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ABSTRACT

COMMUNICATION FAMILY AMALGAMATION MINANG
(CASE STUDY ON USING FUTURE MINANG LANGUAGES

AT THE JURAI PERWALIKO BANDAR LAMPUNG

BY:

WIWING NOFRIDA

The purpose of this study is to explain how to communicate the Minangkabau

amalgamation family to the fading of Minangkabau language use in Jurai

Perwaliko Bandar Lampung. The main theory used in this study is the theory of

Joseph de Vito, with a humanistic approach that is openness, empathy, supportive

attitude, positive attitude, and equality and supporting theories using the

sociolinguistic theory of Ferdinand De Saussure. This research uses qualitative

research type with data collection technique through in-depth interview with

informants and observation. The results of this study indicate that Minang family

amalgamation is one of the factors causing not using Minang language. The

language used to communicate in daily life for Minang amalgamation families is

Indonesian only.

Keywords: family communication, humanistic approach, amalgamation, Minang

language, regional language.



ABSTRAK

KOMUNIKASI KELUARGA AMALGAMASI MINANG
(STUDI KASUS TERHADAP PUDARNYA PENGGUNAAN

BAHASA MINANG DI JURAI PERWALIKO BANDAR LAMPUNG

OLEH:

WIWING NOFRIDA

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan cara berkomunikasi keluarga

amalgamasi Minang terhadap pudarnya penggunaan bahasa Minang di Jurai

Perwaliko Bandar Lampung. Teori utama yang digunakan adalah teori Joseph de

Vito, dengan pendekatan humanistik yaitu keterbukaan, empati, sikap

mendukung, sikap positif, serta kesetaraan dan teori pendukung menggunakan

teori sosiolinguistik dari Ferdinand De Saussure. Penelitian ini menggunakan tipe

penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi,

wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

pernikahan amalgamasi menjadi salah satu faktor penyebab tidak menggunakan

bahasa Minang, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia saja.

Kata kunci: komunikasi keluarga, pendekatan humanistik, amalgamasi, bahasa

Minang, bahasa daerah.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki beragam budaya berbahasa daerah tidak hanya

menggunakan bahasa Indonesia saja, tetapi juga di setiap daerah pasti memiliki

bahasa daerah atau bahasa ibu yang khusus digunakan dalam berkomunikasi,

agar tercapai tujuan komunikasi. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain,

kita dihadapkan dengan bahasa-bahasa, aturan-aturan, simbol-simbol dan nilai-

nilai yang berbeda, sulit bagi kita untuk memahami komunikasi mereka.

Sehingga komunikasi tidak akan berjalan baik apabila tidak terjadi proses

interaksi yang baik di dalam suatu masyarakat yang memiliki budaya

berbahasa daerah.

Dalam jurnal yang ditulis oleh (E. Zaenal Arifin, 2015) disampaikan bahwa

pada tahun 2015 tercatat bahwa Negara Indonesia memiliki 746 buah bahasa.

Menurut SIL (2001) terdapat beberapa bahasa daerah yang diperkirakan jumlah

penuturnya cukup banyak bahkan lebih dari satu juta yaitu bahasa Jawa

(75.200.000 penutur), bahasa Sunda (27.000.000 penutur), bahasa Melayu

(20.000.000 penutur), bahasa Madura (13.694.000 penutur), bahasa Minang

(6.500.000 penutur), bahasa Batak (5.150.000 penutur), bahasa Bugis

(4.000.000 penutur), bahasa Bali (3.800.000 penutur), bahasa Aceh (3.000.000
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penutur), bahasa Sasak (2.100.000 penutur), bahasa Makasar (1.600.000

penutur), bahasa Lampung (1.500.000 penutur) dan bahasa Rejang (1.000.000

penutur).

Oleh karena itu, pemerintah mengatur keberadaan bahasa Indonesia dan bahasa

daerah dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab XV, Pasal 36, yang

menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia, yang berarti bahwa

bahasa Indonesia adalah bahasa resmi di negara Indonesia. Di dalam

penjelasan pasal tersebut ditegaskan pula bahwa bahasa daerah yang digunakan

oleh masyarakat penuturnya dipelihara juga oleh negara karena bahasa daerah

merupakan salah satu aspek kebudayaan yang hidup.

Kridalaksana (dalam Fanny Henry Tondo, 2009: 278) mengatakan bahwa

kondisi masyarakat yang multietnik dan diikuti oleh kontak antaretnik

termasuk kontak bahasa dapat menyebabkan terjadinya berbagai fenomena

kebahasaan seperti bilingualisme (atau bahkan multilingualisme) yang sering

terjadi pada kelompok-kelompok bahasa minoritas. Kontak bahasa tersebut

dapat pula mengakibatkan terjadinya pergeseran bahasa (language shift), yakni

perubahan secara tetap dalam pilihan bahasa seseorang untuk keperluan sehari-

hari terutama sebagai akibat migrasi, atau terjadinya perubahan bahasa

(language change), yakni perubahan dalam bahasa sepanjang suatu periode.

Selain itu, arus informasi dan komunikasi beserta dengan berbagai gejala

lainnya yang muncul akibat spektrum aktifitas dan orientasi pemakaian bahasa

masyarakat dewasa ini yang semakin global turut pula memicu munculnya

berbagai persoalan kebahasaan, termasuk persoalan kepunahan bahasa daerah.
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Wakil presiden Jusuf Kalla, dalam sambutannya pada acara Kongres Bahasa-

Bahasa Daerah di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu 22 Juli 2007 (Jurnal

Masyarakat & Budaya, Vol 11 No.2 Tahun 2009) yang mengatakan bahwa

faktor-faktor penyebab kepunahan bahasa daerah yang pertama yaitu pengaruh

bahasa mayoritas di mana bahasa daerah tersebut digunakan, kedua yaitu

kondisi masyarakat penuturnya yang bilingual atau bahkan multibilingual,

Ketiga yaitu faktor globalisasi, keempat yaitu faktor migrasi, kelima yaitu

perkawinan antaretnik (amalgamasi), keenam yaitu bencana alam dan musibah,

ketujuh kurangnya penghargaan terhadap etnik sendiri, kedelapan yaitu

kurangnya intensitas komunikasi berbahasa daerah dalam berbagai ranah

khusunya dalam ranah rumah tangga, kesembilan yaitu faktor ekonomi,

kesepuluh yaitu faktor bahasa Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas salah satu hal yang menyebabkan pudarnya

penggunaan bahasa daerah adalah kondisi masyarakat yang multietnik. Pada

penelitian ini penulis memilih akan melakukan penelitian pada masyarakat

yang berbeda suku (multietnik) dan lebih fokus kepada keluarga yang

melakukan perkawinan antar suku (amalgamasi). Seperti yang terjadi pada

masyarakat Minangkabau di Jurai Perwaliko Bandar Lampung di kalangan

muda-mudi yang telah melakukan perkawinan yakni pemuda (suku Minang)

dan pemudi (suku lain) atau sebaliknya pemudi (suku Minang) dan pemuda

(suku lain). Oleh karena itu peneliti memilih untuk melakukan penelitian pada

keluarga yang melakukan perkawinan amalgamasi tersebut.
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Jurai perwaliko merupakan organisasi Minang yang akan peneliti jadikan

sebagai tempat penelitian. Alasan memilih Jurai Perwaliko karena organisasi

ini satu-satu organisasi Minang di Bandar Lampung yang anggotanya berasal

dari Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat. Meskipun ada organisasi

lainnya seperti IMAMI (Ikatan Mahasiswa Minang) Provinsi Lampung, yang

anggotanya kebanyakan dari Kabupaten Lima Puluh Kota juga, namun

organisasi tersebut beranggotakan kalangan mahasiswa. Sedangkan penelitian

yang akan peneliti lakukan adalah komunikasi pada keluarga amalgamasi.

Hartaty, dalam wawancara pra riset pada 08 Januari 2017 mengatakan bahwa

dalam suatu keluarga yang berbeda suku, bahasa daerah jarang dipakai untuk

berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya bahasa daerah hanya

dipakai pada saat perkumpulan antara mereka yang memiliki suku yang sama.

