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Abstract 

The development progress going on Soloraya, makes a lot of people 

decided to settle and wander in this region. Inter-ethnic marriages was 

unavoidable due to the interaction that occurs between the native which is a 

Javanese with the migrant population, particularly the Batak People. 

This study aims to determine the intercultural communication process that 

occurs in mangain marga system in mixed marriage between and Javanese and  

Batak People in Soloraya. Researchers used the case study method, which is a 

method that analyze the data by emphasizing the specific cases that occurred on 

the object of the analysis. This method uses descriptive data analysis in analyzing 

the data and comes with source triangulation techniques for data validity. The 

object of this research are three couples that perform a mixed marriage of the 

Javanese and  Batak People in Soloraya. 

The results showed that the process of intercultural communication can be 

well established and effective among the three couples. In this study, the husband 

play his role as the communicator while the wife as the communicant. The 

presence of associations in Batak People traditions play significant role as a 

medium for communication between cultures. In mixed marriage between Batak 

People and Javanese, each couple chooses to use Bahasa Indonesia to 

communicate eachother. This is done to prevent a future misunderstanding due to 

the differences in intonation when they are speaking. Differences in 

communication that occurs even cause a different effect on each couple who 

perform a mixed marriage of Batak People and Javanese. 

Keywords: Intercultural Communication, Mangain Marga, Mixed Marriage of 

Batak People and Javanese. 
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Pendahuluan 

Indonesia merupakan negara heterogen yang terdiri dari berbagai suku dan 

budaya. Terdapat sekitar 1.300 jenis suku bangsa di Indonesia.
1
 Sebagai salah satu 

suku yang ada di Indonesia, Suku Batak merupakan salah satu suku yang gemar 

untuk merantau ke daerah-daerah lain yang ada di Indonesia, tidak terkecuali 

wilayah Soloraya, Jawa Tengah. Seiring dengan perkembangan pembangunan 

yang terjadi, terutama di wilayah Soloraya, Jawa Tengah, semakin banyak orang 

dari kota lain yang yang datang merantau dan menetap di Soloraya, tidak 

terkecuali orang Batak. 

Lazimnya, orang Batak yang datang dan menetap di daerah lain akan 

membuat perkumpulan sebagai wadah untuk bersosialisasi antar sesama orang 

Batak. Seperti dikemukakan oleh Arnold Manik, salah seorang Suku Batak yang 

menetap dan tinggal di wilayah Soloraya, dikatakannya bahwa biasanya 

perkumpulan tersebut didasari atas kesamaan marga ataupun wilayah tempat asal 

mereka. Perkumpulan-perkumpulan yang berdiri atas dasar marga kemudian 

disatukan oleh sebuah komunitas Batak yang dinamakan Persatuan Masyarakat 

Batak Soloraya (PMBS). PMBS merupakan sebuah organisasi komunitas 

masyarakat Batak yang berada di wilayah Soloraya dan sekitarnya. Jumlah 

anggota yang terdaftar di komunitas Persatuan Masyarakat Batak Surakarta ini 

ada 365 kepala keluarga (kk).  Berdasarkan informasi yang didapat peneliti dari 

Ketua Bidang Kebudayaan Persatuan Masyarakat Batak Soloraya (PMBS) B. H. 

Silaen, dari sekian banyak jumlah anggota yang terdaftar dalam komunitas PMBS, 

terdapat 16 keluarga yang memiliki kasus pernikahan campuran antara suku Batak 

dan Jawa.  

Pada sistem pernikahan dalam budaya Batak, terdapat aturan untuk 

memberikan marga pada seseorang yang bukan keturunan suku Batak jika ingin 

menikah dengan seorang keturunan Batak asli. Aturan ini dikenal dengan istilah 

mangain marga. Proses mangain marga dalam kebudayaan Batak dilakukan 

dengan cara mengangkat orang yang bukan keturunan Batak asli yang dalam 

kasus ini berasal dari suku Jawa, menjadi anak angkat dari keluarga keturunan 

                                                           
1
 Sejarah-republik-indonesia.blogspot.co.id diakses tanggal 23 November 2015. 
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Batak yang ditunjuk. Sesudah seorang keturunan Jawa diangkat dan diberikan 

marga, maka ia akan dianggap sah sebagai keturunan Batak dan berhak untuk 

menyandang marga Batak. Proses mangain marga, dapat menyebabkan terjadinya 

akulturasi kebudayaan pada individu bersangkutan yang sebelumnya berasal dari 

keturunan Jawa. Menurut Koentjaraningrat, proses akulturasi dapat timbul apabila 

suatu kelompok manusia dengan kebudayaannya dihadapkan dengan unsur 

kebudayaan asing yang berbeda sehingga lambat laun unsur kebudayaan asing 

tersebut lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaanya sendiri, tanpa 

