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PENGANTAR PENULIS

Al-hamdulillah, segala puji bagi Allah, akhirnya buku ini ‖
KAJIAN TINDAK TUTUR” (Studi Kasus pada Keluarga
Komunitas TNI) dapat selesai. Untuk itu puji syukur ke hadirat Allah
SWT atas segala berkat dan hidayahNya yang telah diberikan kepada
penulis. Shalawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW
yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia menuju kebahagiaan
dunia dan akhirat.
Salah satu fungsi keluarga adalah sosialisasi dan kasih
sayang, dalam hal ini anak anak dibesarkan dalam keluarga untuk
bersosialisasi dan mendapatkan pendidikan pertamanya, pembentuk
karakter dasar anak atau basic personality dibentuk oleh kedua
orang tuanya. Pembentukan karakter, tentu tidak lepas dari apa yang
dilihat, dirasakan, didengar, dan dialami langsung oleh anak. Selain
itu, keluarga merupakan tempat untuk memperoleh cinta dan kasih
sayang, dalam hal ini kasih sayamg antara anggota keluarga yang
meliputi suami-isri dan anak-orang tua, maupun anggota keluarga
lainnya.
Keluarga sebagai fungsi yang tersebut di atas, maka
seyogyanyalah sebuah keluarga menanamkan pendidikan karakter
terhadap anak-anaknya, sebuah keluarga dapat memberikan rasa
tenteram, nyaman, dan bahagia terhadap seluruh anggota keluarganya.
Bahasa dalam hal ini tuturan atau tindak tutur anggota keluarga dapat
meberikan dampak negatif dan positif terhadap anggota keluarga.
Buku ini akan memberikan gambaran tentang tindak tutur
dalam sebuah keluarga yaitu keluarga pada komunitas TNI, karena
TNI dikenal sebagai satu penegak hukum yang tegas dan berdisiplin.
Buku ini mencoba membedah secara mendalam dampak dari tindak
tutur komunitas TNI berdasarkan perspektif perempuan dalam hal ini
istri dari komunitas TNI itu sendiri. Buku ini merpakan hasil dari
penelitian yang cukup eklussif karena penelitian adalah merupakan
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studi kasus pada istri komnitas TNI itu sendiri yang memenuhi jenjang
kepangkatan dan perkawinan antaretnis maupun seetnis.
Walaupun buku ini masih masih banyak keterbatasan, namun
alhmadulillah buku ini dapat diselesaikan berkat dorongan dan
motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini
penulis ingin menyampaikan ucapa terima kasih kepada orang orang
yang telah berjasa dan memberikan motivasi, pengorbanan serta kasih
sayangnya kepada penulis: Ibunda tercinta Siti Rahmatiah N,Dg.Mile,
Mayor Inf. Sutejo ayah dari keempat anak anakku; Lettu Inf. Andry
Suwiatmojo, ST.Han., Wahyu Herlambang, S.Pd., Serda Randi Purbo
Leksono, anak bungsuku Reski Amalia Prawiro, dan kepada ketiga
adik adikku; Rahmat Pala Dg. Mile, Lukman Marsuki
Dg. Lewa,
dan Sari Wulan, S.Pd. Kepada Rektor Unismuh Makassar Bapak
Prof. Dr.H. Rahman Rahim, M.Si. dan kepada maha guruku bapak
Prof. Dr. H.Acmad Tolla, M.Pd. yang bersedia memberikan kata
pengantar pada buku ini. Kepada sahabat-sahabatku seangkatan 2007
Prodi Sosiologi PPS UNM yang diwakili oleh Dr. Nurlina Subair,
M,Si,.Kepada sahabatku seangkatam 1988 SGPLB Negeri Ujung
Pandang yang diwakili oleh Sitwan, S.Pd., M.Pd. dan Muh. Syarif.
Penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas segala support,
semoga dibalas dengan pahala dan kebaikan oleh Allah SWT, Aamiin
Ya Rabbal Alamiin.
Makassar, 4 Februari 2020
Ttd

Marwiah
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KATA PENGANTAR
Prof. Dr. H. Achmad Tolla, M.Pd.

Buku ini merupakan suatu bentuk kajian tindak tutur yang
mengejawantahkan bentuk penggunaan
fungsi fungsi bahasa
komunitas TNI yang dikenal disiplin, tegas dalam berperilaku, tidak
terkecuali dalam bertutur. Buku ini mencoba menyandingkan beberpa
ilmu sosial antara lain ilmu pragmatik, dan sosiosiologi, dan psikologi
yang dihasilkan dalam satu tinjauan studi kasus secara mendalam
yang telah dilakukan oleh penulis.
Buku ini sangat dan bermanfaat dalam hal bagaimana
pentingnya suatu tuturan dalam berinteraksi antar anggota keluarga,
karena tindak tutur dari orang tua akan menjadi meodel pembentukan
karakter bawaan anak. Tindak tutur suami akan memengaruhi secara
sosilogis dan psikologis pada istri.
Buku ini memberikan gambaran terhadap wujud komunikasi
TNI dalam keluarga dalam hal ini komuniakasi sebagai kepala
rumah tangga, tindak tutur tersebut yang dianalisis berdasarkan
perspektif dan pandangan perempuan dalam hal ini istri. Tindak tutur
komunitas TNI dianalisis dengan pendekatan teori pragmatik dan
sosiologis.
Kepiawaian penulis dalam pemapran studi kasus yang
diungkap di sisni adalah kasus-kasus yang terjadi antara lain
perkawinan antaretnis dan perkawinan seetnis. Penulis mencoba
mengungkap sisi negatif dan positif dari bentuk perkawinan ini.
Penulis memberikan data yang jelas baik dari pangkat terendan
samapai pangkat tertinggi pada komunitas yang terteliti.
Studi
kasus dampak tindak tutur suami terhadap istrinya dan dampak tindak
tutur ayah terhadap anak-anaknya semakain meyakinkan karena kajian
teori buku ini diperkuat oleh prospektif tinjauan ilmu pragmatik dan
sossiologi bahasa itu sendiri. Dalam pandangan sosiologi, kekerasan
bahasa yang berwujud kekerasan verbal sangat berpotensi
menimbulkan rasa ketidakbahgiaan dalam rumah tangga, sikap tidak
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patuhnya anak-anak terhadap ayahnya. Semua dampak ini diulas
dengan sangat rapi dan rinci oleh penulis dengan beberapa cuplikan
contoh-contoh kekerasan verbal yang banyak orang tidak
mengetahuinya kalau hal tersebutlah yang menjadi bentuk kekerasan
psikhologis yang terkadang perempuang rela menerrima wlaupun
bertentangan dengan hati nuraninya.
Dalam pandangan saya, buku ini sangat baik dibaca untuk
memperkaya wawasan dalam berperilaku dan bertutur khususnya
dalam keluarga, karena keluargalah yang menjadi pendidikan
pertama bagi anak. Keluargalah yang menjadi tempat berlindung dan
untuk mendaptkan kasih sayang, dan rasa hormat sebagai manusia
yang memiliki id, ego dan super ego. Tuturan dalam keluarga
seyogyalah menanamkan nilai nilai kesantunan berbahasa untuk
menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah.
Saya menyampaikan selamat kepada saudara Dr. Marwiah,
S.Pd., M.Pd.semoga buku ini dapat menjadi inspirasi bagi peneliti
dan penulis yang akan datang, jangan pernaah berhenti berinovasi
dengan temuan-temuan baru, teruslah berkarya agar berrmanfaat
untuk sesama, agama, bangsa dan negara.

Makassar, 04 Februari 2020
Tertanda

Achmaad Tolla
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BAB I
SEKAPUR SIRIH
Manusia diciptakan oleh Tuhan ke dunia telah dibekali
kemampuan berbahasa. Manusia menjalin komunikasi dengan orang
di sekitar melalui bahasa. Oleh karena itu, bahasa merupakan alat
yang digunakan manusia untuk mengungkap pikiran, keinginan,
tujuan, dan perasaan-perasan yang dialami oleh setiap individu baik
secara lisan, tertulis, maupun dengan isyarat. Hal inilah yang
membedakan manusia dengan mahluk lainnya.
Manusia dapat
dibedakan dengan binatang karena manusia dapat menggunakan
bahasa sebagai alat komunikasi dalam
berinteraksi dengan
lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakat.
Sosiologi linguistik memandang bahwa bahasa sebagai
tingkah laku sosial (sosial behavior) yang dipakai dalam komunikasi.
Bahasa adalah milik masyarakat yang terdiri atas individu-individu,
kelompok, dan subkelompok dari masyarakat besar. Setiap individu
atau kelompok memiliki tingkah laku berbahasa yang menunjukkan
ciri tersendiri dari kelompok-kelompok dan masyarakat lainnya yang
disebut dialek. Oleh karena itu, hakikat bahasa bukan hanya sekadar
bunyi melainkan terdapat wujud abstrak (makna) di balik bunyi yang
bersifat arbitrer dan konvensional bagi masyarakat penuturnya.
Sebagai masyarakat bahasa, mereka terikat oleh nilai-nilai
sosial dan budaya, termasuk nilai-nilai ketika menggunakan bahasa.
Nilai selalu terkait dengan apa yang baik dan yang tidak baik. Nilai
diwujudkan dalam bentuk tidak tertulis atau verbal maupun nonverbal
yang dipatuhi oleh masyarakat.
Halliday (1973) mengemukakan bahwa bahasa berfungsi
sebagai interactional yaitu digunakan untuk menjalin hubungan,
memelihara, perasaan bersahabat, atau solidaritas sosial. Ferdinand de
Kajian Tindak Tutur | 1

Saussure sebagaimana yang dikemukakan oleh Chaer dan Agustina
(2004) bahwa bahasa yang digunakan oleh manusia tersebut terdiri
atas langage, langue, dan parol. Langage adalah bahasa yang dikenal
secara umum seperti bahasa indonesia, bahasa Inggris, dan lain-lain.
Langue, adalah bahasa sebagai sistem yang memiliki fonologi,
gramatika, dll. Parol dalam apa yang diucapkan atau diujarkann oleh
manusia yang biasa disebut tindak tutur.
Bertutur adalah kegiatan yang berdimensi sosial. Seperti
lazimnya kegiatan sosial lainnya kegiatan bertutur dapat berlangsung
dengan baik apabila para peserta pertuturan tersebut terlibat dan
bekerja sama dengan baik. Bekerja sama yang baik dicirikan salah
satunya adalah berperilaku sopan terhadap lawan tutur. Sebagaimana
yang dikemukakan oleh Allan (1986:64) ―speaking to others is a
social activity, and like other social activities, it can only take place if
the people involved”. Berperilaku sopan dapat dilakukan dengan cara
memperhitungkan ―muka‖ si mitra tutur dalam kegiatan bertutur
(playing attentions to H’s “face”. Namun perlu diingat bahwa
lingkungan fisik dan lingkungan sosial amat erat kaitannya dengan
perilku tindak tutur satu kelompok masyarakat (Kridalaksana, 1989).
Tindak tutur komunitas Tentara Nasional Indonesia (TNI)
tentu memiliki perbedaan dengan komunitas-komunitas yan lain,
mengingat TNI merupakan komunitas khusus yang memiliki norma
dan budaya khas dalam berkomunikasi khususnya dalam hal ini
bertindak tutur. Jalinan komunikasi antaratasan dan bawahan
senantiasa terjalin secara khirarkhi, sehingga hal ini akan terwujud
dalam perilaku bertindak tutur baik dalam lingkungan kedinasan
maupun dalam lingkungan keluarga.
Labov (1966) yang memberi gambaran bahwa terdapat
hubungan antara sikap dan perilaku berbahasa kelompok sosial
terhadap penggunaan bahasa dalam berinteraksi yang meneliti tetang
hubungan status sosial dan perilaku berbahasa. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa semakin tinggi kelas sosial masyarakat semakin
baik penggunaan bahasanya.
Kelompok sosial yang dimaksud Labov dalam penelitiannya
itu adalah kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan tertentu
2 | Kajian Tindak Tutur

dalam bidang kemasyarakatan, seperti bidang ekonomi, pekerjaan
(profesi), pendidikan, dan kedudukan. Kelompok sosial ini akan
membetuk satu komunitas (community) tertentu dalam satu
lingkungan tertentu.
Komunitas adalah kelompok orang-orang tertentu yang
menduduki wilayah geografi tertentu, memiliki kebudayaan yang
sama, dan mampu bertindak secara kolektif untuk mencapai sesuatu
(Hartini dan Kartasaputra,1992). Kondisi demikian itu, dijumpai
pada TNI, sehingga TNI dapat digolongkan menjadi suatu komunitas
yang memiliki karakter, budaya, profesi, pendidikan, kebiasaan,
prilaku, dan tujuan yang sama dalam hidup bernegara, bermasyarakat,
maupun hidup dalam keluarga.
Komunitas TNI, dibangun oleh sebuah struktur kelembagaan
formal. Oleh karena itu, tindakan dan perilaku TNI merupakan
warisan norma dan nilai-nilai yang diadopsi dari lembaganya,
sehingga dalam kehidupan TNI yang selalu ditampakkan adalah
kedisiplinan dan ketegasan dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi
negara maupun dalam hidup berumah tangga. Norma dan nilai-nilai
tersebut dituangkan dalam ―Sumpah Prajurit‖ dan ―Sapta Marga‖
sebagai berikut.
Sumpah Prajurit:
1. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945.
2. Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplain
keprajuritan,
3. Taat kepada atasan dan tidak membantah perintah atau
putusan,
4. Menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa
tanggung jawab kepada TNI dan NKRI.
5. Memegang teguh segala rahasia negara sekeras-kerasnya.
Sapta Marga:
1. Kami warga negara kesatuan Republik Indonesia yang
bersendikan pancasila.
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2. Kami patriot Indonesia pendukung serta pembela idiologi
negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal
menyerah.
3. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan
YME serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan.
4. Kami prajurit TNI adalah bayangkari negara dan bangsa
Indonesia.
5. Kami prajurit TNI memegang teguh disiplin, patuh dan
taat kepada pimpinan serta menjunjung tingi kehormatan
prajurit.
6. Kami prajurit TNI mengutamakan keperwiraan didalam
melaksanakan tugas serta senantiasa siap-sedia
melaksanakan tugas serta siap berbakti kepada bangsa dan
negara.
7. Kami prajurit TNI setia dan menepati janji serta sumpah
prajurit (Blueting Territorial MABES AD Edisi XVI,
1986:2).
Sumpah Prajurit dan Sapta Marga menjadi roh TNI yang
harus dijunjung tinggi oleh setiap anggota TNI. Oleh karena itu,
lembaga pendidikan militer memilih metode dan strategi khusus
yang digunakan dalam membentuk dan menciptakan abdi negara
yang siap membela dan mempertahankan NKRI yang kita cintai.
Aggota TNI dididik dan digembleng dengan didikan dan
penggemblengan yang menyiratkan suatu kesan bahwa pendidikan
militer yang ditonjolkan adalah nuansa kekerasan dan hukuman.
Sehinga tindak tutur (speech acts) yang digunakan dalam berinteraksi
pada umumnya
bernada instruksi. Tindak tutur seperti ini
mendominasi semua jenis latihan, karena mereka dilatih dan dididik
mengenai ilmu perang, ilmu medan, ilmu melumpuhkan dan
menguasai daerah musuh, serta penanaman disiplin, ketegasan, dan
solidaritas yang tinggi.
Pendidikan dan pelatihan seperti itulah yang membentuk
perilaku dan mewarnai kehidupan, budaya, sikap, tindak tutur, dan
kebiasaan komunitas TNI baik dalam lingkungan kedinasan (formal)
4 | Kajian Tindak Tutur

maupun lingkungan nonkedinasan (informal) termasuk dalam
lingkungan rumah tangga mereka. Perilaku berbahasa seperti itu
sesuai dengan pendapat Fhisman (1970) bahwa budaya, pedidikan,
lingkungan dapat memengaruhi bahasa seseorang.
Hal tersebut diperkuat oleh pendapar Durkheim sebagaimana
yang dikemukakan oleh Sztomka (2007) bahwa kehidupan sosial
yang diatur oleh norma, nilai dan institusi yang mengatur perilaku
manusia. Durkheim membayangkan fakta sosial menurut pengertian
normatif yang jelas.
Bila saya melaksanakan kewajiban sebagai saudara, suami,
atau warga negara, bila saya mematuhi janji, maka saya
melaksankan kewajiban yang ditetapkan secara eksternal
terhadap diri saya sendiri dan tindakan saya menurut hukum
dan kebiasaan. Meski norma itu sesuai dengan persaaan saya
sendiri dan saya merasakan realitasnya secara subjektif, namun
realitas ini masih tetap objektif, karena saya tak
menciptakannya; saya hanya menerimanya melalui
pendidikan. Di sinilah cara bertindak, berpikir dan merasakan
benar-benar muncul sacara luar biasa di luar kesadaran
individual. Tipe berperilaku dan berpikir tidak hanya berada di
luar diri individu tetapi juga mengandung kekuatan
memerintah dan memaksa, terlepas dari kemauan individual
(Sztomka, 2007).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa struktur dan norma
itu mengatur bahkan memaksa dalam kehidupan TNI, baik dalam
masyarakat maupun dalam kehidupan rumah tangga mereka.
Kehidupan mereka diatur sedemikian rupa, misalnya mereka hidup
dalam barak-barak dan asrama yang selalu diawasi dan terkontrol.
Hidup di asrama berarti harus mau mengikuti aturan-aturan yang
diterapkan dalam asrama tersebut. Misalnya, tamu atau keluarga yang
mau berkunjung harus melapor ke pos penjagaan dan menitipkan
jaminan identitas. Jika suami berangkat ke daerah penugasan, selama
itu pula istri tidak diperkenankan untuk bepergian atau meninggalkan
asrama, kecuali dengan izin dan kawalan anggota TNI yang jaga pada
hari itu.
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Keluarga TNI selalu dituntut dapat memberi keteladanan
kepada masyarakat di sekitar mereka misalnya: kesederhanaan,
kedisiplinan, hidup hemat, peduli terhadap lingkungan, dan
sebagainya. Jika aturan sepeti ini tidak berjalan berjalan secara
alamiah atau kata lain dipaksakan, maka akibatnya dapat memicu
tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Tuntutan dari seorang ayah
adalah selalu ingin melihat yang terbaik dari istri dan anak-anak
mereka. Hal ini yang sering menjadi bumerang bagi sebagian
keluarga TNI, anak-anak dididik dengan didikan yang sama seperti
ketika sang ayah pada saat dalam pendidikan. Bahasa yang dipakai
adalah tindak tutur yang selalu bernada instruksi. Anak dan istri
disamakan dengan seorang bawahan yang harus patuh terhadap
komandan. Ayah seakan-akan menjadi komandan yan memiliki
kekuasaan penuh atas anggota keluarga. Sehingga untuk
memperlihatkan dan melanggengkan kekuasaan salah satu cara yang
digunakan adalah tindak tutur yang kasar. Sebagaimana pernyataan
Semin dan Fiedler (1996) mengemukakan bahwa penguasa
menggunakan bahasa yang kasar untuk mempertahankan
kekuasaannya.
Kondisi keluarga demikian itu dirasakan oleh kaum
perempuan sebagai sebuah diskriminasi yang menempatkan
perempuan pada posisi lemah dalam keluarganya. Namun, para
perempuan di komunitas ini diikat oleh sistem yang memaksa mereka
untuk beradaptasi dalam lingkungan kemiliteran suaminya.
Lanjut, Jaferson mengemukakan hasil penelitian mengenai
bahasa Inggris di Amerika dan di Inggris bahwa ragam tutur
perempuan lebih baik daripada tutur pria. Kata dan frase sumpah
serapah lebih cocok untuk pria daripada perempuan. Terkesan bahwa
tuturan mempunyai konotasi kejantanan, karena pekerja dihubungkan
dengan kekerasan, dan kekerasan itu dianggap sebagai ciri kejantanan
(Sumarsono, 2007).
Comte yang dikenal sebagai bapak sosiologi dalam bukunya
‖ Sistems of Positive Polity‖ mengemukakan bahwa perempuan
―secara konstitusional‖ bersifat interior terhadap laki-laki manakalah
mereka telah menikah. Perceraian ditiadakan bagi perempuan, sebab
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secara sederhana mereka adalah budak laki-laki manja. Oleh karena
itu, untuk menyusun tatanan masyarakat yang baik dan maju di
Prancis diperlukan otoritas patriarkat dan kediktatoran politik
(Ollemburger dan Moore, 1996).
Komunitas TNI menginginkan sikap dan perilaku keluarga
prajurit yang selalu mencerminkan keteladanan terutama kepada
masyarakat umum.
Sebagai komunitas yang mengedepankan keteladanan dari
semua lini. Misalnya, keteladan dalam pola hidup sederhana,
kedisiplinan, dan kerukunan dan keharmonisan dalam keluarga selalu
ingin diwujudkan oleh setiap keluarga TNI. Salah satu fungsi utama
keluarga adalah sosialisasi dan fungsi afeksi, sehingga sewajarnyalah
jika suatu keluarga selalu ditempatkan sebagai suatu sistem terkecil
yang dapat menopang kekokohan sistem yang lebih besar seperti
sebuah negara. Namun perlu diingat bahwa, perempuan dalam hal ini
istri memiliki fungsi dan peran yang penting untuk mewujudkan
kekohan keluarga tersebut. Sehingga dewasa ini, perempuan telah
dijamin hak dan kewajibannya disetarakan dengan kaum laki-laki.
Perempuan semakin mendapat perhatian baik pada skala nasional
maupun internasional.
Lahirnya Undang-undang Pengahapusan Kekerasan dalam
Rumah Tangga (KDRT) No.23 Tahun 2004 menjadi dasar yang kuat
bagi perempuan untuk tidak menjadi pusat subordinasi kaum laki-laki.
Sebaliknya, perempuan mendapatkan perlindungan hukum yang kuat.
Kehidupan rumah tangga bukan lagi milik keluarga itu sendiri,
melainkan milik publik. Artinya kehidupan dalam rumah tangga tidak
lagi menjadi urusan internal bagi orang yang tinggal dalam rumah
tangga itu. Misalnya; anak memiliki kekuatan hukum untuk tidak
dipelakukan secara tidak manusiawi dan perlindungan ekonomi. Istri
tidak hanya sebagai pelayan suami, tetapi istri memilki hak dan
kewajiban yang sama dalam rumah tangga mereka.
Ironisnya, budaya patriakhi masih kuat, sehingga hal itu
masih diterima oleh kebanyakan kaum perempuan, termasuk para istri
dari komunitas TNI. Istri komunitas TNI pada umumnya berada di
lingkungan domestik. Istri menjadi pendidik anak-anak, mengurus
Kajian Tindak Tutur | 7

rumah, dan mengharapkan penghasilan hanya bersumber dari suami.
Hal ini dapat dilihat dari minimnya jumlah istri TNI yang bekerja
secara pribadi. Dengan demikian alasan untuk menerima patriarkhi
sudah pasti, karena laki-laki dianggap sebagai satu-satunya pemberi
nafkah bagi keluarga dengan kata lain adanya ketergantungan
ekenomi pada kaum laki-laki dalam hal ini suami.
Selain itu, seorang istri TNI dituntut dan wajib mendampingi
suami, mendorong karier suami, menjadi ibu dan sekaligus ayah
ketika suami mereka mendapat penugasan ke daerah konflik. Dalam
keadaan demikian, istri memikul beban tanggung jawab yang tidak
ringan. Mereka memiliki kesetiaan yang cukup tinggi, sifat rela
berkorban, dan memiliki pengabdian tanpa pamrih. Sebagaimana yang
tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Persit Kartika Chandra Kirana bahwa seorang anggota persit harus
memiliki sifat dan watak sebagai berikut: (1) suci, setia, sepi ing
pamrih, rame ing gawe, (2) ikhlas, rela, bijaksana, dan cendekia, (3)
berani dan bertanggung jawab ( Pengurus Pusat, 2004).
Walaupun UU Pengahapusan KDRT telah diterbitkan, namun
masih banyak tindak kekerasan yang kita sering terjadi dilapangan.
Kekerasan yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut
sebagaimana dalam pasal 1 dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah
tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama
perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan
secara fisik, seksual, psikhologis, atau penelantaran termasuk
pemaksaan dan perampasan kemerdekaan dalam lingkup rumah
tangga (UU KDRT, 2004:2). Contoh berikut adalah pernyatan yang
memprihatinkan dari seorang perwira yang berstatus sebagai anggota
Dewan Perwakilan Rakyat RI
dari Fraksi TNI/Polri. Beliau
mengatakan bahwa ―Kalau saya pukul istri saya, lalu ia melapor ke
orang lain, maka orang lain itu akan saya bunuh, ini urusan internal
rumah tangga saya , untuk apa orang lain ikut campur urusan rumah
tangga saya‖ (Adiningsih, 2004). Dari sumber di atas, dapat dilihat
bahwa tindak tutur seperti itu tidak layak diucapkan oleh seorang
pejabat yang sepatutnya menjadi teladan masyarakat. Apalagi setelah
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diterbitkannya UU KDRT tahun 2004. Selain itu tampak tindak tutur
tersebut termasuk tindak tutur yang tidak santun atau kasar.
Data tahun 2006 Mitra Perempuan Women Crisis Centre
(WCC) mencatat bahwa 87% dari perempuan yang mengakses
layanan ini mengalami KDRT, yang pelaku kekerasan terbanyak
adalah suami dan mantan suami mencapai 82,75%. Fakta tersebut juga
menunjukkan 9 dari 10 perempuan korban kekerasan mengalami
gangguan kesehatan jiwa. Pada data ini juga menunjukkan bahwa dari
5 bentuk kekerasan yang dialami oleh 336 perempuan dampingan
WWC jika diurutkan dari yang paling tinggi ke yang rendah adalah
kekerasan psikhis, fisik, penelantran ekonomi, penelantaran seksual,
dan perselisihan domestik (Kolibinso, 2008).
Hasil survei awal peneliti di lokasi penelitian menyimpulkan
bahwa penggunaan bahasa komunitas TNI selaku suami dalam
keluarga dapat berdampak negatif terhadap keharmonisan suami istri.
Selain itu, para istri masih dominan menerima kekerasan dalam rumah
tangga sebagai urusan internal keluarga. Data tersebut dapat
divisualisasikan pada tabel frekwensi jawaban dari 67 responden
berikut ini.
No
1
2
3

