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BAB V 

PENGARUH KEBUDAYAAN TERHADAP KOMUNIKASI 

INTERPERSONAL DALAM PACARAN 

 

5.1 Proses Komunikasi Interpersonal 

Dalam sebuah hubungan di dalam komunikasi terdapat beberapa 

alasan secara umum mengapa seorang individu menjalin hubungan yaitu  

(Devito.2007:226-227) : 

1. Mengurangi kesepian. 

2. Membutuhkan dorongan dari individu lain,  

3. Memperoleh pengetahuan tentang diri sendiri melalui interaksi dengan 

orang lain. 

4. Memaksimalkan kesenangan dan mengurangi rasa sakit  

Menurut Drs. Jalaluddin Rahmat, M.Sc. lewat bukunya yang berjudul 

Psikologi Komunikasi (Rakhmant 2007 : 79 – 129), dia menjelaskan tentang 

sistem dalam komunikasi interpersonal yaitu : 

1. Persepsi Interpersonal 

Persepsi adalah memberikan makna pada stimuli inderawi, atau 

menafsirkan informasi inderawi. Persepsi interpersonal adalah 

memberikan makna terhadap stimuli inderawi yang berasal dari 

seorang komunikan yang berupa pesan verbal dan nonverbal.  
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2.   Konsep Diri 

Konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita. 

Konsep diri yang positif, ditandai dengan lima hal, yaitu dengan yakin 

akan kemampuan mengatasi masalah, merasa setara dengan orang lain, 

menerima pujian tanpa rasa malu, menyadari bahwa setiap orang 

mempunyai berbagai perasaan, keinginan dan perilaku yang tidak 

seluruhnya disetujui oleh masyarakat, dan mampu memperbaiki 

dirinya karena ia sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian 

yang tidak disenanginya dan berusaha mengubah. 

3. Atraksi Interpersonal 

Atraksi interpersonal adalah kesukaan pada orang lain, sikap positif 

dan daya tarik seseorang. Komunikasi antarpribadi dipengaruhi atraksi 

interpersonal dalam hal : 

a. Penafsiran pesan dan penilaian, pendapat dan penilaian kita 

terhadap orang lain tidak semata-mata berdasarkan 

pertimbangan rasional tetapi juga secara emosional. Hal itu 

berarti bahwa kita dapat menilai seseorang baik atau buruknya 

tergantung dari sikap positif atau negatif orang tersebut. 

b. Efektivitas komunikasi, hal ini berarti bahwa komunikasi dapat 

dikatakan menjadi komunikasi yang efektif jika terdapat 

kenyamanan atau kesenangan terhadap komunikan. Hal itu 

akan berbanding terbalik ketika seseorang merasa tidak 

nyaman dan senang dalam situasi tersebut maka akan lebih 

memilih untuk menghindari komunikasi.  
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4. Hubungan Interpersonal. 

Hubungan interpersonal dapat diartikan sebagai hubungan antara 

seseorang dengan orang lain. Hubungan interpersonal yang baik akan 

menumbuhkan keterbukaan orang untuk mengungkapkan dirinya, 

makin cermat persepsinya tentang orang lain dan persepsi dirinya, 

sehingga makin efektif komunikasi yang berlangsung di antara 

komunikan. Dengan kata lain sama dengan halnya yang diungkapkan 

oleh Bonchner (Tubbs dan Moss Sylvia,2001:16) bahwa hubungan 

antarpersonal berkenan dengan proses pembentukan hubungan 

perorangan, yaitu suatu ikatan yang mendekatkan, mendalam, pribadi 

dan intim.   

Devito (Devito,2007:260) membagi hubungan interpersonal menjadi empat 

konten, yaitu pertemanan, cinta, keluarga dan teman kerja. Dalam kaitannya 

dengan hubungan berpacaran antarpersonal maka dari ke empat konten hanya 

mengenai hubungan cinta yang lebih difokuskan. Di dalam komunikasi 

interpersonal terdapat enam tahapan seseorang melakukan komunikasi dengan 

yang lain , yaitu (Devito,2007:219) : 

1. Perkenalan. Dari perkenalan sebuah komunikasi interpersonal dibagi 

menjadi dua yaitu tahapan presepsi dan interaksi. Persepsi 

dimaksudkan pada pandangan individu terhadap individu lain, 

sedangkan interkasi adalah proses komunikasi interpersonal ketika 

belum adanya pengetahuan satu sama lain. 

2. Keterlibatan. Keterlibatan dalam proses komunikasi interpersonal 

merupakan tahapan yang dimana masing-masing individu belajar 

mengenai individu tersebut. Di dalam keterlibatan terdapat dua 

tahapan yaitu pengujian dan memperkuat. Pengujian dimaksudkan 

untuk lebih mengenal individu dengan latar belakang kebudayaannya 
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sedangkan memperkuat adalah individu memperkuat komunikasi 

interpersonal bisa dalam sebuah hubungan pacaran. 

3. Intim. Komitmen antarpribadi termasuk dalam tahapan intim, dimana 

masing-masing individu berjanji dalam sebuah komitmen untuk tetap 

setia, menjaga, dan bersama-sama. Selain komitmen antarpribadi juga 

ada keterikatan social. 

4. Permasalahan. Ketika dalam hubungan berpacaran masuk dalam 

tahapan yang paling rumit yaitu terjadi permasalahan dalam hubungan 

pacaran maka yang nanti akan ditemui dalah tahapan ini adalah 

pembusukan hubungan antarpribadi dan ketidakpuasan hubungan 

antarpribadi. 

5. Perbaikan. Tahapan selanjutnya ketika permasalahan terjadi adalah 

memperbaiki hubungan yang telah rusak oleh masalah, yaitu 

perbaikan hubungan antarpribadi. 

6. Keputusan atau pemutusan. Tahapan selanjutnya ketika permasalahan 

terjadi adalah pemutusan. Pemutusan dilakukan ketika kita memilih 

untuk tidak ingin memperbaiki kerusakan dalam hubungan 

antarpribadi. Pemutusan ini termasuk dalam pemutusan hubungan 

antarpribadi dan dalam hubungan sosial. 

Dalam sebuah proses komunikasi interpersonal terdapat empat elemen 

penting yaitu, sumber, pesan, media dan penerima pesan. Sumber atau yang 

mengirimkan pesan merupakan seorang individu yang mempunyai tujuan tertentu 

dan memiliki latar belakang tertentu seperti etnis dan agama. Pesan merupakan 

suatu hal yang akan disampaikan dan mempengaruhi penerima pesan. Hal ini bisa 

bersifat negativ ataupun positif sesuai dengan latar belakang dari pengirim pesan 

atau sumber. Dari pesan kemudian disampaikan kepada si penerima pesan melalui 

media, media merupakan elemen dari proses komunikasi yang berada di tengah 
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antara sumber dan penerima pesan. Sedangkan penerima pesan adalah individu 

yang dituju oleh sumber, penerima pesan juga bisa menjadi sumber ketika pesan 

yang dia terima kemudian dia respon dengan informasi atau pertanyaan lain, hal 

ini nantinya yang akan disebut sebagai feedback ( Devito,2007:9-20).  

Tujuan dari komunikasi interpersonal menurut Devito ( 2007:7-8). 

adalah : 

1      Dengan melakukan komunikasi interpersonal dapat membantu seorang individu 

untuk berbicara mengenai dirinya kepada individu lain dan berharap 

mendapatkan respon dan juga pendapat individu tersebut mengenai diri kita, 

perilaku kita dan perasaan kita. 

1 Melalui komunikasi interpersonal juga dapat belajar mengenai pendapat orang 

lain mengenai masing-masing pribadi sehingga akan terlihat seseorang yang 

menyukai atau tidak. 

2 Komunikasi interpersonal membantu menghubungkan dimana kebutuhan 

terbesar masing-masing individu adalah untuk memelihara hubungan erat pada 

individu lain. Setiap individu mempunyai keinginan untuk merasakan disukai 

dan dicintai oleh individu lain dan sebaliknya juga suka dan cinta terhadapa 

individu lain. 

3 Untuk menghibur. Maksudnya adalah dalam melakukan komunikasi 

interpersonal dapat mengurangi kesendirian dan tekanan dalam suatu masalah 

disetiap individu sehingga merasakan kesenangan. 

Dari proses dan tujuan komunikasi antarpribadi yang sudah ada maka 

dapat dilihat efektivitas komunikasi antarpribadi. Menurut Devito (2007:18-20) 

efektivitas komunikasi antarpribadi dapat tercapai ketika seorang individu 

mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan individu lain. Hal ini berarti 

bagaimana seorang individu mempunyai pengetahuan mengenai individu lain dan 

pengetahuan dalam menyesuaikan diri dengan individu lain. Selain itu juga 
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mampu berinteraksi dalam topik komunikasi yang berbeda-beda serta mampu 

menciptakan topik tersebut. 

 

5.2 Budaya 

Kebudayaan yang dimiliki oleh masing-masing individu merupakan 

salah satu hal yang terpenting untuk dapat melihat kesamaan dan perbedaan yang 

dimiliki oleh masing-masing individu itu sendiri. Kebudayaan itu sendiri menurut 

Edward Burnett Tylor (Liliweri,2002:107) sebuah kompleks dari keseluruhan 

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, adat istiadat, dan setiap kemampuan 

lain dan kebiasaan yang dimiliki oleh manusia sebagai anggota masyarakat. 

Kebudayaan yang berada dalam suatu daerah di dalam suatu masyarakat tertentu 

merupakan sebuah budaya yang menjadi cara hidup yang berkembang dan 

dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke 

generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama 

dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni 

(Mulyana,2005:237). 

Kebudayaan sangat erat kaitannya dengan sebuah masyarakat, di mana 

masyarakat terbentuk dari kumpulan individu yang saling berkomunikasi dan 

berhubungan. Dalam kehidupan bermasyarakat manusia dituntut untuk mampu 

berinteraksi dan bertindak dengan sesamanya dengan didasari adanya perbedaan 

kebudayaan yang berbeda-beda. Interaksi sosial yang dilakukan individu di dalam 

masyarakat dan lingkungannya ini dapat disebut juga komunikasi antar budaya. 

Seperti yang diungkapkan oleh Andrea Rich dan Dennis (Liliweri,2003:10-11), 

komunikasi antarbudaya adalah komunikasi antara orang-orang beda kebudayaan, 

misalnya antar suku bangsa, etnis dan ras dan antar kelas sosial. Komunikasi 

antarbudaya terjadi di antara produser pesan dan penerima pesan yang latar 

belakang kebudayaannya berbeda. Dalam hal ini kebudayaan yang menjadi latar 
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belakang kita dalam berkomunikasi akan mempengaruhi kita saat melakukan 

proses komunikasi dengan individu lainnya. Oleh sebab itu komunikasi 

antarbudaya dilakukan antara lain untuk menyatakan identitas sosial, integrasi 

sosial, menambah pengetahuan dan melepaskan diri, (Gundykunst dan Kim dalam 

Liliweri,2003:25-26).  

Tujuan dalam komunikasi antarbudaya yang dipaparkan oleh 

Gundykunst dan Kim (Liliweri,2003:19) ini adalah untuk mengurangi 

ketidakpastian terhadap seseorang individu baru dikenal. Untuk dapat mengurangi 

ketidakpastian tersebut maka perlu adanya pendekatan psikologi sosial yaitu 

dengan berkomunikasi langsung atau melakukan wawancara atau tanya jawab dan 

mencari tau langkah individu lawan dan kemudian mengubah perilaku sehingga 

akomodasi dengan lawan bicara terjadi. Sedangkan efektifitas komunikasi 

antarbudaya dapat dilihat melalui semakin besar seseorang menyampaikan pesan 

secara kompleks maka semakin besar pula mencapai komunikasi yang efektif dan 

begitu pula sebaliknya (Liliweri,2003:266-268). 

