowena Febriani Astan (2008), meneliti
“Pola komunikasi mertua perempuan dan menantu
beda etnis” dimana mertua perempuan dari etnis
Jawa dan menantu etnis Thionghoa.
Penelitian ini pada hakekatnya mengkaji
mertua perempuan dan menantu dalam lingkungan
hidupnya, interaksi mereka, berusaha memahami
tafsiran mertua perempuan dan menantu tentang dunia
mereka yang hidup dalam lingkungan rumah satu atap.
Keempat, Dessiana Ratih Mayasari (2008),
“Pola Komunikasi Keluarga Pasangan Beda Etnis
(Kasus Pernikahan Arab Jawa)”, Universitas
Diponegoro. Penelitian ini dilakukan dengan latar
belakang bahwa pernikahan antara etnis Arab dan
etnis Jawa masih sedikit ditemukan diantara
perkawinan antar etnis lainnya, hal ini dikarenakan
sedikitnya persebaran etnis Arab di Indonesia. Anakanak hasil pernikahan pasangan Arab-Jawa ini kerap
kali merasakan kecemasan dan ketidakpastian saat
berkomunikasi dengan kedua orang tuanya. Sifat,
karakter, dan budaya yang berbeda membuat anakanak harus beradaptasi kemudian timbul kesediaan
anak-anak untuk membuka diri (self awareness) pada
kedua orang tuanya. Oleh karena itu, menarik untuk
diteliti bagaimana mereka menjembatani atau mencari
jalan keluar dari permasalahan yang terjadi antara
anak dan orang tua.
Meskipun empat penelitian terdahulu tidak
berhubungan secara langsung dengan fokus penelitian
peneliti, setidaknya dapat dilihat perbedaan penelitian
tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti.
Penelitian tersebut di atas belum menggambarkan
pola komunikasi antara keluarga orang Depok dengan
pasangannya dari keluarga etnis Batak Mandailing ,
Etnis Aceh, dalam aspek memenuhi kebutuhan
ekonomi rumah tangga.
Penelitian kelima, Suardi Lubis (disertasi
Program Pascasrajana UNPAD, 1998), “Komunikasi
Antar Budaya Dikalangan Etnis Batak Toba dan Etnis

Cina Hokkian Di Kotamadya Medan Propinsi
Sumatra Utara”
Tujuan penelitian Suardi Lubis adalah untuk
mengetahui keadaan komunikasi antarbudaya yang
dialami komunikator dari masing-masing etnis dengan
komunikan dari etnis lain. Selain itu Lubis juga ingin
melihat sejauhmana perbedaan persepsi para
komunikator dari setiap etnis, tentang pesan-pesan,
streotip, jarak sosial, sikap diskriminasi serta melihat
pengaruh komunikasi antarbudaya pada komunikator
dan komunikan dari etnis lain. Selanjutnya Lubis juga
ingin menjelaskan sejauhmana pengaruh komunikasi
antarbudaya terhadap
integrasi sosial para
komunikator setiap etnis dengan para komunikan etnis
lainnya.
Hubungan antara penelitian peneliti terdahulu
dengan peneliti saat ini, yakni sama mengkaji tentang
komunikasi antarbudaya yang jelas berbeda
budayanya, namun peneliti terdahulu melihat dan
mengkaji efektif atau tidaknya suatu komunikasi
antarbudaya pada setiap etnis, menggunakan metode
survey dengan analisis data menggunakan pendekatan
kualitatif dan kuantitatif, sedangkan penulis fokus
pada metode etnografi komunikasi tentang komunikasi
keluarga Betawi Depok dengan pasangan bukan
Betawi Depok.
Etnografi Komunikasi
Studi yang ditekankan dalam etnografi
komunikasi merupakan salah satu dari sekian studi
penelitian kualitatif (paradigma interpretatif atau
konstruktivis), yang mengkhususkan pada penemuan
berbagai pola komunikasi yang digunakan oleh
manusia dalam masyarakat tutur.
Menurut Hymes(1974), istilah etnografi
komunikasi sendiri menunjukkan cakupan kajian
berlandaskan etnografi dan komunikasi.. Cakupan
kajian tidak dapat dipisah-pisahkan, misalnya hanya
mengambil hasil-hasil kajian dari linguistik, psikologi,
sosiologi, etnologi, lalu menghubung-hubungkannya.
Fokus kajiannya hendaknya meneliti secara langsung
terhadap penggunaan bahasa dalam konteks situasi
tertentu, sehingga dapat mengamati dengan jelas polapola aktivitas tutur, dan kajiannya diupayakan tidak
terlepas (secara terpisah-pisah), misalnya tentang
gramatika (seperti dilakukan oleh linguis), tentang
kepribadian (seperti psikologi), tentang struktur sosial
(seperti sosiologi), tentang religi (seperti etnologi),
dan sebagainya. Dalam kaitan dengan landasan itu,
seorang peneliti tidak dapat membentuk bahasa, atau
bahkan tutur, sebagai kerangka acuan yang sempit.
Peneliti harus mengambil konteks suatu komunitas
(community), atau jaringan orang-orang, lalu meneliti
kegiatan komunikasinya secara menyeluruh, sehingga
tiap penggunaan saluran atau kode komunikasi selalu
merupakan bagian dari khasanah komunitas yang
diambil oleh para penutur ketika dibutuhkan.
A. Konsep Etnografi Komunikasi dan Cakupan
Kajiannya
Menurut Hymes (1974), ruang lingkup kajian
etnografi komunikasi sebagai berikut: (1). Pola dan
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fungsi komunikasi ((2. Hakikat dan definisi
masyarakat tutur (speech comunity), (3). Cara-cara
berkomunikasi (4). Komponen-komponen kompetensi
komunikatif (5). Hubungan bahasa dengan pandangan
dunia dan organisasi sosial (6). Semesta dan
ketidaksamaan linguistik dan sosial.