menghilangkan kepribadian kebudayaan aslinya.
2
 Sementara menurut Berry 

dalam Samovar dkk, akulturasi adalah proses dari perubahan budaya dan 

psikologis yang terjadi akibat dari hubungan antara dua atau lebih kelompok 

budaya dan anggotanya.
3
  

Adapun orang yang berasal dari suku Jawa memiliki kebiasaan yang 

berbeda dengan orang Batak. Bagi orang Jawa kesopanan saat bergaul adalah 

segalanya. Mereka terbiasa berbicara dengan intonasi lemah lembut terhadap 

lawan bicaranya. Sementara itu orang Batak memiliki sifat yang berbanding 

terbalik dengan orang Jawa. Orang Batak cenderung berbicara dengan nada tinggi 

sehingga terlihat seperti orang yang marah, terlebih lagi dengan penekanan logat 

yang orang Batak gunakan.
4
 

Proses mangain marga atau pemberian marga dalam adat Batak kepada 

orang di luar suku Batak setelah mengalami pernikahan campuran, membutuhkan 

penyesuaian terhadap karakter dan latar belakang masing-masing. Pentingnya 

penyesuaian sebagai suami isteri dalam sebuah perkawinan akan berdampak pada 

keberhasilan hidup berumah tangga. Hal ini mempunyai pengaruh yang kuat 

                                                           
2
 Koentjaraningrat dalam Caroline Rumiris Samosir, Skripsi, “Manajemen Konflik Antar 

Pribadi Pada Pasangan Suami-Istri (Studi Fenomenologi Pada Terhadap Pasangan Suami-Istri 

Jawa-Batak  Yang Diberi Marga dan Tidak Diberi Marga), Fakultas Ilmu Komunikasi, 

Universitas Multimedia Nusantara, 2014, h. 2. http://library.umn.ac.id/eprints/1102/2/Bab%20I-

Caroline.pdf diakses pada 16 November 2015. 
3
 Larry A. Samovar, dkk. Komunikasi Lintas Budaya, Edisi VII (Jakarta: Salemba 

Humanika, 2010) h. 479. 
4
 Ila Khafia Wafda, Skripsi, “Peran Identitas Suku Jawa Dalam Komunikasi 

Antarbudaya (Studi Deskriptif Kualitatif Alumni Pondok Modern Darussalam Gontor Putri yang 

ada di Demak).Fakultas Komunikasi dan Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2014., h. 4. http://eprints.ums.ac.id/31287/2/04.BAB_I.pdf diakses pada 23 November 2015. 

http://library.umn.ac.id/eprints/1102/2/Bab%20I-Caroline.pdf
http://library.umn.ac.id/eprints/1102/2/Bab%20I-Caroline.pdf
http://eprints.ums.ac.id/31287/2/04.BAB_I.pdf
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terhadap kepuasan perkawinan, mencegah kekecewaan, dan perasaan-perasaan 

bingung, sehingga memudahkan seseorang untuk menyesuaikan diri dalam 

kedudukannya sebagai suami isteri dan kehidupan diluar rumah tangga.
5
 

Kegagalan dalam penyesuaian antar pasangan akan memicu kegagalan 

dalam rumah tangga yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Bagi orang 

Batak, perceraian merupakan hal yang harus dihindari. Di wilayah Soloraya, 

Arnold Manik, pengurus dari Persatuan Masyarakat Batak Soloraya (PMBS) 

menerangkan jika tingkat perceraian suku Batak di Soloraya pun cenderung 

rendah. Hal tersebut disebabkan karena adanya aturan adat yang mempersempit 

kesempatan orang untuk bercerai. Sementara itu untuk pasangan pernikahan 

campuran suku Batak dan Jawa, menurut Arnold sampai saat ini dirinya tidak 

menemukan adanya perceraian pada pasangan pernikahan campuran suku Batak 

dan Jawa yang ada di Soloraya. 

Tingkat perceraian antara suku Batak dan Jawa yang rendah menjadikan 

peneliti tertarik dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana terjadinya 

proses komunikasi antar budaya diantara pasangan suami isteri Batak dan Jawa 

dalam rumah tangga mereka. Penelitian ini lebih menekankan kepada proses 

penyampaian pesan dari suami yang berasal dari suku Batak kepada isteri yang 

berasal dari suku Jawa. Peneliti juga ingin mengetahui cara penyampaian pesan-

pesan yang ada dalam kebudayaan Batak oleh suami sehingga diterima dengan 

baik oleh isteri yang berasal dari suku Jawa. Selain itu, peneliti ingin mengetahui 

sejauh apa penggunaan simbol-simbol budaya Batak dalam rumah tangga dan 

bagaimana tanggapan sang isteri mengenai hal tersebut.  

Rumusan Masalah 

Peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:  

Bagaimana terjadinya proses komunikasi antar budaya dalam mangain 

marga pada pasangan pernikahan campuran suku Batak dan Jawa di wilayah 

Solo Raya? 

                                                           
5
 Harlock dalam Retno Mahening, Skripsi, “Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan 

Antar Etnis Jawa dan Sumatera di Solo, Fakultas Psikologi , Universitas Muhamadiyah Surakarta, 

2011, h. 9. http://eprints.ums.ac.id/12366/2/BAB_1.pdf diakses pada 23 November 2015. 

http://eprints.ums.ac.id/12366/2/BAB_1.pdf
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Tujuan 

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui proses komunikasi antar budaya yang terjadi dalam 

mangain marga pada pasangan pernikahan campuran suku Batak dan Jawa di 

wilayah Solo Raya. 

Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Komunikasi 

Komunikasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan manusia dalam kesehariannya dengan orang lain yang ada 

disekitarnya. Selain itu komunikasi juga berperan untuk menyatakan identitas 

diri seperti yang dikemukakan oleh Thomas M. Sheided bahwa manusia 

berkomunikasi untuk menyatakan dan mendukung identitas diri, untuk 

membangun kontak sosial dengan orang di sekitar kita, dan untuk 

mempengaruhi orang lain untuk berpikir, atau berperilaku seperti yang kita 

inginkan.
6
 

Sementara itu proses komunikasi menurut Onong Uchjana dalam 

bukunya Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek merupakan proses penyampaian 

pikiran atau perasaan oleh seorang (Komunikator) pada orang lain 

(komunikan). Proses komunikasi terbagi menjadi dua tahap, yaitu secara 

primer dan sekunder. (1) Proses komunikasi primer adalah proses 

penyampaian pikiran dan atau perasaaan seseorang kepada orang lain dengan 

menggunakan lambang (simbol) sebagai media. (2) Proses komunikasi 

sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh seorang kepada orang lain 

dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai 

lambang sebagai media pertama.
7
 

Menurut Laswell dalam Effendy, cara yang baik untuk menjelaskan 

komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan berikut: Who Says What In 

Which Channel To Whom With What Effect? Dari paradigma ini diketahui 

                                                           
6
 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Cet. XII (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2008) h. 4. 
7
 Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 1984) h 14-24. 
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bahwa komunikasi terdiri atas lima unsur, yaitu: (1) Who : komunikator, (2) 

Says What : pesan (message), (3) In Which Channel : media, yang merupakan 

sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan, (4) To Whom : 

komunikan, adalah penerima pesan, (5) With What Effect : efek yang 

ditimbulkan oleh pesan pada komunikan. Berdasarkan paradigma tersebut, 

pengertian komunikasi menurut Laswelll adalah proses penyampaian pesan 

oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang ditimbulkan efek 

tertentu.
8
 

2. Kaitan Komunikasi Dengan Kebudayaan 

Komunikasi dan budaya adalah dua entitas yang tak terpisahkan 

seperti yang dikemukakan oleh Edward T. Hall dalam Deddy Mulyana 

bahwasannya budaya adalah komunikasi dan komunikasi adalah budaya.
9
 

Menurut Victor Untila, saat ini budaya ditempakan di tempat terdepan karena 

berkaitan dengan kondisi kelangsungan hidup manusia. Jenis hubungan antar 

budaya harus didasari keberadaan ganda komunikasi, dimana kemenangan dan 

supremasi parsial dan budaya akan menemukan bahwa setiap orang harus 

lebih toleran.
10

 Sementara Irina Eleonara Melante dalam penelitiannya, 

menyatakan bahwa budaya dan komunikasi merupakan dua hal yang tidak 

terpisahkan karena budaya tidak hanya menentukan siapa yang berbicara 

untuk siapa, tentang apa, dan bagaimana hasil dari komunikasi tersebut. 

Budaya juga membantu seseorang untuk menentukan bagaimana cara 

menyajikan pesan, makna, kondisi, dan keadaan di bawah berbagai pesan 

yang mungkin tidak dapat ditafsirkan.
11

 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan jika hubungan antara 

komunikasi dan kebudayaan bersifat timbal balik. Komunikasi dan 

kebudayaan saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Budaya takkan hidup 

                                                           
8
 Ibid, h. 13. 

9
 Deddy Mulyana. Op. Cit, h. 14. 

10
 Victor Untila, “Culture In An Attempt of The (Non) Contradiction. A Trialectic 

Nanography of The Human Condition” International Journal of Communication Research, Vol. 2 

(October/December, 2012) h. 281-290. 
11

 Iriana Eleonara Melante, “Cultural Tranfer and The Cross-Cultural Impact of Foreign 

Languages,” International Journal of Communication Research, Vol. 2 (March, 2012) h. 58-63. 
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tanpa komunikasi, begitu pun sebaliknya komunkasi tidak akan bisa hidup 

tanpa adanya budaya. Masuknya suatu budaya baru ke dalam suatu daerah 

akan membawa dampak sendiri bagi masyarakat.  

3. Proses Komunikasi Antar Budaya 

a. Pengertian Komunikasi Antar Budaya 

Komunikasi antar budaya adalah komunikasi antarpribadi yang 

dilakukan oleh mereka yang berbeda latar belakang kebudayaan. Alo Liliweri 

menyebutkan komunikasi antar budaya juga dapat diartikan sebagai proses 

pengalihan pesan yang dilakukan seseorang melalui saluran tertentu kepada 

orang lain yang keduanya berasal dari latar belakang budaya yang berbeda dan 

menghasilkan efek tertentu.
12

 Dapat disimpulkan jika komunikasi antarbudaya 

merupakan interaksi komunikasi antarpribadi dan komunikasi antarpribadi 

yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda.  

b. Unsur-unsur Dalam Proses Komunikasi Antar Budaya 

Komunikasi merupakan suatu proses karena komunikasi bersifat 

dinamik dan selalu berlangsung dan sering berubah-ubah. Pada hakikatnya 

proses komunikasi antarbudaya sama dengan proses komunikasi lain, yakni 

suatu proses interaktif dan transaksional serta dinamis. Adapun proses 

komunikasi antarbudaya terdiri dari beberapa unsur. Alo Liliweri menafsirkan 

dalam studi komunikasi antarbudaya, ada tujuh unsur penting yang dapat 

dilihat, yaitu
13

: (1) Komunikator, (2) Komunikan, (3) Pesan/Simbol, (4) 

Media, (5) Efek atau umpan balik, (6) Suasana/setting, (7) Gangguan/noise. 

