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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

       Komunikasi antarbudaya bukan lagi menjadi suatu hal yang asing pada 

masyarakat dewasa ini. Globalisasi memegang peranan penting dalam proses 

komunikasi antarbudaya. Cameron memandang fenomena globalisasi sebagai sebuah 

“integrasi berkelanjutan dari dunia ekonomi” (2007, dikutip dalam Samovar, Porter 

dan McDaniel, 2010, h.3). 

       Globalisasi mendorong perdagangan dan bisnis internasional yang kemudian 

memperbesar peluang komunikasi antarbudaya. Hal ini menimbulkan kerja sama 

antar negara dengan tujuan untuk mempermudah proses transaksi ekspor dan impor 

produk seperti produk, informasi, perlengkapan bahkan sumber daya manusia. Proses 

transaksi ini sering kali dilakukan oleh perusahaan transnasional untuk menempatkan 

proses produksi pada daerah yang membutuhkan biaya produksi atau biaya sumber 

daya manusia yang lebih rendah. Beberapa hal inilah yang kemudian mendorong 

adanya imigrasi dan memungkinan adanya hubungan antarbudaya. 

      Perkembangan teknologi dan komunikasi yang pesat dalam era ini juga membuat 

perubahan pada sistem interaksi di masyarakat. Perkembangan teknologi dan 

komunikasi memungkinkan masyarakat untuk dapat belajar melalui adanya 
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pertukaran informasi baik dari dalam negeri dan luar negeri. Kemajuan ini juga 

memungkinkan masyarakat Indonesia untuk memiliki hubungan pertemanan dengan 

masyarakat luar negeri dan bahkan beberapa dari antaranya berlanjut ke dalam ikatan 

pernikahan. 

       Faktor perekonomian dan perkembangan di Indonesia membawa para pekerja 

asing untuk datang dan bekerja di Indonesia adalah salah satu dari sekian banyak 

alasan bagi terlaksananya hubungan antara warga negara asing dan masyarakat 

Indonesia. 

       Hidayat (2015, para. 7) menuliskan pada Oktober 2015 bahwa jumlah tenaga 

kerja asing yang bekerja di Indonesia mencapai 68,7 ribu jiwa. Jumlah tersebut 

didominasi oleh pekerjaan profesional sebanyak 21,7 ribu jiwa. Kebanyakan dari 

mereka berasal dari Cina sebanyak 16 ribu jiwa, Jepang sepuluh ribu jiwa, hingga 

Amerika Serikat sebanyak 2,6 ribu jiwa. Tenaga kerja asing masih mendominasi 

sektor perdagangan dan jasa sebanyak 36,7 ribu jiwa, industri 24 ribu jiwa, dan sektor 

pertanian sebanyak delapan ribu jiwa. 

     Tidak hanya urusan kerja, komunikasi lintas budaya juga terjadi pada hubungan 

romantis. Pada Oktober 2015, Ketua Lembaga Masyarakat Perkawinan Campuran 

Indonesia (Perca) Juliani W Luthan, memperkirakan bahwa jumlah pelaku kawin 

campur di Indonesia telah mencapai tiga juta orang dan jumlah tersebut memiliki 

kecenderungan untuk meningkat setiap tahunnya. (Hidayat, 2015, para. 1). 
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       Berdasarkan data di atas, pernikahan antar budaya atau pernikahan campuran 

bukanlah hal yang mustahil untuk terjadi. Menurut Romano (2008, h. 4) pernikahan 

antarbudaya cenderung terjadi kepada individu yang tidak terlalu terikat dengan 

budaya mereka sendiri dan memiliki pemikiran yang terbilang modern. 

       Permasalahan utama dalam pernikahan campur atau pernikahan beda budaya ini 

adalah dalam proses menyesuaikan pola komunikasi dan interaksi yang menuntut 

pasangan untuk saling memahami dan menerima perbedaan satu dengan yang 

lainnya. Hal ini diperlukan mengingat budaya yang mereka anut bisa jadi bertolak 

belakang satu dengan yang lainnya. 

       Pada skripsi ini penulis ingin meneliti mengenai pasangan suami isteri Indonesia 

dan Amerika. Salah satu tantangan yang dimiliki oleh pelaku kawin campur adalah 

menyangkut budaya komunikasi. Budaya komunikasi yang dimiliki oleh Indonesia 

atau yang biasa disebut budaya ketimuran umumnya merupakan budaya high context, 

di mana apa yang diucapkan belum tentu sama dengan maksud yang sebenarnya. 

Budaya komunikasi ini juga memiliki gaya bicara yang tidak langsung menuju ke 

pokok permasalahan dan lebih memilih jalan memutar. 

       Hal ini sangat bertolak belakang dengan budaya di negara-negara Barat seperti 

Amerika. Mereka yang tinggal di negara-negara Barat pada umunya memiliki budaya 

komunikasi low context di mana pada umumnya mereka langsung mengemukakan 

apa yang ingin disampaikan secara tegas dan apa adanya bahkan di depan publik. Hal 
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ini juga menyangkut kebenaran mengenai apa yang disampaikan adalah apa yang 

sebenarnya mereka rasakan. Selain itu mereka yang menganut budaya low context 

juga lebih senang dengan percakapan yang mengarah langsung ke inti percakapan. 