4

Tabel 1. Frekwensi jawaban responden pada survei awal
Pernyataan
Frekwensi
Persentase
Menganggap bahasa suaminya 14 orang
20,89
kasar.
Merasa
kurang
bahagia 23 orang
34,32
dibandingkan dengan orang lain.
Ingat akan kata-kata suami dan 42 orang
62,68
memengaruhi
keharmonisan
suami-istri.
Menerima KDRT sebagai urusan 23 orang
34,32
internal keluarga karena itu
sebagai
bentuk
kepatuhan
terhadap suami.
Jumlah Responden
67 orang
100,00
Sumber: Survei Juni 2009
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Dari tabel di atas, dapat dikatakan bahwa kekerasan psikhis
dan kekerasan verbal/emosional dapat melalui bahasa verbal (tindak
tutur) seperti memaki, membentak, dan merendahkan martabat
perempuan dalam hal ini istri dalam lingkup keluarga komunitas TNI.
Tindak tutur yang demikian kadang –kadang perempuan tidak dapat
menerima dengan baik. Hal ini sesuai dengan kodrat psikologis
perempuan yang selalu ingin dipahami perasaannya. Perempuan
dilahirkan sebagai mahluk yang memiliki tabiat atau intuisi yang ingin
meningkatkan hubungan yang lebih baik dengan orang lain dibanding
dengan laki-laki, titik respon perempuan ketika mengahadapi
kelelahan dan kesukaran berbeda dengan laki-laki. Perempuan
menginginkan agar laki-laki dapat memahami perasaannya sesuai
degan keinginannya, demikian pula laki-laki. Laki-laki merespon
kehidupan melalui akal pikiran, sedangkan perempuan merespon
dengan perasaan. Jika tidak terjadi saling pemahaman di antara
keduanya maka dapat menjadi konflik dalam rumah tangga ( AnNu’aimi, 2007).
Dengan keadaan seperti ini tidak menutup
kemungkinan suatu keluarga dapat menjadi keluarga yang tidak kokoh
dalam mengahadapi tantangan khususnya keluarga komunitas TNI
yang berada pada Kodim 1412 Kolaka.
Demikian pentingnya bahasa dalam interaksi sosial
sebagaimana yang dikemukakan oleh Semin dan Fiedler (1996)
dalam bukunya ― Applied Sosial Psychology‖ bahwa komunikasi
verbal (tindak tutur) yang efektif akan memberi kepuasan dan dapat
menjadi terapi dalam proses penyembuhan pasien di rumah sakit
sehingga dapat mengurangi biaya kesehatan dalam jangka panjang.
Jika mencermati pendapat Fiedler tersebut maka dapat dikatakan
bahwa bahasa dapat berfungsi sebagai alat terapi namun tidak menutp
kemungkinan bahasapun dapat membuat seseorang mengalami
traumatik.
Beberapa gejala dan fenomena tersebut dapat dilihat dari
beberapa fakta di lapangan seperti: adanya perilaku tindak tutur
dalam keluarga komunitas TNI yang memengaruhi keadaan psikholgis
perempuan dalam hal ini istri sehingga menyebabkan kesenjangan
hubungan suami istri akibat dari perilaku tindak tutur tersebut, masih
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banyaknya kaum perempuan yang menerima kekerasan hususnya
kekerasan psikologissebagai bentuk kepatuhan dan kesetiaan.
Fenomena yang demikian itu, menjadi dasar pertimbangan
untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini menarik untuk diteliti
karena akan berkaitan dengan; bahasa sebagai alat komunikasi, isu
kesetaraan gender, isu KDRT dan dampak psikho-sosial terhadap
perempuan , dan hak asasi manusia yang telah menjadi isu global.
Selain itu, TNI adalah abdi negara dan penegak hukum, yang salah
satu kewajiban TNI tertuang dalam ―8 Wajib TNI‖ adalah
―Menjujung tinggi harkat dan martabat perempuan‖ (Blueting
Territorial MABES AD Edisi XVI, 1986).
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BAB II
INTERAKSIONISME
SIMBOLIK

A. Akar Historis Filsafat Pragmatisme dan Behavioris

Interaksionisnme simbolik berakar dari filsafat pragmatisme
dan behaviorisme psikologis yang dikembangkan oleh Mead dan
Dewey. Aliran pragmatisme memandang bahwa ada beberapa aspek
yang memengaruhi orientasi sosiologis seperti: (1) realitas sebenarnya
tidak berada ―di luar‖ dunia nyata; realitas ―diciptakan saat secara
aktif saat kita bertindak di dalam dan terhadap dunia nyata,‖ (2)
manusia mengingat dan mendasarkan pengetahuan mereka mengenai
dunia nyata pada apa yang terbukti berguna bagi mereka, (3) manusia
mendefinisikan objek sosial dan fisik yang mereka temui di dunia
nyata menurut kegunaannya bagi mereka, dan (4) untuk memahami
aktor yang harus diperhatikan adalah apa yang dikerjakan aktor pada
dunia nyata (Ritzer dan Goodman, 2007).
Ritzer dan Goodman (2007) mengemukakan bahwa ada tiga
hal yang penting dalam interaksionisme simbolik: (1) memusatkan
perhatian pada aktor dan dunia nyata, (2) memandang baik aktor
maupun dunia nyata sebagai proses dinamis dan bukan sebagai
struktur yang statis, dan (3) arti amat penting karena dihubungkan
kepada kemampuan aktor untuk menafsirkan kehidupan sosial.
Kehidupan manusia di dunia ini dalam berinteraksi dengan
dunia nyata memerlukan penafsiran makna terhadap segala objek dan
sendi kehidupan. Manusia hidup secara dinamis, mereka dapat
memberikan pemaknaan terhadap dunia nyata
sesuai dengan
keinginan dan manfaat bagi dirinya. Sehingga untuk memahami
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seseorang kita dapat melihat apa yang diwujudkan dalam tindakan
dan perilaku kesehariannya.
Filosof pragmatisme nominalis John Dewey sebagaimana
yang dikutif oleh (Ritzer, dan Goodman, 2007) bahwa pikiran
bukanlah sebagai sesuatu stuktur, melainkan proses berpikir yang
meliputi serentetan tahapan yang meliputi: (1) pendefinisian objek
ke dalam dunia sosial, (2) melukiskan kemungkinan cara bertindak,
dan (3) menghilangkan kemungkinan yang tak dapat dipercaya dan
memilih cara bertindak secara optimal. Pandangan ini membayangkan
individu itu adalah agen yang bebas secara eksistensial\, yang
menerima, menolak, memodifikasi, atau sebaliknya mendefinisikan
norma, peran, dan keyakinan komunitas menurut kepentingan mereka
sendiri sesuai dengan rencana.
Filsafat behaviorisme Mead mengakui bahwa arti penting
perilaku dapat diamati dan ada proses mental tersembunyi saat stimuli
atau perilaku yang mendatangkan respon. Mead mencoba
mengembangkan ilmu pengetahuan empirisme behaviorisme
mengenai fenomena tersembunyi tersebut yakni, apa yang terjadi
antara stimulus dan respon. Oleh karena itu, Mead membedakan
antara binatang dan manusia, bahwa manusia memiliki kapasitas
mental yang memungkinkan menggunakan bahasa antara stimulus dan
respon untuk memutuskan bagaimana cara merespon.
Meltzer menyimpulkan pemikiran Mead: Menurut Mead,
unit studi adalah ―tindakan‖ yang terdiri atas aspek tersembunyi dan
yang terbuka dari tindakan manusia. Di dalam tindakan itulah semua
kategori psikologis tradisional dan ortodoks menemukan tempatnya.
Perhatian, persepsi, alasan, emosi, dan sebagainya dilihat sebagai
bagian dari tindakan yang meliputi keseluruhan proses yang terlibat
dalam kegiatan manusia (Ritzer, 2007 )
Jika dipahami beberapa pendapat di atas maka dapat dikatakan
bahwa tindakan manusia merupakan hasil proses psikologisyang
didasari oleh beberapa perimbangan secara kognitif dan psikhologis.
Manusia diberi akal untuk berpikir, mengevaluasi, dan menyimpulkan
sebelum dia bertindak. Namun, ada hal yang tidak dapat dilupakan
adalah menusia selalu mengingat manfaat dari tindakan yang dipilih.
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Pragmatisme dan behaviorisme banyak diajarkan Dewey dan
Mead kepada mahasiswanya di Universitas Chicago pada 1920-an,
termasuk Herbert Blumer dan George Simmel. Sehingga pada tahun
1937 Blumer menciptakan istilah ―Interaksionisme Simbolik‖.
Interaksi simbolis merupakan aliran sosiologi Amerika yang
lahir dari dari tradisi psikologi. Karya-karya para psikolog Amerika
seperti John Dewey, Charles Horton Cooley, William Isacc Thomas.
Aliran ini memandang bahwa imajinasi yang dimiliki manusia
merupakan fakta masyarakat yang solid dan berfungsi sebagai warisan
realitas dunia subjektif. Thomas menekankan perlunya mempelajari
fakta subjektif , tetapi tidak berarti fakta-fakta objektif mesti
diabaikan (Ritzer, 2007).
Beberapa tokoh di atas adalah tokoh-tokoh penting dalam
interaksi simbolik, namun yang paling sering disebut adalah filosof
George Herbert Mead yang dianggap sebagai sesepuh paling
berpengaruh. Mead mengembangkan suatu kerangka yang
menekankan arti penting perilaku terbuka (overt) atau objektif dan
tertutup (covert) atau subjektif. Mead juga mengakui realitas dunia
objektif dan perannnya dalam perkembangan manusia, dia juga
mengakui kedudukan interpretasi dunia objektif secara subjektif yaitu
oleh individu yang ada di dalamnya (Ritzer, 2007).
Sebelum kita meninjau karya Blumer, ada baiknya dilihat
kembali urgensi rumusan interaksi simbolis klasik Mead.
b. Ide-ide Herbert Mead pada interaksionisme simbolik
Psikologi sosial Mead memandang bahwa realitas sosial
adalah sebagai proses ketimbang sebagai sesuatu yang statis.
‖Manusia maupun aturan sosial berada dalam proses ―akan jadi‖
bukan sebagai fakta yang sudah lengkap. Artinya, bagaimana proses
individu menjadi anggota organisasi yang disebut masyarakat‖
(Ritzer, 2007).
Ide dan pemikiran Mead dituangkan dalam bukunya “Mind,
Self, and Society” yang merupakan karya tunggal yang amat penting.
Ide-ide yang dapat dipetik dari buku itu adalah: (1) perioritas sosial,
(2) tindakan, (3) sikap-isyarat (gesture), (4) simbol-simbol signifikan,
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(5) pikiran (mind), (6) diri (self), dan (7) masyarakat (society) (Ritzer
dan Goodman, 2007). Berikut dijelaskan ide-ide tersebut.
1) Perioritas sosial
Menurut pandangan Mead, upaya menerangkan pengalaman
sosial, psikologi sosial trdisional memulainya dengan psikologi
individu, sedangkan Mead selalu meberi perioritas pada kehidupan
sosial dalam memahami pengalaman sosial. Oleh karena itu,
psikologi sosial Mead memandang bahwa kita tidak membangun
perilaku kelompok dilihat dari sudut perilaku individu yang
membentuknya; tetapi kita bertolak dari keseluruhan sosial dari
aktivitas kelompok tertentu, kita menganalisis perilaku masing-masing
individu yang membentuknya. Artinya, keseluruhan (masyarakat)
lebih dulu dari pada bagian (individu), bagian terangkum dalam
keseluruhan, bukan keseluruhan diterangkan dari sudut pandang
bagian-bagian.
Pendapat ini menegaskan bahwa individu dibentuk oleh
masyarakat. Masyarakatlah yang memberi warna kepada seorang
individu. Jika dihubungkan dengan komunitas TNI maka dapat
dikatakan bahwa setiap prajurit secara individu baik kepribadian
maupun perilaku mereka akan dibentuk oleh sturktur TNI sebagai
sebuah sistem. Sehingga untuk memahami keribadian seorang anggota
TNI maka yang harus dilihat adalah bagaimana TNI membentuk
kepribadian dan perilaku prajurit atau anggota tersebut.
2) Tindakan
Mead menganalisis tindakan dengan memusatkan perhatian
pada rangsangan (stimulus) dan tanggapan (response). Namun,
stimulus di sini tidak menghasilkan respon manusia secara otomatis
tanpa dipikirkan, sehingga stimulus dibayangkan sebagai suatu
peluang atau kesempatan untuk bertindak, bukan sebagai paksaan atau
perintah. Dijelaskan bahwa ada tahap yang mencerminkan satu
kesatuan yang berhubungan secara dialektis yaitu: (1) influs; meliputi
stimulasi atau rangsangan spontan (berhubungan dengan alat indra).
Hal ini dapat bersumber dari lingkungan maupun individu itu sendiri.
Manusia masih memiliki kemungkinan untuk memikirkan reaksi yang
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tepat, pengalaman masa lalu, dan mengantisipasi tindakan di masa
depan, karena ini melibatkan aktor dan lingkungan. Misalnya: rasa
lapar, binatang buas, dll., (2) persepsi (peception); manusia memiliki
kapasitas untuk merasakan dan memahami stimuli melalui
pendengaran, senyuman, rasa, dsb. Hal ini melibatkan rangsangan
baru maupun citra mental yang ditimbulkan. Aktor memikirkannya
dengan bayangan mental, (3) manipulasi (manipulation); adalah jeda
sebelum mengambil tindakan agar tanggapan tidak diwujudkan secara
spontan, dan (4) konsumasi (consummation); tahap ini adalah tahap
terakhir dalam mengambil tindakan yang memuaskan dorongan hati
sebenarnya.
3) Sikap isyarat (gesture)
Gesture adalah gerakan organisme pertama yang bertindak
sebagai rangsangan khusus yang menimbulkan tanggapan.
Kekhususan manusia di bidang isyarat (bahasa) inilah pada hakikatnya
yang bertanggung jawab tehadap pertumbuhan masyarakat dan
pengetahuan manusia sekarang.
4) Simbol-simbol signifikan
Manusia dapat berkomunikasi jika memiliki simbol yang
signifikan, dalam hal ini Mead meyimpulkan bahwa kumpulan
suaralah yang menjadi simbol signifikan, dan kumpulan simbol
signifikan itu adalah bahasa. Simbol menjawab makna yang dialami
individu pertama dan yang mencari makna dalam individu kedua.
Fungsi bahasa atau simbol signifikan adalah menggerakkan tanggapan
yang sama di pihak individu yang berbicara dan juga di pihak lainnya.
Simbol signifikan beperan lebih baik dalam kehidupan sosial
dibanding simbol yang tidak signifikan. Misalnya: seseorang dapat
mengomunikasikan perasaan tidak senang kepada orang lain dengan
memaki-maki secara lisan dibandingkan dengan menggunakan bahasa
isyarat. Mead juga mengatakan bahwa fungsi simbol signifikan yakni
dapat memungkinkan proses mental yaitu berpikir, berpikir adalah
percakapan inplisit individu pada diri sendiri. Aliran behavioris
beranggapan bahwa percakapan meliputi perilaku (berbicara) dan
perilaku itu juga terjadi dalam diri individu, jika perilaku terjadi
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berpikir pun terjadi. Simbol signifikan memungkinkan inetraksi
simbolik, artinya orang berinteraksi bukan hanya melalui isyarat
melainkan juga melalui simbol signifikan.
Tindak tutur merupakan cara penggunaan simbol yang
signifikan, karena tidak tutur memerlukan kata-kata yang memiliki
makna sehingga dapat diinterpretasi oleh lawan tutur. Lawan tutur
dapat memberikan pemaknaan terhadap tuturan seseorang dengan
memperhatikan beberapa hal antara lain intonasi tuturan dan ekspresi
penutur.
5) Pikiran (mind)
Pikiran menurut Mead adalah percakapan seseorang dengan
dirinya sendiri, pikiran adalah fenomena sosial, karena proses sosial
mendahului pikiran dan proses sosial bukanlah produk dari pikiran.
Krateristik istimewa dari pikiran adalah kemampuan individu untuk
memunculkan dalam dirinya tidak hanya satu respon saja tetapi respon
komunitas secara keseluruhan. Melakukan sesuatu berarti memberi
respon terorganisir, dan jika seseorang memiliki respon itu dalam
dirinya maka juga memiliki pikiran.
6) Diri (self)
Diri adalah kemampuan untuk menerima diri sendiri sebagai
objek, menjadi subjek dan sebagai objek, berkembang melalui
aktivitas dan antar hubungan sosial, diri berhubungan dialektis dengan
pikiran, tubuh akan menjadi diri bila pikiran telah berkembang.
Mekanisme umum diri adalah kemampuan manusia menempatkan diri
sendiri dalam kedudukan sebagai orang lain sehingga kita dapat
kembali ke diri kita sendiri. Mead merunut tahapan: bermain (play
stage), tahap permainan (gamey stage) dan yang terakhir tahap
generalized other.
Cara diri mendapatkan pengaruh yang lebih besar daripada
komunitas adalah membangun komunitas lebih tinggi daripada
komunitasnya, namun harus dipahami adalah pengaruh komunitas
masa lalu dan masa yang akan datang. Kata lain, untuk mengahadapi
orang lain yang digeneralisir, individu harus membangun generalisasai
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orang yang lebih luas, yang tidak hanya terdiri dari masa sekarang,
tetapi juga dari masa lalu dan masa datang.
Diri adalah proses sosial yang berlangsung dalam dua fase
yaitu “I” dan “Me”. “I” adalah tanggapan spontan individu terhadap
orang lain yang tak dapat diprediksi, karena “I” merupakan: sumber
perubahan sosial, penempatan nilai, perwujudan diri, pengembangan
kepribadian defenitif, dan evolusioner sedangkan “Me” adalah
kesadaran akan tanggung jawab, kompormis, konvensional, dan
penerimaan atas orang lain yang digeneralisir.
7) Masyarakat (society)
Masyarakat adalah proses sosial tanpa henti yang medahului
pikiran dan diri. Masyarakat penting dalam pembentukan pikiran dan
diri. Aktor tidak memiliki diri dan belum menjadi anggota komunitas
sesungguhnya hingga mereka mampu menanggapi diri mereka sendiri
seperti yang dilakukan komunitas yang lebih luas, untuk itu aktor
harus menginternalisasikan sikap bersama komunitas.
Komunitas TNI sebagai aktor, mereka senantiasa
menginternalisasi nilai dan norma yang dimiliki oleh komunitasnya.
Dengan demikian, dia menjadi aktor yang hidup dalam suatu keluarga
semua nilai dan norma tersebut akan diwujudkan dalam bersosialisasi
dengan semua anggota keluarga termasuk istri dan anak-anak mereka.
8) Prinsip dasar interaksionisme simbolik
Teori interaksi simbolik memusatkan perhatian pada dampak
dari makna dan simbol terhadap interaksi manusia. Sebagaimana yang
digambarkan oleh Blumer (1969) bahwa makna dan arti memberikan
ciri-ciri khusus pada tindakan sosial manusia dan pada interaksi sosial
manusia. Dengan demikian interaksi simbolik dapat didasarkan pada
tiga premis yaitu (1) manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar
makna dari mereka, (2) makna merupakan suatu produk sosial yang
muncul dalam proses interaksi antarmanusia, dan (3) penggunaan
makna oleh para pelaku berlangsung melalui suatu proses atau
penafsiran.
Tidak ada yang inheren dalam suatu objek sehingga ia
menyediakan makna bagi manusia. Ambillah satu contoh makna yang
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dapat dikaitkan pada ―perempuan‖ bagi orang tetentu perempuan
adalah sesuatu yang dihormati, dijunjung, dan mulia. Namun, bagi
yang lain ―perempuan’ adalah sesuatu yang hanya sebagai mahluk
lemah yang tidak berdaya. Pemberian makna tersebut bergantung dari
interaksi sosial si pemberi makna. Sebagaimana Blumer
mengemukakan bahwa bagi seseorang, makna dari sesuatu berasal
dari cara-cara orang lain bertindak terhadapnya dalam kaitannya
dengan sesuatu itu. Tindakan-tindakan yang mereka lakukan akan
melahirkan batasan sesuatu pada orang lain Ritzer, 2007).
Berdasarkan itu, Blumer menyanggah bahwa individu tidak
dikelilingi oleh objek-objek potensial yang mempermainkan dan
membentuk perilakunya, tetapi manusia adalah pencipta dari objekobjek itu sendiri. Dengan demikian manusia sebagai aktor yang sadar
dan refleksif yang disebut sebagai proses ―self indication” yaitu proses
komunikasi yang sedang berjalan, dalam hal ini individu mengetahui
sesuatu, menilainya, memberinya makna, dan memutuskan untuk
bertindak berdasarkan makna itu.
Mencermati penjelasan Blumer di atas, seseorang bertindak
sesuai dengan dengan pemakanaannya terhadap sesuatu. Misalnya,
seorang anggota TNI memberikan pamaknaan terhadap seorang suami
― suami adalah kepala rumah tangga, kepala berarti pimpinan yang
tidak ubahnya sebagai seorang komandan dilingkungan kedinasan
TNI‖. Pemaknaan ini akan tampak dalam bentuk dan cara dia
bertindak dalam keluarganya khususnya dalam perilaku tindak tutur
sehari-hari. Perilaku tindak tuturnya akan meniru perilaku seorang
komandan kepada bawahan. Hubungan timbal balik ini akan terlihat
pada hubungan suami dan istri dalam keluarga tersebut. Istri dan
suami adalah seorang aktor yang dapat memberi penafsiran yang
berbeda terhadap ―suami‖ sebagai suatu objek.
Aktor dapat memilih, memeriksa, berpikir, mengelompokkan,
dan mentrasformir makna dalam hubungannya dengan situasi mana
ditempatkan dan arah tindakannya. Tindakan manusia penuh dengan
penafsiran dan pengertian. Blumer lebih senang menyebut sebagai
tindakan bersama atau pengorganisasian secara sosial tindakantindakan yang berbeda dari partisiapan yang berbeda pula. Setiap
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tindakan berjalan dalam bentuk prosesual dan masing-masing saling
berkaitan dengan tindakan proseseual orang lain (Ritzer, 2007).
Lanjut Blumer (1969) mengemukakan bahwa orang tidak
bertindak terhadap kebudayaan, struktur sosial, atau semacamnya,
tetapi berdasarkan situasi. Struktur sosial hanya menjadi kerangka
(frame) dalam unit-unit pelaksanaan tindakan tersebut yang sekaligus
membentuk kondisi-kondisi bagi tindakan mereka dan tidak menjadi
penentu tindakan mereka.
Organisasi sosial mungkin relevan dengan perilaku karena
dipertimbangkan oleh individu dalam interpretasi subjektif mereka
dari harapan suatu kelompok untuk saling ketergantungan akan tujuan
bersama dan saling ketergantunagn peran dari individu pada situasi
sosial. Namun, perlu diingat bahwa terdapat gerak mengalir dan
perubahan dalam proses interaksi karena individu terus-menerus
menilai dan menginterpretasi secara sujektif mengenai lingkungan dan
dalam mengontruksikan berbagai tindakan yang terjadi secara timbalbalik (Johnson, 1990).
Para ahli perspektif interaksionisme simbolik mengatakan
bahwa individu merupakan hal yang paling penting dalam konsep
sosiologi. Mereka melihat bahwa individu merupakan objek yang
secara langsung ditelaah dan dianalisis melalui interaksinya dengan
individu yang lain. Di sisi lain, mereka melihat seperti masyarakat,
negara, dan berbagai institusi sosial hanyalah abstraksi belaka, sebab
keberadaannya hanyalah sebagai kumpulan konsep (Soeprapto:2002).
Dalam berinteraksi yang paling umum adalah tatap muka (face
to face) dengan menggunakan simbol atau bahasa sebagai mediumnya.
Bahasa yang dimaksud alah baik bahasa lisan (tindak tutur) maupun
bahasa isyarat). Aliran interaksionalisme simbolik memandang bahwa
semua interaksi antarindividu adalah merupakan pertukaran simbol.
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soeprapto (2002) bahwa ketika
seseorang berinteraksi dengan yang lain, maka secara konstan mencari
petunjuk mengenai perilaku yang cocok dalam konteks itu, dan
bagaimana memaknai pesan atau simbol yang diterima dari pemberi
pesan.
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Interaksionisme simbolik memusatkan perhatian pada
kenyataan sosial tingkat mikro.khususnya kesadaran subjektif dan
iteraksi antar pribadi. Untuk lebih jelas Blumer (1969)
mengemukakan prinsip-prinsip dasar teori interaksi simbolik adalah:
(1) manusia dibekali kemampuan untuk berpikir, (2) kemampuan
berpikir dibentuk oleh interaksi sosial, (3) dalam interaksi sosial
manusia mempelajari makna dan simbol yang menggunakan
kemampuan berpikirnya secara khusus, (4) makna dari simbol
memungkinkan manusia melanjutkan tindakan khusus dan
berinteraksi, (5) manusia mampu mengubah arti dan simbol yang
mereka gunakan dalam tindakan dan interaksi berdasarkan penafsiaran
mereka terhadap situasi, dan (6) manusia mampu membuat dan
memodifkasi perubahan karena kemampuan mereka berinteraksi
dengan dirinya sendiri yang memungkinkan mereka untuk menguji
kerugian dan keuntunagn, peluang tindakan, dan memilih satu di
antara peluang dan tindakan tersebut.
Ritzer dan Goodman (2007) menjelaskan prinsip-prinsip
interaksi simbolik sebagai berikut:
1) Kapasitas berpikir
Individu dalam masyarakat tidak dilihat sebagai unit yang
dimotivasi oleh kekuatan eksternal atau internal di luar kontrol
mereka, tetapi mereka lebih dipandang sebagai sebagai cerminan atau
unit-unit kemasyarakatan. Kemampuan untuk berpikir tersimpan
dalam pikiran. Teori interaksionisme simbolik tidak membayangkan
pikiran sebagai benda dan sebagai sesuatu yang memiliki struktur,
tetapi lebih membayangkan sebagai proses yang berkelanjutan.
Pikiran berhubungan dengan aspek sosialisasi, arti, simbol, diri,
interaksi, dan masyarakat.
2) Berpikir dan berinteraksi
Manusia hanya memiliki kapasitas umum untuk berpikir.
Kapasitas ini diperhalus dengan proses interaksi sosial. Interaksi
simbolik memusatkan interaksi sosial pada sosialisasi. Kemampuan
anak untuk berpikir dkembangkan sejak anak-anak dan diperhalus
sampai sosialisasi selama dewasa. Manis dan Meltzer mengemukakan
bahwa sosialisasi di sini berbeda dengan sosialisasi pada sosiologi
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konvemsional yang bersifat satu arah, sosialisasi dalam
interaksionisme simbolik sosialisasi adalah proses yang dinamis,
artinya aktor dapat menyusun dan menyesuaikan informasi dengan
kebutuhan mereka (Ritzer dan Goodman, 2007).
Interaksi adalah proses untuk mengembangkan kemampuan
berpikir, namun dikatakan oleh Blumer (1969) bahwa terdapat
interaksi yang tidak melibatkan pemikiran yaitu interaksi nonsimbolik, misalnya gerak-gerik isyarat, sedangkan interaksi simbolik
memerlukan proses mental. Pentingnya pemikiran dalam interaksi
simbolik tercermin dalam pandangan Blumer terhadap objek, objek
terdiri atas makna yang diberikan oleh orang yang menjadikan objek
itu . Blumer membedakan tiga jenis objek : (1) objek fisik seperti
pohon, kursi, dll, (2) objek sosial seperti ibu, tentara, dll, dan (3)
objek abstrak seperti gagasan atau prinsip moral.
3) Pembelajaran simbol dan makna
Makna bukan berasal dari proses mental semata, melainkan
berasal dari proses interaksi. Manusia mempelajari simbol dan makna
dalam interaksi sosial. Manusia menanggapi simbol dengan berpikir
karena simbol adalah objek sosial yang dipakai untuk
mempresentasikan apa pun yang disetujui orang yang akan
representasikan (Charon, 1998). Misalnya kata-kata, artefak, dan
tindakan fisik semuanya dapat menjadi simbol. Orang sering
menggunakan simbol untuk mengomunikasikan sesuatu mengenai ciri
mereka sendiri. Misalnya badan tegap, pakaian loreng, kata-kata
instruktif semua itu mengomunikasikan bahwa ia dari komunitas
militer.
Interaksionisme simbolik menggunakan bahasa sebagai sistem
simbol yang sangat luas. Kata-kata adalah simbol karena digunakan
untuk menggantikan sesuatu yang lain. Kata-kata membuat seluruh
simbol yang lain menjadi tepat. Tindakan, objek, dan kata-kata lain
eksis dan hanya mempunyai makna karena telah dapat dideskripsikan
melalui penggunakan kata-kata.
Simbol pada umumnya dan bahasa pada khususnya berfungsi
khusus pada aktor antar lain: (1) simbol memungkinkan orang untuk
menghadapi dunia materil dan sosial dengan memungkinkan mereka
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dengan mengatakan. Bahasa memungkinkan untuk menggolongkan,
mengingat, mengatakan dengan lebih efesien, (2) simbol
memungkinakan orang untuk memahami lingkungan, (3) simbol
meningkatkan kemampuan untuk berpikir. Jika sekumpulan simbol
bergambar hanya meningkatkan kemampuan berpikir secara terbatas,
maka bahasa dapat lebih mengembangkan kemampuan ini secara luas.
Dalam hal ini, berpikir dapat dikatakan sebagai interaksi dengan diri
sendiri, (4) simbol meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan
berbagai masalah, (5) simbol memungkinkan aktor mendahului waktu,
ruang, bahkan pribadi mereka sendiri, (6) simbol memungkinkan kita
membayangkan metafisik, dan (7) simbol memungkinkan orang
menghindar dari perbudakan lingkungan mereka (Charon, 1998).
4) Aksi dan interaksi
Teori interaksionisme simbolik memusatkan perhatian pada
dampak dari makna dan simbol terhadap tindakan dan interaksi
manusia. Manusia dalam berinteraksi melibatkan perilaku lahiriah dan
perilaku tersembunyi. Sebagian besar tindakan manusia melibatkan
kedua jenis perilaku itu.
Simbol dan makna memberikan ciri khusus pada tindakan
manusia pada interaksi sosial yang timbal-balik dalam satu tindakan
sosial. Tindakan sosial adalah tindakan dimana individu bertindak
dengan orang lain dalam pikiran. Artinya, seorang aktor mencoba
menafsir pengaruhnya terhadap aktor lain, aktor lain pun demikian
memikirkan tindakan balasan berdasarkan penafsiran mereka.
5) Membuat pilihan
Kemampuan manusia menggunakan simbol dan arti sehinnga
mereka membuat pilihan tindakan dalam berinteraksi. Mereka tidak
harus menyetujui arti dan simbol yang dipaksakan terhadap mereka,
tetapi mereka dapat menciptakan
makna baru sesuai dengan
penafsiran mereka sendiri terhadap objek atau situasi (Manis dan
Meltzer, 1978).
Hal ini diperjelas oleh Ritzer dan Goodman (2007) dengan
mengutip pendapat Thomas dan Thomas bahwa jika manusia telah
mendefinisikan situasi sebagai sesuatu yang nyata, maka akibatnya
pun adalah nyata. Situasi tersebut telah disediakan masyarakat untuk
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kita, dan yang menjadi sumber definisi sosial kita yang utama adalah
keluarga dan komunitas.
6) Konsep diri (self)
Selain formulasi Meadian, pemikiran tentang konsep diri juga
dikembangkan oleh C.H. Cooley. Cooley mendefinisikan konsep
cermin diri sebagai imajinasi yang agak defenitif mengenai bagamana
diri seseorang yakni, gagasan yang ia sediakan yang muncul dalam
dalam pikiran tertentu dan semacam perasaan yang ditentukan oleh
sikap terhadap hubungan pikiran dan perasaan dengan orang lain. Jadi,
dalam imajinasi, kita merasakan dalam pikiran orang lain beberapa
pemikiran tentang penampilan kita, sikap kita, tujuan kita, karakter
kita, teman-teman kita, sebagai hal yang dipengaruhi olehnya (Ritzer
dan Goodman, 2007).
Blumer (1969) menjelaskan bahwa diri membantu manusia
bertindak tidak hanya sekadar memberikan tanggapan semata atas
stimuli dari luar dengan dua langkah proses penafsiran yang berbeda
yaitu: (1) aktor menunjukkan ke dirinya sendiri sesuatu yang telah
bermakna dari elemen-elemen psikologis yang saling memengaruhi
dan (2) berdasarkan proses komunikasi dengan diri sendiri, penafsiran
menjadi persoalan pengelolaan makna. Aktor memilih, memeriksa,
menunda, mengelompokkan ulang dan mengubah arti dilihat dari
situasi dimana ia ditempatkan dan arah tindakannya.
Tokoh interaksonisme simbolik Goffman (1959) dalam
bukunya Presentation of Self in Everyday Life, bahwa terdapat
ketegangan antara antara diri spontan “I” dan “Me” yang dibatasi
oleh kehidupan sosial. Ketegangan ini tercermin pada ketaksesuaian
antara diri manusiawi kita dan diri kita sebagai hasil proses sosialisasi.
Hal ini disebabkan oleh perbedaan antara apa yang kita ingin lakukan
secara spontan dan apa yang diharapkan orang lain untuk kita lakukan.
Oleh karena itu, untuk mengatasi hal di atas, Goffman membangun
konsep “dramatugi” yaitu pandangan tentang kehidupan sosial
sebagai serentetan pertunjukan drama yang ditampilkan di atas pentas.
Komunikator manusia sebagai pemain sandiwara.
Tulisan Goofman yang lain dalam ‖Face Work”, Goofman
mengembangkan konsep wajah (face) dan kata-kata (line). Dikatakan
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bahwa dalam berinteraksi seorang aktor didorong oleh usaha untuk
menjaga identitas yang diakui secara sosial. Goofman menganjurkan
bahwa semua aktor berkaitan dengan menjaga wajah, karena wajah
merupakan sustu identitas yang diakui oleh didirinya sendiri (self).
Line (kata-kata) merupakan pola verbal dan nonverbal, seorang aktor
menyampaikan pikiran atau pandangannya tentang situasi dan evaluasi
dari dirinya dan orang lain. Untuk menjaga wajah seorang aktor harus
memiliki pengetahuan tentang (1) diplomasi atau keahlian sosial (tact
savoire faire), (2) pandai memainkan kata-kata dalam dua arah dengan
kebaggaan dan rasa penuh perhatian (prideful), dan (3) menjaga
penampilan wajah secara tepat dengan rasa hormat diri (self respect)
karena mereka merasa di atas orang lain.
Dalam kehidupan sosial tersebut terjadi interaksi sosial secara
timbal balik yaitu masing-masing membangun dua pernyataan
(ekspression) yaitu: pernyataan yang diberikan (eksperession given)
sesuai dengan apa yang lazim berlaku dan pernyataan yang dilepaskan
(eksperession given of) yang mengandung informasi yang
memperlihatkan ciri si pembuat pernyataan. Misalnya: Seorang
mempelai wanita mengucapkan kata/pernyataan yang diberikan
―Saya sangat berbahagia‖ namun ekspresi wajahnya biasa-biasa saja
(pernyataan yang dilepaskan). Kedua pernyataan ini termasuk
pernyataan yang tidak saling mendukung.
Aspek dramaturgi yang lain dalah istilah panggung depan
(front stage), panggung belakang (back stage) dan ada panggung
ketiga yang berada diantaranya. Panggung depan adalah pelaksanaan
pertunjukkan yang sebaik-baiknya oleh karena itu dituntut kerja sama
tim, sehingga terjalin hubungan antara aktor dan audien, panggung
belakang adalah dimana fakta disembunyikan. Misalnya: Seorang istri
selalu menunjukkan wajah yang menyenangkan di depan anggota
keluarganya, walaupun sebenarnya dalam suasana yang tidak
menyenangkan.
Bagi Goofman, menjadi diri sendiri (one-self) bukanlah
masalah yang sederhana. Untuk menjadi jenis orang tertentu, maka
semua itu bukanlah semata –mata memiliki atribut yang diinginkan
saja, melainkan juga mempertahankan standar perilaku
dan
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penampilan. Sebuah status, posisi, dan tempat sosial bukanlah sesuatu
yang bersifat material, untuk dimiliki kemudian diperlihatkan. Dia
merupakan perilaku yang sesuai, koheren, dibubuhi, dan diberi
artikulasi dengan baik. Dilakukakn dengan mudah atau penuh dengan
kejanggalan, dengan kesadaran atau tidak, dengan tipu muslihat atau
tidak. Akan tetapi bagaimanapun dia tetap merupakan sesuatu yang
harus dipertahankan, dilukiskan, dan direalisasikan.
Manning (1992) menyimpulkan tentang Presentation of Self
in Everyday Life Gooffman dalam buku yang ditulisnya yang berjudul
―Erving Goffman and Modern Sociology” bahwa manusia baik
individu maupun kelompok adalah untuk mengejar tujuan mereka
masing-masing tanpa menghiraukan kepentingan-kepentingan orang
lain. Individu dipandang sebagai sekumpulan pertunjukan bertopeng
yang menyembunyikan diri dan manipulatif.
Blumer (1969) mengemukakan bahwa interaksionisme
simbolik bertumpu pada tiga premis: (1) manusi bertindak terhadap
sesuatu berdasarkan makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka, (2)
makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang
lain, dan (3) makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses
interaksi sosial berlangsung.
B. Teori Struktur Fungsional

