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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara multikultural yang memiliki keberagaman budaya, 

termasuk etnis Arab yang mempengaruhi Negara Indonesia sejak 100 tahun 

sebelum masuknya zaman penjajahan Belanda dahulu. Lampung adalah salah 

satu daerah strategis dekat Tanjung Priok, pintu masuknya jalur perdagangan 

bebas sejak zaman dahulu. Bangsa Arab merupakan bangsa yang keberadaannya 

tidak sedikit di Indonesia. Bangsa Arab yang telah bermigrasi ke Lampung, 

berbaur dengan masyarakat sekitar, berinteraksi antar bangsa dan antar 

budaya yang dimunculkan oleh etnik Arab itu sendiri kepada masyarakat sekitar. 

 

Fenomena masuknya etnik Arab ini ke Lampung, bermigrasi hingga berbaur 

dengan masyarakat sekitar sampai akhirnya menikah dengan masyarakat setempat 

telah banyak terjadi. Saat ini di Indonesia pernikahan dengan perbedaan etnis 

tidak terlalu sulit untuk ditemui, termasuk pernikahan beda budaya antara Arab 

dengan Indonesia, karena telah terjadi interaksi antar budaya dan bangsa. 

Fenomena tersebut menimbulkan berbagai kenyataan pada etnik ini yang telah 

menikah masyarakat lokal, dengan memberikan masalah baru sehingga penulis 

akan menjabarkan tentang berbagai kenyataan serta masalah-masalahnya dan 

membentuk harapan-harapan, dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, serta 
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dapat membentuk kesenjangan yang terjadi pada kedua etnik yang berbeda ini (Pra 

riset pada bulan Mei di daerah Teluk dengan pasangan suami istri beretnis Arab 

yang tertua). 

 

Dari fenomena tersebut maka pernikahan yang berbeda etnis ini akan banyak 

menimbulkan masalah-masalah. Dari kasus ini, pernikahan berbeda etnis ternyata 

dengan berjalannya seiring waktu menjadi sangat sulit dan rumit dijalani. 

Dengan banyaknya perbedaan latar belakang, perbedaan-perbedaan kultur, 

bahasa, pola pikir, konsep diri, perilaku, kebiasaan-kebiasaan, tata bicara (volume 

suara), perbedaan bahasa, gaya hidup, tradisi dari budaya masing-masing, 

perbedaan-perbedaan nilai, batas geografis untuk pasangan yang berjarak jauh, 

luar wilayah yang mempengaruhi pergaulan, bahkan pergaulan anak dan tentang 

siapa yang akan bertanggung jawab atas apa yang akan dipelajari oleh anak, akan 

menimbulkan berbagai masalah dan rusaknya hubungan bahkan berakhirnya 

pernikahan. 

 

Sulitnya menghadapi perbedaan, ketidaksiapan pemahaman tentang budaya dan 

etnik satu sama lain bisa jadi perbedaan yang sangat besar dari dua pribadi yang 

berlainan budaya, membuat harapan-harapan tidak sesuai kenyataan tanpa sadar 

ataupun tidak, akan menimbulkan banyak masalah tekanan yang berujung pada 

masalah perceraian, yang sebelumnya pernikahan ini yang telah diperkirakan akan 

bertahan ternyata pupus. 

 

Harapan penulis seharusnya, pasangan yang berani dalam memutuskan untuk 

menikah dengan adanya perbedaan etnis memiliki kesabaran dan energi ekstra 

dalam menghadapi berbagai kondisi yang akan terjadi di dalam rumah tangga. 
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Pasangan satu sama lain dapat bersikap sebagai seorang yang mampu mengamati, 

mempelajari adat istiadat dari budaya masing-masing, mampu mendengar nasihat 

dari berbagai pihak maupun pasangannya sendiri mengenai berbagai hal, tidak 

malu untuk bertanya tentang suatu hal yang tidak dimengerti, memiliki 

ketangguhan, mampu menjalani dengan sepenuh hati, mampu menyikapi dan 

mengatasi masalah dengan kepala dingin serta komunikasi yang baik.  

 

Perbedaan adalah hal yang wajar bahkan bukan masalah yang perlu 

diperdebatkan. Pasangan membutuhkan penghormatan terhadap masing-masing 

nilai serta adat istiadat, tetapi jangan pula kita melupakan adat istiadat kita sendiri. 

Dengan adanya kemampuan dalam menyikapi dan mengatasi berbagai perbedaan 

dan masalah antar pasangan, akan menimbulkan hubungan yang sinergi serta 

sehat. 