Pada etnografi komunikasi, yang menjadi fokus
perhatian adalah perilaku komunikasi dalam tema
kebudayaan tertentu, jadi bukan keseluruhan perilaku
seperti dalam etnografi. Menurut Effendy (1989:62)
yang dimaksud dengan perilaku komunikasi menurut
ilmu komunikasi adalah tindakan atau kegiatan
seseorang, kelompok atau khalayak, ketika terlibat
dalam proses komunikasi.
B. Konsep-konsep
dasar
dalam
Etnografi
Komunikasi
Berikut ini akan diuraikan berbagai konsepkonsep dasar dalam etnografi komunikasi menurut
Hymes (1974), antara lain:
1. Tata cara bertutur
Tata cara bertutur (ways of speaking) mengandung
gagasan, peristiwa komunikasi di dalam suatu
komunitas mengandung pola-pola kegiatan tutur,
sehingga kompetensi komunikatif seseorang
mencakup pengetahuan tentang pola itu. Tata cara
itu mengacu kepada hubungan antara peristiwa
tutur, tindak tutur, dan gaya, di satu pihak, dengan
kemampuan dan peran seseorang, konteks dan
institusi, serta kepercayaan, nilai, dan sikap, di lain
pihak.
2. Komunitas tutur.
Hymes (1974) berpendapat bahwa semua warga
komunitas tutur saling terpaut bukan hanya oleh
kaidah wicara yang sama, melainkan juga oleh
setidak-tidaknya satu ragam (varietas) bahasa.
Saville Troike (1986) menganggap persamaan
bahasa itu tidak perlu, yang penting terdapat
persamaan kaidah wicara. Troike juga menyebut
adanya komunitas tutur yang tumpang tindih.
Seorang mahasiswa adalah warga kampus, tetapi
juga warga asrama, warga suku, warga bangsa, dan
seterusnya.
3. Situasi, Peristiwa dan Tindak Tutur
Untuk mengkaji kebiasaan komunikasi di dalam
suatu komunitas tutur, seorang peneliti harus
mengamati unit-unit interaksi, yaitu situasi tutur
(speech situation), peristiwa tutur (speech event),
dan tindak tutur (speech act). Tindak tutur
merupakan bagian dari peristiwa tutur, dan
peristiwa tutur menjadi bagian dari situasi tutur.
Situasi tutur adalah situasi yang dikaitkan dengan
tuturan dan tidak ada kaitannya dengan linguistik,
misalnya upacara, pertengkaran, percintaan, dan
sebagainya. Peristiwa tutur berciri komunikatif dan
terikat dengan aturan cara bertutur. Peristiwa tutur
dapat terdiri atas satu atau lebih tindak tutur.
Misalnya gurauan yang terjadi dalam suatu
percakapan (peristiwa tutur) dan terjadi di dalam
suatu pesta (situasi tutur). Dimungkinkan pula
suatu tindak tutur sekaligus mencakup peristiwa
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tutur dan situasi tutur, misalnya tindak tutur
berdoa.
4. Komponen Tutur
Selain situasi, peristiwa, dan tindak tutur masih
ada konsep lain yang cukup penting, yaitu
komponen tutur. Komponen tutur, misalnya akan
meliputi akronim dari Speaking. Konsepnya bisa
dijelaskan pada setiap awal huruf, yaitu meliputi:
situasi, partisipan, tujuan, urutan tidak, kunci,
norma dan genre.
5. Nilai di Balik Tutur
Peneliti dapat melihat bahwa di balik tutur ada
nilai-nilai sosial-budaya. Artinya,dengan melihat
tuturan seseorang atau sekelompok orang peneliti
akan dapat menentukan atau setidak-tidaknya
menerka dapat mengidentifikasi “siapa”orang itu,
dari kelompok mana dia, makna sosial tutumya,
nilai, ajaran, pandangan hidup, dan sebagainya.
Konsep
Komunikasi keluarga dan Pola
Komunikasi Keluarga
Dalam keluarga komunikasi merupakan
sesuatu yang harus dibina, sehingga anggota keluarga
merasakan ikatan yang dalam serta saling
membutuhkan. Komunikasi keluarga adalah proses
mengembangkan intersubjektifitas (intersubjectivity)
dan pengaruh (impact) lewat penggunaan symbol
(code) antara kelompok yang akrab yang
memunculkan perasaan rumah (sense of home) dan
identitas kelompok, lengkap dengan ikatan kesetiaan
dan emosi yang kuat, dan pengalaman masa lalu dan
masa depan (Noller & Fitzpatrick, 1993:14).
Menurut Devito (1986) menyatakan empat
pola komunikasi keluarga pada umumnya, yaitu:
1. Pola Komunikasi Persamaan (Equality Pattern)
Komunikasi dalam keluarga pola ini yaitu setara,
tiap individu membagi kesempatan komunikasi
secara merata dan seimbang, masing-masing
anggota dalam keluarga dapat menyampaikan ide,
pendapat, serta keyakinan mereka.
2. Pola Komunikasi Persamaan (Equality Pattern)
Komunikasi dalam keluarga pola ini yaitu setara,
tiap individu membagi kesempatan komunikasi
secara merata dan seimbang, masing-masing
anggota dalam keluarga dapat menyampaikan ide,
pendapat, serta keyakinan mereka.