Parsons (1937) dalam mengembangkan analisis fungsionl
pertamanya secara rinci menguraikan fungsi dalam berbagai struktur
dan kenyataan bahwa fungsi dari suatu komponen muncul karena
sesuatu yang dibutuhkan. Sehingga agama, pendidikan, keluarga, dan
ekonomi mempunyai fungsi karena masyarakat membutuhkannya.
Hal ini akan berjalan dengan baik melalui sosialisasi dari agen-agen
sosialisasi.
Cerminan fungsional ditunjukkan dalam keluarga adalah
setiap agen ataau aktor dalam keluarga melaksanakan fungsinya dan
tugasnya adalah termasuk sosialisasi yang merupakan suatu proses
penanaman norma dan nilai yang terinternalisasi oleh setiap anggota
keluarga. Jika membahas mengenai konsep sosialisasi maka terkait
dengan konsep Talkot Parsons, Robert K. Merton dan Berger.
Pandangan Merton mengenai soaialisasi yang bertujuan untuk melihat
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konsekwensi sosial adari pola perilku individu, apakah bekontribusi
terhadap kesejahteraan masyarakat atau malah merusak. Sedangkan
Emil Durkheim yang dijelaskan oleh Poloma (2007), menilai
masyarakat modern sebagai keseluruhan organisme yang memiliki
kebutuhan fungsi-fungsi tertentu, dan jika fungsi-fungsi ini tidak
berjalan sebagaimana mestinya serta kebutuhan tidak mampu
terpenuhi maka keadaan seperti ini akan berkembang kepada suatu
keadaan yang menjadi patologi sosial.
Parsons (1955)
menjelaskan proses sosialisasi dalam
kerangka teori sistem tindakan dengan skema AGIL yang memaksa.
Artinya setiap sistem harus mengahadapai dan harus berhasil
menyelesaikan masalah-masalah, Keempat fungsi memaksa ini
dihubungkan dengan kategori struktural. Masing-masing kategori
struktural terlibat dalam pemenuhan masing-masing fungsi yang
memaksa.
1. Adaptation (adaptasi) yakni aktor yang bertindak dalam peran
sosial dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan
mencocokkannya untuk memuaskan kebutuhan.
2. Goal Attainmen (pencapaian tujuan) yakni cara anggota
masyarakat sebagai seorang aktor atau pemegang peran yang
dimungkinkan untuk mencapai tujuan.
3. Integration (integrasi) adalah sebuah hubungan yang saling
berintegrasi dan berinteraksi atara anggota pada suatu sistem
sosial yang mengatur antar hubungan bagia-bagian yang
menjadi komponennya.
4. Latency (pemeliharaan pola)adalah cara untuk menjamin
individu untu menginternalisasi nilai dan norma yang dianut
bersama .Sehingga hal ini perlu disosialisasikan agar tetap
terpelihara dan semua anggota tetap meningkatkan motivasi
untuk memelihara pola dan kultur yang ada.
Skema AGIL Parsons selalu digunakan dalam semua tingkat
dan sistem teoretisnya, seperti beberapa contoh di bawah ini.
a. Sistem sosial
Pembahasan struktur sosial erat hubungannya dengan sistem
sosial. Struktur sosial membahas pola hak dan kewajiban para pelaku
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dalam suatu sistem interaksi yang terwujud dari rangkaian-rangkaian
hubungan sosial yang relatif stabil dalam suatu jangka waktu tertentu.
Sedangkan sistem sosial lebih pada sejumlah orang atau kelompok
dan kegiatan yang mempunyai hubungan timbal balik secara relatif
tetap pada suatu lingkungan tertentu.
Sebagaimana pendapat Parsons (1951) bahwa sistem sosial
adalah para aktor individu yang saling berinteraksi yang sekurangkurangnya mempunyai lingkungan fisik, atau lingkungan psikhis,
terdorong ke arah kecenderungan untuk mengoptimalkan kebahagiaan
dan antarhubungan mereka yang tetap dan diatur menurut sistem yang
teratur secara kultural serta mempunyai simbol-simbol bersama.
Karena itu, sistem dapat didefinisikan menurut unit, pola, dan
batas-batasnya. Unit terkecil sistem sosial adalah peranan, sedangkan
berbagai pengelopokan individu dapat membentuk unit-unit yang
bertaraf lebih tinggi lagi. Pola interaksi dalam sistem sosial adalah
normatif. Artinya, pola interaksi itu secara cultural ditetapkan sebagai
pola yang tepat dan benar. Batas-batas sebuah sistem dipertahankan
sejauh sistem itu terintegrasi melalui nilai-nilai bersama. Menganalisis
tentang sistem sosial digunakan status dan peranan sebagai unit dasar
dari sistem . Status adalah kedudukan dalam seperti bapak, ibu, guru,
presiden, dan sebagainya. Sedangkan peran adalah perilaku yang
diharapkan atau perilaku normatif yang melekat pada status ibu,
bapak, guru, dll. atau apa yang dilakukan oleh aktor dalam
pemeliharaan keteraturan dalam suatu sistem. Dengan kata lain,
individidu memiliki suatu tempat atau status, dan bertindak atau
peranan sesuai dengan norma dan aturan yang dibuat oleh sistem.
Peranan bersifat timbal balik dalam arti mengandung pengharapan
timbal balik pula. Jadi status sebagai seorang suami mengandung
peranan sebagai pencari nafkah yang baik, peraranan timbal balik
dengan peranan istri, demikian pula sebaliknya (Poloma, 2007).
Ritzer dan Goodman (2007) menjelaskan beberapa persyaratan
fungsional dari suatu sistem yakni: (1) sistem sosial harus terstruktur
dan dapat menjalin hubungan dengan sistem lain, (2) diperlukan
dukungan dari sistem lain untuk kelangsungan hidup suatu sistem, (3)
sistem harus dapat memenuhi kebutuhan aktor dalam proporsi yang
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signifikan, (4) sistem harus mampu menciptakan partisipasi dari
seluruh anggota, (5) sistem harus mengendalikan perilaku yang
berpotensi mengganggu, (6) konflik yang menimbulkan kekacauan
harus dikendalikan, dan (7) sistem sosial memerlukan bahasa.
b. Sistem tindakan
Sistem tindakan (action system) Parsons adalah merupakan
sebuah sistem tingkatan yang berhubungan secara hirarkis secara jelas,
yaitu terjadi dalam dua cara yakni: pertama, masing-masing tingkat
yang lebih rendah menyediakan kondisi atau kekuatan yang
diperlukan untuk tingkat yang lebih tinggi dan kedua, tingkat yang
lebih tinggi mengendalikan tingkat yang berada di bawahnya.
c. Aktor dan sistem sosial
Persyaratan kunci terpeliharanya pola nilai pada sistem adalah
proses sosialisasi dan internalisasi. Sosialisasi yang berhasil adalah
jika norma dan nilai dapat diiternalisasi yang artinya norma dan nilai
itu menjadi bagian dari kesadaran aktor. Hal ini mengakibatkan aktor
sebenarnya dalam mengejar kepentingannya pada dasarnya hanya
mengabdi kepada kepentingan sistem sebagai suatu kesatuan, oleh
karena itu, sistem mengontrol aktor, bukan mempelajari bagaimana
cara aktor menciptakan dan memelihara sistem (Parsons, 1951).
Pada suatu keluarga yang merupakan sosialisasi nilai, anak
dikejar untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan dari orang tua
mereka secara terus menerus dan memungkinkan anak akan
mengalami kehilangan kasih sayang. Konsep seperti ini menurut
Parson disebut passive theory of socialization. Sosialisasi seperti ini
dilihat sebagai sosialisasi satu arah, yaitu orang tua memberikan
penanaman nilai-nilai dalam kepribadian individu sehingga terbentuk
yang disebut sebagai basic personality strukture (Salam, 2000).
Penyesuaian yang dilaksanakan oleh aktor didasari oleh
adanya sosialisasi seumur hidup. Namun, tetap terdapat perbedaan
individual di dalam sistem tetapi perbedaan itu tidak menjadi masalah
yang rumit sebab: (1) mekanisme pengendalian sosial dapat digunakan
untuk mendorong ke arah penyesuaian (2) sistem sosial harus mampu
menghormati perbedaan, bahkan penyimpangan tertentu dan (3)
sistem sosial harus menyediakan berbagai jenis peluang untuk
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kepribadian yang berbeda untuk mengungkapkan citra diri mereka
tanpa mengancam integrasi sistem. Parson, memandang bahwa
keteraturan sosial sudah ada pada struktur sistem sosial itu sendiri.
Sehingga Parsons menganggap bahwa sosialisasi harus
dilengkapi dengan sosialisasi spesifik dalam kehidupan anak, karena
norma dan nilai yang dipelajari oleh anak di masa kecil cenderung tak
berubah, dengan sedikit penguatan cenderung akan berlaku seumur
hidup. Inilah perhatian utama fungsionalisme struktutal (Ritzer dan
Goodman, 2007).
d. Sistem kultural dan kepribadian
Kultur dipandang sebagai sistem simbol yang terpola, teratur,
yang menjadi sasaran orientasi aktor, dan pola-pola yang telah
terlembagakan di dalam sistem sosial, kultur menjadi kekuatan utama
yang mengikat tindakan sosial, kultur menengahi interaksi antaraktor,
mengintegrasikan kepribadian, dan menyatukan sistem sosial
(Parsons, 1990).
Sistem kultur bukan hanya semata-mata menjadi bagian sistem
yang lain, melainkan ia juga memiliki eksistensi yang terpisah dalam
bentuk pengetahuan, simbol-simbol, dan gagasan. Aspek sistem kultur
ini tersedia untuk sistem sosial dan sistem personalitas, tapi tidak
menjadi bagian dari kedua sistem tersebut (Parsons dan Shils, 1951;
Morse, 1961).
Lanjut, Parsons mendefenisikan kultur sebagai sistem simbol
yang terpola, teratur, yang menjadikan sasaran orientasi aktor, aspek
dan sistem kepribadian yang sudah terinternalisasikan, serta polapolanya sudah terlembagakan dalam sistem sosial (Parsons, 1990).
Kepribadian atau personalitas bukan hanya dikontrol oleh
sistem kultur, melainkan sistem sosial. Personalitas didefeniskan
sebagai sistem orientasi dan motivasi aktor yang terorgaisir. Disposisi
kebutuhan menjadi komponen dasar dari suatu kepribadian.
Sebagaimana yang diemukakan oleh Parsons dan Shils (1951) bahwa
disposisi kebutuhan sebagai unit-unit motivasi tindakan yang paling
penting. Disposisi kebutuhan dibedakan dengan dorongan hati (drives)
yang merupakan kecenderungan batiniah yang menjadi energi
fisiologis yang memungkinkan terwujudnya aksi. Dengan demikian
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dorongan akan dipandang sebagai dorongan biologis. Oleh karena itu,
disposisi kebutuhan didefinisikan sebagai kecenderungan yang sama
bukan bawaan, melainkan diperoleh melalui proses aksi itu sendiri
atau disposisi kebutuhan adalah dorongan hati yang dibentuk oleh
lingkungan.
Parsons membedakan tiga tipe dasar disposisi kebutuhan.
Pertama, memaksa aktor mencari cinta, persetujuan dan sebagainya
dari hubungan sosial mereka. Kedua, internalisasi nilai yang
menyebabkan aktor mengamati berbagai kultur. Ketiga, yang adanya
peran yang diharapkan yang menyebabkan aktor memberikan dan
menerima respon yang tepat (Parsons dan Shils,1951). Kondisi ini
menimbulkan citra diri aktor yang fasif. Mereka sebenarnya dipaksa
oleh dorongan hati, atau dipaksa oleh kultur, atau gabungan dari
keduanya kultur dan dorongan hati (yakni disposisi kebutuhan).
Parsons (1970) mengadaptasi pemikiranan Durkheim dan Freud
bahwa internalisasi nilai merupakan bagian dari sosialisasi dari sistem
kepribadian yang pasif, kepribadian merupakan kontrol eksternal dan
pasif. Hal ini dapat diartikan bahwa kepribadian seseorang ditentukan
faktor eksternal, seperti lingungan pisik maupu lingkungan sosial yang
ada di sekitar aktor berada.
e. Organisme perilaku
Organisme perilaku adalah sebuah sistem tindakan yang
menjalankan fungsi penyesuaian diri (adaptation) untuk mengubah
lingkungan eksterna. Parsons menganggap perilaku merupakan salah
satu dari empat sistem tindakan. Organisme perilaku didasarkan atas
konstitusi genetik, yang dipengaruhi oleh proses pengkondisian dan
pembelajaran yang terjadi pada aktor secara individu selama hidup.
Robert K.Merton adalah murid Parsons berpendapat bahwa
objek analisis sosiologi adalah fakta sosial, seperti peranan sosial,
pola-pola institusional, organisasi kelompok, pengendalian sosial, dan
sebagainya. Kecenderungan dari semua penganut teori ini adalah
memusatkan perhatian pada fungsi. Fungsi itu sendiri adalah akibatakibat yang dapat diamati yang menuju penyesuaian diri (adaptation)
dalam suatu sistem sosial (Ritzer, 1985).
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C. Tinjauan Sosiolinguistik dan Pragmatik
a. Teori sosiolinguistik
1) Ruang lingkup
Sosiolinguistik (selanjutnya disingkat SL) terdiri atas sosio
yang berati masyarakat dan linguistik adalah kajian bahasa. Oleh
karena itu, SL adalah gabungan dari dua bidang ilmu yaitu Sosiologi
dan Linguistik sehingga SL dapat dikatakan sebagai suatu kajian
tentang bahasa yang digunakan individu atau masyarakat dalam
menjalin komuniakasi dengan masyarakat lain .
SL disebut oleh Hallyday sebagai linguistik institusional
(institusional linguistics, hal ini berkaitan dengan pertautan bahasa
dengan orang-orang yang memakai bahasa yang terdiri atas aspek
jumlah, sikap, adat-istiadat dan budaya (Sumarsono, 2007).
Tokoh penting SL, Fishman (1972:23) merevisi istilah SL
menjadi sosilogi bahasa dengan menyebutnya sociology of Language
dengan definisinya:
The sociology of language focuses upon the entire gamut of
topics related to the social organization of language behavior
, including not only language usage per se , but also language
attitudes, overt behavior language andlanguage user.
SL menyoroti keseluruhan masalah yang berhubungan dengan
organisasi sosial perilaku bahasa, tidak hanya mencakup pemakaian
bahasa saja, tetapi juga sikap bahasa, perilaku terhadap bahasa, dan
pemakai bahasa.
Batasan seperti di atas menggambarakan SL mengarah ke
bidang sosiologi daripada ke linguistik. Dalam kajian SL dapat
dimulai dari masalah kemasyarakatan, kemudian mengaitkan dengan
bahasa, tetapi memungkinkan pula berlaku sebaliknya; dimulai dari
bahasa kemudian mengaitkan dengan gejala-gejala kemasyarakatan.
Hal ini didukung oleh pendapat Hymes (1973) bahwa
pemakaian data kebahasaan dan dianalisis ke dalam ilmu-ilmu yang
menyangkut kehidupan sosial, dan sebaliknya, mengacu pada data
kemasyarakatan dan menganalisis ke dalam linguistik.
Senada dengan pendapat: Trugill (1974) bahwa SL adalah
bagian dari linguistik yang berkaitan dengan bahasa sebagai gejala
Kajian Tindak Tutur | 33