Misalnya bahasa Minang dipakai saat pengajian yang dilaksanakan oleh

Perwaliko. Untuk mewariskan bahasa Minang kepada anak sulit dilakukan

dalam keluarga, karena dengan latar belakang orang tuanya yang berbeda

bahasa, maka dalam sebuah keluarga yang berbeda suku biasanya memakai

bahasa Indonesia saja. Salah satu cara untuk melestarikan bahasa Minang

kepada anak yaitu dengan mengajak mereka untuk berkumpul atau

bershilaturrahmi dengan sanak saudara yang memiliki suku yang sama. Di sana

seorang anak akan diajak berkomunikasi oleh orang-orang yang

berlatarbelakang bahasa yang sama.

Dr. Hi. Wirman, dalam wawancara pra riset pada 08 Januari 2016 mengatakan

bahwa Jurai Perwaliko (Perkumpulan Warga Lima Puluh Kota) merupakan
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sebuah organisasi Minang yang beranggotakan masyarakat Minang yang

berada di Bandar Lampung yang daerah asalnya dari Kabupaten Lima Puluh

Kota Sumatera Barat. Organisasi ini belum mempunyai sekretariat, namun

agenda pengajian di setiap bulan tetap berjalan lancar yang dilaksanakan dari

rumah ke rumah. Tetapi apabila ada kegiatan selain pengajian itu biasanya

dilaksanakan di kediaman ketua umum Perwaliko di Jl. Turi Kemiling Bandar

Lampung. Organisasi tersebut beranggotakan 83 orang dan 12 keluarga

melakukan perkawinan campuran (amalgamasi). Sehingga mempunyai

kecenderungan akan meninggalkan bahasa daerah bagi anaknya yang

disebabkan oleh perbedaan suku antara kedua orang tua mereka.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “Komunikasi Keluarga Amalgamasi

Minang (Studi Kasus Terhadap Pudarnya Penggunaan Bahasa Minang di Jurai

Perwaliko Bandar Lampung)”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana komunikasi keluarga amalgamasi Minang, sehingga menyebabkan

pudarnya penggunaan bahasa Minang di Jurai Perwaliko Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Menjelaskan cara berkomunikasi keluarga amalgamasi Minang terhadap

pudarnya penggunaan bahasa Minang di Jurai Perwaliko Bandar Lampung.
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D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan referensi yang

bermanfaat dalam pengembangan penelitian Ilmu Komunikasi, khususnya

bagi pengembangan penelitian yang berkaitan dengan komunikasi keluarga

amalgamasi terhadap pudarnya penggunaan bahasa daerah.

2. Secara Praktis

a. Memberikan pemahaman bahwa bahasa daerah perlu untuk dilestarikan

sebagai penurunan warisan kebudayaan Minang.

b. Untuk pembuatan skripsi sebagai salah satu syarat guna meraih gelar

sarjana pada Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung.

E. Pertanyaan Penelitian

a. Bagaimana penggunaan bahasa daerah pada keluarga pernikahan

amalgamasi?

b. Mengapa masyarakat Minang di rantau cenderung melupakan bahasa

daerah?
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka harus mengemukakan hasil penelitian lain yang relevan

dalam pendekatan permasalahan penelitian seperti teori, konsep-konsep,

analisa, kesimpulan, dan keunggulan pendekatan yang dilakukan orang lain.

Peneliti diharapkan belajar dari peneliti lain, untuk menghindari duplikasi dan

pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh

peneliti sebelumnya.

Penelitian sebelumnya peneliti kutip dari berbagai jurnal yang sekiranya dapat

dijadikan sebagai acuan untuk melakukan penelitian yang akan peneliti

lakukan. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti kutip, 1. “Peranan

Komunikasi Keluarga dalam Melestarikan Bahasa Tobelo di Desa Kumo

Kecamatan Tobelo Kabipaten Halmahera Utara” medote yang digunakan

dalam penelitian ini yaitu kualitatif, 2. “Kepunahan Bahasa-Bahasa Daerah:

Faktor Penyebab dan Implikasi” metode yang digunakan dalam penelitian ini

adalah kualitatif, 3. “Analisis dan Perancangan Wiki Budaya dalam Rangka

Melestarikan Budaya dan Kearifan Lokal Nusantara” metode yang digunakan

dalam penelitian ini adalah kualitatif.
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Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No Nama Judul
Metode

Penelitian
Hasil

Penelitian
Perbedaan
Penelitian

Kontribuasi
Penelitian

1. Efa L.
Badjo

Peran
Komunika
si Keluarga
dalam
Melestarik
an Bahasa
Tobelo di
Desa
Kumo
Kecamatan
Tobelo
Kabupaten
Halmahera
Utara

Metode
yang
digunakan
dalam
penelitian
ini adalah
Kualitatif.

Hasil
penelitian dari
Efa L. Badjo
merujuk untuk
membangun
kesadaran
generasi muda
sebagai ahli
waris
sekaligus
pewaris
bahasa daerah
itu identik
dengan
kecintaan
generasi muda
pada bahasa
daerahnya
sebagai
generasi
penerus dan
peran
komunikasi
keluarga
dalam
melestarikan
bahasa Tobelo
tersebut yang
jelas lebih
dominan
adalah para
orang tua.

Penelitian yang
dilakukan oleh
Efa L. Badjo
memfokuskan
kepada
bagaimana
peran
komunikasi
keluarga untuk
melestarikan
bahasa Tobelo
di Desa Kumo
Kecamatan
Tobelo
Kabupaten
Halmahera
Utara dan
mengetahui hal-
hal apa saja
yang menjadi
kendala-kendala
dalam peran
komunikasi
keluarga untuk
melestarikan
bahasa Tobelo
di Desa Kumo
Kecamatan
Tobelo
Kabupaten
Halmahera
Utara.

Penelitian
yang
dilakukan oleh
Efa L. Badjo
sama-sama
menggunakan
metode
penelitian
kualitatif studi
kasus dengan
penelitian
yang akan
penulis
lakukan, ini
sangat
membantu
penulis dalam
menuliskan
metode
penelitian di
BAB III.

2. Fanny
Henry
Tondo

Kepunahan
Bahasa-
Bahasa
Daerah:
Faktor
Penyebab
dan
Implikasi
Etnolingui
stik

Metode
yang
digunakan
dalam
penelitian
ini adalah
Kualitatif.

Hasil
penelitian dari
Fanny Henry
Tondo
merujuk
kedalam dua
faktor yang
menyebabkan
punahnya
bahasa daerah.
Yaitu faktor
alamiah dan
faktor non-
alamiah.

Penelitian yang
dilakukan oleh
Fanny Henry
Tondo
memfokuskan
kepada cara
tetap menjaga
loyalitas bahasa
daerah agar
tetap tinggi
sehingga tidak
terjadi
pergeseran
bahasa yang
pada akhirnya
dapat menjurus
pada
kepunahan.

Penelitian
yang
dilakukan oleh
Fanny Henry
Tondo sangat
membantu
penulis dalam
menuliskan
latar belakang
masalah
penelitian.
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Tabel 1 (Lanjutan)

3. Amna
Shifa
Nisafan
i

Analisi
s Dan
Peranca
ngan
Wiki
Budaya
Dalam
Rangka
Meletar
ikan
Budaya
Bangsa
Dan
Kearifa
n Lokal
Nusant
ara

Metode
yang
digunakan
dalam
penelitian
ini adalah
Spiral
Model.

Hasil
penelitian dari
Amna Shifa
Nisafani
merujuk untuk
membantu
mendigitalkan
budaya
Indonesia
sebagai upaya
pencegahan
dari
kepunahan.

Penelitian yang
dilakukan Amna
Shifa Nisafani
memfokuskan
kepada bagaimana
melestarikan
Budaya Bangsa
Dan Kearifan
Lokal Nusantara
dengan
terpenuhinya
kebutuhan
fungsional, yaitu:
sistem dapat
mengelola artikel,
sistem dapat
mengelola akun,
sistem dapat
mengelola
komentar.

Penelitian
yang
dilakukan
Amna Shifa
Nisafani
sangat
membantu
penulis dalam
menuliskan
cara
pencegahan
bahasa daerah
dari
kepunahan.

B. Kajian Teori

1. Teori Komunikasi Antarpribadi

Rohim Syaiful (2009:69) mengatakan bahwa pergaulan manusia merupakan

salah satu bentuk peristiwa komunikasi dalam masyarakat. Menurut

Schramm (1974) di antara manusia yang saling bergaul, ada yang saling

membagi informasi, namun ada pula yang membagi gagasan atau sikap.