Dalam penelitian yang penulis lakukan memfokuskan pada 

komunikasi interpersonal di dalam sebuah hubungan berpacaran yang berbeda 

etnis yaitu Tionghoa – Jawa dan agama Islam - Kristen. Istilah Tionghoa berasal 

dari kata kata dari bahasa Kanton, yaitu salah satu bahasa Cina, dan artinya 

adalah orang Cina dan Negara Cina. Istilah ini selalu dipakai oleh masyarakat 

Tionghoa sebelum 1965 (Suryadinata 1978: 42). Awal mula kedatangan etnis 

Tionghoa ke Indonesia berawal pada masa kejayaan Kerajaan Kutai di pedalaman 

Kalimantan, daerah tersebut kaya akan hasil tambang emas, sehingga banyak 

dibutuhkan seseorang yang pandai emas. 

 Masyarakat Tionghoa di Indonesia terbagi dalam tiga golongan besar 

yaitu totok, peranakan, dan hollands spreken. Yang tergolong totok adalah 

mereka yang baru satu turunan di Indonesia atau salah satu orang tuanya lahir di 
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Tiongkok. Yang disebut peranakan adalah yang sudah beberapa keturunan lahir di 

Indonesia. Sedangkan yang hollands spreken adalah yang bahasanya 

menggunakan bahasa Belanda, mengenakan jas dan dasi, kalau makan pakai 

sendok dan garpu, dan ketika Imlek tidak mau menghias rumah dengan pernik-

pernik yang biasa dipergunakan oleh peranakan maupun totok (Suryadinata 

2002:70). 

Menurut Ensiklopedi tahun 2007 kebudayaan Jawa merupakan salah 

satu sosok kebudayaan yang tua. Kebudayaan Jawa mengakar di Jawa Tengah 

bermula dari kebudayaan nenek moyang yang bermukim di tepian Sungai 

Bengawan Solo pada ribuan tahun sebelum masehi. Fosil manusia Jawa purba 

yang kini menghuni Museum Sangiran di Kabupaten Sragen, merupakan saksi 

sejarah, betapa tuanya bumi Jawa sebagai kawasan pemukiman yang dengan 

sendirinya merupakan suatu kawasan budaya. Dari kebudayaan purba itulah 

kemudian tumbuh dan berkembang sosok kebudayaan Jawa klasik yang hingga 

kini terus bergerak menuju kebudayaan Indonesia.  

Perbedaan budaya yang lain adalah mengenai perbedaan agama yaitu 

agama Islam dan Kristen. Agama Islam merupakan agama yang diturunkan oleh 

Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk semua makhluk.. Agama Islam 

disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW pada mulanya pada kalangan terbatas 

yakni kalangan keluarga dan sahabat terdekatnya dan para ulama yang mewarisi 

keIslamannya dari Nabi. Islam kemudian mulai disiarkan sekitar tahun 612 di 

Mekkah. Karena penyebaran agama baru ini mendapat tantangan dari 

lingkungannya, Muhammad kemudian pindah ke Madinah pada tahun 622. Dari 

sinilah Islam berkembang ke seluruh dunia (Hariwijaya 2004:147). 

Dalam jurnal yang ditulis oleh Pdt. Neny S. Rambitan,M.Th salah satu 

pendeta GKJ Jakarta pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa agama Kristen 

adalah sebuah kepercayaan yang berdasar pada ajaran, hidup, sengsara, wafat dan 
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kebangkitan Yesus Kristus atau Isa Almasih. Agama ini meyakini Yesus Kristus 

adalah Tuhan dan Mesias, juru selamat bagi seluruh umat manusia, yang menebus 

manusia dari dosa. Mereka beribadah di gereja dan Kitab Suci mereka adalah 

Alkitab. Agama Kristen termasuk salah satu dari agama Abrahamik yang 

berdasarkan hidup, ajaran, kematian dengan penyaliban, kebangkitan, dan 

kenaikan Yesus dari Nazaret ke surga, sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian 

Baru, umat Kristen meyakini bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan 

dalam dari Perjanjian Lama atau Kitab suci Yahudi. Kekristenan adalah 

monoteisme, yang percaya akan tiga pribadi Tuhan atau Tritunggal. Tritunggal 

dipertegas pertama kali pada Konsili Nicea Pertama (325) yang dihimpun oleh 

Kaisar Romawi Konstantin I. Agama Kristen lahir sejak awal Tuhan Yesus lahir 

yaitu abad 0 dan terus berkembang sampai Yesus wafat dan bangkit hingga 

sekarang.  

 

5.3 Kasus 

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada empat kasus 

hubungan berpacaran dengan perbedaan etnis dan agama, berikut adalah analisis 

dari keempat kasus atau informan penelitian : 

5.3.1a  Pasangan Pertama Perempuan Beretnis Tionghoa – Kristen Dan 

Laki-laki Jawa – Islam ( Fanny dan Rizky ) 

Pada pasangan pertama yaitu Fanny perempuan Tionghoa beragama 

Kristen dan Rizky laki-laki beretnis Jawa beragama Islam ini akan peneliti 

analisis dari proses komunikasi interpersonalnya dengan dilatarbelakangi adanya 

perbedaan budaya tersebut, adapun tujuan Fanny dan Rizky melakukan proses 

komunikasi interpersonal adalah : 
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5.3.1.1  Tujuan Komunikasi Antarpribadi Pada Proses Perkenalan 

Dari proses perkenalan yang sudah Rizky dan Fanny ketahui 

maka akan peneliti analisis melalui hubungan antara proses komunikasi 

dengan tujuan komunikasi interpersonal. Adapun analisis dari tujuan 

tersebut adalah :   

1. Untuk belajar dan membantu masing-masing individu untuk 

berbicara mengenai dirinya kepada lawan bicara kita. Dalam 

tujuan yang pertama dalam tahapan perkenalan ini Fanny dan 

Rizky mencoba memberikan pengetahuan satu sama lain 

mengenai bagaimana sebenarnya karakter masing-masing dari 

mereka. proses perkenalan adalah gerbang untuk memulai 

komunikasi antar pribadi diantara keduanya. Fanny yang secara 

fisik sudah terlihat seorang Tionghoa, semakin ditekankan ketika 

Fanny berkomunikasi dengan Rizky dengan dialeg, logat dan 

bahasa seorang Tionghoa yang tinggal di Jawa Tengah. Begitu 

pula dengan Rizky yang mencoba memberitahukan bahwa dia 

adalah seorang Jawa Islam dengan fisik dan bahasa dalam agama 

islam yang digunakan dalam berkomunikasi dengan Fanny ketika 

berkenalan. Hal lain lagi ketika Fanny ataupun Rizky  

menceritakan kejadian dan cerita hidupnya yang merupakan 

wujud dari penjelasan karakter dan sifat bahkan perasaan Fanny 

sedangkan sebaliknya dengan cara Rizky yang mencoba menjadi 

pendengar yang baik dan memberikan feedback yang baik pula 

ketika mendengarkan cerita tersebut juga menunjukan karkater 

seorang Rizky dihadapan Fanny. 

2. Melalui komunikasi interpersonal juga dapat belajar mengenai 

pendapat orang lain mengenai masing-masing pribadi sehingga 

akan terlihat seseorang yang menyukai atau tidak. Hal ini terlihat 
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pada perilaku Rizky yang awalanya adalah seorang yang pendiam 

dan tidak banyak membicarakan tentang kehidupannya dan 

kemudian mulai membuka diri untuk bercanda, bercerita dan 

memperhatikan Fanny. 

3. Komunikasi interpersonal membantu menghubungkan Fanny dan 

Rizky lebih erat. Dengan berkomunikasi Fanny merasa diterima 

baik oleh Rizky dan begitu sebaliknya. 

4. Untuk menghibur. Maksudnya adalah dalam melakukan 

komunikasi interpersonal Fanny lebih terbuka dengan bercerita 

masalah yang dia hadapi baik itu secara akademis atau personal 

sehingga hal ini dapat mengurangi kesendirian dan tekanan dan 

merasakan kesenangan. 

 

5.3.1.1.1 Perkenalan 

Tahapan pertama dari proses komunikasi interpersonal menurut 

Devito (2007:219) adalah perkenalan. Dalam proses perkenalan terdapat 

dua tahapan di dalamnya yaitu persepsi dan interaksi. Proses perkenalan ini 

dilalui oleh Fanny dan Rizky sebiasa mungkin seperti orang – orang ketika 

pada umumnya berkenalan. Persepsi dan interaksi antara keduannya masih 

sekedar pendapat pada pertemuan pertama saja. 

Fanny dan Rizky bertemu pertama kali dalam sebuah acara 

fakultas. Mereka berdua adalah teman satu angkatan di Fakultas Teknologi 

Informasi program studi Desain Komunikasi Visual. Secara fisik Fanny 

terlihat jelas sebagai seorang yang berketurunan Tionghoa sedangkan 

Rizky yang bertubuh besar dan tinggi ini berkulit sawo matang dan jelas 

terlihat keturunan Jawa. Secara sekilas Fanny mengenal Rizky atau yang 
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biasa dipanggil Kiki ini adalah seorang laki-laki yang pendiam. Sedangkan 

sebaliknya Rizky mengenal Fanny sebagai seorang Tionghoa yang mudah 

bergaul dengan siapa saja. Berikut adalah wawancara dengan Fanny dan 

Rizky ketika berbicara mengenai proses perkenalan mereka1. 

Fanny : ”kiki itu orangnya pendiem” 

Rizky  :  “Fanny itu Chinnes yang mau bergaul sama etnis apa aja” 

 

Proses perkenalan Fanny dan Rizky berlanjut dengan adanya 

komunikasi baik secara langsung ataupun melalui media telepon. Rizky 

yang pendiam menjadi pendengar yang baik ketika Fanny yang lebih 

terbuka dan banyak menceritakan kehidupannya bahkan bagi Fanny, Rizky 

adalah teman cerita yang dewasa. Proses perkenalan tersebut kemudian 

berlanjut lebih dalam lagi ketika Rizky mencoba untuk mau membuka diri. 

Rizky lebih merasa nyaman dengan Fanny dan kemudian membuka diri 

untuk bercerita, bercanda dan sama-sama saling memperhatikan2. 

Rizky : “aku orangnya memang kalau belum kenal milih lebih banyak 
diam” 

Dalam proses perkenalan ini Fanny dan Rizky mencoba 

memaparkan sistem dalam komunikasi interpersonal melalui persepsi 

interpersonal, dimana persepsi adalah memberikan makna pada stimuli 

inderawi, atau menafsirkan informasi inderawi. Persepsi interpersonal 

adalah memberikan makna terhadap stimuli inderawi yang berasal dari 

seorang komunikan yang berupa pesan verbal dan nonverbal. Dimana pada 

tahap perkenalan Fanny ataupun Rizky mencoba untuk memberikan 

persepsi atau pandangan awal melalui proses perkenalan tersebut. 

                                                           
1
 Wawancara dengan Fanny Tionghoa Kristen dan Rizky Jawa Islam pada tanggal 7 Oktober 2012 

2
  Wawancara dengan Fanny Tionghoa Kristen dan Rizky Jawa Islam pada tanggal 7 Oktober 2012 
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5.3.1.2 Tujuan Komunikasi Antarpribadi Pada Proses Keterlibatan 

Dalam proses keterlibatan adapun tujuan komunikasi dalam 

proses keterlibatan pasangan Fanny dan Rizky antara lain : 

1. Tujuan yang pertama adalah untuk memperkenalkan masing-masing 

individunya lebih dalam lagi kepada pasangan masing-masing. Dalam 

proses keterlibatan ini dimana Fanny lebih sering bertemu dengan 

Rizky, dan bertemu dengan teman-teman mereka satu sama lain 

sehingga mereka sama-sama lebih mengetahui karakter dalam 

lingkungan sosial mereka masing-masing. Ketika Fanny atau Rizky 

mengajak satu sama lain untuk bersosialisasi dengan lingkungan sosial 

masing-masing, disitu mereka belajar untuk mengenal lebih dalam, 

dan juga bagi individu yang mengajak hal tersebut merupakan wujud 

pembukaan diri baginya untuk seseorang yang dipercaya mengenal 

lebih kepribadiannya dalam bersosialisasi. 