4. Proses Komunikasi Antar Budaya Dalam Mangain Marga 

Proses komunikasi antar budaya dalam pernikahan campuran terdiri 

dari beberapa unsur, yaitu komunikan, komunikator, pesan, media, dan efek 

yang ditimbulkan. Proses komunikasi antarbudaya yang terjadi dalam 

pernikahan campuran suku Batak dan Jawa, dapat menyebabkan terjadinya 

akulturasi kebudayaan.  

 

                                                           
12

 Alo Liliweri, Dasar-Dasar komunikasi Antarbudaya, Cet. III (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2007) h. 9. 
13

  Ibid, h. 25-31. 
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a. Pengertian Akulturasi Kebudayaan 

Akulturasi kebudayaan menurut Koentjaraningrat yaitu merupakan 

proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu 

kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing 

dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur dari kebudayaan asing tersebut 

lambat laun diterima dan diolah kedalam kebudayaan sendiri tanpa 

menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri.
14

 Sementara itu Berry dalam 

Samovar dkk, menjelaskan akulturasi sebagai proses dari perubahan budaya 

dan psikologis yang terjadi akibat dari hubungan antara dua atau lebih 

kelompok budaya dan anggotanya. Dalam tahap individual, hal ini melibatkan 

perubahan dalam perilaku seseorang.
15

 

Deddy Mulyana menjelaskan akulturasi sebagai suatu suatu bentuk 

perubahan kebudayaan yang diakibatkan oleh kontak kelompok-kelompok 

budaya, yang menekankan pada penerimaan pola-pola dan pola budaya baru 

dan ciri-ciri masyarakat pribumi oleh kelompok-kelompok minoritas. 

Perubahan budaya yang terjadi pada kelompok minoritas juga terjadi pada 

kelompok dominan, namun perubahan yang terjadi pada kelompok pertama 

lebih ditekankan pada kelompok kedua karena perubahan pada kelompok 

minoritas lebih besar daripada kelompok pribumi.
16

 Akulturasi juga 

menunjukkan bahwa anggota-anggota kelompok minoritas boleh jadi tetap 

memiliki ciri khas mereka dan membuang ciri-ciri lainnya, sementara pada 

saat yang sama mereka juga mungkin menerima ciri khas budaya dominan dan 

menolak ciri-ciri lainnya.
17

 

Menurut Young Yong Kim dalam Deddy Mulyana, proses akulturasi 

terdiri dari beberapa faktor, yaitu
18

: Kemiripan antara budaya asli (imigran) 

dengan budaya pribumi, usia pada saat berimigrasi, latar belakang pendidikan, 

                                                           
14

 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 

1990) h. 253-254. 
15

 Larry A. Samovar, dkk. Op. Cit, h. 479. 
16

 Deddy Mulyana, Komunikasi Antar Budaya Paduan Berkomunikasi Dengan Orang 

Beda Budaya, Cet 12 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009) h. 159. 
17

 Ibid, h. 162. 
18

 Ibid, h. 146.  
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beberapa karakteristik kepribadian seperti suka bersahabat dan toleransi, 

pengetahuan tentang budaya pribumi sebelum imigrasi. Begitu seorang 

imigran memasuki budaya pribumi, maka proses akulturasi mulai 

berlangsung. Proses akulturasi akan terus berlangsung selama selama imigran 

mengadakan kontak langsung dengan sistem sosia budaya pribumi. 

b. Budaya Batak 

Bagi masyarakat Batak, marga adalah dasar dari adat. Sibarani 

menjelaskan biasanya marga yang diambil berasal dari marga boru atau pihak 

saudara perempuan ayah, apabila calon pengantin dari suku asing tersebut 

adalah laki-laki. Namun apabila calon pengantin dari suku asing tersebut 

adalah wanita maka pemberian marga diambil dari pihak hula-hula atau 

saudara laki-laki ibu. Tanpa melakukan hal ini, maka tidak ada yang dapat 

dilakukan menurut adat Batak, karena adat harus didasarkan pada marga.
19

 

Dalam konteks komunikasi, orang Batak memiliki sidat yang 

berbanding terbalik dengan orang Jawa. Orang Batak cenderung berbicara 

dengan nada tinggi sehingga terlihat seperti orang yang marah, terlebih lagi 

dengan penekanan logat yang orang Batak gunakan.
20

 Selain itu dalam budaya 

Batak pria cenderung memiliki sifat mendominasi dibandingkan wanita. Hal 

ini di sebabkan orang Batak menganut sistem patrialki dimana posisi laki-laki 

lebih tinggi dibandingkan perempuan. 

c. Budaya Jawa 

Pada umumnya, masyarakat Jawa menganut sistem kekerabatan 

bilateral. Prinsip keturunan bilateral adalah menghitung hubungan kekerabatan 

dilihat dari garis keturunan laki-laki maupun wanita. Hal ini menyebabkan 

orang Jawa akan mengenal siapa-siapa saja yang termasuk dalam jaringan 

kekerabatannya, baik dari garis ayah maupun ibu. Meskipun demikian, orang 

Jawa tidak boleh melakukan hubungan sosial dengan semua orang yang 

masuk dalam jaringan kekerabatan biologisnya. Kerabat biologis merupakan 

                                                           
19

 Sadar Sibarani, Raja Batak, Cet. II (Jakarta: Partano Bato, 2006) h. 1. 
20

 Ila Khafia Wafda, Skripsi, Op. Cit., h. 4.  
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kerabat yang memiliki hubungan darah baik dari pihak ayah maupun ibu.
21