Begitu pula menurut Merrill dan Lownstein (1971), bahwa dalam

lingkungan pergaulan antarmanusia selalu terjadi penyesuaian pikiran,

penciptaan simbol yang mengandung pengertian bersama. Theodorson

(1969) selanjutnya mengemukakan pula bahwa, komunikasi adalah proses

pengalihan informasi dari satu orang atau sekelompok orang dengan

menggunakan simbol-simbol tertentu kepada satu orang atau sekelompok

orang dengan menggunakan simbol-simbol tertentu kepada satu orang atau
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sekelompok lain. Proses pengalihan informasi selalu mengandung pengaruh

tertentu.

2. Pengertian Komunikasi Antarpribadi

Hidayat Dasrun (2012:40) mengatakan bahwa komunikasi antarpribadi

merupakan bentuk lain dari komunikasi seperti komunikasi intrapersonal,

komunikasi kelompok dan komunikasi massa. Istilah lain dari komunikasi

antarpribadi yaitu komunikasi interpersonal. De Vito (1976), Komunikasi

yang terjadi diantara dua orang yang mempunyai hubungan yang jelas

diantara mereka.

de Vito (dalam Hidayat Dasrun 2012:97) mengatakan bahwa komunikasi

antarpribadi digambarkan sebagai komunikasi yang memerlukan tempat

antara keduanya dan orang menyebutnya sebagai “koneksi” yang

dicontohkan dengan hubungan antara ayah dan anaknya dua saudara, guru

dan murid, insan bercinta, dan sebagainya. Penjelasan tersebut dapat dilihat

bahwa komunikasi antarpribadi sedikitnya melibatkan dua orang yaitu

sebagai pengirim dan penerima. Arus komunikasi yang berjalan dalam

proses komunikasi antarpribadi tidaklah searah, tetapi timbal balik.

3. Karakteristik Komunikasi Antarpribadi

de Vito (dalam Hidayat Dasrun, 2012:46-49) mengatakan bahwa

komunikasi antarpribadi mengandung lima karakteristik berikut ini:

keterbukaan, empati, dukungan, perasaan positif, dan kesamaan.
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a. Komunikasi bersifat keterbukaan (Openness)

Yaitu kemauan menanggapi dengan senang hati informasi yang diterima di

dalam menghadapi hubungan antarpribadi. Keterbukaan atau sifat terbuka

sangat berpengaruh dalam menumbuhkan komunikasi antarpibadi yang

efektif. Keterbukaan adalah pengungkapan reaksi atau tanggapan kita

terhadap situasi yang sedang dihadapi serta memberikan informasi tentang

masa lalu yang relevan untuk memberikan tanggapan kita di masa kini

tersebut.

b. Komunikasi antarpribadi bersifat empati (Empathy)

Yaitu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Komunikasi antarpribadi

dapat berlangsung kondusif apabila komunikator (pengiriman pesan)

menunjukkan rasa empati pada komunikan (penerima pesan). Sugiyono

(2005), empati dapat diartikan sebagai menghayati perasaan orang lain

atau turut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Sementara (Sugiyono,

2005) mendefinisikan bahwa empati adalah sebagai suatu kesediaan untuk

memahami orang lain secara paripurna, baik yang tampak maupun yang

terkandung, khususnya dalam aspek perasaan, pikiran, dan keinginan.

c. Komunikasi antarpribadi bersifat dukungan (Supportiveness)

Yaitu situasi yang terbuka untuk mendukung komunikasi berlangsung

efektif. Dalam komunikasi antarpribadi diperlakukan sikap memberi

dukungan dari pihak komunikator agar komunikan mau berpartisipasi

dalam komunikasi.
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d. Komunikasi antarpribadi bersifat positif (Positiveness)

Seseorang harus memiliki perasaan positif terhadap dirinya, mendorong

orang lain lebih aktif berpartisipasi, dan menciptakan situasi komunikasi

kondusif untuk interaksi yang efektif. Rasa positif adalah adanya

kecenderungan bertindak pada diri komunikator untuk memberikan

penilaian yang positif pada diri komunikan.

e. Komunikasi antarpribadi bersifat kesetaraan atau kesamaan (Equality)

Yaitu pengakuan secara diam-diam bahwa kedua belah pihak menghargai,

berguna, dan mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan.

Kesetaraan merupakan perasaan sama dengan orang lain, sebagai manusia

tidak tinggi atau rendah, walaupun terdapat perbedaan dalam kemampuan

tertentu, latar belakang keluarga atau sikap orang lain terhadapnya.

Karakteristik komunikasi antarpribadi tersebut merupakan teori utama

yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini, dengan tujuan untuk

menjelaskan cara berkomunikasi keluarga amalgamasi Minang terhadap

pudarnya penggunaan bahasa Minang di Jurai Perwaliko Bandar

Lampung. Dengan adanya sifat keterbukaan diharapkan pula kesediaan

orang tua untuk menanamkan budaya kepada anak, orang tua mampu

memberikan rasa kepemilikan kepada anak terhadap budayanya. Seorang

anak yang memiliki sifat empati tentu akan memahami apa motivasi orang

tua dalam mengajarkan budaya kepadanya. Hubungan interpersonal akan

berjalan dengan efektif apabila antara orang tua dan anak sama-sama

memberikan sikap yang spontan dan sama-sama memberi dukungan.
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Dalam menanamkan budaya kepada anak, orang tua hendaknya

menunjukkan sikap kesetaraan dan sikap positif kepadanya agar terjalin

komunikasi yang kondusif.

4. Teori Sosiolinguistik

a. Pengertian Sosiolingustik

Chaer (dalam Alvica, Reneo Ayu 2015: 32) mengatakan bahwa

sosiolinguistik adalah bidang ilmu antardisiplin yang mempelajari

bahasa dalam kaitannya dengan pengguna bahasa itu di dalam

masyarakat. Nababan (1991) mengatakan bahwa istilah sosiolinguistik

jelas terdiri dari dua unsur, yaitu sosio dan linguistik. Unsur sosio

adalah seakar dengan sosial, yaitu yang berhubungan dengan

masyarakat, dan fungsi-fungsi kemasyarakatan. Jadi sosiolinguistik

ialah studi atau pembahasan dari bahasa sehubungan penutur bahasa itu

sebagai anggota masyarakat.

Sosiolinguistik mempelajari dan membahas aspek-aspek

kemasyarakatan bahasa, khususnya perbedaan-perbedaan (variasi) yang

terdapat dalam bahasa yang berkaitan dengan faktor-faktor

kemasyarakatan (sosial). Sosiolinguistik adalah ilmu yang mempelajari

penggunaaan bahasa di masyarakat.

b. Bahasa Daerah dalam Perspektif Sosiolinguistik

Umur bahasa tergantung pada penuturnya, artinya jika penuturnya ingin

meninggalkan bahasa tersebut maka tidak ada yang dapat membendung

keinginan tersebut. Sama halnya dengan bahasa daerah, jika penutur
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aslinya sendiri sudah tidak menggunakan bahassa tersebut maka sangat

sulit untuk menjaga dan melestarikan agar tidak punah. Dalam

perspektif sosiolinguistik fungsi bahasa berhubungan dengan

bagaimana menggunakan bahasa secara baik dan benar dalam situasi

dan keadaan yang ada. Setiawan (dalam Alvica, Reneo Ayu 2015: 32)

mengatakan bahwa bahasa memiliki fungsi sarana pembangunan

hubungan sosial  dan pemberitahuan informasi terhadap lawan bicara.

Ada beberapa faktor tertentu yang mempengaruhi penggunaan dan

pemilihan bahasa, misalnya topik, lawan bicara, dan konteks sosial

serta lokasi pembicaraan.

Hal serupa juga diungkapkan Saussure (dalam Littlejohn, 2009: 156)

mengatakan bahwa bahasa yang digambarkan dalam kaidah struktural

adalah sebuah sistem hubungan baku tanpa inti. Hanya ketika makna

ditambahkan pada fitur-fitur struktural dari bahasa, yang menjadikannya

menggambarkan sesuatu. Kunci untuk memahami struktur dari sistem

Saussure adalah perbedaan. Elemen dan hubungan yang ditambahkan pada

bahasa dibedakan oleh perbedaan mereka. Suatu bunyi terdengar berbeda

dengan yang lainnya (seperti bunyi p dan b); suatu kata benda dengan yang

lainnya (seperti katan pat dan bat); suatu bentuk tata bahasa berbeda

dengan yang lainnya (seperti pembentukan has run dan will run). Sistem

perbedaan ini mendasari struktur bahasa. Baik bahasa tertulis maupun yang

diucapkan, berbeda di antara tanda objek-objek di dunia, dapat

diidentifikasi dengan mencocokkan perbedaan di antara tanda-tanda

linguistik. Tidak ada unit linguistik yang memiliki signifikansi di dalam
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atau di luarnya; hanya berlawanan dengan unit linguistik lainnya yang

menjadikan struktur tertentu mendapatkan makna.