sosial dan gejala kebudayaan, Pride dan Holmes (1972) bahwa … the
study of language as part of culture and society: kajian bahasa sebagai
bagian dari kebudayaan dan masyarakat.
Pendapat Halliday senada dengan pendapat Nababan (1984)
bahwa SL adalah kajian atau pembahasan bahasa sehubungan dengan
penutur bahasa itu sendiri sebagai anggota masyarakat karena seorang
penutur bahasa adalah anggota masyarakat tutur.
Sebagai anggota masyarakat penutur, terikat oleh nilai-nilai
sosial dan nilai budaya masyarakat, termasuk nilai ketika
menggunakan bahasa. Nilai selalu terkait dengan apa yang baik dan
yang tidak baik, nilai diwujudkan dalam kaidah yang sebagian besar
tidak tertulis tetapi dipatuhi oleh masyarakat. Oleh karena itu, SL
berkaitan dengan variasi bahasa sesuai batas-batas kemasyarakatan
seperti perbedaan usia, jenis kelamin, status sosial, lapisan sosial, dan
sebagainya (Sumarsono, 2007).
Fishman membagi SL menjadi SL makro dan Sl mikro; SL
makro mempunyai objek kajian lebih luas dan lebih besar,
memperhatikan komunikasi anatarkelompok dalam suatu masyarakat
bahasa sampai tingkat bangsa dalam negara. Sedangkan SL mikro
menekankan pada interaksi bahasa antarpenutur dalam suatu
kelompok guyub tutur tertentu, sehingga kalau dicermati SL ini
berbicara mengenai etnografi komunikasi yang sangat dekat dengan
pragmatik dan analisis wacana.
2) Variasi Bahasa dan Kesantunan Berbahasa
a) Variasi bahasa. Penelitian Labov membuktikan bahwa,
seseorang individu tertentu dari kelas sosial tertentu, umur tetentu,
jenis kelamin tertentu akan meggunakan variasi bentu tertentu,
sejumlah kira-kira sekian kali atau sekaian persen dan dalam suatu
situasi tertentu (Suamrsono, 2007).
Melalui penelitian ini dapat dibuat korelasi antara ciri-ciri
linguistik dengan kelas sosial tertentu. Oleh karena itu, jika ingin
memperoleh gambaran yang tepat tentang hubungan antara bahasa dan
lapisan masyarakat, maka kita harus mampu mengukur gejala
linguistik dan gejala sosial agar kita dapat mengadakan korelasi antara
keduanya.
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Pandangan Bernstein sebagaimana yang dikemukakan dan
disimpulkan oleh Sumarsono (2007) tentang ragam bahasa adalah: (1)
penutur kelas menengah dan kelas buruh hanya berbeda dalam hal
konteks (lingkungan) yang kemudian menghasilkan kode yang satu
sama lain berbeda dalam tutur mereka, (2) kedua kode tidak dilihat
sebagai dua ragam (variasi) yang masing-masing berdiri sendiri ,
tetapi hanya merupakan petunjuk jenis variasi yang berbeda yang bias
digunakan, dan (3) struktur keluarga merupakan faktor pembeda
yang sama pentingnya dengan kelas sosial.
Edwar Sapir dan Benjamin Lee Whorf mengemukakan
hipotesisnya yang dikenal hipotesis ―Sapir-Whorf‖ bahasa ibu seorang
penutur membentuk kategori-kategori yang bertindak sebagai jeruji
(kisi-kisi). Dengan demikian bahasa ibu dapat memengaruhi bahkan
mengendalikan pandangan penutur terhadap dunia luar (Sumarsono,
2007). Lanjut dikatan bahwa bahwa bahasa seseorang individu
dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: (1) lingkungan fisik dapat
dicerminkan dalam bahasanya, (2) lingkunagan sosial yang dapat
berpengaruh pada struktur kosa kata, (3) lapisan masyarakat dan kasta,
dan
(4) nilai-nilai sosial (social value) berpengaruh pada
masyarakat.
Apabila pandangan kita arahkan ke tindak tutur, dapat dilihat
bahwa dibalik tindak tutur terdapat nilai-nilai sosial budaya. Artinya ,
dengan melihat tutur seseorang atau sekelompok orang kita dapat
menerka orang itu, dari kelompok mana, makna sosial tuturnya, nilai,
ajaran, dan pandangan hidupnya.
Mencermati beberapa pendapat di atas, maka dapat dikatakan
bahwa perbedaan bahasa baik bahasa non-verbal maupun verbal
khususnya dalam bertindak tutur dipengaruhi oleh lingkungan sosial
dimana individu berasal. Misalnya: di Sulawesi Selatan, orang yang
dilahirkan dan dibesarkan di Kabupaten Bone akan berbeda tindak
tuturnya dalam hal ini intonasi, dialek, dan kosa katanya dengan orang
yang dilahirkan dan dibesarkan di Kabupaten Sengkang walaupun
bahasa yang digunakan sama-sama bahasa Bugis.
b). Kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa adalah milik
semua masyarakat dan bangsa mana pun di dunia. Hal ini dapat dilihat
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dalam istilah coutoise dalam bahasa Prancis, cotesia dalam bahasa
Italia, dan hoffelijkheid dalam bahasa Belanda semua istilah tersebut
merujuk kepada istilah kesantunan.Lakoff, dikenal sebagai ibu
kesantunan modern mengemukakan bahwa kesantunan sebagai sistem
hubungan interpersonal yang dirancang untuk memudahkan interaksi
dan memperkecil potensi terjadinya konflik dan konfrontasi yang
selalu ada dalam interaksi sosial. Wanita lebih enggan mengalami
konflik sehingga mereka lebih suka menggunakan bentuk-bentuk
bahasa yang diperhalus yang bisa memungkinkan terjadinya
perbedaan pendapat tanpa harus berlanjut pada konfrontasi terbuka
(Lakoff, 1975).
Dalam berinteraksi, bahasa sebagai alat berkomunikasi.
Komunikasi antarindividu dibatasi oleh nilai-nilai yang disepakati
bersama. Lingkup sosial budaya memandang bahwa bahasa bukan
hanya menjadi alat komunikasi, melainkan juga merupakan ciri dari
derajat pengguna bahasa tersebut.
Kesantunan berbahasa dari segi moral, setiap bahasa memiliki
kesantunan yang digunakan untuk saling hormat - menghormati
antarsesama. Sumber kesantunan berbahasa adalah umur, naluri,
nurani, agama, keluarga, lingkungan, adat-istiadat, pengalaman,
kebiasaan, dan peradaban bangsa.
Berikut dikemukakan beberapa skala untuk mengukur
kesantunan dalam bertindak tutur.
Skala untuk kesantunan menurut Leech (1983) adalah (1)
cost-benefit scale (skala kerugian-keuntungan); merujuk pada besar
kecilnya keuntungan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak tutur
dalam suatu pertuturan, artinya semakin merugikan tuturan pada
penutur maka semakin santun tuturan tsb, sebaliknya semakin
menguntungkan tuturan itu bagi penutur maka semakin tidak santun
tuturan tesebut. Sehingga semakin menguntungkan diri lawan maka
semakin santun tuturan itu, (2) optionality scale (skala pilihan);
semakin banyak pilihan yang memungkinkan penutur dalam
menentukan pilihan yang leluasa maka semakin santun tuturan
tersebut, (3) indirectness scale (skala ketidaklangsungan); semakin
langsung tuturan itu semakin tindak santunlah tuturan itu, (4)
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authority scale (skala keotoritasan); semakin jauh jarak peringkat
sosial antara penutur dan lawan tutur maka semakin santun pertuturan
tersebut, dan (5) Social distance scale (skala jarak sosial) ; semakin
dekat jarak sosial semakin tidak santun pertuturan itu.
Skala kesantunan Brown dan Levinson bahwa terdapat tiga
skala penentu tinggi rendahnya tinggkat kesantunan dalam bertutur,
skala tersebut adalah: (1) peringkat jarak sosial (social distance); yang
ditentukan oleh umur, jenis kelamin, dan latar belakang sosial
kultural, (2) peringkat status sosial (relative fower); peringkat
kekuasaan yang didasarkan pada kedudukan asimetrik antara penutur
dan lawan tutur, dan (3) peringkat tindak tutur (rangk rating;
)didasarkan atas kedudukan tinda tutur yang satu dengan tindak tutur
lainnya (Rahardi, 2005)
Skala kesantunan Lakoff yang dikemukakan oleh Rahardi
(2005) bahwa terdapat tiga ketentuan yang harus dipenuhi dalam
kegiatan bertutur yaitu: (1) skala informalitas (informalty scale);
ciptakan rasa nyaman dan kerasan dengan tuturan yang natural dan
tidak angkuh, (2) skala ketidaktegasan (hesitancy scale) atau skala
pilihan (opotionality scale); berikan pilihan dan jangan tegang atau
kaku sehingga saling merasa nyaman, dan (3) skala pringkat
kesekawanan/ kesamaan (equality scale); pertahankan sikap ramah
dan bersahabat dan ciptakan rasa kesekawanan dan kesejajaran.
Melihat beberapa pendapat dan skala kesantunan di atas, maka
dapat dikatakan bahwa tuturan yang santun adalah tuturan yang dapat
menciptakan pemahaman, rasa tentram, rasa senang dan nyaman
kepada kedua belah pihak. Dengan demikian sebuah pertuturan jauh
dari konflik fisik maupun psikhis antara penutur dan lawan tutur.
b. Teori pragmatik
Pargmatik adalah bidang linguistik yang mengkaji seluk-beluk
penggunaan bahasa. Istilah pragmatik dalam studi linguistik
diperkenalkan oleh Charles Morris (Cahyono, 1994). Morris adalah
pengikut doktrin atau aliran filsafat behavioristik Amerika, dan
terinspirasi dari Locke dan Peirce kedua tokoh ini adalah pengikut
doktrin filsafat pragmatisme yang mengembangkan teori tanda (sign)
yang disebut semiotika. Dalam pengkajian semiotika, Morris
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membagi tiga cabang pragmatik melalui teori semiotik. Teori
semiotik ini dinamakan teori trikotomi yang meliputi bidang kajian
(1) sintaksis; studi tentang hubungan formal antara tanda-tanda (dalam
struktur), (2) semantik; hubungan antara tanda dengan objek
acuannya, dan (3) pragmatik; studi tentang hubungan tanda-tanda
dengan penafsir/ penafsiran.
Sejak Morris memperkenalkan teori trikotomi ini, muncul
beberapa pandangan yang berbeda. Dalam analisis filosofis, istilah
pragmatik dipandang sebagai kajian dalam tataran sempit. Pandangan
ini dipelopori oleh Carnap menegaskan bahwa: Apabila dipandang
dari sudut penutur bahasa secara umum, maka kita berada dalam
bidang pragmatik. Akan tetapi, jika dipandangdang dari sudut ekspresi
pemakai bahasa dan apa yang direncanakan, kita berada pada bidang
semantik.
Namun, akhirnya Morris dan Carnap sepakat dalam tiga hal,
yaitu:
(1) pragmatik sebagai bidang terapan (pragmatik dan
semantik), (2) pragmatik sebagai objek penelitian ciri-ciri bahasa,
dan (3) pragmatik praktis (apa yang dituturkan). Definisi ini diperkuat
oleh Gazdar (1979:2) pragmatik adalah: (1) studi tentang hubungan
antara bahasa dan konteks yang melatari pemahaman bahasa (ujaran),
(2) studi tentang kesanggupan pemakai bahasa untuk memasangkan
kalimat dengan konteksnya secara tepat, dan (3) studi tentang:
deiksis, implikatur, praanggapan, tindak tutur, dan struktur wacana.
Levinson (1983:9) mendefinisikan pragmatik sebagai studi
bahasa yang mempelajari relasi bahasa dengan konteksnya. Konteks
yang dimaksud tergramatisasi dan terkodifikasi sehingga tidak dapat
dilepaskan dari struktur bahasanya. Batasan tersebut dapat dilihat
pada kutipan berikut. “Pragmatics is the study of those relations
between language and contexst that are grammaticalized, or ecoded
in the structure of a language” (Levison, 1983). Jacob L. Mey
mendefenisikan pragmatik sebagai berikut: “Pragmatics is the study
of the conditions of human language uses as these are determinined
by the context of society” (Mey, 1994). Sedangkan Powell, 2019
mengemukakan bahwa: In pragmatic language, there is an intentional
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distinction between the literal meaning of what is said, and what the
speaker actually means.
Dalam bahasa pragmatis. Ada perbedaan yang disengaja antara
makna literal dari apa yang dikatakan, dan apa arti pembicara
sebenarnya. Investigasi neuroimaging sebelumnya terhadap bahasa
pragmatis telah membandingkannya dengan bahasa literal; namun,
perbedaan seperti itu mungkin dikacaukan oleh tingkat ambiguitas
yang lebih tinggi dalam bahasa pragmatis.
Dari beberapa batasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa
pragmatik adalah ilmu bahasa yang mempelajari kondisi penggunaan
bahasa manusia yang pada dasarnya ditentukan oleh konteks yang
mewadahi dan melatarbelakangi bahasa itu.
Rahardi (2005) menjelaskan bahwa konteks yang dimaksud
adalah mencakup dua hal yaitu (1) konteks yang bersifat sosial (social
context) adalah konteks yang timbul sebagai akibat dari munculnya
interaksi antaranggota dalam suatu masyarakat dan budaya tertentu
dan (2) konteks yang bersifat (societal context) adalah konteks yang
faktor penentunya adalah kedudukan (rank) anggota masyarakat
dalam institusi-institusi sosial yang ada dalam masyarakat dan budaya
tertentu. Societal context timbul karena adanya kekuasaan (power)
sedangkan social context karena adanya solidaritas (solidarity).
Dalam kajian pragmatik, terdapat sejumlah aspek situasi ujar
yang harus diperhatikan, yaitu: (1) penutur-lawan tutur; situasi dalam
komunikasi melibatkan pihak penutur dan llawan tutur, sehingga
unsur ini merupakan bagian dari komunikasi, (2) konteks tuturan;
konteks merupakan suatu latar belakang pengetahuan yang sama-sama
dimiliki oleh penutur dan lawan tutur, (3) tujuan tuturan; ini
dimaksudkan sebagai suatu keinginan yang ingin dicapai oleh pihak
penutur dan lawan tutur, (4) tuturan sebagai bentuk tindakan, bahwa
tuturan disejajarkan dengan tindak ilokusi, dan (5) tuturan sebagai
produk tindak verbal;
tuturan yang digunakan seperti yang
dikemukakan pada aspek ke empat merupakan bentuk tindak tutur
sehingga tuturan merupakan bentuk tindak verbal (Leech, 1983).
Dari uraian pengertian pragmatis di atas, maka secara praktis
dapat didefinisikan sebagai studi yang disejajarkan dengan sintaksis
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dan semantik. Pragmatik adalah ilmu yang membahas mengenai
makna ujaran pada situasi tertentu yang tetap memperhatikan aspek
kebahasaan yang komunikatif dalam proses interaksi. Untuk
mengidentifikasi aspek-aspek tersebut, terdapat beberapa hal yang
memengaruhi antara lain: siapa yang terlibat dalam percakapan,
bagaimana pesan dapat dimaknai dan dipahami oleh komunikator dan
komunikan, bagaimana bentuk respon yang diinginkan dari lawan
tutur, dan latar sosial yang bagaimana yang terdapat pada komunikasi.
1) Tindak tutur
Tindak tutur merupakan unsur pragmatik yang melibatkan
pembicara dan pendengar (komunikan dan komunikator). Teori ini
pertama kali diperkenalkan oleh pakar filsafat dan linguistik dari
Inggris yaitu Austin sejak 1962 dalam tulisannya How To Do Things
With Words. Tulisan ini menguraikan Speech Act yang biasa disebut
tindak tutur atau pertuturan. Austin (1962) mengemukakan bahwa
ketika kita mengakaji tentang makna,
kita tidak hanya
mengosentrasikan diri pada pernyataan-pernyataan kosong seperti
―salju itu putih”, lepas dari konteks, karena bahasa itu benar-benar
dipakai dalam bentuk tutur dan dalam berbagai fungsi.
Cahyono ( 1994) menjelaskan istilah tindak mencakup
tindakan menyuruh, bertanya dan memberitahu. Bentuk- bentuk
tersebut adalah bentuk linguistik yang dikaitkan dengan fungsinya.
Dalam hal ini pengungkapan ide atau gagasan dengan menggunakan
kalimat sebagai medianya tidak semata-mata hanya mengatakan,
tetapi dalam pengucapan kalimat tersebut, aktor juga meninddakan
sesuatu, hal inilah yang disebut tindak tutur.
Searle (1969) merinci tindak tutur dapat diklsifikasikan
berdasarkan fungsi ujaran kedalam lima kategori yaitu: refresentatif,
komisif, direktif, ekspresif, dan deklaratif. Untuk lebih jelasnya akan
diuraikan secara terperinci kelima kategori tersebut.
1. Refresentatif adalah tindak tutur yang berfungsi memberitahu
mengenai sesuatu misalnya: pernyataan, saran, keluhan,
tuntutan, laporan, dan sebagainya.
2. Komisif adalah tindak tutur yang menyatakan bahwa pwenutur
akan melakukan sesuatu misalnya: janji, sumpah,ancaman.
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3. Direktif adalah tindak tutur yang berfungsi untuk membuat
penutur melakukan sesuatu seperti: perintah, saran,
permintaan, dan nasihat.
4. Ekspresif adalah tindak tutur yang berfungsi untuk
mengespresikan perasaan dan sikap mengenai keadaan
hubungan misalnya; penyesalan, permintaan maaf, dan
ungkapan terima kasih.
5. Deklaratif adalah tindak tutur yang menggambarkan
perubahan dalam suatu hubungan misalnya: menetapkan,
menikahkan, memberi nama, dan mengumumkan.
Komunitas TNI sebagai masyarakat tutur memiliki
refresentasi kesantuan berebahasa ditentukan oleh adanya keragaman
dan penggunaan fungsi bahasa yang dimiliki oleh setiap anggota TNI
sebagai masyarakat tutur. Oleh karena itu, kesantunan berbahasa
dalam bertutur tidak dapat dilepaskan dari keragaman fungsi bahasa
tersebut. Sebagaimana Halliday memberi batasan mengenai fungsi
bahasa dalam berkomunikasi yaitu fungsi , (1) instrumental, (2)
interaksional, (3) regulatori (4) personal, (5) heruistik, (6) imajinatif,
dan (7) refresentasi (lihat Savignon, 1983; dan Tolla,1996).
Instrumental adalah salah satu fungsi bahasa yang
menggunakan bahasa untuk mendapatkan atau menyebabkan
terjadinya sesuatu (ada unsur kekuasaan). Misalnya: memerintah,
menghardik, mencacimaki, dan mengintimidasi. Interaksional,
menggunakan bahasa untuk melakukan interaksi dengan orang lain
yang memperhatikan nilai, norma, dan tatakrama yang berlaku dan
dapat
dipakai untuk pertukaran sosial. Misalnya: mengajak,
membujuk, dan memberitahukan. Imajinatif, menggunakan bahasa
dalam bentuk sastra, yang dapat diartikan sebagai penggunaan bahasa
untuk menghibur atau menyenangkan hati orang lain. Misalnya:
memunji, mengandaikandan, merayu. Personal, menggunakan bahasa
dalam pengungkapan perasaan pribadi. Misalnya: kesedihan,
pengaduan, aktualisasi diri, dan belas kasih. Heruistik, menggunakan
bahasa untuk pertanyaan yang memerlukan jawaban. Misalnya:
meminta, mengintrogasi, dan bertanya. Regulatori, menggunakan
bahasa dalam mengontrol tingkah laku orang lain. Misalnya:
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persetujuan, penolakan, mengoreksi, penentuan, dan aturan-aturan.
Refresentasi, menggunakan bahasa untuk mengomunikasikan
informasi. Misalnya: bertanya, menjelaskan fakta, dan melaporkan,
dan menpresentasikan kenyataan.
Austin (1962), berdasarkan sifat hubungannya tindak tutur
dibagi menjadi tiga jenis yaitu: tindak lokusi, tindak ilokusi, dan
tindak perlokusi. Berikut diuraikan ketiga jenis tindak tutur tersebut.
a) Tindak lokusi. Tindak lokusi adalah melakukan tuturan
untuk menyatakan sesuatu. Misalnya: “Perutku sakit!”, ucapan ini
semata-mata semata-mata dimaksudkan untuk memberitahu lawan
tutur bahwa pada saat sipenutur mengucapkan tuturan tersebut perut
si penutur benar-benar dalam keadaan sakit.
b) Tindak ilokusi. Tindak ilokusi adalah tindak tutur yang
selain berfungsi mengimformasikan sesuatu, juga untuk melakukakn
sesuatu atau ilokusi adalah adalah tindak tutur yang inheren/padu.
Misalnya: “Saya tidak menyukai sifatmu yang boros!”. Tuturan
tersebut tidak semata-mata untuk memberitahukan lawan tutur, tetapi
lebih dari itu, penutur mengehendaki lawan tutur untuk mengubah
sifatnya.
c) Tindak perlokusi. Tindak tutur perlokusi adalah tindak tutur
yang berkenaan dengan adanya ucapan orang lain sehubungan dengan
sikap dan perilaku non-linguistik dari orang lain, atau kata lain
perlokusi adalah tuturan yang mempengaruhi perasaan lawan tutur
atau dapat dikatakn sebagai tindak tutur menimbulkan efek ujaran dari
pendengar baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
Misalnya: Seorang suami bertutur kepada istrinya ―Saya menyesal
menikahi kamu‖. Ketika ucapan itu diucapkan kepada istri yang
selama ini mencintai suaminya maka tuturan tersebut dapat melukai
perasaannya, sehingga si istri menjadi menangis, sedih, marah,
dendam, dll. Ucapan suami itulah yang menjadi tindak perlokusi.
Sebuah illustrasi berikut menggambarkan adanya kesejajaran
antara kategori fungsi tutur dengan kategori perilaku sosial,
sebagaimana ditunjukkan oleh kaitan ilokusi dan perlokusinya.
Pendapat ini dijelaskan pula oleh bahwa Lecours (1989) the
functional pertinency of linguistic theories, i.e. as concerned with the
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ways in which linguistic structures are dynamically processed by the
human mind and its subserving brain keterkaitan fungsional teori-teori
linguistik, yaitu berkaitan dengan cara-cara di mana struktur linguistik
diproses secara dinamis oleh pikiran manusia dan otak subservingnya.
― Sepasang suami-istri yang hendak ke pesta, tiba-tiba suami
berkata ―Kamu kelihatan cantik memakai baju itu‖, lokusi kalimat itu
adalah jika benar si istri kelihatan cantik dengan baju itu. Dari sudut
ilokusi tuturan itu adalah pujian, jika istrinya benar-benar cantik, maka
mungkin perlokusinya adalah si istri tersenyum dan mengucapakan
―Terima kasih”. Ketika ilokusi tadi adalah ejekan, apabila si istri
tidak kelihatan cantik, maka perlokusinya adalah si istri tersinggung
dengan berucap ―Saya tidak jadi ke pesta”.
2) Komponen tindak tutur
Komponen tindak tutur dijelaskan oleh Hymes (1973) dalam
bukunya Foundations of Sociolinguistics: An ethnographic Approach.
mengemukakan bahwa terdapat 16 komponen tindak tutur sebagai
berikut.
1. Bentuk Pesan (Message Form);bentuk pesan merupakan hal
yang mendasar dan merupakan salah astu pusat tindak tutur, di
samping isi pesan. Bentuk pesan adalah menyangkut cara
bagaimanasesuatu itu dituturkan.
2. Isi Pesan (Message conten);bentuk dan isi pesan merupakan
pusat tindak tutur dan pokus bagi sturktur sintaksis. Isi pesan
berkaitan dengan persoalan apa yang dikatakan, menyangkut
topik dan perubahan topic.
3. Latar (setting); latar mengacu pada waktu dan tempat
terjadinya tindak tutur, dan biasanya mengacu pada keadaan
fisik.
4. Suasana (scene); berbeda dengan latar, suasana mengacu ada
latar psikhologis, batasan budaya tentang kejadiandalam
suasana tertentu.
5. Penutur (speaker, senser)
6. Pengirim (adressor)
7. Pendengar (heare, receiver, audience).
8. Penerima (addressee)
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9.
10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

Kempatnya oleh disebut sebagai pelibat atau partisipan.
Maksud –hasil (purpose-outcome); untuk kepentingan ini
maka partisipan dan latar disesuaikan.
Maksud-tujuan (purpose-goal); sulit membedakan dengan
komponen ke-9, karena keduanya adalah aspek maksud,
Hymes menyebutnya keduanya menjadi ―end‖, mencakup
tujuan dalam angan dan sebagai hasil.
Kunci (key); kunci mengacu pada cara, nada, atau jiwa
(semangat) tinda tutur yang dilakukan.
Saluran (channel); saluran mengacu pada medium
penyampaian tutur: lisan, tertulis, telepon, telegram, dll.
Bentuk tutur ( form of speech); bentuk tutur mengarah kepada
tatananan kebahasaan seperti dialek, dan variasi bahasa secara
luas, sedangkan gaya tutur (speech style) kelompok atau
individu, situasi, dan genre.
Norma interaksi (norm of interactions); semua kaidah yang
mengatur pertuturan bersifat imperatif (memerintah). Perilaku
khas yang berlaku dalam satu kelompok tutur.
Norma interpretasi (norm of interpretations); interpretasi dari
tanda disesuaikan dengan sistem keyakinan dan kebiasaan
yang dianut oleh kelompok tutur.
Genre; memasukkan ke dalam kategori-kategori seperti: puisi,
dongeng, teka-teki,cacian, doa, dsb.