2. Tujuan kedua adalah untuk mengetahui pendapat orang lain terhadap 

masing-masing pribadi. Dalam proses keterlibatan ini dengan Fanny 

membawa Rizky untuk terlibat dalam lingkungan sosial teman-teman 

Fanny membuat Fanny mengetahui pendapat Rizky mengenai dirinya 

dan begitu juga sebaliknya. Contoh adalah ketika Rizky mengajak 

Fanny untuk bersosialisasi dengan teman-temannya yang bukan dari 

etnis Tionghoa seperti Fanny, Rizky tetap berpendapat bahwa Fanny 

itu seorang Tionghoa yang mau dan bisa bersosialisasi dengan etnis 

lain. 

3. Tujuan yang ketiga adalah untuk menghubungkan. Dalam 

berkomunikasi pada proses keterlibatan Fanny dan Rizky lebih 

dihubungkan secara mendalam. Pada awalnya mereka hanya 

terhubung satu sama lain dan pada proses keterlibatan ini Fanny dan 
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Rizky terhubung lebih erat dengan teman-teman mereka satu sama 

lain.  

4. Tujuan yang keempat adalah untuk menghibur. Jelas sekali pada 

proses keterlibatan ini dengan bersosialisasi, bercanda, bermain dan 

sekedar untuk berbicara mampu menghibur Fanny ataupun Rizky 

ketika pada saat itu mereka menghadapi permasalahan, karena dengan 

begitu mereka dapat berbagi dan lupa akan masalah yang mereka 

hadapi. 

5.3.1.2.1 Keterlibatan  

Proses keterlibatan ini adalah proses dimana masing-masing 

individu mulai lebih dalam lagi mengenal satu sama lain. Pendapat awal 

dari mereka berdua berkenalan hingga mulai lebih memahami dan 

mengenal dalam sebuah keterlibatan masih mereka pertahankan dan tidak 

ada yang berbeda antara masing-masing individu. Bagi Fanny, Rizky 

tetaplah seorang laki-laki yang pendiam dan begitu sebaliknya bagi Rizky, 

Fanny adalah seorang keturunan Cina yang mau berteman dengan siapa 

saja meskipun berbeda etnis.  

Di dalam proses keterlibatan ada proses memperkuat di 

dalamnya. Proses memperkuat ini dimaksudkan untuk lebih menegaskan 

hubungan komunikasi interpersonal diantara keduanya. Fanny dan Rizky 

memutuskan untuk berpacaran ketika masing-masing pribadi merasakan 

kecocokan satu sama lain. Fanny merasa Rizky merupakan tipe laki-laki 

yang melindunginya meskipun sedikit kurang memperhatikannya, 

sedangkan Rizky menilai Fanny selain tipe perempuan yang tidak sombong 

juga adalah perempuan yang tidak manja dan dewasa. Sehingga hal ini 

mendorong Fanny dan Rizky untuk ingin lebih mengenal lagi secara 

mendalam dalam ikatan pacaran. 
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Bagi mereka meskipun adanya perbedaan etnis dan agama akan 

tetapi komunikasi mereka secara pribadi tidak merasa ada halangan. 

Bahasa yang mereka gunakan dalam pergaulan sehari-hari pun sama, 

karena mereka berdua tinggal di daerah Jawa Tengah yang sama-sama 

menggunakan Bahasa Jawa sebagai bahasa daerahnya. Sehingga adanya 

perbedaan etnis dan agama hanya jelas tampak pada fisik saja3. 

Fanny dan Rizky : “kita pribadi rasa ndak masalah ya mau beda etnis 
atau agama yang penting perasaan kita aja, 
selanjutnya ya jalani dulu aja. Soal komunikasi kita 
juga ndak beda-beda amat, jadi ya ndak masalah” 

Dalam proses keterlibatan Fanny dan Rizky mencoba membentuk 

sebuah konsep diri, dimana konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita 

tentang diri kita. Konsep diri yang positif, ditandai dengan lima hal, yaitu 

dengan yakin akan kemampuan mengatasi masalah, merasa setara dengan 

orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu, menyadari bahwa setiap 

orang mempunyai berbagai perasaan, keinginan dan perilaku yang tidak 

seluruhnya disetujui oleh masyarakat, dan mampu memperbaiki dirinya 

karena ia sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang tidak 

disenanginya dan berusaha mengubah.  

 

5.3.1.3 Tujuan Komunikasi Antarpribadi Pada Proses Intim 

Adapun tujuan komunikasi antarpribadi pada proses intim 

pasangan berbeda budaya Fanny dan Rizky ini menurut Devito ( 2007:7-8 ) 

adalah : 

1. Tujuan yang pertama adalah untuk membantu dalam mendiskripsikan 

masing-masing individu terhadap individu lain. Kaitannya dalam 
                                                           
3
 Wawancara dengan Fanny Tionghoa Kristen dan Rizky Jawa Islam pada tanggal 7 Oktober 2012 
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proses intim ini adalah di dalam proses ini terlihat perasaan Fanny dan 

Rizky bahwa mereka saling mengasihi, saling membutuhkan dan 

saling berkomitmen. Hal ini terlihat pada pengakuan mereka masing-

masing dimana pada tahapan intim mereka lebih terbuka lagi dalam 

pengungkapan perasaan satu sama lain. 

2. Tujuan kedua dapat mengetahui pendapat pasangan, maksutnya jika 

dikaitkan dalam proses intim ini adalah hampir sama kaitnya dengan 

tujuan pertama dimana Fanny dan Rizky dapat mengetahui perasaan 

masing-masing. Fanny lebih mengenal Rizky sebagai pacar dan begitu 

pula sebaliknya. 

3. Tujuan ketiga adalah untuk menghubungkan. Jika dalam proses 

keterlibatan Fanny dan Rizky dihubungkan oleh teman-teman mereka. 

sedangkan pada proses intim mereka dihubungkan lebih dalam dan 

serius lagi dalam sebuah hubungan berpacaran. Dimana mereka 

berkomitmen untuk saling setia dan menyayangi. Lebih jauh dari itu 

mereka dihubungkan oleh keluarga mereka masing-masing. Fanny 

mengetahui keluarga Rizky dan begitu juga sebaliknya Rizky 

dikenalkan oleh keluarga Fanny. 

4. Tujuan yang keempat adalah untuk menghibur. Dengan berkomitmen 

sebagai pacar, Rizky yang pendiem lebih terbuka pada Fanny 

mengenai keluarga dan kehidupannya. Hal ini membuat Fanny merasa 

bahwa hubungan mereka serius dan tidak main-main, begitu pula 

Rizky. 

5.3.1.3.1 Intim 

Tahapan yang ketiga adalah sebuah hubungan intim. Dalam 

proses komunikasi interpersonal intim yang dimaksud adalah masing-

masing individu berkomitmen untuk mengerti, memahami, setia, menjaga 
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dan menyayangi. Pada tahapan intim Fanny dan Rizky mengaku untuk 

terus berkomitmen dalam hubungan berpacaran mereka, dan mereka ingin 

terbuka pada lingkungan sosialnya dengan keadaan mereka yang berbeda4. 

Ketika masa hubungan berpacaran mereka mulai lebih dekat 

dan serius lagi, pada tahun pertama hubungan pacaran tersebut, Fanny dan 

Rizky mulai lebih terbuka pada keluarga mereka masing-masing. Fanny 

memperkenalkan Rizky sebagai pacar pada keluarganya dan begitu pula 

sebaliknya Rizky memperkenalkan Fanny sebagai pacar kepada kedua 

orang tuanya. Respon masing-masing keluarga pun berbeda namun 

mempunyai inti yang sama. Keluarga Fanny yang beretnis Tionghoa justru 

menegaskan pada Fanny untuk tidak lagi berpacaran dengan Rizky karena 

perbedaan etnis diantara keduanya. Sedangkan orang tua Rizky hanya 

member nasehat bagi Rizky bahwa mereka menjalani hubungan di dasari 

dengan perbedaan agama. 

Fanny : “Kalo ngomongin masalah hati, aku pribadi pasti sayang dan 
pengen bias serius lagi, tapi tetep harus didukung orang tua” 

Rizky : “menurutku pilihanku adalah yang membahagiakanku dan 
aku terus maju untuk komitmen” 

Dalam melakukan komunikasi interpersonal Fanny dan Rizky 

dikaitkan dalam sebuah hubungan interpersonal, dimana hubungan 

interpersonal dapat diartikan sebagai hubungan antara seseorang dengan 

orang lain. Hubungan interpersonal yang baik akan menumbuhkan 

keterbukaan orang untuk mengungkapkan dirinya, makin cermat 

persepsinya tentang orang lain dan persepsi dirinya, sehingga makin efektif 

komunikasi yang berlangsung di antara komunikan. Dengan kata lain sama 

dengan halnya yang diungkapkan oleh Bonchner (Tubbs dan Moss 

                                                           
4
 Wawancara dengan Fanny Tionghoa Kristen dan Rizky Jawa Islam pada tanggal 7 Oktober 2012 
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Sylvia,2001:16) bahwa hubungan antarpersonal berkenan dengan proses 

pembentukan hubungan perorangan, yaitu suatu ikatan yang mendekatkan, 

mendalam, pribadi dan intim.  Dalam hal ini adalah hubungan berpacaran. 

 

5.3.1.4 Tujuan Komunikasi Antarpribadi Pada Proses 

Permasalahan 

Melalui proses permasalahant akan dilihat dan dianalisis 

bagaimana tujuan dari komunikasi antarpribadi Fanny dan Rizky ketika 

menghadapi masalah tersebut : 

1. Tujuan yang pertama dalam proses Permasalahan ini adalah membantu 

mendiskripsikan sifat dan karakter individu terhadap individu lain. Hal 

ini dapat dilihat ketika Fanny menghadapi bahwa hubungan mereka 

ditentang oleh orang tuanya, Fanny ingin mempertujunkan pada Rizky 

bahwa harusnya perbedaan etnis itu tidak membuat perasaan saying 

Fanny hilang begitu saja. Begitu pula dengan Rizky yang diberi 

peringatan oleh orang tuanya akan perbedaan agamanya dengan Fanny. 

Rizky ingin Fanny tau hal tersebut bukan penghalang hubungan 

mereka. 

2. Tujuan kedua untuk mengetahui pendapat masing-masing individu. 

Dalam proses ini Fanny dan Rizky sama-sama mengetahui bagaimana 

masing-masing menghadapi permasalahan yang ada. Keduanya sama-

sama tidak ingin menyerah dalam permasalahan tersebut. 

3. Untuk menghubungkan. Proses permasalahan yang Fanny dan Rizky 

hadapi adalah proses yang cukup membuat mereka bingung, akan tetapi 

dari adanya permasalahan ini hubungan mereka lebih dikuatkan. 

Bagaimana satu sama lain memperlihatkan pada ke dua orang tua 
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mereka bahwa perbedaan tersebut tidak berpengaruh pada hubungan 

mereka. 

4. Untuk menghibur. Meskipun pada proses ini adalah proses yang berat 

yang mereka rasakan akan tetapi Fanny dan Rizky sama-sama merasa 

tenang karena ada satu sama lain yang sama-sama memperkuat dan 

memperjuangkan hubungan mereka. 