3. Pola Komunikasi Persamaan (Equality Pattern)
Komunikasi dalam keluarga pola ini yaitu setara,
tiap individu membagi kesempatan komunikasi
secara merata dan seimbang, masing-masing
anggota dalam keluarga dapat menyampaikan ide,
pendapat, serta keyakinan mereka.
4. Pola komunikasi Seimbang Terpisah (Balance
Split Pattern)
Dalam pola ini, terdapat hubungan sejajar pada
komunikasi keluarga, persamaan hubungan tetap
terjaga, namun tiap orang memegang kontrol atau
kekuasaan atau otoritas dalam domain yang
berbeda. Tiap orang dianggap sebagai ahli pada
wilayah yang berbeda. Sebagai contoh, dalam
keluarga biasa, suami dipercaya untuk bekerja
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mencari nafkah bagi keluarga. Istri mengurus anak
dan memasak.
5. Pola Komunikasi Tak Seimbang (Unbalanced Split
Pattern)
Satu orang mendominasi atau memimpin,
dianggap lebih pintar dan lebih mampu, bahkan
biasanya lebih menarik secara fisik. Satu orang
yang mendominasi ini sering memegang kontrol.
6. Pola Komunikasi Monopoli (Monopoly Pattern)
Satu orang dipandang berkuasa, memonopoli
segalanya orang tersebut bersifat memerintah
ketimbang berkomunikasi.
III. METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Paradigma Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan
penelitian kualitatif, penelitian kualitatif disebut juga
penelitian interpretatif atau penelitian lapangan yang
menggunakan cara penalaran induktif, bersifat
naturalistik, data yang dihasilkan berupa data
deskriptif dan mengutamakan proses dan makna
(Emzir, 2010:2).
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan
pendekatan kualitatif, dengan metode etnografi
komunikasi, yaitu penerapan dari metode-metode
etnografi pada pola-pola atau cara-cara berinteraksi
atau berkomunikasi dalam setiap proses atau peristiwa
komunikasi dalam keluarga pasangan beda etnis, yaitu
antara lain pasangan sub etnis Betawi depok dengan
etnis Aceh dan pasangan sub etnis Betawi Depok
dengan etnis Batak Mandailing.
Menurut Kuswarno (2009:iii), etnografi
merupakan ranah antropologi, linguistik, dan
komunikasi,
sehingga
etnografi
komunikasi
merupakan salah satu pendekatan yang interpretif.
Bahkan Creswell dalam Kuswarno (2007:15)
menyebut etnografi sebagai “tradisi”, Dalam konteks
peristiwa komunikasi, dan proses interaksi yang
berlangsung. Sedangkan menurut
Seville-Troike
dalam Kuswarno (2007:15), yang menjadi fokus
kajian etnografi komunikasi adalah masyarakat tutur
(speech community), mencakup hal-hal berikut:
a. Cara-cara bagaimana komunikasi itu dipola dan
diorganisasikan sebagai sebuah sistem dari
peristiwa komunikasi.
b. Cara-cara bagaimana komunikasi itu hidup dalam
interaksi dengan komponen system kebudayaan
yang lain.
Berdasarkan paparan di atas maka peneliti
berupaya memahami pola-pola Komunikasi keluarga
pasangan beda etnis yaitu sub etnis Betawi Depok
dengan etnis Aceh, dan sub etnis Betawi Depok
dengan etnis Batak Mandailing . Karena itu secara
epistemologi peneliti terlibat dan masuk dalam
fenomena yang dikaji khususnya dalam konteks
komunikasi budaya Betawi Depok dan bukan sub etnis
Betawi Depok. Sedangkan dari segi ontologis,
penelitian ini merupakan wujud kajian interaksi dan
komunikasi manusia dalam suatu keluarga perkawinan
etnis campur di daerah Depok. Secara aksiologis,

dalam konteks komunikasi antarbudaya, peneliti akan
melibatkan perasaan secara etis sesuai norma, dalam
menyelami penyelidikan terhadap nilai dan tindakan
manusia atau khususnya keluarga pasangan beda etnis
sub etnis Betawi Depok dan etnis Aceh, juga dengan
etnis Batak Mandailing.
3.2. Tehnik Pengumpulan Data
Creswell dalam Kuswarno (2008: 47-60)
mengemukakan tiga tehnik pengumpulan data dalam
etnografi yang dapat digunakan dalam etnografi
komunikasi, yaitu partisipan observer, wawancara dan
telaah
dokumen.
Sedangkan
Seville-Troike
menyatakan tujuh tehnik. Tiga tehnik sama seperti
pendapat Creswell, lainnya yaitu observasi,
hermeneutik, etnometodologi, etnosemantik dan
instrospeksi sebagai tehnik analisa data. Menurut
Ibrahim (1992:277) karena yang diperlukan adalah
pemahaman terhadap masyarakat tutur, maka yang
paling penting dalam etnografi komunikasi adalah
observasi partisipan dengan introspeksi.
Beberapa tehnik pengumpulan data yang
akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:
a. Introspeksi
Tehnik ini masih langka digunakan dalam
penelitian komunikasi, menurut Ibrahim dalam
Kuswarno (2008: 48) mungkin hanya ditemukan
dalam
etnografi
komunikasi.