Keenambelas komponen ini disederhanakan sendiri oleh
Hymes menjadi sebuah istilah yang berbentuk akronim dalam bahasa
Inggris yaitu SPEAKING sebagai berikut.
S = Situation meliputi latar dan suasana (3,4)
P = Participant; penutur, pengirim, pendengar, penerima
(5,6,7,8)
E = End (tujuan) maksud dan hasil (9,10)
A = Act sequence (urutan tindak); bentuk da isi pesan (1,2)
K = Key (kunci) (11)
I = instrumentalities (peranti); saluran dan bentuk tutur (12,13)
N = Norm (norma); norma interaksi dan norma interpretasi
(14,15)
G = Genre
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D . Teori Komunikasi Interpersonal Suami Istri
Manusia dapat bertahan hidup di dunia ini karena adanya
interaksi dengan orang lain. Berinteraksi dengan dengan orang lain
berarti membangun suatu komunikasi, dalam hal ini komunikasi
dapat terjalin jika menggunakan sahasa sebagai medianya.
Sebagaimana Schutz (1966) menjelaskan, manusia hidup memiliki
tiga kebutuhan sosial yaitu: (1) inclusion; kebutuhan untuk
mempertahankan dan menumbuhkan hubungan yang memuaskan
dengan orang lain dalam hal ini melalui interaksi dan sosialisasi, (2)
control; pengendalian dan kekuasaan, dan (3) affection; rasa cinta dan
kasih sayang.
Komunikasi adalah peristiwa sosial; peristiwa yang terjadi
ketika manusia berinteraksi dengan manusia lain. Individu yang
berinteraksi dan saling memengaruhi.
Sebagaimana yang
dikemukakan oleh Rakhmat (2007) bahwa jika individu berinteraksi
terdapat tiga kejadian yang ada di dalamnya yaitu: (1) proses belajar
yang meliputi aspek kognitif dan afektif (aspek berfikir dan aspek
merasa), (2) proses penyampaian dan penerimaan lambang-lambang,
(3) mekanisme penyesuaian diri seperti sosialisasi, permainan
peranan, identifikasi, proyeksi, agresi,dsb.
Pengertian komunikasi berspektif sosiologi sebagai berikut:
Cherry (1964) mendefinisikan komunikasi sebagai usaha untuk
membuat satuan sosial dari individu dengan menggunakan bahasa atau
tanda yang memiliki peraturan bersama untuk berbagai kegiatan untuk
mencapai tujuan. Harnack dan Fest (1964) menganggap komunikasi
sebagai komunikasi sebagai proses interaksi di antara orang untuk
tujuan integrasi intrapersonal dan interpersonal.
Apabila sosiologi melihat posisi komunikasi sebagai integrator
sosial, filasafat melihat komunikasi sebagai hubungan timbal balik
antarmanausia dan alam, kaum fenomenologi melihat pesan sebagai
objek kesadaran yang dinamis, pesan ditelaah dengan
menghubungkannya pada kondisi empiris yang menjadi konteks pesan
tersebut (Rakhmat, 2007).
Sedangkan Fisher (1978) menyebut empat ciri pendekatan
psikologi komunikasi yaitu: (1) penerimaan stimuli secara indrawi
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(sensory reception of stimuli, (2) proses yang mengantarai stimuli dan
respon (internal mediation of stimuli, (3) proses prediksi respons
(prediction of rensponse), dan (4) peneguhan respons (reinforcement
of response).
Komunikasi bersifat interpersonal maka komunikasi
anatrapribadi menjadi salah satu unsur paling penting dalam
membentuk pribadi, memodifikasi sikap-perilaku individu,
meningkatkan relasi, menyehatkan jiwa, memberdayakan individu,
bahkan ampuh dalam mengatasi konflik-konflik kepentingan jika
dilakukan dengan efektif (Barus, 2005).
Tubbs dan Moss (1974) menjelaskan tanda-tanda komunikasi
yang efektif adalah: (1) pengertian; penerimaan yang cermat dari isi
stimuli seperti yang dimaksudkan oleh komunikator, (2) kesenangan;
tidak semua komunikasii ditujukan hanyan untuk menyampaikan
inforamsi, tetapi komunikasi juga dilakukan untuk menimbulkan rasa
hangat, akrab, dan senang kepada orang lain, (3) memengaruhi sikap;
komunikasi juga adalah proses memengaruhi sikap, pendapat, dan
tindakan orang lain (4) hubungan sosial yang baik; manusia adalah
mahluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, kebutuhan sosial adalah
kebutuhan untuk adalah kebutuhan untuk menumbuhkan dan
mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan orang lain, dan
(5) tindakan; tindakan nyata yang yang dilakukan komunikate.
Komunikasi dalam keluarga terjalin dalam keluarga antara
lain, komunikasi suami dan istri.Suami -istri berarti dua orang yang
dipersatukan dalam sebuah janji perkawinan dan mereka terikat satu
sama lain, baik secara fisik maupun emosiaonal, dan keterkaitan cinta
menciptakan kesatuan jiwa- raga, pikiran, perasaan, kemauan, dan
kehendak. Mereka berjanji untuk hidup bersama dalam membangun
keluarga yang didasarkan cinta kasih dan melaksanakan perintah
Tuhan dalam keluarga. Oleh karena itu, perkawinan perlu terusmenerus dipertahankan, dilestarikan, dan sejauh mungkin diabadikan
dengan berbagai uapaya keras dan perjuangan yang gigih. Kuncinya
terletak pada kemahiran berkomunikasi interpersonal (Barus, 2005).
Komunikasi interpersonal berlangsung di antara individu,
bersifat mempribadi, dan senantiasa dibangun oleh sendi-sendi
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pengakuan akan harkat, martabat, dan hak asasi orang lain secara
manusiawi. Komunikasi interpersonal suami-istri dalam keluarga
adalah memosisikan suami atau istri maupun anak dalam kelaurga
sebagai suatu pribadi yang layak untuk dihargai, dihormati, dan
diberdayakan.
Komunikasi interpersonal adalah bagian dari komunikasi
kelompok. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bungin (2008)
bahwa kelompok adalah sekumpulan orang –orang yang terdiri atas
dua orang atau lebih. Kelompok memiliki hubungan yang intesif
antara satu sama lain, terutama kelompok primer dalam hal ini
keluarga khususnya suami istri.
Dalam kehidupan rumah tangga, hubungan interpersonal
suami-istri memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan
berkeluarga, terutama jika hubungan tersebut dapat memberi dorongan
kepada kedua belah pihak dalam hal perasaan, pemahaman informasi,
dukungan, berbagai bentuk komunikasi yang memengaruhi citra diri.
Bungin (2008) mengemukakan bahwa komunikasi
interpersonal dalam keluarga yang penuh dengan ketegangan dapat
menimbulkan penyakit psihkis dan fisik. Sebaliknya, pasangan suami
istri yang saling mencintai, saling menyenangkan cenderung terhindar
dari penyakit tersebut. Hal ini diperkuat oleh Severin dan Tankard, Jr.
( 2005) bahwa orang lain mempunyai pengaruh yang sangat besar
pada sikap kita, perilaku kita, bahkan persepsi kita.
Menurut Rahmat (1996) apabila seseorang gagal
menumbuhkan hubungan interpersonal, maka ia akan menjadi agresif,
senang berkhayal, dingin, sakit fisik maupun mental, dan menderita
flight syndrome (keinginan untuk melarikan diri dari lingkungannya).
Untuk menghindari dampak seperti di atas, Nick dkk (2002)
menyarankan enam sifat keluarga yang harus dimiliki untuk
membangun keluarga harmonis: (1) mempertahankan dan
mewujudkan komitmen, (2) penghargaan dan kasih sayang, (3)
komunikasi yang fositif, (4) tersedianya waktu bersama, (5)
kesejahteraan spiritual, dan (6) kemampuan mengatasi stress.
Setiap kegiatan komunikasi interpersonal adalah proses
timbal balik yang berlangsung secara tatap muka. Semakin baik
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hubungan interpersonal, maka semakin terbuka orang untuk
mengungkapkan dirinya, semakin cermat persepsi untuk orang lain.
Dengan demikian konflik interpersonal pun dapat diminimalisir.
E. Tinjauan psikologi
Psikologi pada abad ke-19 yang bersumber dari ilmu jiwa
diperkenalkan oleh Plato. Plato (400 tahun sebelum Masehi)
berpendapat bahwa jiwa manusia terbagi atas dua bagian yaitu jiwa
rohania dan jiwa badaniah. Jiwa rohaniah adalah jiwa yang paling
tinggi yang besumber dari rasio dan logika, sedangn jiwa badania
yang terdiri atas kemauan dan nafsu atau perasaan. Dengan demikian
maka jiwa manusia memiliki tiga macam daya yaitu: kecerdasan,
kemauan, dan nafsu daya perasaan (Gerungan, 1991). Berikut akan
diuraikan secara rinci.
a. Pandangan psikologi sosial tentang manusia
Beberapa aliran psikologi yang terintegrasi kedalam psikologi
sosial antara lain, psikoanalisis, behavirisme, kognitif, gestalt, dan
humanistic. Aliran tersebut akan dibahas sebagai berikut.
1) Konsep manusia dalam psikoanalis
Sumarsono (2997) menjelaskan pendapat Freud bahwa
perilaku manusia merupakan hasil interaksi tiga sub-sistem dalam
kepribadian manusia yaitu (1) Id; bagian kepribadian yang
menyimpan dorongan biologis manusia yaitu libido dan agresif (eros
dan thanatos), (2) Ego; menjembatani tuntutan id dengan dunia luar,
membantu menusi menundukkan tuntutan kebutuhan biologis
(hewani) dan hidup sebagai wujud yang rasional, dan (3) Superego;
adalah hati nurani (concienci) yang merupakan internalisasi dari
norma-norma sosial dan kultur masyarakatnya.
Tailor, et al. (2009) menjelaskan kembali pendapat Freud
bahwa perilaku manusia dimotivasi dari dorongan dan influs internal
yang kuat seperti seksualitas dan agresi. Perilaku orang dewasa
dibentuk oleh konflik psikologis yang belum terselesaikan yang dapat
dirunut ke masa kanak-kanak, kekuatan batin baik faktor sadar
maupun bawah sadar memberi kekuatan dan memengaruhi perilaku
manusia.
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Psikologi sosial pun memandang bahwa manusia dalam
berinteraksi lebih mempertimbangkan sederetan kebutuhan dan
keinginan manusia, menekankan cara dimana situasi dan hubungan
sosial yang dapat menimbulkan kebutuhan dan motif, yang pada
gilirannya orang melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan.
Jika dilihat dari pandangan di atas, maka dapat dikatakan
bahwa aliran psikoanalisis memandang perilaku manusia merupakan
interaksi komponen biologis (id), komponen psikologis (ego), dan
komponen sosial (superego).
2) Konsepsi manusia dalam aliran behaviorisme
Aliran behaviorisme dipelopori oleh Pavlov dan Skinner.
Memandang bahwa perilaku yang dapat dianalisis melalui yang
tampak saja, yang dapat diukur, yang dapat dilukiskan, dan dapt
diramalkan. Hal ini dihubungakan dengan teori belajar dalam
psikologi sosial bahwa seluruh perilaku manusia kecuali insting
adalah hasil belajar dari lingkungan (Taylor, et al. 2009) .
Senada dengan Aristoteles, John Locke sebagaimana yang
dijelaskan oleh Sumarsono (2007) bahwa ketika manusia lahir, jiwa
manusia bagai “tabula rasa” yang siap dilukis dengan pengalaman,
karena mentalnya tidak memiliki warna ― I ‖ tetapi warna mental
didapat dari pengalaman. Hal ini mengasumsikan bahwa kepribadian
dan mental seseorang amat dipangaruhi oleh lingkungan. Lingkungan
dapat membentuk dan mewarnai karakter dan perilaku seseorang.
3) Konsepsi manusia dalam aliran kognitif
Aliran ini bersumber dari tokoh rasionalisme Descrates, Plato,
dan Khant sebagaimana yang diungkapkan bahwa jiwalah (mind) yang
menjadi alat utama ilmu pengetahuan, jiwa menafsirkan pengalaman
indrawi secara aktif; mencipta, mengorganisasikan, menafsirkan,
mendistorsi, dan mencari makna (Sumarsono, 2009).
Para ahli kognitif menyepakati bahwa kognitif adalah ―the
study of memory, attention, perception, reasoning, problem solving,
and cretivity”. Dalam pengertian ini berarti bahwa kognitif memiliki
makna yang sangat luas yang melipuiti memori, perhatian, persepsi,
bahasa, penalaran, pemecahan masalah, dan kreativitas (Elliot, at all
.2000). Sedangkan Phye & Andre (1986) mengemukakan bahwa
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psikologi kognitif sebagai ―the study of the structures and components
for frocessing information”. Dengan demikian psikolog kognitif
berkonsentrasi pada stuktur pemrosesan informasi yang terinfut dalam
fotografi memori manusia.
Gardner (1985) secara rinci mengindentifikasi lima ciri-ciri
kognitif yaitu: (1) refresentation; kreativitas otak manusia memilki
saluran internal yang dapat memberikan kesan atau gambaran
terhadap orang lain atau suatu peristiwa, (2) computers; pemikiran
manusia disamakan dengan computer yang dapat menerima,
mengolah, dan menyimpan informasi dalam memori, (3) deempasis
on effect, context, culture, and history; memberi penekanan pda
pengaruh konteks, budayah dan sejarah, (4) interdisciplinary studies;
aliran ini terkait dengan ilmu lain seperti psikology dan ilmu syaraf,
dan (5) classical philoshophical problems; bahwa dapatkah pikiran
manusia selalu ditampilkan dalam kesan otak.
Pikiran manusia disamakan oleh Gadner dengan computer,
dipandang sebagai alat yang mampu mentransormasi informasi,
menyimpan sesuatu dalam memori. Otak manusia sebagai alat
manipulasi simbol yang mentransfer kode informasi eksternal ke
dalam refresentasi internal kemudian menghasilkan output.
Aliran ini juga bersumber dari psikologi Gestalt yang
dikembangkan oleh Kohler, Koffka, dan Lewin pada tahun1930-an di
Amerika. Fokus mereka adalah pada cara invidu memandang dan
memahami objek, kejadian, dan orang. Menurut mereka, orang
memahami situasi atau kejadian bukan dari sesuatu elemen yang
diskret, melainkan dari keseluruhan yang dinamis. Sebelum bertindak,
manusia menangkap dulu pola secara keseluruhan (Taylor, at alll.
2009).
Berikut ditampilkan pada Gambar 1 bagaimana manusia
menerima, memproses, menyimpan, dan merespon atas informasi
yang diterimanya.
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Gambar 1. Proses informasi kognitif (Ellis dan Hunt,1993)
Aliran ini relevan dengan psikologi sosial , karena dalam
kajian kognisi sosial adalah bagaimana kita memandang dan
memahami dunia sosial kita. Salah satu tekniknya adalah belajar,
belajar merupakan imitasi/ peniruan (modeling) artinya belajar itu
tidak hanya mengamati tetapi juga meniru perilaku orang lain.
4) Konsepsi manusia dalam aliran humanistik
Aliran ini banyak diilhami oleh fenomenologi dan
ekstensialisme. Fenomenologi memandang bahwa manusia hidup
dalam ―dunia kehidupan‖ yang dipersepsi dan diinterpretasi secara
subjektif. Setiap orang mengalami dunia dengan caranya sendiri
(Brower, 1983).
Carl Rogers dikenal sebagai bapak psikologi humanistik
memberikan pandangan dan beberapa asumsi aliran ini, sebagaimana
diungkapkan oleh Coleman dan Hammen (1974) sebagai berikut.
1. Setiap manusia hidup dalam pengalaman yang bersifat pribadi
(I,Me, or Myself).
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2. Manusia berperilaku adalah untuk mempertahankan,
meningkatkan, dan mengaktulaisasikan diri.
3. Individu bereaksi pada situasi sesuai dengan persepsi tentang
dirinya dan dunianya- ia bereaksi terhadap relitas seperti yang
dipersepsikan olehnya dengan cara yang sesuai dengan konsep
dirinya.
4. Anggapan adanya acaman terhadap diri akan diikui oleh
pertahanan diri.
5. Kecenderungan batiniah manusia ialah menuju kesehatan dan
keutuhan diri, rasional, konstruktif, dan pengembangan
aktualisasi diri.
b. Sikap, perilaku dan kepribadian
1). Pengertian
Sikap merupakan suatu konsep psikologi yang kompleks.
Tidak ada satu definisi yang dapat diterima bersama oleh para pakar
psikologi. Suatu hal yang dapat diterima bersama bahwa sikap berakar
dalam perasaan.
Gerungan (2004) mengemukakan bahwa sikap adalah keadaan
mental dan saraf dari kesiapan, yang diatur melalui pengalaman yang
memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respons individu
pada semua objek dan situasi yang berkaitan dengannya. Namun
sebaliknya, masih dalam buku yang sama, Krech dan Crutchfield,
yang sangat mendukung persfektif kognitif, mendefinisikan sikap
sebagai organisasi yang bersifat menetap dari proses motivasional.
Anastasi (1982) mendefinisikan sikap sebagai kecenderungan
untuk bertindak secara suka atau tidak suka terhadap sesuatu objek.
Misalnya, kelompok orang, adat kebiasaan, keadaan, atau institusi
tertentu.
Birren at all. (1981) mendefinisikan sikap sebagai kumpulan
hasil evaluasi seseorang terhadap objek, orang, atau masalah tertentu.
Sikap menentukan bagaimana kepribadian seseorang diekspresikan,
sikap lebih merupakan stereotype seseorang. Oleh karena itu, melalui
sikap seseorang, dapat dikenali siapa orang itu sebenarnya.
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Chaiken dan Stangor berpendapat bahwa sikap terdiri atas tiga
komponen, yakni; komponen afektif, yaitu perasaan yang dimiliki oleh
seseorang terhadap sesuatu objek; komponen kognitif adalah
kepercayaan atau keyakinan yang menjadi pegangan seseorang; dan
komponen konatif, adalah kecenderungan untuk bertingkah laku atau
berbuat dengan cara-cara tertentu terhadap suatu objek. Perpaduan
antar-ketiga komponen tersebut lebih sesuai dengan pengertian sikap
terbaru yang diterima oleh banyak pakar ( Balitbang, 2003).
Nilai sesungguhnya ada dalam kenyataan, namun tidaklah
bereksistensi. Nilai tersebut haruslah merupakan esensi yang
terkandung dalam barang atau sesuatu perbuatan (Kattsoff, 1995).
2) Hubungan antara sikap dengan nilai dan perilaku
Menurut Fraenkel (1977) nilai dapat didefinisikan sebagai
standar dari perbuatan, keindahan, dan harga yang diakui oleh
seseorang. Seseorang berusaha berbuat sesuai dengan standar tersebut
atau berusaha untuk mempertahankannya. Coleman dan Glaros
(1987) menyatakan pertimbangan internal dan eksternal yang dimilik
oleh seseorang tentang suatu barang, tujuan dan perbuatan, yang
dipertimbangkan, diinginkan atau tidak diinginkannya.
Sikap dan nilai merupakan konstruk hipotetik, dan menjadi
dorongan, bimbingan internal bagi terwujudnya perilaku seseorang.
Perbedaan antara keduanya ialah nilai lebih bersifat global daripada
sikap, menjadi sasaran yang lebih abstrak yang ingin dicapai, dan
mendasari pandangan hidup seseorang. Oleh karena itu, nilai menjadi
kriteria atau ukuran yang bersifat abstrak dalam membuat
pertimbangan dan mengambil keputusan.
3) Pembentukan sikap
Menurut Olson dan Zanna bahwa manusia mempunyai sifat
bawaan, misalnya kecerdasan, temperamen, dan sebagainya. Faktorfaktor ini memberi pengaruh terhadap pembentukan sikap seseorang.
Selain itu, manusia juga mempunyai sikap warisan yang terbentuk
dalam keluarga. Namun, secara umum para pakar psikologi sosial
berpendapat bahwa sikap manusia terbentuk melalui proses
pembelajaran dan pengalaman (Balitbang, 2003)
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Menurut Klausmeir (1985), ada tiga model belajar dalam
rangka pembentukan sikap. Ketiga model itu ialah: (1) mengamati dan
meniru, (2) menerima penguatan, dan (3) menerima informasi verbal.
Model-model ini, sesuai dengan kepentingan penerapan dalam dunia
pendidikan. Tiga model tersebut sebagai berikut.
a) Mengamati dan meniru. Pembelajaran model ini
berlangsung melalui pengamatan dan peniruan. Bandura (1977)
menyebut proses pembelajaran ini dengan pembelajaran melalui
model (learning through modeling). Menurut Bandura banyak tingkah
laku manusia dipelajari melalui model, yakni dengan mengamati dan
meniru tingkah laku dan perbuatan orang lain, terutama pada orangorang yang berpengaruh misalnya orang tua, guru, politikus, dan
tokoh masyarakat yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari.
Melalui proses pengamatan dan peniruan ini akan terbentuklah pola
sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan orang yang ditiru.
b) Menerima penguatan. Pembelajaran model ini berlangsung
melalui pembiasaan operant, yakni dengan menerima atau tidak
menerima atas suatu respons yang ditunjukkan. Penguatan dapat
berupa ganjaran (penguatan positif) dan dapat berupa hukuman
(penguatan negatif). Dalam proses pendidikan, guru atau orang tua
dapat memberikan ganjaran berupa pujian atau hadiah sesuai dengan
nilai-nilai ideal tertentu, sehingga lambat-laun respons yang diberi
ganjaran tersebut akan bertambah kuat dan sikap anak akan terbentuk.
Baron dan Byrne (1981) mengemukakan hasil penelitian yang
menunjukkan bahwa banyak individu yang cepat mengekspresikan
pandangan tertentu, apabila diberi ganjaran untuk perbuatan yang
mendukung pandangan tersebut.
c) Menerima informasi verbal. Informasi tentang berbagai hal
dapat diperoleh melalui lisan atau tulisan. Informasi tentang objek
tertentu yang diperoleh seseorang akan memengaruhi pembentukan
sikapnya terhadap objek yang bersangkutan.
4) Perubahan sikap
Beberapa teori mengemukakan tentang perubahan berbagai
sikap. Teori-teori itu adalah teori pembelajaran (learning theory), teori
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fungsional (functional theory), teori pertimbangan (judgement theory),
dan teori konsistensi (consistency theory).
a) Teori pembelajaran (learning theory). Teori ini melihat
perubahan sikap sebagai suatu proses pembelajaran yang tertarik pada
ciri-ciri dan hubungan antara stimulus dengan respons dalam suatu
proses komunikasi. Program komunikasi dan perubahan sikap
memberikan sumbangan yang amat bermakna terhadap perkembangan
seseorang (Baron dan Byrne, 1981).
Dari pendapat di atas, maka dapat diasumsikan bahwa ada
empat unsur dalam proses pembujukan yang dapat memengaruhi
perubahan sikap yaitu penyampaian (sebagai sumber informasi baru),
komunikasi (informasi yang disampaikan), penerima, dan situasi.
b) Teori fungsional (functional theory). Pelopor teori ini
adalah Katz dan Stoland. Menurut teori ini bahwa manusia
mempertahankan sikap yang sesuai dengan kepentingannya.
Perubahan sikap terjadi dalam rangka mendukung suatu maksud yang
ingin dicapai. Menurut teori ini, sikap merupakan alat untuk mencapai
tujuan. Oleh karena itu, untuk mengubah sikap seseorang, terlebih
dahulu harus dipelajari dan diketahui kepentingan atau yang ingin
dicapai oleh seseorang. Ada empat fungsi sikap sesuai dengan
kebutuhannya yaitu: sebagai alat (instrumental), pertahanan diri (egodefensive), ekspresi nilai (value-ekspressive), dan pengetahuan
(knowledge) (Balitbang, 2003).
c) Teori pertimbangan sosial (sosial judgment theory). Teori
ini menganut pendekatan yang lebih bersifat kognitif tentang
perubahan sikap, yang memberikan penekanan pada persepsi dan
pertimbangan
individu tentang objek, orang, atau ide yang
dievaluasinya.
Pelopor teori ini adalah Asch dan Sherif, menurut teori ini
bahwa sikap sebagai suatu daerah posisi dalam suatu skala, yang
mencakup ruang gerak penerimaan, ruang gerak tidak pasti, dan
ruang gerak penolakan.
d) Teori konsistensi (consistency theory). Teori ini
dikembangkan oleh Wagner dan Heider, toeri ini beranggapan bahwa
perubahan sikap berdasarkan suatu asumsi umum, bahwa manusia
Kajian Tindak Tutur | 55