Teori Sosiolinguistik menjadi teori pendukung bagi penulis dalam

penelitian ini, teori ini membahas tentang sistem perbedaan yang mendasari

struktur bahasa. Kaitan penelitian penulis dengan teori ini adalah ingin

membuktikan apakah dengan adanya sistem perbedaan tersebut benar

berpengaruh terhadap penulisan, pengucapan dan bagaimana mencocokkan

perbedaan di antara mereka yang memiliki perbedaan suku.

C. Konsep

1. Tinjauan Tentang Komunikasi

a. Pengertian komunikasi

Adanya perbedaan persepsi merupakan salah satu penyebab terjadinya

komunikasi. Ketidaksamaan pandangan terhadap sesuatu objek

mengakibatkan orang lain harus mencari kesamaan tersebut. Komunikasi

menurut Onong Uchjana Effeny (dalam Hidayat Dasrun, 2012:2). berasal

dari bahasa Inggris “communication” dan bahasa latin “communicatio”

yang berarti sama, tujuan dari komunikasi adalah untuk membuat

persamaan antara pengirim dan penerima pesan. Keberhasilan

komunikasi ditandai oleh adanya persamaan persepsi terhadap makna

atau membangun makna (consruct meaning) secara bersama pula.

Berlangsungnya komunikasi juga menyebabkan terjadinya hubungan

antara penyampai pesan dengan penerima pesan.
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2. Tinjauan Tentang Keluarga Amalagamasi

a. Pengertian Keluarga

Hidayat Dasrun (2012:152) mengatakan bahwa keluarga adalah orang-

orang yang secara terus-menerus atau sering tinggal bersama anak,

seperti ayah, ibu, kakek, nenek, saudara laki-laki, dan saudara

perempuan, bahkan pembantu rumah tangga. Diantara mereka, ayah dan

ibu mempunyai tanggung jawab menjaga dan memelihara anak.

Keluarga adalah unit sosial terkecil yang memberikan fondasi primer

bagi perkembangan anak.

b. Pengertian Keluarga Amalgamasi

Soeroso Andreas (2008:63) mengatakan bahwa amalgamasi adalah

perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang berbeda suku bangsa. Dari

perkawinan tersebut akan terjadi percampuran masing-masing

kebudayaan dari sukunya. Perbedaan kebudayaan di antara keduanya

pada awal perkawinan sering menjadi kendala, tetapi dalam pejalanan

selanjutnya saling mengisi dan saling melengkapi.

Soeroso Andreas (2008:63) menyatakan bahwa melalui interaksi yang

berlangsung di tengah keluarga, maka individu satu dengan yang lain

saling mengetahui dan menyadari budaya yang berbeda. Akhirnya,

mereka saling menyesuaikan satu dengan yang lain sehingga kesepakatan

dapat terjadi di tengah keluarga.
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3. Tinjauan Tentang Bahasa

a. Pengertian Bahasa

Bahasa adalah perwujudan budaya yang digunakan manusia untuk saling

berkomunikasi atau berhubungan, baik lewat tulisan, lisan, ataupun

gearakan (bahasa isyarat), dengan tujuan menyampaikan maksud hati

atau kemauan kepada lawan bicaranya atau orang lain. Melalui bahasa,

manusia dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat, tingkah laku, tata

krama masyarakat, dan sekaligus mudah membaurkan dirinya dengan

segala bentuk masyarakat.

Kurniawan Benny (2012:114) mengatakan bahwa bahasa memiliki

beberapa fungsi yang dapat dibagi menjadi fungsi umum dan fungsi

khusus. Fungsi bahasa secara umum adalah sebagai alat untuk

berekspresi, berkomunikasi, dan alat untuk mengadakan integrasi dan

adaptasi sosial. Sedangkan fungsi bahasa secara khusus adalah untuk

mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, mewujudkan seni

(sastra), mempelajari naskah-naskah kuno, dan untuk mengekspoitasi

ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Fungsi Bahasa

Krech dalam Handayani Netty (2015: 25) menetapkan fungsi utama
bahasa yaitu:

a. Alat utama dalam berkomunikasi, bahasa merupakan saluran

perumusan maksud kita, melahirkan perasaan kita dan

memungkinkan kita menciptakan kerja sama dengan sesama warga.
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Ia mengatur berbagai macam aktivitas kemasyarakatan,

merencanakan dan mengarahkan masa depan kita.

b. Sebagai cermin kepribadian individu dan kebudayaan masyarkat

sekaligus, pada gilirannya bahasa membantu membentuk

kepribadian dan kebudayaan manusia.

c. Dapat meningkatkan pertumbuhan dan pewarisan kebudayaan,

kelangsungan msyarakat dan fungsi pengawasan, serta pengendalian

yang efektif dari kelompok-kelompok masyarakat.

Fungsi-fungsi bahasa tersebut baik dia fungsi personal, interpersonal dan

lain-lain tidak dapat dilepaskan dari situasi tempat fungsi itu dijalankan.

Walaupun kita sudah mempunyai tujuan berkomunikasi, dan tujuan-

tujuan ini menentukan fungsi bahasa tersebut, tidak dapat disangka

bahwa kondisi dan situasi turut menentukan cara kita melaksanakan

berbahasa itu.

c. Pengertian Bahasa Minang

Asshiddiqie (dalam Reneo, 2015:13) mengatakan bahwa bahasa lokal

merupakan salah satu sarana pembentuk kekayaan budaya bangsa yang

plural (majemuk) di samping kekayaan keragaman cara berpikir,

keragaman adat, dan keragaman sistem hukum adat. Bahasa Minang

adalah bahasa ibu dari suku Minang yang bersal dari Sumatera Barat.

Bahasa Minang termasuk ke dalam rumpun bahasa Melayu. Bahasa

Minang bisa ditemukan di banyak tempat seperti di Sumatera Barat,
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pantai barat dari Aceh, barat Riau, pantai barat Sumatera Utara dan

wilayah-wilayah lain di sekitar Sumatera Barat.

d. Penggunaan Bahasa Minang Sebagai Sarana Komunikasi dan
Simbol Identitas Suku Minang

a. Fungsi Komunikasi Bahasa Minang

Gordon (dalam Reneo, 2015:14) menetapkan empat fungsi

komunikasi, yakni:

1. Komunikasi Sosial

Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial setidaknya

mengisyaratkan bahwa komunikasi penting untuk membangun

konsep diri kita, aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, untuk

memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan,

antara lain lewat komunikasi yang menghibur, dan memupuk

hubungan orang lain.

2. Komunikasi Ekspresif

Komunikasi ekspresif tidak otomatis bertujuan mempengaruhi

orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut

menjadi instrument untuk menyampaikan perasaan-perasaan

(emosi) kita.

3. Komunikasi Ritual

Komunikasi ritual bertujuan untuk komitmen mereka kepada tradisi

keluarga, komunitas, suku, bangsa, negara, ideologi, atau agama

mereka.
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4. Komunikasi Instrumental

Komunikasi instrumental mempunyai beberapa tujuan umum:

menginformasikan, mengajak, mengubah sikap dan keyakinan, dan

mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan, dan juga

menghibur.

Kedudukan bahasa daerah sebagai bahasa suku atau juga disebut

bahasa etnik dipelihara oleh negara. Dalam UUD 1945 Bab XV

pasal 36 mengamanatkan bahwa:

“Di daerah-daerah yang memilki bahasa sendiri, yang
dipelihara oleh rakyatnya dengan baik (misalya bahasa
Jawa, Sunda, Madura, dan sebagainya), bahasa-bahasa itu
akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara. Bahasa-
bahsa itu pun merupakan sebagian dari kebudayaan
Indonesia yang hidup.”