Introspeksi
digunakan bila peneliti meneliti kebudayaannya
sendiri sehingga tehnik ini disebut sebagai metode
introspeksi atau mengoreksi diri sendiri.
b. Observasi partisipan
Dalam hal ini sesuai pemikiran Creswell
(2012:267) peneliti terjun langsung ke lapangan
mengamati periaku dan aktivitas individu-individu
keluarga pasangan etnis campur tersebut di
wilayah Depok. Dalam pengamatan terhadap
berbagai perilaku komunikasi informan pada
konteks budaya tertentu, peneliti merekam,
mencatat, baik dengan cara terstruktur atau tidak
terstruktur bahkan semistruktur (mengajukan
pertanyaan yang ingin diketahui peneliti) kepada
informan di lokasi penelitian.
c. Wawancara mendalam
Peneliti melakukan wawancara kepada informan
secara bergantian, baik tatap muka (face to face)
mau pun melalui telepon atau sms. Hal itu
dilakukan peneliti tergantung kebutuhan, manakala
informan tidak punya waktu untuk ditemui namun
bersedia dikontak melalui telepon juga sms, maka
peneliti pun melakukan wawancara dengan tehnik
tersebut. Peneliti bersyukur bahwa ternyata
canggihnya teknologi komunikasi memudahkan
peneliti berkomunikasi dengan informan.
d. Studi dokumentasi
Peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen
terkait informan berupa surat, foto-foto, diary dan
catatan-catatan harian. Selanjutnya data-data
tersebut di analisa kemudian diinterpretasikan oleh
peneliti dengan menghubungkannya kepada data
hasil wawancara mau pun observasi.
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3.3. Analisa Data
Nasution (2003: 126-127) mengatakan
bahwa tugas peneliti adalah mengadakan analisis
tentang data yang diperoleh agar diketahui maknanya.
Jika peneliti hanya menyajikan data deskriptif tanpa
interpretasi, maka penelitian yang telah dilakukan
menjadi sia-sia dan
tidak memenuhi harapan.
Nasution mengatakan, analisis data yang diperoleh
agar diketahui maknanya. Jika peneliti hanya
menyajikan data deskriptif tanpa interpretasi, maka
penelitian yang telah dilakukan menjadi sia-sia dan
tidak memenuhi harapan. Nasution mengatakan,
analisis data dalam penelitian kualitatif harus dimulai
sejak awal. Data yang diperoleh dari lapangan segera
dituangkan dalam bentuk tulisan dan di analisis. Salah
satu cara yang dianjurkan adalah dengan mengikuti
langkah-langkah berikut:
1. Mereduksi data
Data yang diperoleh dari informan di lokasi
penelitian wilayah Depok ditulis dalam bentuk
uraian atau laporan terperinci. Dalam mereduksi
peneliti memilih hal-hal pokok terkait konsepkonsep etnografi komunikasi yang tampak dalam
sinergi komunikasi keluarga pasangan beda etnis
dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, fokus pada
hal-hal penting sesuai tema penelitian.
2. Men-display data.
Agar dapat melihat gambaran keseluruhannya atau
bagian tertentu dari penelitian, peneliti beriusaha
membuat berbagai macam matriks, grafik,
networks, dan chart sesuai kebutuhan .
3. Mengambil kesimpulan dan verifikasi
Sejak awal peneliti berusaha mencari makna dari
data yang telah dikumpulkan di lapangan, mencari
pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang
sering timbul. Data yang diperoleh sejak awal
peneliti
mencoba
mengambil
kesimpulan
meskipun masih bersifat tentatif
4. Menganalisis data
Menganalisis data saat mengumpulkan data antara
lain akan menghasilkan lembar rangkuman dan
pembuatan kode pada tingkat rendah, menengah,
(kode pola) dan tingkat tinggi (memo).
5. Membuat lembar rangkuman
6. Menggunakan matriks dalam analisis data.
Model analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah model spradley (Etnografi).
Dengan model analisis etnografi peneliti
menganalisis data lapangan yang dikumpulkan dari
observasi partisipan. Terdapat empat jenis analisa
data, yaitu: (a) analisis domain, (b) analisis
taksonomi, (c) analisis komponen, (d) analisis
tema (Spradley dalam Emzir; 2010:209).
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini dipaparkan secara sistematis
dan berurutan mengenai hasil penelitian, dimana
pembahasannya meliputi:
4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian
Bagian ini diawali dengan penjelasan tentang
profil wilayah penelitian, yakni Walikota Depok yang
terbagi dalam 11 kecamatan, antara lain: Kecamatan
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Beji; Kecamatan Pancoran Mas; Kecamatan
Cipayung; Kecamatan Sukmajaya; Kecamatan
Cilodong; Kecamatan Limo; Kecamatan Cinere;
Kecamatan Cimanggis; Kecamatan Tapos; Kecamatan
Sawangan; dan Kecamatan Bojongsari.
Awalnya Depok merupakan sebuah dusun
terpencil ditengah hutan belantara dan semak belukar,
kondisi itu mulai berubah sejak datangnya seorang
pejabat tinggi VOC,Cornelis Chastelein, 18 Mei 1696
membeli tanah di daerah Depok serta sedikit wilayah
Jakarta
Selatan,
Ratujaya
dan
Bojonggede. Chastelein mempekerjakan sekitar 150
budak untuk mengolah tanah miliknya. Mereka
didatangkan dari Bali, Makassar, Nusa Tenggara
Timur, Maluku, Jawa, Pulau Rote serta Filipina.
Kota Depok selain sebagai kota otonom yang
berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Ibu Kota
Jakarta juga merupakan wilayah penyangga Ibu Kota
Negara yang diarahkan untuk kota pemukiman, kota
pendidikan, pusat pelayanan perdagangan dan jasa,
kota pariwisata, dan sebagai kota resapan air.
Sesuai data Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK) kota administratip Depok ,
awalnya terdiri dari 6 kecamatan, yaitu: Beji,
Sukmajaya, Pancoran Mas, Limo, Cimanggis dan
Sawangan.