 

Berbagai kesenjangan yang terjadi pada masing-masing pasangan adalah tidak 

mahirnya berkomunikasi yang baik antar satu sama lain mengenai budaya, adat 

istiadat, pola pikir, luar wilayah (peran geografis), konsep diri, bahasa, perilaku, 

kebiasaan etnik masing-masing budaya, tata bicara (volume suara), perbedaan 

kultur, hubungan jarak jauh, tradisi, gaya hidup, dan bermacam hal lainnya akan 

menimbulkan rusaknya hubungan dalam jangka waktu yang sebentar. 

Ketidaksiapan jiwa dalam menyikapi berbagai macam perbedaan membuat 

rusaknya hubungan dalam skala cepat, serta kerasnya pemikiran satu sama 

lain, besarnya ego menimbulkan berbagai macam hal baru. Masalah kecil 

menjadi besar maupun malah sebaliknya. Tidak semua dapat berkomunikasi 

dengan baik. Bahwa tidak semudah teori , bahkan praktiknya sulit sekali 



4 
 

oleh sebagian masyarakat, terutama pada masyarakat-masyarakat yang tidak 

memiliki pendidikan tinggi, atau yang berpengalaman. Pemikiran yang malas dan 

ego yang tinggi pada masing-masing pasangan yang tidak mau mempelajari, 

menghargai, menghormati, bertanya, bahkan bejalar kebudayaan dari pasangan 

masing-masing, membuat daftar panjang konflik yang terjadi, dan 

menjadikan rusaknya hubungan yang akhirnya menyebabkan kegagalan atau 

perceraian oleh kedua pasangan yang berbeda etnis ini, serta merusak semua yang 

telah diperjuangkan ketahap pernikahan yang telah disiapkan dan diimpikan oleh 

kedua pasangan. 

 

Di Lampung penduduk dengan darah kebangsaan Arab dapat kita temui di daerah 

Teluk. Pra riset dalam pengembangan fenomena ini mencari migrasinya etnik 

Arab ke Lampung dimulai dari daerah Teluk tepatnya pada bulan Mei 2014, lokasi 

dimana peneliti akan melakukan penelitian yang selanjutnya mengenai Pola 

Komunikasi yang digunakan Pasangan Suami-Istrti Arab dan Non Arab di dalam 

keluarga. Migrasi masyarakat Arab ke Lampung, yang berdagang dan 

sebagian laki-laki masih lajang ataupun laki-laki yang sudah menikah memulai 

perdagangannya di kota Bandar Lampung. Dengan adanya migrasi masyarakat 

Arab untuk berdagang sekaligus dalam menyebarkan agama Islam terutama di 

Bandar Lampung, masyarakat Arab ini memulai membaur dan menikah dengan 

etnik setempat. Perbedaan kasta dari kedua sebutan masyarakat Arab yang 

berbeda ini pun dimulai. Masyarakat Arab Alawiyah harus menikahi sesama 

Alawiyah. Sedangkan untuk Arab Yaman kebebasan dalam menentukan pasangan 

sesama Arab diperbolehkan.  
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Fenomena yang telah terjadi ini membuat penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mendalam mengenai pernikahan etnik Arab dan 

masyarakat setempat yaitu masyarakat yang berkebudayaan Indonesia pada lokasi 

pencarian data dan wawancara. 

 

Alasan memilih budaya Arab ini dalam penelitian adalah demi membangun 

sebuah penelitian baru di luar budaya Indonesia, yang sebelumnya budaya 

lainnya yaitu budaya Indonesia telah banyak dikaji dan diteliti oleh 

sebagian mahasiswa/i Universitas Lampung. Sedangkan budaya Arab sendiri 

belum pernah ada yang mengkaji atau meneliti sebelumnya. Serta menambah 

wawasan dan guna membantu penelitian yang baru mengenai pola komunikasi 

pernikahan berbeda budaya. 

 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah dari 

penelitian yang akan peneliti kaji lebih dalam adalah apa saja pola komunikasi 

yang digunakan oleh pasangan suami istri Arab dengan Non Arab dalam 

keluarga? 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk menemukan pola komunikasi yang digunakan oleh 

pasangan suami istri Arab dengan Non Arab di dalam keluarga (Suami yang 

beretnis Arab beristri Indonesia dengan Istri yang beretnis Arab dengan suami 

yang beretnis Indonesia). 
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1.4.Kegunaan Penelitian 

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu komunikasi dan juga diharapkan dapat menjadi referensi 

bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan pola 

komunikasi yang digunakan oleh pasangan suami dan istri yang berbeda 

budaya Arab dengan Non Arab di dalam keluarga. 

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran, pengetahuan, gambaran dan informasi akan keseimbangan pola 

komunikasi yang digunakan oleh suami dan istri Arab dengan Non Arab di 

dalam keluarga. 

3. Menambah karya tulis sebagai bahan referensi penelitian serupa di Universitas 

Lampung. 

 