Bahasa daerah diguanakan sebagai alat komunikasi bagi penutur

bahasa daerah tertentu dan sebagai sarana pendukung sastra serta

budaya daerah atau masyarakat etnik di wilayah Republik

Indonesia. Dengan demikian, Bahasa Minang berfungsi sebagai

alat komunikasi masyarakat Minang dalam berinteraksi di

kehidupan sehari-hari, untuk memperkaya bahasa nasional serta

tetap melestarikan budaya dari generasi ke generasi.

e. Fungsi Bahasa Minang Sebagai Simbol Identitas Suku Minang

Kaelan (dalam Reneo, 2015:15) menyebutkan bahwa istilah “identitas

nasional” secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu

bangsa yang secara filosofis membedakannya dengan bangsa lain.

Dengan demikian setiap bangsa di dunia ini memiliki identitas sesuai
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dengan keunikan, sifat, ciri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut.

Begitu juga dengan identitas suku yang mempunyai keunikan, ciri dan

karakter yang melekat pada daerah tersebut. Duranti (dalam Reneo,

2015:16) mengatakan bahasa itu sebagai sistem, tanda untuk

mengungkapkan, membentuk dan menyimbolkan realitas budaya.

Dengan demikian bahasa itu dipakai sebagai simbol identitas suatu suku.

Pada saat ini identitas daerah, dalam hal ini Bahasa Minang

dioperasionalkan ke dalam bentuk penyebarluasan, guna mendapat

pengakuan dari masyarakatnya. Sebagai simbol identitas bahasa Minang

dapat dimanfaatkan untuk mengekspresikan segala bentuk ide oleh

manusia Minang yang terkait dengan pelestarian budaya dan bahasa

Minang.

f. Bahasa Minang dalam Pergaulan Sehari-hari

Rusyana (dalam Handayani Netty, 2016:31) menyatakan bahwa

perkembangan suatu bahasa ditentukan oleh sikap dan usaha pemilik/

penutur bahasa yang bersangkutan untuk menjaga dan mengembangkan

bahasanya kearah yang diharapkan. Dalam kehidupan suatu bahasa, sikap

terhadap bahasa sangat penting dalam restorasi bahasa, pemeliharaan

bahasa, kehilangan bahasa, bahkan kepunahan bahasa.

Bahasa Minang merupakan alat komunikasi masyarakat Minang, namun

pada kenyataannya bahasa Minang sudah jarang digunakan oleh remaja

Minang yang ada di Bandar Lampung. Sebagian besar hanya mengetahui

Bahasa Minang tanpa mampu menuturkannya. Remaja yang tidak bisa
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menuturkan bahasa Minang kebanyakan yang berasal dari keluarga

amalgamsi, sehingga bahasa Minang sulit untuk dilestarikan di

Perantauan.

Dengan demikian pudarnya bahasa Minang di Bandar Lampung adalah

merosot atau hilangya penggunaan bahasa Minang oleh masyarakat

penutur yang disebabkan oleh pernikahan  amalgamasi.

D. Kerangka Pikir

Tingginya pergeseran bahasa daerah atau bahasa ibu di wilayah perkotaan atau

di wilayah rantau diakibatkan oleh sejumlah faktor, salah satunya perkawinan

campuran atau amalgamasi. Di daerah perkotaan terdapat berbagai jenis etnis

yang berbeda-beda, seperti di Bandar Lampung selain etnis Lampung juga

terdapat berbagai macam etnis pendatang seperti: Jawa, Minang, Sunda, Batak,

dll. Dengan adanya perbedaan etnis suku terjadi pembauran interaksi antara

masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang. Pada usia remaja, pengaruh

lingkungan sangat besar, di karenakan masa remaja adalah masa sedang

membangun kepribadiannya, yang membutuhkan lingkungan teman-teman dan

masyarakat.

Selain perbedaan suku, amalgamasi berpengaruh dalam pudarnya Bahasa

Minang di Bandar Lampung. Menurut Maryanti dan Suryani (2001)

Amalgamasi merupakan salah satu sarana bagi seorang untuk memenuhi

kebutuhan biologis di mana perkawinan yang dijalankan adalan perkawinan

berbeda ras atau suku yang sekarang ini telah merambah keseluruh pelosok

negeri dan kelas masyarakat. Perkawinan campuran atau amalgamasi memang



23

merupakan suatu kebutuhan hidup yang memang tidak bisa dihindari.

Amalgamasi biasa dikaitkan dengan asimilasi budaya karena berkaitan dengan

interkasi antara dua budaya berbeda.

Jurai Perwaliko merupakan organisasi masyarakat Minang yang ada di Bandar

Lampung dengan jumlah anggota 83 orang, dan 12 keluarga merupakan

perkawinan campuran atau amalgamasi. Sehingga mempunyai kecenderungan

akan meninggalkan bahasa daerahnya dan lebih memilih bahasa Indonesia

sebagai alat komunikasinya. Hal ini disebabkan oleh faktor lingkungan sekitar

yang memang sebagian masyarakat tersebut bukan masyarakat Minang.

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pikir dalam penelitian ini adalah:

Pudarnya
Penggunaan

Bahasa Minang

Studi Kasus
1. Teori Komunikasi

Antarpribadi
2. Teori Sosiolinguistik

Pada Keluarga
Amalgamasi Minang
Di Jurai Perwaliko
Bandar Lampung

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir
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III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan stategi yang

lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenan dengan

bagaimana atau mengapa, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk

mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus

penelitiannya terletak pada fenomena kontenporer (masa kini) di dalam

konteks kehidupan nyata. Selain itu, K. Yin (2009:1) menetapkan bahwa

penelitian studi kasus dapat dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu studi-studi kasus

eksplanatoris, ekploratoris dan deskriptif.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan cara berkomunikasi keluarga

amalgamasi Minang terhadap pudarnya penggunaan bahasa Minang di Jurai

Perwaliko Bandar Lampung. Bungin Burhan (2007:68) mengatakan bahwa

dengan menggunanakan metode penelitian kualitatif dan tipe penelitian

deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi,

berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat

yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan

sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi,

situasi, atau fenomena tertentu.
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B. Lokasi Penelitian

Moleong (dalam Handayani Netty, 2016:59) penentuan lokasi penelitian cara

terbaik yang ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantive dan

menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di

lapangan, sementara itu keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya

dan tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi

penelitian.

Adapun alasan peneliti memilih Jurai Perwaliko sebagai tempat penetilitian

dikarenakan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Jurai Perwaliko merupakan oraganisasi masyarakat Minang yang ada di

Bandar Lampung.

2. Di dalam organisasi tersebut ada sebagian dari anggota yang menikah

dengan suku selain Minang (pernikahan amalgamasi).

3. Keluarga yang menikah dengan beda suku selain Minang (pernikahan

amalgamasi) memiliki anak yang tidak bisa berbahasa Minang.

C. Fokus Penelitian

Sugiyono (2014:207) mengatakan bahwa pembatasan pada penelitian kualitatif

lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan fasebilitas masalah

yang dipecahkan, selain juga faktor keterbatasan tenaga, dana dan waktu. Suatu

masalah dikatakan penting apabila masalah tersebut tidak dipecahkan melalui

penelitian, maka akan semakin menimbulkan masalah baru. Masalah dikatakan

urgent (mendesak) apabila masalah tersebut tidak segera dipecahkan melalui

penelitian, maka akan semakin kehilangan berbagai kesempatan untuk
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mengatasi. Masalah diaktakan feasible apabila terdapat berbagai sumber daya

untuk memecahkan masalah tersebut.

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini antara lain:

1. Cara berkomunikasi keluarga amalgamasi Minang sehingga menyebabkan

pudarnya penggunaan bahasa Minang di Jurai Perwaliko Bandar Lampung.

2. Bahasa Minang harus dilestarikan agar tidak punah.

D. Penentuan Informan

Bungin Burhan (2000:78) mengakatan bahwa informan penelitian adalah

subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun

orang lain yang memahami objek penelitian. Suwardi Endraswara (2006:116)

mengatakan bahwa pemahaman tentang informan ini penting, karena penelitian

budaya mau tidak mau akan berhadapan dengannya. Bahkan, boleh dinyatakan

informan merupakan “orang nomor satu” setelah peneliti. Tanpa informan,

peneliti mungkin akan buta dan kebingungan. Ungkapan yang tepat tentang

informan adalah Informan Is King. Informan adalah raja, yang dapat

menentukan warna penelitian budaya.