Mata Pencaharian Keluarga yang diteliti
Memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga di
era perekonomian Indonesia yang belum stabil saat ini
memerlukan sinergi pasangan dan suami-istri beda
etnis, karena faktor ekonomi keluarga menjadi salah
satu faktor penentu langgengnya sebuah rumah
tangga.
Dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi
keluarga, suami sebagai kepala keluarga berkewajiban
memenuhi kebutuhan ekonomi seperti kebutuhan
biaya hidup sehari-hari, belanja bulanan, biaya
pendidikan anak, biaya entertein keluarga, biaya
rutin(tagihan
listrik,
PAM,
telepon,
pajak
motor/mobil, arisan keluarga/kampong, arisan
paguyuban ,dll) bahkan biaya tak terduga seperti
biaya anak sakit, biaya kondangan.
Pada keluarga tradisionil, suamilah yang
bertanggung jawab memenuhi kebutuhan tersebut dan
istri mengelola alokasi keuangannya, berbeda dengan
keluarga masa kini, boleh kita sebut keluarga modern,
tanggung jawab mencari penghasilan
keluarga
dilakukan suami-istri, mereka sama-sama bekerja.
Pasangan keluarga informan 1 (istri sub etnis
Betawi Depok, Hj Maryati - suami etnis Aceh Bireun,
H. Amed) keduanya sama-sama bekerja mencari
nafkah, istri membuka warung sayuran dan suami
menerima jasa cuci motor. Hal ini dilakukan karena
mereka menyadari besarnya biaya hidup di era
sekarang yang begitu besar sehingga menggugah hati
pasangan ini untuk bersama mencari nafkah.
H. Amed sama seperti pemuda Aceh lainnya,
memegang tradisi merantau, mencoba mengadu nasib
di wilayah Depok. Berawal dari ajakan seorang
saudara sekampung bernama Syarifudin di Bireun, H
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Amed memutuskan ikut merantau ke Depok dan
mendapat istri orang Depok pula.
Setamat SMA 1978 di Bireun H. Amed
sempat menganggur selama setahun di kampung
halamannya, lalu 1979 ia berangkat menuju Depok
menggunakan bis lintas pulau dengan tujuan Jakarta
untuk mengikuti kurus montir yang diselenggarakan
Komdak Jakarta. Meski ia kursus di daerah Jakarta
namun ia tinggal di Syarifudin. Di sinilah awal
pertemuan H Amed dengan Hj Maryati, dimana di
sebelah kediaman Syarifudin, menantu H Murtani ada
sanggar muda-mudi Pondok Cina beraktivitas.
Enam bulan kemudian H Amed lulus kursus
lalu oleh pihak Komdak disalurkan bekerja pada PT
TIS milik perusahaan asing, Australia yang berada di
Kalimantan. H Amed tidak menetap di Kalimantan, ia
pulang pergi pertiga bulan atau enam bulam selama 3
tahun ke Depok. Rupanya sejak awal bertemu dengan
Hj Maryati hatinya sudah tertarik, itu yang membuat
ia sesering mungkin pulang ke depok meski Hj
Maryati belum menyadari perasaan H. Amed.
Tahun 1980, Hj Maryati putrid alm. H. Mawi
lulus dari SMA Negeri 38 Lenteng Agung. Keluarga
H. mawi berbeda dengan kebanyakan orang sub
Betawi Depok sekitar Pondok Cina. Alm. H. Mawi
sudah peduli pada pentingnya pendidikan anak, maka
ia menyuruh putrinya melanjutkan kuliah. Hj Maryati
mendaftarkan diri ke Universitas Pakuan/IPB,
mengambil jurusan hukum perdata. Karena Bogor
cukup jauh dari Depok, Hj Maryati Kos di Bogor
dekat kampus. Hal itu berlangsung dari 1981-1985.
Belum selesai kuliah yang dijalani Hj
Maryati, sekitar semester 6 ia sudah dilamar oleh H.
Amed, menariknya yang dilamar tidak berada di
rumah, sedang kuliah di Bogor. Lamaran H. Amed
diwakili H. Murtani kepada H. Mawi, ayahanda Hj
Maryati. Tak ayal ia pun kaget saat pulang kerumah,
H. Mawi mengatakan bahwa ia telah dilamar. H.
Mawi berpesan bahwa Hj Maryati harus menerima
lamaran tersebut. Karena kondisi ayahanda Hj Maryati
saat itu sudah sering sakit, maka ia memutuskan ingin
berbakti kepada orang tuanya dengan menerima
lamaran tersebut.
Sejak awal perkawinan masing-masing telah
bekerja, setelah menikah mereka sepakat bahwa Hj
Maryati tetap bekerja melihat makin sulitnya
memenuhi kebutuhan hidup, maka
kondisi dua
kantung penghasilan ini pun memerlukan strategi
komunikasi khusus dalam mengelolanya, apalagi
penghasilan istri jauh lebih besar dibandingkan
penghasilan suami.
Komunikasi Keluarga Pasangan Etnis
Komunikasi yang terjadi dalam perkawinan
campuran antara pasangan yang berbeda kebudayaan
di Depok menjadi topik yang diangkat peneliti karena
fenomena kawin campur di daerah depok sudah
menjadi sebuah fenomena baru di masyarakat Depok
setelah depok makin berkembang menjadi kota
pendidikan dan bisnis dewasa ini. Dalam proses
komunikasi, pasangan tersebut peneliti menemukan

banyak sekali perbedaan-perbedaan budaya yang
menjadi hambatan di dalam mereka berkomunikasi.
Hambatan-hambatan
tersebut
membuat
warna tersendiri bagi masing-masing pasangan
khususnya dalam aspek ekonomi yaitu komunikasi
untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga.