5.3.1.4.1 Permasalahan 

Tahapan permasalahan ini adalah tahapan yang dirasakan 

pasangan Fanny dan Rizky menjadi masalah yang tergolong berat dan 

rumit. Dimana seperti yang sudah dipaparkan pada proses intim yaitu 

komitmen mereka untuk lebih serius menjalani hubungan ternyata 

ditentang oleh keluarga mereka masing-masing, terlebih oleh keluarga 

Fanny yang beretnis Tionghoa. Bagi keluarga Fanny perbedaan etnis 

diantara keduanya yang menjalin hubungan berpacaran merupakan 

kesalahan, karena bagi keturunan Tionghoa seorang perempuan wajib 

mempertahankan etnisnya dengan menikahi laki-laki keturunan Tionghoa 

juga5. Bagi Fanny secara pribadi permasalahan perbedaan etnis itu kurang 

penting, karena bagi dia yang menjadi dasar hubungan mereka berjalan 

dengan baik dan lancar adalah bagaimana mereka masing-masing 

mengkuatkan perasaan sayang mereka. 

Fanny : ”pertama kali aku kenalin Kiki ke papi dan mami, mereka 
udah langsung ndak setuju. Habis Kiki pulang aku langsung 
diomongin macem-macem sama papi mami” 

 Meskipun hubungan Fanny ditentang jelas oleh kedua orang 

tuanya, akan tetapi Fanny mengaku akan terus mempertahankan sampai 

                                                           
5 Wawancara dengan Fanny pasangan pertama, perempuan Tionghoa Kristen pada tanggal 10 Oktober 

2012 
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nantinya ada cara untuk menyelesaikan masalah tersebut6. Meskipun Fanny 

harus terus mendengar larangan-larangan dari orang tuanya setiap kali 

Fanny mencoba memberikan pengertian bahwa Rizky adalah seorang yang 

baik, sayang dan tanggung jawab. 

Fanny : ”aku sih habis diomong-omongin masih tetep lanjut sama 
Kiki, dan aku malah langsung cerita sama Kiki. Eh ternyata 
orang tuanya Kiki juga sedikit menentang”  

Sedangkan orang tua Rizky menentang karena adanya 

perbedaan agama diantara mereka. Di dalam ajaran Islam yaitu surat Al 

Baqarah ayat 221 (Usman, 1989:114) yang berbunyi “Dan janganlah 

kamu menikahkan orang-orang musyirik sebelum mereka beriman, 

sesungguhnya budak yang mu’min lebih baik dari wanita musyirik, 

walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedang 

Allah mengajak ke Surga”. Orang tua dan keluarga Rizky adalah 

penganut agama Islam yang tekun. Mereka menjalankan ajaran dan 

perintah agama dengan baik. Oleh karena itu ketika anaknya menjalani 

hubungan pacaran yang berbeda agama maka menjadi rambu hati-hati bagi 

keluarga mereka. orang tua Rizky berharap bahwa Rizky bisa mendapatkan 

pasangan yang seiman agar kelak juga rumah tangganya bahagia. Berikut 

adalah penjelasan Rizky mengenai hal tersebut7. 

Rizky : ”orang tuaku sih kayak reminder-in aku gitu kalau aku sama 
Fanny itu beda secara agama” 

Bagi Rizky restu orang tua buat anaknya dalam menjalani 

kehidupan dari hal apapun itu sangat penting. Sehingga menurut Rizky 

                                                           
6
 Wawancara dengan Fanny pasangan pertama, perempuan Tionghoa Kristen pada tanggal 10 Oktober 

2012 

7
 Wawancara dengan Rizky pasangan pertama, laki-laki Jawa Islam  pada tanggal 11 Oktober 2012 
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bagaimanapun tetap harus berusaha untuk mendapat restu tersebut8. Rizky 

ingin berusaha memberikan pengertian agar orang tuanya mau menilai 

Fanny secara pribadi terlebih dahulu, bukan langsung menilai apa yang 

menjadi latar belakang agama Fanny. 

Rizky : “restu orang tua itu penting,mau lanjut ngak direstui juga 
percuma tapi usaha dulu aja” 

 

5.3.1.5 Tujuan Komunikasi Antarpribadi Pada Proses Pemutusan 

Adapun tujuan komunikasi antarpribadi pada proses pemutusan 

ini adalah : 

1. Tujuan yang pertama dalam proses pemutusan ini terlihat dari sisi 

Fanny yang merasa tekanan-tekanan dari orang tuanya membuat Fanny 

menjadi bingung untuk tetap mempertahankan atau memilih patuh 

terhadap orang tua karena lelah. Sedangkan Rizky ingin Fanny 

mengetahui bahwa dia tidak ingin Fanny merasa tertekan dengan 

permasalahan ini. 

2. Tujuan kedua Fanny dan Rizky sama-sama mengetahui bagaimana 

pendapat mereka masing-masing mengenai permasalahan yang terus 

dihadapi. 

3. Tujuan yang ketiga dari permasalahan yang mereka hadapi justru 

membuat mereka semakin terhubung untuk memikirkan jalan keluar 

mengenai masalah tersebut. Meskipun hasilnya adalah pemutusan pada 

hubungan mereka. 

                                                           
8
 Wawancara dengan Rizky pasangan pertama, laki-laki Jawa Islam  pada tanggal 11 Oktober 2012 
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4. Tujuan keempat adalah untuk menghibur. Setidaknya dengan 

berkomunikasi untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang 

mereka hadapi, mereka merasa bahwa jalan untuk melakukan 

pemutusan adalah jalan terbaik dan setidaknya tidak membuat mereka 

menjadi tertekan lebih lama. 

5.3.1.5.1 Pemutusan 

Pemutusan dilakukan ketika masing-masing individu memilih 

untuk tidak ingin memperbaiki kerusakan atau permasalahan yang ada 

dalam hubungan antarpribadi. Ketika persetujuan orang tua menjadi 

permasalahan dalam hubungan yang dijalani oleh Fanny dan Rizky 

menjadi rumit dan berat untuk dihadapi oleh mereka berdua. Hal ini 

membuat pasangan Fanny dan Rizky mundur untuk menjalani 

hubungannya lagi.  

Hampir setiap hari Fanny mendapat teguran dari orang tuanya 

mengenai hubungannya dengan Rizky. Tujuan orang tua Fanny hanya 

ingin Fanny mendapatkan pasangan yang mempunyai keturunan yang 

sesama Tionghoa. Sehingga orang tua Fanny terkadang justru mengenalkan 

seorang laki-laki Tionghoa kepada Fanny. Banyak hal yang dilakukan oleh 

orang tua Fanny agar Fanny mau patuh terhadap orang tuanya, sehingga 

hal ini merupakan ancaman besar bagi pribadi Fanny yang ketika itu 

banyak pertimbangan untuk mengorbankan hubungannya dengan Rizky 

atau justru tetap mempertahankannya dengan tekanan-tekanan dari pihak 

keluarga9. 

Fanny : “waktu itu aku bener-bener bingung, aku sayang dan ngak 
pengen semua berakhir begitu saja tapi toh orang tua pasti 

                                                           
9
 Wawancara dengan Fanny pasangan pertama, perempuan Tionghoa Kristen pada tanggal 10 Oktober 

2012 
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punya pendapat bae buat anaknya,  jadi aku sama Kiki 
sepakat untuk mundur” 

Berbeda pendapat dari cara pandang Fanny, Rizky mengaku 

tidak ingin membuat Fanny bingung dan sedih dalam menghadapi masalah 

tersebut, karena larangan dari keluarga Fanny dan orang tua Rizky secara 

pribadi membuat Fanny yang seorang perempuan menjadi sebuah tekanan 

dan hal itu tampak pada fisik Fanny. Sehingga Rizky memutuskan untuk 

tidak berhubungan lagi dengan Fanny karena dia ingin Fanny tidak 

terbeban10. 

Rizky : “aku sih maunya berusaha dulu buat orang tuaku bisa 
mengerti, tapi Fanny orangnya sensitive, aku ngak mau dia 
sedih jadi aku sepakat buat sendiri-sendiri dulu” 

 

5.3.1.6 Tujuan Komunikasi Antarpribadi Pada Proses Perbaikan 

Adapun tujuan komunikasi interpersonal dalam proses 

perbaikan adalah : 

1. Tujuan pertama untuk mendiskripsikan karakter masing-masing, dalam 

proses ini Fanny mencoba memperlihatkan pada Rizky bahwa Fanny 

merasa tidak nyaman dengan pemutusan hubungan mereka yang sudah 

mereka putuskan. 

2. Mereka berkomunikasi secara interpersonal berharap bahwa Fanny 

ataupun Rizky mempunyai perasaan yang sama yaitu merasa tidak 

nyaman dengan keputusan mereka untuk putus. 

3. Tujuan komunikasi interpersonal ketiga adalah untuk menghubungkan 

kembali Fanny dan Rizky dalam satu hubungan berpacaran dengan 

                                                           
10

 Wawancara dengan Rizky pasangan pertama, laki-laki Jawa Islam  pada tanggal 11 Oktober 2012 
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permasalahan yang sama meskipun dengan kekuatan dan semangat 

yang baru untuk memperjuangkan hubungan tersebut. 

4. Tujuan komunikasi interpersonal yang terakhir adalah untuk 

menghibur. Dengan adanya perbaikan hubungan diantaranya hal ini 

membuat keduanya merasa lebih kuat, semangat dan senang untuk 

berjuang menyelesaikan permasalahan yang ada tanpa adanya 

pemutusan lagi. 

5.3.1.6.1 Perbaikan 

Setelah pasangan Fanny dan Rizky memutuskan untuk tidak 

berhubungan lagi untuk beberapa minggu kemudian mereka mencoba 

memperbaiki hubungan yang ada. Fanny merasa keputusannya untuk 

mengorbankan hubungannya bukanlah hal yang tepat karena justru 

membuatnya semakin bersedih karena hilangnya seseorang yang 

menguatkannya ketika ada masalah. Begitu sebaliknya dengan Rizky yang 

ingin kembali memperjuangkan hubungan mereka untuk mendapatkan 

restu nantinya. Mereka sama-sama menyadari bahwa mereka belum bias 

menunjukan keseriusan hubungan mereka secara materil kepada kedua 

orang tuanya. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk berusaha 

bersama-sama untuk membuat pengertian oleh orang tua mereka masing-

masing bahwa mereka sanggup melewati permasalahan yang berat 

bersama-sama. Fanny dan Rizky kembali berkomitmen dalam sebuah 

hubungan pacaran dengan permasalahan yang masih sama yaitu belum ada 

persetujuan dari orang tua masing-masing. Akan tetapi mereka mengaku 

ingin membuktikan bahwa mereka bahagia11. 
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 Wawancara dengan Rizky pasangan pertama, laki-laki Jawa Islam  pada tanggal 11 Oktober 2012 
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Rizky : “ceritanya udah 2 minggu sendiri-sendiri tapi masih kepikiran 
aja, Fanny juga gitu. Ya udah akhirnya kita mutusin buat 
balikan dan berusaha buat dapet restu tapi kali ini aku sama 
Fanny harus sama-sama kuat buat bersama dulu 

 

5.3.1b Efektivitas Komunikasi Antarpribadi Pada Pasangan Fanny dan 

Rizky  

Setelah dipaparkan di atas mengenai proses komunikasi interpersonal, 

dan  tujuan dari proses komunikasi interpersonal yang sudah pasangan Fanny 

dan Rizky lewati tersebut sehingga nantinya dari hubungan proses dan tujuan 

yang sudah ada diatas dapat dilihat dan dianalisis efektivitas komunikasi 

interpersonal pada pasangan Fanny dan Rizky, sehingga nantinya dapat dilihat 

dari analisis tersebut pengaruh dari perbedaan budaya terhadap proses 

komunikasi interpersonal mereka.  