Dari 12 keluarga yang melakukan perkawinan amalgamasi di Jurai Perwaliko,

peneliti memilih enam orang sebagai informan, lima dari orang tua dan satu

orang dari anaknya. Dari kelima informan orang tua tersebut, empat orang

berasal dari perempuan Minang yang melakukan perkawinan amalgamasi

dengan laki-laki yang bersuku non Minang dan satu orangnya laki-laki Minang

yang melakukan perkawinan amalgamasi dengan perempuan non Minang.

Alasan peneliti hanya memilih enam informan karena peneliti kesulitan
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mencari kontak anggota yang melakukan perkawinan amalgamsi tersebut,

sebagian di antara mereka sudah tidak menetap di Bandar Lampung dan juga

memiliki pekerjaan di luar Kota sehingga sulit untuk peneliti temui.

Adapun dari penjelasan di atas maka informan dalam penelitian ini dipilih

dalam kriteria:

1. Warga suku Minang yang bergabung dengan Jurai Perwaliko

2. Keluarga dari perkawinan berbeda suku

3. Salah satu dari mereka adalah bersuku Minang

4. Keluarga tersebut belum melestarikan bahasa Minang

5. dan bersedia untuk peneliti wawancarai

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan

menggunakan pancaindera mata sebagai alat bantu utamanya selain

pancaindera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu,

observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan

pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan

panca indera lainnya.

Bungin Burhan (2007:118-119) menyatakan bahwa sesungguhnya yang

dimaksud dengan metode observasi adalah metode pengumpulan data yang

digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan

penginderaan. Suatu kegiatan pengamatan baru dikategorikan sebagai
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kegiatan pengumpulan data penelitian apabila memiliki kriteria sebagai

berikut:1

a. Pengamatan digunakan dalam penelitian dan telah direncanakan dengan

serius.

b. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah

ditetapkan.

c. Pengamatan dicacat secara sistematik dan dihubungkan dengan

proporsisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu yang hanya

menarik perhatian.

d. Pengamatan dapat dicek dan dikontrol mengenai keabsahannya.

Alasan menggunakan teknik observasi dalam penelitian ini agar dapat

mengamati tujuan penelitian ini secara garis besar adalah menjelaskan cara

berkomunikasi keluarga amalgamasi Minang terhadap pudarnya

penggunaan bahasa Minang di Jurai Perwaliko Bandar Lampung.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka

antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan

atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana

pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif

1 (CL. Selltiz, rt al. Research Methods in Social Relation, Holt, Rinehart, and Winston, New York
1964, p. 200. Dikutip dari Moh. Nazir, Op. Cit. Hlm. 212)
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lama. Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam adalah

keterlibatan dalam kehidupan informan.

Pewawancara adalah orang yang menggunakan metode wawancara

sekaligus dia bertindak sebagai “pemimpin” dalam proses wawancara

tersebut. Dia juga berhak menentukan materi yang akan diwawancarai serta

kapan dimulai dan diakhiri. Namun, kadang kala informan pun dapat

menentukan perannya dalam hal kesepakatan mengenai kapan waktu

wawancara mulai dilaksanakan dan diakhiri.

Bungin Burhan (207:111) mengatakan informan adalah orang yang

diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara. Informan adalah orang

yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta

dari suatu objek peneitian. Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk

menjelaskan bagaimana komunikasi keluarga amalgamasi Minang terhadap

pudarnya penggunaan bahasa Minang.

3. Studi Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah

kehidupan (Life Histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen

yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa

gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap

dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
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Sugiyono (2014:240) mengatakan bahwa hasil penelitian dari observasi atau

wawancara akan lebih kredibel dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah

pribadi kehidupan dimasa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat,

dan autobiografi. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila

didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.

Tetapi perlu dicermati bahwa tidak semua dokumen memiliki kredibilitas

yang tinggi. Sebagai contoh banyak foto yang tidak mencerminkan keadaan

aslinya, karena foto dibuat untuk kepentingan tertentu. Demikian juga

autobiografi yang ditulis untuk dirinya sendiri sering subyektif. Dokumen

yang dimaksud diantaranya adalah buku, artikel yang memuat tentang

peranan keluarga amalgamasi Minang dalam melestarikan bahasa Minang.

F. Teknik Analisis Data

1. Reduksi data

Sugiyono (2014:247) mengatakan bahwa data yang diperoleh dari lapangan

jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci.

Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah

data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera

dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti

merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang

penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya

bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik
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seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pemilihan data yang diperoleh

pada saat dilakukan penelitian mengenai komunikasi keluarga amalgamasi

Minang dalam melestarikan bahasa Minang di Bandar Lampung.

2. Penyajian Data (Display)

Sugiyono (2014:249) mengatakan bahwa setelah data direduksi, maka

langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dengan mendisplaykan

data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang akan terjadi,

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami

tersebut, Miles and Huberman (1984). Selanjutnya dalam melakukan

display data, selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik,

network (jejaring kerja) dan chart.

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi Data)

Langakah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles Huberman

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang yang mendukung pada tahap

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Sugiyono (2014:252) menetapkan bahwa kesimpulan dari data kualitatif

adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.
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Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang

sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti

menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau

teori. Data yang akan diuji kebenarannya adalah kurangnya peranan

keluarga dalam melestarikan bahasa Minang.
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IV. GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat Jurai Perwaliko

Jurai perwaliko berdiri pada tahun 1978 di bawah pimpinan Hj. Sofyan Kaman.

Jurai ini terbentuk karena adanya salah satu warga Kabupaten Lima Kota yang

meninggal dunia di Badar Lampung. Setelah ditanya salah satu warga kepada

keluarga, ternyata almarhum berasal dari Kabupaten Lima Puluh Kota

Sumatera Barat. Karena sedikitnya orang Minang yang hadir saat itu, maka

timbullah inisiatif dari Hj. Sofyan Kaman untuk mendirikan sebuah organisasi

Minang di Bandar Lampung.

Beberapa hari setelah kemalangan itu, diadakan sebuah pertemuan di kediaman

Hj. Sofyan Kaman yang dihadiri oleh 8 kepala keluarga yang berasal dari

Sumatera Barat. Setelah melakukan perundingan maka terbentuklah organisasi

Minang dengan nama Jurai Perwaliko (Perkumpulan Warga Lima Puluh Kota)

yang di ketuai oleh Hj. Sofyan Kaman, sekretaris Drs. Hi.Tista Kemri dan

bendahara Musirwan, B.E.E dengan jumlah annggota baru 8 orang pada saat

itu.

Seiring berjalannya waktu, anggota pun mulai bertambah dan dibentuklah

bidang-bidang organisasi tersebut, yaitu bidang dakwah, bidang humas, bidang

sosial, bidang pendidikan. Karena banyaknya anggota yang bekerja sebagai
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guru maka Jurai Perwaliko ini mendirikan sebuah sekolah menengah pertama

atau yayasan yang diberi nama SMP Nusantara, sekolah ini bisa didirikan

dengan dana kas anggota setiap minggunya, dengan tujuan untuk membantu

masyarakat kurang mampu agar bisa bersekolah tanpa mengeluarkan biaya,

terutama bagi masyarakat Minang yang ada di Bandar Lampung.

Visi Jurai Perwaliko

Terciptanya kehidupan rantau dan ranah Minang yang harmonis, akrab, dan

berakhlakul kharimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara.

Misi Jurai Perwaliko

1. Menjalin Silaturahmi sesama perantau Minang.

2. Meningkatkan kualitas diri masyarakat di ranah dan di rantau.

3. Meningkatkan ketaqwaan dan keimanan dengan berpedoman kepada adat

basandi syara dan syara basandi kitabullah.

4. Mewujudkan rasa kebersamaan badunsanak dengan saling membantu,

mengisi, dan berbagi sesama perantau ranah Minang.

Tujuan Jurai Perwaliko

1. Mewujudkan rasa kekeluargaan, kebersamaan, silaturahmi dan kekerabatan

sesama perantau ranah Minang Kabupaten Lima Puluh Kota serta

memperkokoh persatuan dan kesatuan dengan warga lainnya di rantau.

2. Membina dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia perantau ranah

Minang Kabupaten Lima Puluh Kota di Bandar Lampung agar menjadi

manusia yang beriman, bertaqwa, berilmu serta memiliki kepedulian
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terhadap pembangunan rantau dan ranah serta siap menjadi tauladan bagi

generasi berikutnya.

3. Menciptakan peluang berusaha sebagai sumber ekonomi anggota di

perantauan dan kampung halaman guna meningkatkan harkat dan martabat

masyarakatnya.