Dalam menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut,
setiap pasangan memilih cara tersendiri, namun ada
persamaan di antara pasangan tersebut yaitu berusaha
beradaptasi satu sama lain yang kecenderungan salah
satu mengalah, atau mereka membentuk sebuah
budaya baru. Namun, dalam proses penyesuaian ini
tidak mengubah identitas dan budaya asli salah satu
dari mereka.
4.6.1. Tata cara bertutur Keluarga Etnis Campur
Masyarakat tutur di daerah Depok adalah
orang yang tinggal di Depok atau menetap di Depok,
khususnya wilayah Pondok Cina yang menggunakan
bahasa Betawi Depok dengan dialek Betawi Depok.
Informan yang diteliti di Depok seluruhnya bermukim
di wilayah depok. Dalam lingkungan pergaulan seharihari pasangan yang diteliti berinteraksi dengan
penduduk setempat yang mayoritas masih pribumi
Depok dan mereka juga lebih sering menggunakan
bahasa setempat. Kalau ditinjau dari aspek histori,
masih banyak warga Pondok Cina saling memiliki
hubungan famili, karena dahulu perkawinan terjadi
hanya sesama penduduk setempat sehingga terbentuk
ikatan keluarga makin kuat, misalnya antartetangga
ada yang menjadi besan (sebutan bagi orangtua yang
anaknya menikah dengan anak tetangga atau satu
kampung atau beda kampung).
Oleh karena itu para menantu yang datang
dari etnis yang berbeda dan bermukim di Depok
semakin lama terpengaruh menggunakan bahasa
setempat, beradaptasi dengan dialek setempat meski
tidak sepenuhnya bisa berdialek seperti dialeknya
orang Depok. Antara lain mayoritas suami atau istri
yang berasal dari luar sub etnis Betawi Depok sudah
menguasai bahasa dalam percakapan sehari-hari,
seperti berikut: “ ngaappaa ya! “(penekanan dilakukan
pada saat pelafalan huruf p dan a pada kata ya, dalam
bahasa Indonesia baku adalah “kenapa?”
4.6.2. Aktivitas Komunikasi Keluarga Etnis
Campur
a. Situasi dalam keluarga etnis campur.
Terkait dengan aspek bagaimana cara memenuhi
kebutuhan ekonomi rumah tangga, kapan, dimana, dan
pada konteks apa pasangan etnis campur yang diteliti
mendiskusikannya atau mengkomunikasikannya?
Masing-masing pasangan informan memiliki pendapat
yang senada, yaitu waktu, tempat dan kondisi yang
mereka pilih adalah manakala mereka sedang berdua
seperti di kamar pribadi mereka agar tidak terdengar
oleh siapapun anggota keluarga yang tinggal bersama
mereka termasuk anak-anak. Para pasangan tersebut
tak ingin dikatakan tidak mampu memenuhi
kebutuhan ekonomi rumah tangga mereka, terutama
mereka tak ingin mengecewakan anak-anak mereka.
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b. Peristiwa komunikasi dalam keluarga etnis
campur
Pasangan suami istri beda etnis membincangan
masalah-masalah terkait pemenuhan kebutuhan
ekonomi keluarga umumnya dilakukan dalam kondisi
informal, rileks, dengan hati tenang dan kepala dingin.
Mereka masing-masing menyadari, topic yang
dibicarakan menyangkut hal yang sensistif, yaitu
bagaimana memperoleh uang dan mengalokasikannya
untuk kepentingan keluarga, dengan kata lain inti dari
topic perbincangan mereka adalah uang. Memang
masing-masing pasangan mengakui, tak selalu mulus
perbincangan yang dilakukan, sering muncul friksifriksi di antara mereka dalam menyikapi masalah
keuangan, terkadang
pihak suami merasa telah
berupaya keras mencari nafkah namun si istri kurang
mensyukuri rejeki yang diperoleh dan kurang pandai
dalam mengalokasikan dana atau sebaliknya, si istri
merasa bahwa ia telah bekerja keras membantu suami
mencari nafkah dimana istri memiliki gaji yang jauh
lebih besar dari suami, namun istri merasa bahwa
suami kurang berterima kasih dan kurang perhatian
juga kurang menghargai jerih payah istri. Dalam arti
lain, istri merasa suami kurang berterima kasih atas
usaha istri.
Namun, meski opini-opini yang bernada miring
terhadap pasangan masing-masing muncul, semua
pasangan menyadari itu, hal tersebut masih dalam
batas wajar, tidak perlu dipertajam, pada akhirnya
salah satu pihak dari pasangan yang diteliti menyadari,
menyikapi perilaku pasangannya yang egois, dengan
mengalah, seperti yang dilakukan yati, ia tak ribut
dengan suami karena masalah uang, ia sadar betul
karena ribut soal uang bisa mengganggu kenyamanan
rumah tangga, maka mencari jalan aman dengan
mengalah, ia berusaha memenuhi kebutuhan rumah
tangga sesuai jumlah uang yang diberikan suami, bila
kurang ia coba menutupinya sendiri dari sumber hasil
dagang atau omset delapan kamar kos miliknya bagian
warisan dari orang tua yati.

c. Tindak tutur
Tindak tutur merupakan bagian dari situasi tutur dan
peristiwa tutur, tindak tutur yang dilakukan pasangan
beda etnis antara lain dalam bentuk pernyataan,
permohonan, perintah, bahkan dalam bentuk perilaku
nonverbal. Seperti yang dilakukan Dewi kepada yayan
terkait masalah menentukan sekolah mana yang akan
dipilih untuk tempat pendidikan anak sulungnya. Dewi
bertanya kepada yayan, apakah mampu bila
menyekolahkan pada sekolah dasar swasta yang
lumayan
mahal
namun
berkualitas.