akan berusaha untuk mewujudkan keadaan yang serasi dalam dirinya.
Jika terjadi suatu keadaan yang tidak serasi, misalnya terjadi
pertentangan antara sikap dan tingkah laku, maka manusia akan
berusaha untuk menghilangkan realitas tersebut dengan mengubah
salah satu sikap atau tingkah lakunya ( Balitbang, 2003),
c. Membentuk persepsepi terhadap orang lain
Manusia berinteraksi dengan lingkungan adalah dengan
membangun persepsi tarhadap lingkungan, objek (benda), orang,
maupun terhadap nilai. Ketika kita ingin mepersepsikan seseorang,
maka apa pun informasi yang tersedia untuk membentuk persepsi
tersebut, kita membuat penilaian terhadap kepribadiannya.
Taylor, et al (2009) mengemukakan bahwa untuk membentuk
kesan terhadap orang lain, ada enam prinsip yang harus diingat: (1)
orang membentuk kesan terhadap orang lain dengan cepat berdasarkan
informasi minimal dan kemudian menyebut ciri-ciri umum dan
sederhana, (2) memberi perhatian khusus pada ciri yang menonjol dari
seseorang atau kualitas yang membuat orang berbeda dengan orang
lain, (3) memberi makna koheren pada perilku, bukan
menginterpretasi secara terpisah, (4) menata persepsi dengan
mengelompokkan stimuli, alih-alih melihat setiap orang sebagai
individu tersendiri, (5) gunakan sturktur kognitif untuk memahami
perilau orang lain, dan (6) kebutuhan pihak dan tujuan
penginterpretasi memegaruhi persepsi.
Berikut, diuraiakan beberapa pendapat tentang cara individu
mempresepsi orang lain.
Zebrowitz, dkk. (2002) mengemukakan bahwa ciri
personalitas berdasarkan fisik seseorang, misalnya kita mendapat
kesan bahwa wajah baby-face adalah orang yang ramah, penuh kasih
sayang, jujur dan lemah dan individu yang berwajah menarik memberi
kesan bahwa dia adalah orang yang cerdas.
Taylor dan Fiske (1978) mengemukakan bahwa kemenonjolan
(salience) dapat menjadi dasar persepsi kita terhadap orang lain.
Kemenonjolan memiliki konsekwensi bagi persepsi seseorang karena:
(1) perilaku yang mencolok menarik lebih banyak perhatian dan (2)
kemenonjolan memengaruhi persepsi kausalitas karena orang yang
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lebih mencolok dianggap memiliki pengaruh lebih besar dalam
konteks sosialnya.
Pendapat di atas senada dengan perinsip persepsi objektif
Gestalt, cahaya terang, suara bising, gerakan, dan hal baru adalah
kondisi-kondisi yang paling kuat dalam menciptakan kesan (McArhtur
dan Post, 1977).
Kim dan Rosenberg (1980) mengatakan bahwa
kita
cenderung menilai seseorang dengan melihat karakter utamanya,
untuk menentukan karekter utama (central trait) adalah dengan
mengasosiasikan dengan banyak krateristik lainnya. Kita punya dua
dimensi utama dalam mengambil kesimpulan tentang karakter oarng
lain. Kita cenderung mengevaluasi orang lain berdasarkan kualitas
yang berhubungan dengan tugas atau kompetensi intelektual dan
kualitas interpersonal atau social.
Menurut Osgood bahwa aspek evaluasi adalah aspek
terpenting dalam kesan kita, apakah kita menyukai seseorang tau
tidak. Dimensi evaluatif adalah dimensi dasar terpenting di antra
sekian banyak dimensi yang mengatur kesan kita tentang orang lain.
Sedangkan Anderson bahwa dalam mengevaluasi orang, kita
mengombinasikan positif-negatif sehingga membentuk rata-rata untuk
membentuk kesan keseluruhan. Namun, kemungkinan akan kembali
ke evaluasi dasar kita. Misalya: jika seseorang tampak menyenangkan,
kita akan berasumsi bahwa orang itu juga menarik, pintar, dan baik
hati. Sebaliknya, jika tampak buruk, maka kita juga berasumsi dia
licik, jahat, dan bodoh. Pendapat ini dapat disebut dengan halo efek
artinya orang yang disukai akan diasumsikan punya banyak sifat baik
( Taylor, et al, 2009).
Linville , dkk (1989) mengemukakan bahwa jika kita hanya
memiliki sedikit informasi dengan orang lain, kemungkinan kita akan
mengandalkan prototype untuk kategori tertentu unuk memahami
orang lain.
Emosi spesifik atau perasaan bahagia atau marah perceiver
akan memengaruhi pemberian kesan terhadap orang lain. Ketika kita
sedang bahagia, kita cenderung memandang orang lain secara positif,
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sebaliknya jika kita marah, kita cenderung menciptakan kesan yang
lebih ekstrim
(Stangor, 1990).
Gesn dan Ickes (1999)
untuk meningkatn keakuratan
penilaian kita terhadap orang lain perlu dijalin komunikasi dan emapti,
sebab jika kita menjalin komunikasi dan empati terhadap orang lain,
kita tampak lebih memahami apa yang mereka pikirkan, memandang
sesuatu sebagaimana mereka memandang sesuatu itu, sehingga kita
akan lebih akurat dalam menyimpulkan pikiran dan perasaan mereka.
Oleh karena itu, perlu kita memahami keadaan emosi seseorang
melalui ekspresi wajah, isyarat, non verbal, dan verbal ( saluran
paralinguistikmisalnya; isi ucapan, nada suara, tinggi rendah suara,
jeda dalam berkata-kata). Namun, harus diketahui bahwa nonverbal
dapat membantu kita untuk medeteksi kebohongan tetapi tetap
diperlukan tiga saluran komunikasi untuk lebih efektif (Toris dan
DePaulo, 1984).
F. Konsep Keluarga dan Fungsinya
1. Pengertian keluarga
Keluarga merupakan bagian dari masyarakat yang berintegrasi
dan memiliki peran dalam suatu proses kemasyarakatan. Keluarga
merupakan satu-satunya lembaga sosial yang diberi tanggung jawab
untuk mengubah organisme biologi menjadi manusia. Untuk
mengubah organisme biologi menjadi sosiologis dibutuhkan keluarga
sebagai agen untuk mengenal peran tingkah laku dalam menyesuaikan
diri dengan lingkungannya (Goode, 2004).
Pengertian lain tentang keluarga dikemukakan oleh Kartono
(1992) yaitu kelompok sosial paling intim, yang diikat oleh relasi
seks, cinta kesetiaan dan pernikahan; dimana perempuan berfungsi
sebagai istri dan laki-laki berfungsi sebagai suami. Sedangkan
pendapat Suparlan (1993) mengatakan bahwa hubungan antaranggota
keluarga dijiwai oleh suasana kasih sayang.
Lanjut, MacIver dan Page (1952) mengemukakan beberapa
ciri-ciri keluarga: (1) keluarga merupakan hubungan perkawinan, (2)
berbentuk perkawinan atau susunan kelembagaan yang berhubungan
dengan perkawinan yang disengaja dibentuk dan dipelihara, (3) suatu
sistem tata-nama dan perhitungan garis keturunan, (4) terdapat
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ketentuan ekonomi untuk membesarkan anak, dan (5) memiliki
tempat tinggal bersama (rumah).
Soekanto (2004) mengemukakan bahwa keluarga adalah unit
pergaulan hidup terkecil dalam masyarakat yang memiliki peranan
tertentu, peranan yang dimaksud adalah sebagai berikut.
1. Keluarga berperan sebagai pelindung bagi pribadi-pribadi yang
menjadi anggota, dimana ketentraman dan ketertiban diperoleh
dalam wadah tertentu.
2. Keluarga merupakan unit social-ekonomis yang secara materil
memenuhi kebutuhan anggotanya.
3. Keluarga menumbuhkan dasar-dasar bagi pergaulan hidup.
4. Kelaurga merupakan dimana manusia mengalami proses
sosialisasi awal, yakni suatu proses dimana manusia
mempelajari dan mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang
berlaku dalam masyarakat.
Mencermati beberapa pengertian di atas maka dapat dikatakan
bahwa keluarga adalah suatu sistem terkecil di masyarakat yang terdiri
atas ayah, ibu dan anak hidup dalam suatu rumah yang setiap
anggotanya saling memenuhi kebutuhan baik kebutuhan biologispsikologis maupun sosial-ekonomi, sehingga kententraman dan
kedamaian akan tercipta dalam mewujudkan tujuan bersama
pembentukan kepribadian yang baik.
Namun, perlu diketahui bahwa lingkungan dan jenis pekerjaan
membentuk sebagian kepribadian dan perilaku ayah atau ibu.
Misalnya para pegawai, TNI, wiraswasta pada umumnya membawa
pola hidup mereka ke dalam rumah. Jika suami dan istri memiliki
jenis pekerjaan yang berbeda tentu akan terjadi dualisme pola
kehidupan di dalam keluarga tersebut. Sehingga jika terjadi hal seperti
ini masing-masing anggota seharusnya saling dapat menyesuaikan
untuk menghindari konflik dalam rumah tangga.
a. Fungsi Keluarga
Parsons (1951) mengemukakan bahwa terdapat dua fungsi
esensial keluarga yakni pertama keluarga sebagai tempat sosialisasi
yang utama bagi anak-anak dan tempat mereka dilahirkan dan kedua
tempat stabilitas kepribadian remaja atau orang dewasa. Sedangkan
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Subandiroso (1987) mengatakan bahwa fungsi keluarga adalah
pemenuhan kebutuhan biologis, wadah emosionl (perasaan),
pendidikan, sosialisasi, ekonomi,dan pemuasan sosial.
Khaeruddin, (2002) merinci menjadi tujuh fungsi keluarga
sebagai berikut.
1. Fungsi ekonomi yaitu keluarga merupakan satuan social yang
mandiri. Anggota keluarga memenuhi kebutuhan dasar keluarga
yang diperoleh melalui unit-unit produksi keluarga.
2. Funsi social yaitu keluarga member status dan prestise kepada
anggotanya.
3. Fungsi edukatif yaitu keluarga merupakan sarana pertama
pemberian pendidikan kepada anak-anaknya.Anak memperoleh
segi-segi utama dari pembentukan kepribadian, tingkah laku,
budi pekerti, sikap dan reaksi emosinya. Keluarga menjadi
wadah untuk meletakkan dasar kepribadian sebagai bekal untuk
bermasyarakat.
4. Fungsi perlindungan yaitu keluarga melindungi anggota dari
ancaman fisik, ekonomi dan psikho-sosial.
5. Fungsi religius yaitu keluarga memberikan pengalaman
keagamaan bagi anggotanya.
6. Fungsi rekreatif yaitu keluarga merupakan pusat rekreasi
kepada anggotanya.
7. Fungsi afeksi yaitu keluarga memberikan kasih sayang dan
keturunan. Fungsi ini memberikan kebutuhan akan kasih sayang
dan rasa dicintai pada anggota keluarga yang sangat dibutuhkan
untuk kelansungan hidup manusia. Manusia dapat tumbuh
menjadi kasar, kejam, bila hidupnya tidak mendapat cinta dan
kasih sayang.
Keinginan setiap anggota keluarga adalah tercapainya keluarga
bahagia, sejahtera, dan harmonis. Oleh karena itu, peran dari setiap
anggota keluarga haruslah berjalan sesuai dengan perannya masingmasing.
Dewasa ini, lingkungan keluarga dan masyarakat terjadi
perubahan sosial karena adanya kemajuan teknologi dan globalisasi,
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hal ini akan berdampak kepada tuntutan kebutuhan anggota keluarga
pun semakin konpleks dan meningkat. Mencerrmati perubahan
tersebut, Achir (1994) memadatkan fungsi keluarga menjadi delapan
fungsi sebagai berikut.
1. Fungsi keagamaan yaitu mendorong anggotanya untuk menjadi
orang yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika fungsi
ini berjalan dengan baik maka anggoata kelarga tersebut kan
termotivasi untuk menjaankan amal badahnya.
2. Fungsi sosial budaya yaitu memberikan kepada anggotanya
kekayaan budaya bangsa yang akan menjadi bekal masa depan.
3. Fungsi cinta dan kasih sayang yaitu memberikan landasan yang
kokoh hubungan antara anak dengan anak, anak dengan orang
tua, suami dengan istri, serta hubungan antargenerasi sehingga
keluarga menjadi wadah yang pertama dan utama untuk
mendapatkan kasih sayang dan cinta.
4. Fungsi perlindungan atau proteksi yaitu menumbuhkan rasa
aman dan kehangatan sehingga dapat menjamin perlindungan
lahir batin bagi seluruh anggotanya.
5. Fungsi reproduksi yaitu
melanjutkan keturunan yang
disesuaikan dengan keseimbangan internal dalam keluarga,
antarkeluarga, antarmasyarakat, dan daya dukung lingkungan.
6. Fungsi sosilisasi dan pendidikan yaitu pemberian pendidikan
kepada anak sebagai sumber dayainsani sebagai bekal masa
depan.
7. Fungsi ekonomi yaitu unsure pendukung kemampuan dan
kemandirian keluarga dalam bidang ekonomi sesuai dengan
kemampannya.
8. Fungsi pembinaan lingkungan yaitu kepada angota keluarga
kemamuan untuk menempatkan diri secara seras, selaras, dan
seimbang dalam era perubahan yang dinamis.
Pendapat di atas dapat dirangkum dalam pendapat Horton dan
Hunt (1984) yang mengatakan bahwa fungsi keluarga secara garis
besar dibagi tiga yaitu: (1) fungsi biologik, (2) fungsi afeksi, dan (3)
fungsi sosialisasi.
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa jika fungsi afeksi dapat berjalan dengan baik,
maka fungsi-fungsi yang lain akan berfungsi dengan baik pula.
Msalnya: Ketika suami –istri saling menyayangi, menghormati, dan
menghargai satu sama lain maka sosialisasi nilai-nilai dan norma pada
anaka kan berjalan dengan sendirinya. Demikian pula pada fungsifunsi yang lain. Untuk menoptimalkan fungsi-fungsi tersebut setiap
anggota keluarga harus menjalankan kewajiban masing-masing
dengan baik tanpa ada unsur paksaan atau penekanan dari luar.
2. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Peranan dari setiap anggota keluarga harus berjalan sesuai
fungsinya, dengan begitu komunikasi dapat berjalan secara efektif.
Terjalinnya komunikasi yang efektif akan meminimalkan KDRT baik
terhadap istri maupun terhadap anggota keluarga yang lain.
KDRT merupakan petanda keharmonisan dalam rumah tangga
yang tergantikan oleh situasi konflik dalam tataran sosiologis diartikan
sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (kelompok)
dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan
menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya, maka KDRT dapat
diartikan sebagai tindakan penggunaan kekuasaan atau wewenang
secara sewenang-sewenang tanpa batasan (abuse of fower) yang
dimiliki oleh pelaku, yaitu suami atau istri maupun anggota lain dalam
rumah tangga, yang dapat mengancam keselamatan dan hak-hak
individual masing-masing (Manan, 2008).
Semua anggota dalam suatu rumah tangga merupakan mahluk
sosial yang yang lahir dan terbentuk oleh lingkungan sosialnya.
Pengaruh lingkungan sosial (milieu) rumah tangga terhadap watak
dan perilaku seseorang di dalam rumah tangga amat besar. Rumah
tangga dengan suami-istri dan anggota lain yang berasala dari latar
belakang budaya yang berbeda rentang terhadap KDRT, terlebih lagi
jika masing-masing pihak tidak memiliki kearifan budaya lokal (local
wisdom) dan landasan normatif yang kuat untuk menjunjung tinggi
martabat dan kehormatan setiap individu.
KDRT sesungguhnya terjadi dalam situasi konflik yang dipicu
oleh perbedaan dalam berbagai aspek antara anggota dalam keluarga
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khususnya suami-istri. KDRT yang mencuat ke ranah publik
menunjukkan KDRT terjadi karena perbedaan kepribadian antara
pelaku dan korban yang umumnya oleh perbedaan adatistiadat/budaya, agama atau keyakinan.
Perbedaan- perbedaan itu membuat anggota –anggota dalam
rumah tangga terutama suami istri kadang-kadang satu sama lain sulit
untuk saling memahami. Komunikasi yang tidak efektif ini dapat
menimbulkan kesalahpahaman pada kedua pihak. Misalnya, sesuatu
yang dianggap baik oleh pelaku kekerasan belum tentu baik terhadap
korban, sehingga mereka sulit untuk memenuhi keinginan masingmasing.
Jika hal ini terjadi maka keutuhan dalam keluarga dapat
terancam, dan pendidikan dan sosialisasi nilai kepada anak akan
berpengaruh. Sebagaimana penelitian Marybeth Shin manyimpulkan
bahwa kurangnya interaksi antara orang dewasa (orang tua) maka
akan menghambat kognitif anak. Jika terjadi kekerasan dalam rumah
tangga otomatis akan mengurangi respon dan kasih sayang kepada
anak. Hasil penelitian Norman Radin meneliti sikap ayah kepada anak,
menyimpulkan bahwa anak yang ayahnya bersikap ramah, memuji,
dan melayani pertanyaan anak menunjukkan IQ lebih tinggi
dibandingkan kepada ayah yang selalu memarahi anak, menunjukan
IQ yang lebih rendah (Dagun, 2002).
Fiore Lerner & Kennedy menyimpulkan bahwa kurang lebih
80% daripada perempuan korban kekerasan ini mempunyai schizoid
personality . Perempuan yang memiliki kepribadian seperti ini
cenderung
bersikap suka menyendiri, tidak bergaul dengan
masyarakat, bersikap pasif dan kurang memerlukan dukungan dari
segi kasih sayang maupun bantuan dari orang lain. Hal ini disebabkan
karena kepribadian seperti ini lebih mudah menerima penderitaan
akibat kekerasan daripada mengambil keputusan untuk keluar dari
situasi tersebut (Salmi, 2009).
Hasil survei yang dimuat pada jurnal ”Kandai” yang
dilakukan oleh Marwiah, survei ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana persepsi perempuan kontenporer mengenai bahasa dan
kebahagiaan dalam keluarga, dilakukan dengan memberikan angket
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kepada 67 responden. Hasil survei ini menemukan 62,68 yang
berpendapat bahwa bahwa perilaku tindak tutur suami yang cenderung
kasar dapat mengurangi kebahagiaan dan keharmonisan dalam
keluarga khususnya hubungan suami istri (Marwiah, 2010).
Lanjut, pakar psikologi barat Lenore Walker sebagaimana
dikutip oleh (Salmi, 2009) menjelaskan masalah psikologi perempuan
yang menjadi korban kekerasan rumahtangga ini melalui teori
Learned Helplessness. Walker menyimpulkan bahwa
masalah
kekerasan dalam rumahtangga ini sebenarnya terjadi diakibatkan oleh
adanya perbahan tingkah laku pasangan dan korban itu sendiri. Beliau
mengemukakan bahwa terdapat tiga fase tertentu dalam kejadian
KDRT yaitu: (1) fase peningkatan tekanan, (2) fase insiden
kekerasan, dan (3) fase berbulan madu.
1) Fase peningkatan tekanan
Fase ini pelaku atau suami akan menyerang pasangan dengan
kata-kata yang kesar dan tuduhan yang menyakitkan hati pasangan
akibat kesalahan kecil perempuan tersebut. Pergaduhan kecil mungkin
berlaku. Pada waktu ini perempuan yang menjadi korban akan
menjadi pasif, berada dalam ketakutan, mendiamkan diri, mencoba
untuk tidak memabalas kemarahan pelaku. Mereka sering
menyalahkan diri sendiri kerana tidak dapat mengendalikan keadaan.
Namun kemarahan pealku atau suami biasanya berlanjut dan
meningkat sehingga tidak dapat dikontrol.
2) Fase insiden kekerasan
Fase ini tekanan atau stress memuncak sehingga ke tingkat
maksimal dan berakhir dengan kekerasan. Laki-laki kadang-kadang
bersikap karena pengaruh di luar yang tidak ada hubungannya dengan
perempuan tersebut atau istri. Pada fase ini kekerasan fisik, seksual
atau lebih merbahaya lagi pembunuhan dapat terjadi.
3) Fase berbulan madu
Setelah kekerasan dan pertikaian belalu, pasangan kembali ke
fase ini. Suami menjadi terlalu pemaaf, menyadari kesalaha kesalan
mereka , menjadi sangat penyayang dan berjanji tidak akan melakukan
perbuatan tersebut lagi di masa yang akan datang. Korban atau
perempuan ini mencoba mempercayai dan kasih sayang yang di
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berikan oleh suami. Hal itu menjadi hadiah yang sangat penting
kepada perempuan tersebut . Maka perempuan merasa berasalah jika
mereka meninggalkan keluarga, dan merasa dirinya bertanggung
jawab sebagai isteri untuk menjaga kebahagiaan suami dan anakanak.
Kejadian semacam ini akan kerap berulang pada waktu
tertentu dan tingkat intensitasnya berubah-ubah yaitu fase berbulan
madu menjadi singkat dan fase kekerasan meningkat.
Barus (2005) mengemukakan bahwa kehidupan keluarga
menjadi tidak harmonis disebabkan karena suami istri tidak memiliki
keterampilan berkomunikasi yang baik, sehingga begitu banyak
konplik yang muncul kepermukaan yang tidak dapat diselesaikan
dengan somasi yang memuaskan oleh kedua belah pihak.
Sedangkan Harley yang dijelaskan oleh Nilakusumawati dan
Srinadi (2009) mengemukakan bahwa ketidak cocokan atau sumber
konflik dalam rumah tangga adalah karena pasangan tidak dapat
memenuhi kebutuhan masing masing yang meliputi: kebutuhan
seorang istri adalah kebutuhan akan kasih sayang (affection),
percakapan (conversation), ketulusan dan keterbukaan (honesty and
openness), komitmen finansial (financial commitment) dan komitmen
keluarga (family commitment). Sedangkan kebutuhan suami adalah
kebutuhan seksual (sexual fulfillment), kebersamaan dalam rekreasi
(recreational companionship), memiliki pasangan yang menarik (an
attractive spouse), dukungan dalam rumah tangga (domestic support)
dan kekaguman (admiration).
G. Studi-studi yang Relevan
Kajian gender dan tindak kekerasan dalam rumah tangga
adalah merupakan fenomena yang menjadi perhatian secara global.
Dalam hal ini korban kekerasan umumnya adalah kaum perempuan.
Kekerasan yang menimpa kaum perempuan bukan hanya termasuk
kekerasan fisik, melainkan kekerasan tersebut dapat bebentuk
kekerasan psikhis, diantaranya adalah kekerasan dalam bentuk tindak
tutur.
Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para pakar
bahasa, gender, dan pakar ilmu psikologi dan komunikasi antara lain
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penlitian William Labov tentang tutur di kota New York, yang
penelitiannya berjudul ―The Sosial Stratification of English in New
York” Ia melaksanakan wawancara dan dan perekam kepada
informan. Informan tersebut dipilih melalui sampel acak (random
sampling) sebanyak 340 orang. Labov dapat membuktikan bahwa
seseorang individu tertentu dari kelas sosial tertentu, umur tertentu,
jenis kelamin tertentu akan menggunakan variasi linguistic bentuk
tertentu. Terdapat korelasi tertentu antara ciri-ciri linguistik dengan
kelas sosial. Disimpulkan bahwa semakin rendah kelas sosial semakin
kasar tindak tutur yang digunakan dan jenis kelamin perempuan lebih
cenderung mengunakan bahasa baku dibandingkan dengan laki-laki
(Sumarsono, 2007).
Penelitian Oishi dan Diener (2001) yang bertujuan untuk
mengetahui pesepsi orang Eropa Amerika dan Orang Asia Amerika
tentang kebahagiaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa orang yang
bahagia cenderung mendasarkan kepuasan hidupnya pada domaindomain yang mereka kuasai dengan baik sedangkan orang yang tidak
bahagia adalah mereka yang tidak menguasai. Misalnya ketika orang
mengejar tujuan sesuai dengan pemahaman dirinya maka mereka akan
merasakan kebahagiaan subjektif. Orang Eropa-Amerika bahagia pada
tercapainya tujuan subjektif misalnya hiburan dan kesenangan,
sedangkan orang Asia-Amerika mengejar tujuan memuaskan orang
tua dan teman.
Penelitian Mahmudah (2005) tentang ―Sikap dan Perilaku
Bahasa Kelompok Sosial Menengah terhadap Penggunaan Bahasa
Indonesia Ragam Baku di Kota Makassar‖. Penelitian ini melibatkan
129 responden yang terdiri atas 60 orang laki-laki dan 69 orang
perempuan. Sampel dipilih secara acak berlapis bertujuan. Penelitian
ini menyiratkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia ragam baku
lebih ditentukan oleh tingkat pendidikan daripada perbedaan gender.
Nilakusumawati dan Srinadi yang berjudul ―Perselingkuhan
dan Perceraian (Suatu Kajian Persepsi Wanita) yang dilakukan di Kota
Denpasar. Penelitian ini mengambil sampel secara purpossif sebanyak
50 responden. Penelitian ini adalah jenis penelitian survei dengan
menggunakan kuisioner sebagai instrumennya. Penelitian ini
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bertujuan untuk mengetahui persepsi perempuan terhadap perceraian
dan perselingkuhan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa
perselingkuhan atau perceraian disebabkan oleh faktor-faktor sebagai
berikut: (1) kurangnya komunikasi, (2) fator ekonomi, (3) kurangnya
perhatian pasangan terutama soal kebutuhan batin, (4) penguasaan
diri (iman), dan (5) pasangan terlalu mendominasi (Nilakusumawati
dan Srinadi, 2009).
Pakar psikologi barat Lenore Walker menerangkan masalah
psikologi wanita yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga
ini melalui teori Learned Helplessness . Teori ini pada awalnya telah
diperkenalkan oleh Martin Seligman yang menjalankan ujicoba
terhadap anjing yang di kurung dan diberikan sengatan listrik
beberapa kali. Anjing tersebut pada akhirnya menyerah kalah dan
tidak berbuat apa-apa untuk melarikan diri walaupun peluang untuk
melarikan diri itu diberikan. Permasalahan ini dan pemikiran seperti
ini akan didapati
pada mereka yang mempunyai masalah
keputusasaan. Tanda-tanda keputusasaan adalah bersikap pesimistik,
tidak memiliki motivasi, merasa diri tidak berguna, menyalahkan diri
sendiri, bahkan sampai bunuh diri. Walker berpendapat bahwa
perempuan yang telah berulangkali didera mengalami keputusasaan
akan memiliki pemikiran bahwa apa pun yang mereka lakukan tidak
akan mengubah keadaan menjadi lebih baik sehingga mereka
menyerah kalah dan tidak memiliki motivasi lagi untuk berusaha
melepaskan diri sehingga mereka hanya dapat membiarkan diri
mereka disakiti (Salmi, 2009).
H. Kerangka Pikir
Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis permasalahan
perilaku tindak tutur komunitas TNI berdasarkan perspektif
perempuan akan dipayungi oleh teori interaksionisme simbolik
Blumer (1969) dan teori struktur fungsional Parsons (1937).
Pendekatan interaksionisme sibolik , akan melihat melihat
bagaimana proses interaksi dalam keluarga khususnya interaksi
suami-istri selaku penggunaan simbol.
Sehingga akan tampak
bagaimana aktor memaknai simbol yang diterimnya disesuaikan
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dengan nilai dan norma yang dianutnya. Hal ini akan tampak
bagaimana aktor berperilaku dalam bertutur sehari-hari untuk
menjalin hubungan interpersonal pada keluarga khususnya hubungan
suami istri. Konsep ini pula akan mengungkap bagaimana aktor akan
mewujudkan cerminan diri dari setiap perilaku dan tindakan yang
dilakukan, sehingga segala perilaku dan tindakan tersebut akan
dipersepsi oleh orang lain. Hasil dari persepsi dan pemaknaan
tersebutlah yang akan memberikan suatu dampak kepada diri individu
baik secara psikologis maupun secara sosiologis. .
Kerangaka teori struktur fungsional memandang bahwa
keluarga adalah sebuah sistem yang dinamis yang saling berhubungan
antara sub- sub sistem yang ada dalam keluarga tersebut. Apabila
terjadi sesuatu kelainan pada salah satu sub sistem yang ada di
dalamnya maka akan berpengaruh kepada sistem secara kesuluruhan.
Sehingga analisis fungsionalnya menekankan pada hubungan internal
antarsubsistem dalam keluarga. Oleh karena itu, status dan peran dari
setiap anggota keluarga akan menentukan berhasil tidaknya suatu
sistem menjalankan fungsinya.
Beberapa pendekatan lain yang digunakan adalah pendekatan
teori psikhologi social, psikologi kognitif. Pendekatan ini
mengarahkan kita untuk menganalisis bagaimana tindak tutur itu akan
menimbulkan efek secara psikologis maupun sosiologis terhadap
anggota keluarga khususnya istri. Selain itu, dengan teori psikologi
sosial dapat dipahami bagaimana seseorang mempersepsi orang lain,
bagaimana individu bertindak dan
merespon stimulus yang
diterimanya. Bagaimana manusia berinteraksi dengan dirinya dan
pikirannya, sehingga ia dapat mengeksprikan tindakannya melalui
simbol-simbol yang signifikan.
Konsep sosiologi bahasa dan kajian prgmatik , khususnya
digunakan dalam melihat bagaimana fungsi-fungsi bahasa Halliday
difungsikan dalam menjalin komunikasi intrepersonal suami istri
dalam keluarga. Komunikasi tersebut dipresentasikan melalui tindak
tutur. Sedangkan sosiologi keluraga digunakan sebagai pedoman
untuk melihat bagaimana fungsi-fungsi keluarga itu dapat berfungsi
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dengan baik, dan dampak yang ditimbulkan jika fungsi –fungsi
tersebut tidak berjalan sesuai dengan fungsi yang diharapkan.
Pada akhirnya pendekatan multiparadigma digunakan dalam
menganalisis permasalahan secara menyeluruh. Dengan demikian
akan dilihat bagaimana interaksionisme simbolik yang semakin
sintetik dengan teori lain seperti Sistem Sosial Parsons. Hal ini akan
terlihat bagaimana perilaku itu dipengaruhi secara objektif oleh
sturktur dan secara subjektif oleh pemaknaan dan interpretasi pada
simbol sesuai dengan pendekatan interaksionisme simbolik Blumer.
Bagaimana suami dan istri melaksanakan peran masing-masing dalam
menjalin hubungan interpersonal. Bagaimana kedua belah pihak
saling memahami dan berinteraksi baik atas tuntutan subjektif
individu maupun tuntutan objektif sturktur TNI dalam keluarga
sebagai suatu sistem.
Bagian berikutnya dari buku adalah memberikan gambaran
tentang setting dari studi kasus yang dilakukakan oleh penulis yang
mecoba mendeskripsikan bagaimana kehidupan keluarga TNI.
Bagaimana penggunaan fungsi-fungsi bahasa oleh komunitas TNI
dalam keluarga. Bagaimana tindak tutur TNI dipesepsi oleh
perempuan dalam hal ini istri secara psikhologis dan sosiologis.
Bagaimana tindak tutur TNI berdampak kepada anggota keluarganya
dalam hal ini anak-anak TNI.
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BAB III
SETTING STUDI KASUS
A. Gambaran Umum Daerah Penelitian Kabupaten Kolaka