4. Melestarikan dan membudayakan nilai-nilai agama dan adat dalam

kehidupan dengan kato putuih adat basandi syara syara basandi kitabullah.

5. Menjadi sarana tempat aspirasi, pusat informasi serta organisasi yang

terstruktur dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di kota Bandar Lampung

dengan tujuan mambangkik batang tarandam.

B. Jumlah Anggota Berdasarkan Jenis Kelamin dan  Mata Pencaharian

Deskripsi jumlah anggota berdasarkan jenis kelamin dan mata pencaharian di

Jurai Perwaliko dapat diketahui bahwa jumlah anggota Jurai Perwaiko di

Bandar Lampung menurut jenis kelamin adalah 83 jiwa, terdiri dari 42 jiwa

berjenis kelamin laki-laki dan 41 jiwa berjenis kelamin perempuan. Dan

mempunyai berbagai macam mata pencaharian yang terdiri dari 2 jiwa sebagai

Dokter, 1 jiwa sebagai Ustadz, 13 jiwa sudah pensiun dan rata-rata pensiun

PNS, 29 jiwa sebagai PNS, 11 jiwa sebagai Wiraswasta, 15 jiwa Ibu Rumah

Tangga, 6 jiwa sebagai Pedagang, 2 jiwa sebagai Pengusaha, 1 jiwa sebagai

Wartawan, 1 jiwa sebagai Dosen, 2 jiwa bekerja di PT.

Sumber: Data Monografi Jurai Perwaliko, 2017
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C. Struktur Organisasi Jurai Perwaliko

Ketua Umum : Dr. Hi. Wirman

Sekretaris : Syafnizal Datuak Sinaro

Ketua Bidang Agama : Ust. Hi. Diswar Damiri

Ketua Bidang Ekonomi : Suzi Heti Kurnia, M.T

Ketua Bidang Sosial : Iqbal Haris

Ketua Bidang Pendidikan : Hj. Nurwilis, S.Pd

D. Adat Minang

1. Masyarakat Minang

Salah satu kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah keragaman

budaya, dan keragaman kelompok etnis yang mendiami tanah Nusantara ini.

Di antara kelompok etnis tersebut yang mendiami tanah Nusantara ini yakni

etnis Minang. Sebagai kelompok masyarakat yang dominan menganut

ajaran Islam, sistem kekerabatan seyogyianya dianut menurut garis

keturunan Bapak. Namun demikian, di masyarakat Minang justru yang

terjadi sebaliknya, yakni kelompok masyarakat di Minang menganut garis

keturunan Ibu. Masyarakat Minang merupakan masyarakat penganut

matrilineal terbesar di dunia.

Orang Minagkabau sangat menonjol di bidang perniagaan, di samping

sebagai profesional dan intelektual. Hampir separuh dari jumlah

keseluruhan anggota masyarakat ini berada di perantauan. Minang

perantauan pada umumnya bermukim di kota-kota besar, seperti Jakarta,
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Bandung, Pekanbaru, Medan, Batam, Palembang, Surabaya, Lampung dan

lain-lainnya.

Masyarakat Minang memiliki masakan khas yang populer dengan sebutan

masakan Padang, dan di gemari di Indonesia bahkan sampai mancanegara.

Selain itu, masyarakat Minagkabau memiliki berbagai macam atraksi dan

kesenian, seperti tarian-tarian yang bisa ditampilkan dalam pesta adat

maupun perkawinan. Di antara tarian-tarian tersebut, tari pasambahan

merupakan tarian yang dimainkan bermaksud sebagai uacapan selamat

datang atau ungkapan rasa hormat kepada tamu istimewa yang baru sampai.

2. Pengertian adat Minang

Adat Minang dapat diartikan sebagai aturan yang lazim diturut atau

dilakukan oleh masyarakat Minagkabau sejak dulu kala. Bisa juga diartikan

sebagai cara yang sudah menjadi kebaiasaan masyarakat Minang. Secara

umum dapat juga dikatakan bahwa adat Minang merupakan falsafah

kehidupan yang menjadi budaya dan kebudayaan Minagkabau. Ia juga

sekaligus merupakan suatu aturan atau tata cara kehidupan masyarakat

Minang, yang disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat serta

diturunkan secara turun temurun secara alamih.

Sedangkan pengertian adat dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat

Minangkabau memberikan makna sebagai “Sawah diagiah pematang,

ladang diagiah bamintalak, nak babedo tapuang jo sadah, nak babikeh

minyak jo aia, nak balain kundua jo labu” ungkapan petatah ini, merupakan

kaidah sosial yang mengatur tata nilai dan struktur masyarakat, yang
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membedakan secara tajam antara manusia yang berbudaya dengan binatang

dalam tingkah laku dan perbuatannya. Dengan demikian, adat Minang

mengatur tata nilai kehidupan mulai dari hal yang sekecil-kecilnya sampai

kepada perihal kehidupan yang lebih luas.

3. Tujuan Adat Minang

Tujuan yang ingin dicapai oleh nenek moyang masyarakat Minagkabau

adalah “Bumi sanang padi manjadi, taranak bakambang biak”. Artinya

sama dengan masyarakat yang aman, damai, makmur, seria dan berkah,

seperti yang diidamkan oleh ajaran Islam yaitu “ Baldatun Taiyibatuncwa

Robbun Gofuur”. Suatu masyarakat yang aman, damai dan selalu dalam

pengampunan Tuhan.

Menurut ketentuan adat Minang, untuk mencapai tujuan tersebut yaitu suatu

masyarakat yang aman, damai, makmur, dan berkah, perlu disiapkan

prasarana dan sarana yang tepat, yakni manusia-manusia pendukung adat

Minang yang mempunyai sifat dan watak masyarakat “nan sakato”.

4. Nilai-nilai Dasar Adat Minang

Tujuan hidup bagi orang Minang adalah untuk berbuat jasa. Hal ini berarti

bahwa orang Minang itu hidupnya tidak seperti hidup hewan yang tidak

memikirkan generasi selanjutnya. Sejalan dengan makna hidup bagi orang

Minang, yaitu berjasa kepada kerabat dan masyarakatnya, kerja merupakan

kegiatan yang sangat dihargai. Kerja merupakan keharusan. Kerjalah yang

dapat membuat orang lain mampu meninggalkan pusaka bagi anak

kemenakannya.
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Dari etos kerja ini, maka anak-anak muda yang punya tanggung jawab di

kampung disuruh merantau untuk mencari apa saja, yang mungkin dapat

disumbangkan kepada kerabat di kampung, baik materi maupun ilmu. Misi

budaya ini, telah menyebabkan orang Minang terkenal di rantau sebagai

manusia ekonomi yang ulet. Etos kerja telah menjadi nilai dasar bagi orang

Minang, semakin lebih diperkuat oleh pandangan ajaran Islam, bahwa setiap

orang harus bekerja keras, seakan-akan hidup untuk selamanya, dia harus

beramal terus, seakan-akan dia akan mati besok.

5. Adat Perkawinan Minang

Orang-orang yang sesuku dinamakan dunsanak atau sakaum. Pada masa

dahulu, mulanya antara orang yang sesuku tidak boleh kawin walaupun

dari satu nagari ke nagari, dari satu luhak ke luhak. Tetapi, setelah

penduduk makin bertambah banyak, dan macam-macam suku telah makin

bertambah, hal perkawinan seperti itu pada beberapa nagari telah longgar.

Apalagi, setiap suku baru itu telah mendirikan penghulu pula.

Dalam adat budaya Minang, perkawinan merupakan salah satu peristiwa

penting dalam siklus kehidupan. Ia merupakan masa peralihan yang sangat

berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru pelanjutan

keturunan.

Bagi lelaki Minang, perkawinan juga menjadi proses untuk masuk

lingkungan baru, yakni pihak keluarga isterinya. Sedangkan bagi keluarga

pihak isteri, menjadi salah satu proses dalam penambahan anggota di

komunitas rumah gadang mereka.
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Dalam proses perkawinan adat Minang, biasanya disebut baralek,

mempunyai beberapa tahapan yang umum dilakukan. Dimulai dengan

maminang (meminang), manjapuik marapulai (menjemput pengantin pria),

sampai basandiang (bersanding di pelaminan).