      Perbedaan lain yang dapat mempengaruhi pernikahan campuran adalah budaya 

individualis dan kolektivis. Menurut Samovar, Porter dan McDaniel (2010, h. 237) 

negara-negara Barat memegang budaya individualis di mana mereka menekankan 

kemandirian dibandingkan ketergantungan. Mereka juga lebih menghargai prestasi 

pribadi dan keunikan dari setiap individu merupakan nilai yang tertinggi. 

       Hal ini berbanding terbalik dengan budaya kolektivis yang dipegang oleh negara-

negara Timur. Menurut Samovar, Porter dan McDaniel (2010, h. 239), mereka yang 

menganut budaya kolektivis menganggap bahwa ketergantungan merupakan hal yang 

khas serta kebutuhan dan keinginan pribadi seseorang merupakan hal yang sekunder. 

Selain itu mereka juga menganggap bahwa kebutuhan dan prestasi pribadi menjadi 

yang kedua setelah kebutuhan orang banyak. 

      Hal ini merupakan salah satu tantangan dari pernikahan campuran. Apabila tidak 

ada pemahaman dan penerimaan antara pasangan pernikahan campuran akan terjadi 

banyak kesalahpengertian dan akibat terburuknya dari adanya hal tersebut adalah 

konflik antar dua pihak yang berbeda budaya tersebut. 
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     Deddy Mulyana (2010, h. 117)  berpendapat, “semakin mirip latar belakang 

seseorang maka semakin efektiflah komunikasi yang mereka lakukan”. Kesamaan 

pada latar belakang dapat diartikan beragam hal seperti contohnya agama, ras (suku), 

bahasa, tingkat pendidikan, tingkat intelektual atau tingkat ekonomi seseorang. Hal-

hal tersebut kemudian mendorong seorang individu untuk saling tertarik satu dengan 

yang lainnya dan oleh karena adanya kesamaan tersebutlah komunikasi yang mereka 

lakukan akan efektif. 

      Kemiripan latar belakang memang dapat mendorong komunikasi antar individu 

tersebut menjadi lebih efektif, tetapi bukan menutup kemungkinan bagi orang yang 

berbeda ras dan bahasa untuk menikah. Namun kedua pasangan pernikahan campuran 

tersebut harus berusaha lebih keras dibandingkan dengan mereka yang telah memiliki 

kesamaan sebelumnya agar komunikasi mereka dapat berjalan dengan efektif. Tanpa 

ada usaha untuk saling memahami dan menerima perbedaan satu sama lain, maka 

hubungan yang terjalin tidak akan berjalan dengan mulus. 

Ada beberapa tantangan atau risiko ketika menikah dengan orang yang berbeda 

budaya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Durodoye dan Coker pada 2008, 

dalam ikatan pernikahan campur pasangan kulit putih dan kulit hitam, kedua 

pasangan suami isteri tersebut akan sering kali dijauhi oleh keluarga kedua belah 

pihak. Hal ini menyangkut isu ras. Namun hal tersebut membuat pasangan suami istri 

berbeda bangsa ini lebih berani untuk melakukan penataan ulang atau dekonstruksi 

Minfullness Dan Kompetensi..., Avelline Jeviani, FIKOM UMN, 2017



6 
 

konsep-konsep mengenai attitude, belief dan behavior mereka masing-masing demi 

menjaga keutuhan hubungan keluarga mereka. 

       Tantangan lainnya adalah kesulitan untuk menerima kebudayaan yang berbeda. 

Hampir setiap individu memiliki kecenderungan untuk menilai budaya lain 

berdasarkan standar budaya yang mereka anut. Hal ini disebut dengan etnosentrisme. 

Menurut Nanda dan Warms, “etnosentrisme adalah pandangan di mana budaya 

seseorang lebih unggul dibandingkan dengan budaya lainnya” (2007, dikutip dalam 

Samovar, Porter dan McDaniel, 2010, h. 214). 

       Tantangan lain bagi pasangan yang berbeda budaya adalah potensi konflik yang 

besar. Samovar, Porter dan McDaniel (2010, h. 382) mengatakan bahwa konflik 

merupakan aspek yang tidak dapat dihindari dalam semua hubungan. Jika diatur 

dengan tidak tepat, konflik dapat mengarah pada masalah yang tidak dapat diperbaiki 

seperti pemisahan atau perceraian dalam tahap interpersonal, perang dalam skala 

nasional atau kehilangan kesempatan dalam bisnis. Dalam hal inilah kompetensi 

antarbudaya dan mindfulness diperlukan sebagai upaya dalam menghindari dan 

mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul. 

       Kompetensi antarbudaya merupakan pengetahuan dan kemampuan untuk 

berinteraksi secara efektif dan pantas dengan individu dari budaya yang berbeda. 