1. Keadaan Wilayah dan Penduduk

Gambar 2 Peta Administratif Kabupaten Kolaka
Kabupaten Kolaka memiliki luas wilayah daratan 6.198,38 km2
dan wilayah perairan 15.000 km2. Daerah Kabupaten Kolaka berada
di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi dan secara geografis terletak pada
bagian Barat Provinsi Sulawesi Tenggara memanjang dari Utara ke
Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
a. di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kolaka Utara
(Pecahan dari Kabupaten Kolaka);
b. di sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Bone;
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c. di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bombana
(Pecahan Kabupaten Buton);
d. di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Konawe dan
Konawe Selatan.
Dari segi topografi, permukaan wilayah Kabupaten Kolaka pada
umumnya pegunungan dan bukit yang memanjang dari Utara ke
Selatan. Di antara gunung dan bukit terbentang dataran yang
merupakan daerah potensial untuk pengembangan sektor pertanian.
Dilihat dari geologis dari luas wilayah tersebut menurut jenis
tanah terdiri atas tujuh jenis tanah yaitu : tanah podzolik merah
kuning, tanah podzolik coklat kelabu, tanah lithosol, tanah regosol,
aluvial, rezina, dan mediteran merah kuning.
Dari hidrologis, Kabupaten Kolaka memiliki beberapa sungai
yang tersebar pada 17 kecamatan. Sungai-sungai tersebut pada
umumnya memiliki potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber
tenaga, kebutuhan industri, kebutuhan rumah tangga, dan kebutuhanm
irigasi serta pariwisata. Bahkan, di salah satu sungai di Kecamatan
Samaturu, yaitu Sungai Konaweha dibangun pembangkit listrik
tenaga air. Dari sejumlah sungai tersebut di atas telah digunakan
untuk keperluan irigasi pertanian teknis, setengah teknis, dan irigasi
sederhana.
Dari segi oceanografi, Kolaka memiliki perairan laut yang
amat luas dengan perkiraan mencapai + 15.000 Km2. Perairan ini
masih belum dimanfaatkan secara optimal walaupun potensial untuk
usaha perikanan. Kemudian, bila dibandingkan dengan Kabupaten
Buton , Muna dan Kabupaten Kendari, maka Kabupaten Kolaka
memiliki produksi perikanan yang masih tergolong rendah.
Keadaan iklim di daerah Kabupaten Kolaka umumnya sama
dengan di daerah lain di Indonesia yang terdapat dua musim yaitu
musim kemarau dan musim hujan. Musim hujan terjadi antara bulan
November dan Maret. Pada bulan tersebut angin barat yang bertiup
dari Asia dan Samudra Pasifik mengandung banyak uap air. Musim
kemarau terjadi antara bulan Mei dan Oktober. Pada bulan ini angin
bertiup dari Australia sifatnya kering dan kurang mengandung uap
air. Khusus bulan April arah angin dan curah hujan tidak menentu
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sehingga pada bulan-bulan ini dikenal dengan musim pancaroba.
Curah hujan di wilayah ini umumnya tidak merata hal itu
menimbulkan wilayah daerah basah dan daerah kering.
Wilayah daerah basah dengan curah hujan lebih dari 2.000 mm
per tahun berada pada wilayah sebelah utara jalur Kolaka meliputi
Kecamatan Kolaka, Kecamatan Wolo, Kecamatan Mowewe dengan
bulan basah sekitar 5--9 bulan dalam setahun. Wilayah daerah kering
dengan curah hujan kurang 2.000 mm per tahun meliputi wilayah
sebelah Selatan dan Timur meliputi Kecamatan Watubangga,
Kecamatan Pomalaa, Kecamatan Wundulako, Kecamatan Ladongi,
dan Kecamatan Tirawuta yang memiliki bulan basah antara 3 sampai
4 bulan dalam setahun.
B. Gambaran Umum Latar Penelitian Kodim 1412 Kolaka

Wilayah Kodim 1412 Kolaka terdiri atas Kabupaten Kolaka
dan Kabupaten Kolaka Utara yang merupakan pemekaran dari
Kabupaten Kolaka. Kabupaten Kolaka dan Kolaka Utara terdiri atas
35 kecamatan defenitif, 51 kelurahan, dan 274 desa defenitif.
Kabupaten Kolaka terdiri atas 20 kecamatan , yaitu Kecamatan:
Kolaka, Latambaga, Samaturu, Wolo, Wundulako, Baula, Pomalaa,
Tanggetada, Watubangga, Toari, Polinggona, Mowewe, Ulu Iwoi,
Tinondo, Tirawuta, Ladongi, Labandia, Lalolae, Loea, dan Poli-Polia.
Sedangkan Kolaka Utara terdiri atas 15 kecamatan, yaitu Kecamatan:
Lasusua, Kodeoha, Rante Angin, Katoi, LAmbai, Ngapa, Pakue, Batu
Putih, Pakue Tengah, Pakue Utara, Watunohu. Puurehu, Tiwu, dann
Tolala.
Berdasarkan suku bangsa, penduduk wilayah Kabupaten
Kolaka dan Kolaka Utara terdiri atas suku Tolaki, Mekongga,
Moronene, Muna, Buton, Jawa, Bali, Sunda, Bugis, Makassar, dan
Toraja. Penduduk asli Kabupaten Kolaka dan Kolaka Utara adalah
suku Mekongga, Tolaki, dan Moronene. Jumlah penduduk Kabupaten
Kolaka dan Kolaka Utara berdasarkan jenis kelamin aki-laki
berjumlah 202.145 jiwa dan perempuan berju,lah 197.181 jiwa.
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Gambar 3. Peta Kabupaten Kolaka dan Kolaka Utara
Luas wilayah Kabupaten Kolaka dan Kolaka Utara 10.310
km2 dengan posisi:
a. sebelah Utara berbatasan Kabupaten Luwu;
b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bombana;
c. sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Bone;
d. seblah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kendari .
Markas Kodim 1412 Kolaka berada di ibu kota Kabupaten
Kolaka. Jumlah anggota aktif Kodim 1412 Kolaka 238 orang dan
Pegawai Negeri Sipil 19 orang. Jumlah anggota ditempatkan di
Makodim dan Koramil, Koramil yang ada di Kecamatan. Terdapat 7
Koramil ditambah 1 Makodim. Koramil yang dimaksud adalah: (1)
Makodim 1412 Kolaka berkedudukan di ibukota kabupataen di
Kolaka, (2) Koramil 01 Tirawuta berkedudukan di Kecamatan
Tirawuta, Kabupaten Kolaka, (3) Koramil 02 Wundulako
berkedudukan di Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, (4)
Koramil 03 Lasusua berkedudukan di Kecamatan Lasusua, Kabupaten
Kolaka Utara, (5) Koramil 04 Kolaka berkedudukan di Kecamatan
Kolaka, Kabupaten Kolaka, (6) Koramil 05 Pakue berkedudukan di
Kecamatan Pakue Kabupaten, Kolaka Utara, (7) Koramil 06 Mowewe
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berkedudukan di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka, dan (8)
Koramil 07 Watubangga berkedudukan di Kecamatan Watubangga,
Kabupaten Kolaka.
Kodim 1412 Kolaka otomatis disertai dengan organisasi istri
yang disebut Persatuan Istri Tentara Kartika Chandra Kirana
selanjutnya disebut Persit. Kepengurusan Persit Kodim 1412 Kolaka
disebut Pengurus Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XLVII
Kodim 1412 Koorcab Korem 143 HO PD VII Wirabuana. Demikian
pula, tujuh Koramil yang berkedudukan di kecamatan diikuti oleh
kepengurusan Persit Kartika Chandra Kirana Ranting.
Tugas pokok Kodim 1412 Kolaka antara lain: pengamanan,
penyelidikan, pembinaan organisasi, personil, dan persit. Selain itu,
Kodim juga bertugas dalam pembinaan teritorial yang meliputi
perlawanan wilayah, pembinanaan komunikasi sosial, dan pembinaan
bakti TNI. Berikut visualisasi markas Kodim 1412 Kolaka.

Gambar 4. Markas Kodim 1412 Kolaka
TNI di seluruh pelosok tanah air memiliki semboyan yang
harus dipengang teguh oleh setiap anggotanya adalah ― Setia Sampai
Akhir‖ sehingga setiap satuan TNI mulai dari pusat sampai satuan
paling rendah semboyan ini selalu dipampang di area satuan tersebut.
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Gambar 5. Semboyan anggota TNI
C. Gambaran Umum Organisasi

Persit Kartika Chandra Kirana sebagai Subjek Penelitian

Di kantor ini setiap dua kali
seminggu semua pengurus
wajib melaksanakan tugs piket

Ganbar 6. Kantor Pengurus Persit KCK Cabang XLVII
Kodim 1412 Kolaka
1. Sejarah singkat persit kartika chandra kirana
Organisasi istri prajurit TNI AD, Persit Kartika Chandra
Kirana, lahir di tengah-tengah perjuangan bangsa Indonesia yang
dijiwai semangat dan cita-cita luhur untuk merebut kemerdekaan dari
tangan penjajah. Dalam pertumbuhannya, organisasi ini tidak dapat
dipisahkan dari perkembangan TNI AD. Kelahirannya didorong oleh
kesadaran bela negara dan ingin ikut serta berjuang mendampingi
suami sesuai dengan sifat kewanitaannya. Kegiatan dapur umum dan
palang merah merupakan pilihannya dalam perjuangan merebut
kemerdekaan. Dengan didasari rasa senasib seperjuangan, maka di
beberapa tempat istri prajurit TNI AD membentuk organisasi yang
bersifat lokal dengan proses dan nama yang berbeda- beda antara lain:
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a. Diawali dengan dibentuknya Persatuan Kaum Ibu Tentara
(PKIT) pada tanggal 3 April 1946 di Purwakarta, Jawa Barat
oleh Ny. Ratu Aminah Hidayat, istri Kolonel Hidayat, Kepala
Staf Komandemen, yang kemudian kita kenal sebagai pendiri
Persit. Sejak itulah sejarah organisasi Persit Kartika Chandra
Kranai dimulai.
b. Di Serang, Jawa Barat, berdiri organisasi dengan nama
Persatuan Istri Tentara (PIT) yang diketuai oleh Ny.Suhadi.
c. Di Malang, Jawa Timur, organisasi yang serupa berdiri dengan
ketuanya Ny.S.R.Lasmidar.
Untuk menghadapi tantangan perjuangan yang semakin berat,
maka pada tanggal 15 Agustus 1946 PKIT mengadakan konferensi di
Garut, Jawa Barat, guna mempersatukan organisasi-organisasi istri
tentara yang ada di daerah-daerah. Dalam konferensi tersebut nama
PKIT diubah menjadi Persatuan Istri Tentara (Persit) atas saran
Ny.Hamara Effendi. Selanjutnya, kegiatan Persit semakin meningkat
seiring dengan perkembangan organisasi TNI AD. Untuk itu beberapa
kongres telah diselenggarakan yaitu;
a. Kongres I tanggal 25—27 Oktober 1950 diadakan di
Semarang dipinpin oleh Ny. A.H. Nasution yang
menghasilkan keputusan sebagai berikut: (1) Persatuan Istri
Tentara diubah menjadi Persaudaraan Istri Tentara disingkat
Persit, (2) tanggal 3 (?) ditetapkan sebagai hari jadi Persit, (3)
struktur organisasi Persit disesuaikan dengan struktur
organisasi Angkatan Darat.
b. Kongres II di Bandung tahun 1951
c. Kongres III di Denpasar tahun 1953
d. Kongres IV di Jogjakarta tahun 1955
e. Kongres V di Malang tahun 1958
f. Kongres VI di Magelang tahun 1960
g. Kongres VII di Jakarta tahun 1963
h. Kongres VIII di Jakarta tahun 1964, kongres darurat yang
dilaksanakan karena mewaspadai adanya penyimpangan
dengan masuknya unsur-unsur non-Pancasila. Kongres
tersebut dipinpin oleh Ny. A. Yani, istri Men/Pangad, selaku
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Ketua Umum DPP Persit yang menghasilkan 2 keputusan
penting sebagai berikut: (1) Persatuan Istri Tentara diubah
menjadi Persatuan Istri Prajurit Kartika Chandra Kirana (Persit
Kartika Chandra Kirana), dan (2) Peminpin dijabat oleh
pimpinan TNI AD secara fungsional.
Pada Kongres IX tahun 1967 ditetapkan lambang Persit
Kartika Chandra Kirana yang merupakan hasil karya Mayor
Caj. Tranggono. Sedangkan Himne dan Mars Persit Kartika
Chandra Kirana diciptakan oleh Bapak A. Tampubolong pada
tahun 1962.

Selanjtnya, kongres diadakan secara periodic. Pada tahun
1974 istilah kongres diganti rapat kerja. Rapat kerja pertama
dilaksanakan pada bulan April 1974 yang menghasilkan keputusan
sebagai berikut: (1) Mempertegas hasil kongres darurat tahun 1964,
dan (2) Ketua dan wakil ketua setiap tingkat kepengurusan dijabat
secara fungsional. Kemudian, istilah rapat kerja diganti dengan istilah
musyawarah pusat (Mupus) yang diadakan setiap 3 tahun sekali sejak
tahun1978. Hasil keputusan Mupus I sampai VII secara garis besar
sebagai berikut.
a. Mupus I tahun 1978 memutuskan: status istri anggota Militer
Titular TNI AD, istri Purnawirawan dan Warakauri sebagai
anggota biasa, sedangkan keanggotaan bagi Kowad
ditiadakan.
b. Mupus II tahun 1981 memutuskan tentang status istri
Purnawirawan dan Warakauri sebagai anggota luar biasa.
c. Mupus III tahun 1984 memutuskan tentang penyempurnaan
kepengurusan Persit Kartika Chandra Kirana yang terdiri
atas Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus Gabungan,
Pengurus Cabang BS, Pengurus Koordinasi Cabang,
Pengurus Cabang, Pengurus Cabang, Pengurus Ranting dan
Anak Ranting.
d. Mupus IV tahun 1987 oleh Ny.Tri Sutrisno yang bertepatan
dengan diterbitkannya UU RepubliK Indonesia No.18 Tahun
1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, memutuskan:
Persit Kartika Chandra Kirana sebagai Organisasi
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e.

f.

g.

h.

Kemasyarakatan yang tergabung pada Organisasi
Kemasyarakatan Dharma Pertiwi, Pancasila sebagai satusatunya asas Persit Kartika Chandra Kirana.
Mupus V tahun 1990 dipimpin oleh Ny.Edi Sudradjat,
memutuskan:
1) organisasi kemasyarakatan Pesit Kartika Chandra Kirana
berinduk kepada Organisasi Kemasyarakatan Dharma
Pertiwi;
2) mencantumkan pasal tentang anggota kehormatan;
3) meniadakan status keanggotaan bagi PNS wanita;
4) Istri PNS TNI AD sebagai anggota luar biasa Persit
Kartika Chandra Kirana adalah juga anggota biasa IKKT.
Mupus VI tahun 1993 dipimpin oleh Ny. Edi Sudradjat,
memutuskan:
1) wadah pembinaan bagi istri purnawiraan dan
Warakawuri TNI AD adalah organisasi kemasyarakatan
Perip Purna Garini (sekarang Peripabri) dan Pepabri;
2) sebutan seksi kekaryaan diubah menjadi seksi sosial
politik.
Mupus VII tahun 1996 dipimpin oleh Ny. R. Hartono
memutuskan ; meniadakan musyawarah daerah ,
musyawarah gabungan, dan musyawarah cabang biasa
menjadi rapat kerja daerah , rapat kerja gabungan, dan rapat
kerja cabang biasa.
Mupus VIII tahun 1999 dipimpin oleh Ny. Afifah Subagyo
HS, memutuskan:
1) penasihat utama ditiadakan;
2) Istri Militer Titular yang semula anggota biasa menjadi
anggota luar biasa;
3) menambahkan uraian pada pasal yang tercantum dalam
AD dan ART untuk wadah korps wanita TNI AD
selaku pembina Persit Kartika Chandra Kirana;
4) penambahan kebijaksanaan dalam atribut untuk seragam
bagi yang menggunakan busana Muslimah;
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5) seksi sosial politik dihilangkan dan penambahan urusan
komunikasi sosial di seksi organisasi.
Mupus IX tahun 2004 dpimpin oleh Ny.Nora Ryamizard,
memutuskan:
1) meniadakan istri militer titular;
2) menyempurnakan atribut untuk seragam upacara dan
muslimah;
3) membina Warakwuri 1 dan 2 tahun menjadi 3 tahun.

Dalam perjalanan sejarahnya, Persit Kartika Chandra Kirana
pernah menerbitkan majalah Mekar pada tahun 50-an dan selanjutnya
menerbitkan majalah Kartika Kencana pada tahun 1983 sebagai
media penerangan kepada anggota sampai sekarang .
Pada tanggal 7 Juli 1967, atas prakarsa ibu Siti Hartinah
Soeharto selaku ketua umum Persit Kartika Chandra Kirana, didirikan
Yayasan Kartika Jaya sesuai Akta Notaris Nomor 6, tanggal 26 Juli
1967. Jabatan ketua dan wakil ketua Yayasan Kartika Jaya sejak tahun
1988 dijabat secara fungsional oleh ketua dan wakil ketua umum
Persit Kartika Chandra.
2.