Setelah maminang dan muncul kesepakatan untuk manantuan hari

(menentukan hari pernikahan), kemudian dilanjutkan dengan pernikahan

secara Islam yang biasa dilakukan di Masjid, sebelum ke dua pengantin

bersanding di pelaminan.

Pada nagari tertentu, setelah ijab kabul di depan  penghulu atau tuan kadi,

mempelai pria akan diberikan gelar baru sebagai panggilan pengganti nama

kecilnya. Kemudian masyarakat sekitar, akan memanggilnya dengan gelar

baru tersebut. Gelar panggilan tersebut biasanya bermulai dari penggilan

Sutan, Bagindo atau Sidi di daerah Pariaman atau di kawasan pesisir pantai.

Sedangkan di kawasan luhak limo puluah, pemberian gelar ini tidak

berlaku.
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VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan yang dijelaskan dalam BAB V,

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi yang dilakukan keluarga

amalgamasi Minang, sehingga menyebabkan pudarnya penggunaan bahasa

Minang di Jurai Perwaliko Bandar Lampung adalah:

1. Penggunaan Bahasa Daerah pada Keluarga Pernikahan Amalgamasi

Dalam kehidupan sehari-hari keluarga amalgamasi Minang berkomunikasi

menggunakan bahasa Indonesia saja dan tidak menggunakan bahasa daerah.

Meskipun demikian dalam keluarga sudah terjalin komunikasi antarpribadi

yang menerapkan dengan baik aspek komunikasi yang efektif yaitu dengan

bersikap saling terbuka satu sama lain, dapat berempati dengan orang lain,

saling memberi dukungan, mampu bersikap positif, dan memiliki pengertian

yang sama terhadap suatu pesan.

2. Masyarakat Minang di Rantau Cenderung Melupakan Bahasa Daerah

Pernikahan amalgamasi menjadi salah satu faktor tidak menggunakan

bahasa daerah bagi masyarakat Minang di rantau, namun hal tersebut juga

didukung oleh beberapa faktor seperti, lawan bicara yang bukan orang

Minang, tingkat kepedulian pemakainya yang cukup rendah, orang tua yang
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tidak mengajarkan bahasa Minang kepada anaknya, dan karena faktor

tempat tinggal yang bukan di lingkungan Minang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberi saran sebagai

rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi referensi pemikiran terkait dengan

peran keluarga amalgamasi Minang dalam melestarikan bahasa Minang:

1. Keluarga merupakan faktor utama yang berperan untuk mewariskan budaya.

Dengan demikian orang tua harus mengajarkan anaknya berbahasa daerah

(bahasa Minang) agar dapat melestarikan nilai-nilai budaya. Generasi muda

sebagai penerus dalam melestarikan budaya Minang supaya bisa belajar

sejak dini tentang pentingnya melestarikan nilai-nilai budaya khususnya

bahasa Minang yang menunjukkan identitas diri kita sebagai orang Minang.

2. Komunikasi antarpribadi menjadi faktor penting dalam mewariskan bahasa

daerah. Karena dengan komunikasi yang efektif, maka akan mewujudkan

tujuan dari  komunikasi tersebut. Maka dari itu hendaknya keluarga

amalgamasi lebih banyak mengajarkan anak tentang budaya melalui

komunikasi antarpribadi.



73

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan
Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Penada Media Group.

Dhohiri Taufik, Rohman. 2006. Pengenalan Sosiologi. Yudhistira.

Endraswara, Suwardi. 2006. Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan.
Tangerang: Pustaka Widyatama.

Hidayat, Dasrun. 2012. Komunikasi Antarpribadi dan Medianya. Yogyakarta:
Graha Ilmu.

Kaelan. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Paradigma.

Kurniawan, Benny. 2012, Ilmu Budaya Dasar, Tangerang. Jelajah Nusa.

K. Yin Robert. 2009. Studi Kasus Desain & Metode. Jakarta: Rajawali Pers.

Lubis Hamid, Hasan. 1994. Analisis Wacana Pragmatik. Bandung: Angkasa

Marilyn M.Friedman. 1992. Family Nursing. Theory & Practice. 3/E. Debora
Ina R.L (1998) (alih bahasa). Jakarta: EGC

Mulyana, Deddy. 2005. Komunikasi Efektif (Suatu Pendekatan Lintasbudaya).
Bandung: Remaja Rosdakarya.

Rohim, Syaiful. 2009. Teori Komunikasi Perspektif, Ragam, & Aplikasi.
Jakarta.Rineka Cipta.

Sjarifoedin Tj.A, Amir. 2011 MINANG dari Dinasti Iskandar Zulkarnaian
Sampai Tuanku Imam Bonjol. Jakarta: PT. Griya Media Prima

Sekretariat Jendral MPR RI. Undang – Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Jakarta.



74

Soeroso, Andreas. 2008. Sosiologi 1 (SMA Kelas X), Bogor: Yudhistira.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:
Alfabeta.

Skripsi:

Anju Frans Laurent Simanjuntak. 2014. Peranan Komunikasi Antarpribaadi
Pendamping dengan Klien dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam
Rumah Tangga. Skripsi. Universitas Lampung. Diakses dari
digilib.unila.ac.id (diunduh pada 03.35 WIB 22 Desember 2016).

Ayu Alvica Reneo. 2015. Hubungan Heterogenitas Suku Dan Amalgamasi
Dengan Pudarnya Penggunaan Bahasa Lampung Bagi Remaja Di
Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.Skripsi Universitas
Lampung. Diakses dari digilib.unila.ac.id (diunduh pada 05.05 06
Desember 2016).

Balqis Annisa Muslimah. 2015. Peranan Kepemimpinan Kepala Pemerintahan
Adat Dalam Upaya Pelestarian Budaya Lampung Saibatin. Skripsi
Universitas Lampung. Diakses dari digilib.unila.ac.id (diunduh pada 05.30
16 Januari 2017)

Netti Handayani. 2016. Motivasi Keluarga Lampung Dalam Penggunaan
Bahasa Non Lampung Sebagai Sarana Komunikasi Dalam Kehidupan
Sehari-Hari (Studi Kasus Pada Masyarakat Kali Awi Indah Kecamatan
Negeri Besar Kabupaten Way Kanan Tahun 2015). Skripsi. Universitas
Lampung. Diakses dari digilib.unila.ac.id (diunduh pada 03.32 WIB 22
Desembser).

Jurnal:

Darwis, Muhammad. 2011. Jurnal: Nasib Bahasa Daerah di Era Globalisasi:
Peluang dan Tantangan. Universitas Hassanudin. Diakses dari
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle (diuduh pada pukul 15.50
WIB 02 September 2014).

Tondo, Fanny Henry. 2009. Kepunahan Bahasa-Bahasa Daerah: Faktor
Penyebab dan Implikasi Etnolinguistik. Jurnal Masyarakat dan Budaya,
Vol 11 Nomor 02 Tahun 2009. Diakses dari http:// scholar.google.co.id
(diunduh pada pukul 07.40 WIB 14 Januari 2017)

Efa L. Badjo. 2015. Peran Komunikasi Keluarga Dalam Melestarikan Bahasa
Tobelo Di Desa Kumo Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara.e-
journal “Acta Diurna” Volume IV. No.4. Tahun 2015. Diakses dari http://
scholar.google.co.id (diunduh pada pukul 07.40 WIB 14 Januari 2017)



75

Nisafani Amna Shifa. Analisis Dan Perancangan Wiki Budaya Dalam Rangka
Melestarikan Budaya Bangsa Dan Kearifan Lokal Nusantara. SISPO-
Jurnal sistem Informasi. Diakses dari http:// scholar.google.co.id (diunduh
pada pukul 07.30 WIB 14 Januari 2017)

Internet:

Kbbi.web.id/peran, diakses 24 Juni 2013 pukul 09:36 WIB

Pengertian Bahasa Minang. https://www.sayanda.com/pengertian-bahasa-
daerah/


	1. COVER DEPAN.pdf
	2. ABSTRACT.pdf
	3. ABSTRAK.pdf
	4. COVER DALAM.pdf
	5. MENYETUJUI.pdf
	8. RIWAYAT HIDUP.pdf
	9. MOTO.pdf
	10. PERSEMBAHAN.pdf
	11. SANWACANA.pdf
	12. DAFTAR ISI.pdf
	13. DAFTAR TABEL.pdf
	14. DAFTAR GAMBAR.pdf
	15. DAFTAR LAMPIRAN.pdf
	16. BAB 1-6.pdf