 

Menurut Geertz sistem bilateral yang dianut oleh orang Jawa menyebabkan 

istilah kekerabatan untuk saudara se-ayah-ibu, saudara sepupu, anggota 

generasi orang tua baik secara vertikal dan horizontal disebut dengan sistem 

kekerabatan yang sama.
22

 

Metodologi 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian studi kasus 

deskriptif dengan didukung data kualitatif dimana metode ini digunakan untuk 

menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan 

untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik “snowball sampling” untuk menentukan informan selama 

penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti tidak mencoba untuk memilih sumber 

data dari narasumber tertentu, tetapi dilakukan dengan cara mengambil orang 

pertama yang dijumpai pada saat memasuki penelitian sebagai sampel, kemudian 

peneliti menanyakan siapa yang lebih mengetahui jenis informasi yang 

dibutuhkan, selanjutnya peneliti mengikuti petunjuknya untuk mendapatkan 

sampling berikutnya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara interview dan juga kepustakaan dengan analisis data menggunakan 

triangulasi data dan juga menggunakan model analisis interaktif untuk validitas 

data pada penelitian ini. 

Sajian dan Analisis Data 

Pernikahan campuran suku Batak dan Jawa merupakan fenomenaa yang 

menarik untuk diteliti. Suku lain cenderung memiliki prasangka atau pandangan 

bahwa orang Batak memiliki sifat yang keras dan tegas bahkan cenderung kasar. 

Sementara itu pada diri orang Jawa sudah melekat sifat dan kepribadian yang 

lembut. Ketika orang Batak melakukan pernikahan campuran dengan orang Jawa 

                                                           
21

 Salamun, dkk. Budaya Masyarakat Suku Bangsa Jawa di Kabupaten Wonosobo 

Propinsi Jawa Tengah (Yogyakarta: Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Deputi 

Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya, 2002),  h. 36. 
22

 Ibid, h. 38. 
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maka mereka akan dihadapkan pada sifat yang jauh berbeda dengan kebudayaan 

awal mereka masing-masing. 

Dalam penelitian ini masing-masing informan memiliki sudut pandang 

yang berbeda terhadap proses komunikasi antar budaya yang terjadi pada praktek 

mangain marga dalam pernikahan campuran. Sudut pandang ini dipengaruhi oleh 

proses komunikasi yang terjadi dalam keluarga mereka masing-masing. 

A. Komunikasi Pra Pernikahan 

Latar belakang keluarga dan suku memiliki pengaruh yang sangat penting 

dalam pernikahan. Biasanya orangtua menginginkan anaknya untuk menikah 

dengan orang yang berasal dari suku yang sama untuk menghindari terjadinya 

kesalapahaman dan pertengkaran. 

1. Pandangan Orangtua Terhadap Pernikahan Beda Budaya 

Bagi orangtua yang sudah memiliki pandangan terbuka seperti 

orangtua dari Bantu Harison Silaen dan orangtua dari Abdon Sinaga, mereka 

sudah tidak terlalu mempermasalahkan perihal anaknya yang ingin menikah 

dengan wanita yang berasal dari suku lain asalkan masih dalam konteks satu 

iman. Orangtua mereka hanya bisa menyarankan anak-anaknya untuk 

menikah dengan wanita Batak. Namun setelah diberi penjelasan, orangtua 

tetap menerima dengan baik keputusan anak-anak mereka ketika ingin 

menikah dengan siapa pun pilihan anak-anak mereka. 

Pandangan berbeda mengenai pernikahan campuran didapatkan dari 

orangtua dari pihak isteri yang berasal dari suku Jawa. Pada dasarnya mereka 

membebaskan anak-anak mereka untuk menikah dengan siapa saja. Namun 

begitu anak mereka mengatakan mereka ingin menikah dengan orang Batak, 

pandangan mereka sedikit berubah karena adanya stereotip yang melekat pada 

orang Batak.  

2. Berdomisili Di Wilayah Soloraya Menjadi Penyebab Terjadinya 

Pernikahan Dengan Orang Jawa 

Menurut informan Bantu Harison Silaen dahulu masih sangat sedikit 

orang Batak yang tinggal di wilayah Soloraya. Pernikahan campuran antara 

dirinya yang berasal dari suku Batak dengan isterinya yang berasal dari suku 
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Jawa dapat terjadi karena dahulu dirinya sulit menemukan wanita Batak di 

wilayah Soloraya. Pergaulan dengan sesama orang Batak dapat dikatakan 

cukup terbatas karena lingkungan tempat bekerja dan tempat tinggalnya 

didominasi oleh orang Jawa. 

3. Perbedaan Budaya Menjadi Hambatan Komunikasi Dalam 

Pernikahan Campuran Suku Batak dan Jawa 

Hambatan yang terjadi dalam pernikahan campuran suku Batak dan 

Jawa bisa terjadi karena perbedaan bahasa maupun budaya. Perbedaan latar 

belakang budaya menyebabkan perbedaan pola pikir dalam hal menjalani 

rumah tangga dan mengurus anak. Seperti yang dialami oleh Syaiful 

Sihombing dalam pernikahannya dengan Anastasya Ayu. Hambatan dalam 

pernikahan mereka disebabkan adanya faktor eksternal dari orangtua. 