Menurut Devito (2007:18-20) efektivitas komunikasi antarpribadi 

dapat tercapai ketika seorang individu mempunyai kemampuan untuk 

berinteraksi dengan individu lain. Hal ini berarti bagaimana seorang individu 

mempunyai pengetahuan mengenai individu lain dan pengetahuan dalam 

menyesuaikan diri dengan individu lain. Dalam pasangan Fanny dan Rizky 

komunikasi mereka terlihat cukup efektif, dimana Fanny ataupun Rizky mampu 

berinteraksi satu sama lain. Bahkan dalam menghadapi permasalahan yang ada. 

Perbedaan budaya diantara keduanya tidak mempengaruhi komunikasi mereka, 

karena secara unsur kebudayaan yang ada dalam budaya mereka masing-masing 

tidak begitu terlihat perbedaan. Justru perbedaan yang sangat bertolak belakang 

adalah dalam agama yang mereka anut. Meskipun selama mereka menjalani 

hubungan hal tersebut juga tidak banyak mempengaruhi komunikasi mereka 

secara pribadi. Justru perbedaan budaya mempengaruhui orang tua mereka 

dalam Fanny dan Rizky menjalani hubungan. 



83 

 

 

5.3.2a Pasangan kedua Dana perempuan Jawa Islam dan Anggi laki-laki 

Tionghoa Kristen 

5.3.2.1 Tujuan Komunikasi Antarpribadi Pada Proses Perkenalan 

Adapun tujuan komunikasi interpersonal dalam proses 

perkenalan pasangan Dana dan Anggi adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mendiskripsikan diri. Dalam proses perkenalan tujuan yang 

pertama yaitu untuk mendiskripsikan diri adalah sebagai contoh Dana 

memperkenalkan diri sebagai konsumen yang ingin membuat kaos dan 

Anggi mencoba mendiskripsikan dirinya melalui produsen yang baik. 

2. Proses perkenalan Dana dan Anggi merupakan proses yang tidak 

disengaja. Tetapi melalui komunikasi interpersonal juga dapat belajar 

mengenai pendapat orang lain terhadap masing-masing pribadi 

sehingga akan terlihat seseorang yang menyukai atau tidak. Dari situ 

Dana belajar mengenal Anggi sebagai teman dan begitu pula 

sebaliknya. 

3. Tujuan yang ketiga adalah untuk menghubungkan. Melalui proses 

perkenalan hubungan Dana dan Anggi yang awalnya sebatas rekan 

kerja kini berubah menjadi hubungan yang lebih dekat. Hal ini 

dikarenakan mereka tetap berkomunikasi diluar pekerjaan. 

4. Tujuan keempat adalah untuk menghibur. Dengan mempunyai teman 

baru dan dengan berkomunikasi setidaknya mengurangi kesepian 

masing-masing individu. 
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5.3.2.1.1 Perkenalan 

Sama dengan halnya pasangan pertama Fanny dan Rizky pada 

proses perkenalan pasangan Dana perempuan Jawa Islam dan Anggi laki-

laki Tionghoa Kristen memberikan pendapat awalnya sesuai dengan kesan 

mereka masing-masing12. Dana dan Anggi berkenalan pertama kali pada 

saat fakultas Dana ingin membuat kaos angkatan. Anggi yang saat itu 

merupakan salah satu mahasiswa yang mencoba berbisnis kaos dan sablon 

akhirnya bertemu dalam bisnis kaos tersebut. Pada saat berkenalan tidak 

ada rasa pada diri Dana untuk mengenal secara lebih pribadi seorang Anggi 

karena bagi Dana perkenalan mereka hanya sebatas pertemanan bisnis 

antara produsen dan konsumen.  

Dana : “pertama kali kenalan aku biasa aja, dan ngak berharap bisa 
suka” 

Anggi : ”seperti orang Jawa pada umumnya, Dana itu orangnya 
ramah” 

 

5.3.2.2 Tujuan Komunikasi Antarpribadi Pada Proses Keterlibatan 

Berikut adalah tujuan komunikasi interpersonal pada pasangan 

Dana dan Anggi pada proses Keterlibatan : 

1. Di dalam proses keterlibatan pasangan Dana dan Anggi mencoba 

mendiskripsikan dirinya masing-masing melalui sebuah pertemanan. 

Dalam berkomunikasi sebagai seorang teman Dana merupakan pribadi 

yang menyenangkan bagi Anggi sedangkan Anggi merupakan pribadi 

yabg menyenangkan pula meskipun kurang perhatian. 

                                                           
12

 Wawancara dengan Anggi laki-laki Tionghoa Kristen dan Dana perempuan Jawa  Islam pada 
tanggal 8 Oktober 2012 
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2. Dengan berkomunikasi dan membawa Dana kedalam lingkungan social 

teman-teman Anggi distu Anggi mulai lebih mengenal Dana secara lebih 

baik lagi. Begitu juga dengan Dana ketika membawa Anggi 

bersosialisasi dengan teman-temannya juga memberikan pendapat 

tersendiri dimata Dana. 

3. Melalui keterlibatan Dana dan Anggi dihubungkan kedalam hubungan 

yang lebih dekat dan erat. Komunikasi yang mereka lakukan di dalam 

proses keterlibatan tidak membuat satu sama lain merasa tidak nyaman 

justru sebaliknya membuat mereka merasa semakin dekat. 

4. Dalam proses keterlibatan membuat Dana dan Anggi merasa dihargai 

satu sama lain. Sehingga hal ini membuat perasaan yang terhibur ketika 

berada dalam lingkungan yang menyenangkan pula. 

5.3.2.2.1 Keterlibatan 

Pada tahapan kedua yaitu keterlibatan pasangan Dana dan Anggi 

berbeda dengan pasangan Fanny dan Rizky. Pada pasangan pertama Fanny 

dan Rizky tetap mempertahankan pendapat atau persepsi awal mereka 

waktu berkenalan sedangkan pasangan kedua Dana dan Anggi justru tidak 

setuju dan tidak mempertahankan persepsi mereka masing-masing waktu 

berkenalan13. Awalnya perkenalan Dana dan Anggi yang hanya sebatas 

hubungan bisnis dan akhirnya Dana dan Anggi merasa ada ketertarikan satu 

sama lain.  

Hubungan bisnis antara Dana dan Anggi cukup berlangsung lama 

yaitu selama setahun. Tidak hanya bisnis dalam pembuatan kaos fakultas 

Dana, tetapi Dana juga mencoba memberi pesanan diluar fakultas atau 
                                                           
13

 Wawancara dengan Anggi laki-laki Tionghoa Kristen dan Dana perempuan Jawa  Islam pada 
tanggal 8 Oktober 2012 
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bahkan kampus. Setelah waktu yang cukup lama itu akhirnya mereka 

memutuskan untuk menajalani hubungan pacaran. Bagi Dana sosok Anggi 

adalah seorang laki-laki yang bersahabat, baik dan meskipun terkadang 

cuek, sedangkan bagi Anggi sosok Dana adalah pribadi yang santai tapi 

galak. 

Dana : “ aku tu temenan dulu sama Anggi sekitar setahunan, beda 
sama awalnya yang menurut aku bakal biasa aja sama dia 
karena beda suku , justru waktu udah temenan dan tambah 
deket sama dia orangnya lucu, friendly, easy going dan bakal 
jadi berubah luar biasa deh, hehehe” 

Anggi : “iya, awalnya biasa aja, lama-lama kenal dana galak juga, 
hahha” 

 

5.3.2.3 Tujuan Komunikasi Antarpribadi Pada Proses Intim 

Berikut adalah tujuan komunikasi interpersonal pasangan berbeda 

budaya Dana dan Anggi dalam proses Intim : 

1. Tujuan yang pertama pada proses intim terlihat pada sikap Dana dan 

Anggi yang mencoba untuk terbuka satu sama lain mengenai perasaan 

mereka masing-masing, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk 

berpacaran. 

2. Dalam proses intim Dana dan Anggi sama-sama mengetahui pendapat 

pribadi satu sama lain. Dana mengetahui pendapat Anggi mengenai 

dirinya begitu juga sebaliknya Anggi mengetahui pendapat Dana 

mengenai dirinya. Bagi keduanya setiap individu mempunyai kelemahan 

dan kelebihan masing-masing . 
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3. Dalam proses intim Dana dan Anggi dihubungkan dalam hubungan 

berpacaran yang lebih serius. Dimana mereka berdua sama-sama 

memegang komitmen. 

4. Tujuan yang keempat untuk menghibur. Proses intim adalah proses yang 

utama didalam sesorang menjalani hubungan berpacaran. Proses ini 

merupakan tahapan dimana masing-masing pribadi sangat terbuka satu 

sama lain. Begitu pula dengan Dana yang merasa nyaman dengan 

Anggi, karena Anggi pribadi yang mampu menjadi teman dan sahabat 

yang baik pula. 

5.3.2.3.1 Intim 

Di dalam tahapan intim pasangan Dana dan Anggi sama seperti 

pasangan sebelumnya, yaitu mereka masing-masing sama-sama lebih serius 

dalam menjalani hubungan berpacaran. Dana dan Anggi sudah sama-sama 

dewasa untuk menetukan sendiri apa yang menjadi keputusan mereka 

berdua dalam menjalani komitmen. Selama mereka mengalami proses 

perkenalan, dan pendekatan hingga akhirnya memutuskan untuk berpacaran, 

mereka merasa bahwa tidak hal mengenai perbedaan budaya dari mulai 

bahasa, tata cara ibadah dan sikap membuat mereka untuk tidak bersama. 

Mereka menganggap adanya perbedaan etnis dan agama di dalam hubungan 

mereka bukan penghalang mereka untuk bias saling mengasihi dan 

menjaga14.  

Dana : “aku sama Anggi lebih menikmati hubungan kita aja. Kita 
sama-sama komitmen serius dan bukan jadi masalah besar sih 
sampai saat ini kalau masalah beda gitu, toh buktinya sampai 
sekarang kita nyaman dan nyambung aja” 

 
                                                           
14

  Wawancara dengan Dana perempuan Jawa Islam pada tanggal 13 Oktober 2012 
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5.3.2.4 Tujuan Komunikasi Antarpribadi Pada Proses 

Permasalahan 

Berikut adalah analisis tujuan komunikasi interpersonal menurut 

Devito. Pada proses permasalahan pasangan kedua Dana dan Anggi belum 

pernah menghadapi permasalahan yang dikarenakan perbedaan budaya.  

Sehingga tujuan komunikasi interpersonal yang mereka lakukan pada 

tahapan ini sama secara umum yang di paparkan Devito ( 2007, 7-8) : 

1. Dengan melakukan komunikasi interpersonal dapat membantu seorang 

individu untuk berbicara mengenai dirinya kepada individu lain dan 

berharap mendapatkan respon dan juga pendapat individu tersebut 

mengenai diri kita, perilaku kita dan perasaan kita. 

2. Melalui komunikasi interpersonal juga dapat belajar mengenai 

pendapat orang lain mengenai masing-masing pribadi sehingga akan 

terlihat seseorang yang menyukai atau tidak. 

3. Komunikasi interpersonal membantu menghubungkan dimana 

kebutuhan terbesar masing-masing individu adalah untuk memelihara 

hubungan erat pada individu lain. Setiap individu mempunyai 

keinginan untuk merasakan disukai dan dicintai oleh individu lain dan 

sebaliknya juga suka dan cinta terhadapa individu lain. 

4. Untuk menghibur. Maksudnya adalah dalam melakukan komunikasi 

interpersonal dapat mengurangi kesendirian dan tekanan dalam suatu 

masalah disetiap individu sehingga merasakan kesenangan. 

5.3.2.4.1  Permasalahan 
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Pada tahapan permasalahan pasangan Dana dan Anggi berbeda 

cerita dari pasangan pertama Fanny dan Rizky. Pasangan ini justru merasa 

tidak ada yang perlu dipermasalahkan dalam menjalani hubungan 

berpacaran dengan berdasarkan keyakinan dan etnis yang berbeda. Bagi 

mereka semua permasalahan yang datang dan yang pernah mereka alami 

hanya permasalahan biasa seperti hubungan berpacaran. Begitu pula 

lingkungan sosial dari masing-masing pribadi mereka, sampai pada peneliti 

melakukan wawancara hubungan berpacaran mereka mendapat restu dari 

kedua orang tua mereka masing-masing15. 