Yayan
memberikan pandangan kepada dewi, bahwa saat ini
sekolah berkualitas tidak hanya di sekolah swasta,
sekolah dasar negeri pun sudah banyak yang
unggulan, maka yayan memohon kepada Dewi agar
mempertimbangkan kembali idenya. Dewi minta
waktu untuk berpikir selama seminggu, mencari opini
dari pihak yang dipercaya agar lebih terbuka
pandangannya, yayan menyetujui, dan pada akhirnya
Dewi menyepakati pandangan yayan.
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Lain halnya dengan S….. sebagai supir angkot di kota
Depok, tentu banyak pengalaman yang ia alami
sepanjang hari menghadapi penumpang yang naik
angkotnya. Biasanya manakala ia sedang bersantai
dengan istri di rumah, ia akan menceritakan
pengalamannya kepada istri.
4.6.3. Komponen Komunikasi dalam keluarga etnis
campur
Komponen komunikasi yang dimaksud disini
seperti yang diuraikan oleh Hymes, yaitu meliputi
genre, topik, tujuan dan fungsi, setting, partisipan,
bentuk pesan, isi pesan, urutan tindakan, kaidah
interaksi, dan norma-norma interpretasi.
Dalam konteks penelitian terhadap keluarga
pasangan etnis campur sub etnis Betawi Depok- AcehBatak Mandailing- Batak Toba di sini adalah berbagai
komponen yang komunikasi yang membentuk
peristiwa komunikasi. Berikut komponen-komponen
komunikasi yang ditemukan peneliti:
a. Genre
Kategori wacana yang digunakan pada keluarga
pasangan etnis campur adalah kategori percakapan
dan cerita, juga nasehat
b. Topik
Topik yang dibicarakan terkait pemenuhan
kebutuhan rumah tangga, yaitu belanja rutin harian
untuk kebutuhan makan, jajan anak, susu anak,
biaya mingguan seperti arisan kampong tiap
malam jumat, malam sabtu, dan malam minggu.
Biaya bulanan seperti bayaran sekolah, beli buku,
listrik, biaya kuliah anak, arisan keluarga, lalu
masalah biaya tak terduga seperti biaya
kondangan, biaya paguyuban (di Pondok Cina
berdiri paguyuban masing-masing Rukun warga,
bila ada yang mengadakan hajatan akan membayar
iuran secara bergantian, sekaligus sebagai uang
kondangan), biaya plesiran/entertain, biaya jalanjalan/wisata), juga biaya memperbaiki atau
membangun rumah baru, membeli perabotan
rumah, dan lain sebagainya.
c. Tujuan dan fungsi
Tujuan dan fungsi komunikasi dalam komunikasi
pasangan etnis campur sub etnis Betawi Depok
dengan etnis Aceh, Batak Mandailing adalah untuk
memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga.
d. Setting
Berkomunikasi di antara pasangan suami istri beda
etnis yaitu antara lain sub etnis Betawi dengan
etnis aceh dan etnis Batak Mandailing secara
bergantian setiap hari di dalam rumah, di warung,
di teras, di meja makan, bahkan special di dalam
kamar pribadi dengan menggunakan bahasa
Indonesia dan bahasa keseharian orang Depok.
e. Partisipan
Pihak yang terlibat dalam komunikasi ini ialah
suami dan istri tanpa melibatkan siapa pun dari
anggota keluarga. Pihak pertama adalah penutur
yang membuka pembicaraan, bisa suami atau istri
dari pasangan yang diteliti. Pada informan 1 dan 2
adalah istri sedangkan pada informan 3 dan 4
suamilah yang sering memulai pembicaraan.
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Dalam konteks ini tidak memandang status sosial,
umur bahkan pendidikan. Kedua pihak posisinya
setara dalam proses komunikasi, meski ada yang
aktif dan ada yang pasif. Keaktifan atau pasifnya
pihak yang terlibat dalam komunikasi tersebut
dilatarbelakangi kepribadian masing-masing.
f. Urutan tindakan
Urutan tindakan merupakan bagian dari komponen
tutur yang tidak pernah tetap, artinya bahwa pokok
pikiran itu akan selalu berubah dalam deretan
pokok-pokok tuturan dalam peristiwa tutur. Urutan
tindakan bisa dimulai dengan pertanyaan lalu
jawaban kemudian kembali ke pertanyaan. Atau
ada juga yang memulai dengan menceritakan lalu
selanjutnya di beri komentar.
g. Keys
Nada tutur yang digunakan para informan
bergantian, adakalanya menggunakan nada tutur
serius, bila topik yang dibicarakan cukup serius,
seperti saat membicarakan uang bayaran kuliah
anak yang cukup besar dan tempo waktu yang
diberikan pihak lembaga hanya tinggal seminggu.
Lalu adakalanya juga menggunakan nada santai
atau guyon saat salah satu pihak melihat ekspresi
wajah pasangaanya tampak tegang atau lelah.