Menurut Bantu Harison gesekan-gesekan akibat perbedaan budaya 

lazim terjadi dalam pernikahan campuran antar suku, terlebih lagi orang 

Batak memang sudah dikenal memiliki ego tinggi. Dalam mengatasi 

permasalahan tersebut, Bantu Harison dan isteri melakukan musyawarah 

dalam rumah tangga mereka. Ia lebih terbuka dan bertanya bagaimana 

pendapat isterinya dalam suatu permasalahan. Tidak mementingkan 

keinginan diri sendiri dan menerima kekurangan dan kelebihan pasangan 

menjadi salah satu cara untuk menghadapi hambatan-hambatan komunikasi 

dalam pernikahan campuran suku Batak dan Jawa. 

B. Mangain Marga Pada Pernikahan Campuran Suku Batak dan Jawa 

Umumnya orang Batak diarahkan untuk menikah dengan orang Batak agar 

tidak terjadi perbedaan kebudayaan. Namun jika terjadi kasus di mana orang 

Batak memutuskan menikah dengan orang lain di luar sukunya, maka orang 

tersebut selayaknya mengikuti proses pemberian marga. 

1. Pandangan Mengenai Proses Mangain Marga 

Pada dasarnya proses mangain marga mampu membuat pihak yang 

telah melaksanakan semakin mencintai adat dan budaya Batak. Bantu Harison 

mengemukakan mangain marga merupakan suatu proses yang harus dijalani 

agar seseorang yang berasal dari luar adat Batak bisa mengikuti adat Batak. 
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Setelah melaksanakan adat mangain marga Lucia, salah seorang 

informan yang berasal dari suku Jawa merasa tidak tersisihkan saat berada 

dalam kegiatan orang Batak karena dirinya sudah memiliki marga Batak. 

Pemberian marga pada diri Lucia memberikan kepercayaan diri baginya. Lain 

halnya dengan Syaiful Sihombing dan isterinya, Anastasya Ayu Trisnawati. 

Menurut Syaiful Sihombing mangain marga merupakan hal yang tidak 

mudah dilakukan karena memerlukan banyak persiapan, baik persiapan 

mental maupun finansial. 

2. Simbol Budaya Batak Dalam  Mangain Marga 

Dalam hal ini keluarga Bantu Harison Silaen, Abdon Sinaga, dan 

Syaiful Sihombing melakukan komunikasi yang baik dengan isteri mereka. 

Mereka mengajarkan simbol-simbol dalam budaya Batak kepada isteri mereka 

masing-masing. Tidak hanya mengajarkan mengenai tata cara berpakaian, 

baik Abdon Sinaga, Bantu Harison Silaen, dan Syaiful Sihombing pun 

mengajari isteri mereka partuturon (hubungan keluarga) dalam adat Batak 

yang nantinya akan mempengaruhi pangilan untuk orang lain kepada isteri 

mereka. Seperti contoh untuk memanggil kakak laki-laki dari suami dalam 

adat Batak biasa dipanggil dengan sebutan Amang atau untuk memanggil 

saudara perempuan suami, seorang isteri biasa memanggil dengan sebutan 

eda. Jenis-jenis panggilan dalam adat Batak bisa digolongkan sebagai simbol 

atau lambang dari kebudayaan Batak. 

3. Budaya Batak Berdasarkan Sudut Pandang Orang Yang Telah 

Mengalami Proses Mangain Marga 

Ada banyak aturan yang menjadi faktor sulitnya mempelajari adat 

istiadat Batak. Lucia Simanjuntak menerangkan setelah melaksanakan 

mangain marga dirinya merasa nyaman. Banyaknya aturan yang harus 

dipatuhi dalam adat Batak tidak menjadi penghalang Lucia untuk 

mempelajari kebudayaan Batak. Menurut Lucia sistem kekeluargaan dalam 

suku Batak lebih baik karena adanya tarombo (silisilah Batak) yang berfungsi 

sebagai panduan untuk mencari tahu siapa saja keluarga dekat kita.   
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Sementara itu, menurut Sri Hartati tidak sulit untuk mempelajari 

budaya baru, terlebih lagi mempelajari adat dan budaya Batak. Kemauan 

untuk belajar yang muncul dari diri sendiri menjadi faktor pendukung saat 

mempelajari kebudayaan baru. Arahan dan bimbingan yang didapatkan Sri 

Hartati dari suaminya pun membuatnya semakin mencintai adat istiadat suku 

Batak. 

C. Adaptasi Budaya Dalam Pernikahan Campuran 

Ellingworth menerangkan setiap orang memiliki kemampuan untuk 

beradaptasi dengan orang lain. Demikian juga yang terjadi pada pernikahan 

campuran antara suku Batak dan Jawa. Masing-masing pihak saling beradaptasi 

terhadap kebudayaan satu sama lain tanpa menghilangkan budaya aslinya. 