Dana : “keluargaku sih universal banget,santailah pokoknya jadi ngak 
perlu dipikir macem-macem. Yang pasti aku serius dan kita 
mau lebih serius” 

Anggi : “kalau ditanya serius pasti serius, udah mentoklah, dan ngak 
ada masalah lingkungan yang menentang” 

Berbeda dengan pasangan Fanny dan Rizky dimana Fanny 

adalah perempuan keturunan Tionghoa yang wajib mendapatkan laki-laki 

sesama Tionghoa untuk mempertahankan keturunan. Berbeda dengan 

Anggi pada pasangan kedua yaitu laki-laki yang berketurunan Tionghoa 

tidak wajib mendapatkan pasangan perempuan Tionghoa karena seorang 

laki-laki dalam keturunan Tionghoa membawa marga atau darah Tionghoa 

pada keturunannya nanti16. 

 

                                                           
15

 Wawancara dengan Dana perempuan Jawa Islam pada tanggal 13 Oktober 2012 dan Anggi laki-laki 
Tionghoa Kristen pada tanggal 14 oktober 2012 

16
 Wawancara dengan Dana perempuan Jawa Islam pada tanggal 13 Oktober 2012 dan Anggi laki-laki 
Tionghoa Kristen pada tanggal 14 oktober 2012 
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5.3.2.5 Tujuan Komunikasi Antarpribadi Pada Proses Pemutusan 

Sama halnya pada proses Pemutusan ini, tujuan komunikasi 

pada proses ini dilihat secara umum karena pada proses ini pasangan Dana 

dan Anggi tidak mengalami proses pemutusan dalam hubungan mereka. 

5.3.2.5.1  Pemutusan 

Tahap pemutusan belum pernah dilalui oleh pasangan Dana dan 

Anggi. Setiap masalah yang ada mereka selesaikan dengan baik-baik17. 

Anggi : “untungnya sampai saat ini belum pernah putus sama Dana, 
masalah biasa dan ngak perlu sampai putus sepertinya” 

 

5.3.2.6 Tujuan Komunikasi Antarpribadi Pada Proses Perbaikan 

1. Dengan melakukan komunikasi interpersonal dapat membantu seorang 

individu untuk berbicara mengenai dirinya kepada individu lain dan 

berharap mendapatkan respon dan juga pendapat individu tersebut 

mengenai diri kita, perilaku kita dan perasaan kita. 

2. Melalui komunikasi interpersonal juga dapat belajar mengenai 

pendapat orang lain mengenai masing-masing pribadi.  

3. Komunikasi interpersonal membantu menghubungkan dimana 

kebutuhan terbesar masing-masing individu adalah untuk memelihara 

hubungan erat pada individu lain.  

                                                           
17 Wawancara dengan Anggi laki-laki Tionghoa Kristen pada tanggal 14 oktober 2012 
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4. Untuk menghibur. Maksudnya adalah dalam melakukan komunikasi 

interpersonal dapat mengurangi kesendirian dan tekanan dalam suatu 

masalah disetiap individu sehingga merasakan kesenangan. 

 

 

5.3.2.6.1  Perbaikan 

Permasalahan yang timbul pada pasangan kedua ini sebatas 

permasalahan biasa seperti hubungan berpacaran pada umumnya. Maka 

pada tahap perbaikan lebih menahan keinginan pribadi untuk disatukan 

dalam suatu hubungan agar mengurangi adanya permasalahan yang 

timbul18. 

Anggi : “cari solusi dari setiap masalah yang ada sih aku secara 
pribadi lebih menahan egoku dulu, soalnya kalau sama-sama 
ego tinggi ya ngak bakal nyambung” 

 

5.3.2b Efektivitas Komunikasi Interpersonal Pada Pasangan Kedua Dana 

dan Anggi 

Setelah dipaparkan di atas mengenai proses komunikasi interpersonal, 

dan  tujuan dari proses komunikasi interpersonal yang sudah pasangan Dana dan 

Anggi lewati tersebut sehingga nantinya dari hubungan proses dan tujuan yang 

sudah ada diatas dapat dilihat dan dianalisis efektivitas komunikasi interpersonal 

pada pasangan tersebut, dari analisis efektifitas komunikasi dalam pasangan 

Dana dan Anggi tersebut akan dapat dilihat pengaruh dari perbedaan budaya 

terhadap proses komunikasi interpersonal mereka.  

                                                           
18

 Wawancara dengan Anggi laki-laki Tionghoa Kristen pada tanggal 14 oktober 2012 
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Menurut Devito (2007:18-20) efektivitas komunikasi antarpribadi 

dapat tercapai ketika seorang individu mempunyai kemampuan untuk 

berinteraksi dengan individu lain. Hal ini berarti bagaimana seorang individu 

mempunyai pengetahuan mengenai individu lain dan pengetahuan dalam 

menyesuaikan diri dengan individu lain. Dalam pasangan Dana dan Anggi proses 

komunikasi mereka terlihat efektif, dimana Dana dan Anggi mampu berinteraksi 

satu sama lain. Dana sebagai seorang Jawa Islam mampu menyesuaikan diri, 

menghargai, dan mengerti sikap dan karakter dari Anggi yang seorang Tionghoa 

Kristen. Bahkan mereka tidak pernah mengalami permasalahan yang 

dikarenakan perbedaan budaya.  

 

5.3.3 Pasangan Ketiga Perempuan Jawa Kristen dan Laki-laki Tionghoa 

Islam 

5.3.3.1 Tujuan Komunikasi Antarpribadi Pada Proses Perkenalan 

Adapun tujuan komunikasi interpersonal pada proses perkenalan 

pasangan berbeda budaya yang ketiga yaitu Fiskalia dan David adalah 

sebagai berikut : 

1. Ketika berkenalan dengan David, Fiska bersikap apa adanya dan biasa 

saja, sehingga hal ini menjadi kesan pertama David bahwa Fiska adalah 

seorang yang sederhana. Begitu pula sebaliknya David mencoba 

mendiskripsikan dirinya yang pendiam di depan Fiska dan hal ini 

menjadi kesan pertama bagi Fiska bahwa David adalah seorang yang 

pendiam. 

2. Tujuan kedua adalah mengetahui pendapat satu sama lain. Dalam hal 

ini ketika Fiskalia dan David sama-sama memberi kesan pertama, dari 
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kesan pertama itu muncul pendapat satu sama lain bahwa Fiskalia 

seorang apa adanya dan David seorang yang pendiam. 

3. Tujuan ketiga melalui perkenalan Fiskalia dan David dihubungkan oleh 

pengetahuan dasar satu sama lain. 

4. Dengan adanya perkenalan berarti juga menambah teman satu sama 

lain, sehingga hal ini membuat masing-masing pribadi tidak kesepian 

dan merasa terhibur. 

5.3.3.1.1 Perkenalan 

Sama seperti pasangan – pasangan sebelumnya, pada pasangan 

ketiga dalam tahap perkenalan masing-masing individu bebas berpendapat 

dan berpersepsi bagaimana kesan individu satu sama lain pada pertama kali 

berinteraksi dan berkenalan19. Proses perkenalan David dan Fiskalia karena 

mereka sama-sama berada dalam satu fakultas sehingga hal ini tidak 

menutup kemungkinan untuk tidak berkenalan satu sama lain.  

Fiska : “Mas David itu pendiem dan jutek” 

David : ”Fiska, apa adanya” 

 

5.3.3.2 Tujuan Komunikasi Antarpribadi Pada Proses Keterlibatan 

Sedangkan tujuan komunikasi interpersonal pada proses 

keterlibatan antara Fiskalia dan David adalah : 

1. Dalam proses keterlibatan, Fiskalia dan David berhubungan sebagai 

teman. Mereka sering terlibat bersama dalam bersosialisasi dan 

                                                           
19

 Wawancara dengan pasangan ketiga David Tionghoa Islam dan Fiskalia Jawa Kristen pada tanggal 3 
November 2012 



94 

 

bergaul dengan teman-teman mereka yang lain. Tujuan mereka pada 

proses keterlibatan ini dimana Fiskalia secara tidak langsung 

mendiskripsikan bagaimana dirinya baik secara langsung ataupun 

tidak langsung. Hal ini juga dilakukan oleh David dalam melakukan 

komunikasi pada proses keterlibatan. 

2. Tujuan kedua adalah mengetahui pendapat orang lain. Maksudnya 

adalah melalui keterlibatan Fiskalia dan David semakin dekat dan 

sama-sama mengetahui karakter masing-masing. 

3. Di dalam proses keterlibatan Fisaklia dan David semakin dekat dan 

mengarah pada pendekatan dan ketertarikan lawan jenis. 

4. Melalui komunikasi pada proses keterlibatan Fisaklia dan David sama-

sama saling terbuka. Dimana David mau membantu Fiskalia ketika 

menghadapi permasalahan dan begitu pula sebaliknya. 

5.3.3.2.1 Keterlibatan 

Pasangan Fiskalia dan David juga masih mempertahankan 

persepsi awal mereka. Bagi Fiska, David tetap pendiam dan begitu 

sebaliknya bagi David Fiska perempuan yang apa adanya20. David 

mengaku Fiskalia bukanlah salah satu perempuan yang dia suka ketika 

berkenalan pertama kali. Justru pertama kali masuk sebagai mahasiswa 

Universitas Kristen Satya Wacana David berpacaran dengan salah satu 

teman Fiskalia, akan tetapi hubungan ini tidak berlangsung lama. Sehingga 

pada akhirnya seorang Fiskalia yang sederhana menjadi menarik dimata 

                                                           
20

 Wawancara dengan pasangan ketiga David Tionghoa Islam dan Fiskalia Jawa Kristen pada tanggal 3 
November 2012 
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David karena mereka sering bertemu, bersosialisasi dan sering terlibat 

bersama. 

Fiska : ”ya gitulah mas David,pendiem dan jutek” 

David : ”aku seneng apa adanya Fiska” 

 

5.3.3.3 Tujuan Komunikasi Antarpribadi Pada Proses Intim 

Adapun tujuan komunikasi interpersonal dalam proses intim  

menurut Devito ( 2007 : 7-8 ) adalah : 

1. Tujuan pertama Fiskalia dan David sama-sama mendiskripsikan atau 

terbuka mengenai perasaan masing-masing. 

2. Fiskalia dan David sama-sama mengetahui pendapat satu sama lain, 

bahwa Fiskalia mengenal David dengan seorang Tionghoa yang 

pendiam dan tentunya sayang padanya dan begitu pula David 

mengenal Fiskalia seorang Jawa yang menyayanginya. 

3. David dan Fiskalian dihubungkan dalam hubungan berpacaran setelah 

melewati proses perkenalan dan keterlibatan. 

4. Dengan adanya komunikasi dan keterikatan suatu hubungan, Fiskalia 

dan David merasa tidak kesepian karena banyak kegiatan yang sering 

dilakukan secara bersama-sama. 

5.3.3.3.1 Intim 

Tahapan intim merupakan tahapan dimana sebuah hubungan 

berpacaran masuk dalam sebuah hubungan keseriusan, berkomitmen, 

saling menjaga dan saling setia. Fiskalia dan David mengaku mereka 

sudah cukup serius dalam menjalani komitmen. Bagi mereka keseriusan 
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datang dari masing-masing individu untuk menjalani hubungan secara apa 

adanya dan tidak ada keterikatan sosial di dalam hubungan mereka21. 

Fiskalia dan David merasa sudah cukup mengenal satu sama lain setelah 

melewati proses komunikasi yaitu perkenalan dan keterlibatan, hingga 

akhirnya mereka memutuskan untuk menjalani sebuah komitmen.  