Namun sekali waktu nada tegang atau kasar
muncul pula saat pasangan suami istri tersebut
sedang berkomunikasi serius karena ada perasaan
khawatir, misalnya manakala uang belum cukup
jumlahnya untuk membayar uang kuliah anak
sedangkan waktu sudah mendesak.
h. Instrumental
Sarana/channel/ alat komunikasi yang digunakan
oleh pasangan suami istri beda etnis dalam
berkomunikasi adalah komunikasi verbal secara
lisan dan komunikasi nonverbal (seperti:anggukan
kepala, gelengan kepala bila setuju atau tidak
setuju, senyuman juga tawa, elusan, bahkan
pelukan).
i. Norma
Norma yang digunakan pasangan suami istri beda
etnis dalam berkomunikasi antara lain adalah,
ketika pasangan sedang bicara maka istri/suami
mendengarkan dengan fokus, menyimak sampai
usai bicara, baru setelah itu gantian bicara baik itu
dalam bentuk jawaban atau komentar bahkan
nasihat.

4.6.4. Kompetensi Komunikasi keluarga etnis
campur
Kompetensi atau inkompetensi komunikasi
seperti yang diutarakan Ibrahim (1992: 26-27) akan
mengakibatkan tidak tepatnya perilaku komunikasi
yang
ditampilkan.
Singkatnya,
kompetensi
komunikasi akan melibatkan segala sesuatu yang
berhubungan dengan penggunaan bahasa dan dimensi
komunikatif dalam setting sosial tertentu. Kompetensi
komunikasi sangat membantu penutur ketika
menggunakan atau menginterpretasikan bentuk-bentuk
linguistik. Karena penelitian ini masuk kategori

etnografi komunikasi mikro, maka kompetensi
komunikasi yang dibahas hanya kompetensi yang
berkaitan dengan pengetahuan linguistik dan
keterampilan
interaksi.
Sehingga
komponenkomponen kompetensi yang ada pada keluarga
pasangan beda etnis antara sub etnis Betawi depok
dengan etnis Aceh, dengan etnis Batak Mandailing
terdiri dari komponen kompetensi linguistik dan
interaksi.
Pada pasangan suami istri usia setengah baya
etnis Aceh-sub etnis Betawi Depok memiliki
keterbatasan bahasa karena suami lahir dan besar di
Aceh Bireun, merantau ke pulau Jawa saat usia mulai
dewasa, maka bahasa Aceh tidak begitu saja hilang
dalam percakapan sehari-hari. Terkadang saat
berkomunikasi dengan istri muncul, suami asal Aceh
Bireun menggunakan istilah-istilah bahasa Aceh.
Dalam percakapan sehari-hari bahasa Indonesia harian
dan bahasa sub etnis Betawi depok.
Sedangkan pada pasangan usia angkatan
muda bahasa yang digunakan dalam keseharian saat
suami istri komunikasi adalah bahasa Indonesia
sehari-hari dan bahasa sub etnis Betawi Depok yaitu
bahasa Betawi dengan dialek pribumi Depok.
Berikut kompetensi komunikasi dalam
pasangan suami istri beda etnis, yaitu Hanif (Aceh)
dan Yati (sub etnis Betawi Depok), lalu Yayan (Batak
Mandailing-Jawa tengah) dan Dewi (sub etnis Betawi
Depok):
a. Pengetahuan linguistik (linguistic knowledge)
1) Elemen-elemen verbal
2) Elemen-elemen non verbal
3) Pola elemen-elemen dalam peristiwa tutur
tertentu
4) Rentang varian yang mungkin (dalam semua
elemen dan pengorganisasian elemen-elemen
itu)
b. Keterampilan interaksi (interaction skills)
1) Persepsi cirri-ciri penting dalam situasi
komunikatif
2) Seleksi dan interpretasi bentuk-bentuk yang
tepat untuk situasi, peran, dan hubungan
tertentu (kaidah untuk penggunaan ujaran)
3) Norma-norma interaksi dan interpretasi
4) Strategi untuk mencapai tujuan
Kuncinya, pahami cara berkomunikasi verbal
dan non-verbal dengan baik. Pandai-pandailah
memahami makna dan cara penyampaian yang baik
sesuai dengan bahasa yang digunakan.
Penyampaian dengan logat, intonasi, ritme
dan sikap bicara yang kurang tepat, juga bisa
mendatangkan penafsiran yang salah oleh pasangan.
Hindari sikap saling menuntut, sembari saling belajar
mengenai
prinsip-prinsip
pasangan.
“Jika
perbedaannya adalah prinsip seperti kultur atau
kebiasaan, cara mengubahnya adalah dengan belajar
dan saling menerima! Namun ketika mengutarakan
kritik, tetaplah berpegang pada prinsip menjaga relasi.
Perhatikan situasi,timing , dan suasana hati pasangan
saat
mengutarakan
keluhan.
Misal,
jangan
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mengutarakan ketika pasangan sedang sibuk, marah,
sedih, ataupun kelelahan.
Selain itu, perhatikan pemilihan kata-kata
agar tidak timbul salah persepsi. Kesalahan dalam
pemilihan kata, bisa membuat pasangan tidak
menangkap maksud Anda. Ujung-ujungnya, Anda
tidak mendapat solusi yang diinginkan.
V.

KESIMPULAN DAN SARAN

berhubungan positif signifikan dengan keharmonisan
keluarga. Namun terdapat pendapatan dengan
keharmonisan keluarga. Sebaiknya pasangan suami
istri pendapatan dengan keharmonisan keluarga.
Sebaiknya pasangan suami istri lebih meningkatkan
frekuensi komunikasi satu sama lain, meluangkan
waktu untuk melakukan kegiatan bersama, melakukan
komunikasi secara terbuka sama lain, menambah
pengetahuan mengenai cara komunikasi yang baik
antara satu suami istri baik melalui buku-buku bacaan
maupun melakukan konsultasi dengan ahlinya, serta
menerima dan memahami kekurangan dan kelebihan
pasangan agar tidak terjadi konflik antara suami dan
istri sehingga keharmonisan keluarga
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