1. Adaptasi Dari Budaya Lama Ke Budaya Baru 

Dengan mempelajari adat Batak dan belajar mengenai panggilan-

panggilan dalam sistem partuturon Batak, Anastasya dan Lucia berusaha 

untuk beradaptasi dengan kebudayaan baru  mereka. Dapat dikatakan jika 

proses adaptasi yang terjadi pada diri Lucia dan Anastasya berasal dari diri 

mereka sendiri, karena sedikit demi sedikit mereka memiliki keinginan untuk 

mempelajari adat istiadat budaya Batak. 

Dalam pernikahan campuran antara suku Batak dan Jawa, tidak hanya 

pihak isteri yang berasal dari suku Jawa saja yang beradaptasi dengan budaya 

Batak. Pihak suami yang berasal dari suku Batak pun beradaptasi dengan 

kebudayaan Jawa. Di wilayah Soloraya banyak kegiatan adat dan ritual 

budaya Jawa. Dengan mengikuti kegiatan tersebut, Bantu Harison, Abdon 

Sinaga, dan Syaiful Sihombing telah membuka diri untuk mempelajari 

budaya Jawa. 

2. Keluarga Sebagai Faktor Pendukung Dalam Adaptasi Budaya 

Dukungan dari keluarga untuk beradaptasi dengan budaya Batak 

terlihat ketika ada kegiatan yang mengandung unsur-unsur adat istiadat Batak 

seperti dalam acara pernikahan. Saat menghadiri acara pernikahan adat Batak, 

Sri Hartati dibantu oleh kakak iparnya dalam mempersiapkan perlengkapan 

yang nantinya akan dibawa olehnya untuk acara tersebut. Sebagai contoh, 
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dahulu ketika akan menghadiri acara pernikahan yang bernuansa adat Batak, 

Sri akan dibantu untuk mempersiapkan kain ulos oleh kakak iparnya. Jika 

dalam proses adaptasi terhadap simbol-simbol adat Batak Sri Hartati 

mendapat bimbingan dari kaka iparnya, maka dalam hal ini Lucia 

Simanjuntak mendapat dukungan dan bimbingan dari ayah mertua dan 

suaminya. Menurut Lucia hal yang paling sulit ia pelajari yaitu perihal 

memanggil orang lain dalam partuturon (hubungan keluarga) orang Batak, 

karena tidak boleh terjadi kesalahan pemanggilan dalam lingkungan dan adat 

Batak. 

3. Kendala Beradaptasi Pada Pernikahan Campuran Suku Batak dan 

Jawa 

Untuk mengatasi kendala yang timbul akibat perbedaan budaya, maka 

partisipan harus beradaptasi dengan budaya satu dengan lainnya. Seperti 

dijelaskan oleh Robert Dubin, proses selalu berhubungan dengan adaptasi. 

Proses komunikasi akan berhasil apabila meningkatnya peluang adaptasi 

fungsional antarpribadi dan menjadi gagal apabila adaptasi disfungsional 

semakin meningkat.
23

 Artinya proses komunikasi dalam pernikahan campuran 

akan berhasil apabila perbedaan kepercayaan yang timbul karena perbedaan 

budaya berkurang dan mengarah pada kepercayaan baru yang bisa diterima 

satu sama lain.  

4. Akulturasi Budaya Dalam Pernikahan Campuran Suku Batak dan 

Jawa 

Pada mangain marga, proses akulturasi budaya dilihat dari bagaimana 

seseorang yang berasal dari suku Jawa, menikah dengan orang Batak 

kemudian diberikan marga dan beradaptasi dengan budaya Batak, namun tidak 

menghilangkan identitas aslinya sebagai orang Jawa.  Dari pemaparan Lucia 

Simanjuntak, dapat diketahui jika fitur-fitur budaya Batak telah melekat pada 

dirinya. Saat bersikap di hadapan orang lain, sifat dan pembawaan Lucia telah 

mengarah pada sifat suku Batak pada umumnya yaitu tegas. Hal tersebut 

                                                           
23

 Robert Dubin dalam Liliweri, Gatra-Gatra Komunikasi Antarbudaya, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2001) .h. 90.  
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merupakan dampak dari adaptasi budaya yang diterimanya. Marga yang 

diberikan kepada Lucia, merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya 

akulturasi budaya sehingga ia memiliki identitas baru sebagai orang Batak. 

Akan tetapi marga Batak yang diperoleh Lucia setelah proses mangain 

marga, tidak serta merta membuatnya melupakan budaya lamanya yaitu 

budaya Jawa. Meskipun telah menikah dengan orang Batak dan memiliki 

marga Batak, Lucia tetap mengikuti acara adat suku Jawa yang ada di 

lingkungan sekitarnya. 

D. Komunikasi Pasca Pernikahan 

Komunikasi yang terjadi dalam pernikahan campuran antara suku Batak 

dan Jawa sangat menarik sebab nantinya akan diketahui bagaimana cara pasangan 

suami isteri ini berkomunikasi satu sama lain. Masing-masing pihak pun saling 

menerima kebudayaan  masing-masing, terutama isteri yang telah mendapat 

marga Batak. Sebisa mungkin pihak isteri berusaha menerima budaya Batak dan 

menjalaninya. 