Menjalani hubungan berpacaran dalam proses komunikasi 

interpersonal, Fiskalia dan David sering menghabiskan waktu berdua 

dengan kegiatan dan aktifitas yang positif di fakultas. Hal ini mengurangi 

kesepian yang mereka rasakan sebelum berpacaran. 

Fiskalia : “serius?iya serius pacaran tapi kalau untuk tahapan setelah 
ini aku belum mikir, biarin mengalir apa adanya” 

David : “serius iya aku sayang sama Fiska,buat mengenal keluarga 
dan sebagainya belum siap” 

 

5.3.3.4 Tujuan Komunikasi Antarpribadi Pada Proses Permasalahn 

Berikut adalah tujuan dari komunikasi interpersonal dalam 

proses komunikasi tahapan permasalahan : 

1. Tujuan pertama dalam proses ini adalah Fiskalia dan David mencoba 

memberitahukan satu sama lain mengenai apa yang menjadi 

pemikirannya masing-masing mengenai perbedaan budaya. Bahwa 

keduanya sama-sama ingin pasangannya mengetahui bahwa adanya 

kekhawatiran akan tidak direstui oleh orang tua. 

2.  Tujuan kedua mereka satu sama lain mengetahui pendapat masing-

masing mengenai hubungan beda budaya yang mereka alami. 

                                                           
21

 Wawancara dengan pasangan ketiga David Tionghoa Islam dan Fiskalia Jawa Kristen pada tanggal 3 
November 2012 
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3. Tujuan ketiga Fiskalia dan David terikat dalam sebuah hubungan 

berpacaran tanpa diketahui oleh orang tua masing-masing. 

4. Dalam permasalahan yang mereka paparkan membuat mereka sama-

sama menyadari perbedaan dan mencoba untuk sama-sama meguatkan 

dan tidak menjadikan beban. 

5.3.3.4.1 Permasalahan 

Berbeda dengan pasangan sebelumnya, pasangan Fiskalia dan 

David justru menganggap bahwa perbedaan budaya bagi mereka adalah 

suatu masalah bagi mereka dan keluarganya. Oleh karena itu mereka 

memilih untuk menjalani apa adanya dan tidak membawa hubungan 

mereka pada orang tua dan lingkungan sosialnya22. Permasalahan yang 

mereka maksud adalah ketika hubungan mereka di bawa ke pernikahan 

maka akan menjadi permasalahan mengenai perbedaan agama. 

Permasalahan lain yang mereka khawatirkan adalah tidak mendapatkan 

restu dari ke dua orang tua mereka. Oleh karena itu mereka memilih 

menjalani hubungan berpacaran dengan keseriusan mereka secara pribadi 

secara apa adanya. 

Fiska : “aku dan mas David dari awal sepakat untuk tidak membawa 
hubungan kita ke orang tua dulu, jadi murni yang menjalani 
kita,karena dari awal kita pacaran kita sadar bahwa 
perbedaan ini susah untuk mereka terima. Ya kita masing-
masing tau bagaimana orang tua kita memandang 
perbedaan” 

 

                                                           
22

 Wawancara dengan pasangan ketiga David Tionghoa Islam dan Fiskalia Jawa Kristen pada tanggal 3 
November 2012 
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5.3.3.5 Tujuan Komunikasi Antarpribadi Pada Proses Pemutusan 

Adapun tujuan dari proses komunikasi yang dilakukan oleh 

Fiskalia perempuan Jawa Kristen dan David Laki-laki Tionghoa Islam 

adalah sebagai berikut : 

1. Fiskalia merasa dengan berkomunikasi mereka sama-sama terhibur 

karena masing-masing individu mampu menjadi teman disaat terdapat 

masalah pribadi masing-masing. 

2. Mereka sama-sama belajar untuk memahami dan belajar untuk 

menjadi lebih baik lagi. 

 

5.3.3.5 Pemutusan 

Seperti yang sudah dipaparkan pada sub bab sebelumnya yaitu 

Fiska dan David menjalani hubungan tidak ada keterikatan lingkungan 

sosial di dalamnya, meskipun demikian mereka juga menjalani hubungan 

dengan baik-baik saja. Masing-masing pribadi dari mereka sama-sama 

mencoba dewasa dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada, 

sehingga hubungan mereka belum pernah berakhir di dalam pemutusan 

hubungan23. 

5.3.3.6 Tujuan Komunikasi Antarpribadi Pada Proses Perbaikan 

                                                           
23

 Wawancara dengan pasangan ketiga David Tionghoa Islam dan Fiskalia Jawa Kristen pada tanggal 3 
November 2012 
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Pada proses perbaikan ini tidak ada hal yang dilakukan oleh 

Fiska maupun David untuk memeperbaiki hubungannya, atau setidaknya 

mereka mau terbuka oleh kedua orang tua mereka. Sehingga tujuan dari 

komunikasi pada proses ini dapat ditarik kesimpulan secara umum, yaitu : 

1. untuk mendiskripsikan masing-masing karakter dalam lebih mengerti 

lagi. 

2. Untuk mengetahui pendapat satu sama lain mengenai keseriusan 

hubungan mereka nantinya. 

3. Untuk lebih menghubungkan Fiskalia dan David secara individu. 

4. Untuk menghibur satu sama lain. 

5.3.3.6.1 Perbaikan 

Pasangan Fiskalia dan David tidak melakukan perbaikan apa-apa 

dalam hubungan mereka, meskipun mereka menyadari akan ada 

permasalahan yang rumit ketika keluarga mereka mengetahui hubungan 

mereka yang didasari adanya perbedaan budaya. Akan tetapi hal ini tidak 

cukup menghilangkan kesepakatan mereka untuk bisa memperbaikinya 

karena mereka memilih untuk menjalani hubungan apa adanya hanya 

mereka berdua24. 

 

5.3.3b Evektifitas Komunikasi Interpersonal Dalam Hubungan Berpacaran 

Berbeda Budaya Fiskalia Dan David 

Menurut Devito (2007:18-20) efektivitas komunikasi antarpribadi 
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dapat tercapai ketika seorang individu mempunyai kemampuan untuk 

berinteraksi dengan individu lain. Dalam penelitian ini efektivitas komunikasi 

dapat tercapai ketika adanya hubungan proses komunikasi dan tujuan dari proses 

komunikasi itu sendiri. Sehingga nantinya akan terlihat bahwa komunikasi 

tersebut efektif, cukup efektif atau kurang efektif.  

Dalam Efektivitas komunikasi Interpersonal juga berarti bagaimana 

seorang individu mempunyai pengetahuan mengenai individu lain dan 

pengetahuan dalam menyesuaikan diri dengan individu lain. Proses Komunikasi 

Dalam pasangan Fiskalia dan David terlihat belum cukup efektif, dimana baik 

Fiskalia dan David masih sama-sama belum mengetahui dan mengenal keadaan, 

lingkungan sosial, dan karakter masing-masing. Hal ini dikarenakan Fiskalia dan 

David mengetahui dan menyadari perbedaan budaya diantara mereka akan 

menjadi masalah yang rumit jika hubungan yang cukup serius yang mereka 

alami di bawa dalam tahapan selanjutnya yaitu pernikahan  

 

5.3.4a Pasangan Keempat Perempuan Tionghoa Islam dan Laki-laki Jawa 

Kristen 

5.3.4.1 Tujuan Komunikasi Antarpribadi Pada Proses Perkenalan 

1. Tujuan pertama ketika Diah dan Daud berkenalan adalah adanya 

keingintahuan Daud kepada Diah. Dengan gaya Diah yang 

sederhana dan lembah lembut menunjukan bahwa Diah mempunyai 

kepribadian yang menarik Daud. 

2. Dengan berkenalan Diah mengetahui pendapat Daud mengenai 

dirinya. Hal ini terlihat dari ungkapan pujian kepada Diah secara 

langsung ketika berkenalan. 

3.   Dengan berkenalan Diah dan Daud dihubungkan dalam pertemanan. 
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4.  Dalam proses perkenalan juga dapat mengurangi kesepian Diah dan 

Daud yang sama-sama belum mempunyai pacar. 

 

5.3.4.1 Perkenalan 

Proses perkenalan Diah dan Daud cukup singkat, mereka 

hanya bertemu secara tidak sengaja dalam sebuah acara. Dimana pada 

saat itu kedua teman merekalah yang mempertemukan mereka dalam 

acara kumpul bersama. Pertama kali bertemu Daud sudah langsung 

menyimpan ketertarikan pada Diah. Persepsi pertama yang Diah dan 

Daud dapat satu sama lain pun adalah kesan yang singkat namun begitu 

sudah terlihat ada ketertarikan satu sama lain dalam wawancara yang 

mereka ungkapkan25. 

Diah : ”daud ki senengane becanda” 

Daud : ”orangnya manis dan kalem” 

 

5.3.4.2 Tujuan Komunikasi Antarpribadi Pada Proses Keterlibatan 

1. Diah dan Daud sama-sama mendiskripsikan atau mengungkapan 

ketertarikannya satu sama lain . 

2. Dalam pengungkapan perasaan suka satu sama lain, masing-masing 

individu dapat mengetahui pendapat satu sama lain. 

                                                           
25

 Wawancara dengan pasangan keempat Daud Jawa Kristen dan Diah Tionghoa Islam pada tanggal 7 
November 2012 
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3. Dengan berkomunikasi Diah dan Daud dihubungkan dalam satu 

hubungan berpacaran. Hubungan ini satu tahap lebih serius dari 

sebuah hubungan pertemanan. 

4. Dengan memutuskan untuk berpacaran Diah dan Daud tidak merasa 

kesepian, merasa bahagia dan dapat saling menghibur ketika ada 

permasalahan. 

5.3.4.2.1 Keterlibatan 

Proses setelah perkenalan adalah keterlibatan. Diah dan Daud 

melewati proses keterlibatan ini dengan sebuah hubungan yang lebih 

serius dari pertemanan, yaitu hubungan berpacaran. Dalam tahapan ini 

mereka lebih belajar untuk saling mengerti dan memahami satu sama 

lain26. Keputusan untuk menjalin hubungan berpacaran cukup singkat 

yaitu selama seminggu setelah perkenalan. Hal ini dipaparkan Daud 

karena Daud merasa sejak perkenalan dengan Diah dia sudah merasa 

bahwa Diah adalah perempuan yang sederhana, cantik dan baik. 

Diah : ”iya bener,Daud itu suka becanda, seenaknya sendiri tapi 
romantis” 

Daud : ”aku seneng becandain Diah,Jo. Soalnya dia gampang 
ngambek” 

 

5.3.4.3 Tujuan Komunikasi Interpersonal Dalam Proses Intim 

1. Untuk mendiskripsikan keinginan mereka berdua untuk sama-sama 

melangkah ke tahapan yang lebih serius lagi. 
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2. Untuk lebih mengetahui keinginan masing-masing individu dalam 

membawa hubungan ke tahapan yang lebih serius. 

3.  Menghubungkan Diah dan Daud dalam hubungan yang lebih serius 

lagi dari sebuah pacaran. 

4. Untuk membantu mengurangi kesepian, setidaknya mereka berdua 

saling membantu dalam menyelesaikan masalah masing-masing 

serta sapat mengatasi permasalahan yang mereka hadapi 

5.3.4.3.1 Intim 

Pasangan keempat Diah dan Daud justru lebih sangat intim 

pada proses intim ini, karena mereka telah membuat rencana untuk 

hubungan mereka kedepannya. Diah dan Daud pun juga mengakui apa 

yang sudah mereka jalani selama mereka menjalani hubungan 

berpacaran merupakan sebuah proses yang panjang dan proses yang 

panjang itu akan terlihat sia-sia ketika tidak ada sebuah tujuan yang 

lebih serius dari berpacaran. 