Efek dari kompetensi antarbudaya terhadap keberlangsungan hubungan adalah 

pasangan akan lebih mampu untuk meminimalisasi kesalahpahaman, 
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kekurangmengertian serta akan lebih mampu untuk memahami perbedaan sikap dan 

persepsi satu sama lain. 

       Tidak cukup dengan kompetensi budaya saja, pernikahan beda budaya juga 

memerlukan mindfulness. Menurut Langers (1989, dikutip dalam Ting-Toomey, 

1999, h. 46), mindfulness berarti kesiapan untuk mengubah suatu cara pandang, 

motivasi untuk menggunakan kategori baru untuk memahami perbedaan-perbedaan 

budaya atau etnis, serta kesiapan untuk bereksperimen dengan cara-cara yang kreatif 

dalam membuat keputusan dan memecahkan masalah. 

Mindfulness memiliki pengaruh yang signifikan dalam komunikasi antarbudaya. 

Dengan adanya mindfulness individu akan memahami dan mampu beradaptasi 

dengan segala perbedaan antara dirinya dan orang lain yang berbeda budaya serta 

memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan efektif dan mampu menciptakan rasa 

saling pengertian di antara keduanya. 

Peneliti tertarik untuk melihat bagaimana kompetensi antarbudaya dan 

mindfulness dalam pasangan pernikahan beda budaya, khususnya mereka yang 

memiliki dimensi atau nilai budaya yang saling bertolak belakang. Untuk itu peneliti 

memutuskan untuk memilih pasangan berbeda budaya antara Amerika Serikat dan 

Indonesia. 
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       Pasangan yang dipilih oleh peneliti adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan 

juga Warga Negara Asing (WNA) Amerika. Peneliti memilih kedua negara tersebut 

dikarenakan terdapat perbedaan nilai, padangan dan perilaku yang sangat bertolak 

belakang dalam kedua negara tersebut. Dalam hal ini masyarakat Indonesia mewakili 

budaya Timur yang high context sementara masyarakat Amerika mewakili budaya 

Barat yang low context. Masyarakat Indonesia juga mewakili karakter kolektivis 

sementara masyarakat Amerika mewakili karakter individualis. Banyak juga hal-hal 

lainnya yang bertolak belakang satu dengan lainnya yang membuat peneliti ingin 

mengetahui lebih lanjut. 

      Mengacu pada hal-hal tersebut, peneliti melihat bahwa pasangan yang menjalani 

pernikahan campur tidak terlepas dari adanya konflik yang disebabkan oleh 

perbedaan budaya, karakter dan gaya berkomunikasi. Peneliti tergugah untuk 

mengetahui apakah mereka mengerti dan menerima pasangannya serta berusaha 

untuk menyesuaikan diri satu dengan lainnya ataukah tidak. Hal inilah yang 

mendorong keingintahuan peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai topik 

terkait. Penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai mindfulness pasangan 

suami isteri beda budaya pada pasangan suami isteri Indonesia dan Amerika. 

       Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan 

paradigma post-positivistik dan menggunakan pendekatan model mindfulness dari 

Ting-Toomey yang memiliki sudut pandang aspek-aspek seperti nilai budaya, 
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perilaku komunikasi, budaya komunikasi, identifikasi diri, manajemen konflik dan 

proses interaksi dalam pengembangan hubungan. Penelitian ini menggunakan enam 

orang informan yang merupakan pasangan suami istri pelaku pernikahan campur 

antara Indonesia dan Amerika. 

1.2 Pertanyaan Penelitian 

       Berdasarkan asumsi-asumsi dan fakta yang peneliti paparkan pada latar belakang, 

maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana kompetensi 

komunikasi antarbudaya dan mindfulness pada pasangan suami isteri berbeda budaya 

pelaku pernikahan beda budaya Amerika dan Indonesia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

       Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kompetensi komunikasi 

antarbudaya dan  mindfulness pada komunikasi pasangan suami isteri berbeda budaya 

pelaku pernikahan campuran Amerika dan Indonesia. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

       Penelitian ini memiliki dua kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan 

praktis. Kegunaan teoritis merupakan kegunaan yang dapat digunakan untuk 

perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan bidang penelitian, dalam hal ini 

adalah bidang komunikasi antarbudaya. Kegunaan praktis adalah kegunaan yang 

Minfullness Dan Kompetensi..., Avelline Jeviani, FIKOM UMN, 2017



10 
 

dapat digunakan oleh objek penelitian, dalam hal ini adalah individu yang menjalani 

pernikahan campuran. 

Kegunaan teoritis dan kegunaan praktis dari penelitian ini dijabarkan sebagai berikut: 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

       Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pengetahuan bagi bidang 

ilmu komunikasi dalam hal kompetensi budaya dan mindfulness pasangan 

suami isteri yang berbeda kebudayaan. 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

       Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan untuk 

meningkatkan mindfulness dan kompetensi komunikasi antarbudaya.

Minfullness Dan Kompetensi..., Avelline Jeviani, FIKOM UMN, 2017