1. Suami Lebih Mendominasi Saat Pengambilan Keputusan Dalam 

Pernikahan Campuran 

Dalam adat Batak pihak suami cenderung lebih mendominasi saat 

pengambilan keputusan. dapat dicermati jika sejauh ini pada saat mengambil 

keputusan dalam keluarga, pihak suami selalu lebih mendominasi jika 

dibandingkan dengan isteri. Baik Bantu Harison dan Abdon dengan tegas 

menyatakan sudah menjadi hak suami untuk mengambilan keputusan dalam 

rumah tangga. Namun, baik Bantu Harison dan Abdon Sinaga menerangkan 

jika mereka masih memberikan kesempatan kepada isteri mereka masing-

masing untuk memberikan pendapat atau masukan terhadap suatu keputusan 

yang akan diambil. Akan tetapi pihak isteri mereka pun cenderung lebih pasif 

ketika ditanya mengenai tanggapan mereka. 

2. Bahasa Indonesia Sebagai Alat Komunikasi 

Kesulitan-kesulitan dalam mempelajari bahasa daerah menjadikan 

banyak pasangan campuran suku Batak dan Jawa memilih untuk tidak 

menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi sehari-hari. Seperti 
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dikemukakan oleh R. Berger dan R. Hill dalam Samovar yang menyatakan  

jika dalam beberapa kasus, pasangan pernikahan antarbudaya akan mengambil 

jalan terakhir dengan menggunakan bahasa ketiga yang mereka ketahui.
24

 

Dalam kasus ini pihak isteri mengalami kesulitan dalam belajar sehingga 

mereka tidak fasih berbahasa Batak. Demikian juga pihak suami yang meski 

telah cukup lama tinggal di lingkungan budaya Jawa, namun tidak nyaman 

berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa. 

E. Dampak Pernikahan Campuran Antarsuku Pada Anak 

Ketika seorang anak hadir dalam pernikahan campuran antar suku Batak 

dan Jawa, maka sudah menjadi tanggung Jawab pasangan suami isteri yang 

melakukan pernikahan campuran untuk memperkenalkan budaya asal 

orangtuanya. Dalam kasus ini, orangtua memiliki kewajiban untuk 

memperkenalkan budaya Batak dan budaya Jawa kepada anak mereka. 

1. Anak Mempelajari Dua Budaya Orangtua 

Pada keluarga yang memiliki orangtua dengan latar belakang budaya 

yang sama, anak tidak akan menemukan kesulitan dalam mempelajari  

kebudayaan asal orangtuanya karena pada dasarnya anak tersebut hanya 

mempelajari satu budaya saja. Akan tetapi jika anak berasal dari orangtua 

dengan latar belakang budaya yang berbeda, tentunya anak membutuhkan 

pemahaman mengenai asal usul budaya kedua orangtuanya dan butuh waktu 

untuk mempelajari dua budaya yang berbeda yaitu budaya Batak dan Jawa. 

2. Orangtua Merupakan Teladan Bagi Anak-Anaknya 

Pelaku pernikahan campuran tidak begitu mempermasalahkan jika 

anak-anak mereka nantinya akan mengikuti jejak mereka dan melakukan 

pernikahan campuran antarsuku seperti orangtuanya. Pasangan-pasangan 

pelaku pernikahan campuran tersebut, cenderung hanya menekankan anak-

anak mereka untuk menikahi orang yang satu iman dengan mereka. Bahkan 

saat ini pasangan Bantu Harison Silaen dengan Sri Hartati Marpaung 

memiliki anak-anak yang mengikuti jejak mereka dan melakukan pernikahan 

campuran antarsuku. 

                                                           
24

 Samovar, dkk. Op.Cit, h. 284. 
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Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian mengenai Komunikasi Antar Budaya Dalam 

Mangain Marga yang dilakukan terhadap tiga pasang pelaku pernikahan 

campuran Batak dan Jawa yang ada di Soloraya, peneliti dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Suami Sebagai Pengirim Pesan Dalam Komunikasi Antar Budaya Pada 

Pernikahan Campuran Batak-Jawa 

2. Penggunaan Bahasa Bahasa Indonesia Untuk Mengirimkan Pesan 

Komunikasi 

3. Perkumpulan Batak Sebagai Media Komunikasi Antarbudaya 

4. Efek Yang Timbul Berbeda, Sesuai Dengan Terjadinya Proses 

Komunikasi Antar Budaya Dalam Pernikahan Masing-masing 

Saran 

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti setelah menganalisis data adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi Pelaku Pernikahan Campuran Suku Batak dan Jawa 

Sebelum melakukan pernikahan antarsuku, sebaiknya masing-masing pihak 

terlebih dahulu melakukan pendekatan terhadap keluarga besar masing-

masing. Pendekatan dapat dilakukan dengan cara melakukan komunikasi 

berkelanjutan secara langung ataupun tidak langsung dengan orangtua dan 

keluarga besar agar terjadi penyesuaian budaya pada masing-masing pihak 

yang terkait.  

2. Bagi Keluarga Besar Pelaku Pernikahan Campuran Antarsuku 

Ketika terjadi pernikahan campuran antarsuku, penulis mengharapkan pihak 

keluarga untuk menerima pernikahan tersebut dengan baik. Hendaknya 

stereotip yang telah melekat baik pada suku Batak atau pun Jawa dapat 

dihilangkan. Ketika pernikahan campuran antarsuku telah terjadi, diharapkan 

pihak keluarga dapat mendukung pernikahan tersebut dan memandang 

pernikahan campuran antarsuku sebagai salah satu sarana asimilasi 

kebudayaan yang efektif. 
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