Pada tahapan intim, rencana yang mereka sudah rencanakan 

juga mereka bawa dalam lingkungan sosial atau keluarga mereka 

masing-masing dan mendapat tanggapan yang positif juga dari keluarga 

mereka masing-masing27. 

Diah : “awalnya aku takut bakal ngak diterima dikeluarganya tapi 
ternyata aku salah, mereka jauh lebih baik dari yang aku 
bayangkan. Kalau udah gitu mau tunggu apa lagi, yang 
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penting iya aku serius,aku mantep dan doain aja 
rencananya lancar.amin” 

Daud : “aku mantep banget sama diah, apapun itu resikonya 
gimana caranya harus diperjuangkan. Tadi aku kan udah 
bilang aku ngak ngerasa beda, aku pengen apa yang aku 
cita-citain sama Diah kewujud. Amin mohon doa restunya 2 
tahun lagi” 

5.3.4.4 Tujuan Komunikasi Antarpribadi Pada Proses 

Permasalahan 

1. Untuk mendiskripsikan masing-masing karakter, baik Diah dan 

Daud untuk sama-sama lebih mengerti lagi. 

2.   Untuk mengetahui pendapat satu sama lain mengenai kelanjutan 

keseriusan hubungan mereka nantinya. 

3. Untuk lebih menghubungkan Diah dan Daud secara individu. 

4. Untuk menghibur satu sama lain. 

5.3.4.4.1  Permasalahan 

Pasangan keempat sama dengan pasangan kedua, yaitu tidak 

merasakan perbedaan menjadi penghalang atau masalah dalam 

hubungan yang lebih serius28. Permasalahan yang datang dalam 

hubungan mereka adalah permasalahan yang sama seperti pasangan 

pacaran yang lainnya. 

 

                                                           
28  Wawancara dengan pasangan keempat Daud Jawa Kristen dan Diah Tionghoa Islam pada tanggal 7 
November 2012 
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5.3.4.5 Tujuan Komunikasi Antarpribadi Pada Proses Pemutusan 

1. Untuk mendiskripsikan masing-masing karakter, baik Diah dan 

Daud untuk sama-sama lebih mengerti lagi. 

2.   Untuk mengetahui pendapat satu sama lain mengenai kelanjutan 

keseriusan hubungan mereka nantinya. 

3. Untuk lebih menghubungkan Diah dan Daud secara individu. 

4. Untuk menghibur satu sama lain. 

5.3.4.5.1 Pemutusan 

Pada tahapan sebelumnya yaitu tahapan permasalahan, 

pasangan keempat ini mengaku tidak ada masalah mengenai perbedaan 

agama yang selama ini mereka alami. Sehingga dalam permasalahan 

biasa yang mereka hadapi pun juga tidak sampai pada tahapan 

pemutusan, dimana ketika suatu hubungan sudah tidak bias diperbaiki 

lagi. 

 

5.3.4.6 Tujuan Komunikasi Antarpribadi Pada Proses Perbaikan 

1. Untuk mendiskripsikan masing-masing karakter, baik Diah dan 

Daud untuk sama-sama lebih mengerti lagi. 

2.   Untuk mengetahui pendapat satu sama lain mengenai kelanjutan 

keseriusan hubungan mereka nantinya. 

3. Untuk lebih menghubungkan Diah dan Daud secara individu. 

4. Untuk menghibur satu sama lain. 
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5.3.4.6.1  Perbaikan 

Tahapan perbaikan masih ada kaitannya dengan tahapan 

permasalahan dan pemutusan. Pada tahapan permasalahan dan 

pemutusan pasangan keempat tidak melalui sesuai tahapan terkait, 

karena bagi mereka yang mereka hadapi bukan dalam permasalahan 

beda budaya. 

 

5.3.4b Efektivitas Komunikasi Interpersonal Dalam Hubungan Berpacaran 

Beda Budaya Pasangan Diah dan Daud 

Sama dengan halnya pada proses komunikasi ketiga pasangan 

sebelumnya, dalam proses komunikasi yang sudah dilewati oleh pasangan Diah dan 

Daud ini juga mempunyai tujuan komunikasi. Menurut keduannya banyak hal yang di 

dapat ketika mereka berkomunikasi, mereka menjadi sama-sama mengetahui 

karakter, kepribadian, keluarga dan lingkungan social dari masing-masing individu. 

Mereka menyadari adanya latar belakang yang berbeda sehingga komunikasi akan 

menjadi suatu hal yang penting untuk sebuah hubungan agar menciptakan 

kepercayaan satu sama lain. 

Melalui proses dan tujuan yang sudah Diah dan Daud lewati maka 

akan terlihat dan dapat dianalisis efektivitas komunikasi mereka. Menurut Devito 

(2007:18-20) efektivitas komunikasi antarpribadi dapat tercapai ketika seorang 

individu mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan individu lain. Hal ini 

berarti bagaimana seorang individu mempunyai pengetahuan mengenai individu lain 

dan pengetahuan dalam menyesuaikan diri dengan individu lain. Pasangan Diah dan 

Daud dalam berkomunikasi secara interperseonal terlihat sangat efektiv karena 

mereka dapat mengesampingkan perbedaan dan meleburkan menjadi kebersamaan. 

Masing-masing individu saling mengerti dan memahami masing-masing karakter. 
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5.4 Tabel Hasil 

Berikut adalah tabel hasil penelitian dari kasus yang sudah peneliti 

analisis : 

 

Tabel 5.1 

Tabel Hasil Pengaruh Perbedaan Etnis Tionghoa – Jawa dan Agama Islam – 

Kristen Terhadap Komunikasi Interpersonal Dalam Berpacaran 

Kasus 

 

 

 

Komunikasi 

Interpersonal dan 

Pengaruh Budaya 

Fanny dan 

Rizky – 

Perempuan 

Tionghoa 

Kristen dan 

Laki-laki Jawa 

Islam 

Dana dan 

Anggi – 

Perempuan 

Jawa Islam 

dan Laki-laki 

Tionghoa 

Kristen 

Fiskalia dan 

David – 

Perempuan 

Jawa Kristen 

dan Laki-

laki 

Tionghoa 

Islam 

Diah dan 

Daud – 

Perempuan 

Tionghoa 

Islam dan 

laki-laki 

Jawa Kristen 

Proses 1 - Perkenalan Perbedaan 

budaya terlihat 

Persepsi dan 

interaksi 

Tidak 

mengarah 

Tidak 

mengarah 



108 

 

secara fisik dan 

mempengaruhui 

persepsi 

tertuju pada 

perbedaan 

budaya 

pada 

perbedaan 

budaya 

pada 

perbedaan 

budaya 

Proses 2 - Keterlibatan 

Tidak 

mempermasalah

kan adanya 

perbedaan 

budaya dan 

menjalin 

hubungan 

berpacaran 

Tidak 

mempermasala

hkan adanya 

perbedaan 

budaya dan 

menjalin 

hubungan 

berpacaran 

Masing-

masing 

individu tidak 

mempermasal

ahkan 

perbedaan 

budaya dalam 

berpacaran 

Tidak 

mempermasal

ahkan adanya 

perbedaan 

budaya dan 

menjalin 

hubungan 

berpacaran 

Proses 3 - Intim 

Serius dan intim Serius dan 

intim 

Serius dan 

menjalani apa 

adanya 

Serius, intim 

dan 

berkomitmen 

dalam 

pernikahan 

Proses 4 - Permasalahan 

Tidak mendapat 

restu dari kedua 

keluarga karena 

adanya 

perbedaan etnis 

dan agama 

Tidak 

mengalami 

permasalahan 

dalam 

perbedaan 

budaya 

Tidak 

membawa 

hubungan 

pada keluarga 

( backstreet ) 

untuk 

menghindari 

masalah 

justru 

menjadikan 

Tidak 

mengalami 

permasalahan 

dalam 

perbedaan 

budaya 
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masalah baru 

Proses 5 - Pemutusan 

Pernah putus 

hubungan 

karena ada  

permasalahan 

yang dihadapi, 

yaitu tidak 

mendapatkan 

restu oleh kedua 

orang tua 

Belum pernah 

mengalami 

pemutusan 

Belum pernah 

mengalami 

pemutusan 

Belum pernah 

mengalami 

pemutusan 

Proses 6 - Perbaikan 

Memilih untuk 

memperbaiki 

dan kembali 

terikat dalam 

hubungan 

berpacaran 

Belum pernah 

mengalami 

perbaikan 

karena beda 

budaya karena 

tidak ada 

permasalahan 

budaya  

Belum ingin 

memperbaiki 

hubungan, 

misalnya 

dengan 

meminta ijin 

pada orang 

tua mengenai 

hubungan 

mereka 

Belum pernah 

mengalami 

perbaikan 

karena beda 

budaya karena 

tidak ada 

permasalahan 

budaya 

Efektivitas Komunikasi 

Interpersonal 

Cukup efektif efektif Kurang 

efektif 

efektif 

Pengaruh Budaya 

Pada pasangan 

Fanny dan 

Rizky terlihat 

adanya 

Pada pasangan 

Dana dan 

Anggi adanya 

perbedaan 

Pasangan 

Fiskalia dan 

David secara 

sekilas tidak 

Pasangan 

Diah dan 

Daud tidak 

mendapati 
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pengaruh 

perbedaan 

budaya diantara 

mereka. 

Pengaruh 

budaya tersebut 

lebih pada 

lingkungan 

sosial mereka 

masing-masing 

budaya tidak 

mempengaruhu

i komunikasi 

interpersonal 

di antara 

mereka. 

mendapati 

masalah 

mengenai 

perbedaan 

budaya 

karena 

mereka lebih 

memilih 

untuk tidak 

menceritakan 

pada orang 

tua mereka 

pengaruh 

perbedaan 

budaya dalam 

hubungan 

mereka. 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian yang sudah 

peneliti lakukan melalui enam tahapan proses komunikasi interpersonal yaitu 

perkenalan, keterlibatan,intim, permasalahan, pemutusan dan perbaikan 

merupakan hal yang utama dalam penentuan komunikasi selanjutnya. Dimana 

dalam tahapan tersebut masing-masing individu dapat membangun karakternya 

dengan berdasarkan latar belakang etnis dan agamanya. Masing-masing individu 

juga belajar memahami karakter pasangannya masing-masing meskipun mereka 

sama-sama menyadari adanya perbedaan yang nyata secara fisik. Oleh sebab itu 

proses komunikasi sangatlah penting dilakukan dengan baik oleh masing-masing 

individu yang sedang berpacaran khususnya yang dilatarbelakangi oleh 

perbedaan. Hal ini merupakan salah satu langkah nyata dimana keseriusan, 

kecocokan, komitmen, kesetiaan dan kelanggengan suatu hubungan 

diperjuangkan dan dipertahankan. Sehingga nantinya ketika menjadi satu bagian 
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yang disebut keluarga diharapkan tidak adanya rasa kecewa, pertengkaran dan 

yang berujung perceraian dari pihak manapun. 

Komunikasi itu sendiri bersifat universal dan berhak dilakukan oleh 

siapa saja dan dimana saja. Oleh sebab itu adanya perbedaan etnis dan agama 

dalam sebuah hubungan berpacaran bukan penghalang mereka menjalin 

hubungan secara intim. Etnis dan Agama yang beragam merupakan ciri dari 

bangsa Indonesia, karenanya itu semua bersatu dalam adanya komunikasi dan 

interaksi yang baik. Hal ini sebagai contoh kecil dan nyata bahwa disetiap 

perbedaan yang ada dalam individu disitu juga terdapat suatu hal yang dapat 

menyatukan perbedaan tersebut. Kuncinya hanya ikhlas menjalani komunikasi 

dengan siapapun lawan komunikasi kita, bersifat terbuka, mau memahami dan 

tidak berburuk sangka, selanjutnya mengenai lanjut atau tidaknya suatu hubungan 

merupakan kebebasan mereka yang mempunyai hak yang sama di dalam hukum 

bangsa Indonesia. 

 