Kegiatan organisasi persit kartika chandra kirana cabang
XLVII Kolaka
Kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi Persit Kartika
Chandra Kirana dalam setiap kepengurusan dilaksanakan sesuai
dengan seksi dan bidang masing-masing. Seksi yang dimaksud adalah
seksi organisasi, ekonomi, kebudayaan, ditambah dengan sekretaris
dan bendahara.
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Gambar 7. Panitia HUT ke-64 Persit KCK
Cabang Kolaka tahun 2010
Adapun kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
a. Seksi organisasi
Seksi organisasi terdiri atas urusan organisasi dan personalia,
urusan penerangan dan urusan komunikasi sosial.
1. Urusan Organisasi bertugas:
a) menghimpun data bidang organisasi sesuai dengan
data yang diterima dari ranting;
b) Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XLVII Kodim
1412 Kolaka memiliki tingkat kepengurusan sebanyak:
Tingkat
Kepengurusan
Cabang,
Tingkat
Kepengurusan Ranting;
c) Membuat program kerja Persit Kartika Chandra Kirana
Cabang XLVII Kodim 1412 Tahun 2009 yang
berpedoman kepada Program Kerja Persit Kartika
Chandra Kirana Koorcab Korem 143;
d) Membuat surat tugas Ketua Persit Kartika Chandra
Kirana Cabang XLVII Kodim 1412 Kolaka sesuai
kebutuhan;
e) Mengajukan
permohonan
penerbitan
Skep
pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan Ketua
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Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XLVII Kodim
1412 Koorcab Korem 143 PD VII/Wirabuana;
f) Menyusun laporan khusus dan laporan umum sesuai
dengan kebutuhan;
g) Sebulan sekali melaksanakan pertemuan anggota seCabang XLVII Kodim 1412 Koorcab Rem 143 PD
VII/Wirabuana;
h) Dua bulan sekali melaksanakan rapat pengurus Persit
Kartika Chandra Kirana Cabang XLVII Kodim 1412
Kolaka;
i) Melaksanakan pergantian pengurus Cabang XLVII
Kodim 1412 Kolaka sehubungan alih tugas suami.
2. Urusan Personalia bertugas: Mendata anggota Persit Kartika
Chandra Kirana Cabang XLVII Kodim 1412 Koorcab
Korem 143 PD VII/Wirabuana; Jumlah anggota sebanyak
218 orang terdiri atas Anggota Biasa sebanyak 209 orang,
dan Anggota Luar Biasa sebanyak 9 orang. Jumlah
anggota yang telah memiliki KTA, KPI dan Karis masingmasing sebagai berikut:
KTA sebanyak
187orang,
KPI sebanak 201 orang, Karis sebanyak 6 orang,
Anggota yang berkerja secara pribadi 30 orang, Anggota
yang berpredikat sarjana dan sarjana muda sebanyak 13
orang terdiri atas : Sarjana sebanyak 7
orang,
dan
Sarjana Muda sebanyak 6 orang; Mengadakan kaderisasi
untuk calon pengurus Persit Kartika Chandra Kirana Cabang
XLVII Kodim 1412/Kolaka.
3. Urusan Penerangan bertugas: Menerima Majalah Kartika
Kencana dari Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab
Korem 143 dan menyalurkannya kepada anggota Persit
Kartika Chandra Kirana Ranting se-Cabang XLVII Kodim
1412 Kolaka;
Memberikan
penjelasan
kepada
seluruh anggota tentang ketentuan yang ada di Persit
Kartika Chandra Kirana;
Mendokumentasikan kegiatan
organisasi dengan membuat papan dinding foto kegiatan
organisasi.
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4. Urusan Komunikasi Sosial bertugas: Setiap bulan mengikuti
pertemuan GOW bertempat di Aula Pemda Kolaka; Setiap
tanggal 7 melaksanakan pertemuan Keluarga Besar TNI
(KBT) yang diisi dengan kegiatan pengajian dan
arisan;Membina dan memantapkan kerja sama dengan
Keluarga Besar TNI (KBT) dan Organisasi Kemasyarakatan
lainnya serta meningkatkan peran serta dalam
kemanunggalan TNI dan Rakyat.
b. Seksi ekonomi
Seksi Ekonomi terdiri atas Urusan Usaha dan Urusan
Perkoperasian.
Kedua urusan tersebut bertugas: Mengusahakan pengadaan
barang keperluan anggota sesuai pesanan dengan pembayaran secara
angsuran; Menyalurkan atribut organisasi ke anggota baik di cabang
maupun ke ranting-ranting sesuai pesanan; Mengembangkan Bantuan
Modal Usaha dan membuat laporan pertanggung jawaban ke Koorcab
Korem 143 setiap enam bulan sekali.
c. Seksi kebudayaan
Seksi Kebudayaan meliputi urusan Budaya,Urusan Pembinaan
Mental dan Urusan Pendidikan.
1) Urusan Budaya bertugas pada bidang olahraga meliputi:
Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XLVII Kodim 1412
Kolaka mermpunyai tim volly ball, tenes meja, bulu tangkis
dan SKJ; Setiap hari Jumat melaksanakan olahraga bersama
yaitu senam, poco-poco dilanjutkan latihan volley ball;Setiap
pekan II bulan berjalan, melaksanakan olahraga bersama ke
ranting se-Cabang XLVII KOdim 1412 Kolaka;
Melaksanakan perlombaan dan pertandingan olahraga dan
kesenian dalam rangka memperingati HUT ke-64 Persit
Kartika Chandra Kirana; Mengikuti pertandingan dan
perlombaan dalam rangka HUT RI.
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Tim volley ball persit
KCK Makodim 1412
Kolaka dalam rangka
HUT ke-64 Persit thn
2010

Gambar 8. Tim volley ball Makodim 1412 Kolaka
2) Urusan pembinaaan mental bertugas: membina group
Kasidah Rebana yang ditampilkan setiap ada kegiatan baik
kegiatan keagamaan maupun kegiatan lainnya; Setiap bulan
mengadakan pertemuan Majelis Talim yang diisi dengan
pengajian bertempat di Mushollah Babul Jannah Dim 1412
Kolaka; Mengahdiri undangan keagamaan seperti Isramiraj
dan Maulid Nabi maupun perayaan hari raya agama Nasrani,
Hindu, dan Budha; Membantu meningkatkan pembinaan
mental anggota dan keluarganya dengan mengikutsertakan
pada acara keagamaan dengan bekerja sama dengan dinas;
Setiap hari minggu anggota yang beragama Nasrani
melaksanakan kebaktian di Gereja masing-masing;
Melaksanakan ziarah rombongan dalam rangka HUT Persit
Kartika Chandra Kirana ke-64 bertempat di TMP Watalara
Kabupaten Kolaka; Mengikuti ziarah rombongan dalam
rangka HUT TNI ke-65 bertempat di TMP
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Gambar 9. Lomba Kasidah dan Poco-poco
Peneliti bersama
Ketua dan anggota
persit KCK
Kolaka tabur
bunga di TMP
dalam rangka
HUT ke-64 Persit
KCK thn 2010

Ganbar 10. Anggota Persit berziarah ke Taman Makam
Pahlawan(TMP) Watalara Kolaka
3) Urusan Pendidikan Anggota bertugas: Memberikan
keterampilan setiap pertemuan anggota dengan berbagai
kegiatan, baik berupa ceramah maupun keterampilan yang
diisi dari Ranting se-Cabang XLVII Dim 1412 Kolaka secara
bergilir; Menghadirkan demo kecantikan dan alat-alat rumah
tangga saat pertemuan anggota.
d.

Seksi Sosial
Seksi Sosial terdiri atas Urusan Bantuan Sosial dan Beasiswa,
Urusan Kesehatan, Kependudukan dan KB serta Urusan
Warakawuri,Yatim,Yatim Piatu dan Anak Cacat.
1) Urusan Bantuan Sosial dan Beasiswa bertugas: Membesuk
anggota dan keluarganya yang sakit/ditimpa musibah dengan
memberi bantuan alakadarnya; melaksanakan anjangsana ke
panti asuhan Purna Karya Wtalaralara.
Kajian Tindak Tutur | 85

2)

Urusan Kesehatan, Kependudukan dan KB bertugas: Setiap
bulan mengadakan kegiatan Posyandu bekerja sama dengan
Puskesmas setempat; Menghadiri seminar kesehatan, baik
tingkat local maupun nasionalMenghadiri HUT IBI dan IDI di
Kolaka; Mendata Akseptor KB secara berlanjut; Jumlah PUS :
218 orang, jumlah akseptor 151orang .
4) Urusan Warakawuri, Yatim,Yatim Piatu dan Anak Cacat
bertugas: Mendata Warakawuri, Yatim,Yatim Piatu dan Anak
Cacat; Memberikan bingkisan kepada Warakawuri pada acara
HUT Persit, HUT TNI dan HUT Korem 143/Ho; Menyalurkan
bantuan untuk putra-putri anggota penyandang cacat fisik dan
mental; Mendata jumlah Warakawuri, yatim, yatim piatu, dan
anak cacat sebagai berikut ; Warakawuri Biasa 3 orang, Anak
Yatim Biasa 12
orang, Anak Yatim Seroja
tidak
ada, Cacat Mental 1 orang, dan anak cacat fisik
tidak
ada.
Peneliti bersama Ketua
dan rombongan Persit
KCK Cabang XLVII
Kolaka menyerahkan
bingkisan kepada
pengasuh Panti Asuhan
Purna Karya Watalara
dalam rangka HUT ke-63
Persit KCK

Gambar 11. Penyerahan bingkisan kepada pengurus Panti Asuhan
e.

Sekretariat
Sekretariat terdiri atas Sekretaris Urusan Tata Usaha dan Urusan
Dalam.
1)
Sekretaris bertugas: mengakomodir segala kegiatan di
Kantor Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XLVII
Kodim 1412 Kolaka terletak di Jalan Pemuda No.368 telp.
04052321011 Kolaka;Melaksanakan kegiatan administrasi
sesuai Jukminu dan Jukminku Persit Kartika Chandra
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Kirana;Membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan seksiseksi, sekretaris dan bendahara, Membuat risalah rapat.
2) Urusan Tata Usaha bertugas: Mengatur kelancaran surat
masuk dan surat keluar; Mendistribusikan surat masuk
maupun surat keluar ke seksi-seksi, sekretaris, dan
bendahara sesuai disposisi ketua; Menghimpun, mengatur
dan menyimpan arsip.
3) Urusan Dalam bertugas : Mengadakan dan mendata
penambahan barang inventaris; Menyiapkan ruangan dan
perlengkapannya setiap ada kegiatan Persit Kartika
Chandra Kirana; Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan
kebersihan kantor serta barang-barang inventarisnya.
f.

Bendahara
Bendahara bertugas: Membuat laporan dalam rangka penyusunan
laporan tahunan dan pelaksanaan serah-terima jabatan; Membuat
administrasi keuangan sesuai Jukminku; Mencatat dan menerima
iuran anggota dari juru bayar Kodim 1412 Kolaka; Mengeluarkan
dana untuk kegiatan rutin maupun insidentil sesuai persetujuan ketua;
Melaksanakan
ferivikasi
dalam
rangka
serah-terima
jabatan.Penerimaan Bantuan Pengurus Persit Kartika Chandra Kirana
Daerah VII/Wirabuana berupa bantuan pembina, iuran anggota; dan
Pengeluaran uang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
organisasi, kesejahteraan karyawati yang diperbantukan di Persit
Kartika Chandra Kirana Cabang XLVII Kodim 1412 Kolaka.
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BAB IV
DESKRIPSI BIOGRAFI DAN
ANALISIS PERSPEKTIF
PEREMPUAN

Bab ini merupakan inti dari seluruh pembahasan, dalam bab
ini akan diungkapkan latar belakang dan biorafi perkawinan,
perspektif psikologis, sosiologis, serta dampak psikologis dan
dampak sosiologis dari perilaku tindak tutur komunitas TNI dalam
keluraga dari kesembilan subjek penelitian.
Analisis dan interpretasi dari setiap kasus mengarah pada
konstruksi teori yang membangun penelitian ini. Bagian akhir dari bab
ini akan menjawab permasalahan utama yang diajukan dalam
penelitian ini.
A. Biografi dan Latar Belakang Perkawinan
Deskripsi mengenai biografi dan latar belakang perkawinan
istri diuraikan secara singkat dan mendetail selanjutnya diinterpretasi.
Hal ini dimaksudkan agar dapat dihasilkan informasi secara historis
dan kronologis perkawinan yang dapat berguna dalam analisis dan
penginterpretasian data selanjutnya.
Berikut dideskripsikan 9 kasus biografi dan latar belakang
perkawinan 9 orang perempuan yang menjadi istri komunitas TNI.
Adapun istri yang dimaksud adalah EU dengan HR, NJ dengan AM,
MY dengan RM, HL dengan ARJ, RA dengan UM, ML dengan BB,
MI dengan AI, RAS dengan AL, dan RN dengan SH. Beberapa
krateristik subjek penelitian yang telah ditentukan sebelumnya antara
lain: perkawinan campuran dua suku, perkawinan sesuku, telah
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memiliki anak, terdapat istri yang bekerja secara pribadi (PNS), suami
berpangkat perwira, bintara, dan tamtama.
Kasus 1
Biografi dan Gambaran Perkawinan EU dengan
HR(Perkawinan Campuran berpangkat Tamtama)
EU dilahirkan di Ujung Pandang pada tanggal 16 Juli
1968, dilahirkan dari pasangan H.U dengan Hj.SK. Ia
menamatkan Sekolah Dasar (SD) di Makasar tahun1981,
Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 1984, Sekolah
Menengah Atas (SMA) tahun 1987, dan meneyelesaikan
Srata Satu (S-1) tahun 1992 pada Universitas Negeri
Jakarta di Jakarta. EU dibesarkan dikalangan keluarga
pengusaha sukses di Makassar pada masanya. Kedua orang
tuannya berasal dari etnis Bugis Bone. Sebagai seorang
yang dibesarkan dikalangan keluarga berada, semua
saudara-saudaranya dapat mengenyam pendidikan sampai
S-1 bahkan sampai S-2.
EU adalah anak ke-tujuh dari delapan bersaudara,
memiliki 3 kakak laki-laki, 3 kakak perempuan, dan 1
orang adik laki-laki. Kakak sulungnya adalah perempuan,
menikah dengan laki-laki yang berasal dari suku Bugis
yang masih memiliki hubungan darah atau masih keluarga
yang saat ini sebagai PNS yang menduduki posisi penting
di Jakarta. Kakak ke-dua adalah seorang PNS pula yang
telah menyelesaikan S-2, dan berdomisili di Jakarta juga
mendududuki jabatan penting dalam lingkup kerjanya.
Kakak ke-tiga adalah perempuan juga sebagai PNS di
Makassar. Kakak ke-empat adalah laki-laki, seorang
Sarjana Ekonomi sehingga membangun satu usaha yang
cukup berhasil di Makassar. Kakak ke-lima adalah
perempun seorang Sarjana Ekonomi yang membangun
usaha yang berhasil pula di Jakarta. Kakak ke-enam adalah
laki-laki, seorang Sarjana Hukum yang yang memiliki
usaha sukses di Jakarta. Adik laki-laki dari SR adalah
Sarjana Ekonomi yang berprofesi sebagai wartawan di
Jakarta.
SR setelah tamat SMA, ia ikut ke Jakarta bersama
kakaknya dan melanjutkan pendidikan di UNJ di Jakarta,
sebagai keluarga yang bergerak di bidang usaha atau
wiraswata di Jakarta, mereka tentu memiliki jaringan
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dengan perusahan lain, sehingga SR dapat bekerja pada
salah satu perusahan besar yang ada di Jakarta. Sampai ia
bertemu dengan laki-laki HR yang berprofesi sebagai TNI,
EU mengenal HR dalam wktu yang cukup singkat yaitu
sekitar dua bulan, namun ia memutuskan untuk menikah,
(walaupun menurutnya, ada laki-laki lain yang dekat
sebelum mengenal HR). EU pun menikah dengan HR
pada tanggal 25 Desember 2000 di Jakarta tanpa dihadiri
oleh keluaga HR. Setelah menikah EU dilarang bekerja
secara pribadi oleh suaminya, sehingga ia keluar dari
perusaan tersebut. Ia pun ikuti suami yang waktu itu
masih bertugas pada salah satu Batalyon Infanteri di
Jakarta.
HR(suami EU) dilahirkan di Kolaka pada tanggal 9
Februari 1967. Ia dilahirkan dari pasangan BS dengan BD.
HR dibesarkan di kalangan etnis/suku Mekongga dan
orang tuanya
berprofesi sebagai petani. Kedua orang
tuanya adalah etnis asli Mekongga di Kolaka. HR adalah
anak pertama dari sembilan bersaudara. Ke-lima adiknya
hanya dapat menyelesaikan pendidikan pada Sekolah
Menengah Atas (SMA), 2 adik yang lain masih duduk di
bangku sekolah. HR memiliki 5 orang adik perempunan
dan 3 orang adik laki-laki. Sebagai anak pertama, tentu
diharapkan menjadi contoh dan dapat dijadikan penopang
dalam keluarga, sehinnga setelah menamatkan Sekolah
Menengah Pertama (SMP), ia mengikuti seleksi dan lulus
pada Sekolah Calon Tamtama Angkatan Darat
(SECATAM AD), dan ditempatkan di Jakarta. Namun,
pada Tahun 2008 dipindahtugaskan ke KODIM 1412
Kolaka. Sebagai pendamping suami, EU mengikuti suami
ke Kolaka bersama anak perempuannya yang berusia 8
tahun dan masih duduk di bangku SD. (Sumber: Catatan
lapangan dan wawancara, tanggal 7 Februari 2010).
Kasus 1 di atas, mengambarkan adanya perbedaan latar
belakang sosial, budaya, bahasa, dan ekonomi antara pasangan suamiistri tersebut. EU adalah perempuan yang dibesarkan dalam etnis
Bugis Bone yang dikenal dengan tatakrama yang tinggi, kesopanan
berbicara, dan berperilaku yang baik. Tata karma demikian senantiasa
disosialisasikan sejak masih kecil. EU dibesarkan dalam lingkup
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keluarga yang berada. Hal ini ditandai dengan kemapanan dari ketujuh saudara-saudaranya. Namun impiannya sejak remaja untuk
menikah dengan TNI dikabulkan oleh Allah swt, sehingga ia pun rela
meningglakan pekerjaanya pada suatu perusahaan besar demi menjadi
isteri TNI. Menurut EU ada laki-laki yang dekat dengan dia sebelum
ketemu dengan HR. Sebelum menikah EU tidak mengetahui dan
mengenal latar belakang keluarga HR baik saudara-saudara maupun
orang tua HR.
HR adalah seorang laki-laki yang hidup dalam keluarga
sederhana dalam hal ini sebagai keluarga petani, melihat jumlah
saudara HR dapat dikatakan bahwa ia termasuk keluarga besar yang
otomatis biaya hidup lebih besar pula. Hal ini dapat dilihat dari
pendidikan dan pekerjaan saudara HR. Dengan demikian sebagai
anak sulung tentu diharapkan dapat membantu kebutuhan adikadiknya yang memerlukan biaya. Oleh karena itu, kepindahannya dari
Jakarta merupakan salah satu usaha untuk medekatkan diri ke
keluarganya. Sebagai anggota TNI yang berpangkat Kopral, tentu
memiliki penghasilan yang tidak terlalu tinggi. Seorang istri
diharapkan pandai-pandai mengatur penghasilan suami tersebut,
apalagi sumber penghasilan hanya dari penghasilan suami.
Kasus 2
Biografi dan Gambaran Perkawinan NJ dengan AM
(Perkawinan Non- campuran berpangkat Tamtama )
NJ lahir di Bulukumba 2 Maret 1978 . Ia dilahirkan dari
pasangan PD dengan . JL. Ia dibesarkan dalam lingkungan
etnis Bugis sebab ayah dan ibunya adalah suku Bugis
(Bulukumba) dan mereka masih memiliki hubungan darah.
Ayah NJ adalah seorang pedagang yang sukses pada
masanya . NJ menamatkan Sekolah Dasar (SD ) pada tahun
1992 di Bulukumba. SMP pada tahun 1995 di Bulukumba,
SMA pada tahun 1998 di Takalar dan Diploma Tiga ( D-3
) UNISMU di Makassar .
NJ adalah anak bungsu dari 11 bersaudara. Kakak
sulungnya adalah laki-laki, yg berprofesi sebagai Guru
Besar pada Universitas Negeri Makassar.Kakak ke-dua
adalah laki-laki , seorang Sarjana Pendidikan yang
mengajar pada salah satu sekolah di Bulukumba. Kakak ke92 | Kajian Tindak Tutur

tiga adalah perempuan, seorang Sarjana Pendidikan dan
mengajar di Kalimantan Timur. Kakak ke-empat adalah
laki-laki, seorang Sarjana Pendidikan yang mengajar di
Makassar. 5 kakak lainnya adalah berprofesi sebagai
wiraswasta yg berada di Malaysia dan Batam, hanya 1
kakaknya dan NJ sendiri yang tidak bekerja secara
pribadi. Melihat dari pendidikan dan status pekerjaan
saudara kandung NJ dapat dikatakan bahwa ia dibesarkan
dalam lingkungan keluarga
yang tergolong mampu.
Keluarga besar NJ adalah pendidik dan wirausahawan yang
berhasil.
NJ menikah dengan AM pada tanggal 19 Oktober 2002,
dan telah dikaruniai dua orang putra. AM (suami NJ) lahir
di Bulukumba pada tanggal 21 Agustus 1977. AM
dibesarkan dalam lingkungan etnis / suku Bugis dan
lingkungan pendidik, sebab Ayah dan Ibunya adalah suku
Bugis (Bulukumba). Ayah dari AM berprofesi sebagai
Kepala Sekolah. AM adalah anak ke-3 dari 4 bersaudara,
2 dari saudara AM berprofesi sebagai Guru dan satu dari
saudara AM berprofesi sebagai wiraswasta. Perkawinan
NJ dengan AM adalah atas keinginan orang tua mereka
berdua, sebab mereka masih terdapat hubungan darah
(Sumber: Catatan lapangan dan wawancara, tanggal 12
Maret 2010).
Kasus 2 di atas, memberi gambaran bahwa terdapat persamaan
budaya, bahasa, dan lingkungan sosial antara pasangan suami-isteri NJ
dan AM. Mereka sama-sama dibesarkan dalam lingkungan keluarga
etnis Bugis Bulukumba. NJ dilahirkan sebagai anak bungsu dari
sebelas bersaudara, 5 dari kakak mereka adalah pendidik, dan 5
lainnya mengikuti jejak ayahnya sebagai usahawan yang berhasil. NJ
sendiri adalah alumni D-3 Pendidikan namun tidak bekerja secara
pribadi. NJ termasuk perempuan yang patuh terhadap orang tua, hal
terlihat dari kesediaan NJ dinikahkan dengan AM sebagai pilihan
orang tua.
AM (suami NJ) dibesarkan dalam lingkungan etnis/suku Bugis
Bulukumba. Orang tua dan 2 saudaranya adalah guru. AM dibesarkan
dalam keluarga yang cukup sederhana. AM dibesarkan dan dididik
oleh orang tua yang berprofesi sebagai pendidik. Dua kakak AM
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berhasil menyelesaikan pendidikan D-2 Keguruan dan keduanya telah
terangkat menjadi PNS (guru), sehingga dapat dikatakan bahwa AM
pun berlatar belakang keluarga pendidik.
AM pun menikahi NJ atas keinginan kedua orang tua masingmasing. Perkawinan mereka walaupun tidak saling berkenalan secara
lebih dekat, namun karena mereka masih ada hubungan keluarga
sehingga mereka hidup dalam rumah tangga yang rukun. Mereka pun
telah memiliki rumah pribadi yang sederhana. Perkawinan mereka
telah dikaruniai 2 orang anak, anak sulungnya telah duduk di bangku
SD dan aanak keduanya masih berusia 2 tahun.
Kasus 3
Biografi dan Gambaran Perkawinan MY dengan RM
(Perkawinan Campuran berpangkat Tamtama)
MY dilahirkan di Magelang, tanggal 15 Desember 1967,
dilahirkan dari pasangan MH dengan SM. Ia menamatkan
Sekolah Dasar (SD) tahun1981 di Magelang, Sekolah
Menengah Pertama (SMP) tahun 1984 di Magelang,
Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun 1987 di Magelang,
MY dibesarkan dikalangan keluarga kelas ekonomi
menengah ke bawah, pekerjaan Ayahnya adalah seorang
buruh, Ibunya pun adalah etnis Jawa sehingga dengan
demikian mereka dibesarkan dilingkungan keluarga dan
sosial etnis Jawa yang memiliki bahasa kromo yang pasif.
MY adalah anak ke-dua dari empat bersaudara, 3 dari
mereka dapat menyelesaikan pendidikan pada bangku
SMA dan STM, namun kakak sulungnya hanya sampai di
bangku SMP. Adik laki-lakinya yang tamat STM dapat
berwiraswasta, namun dia dan 2 saudara perempuannya
hanya mengurus rumah tangga. Orang tua dan saudarasaudara MY tinggal di Magelang, kecuali MY yang
mengikuti suami ke Kolaka.
MY menikah dengan RM pada tanggal 3 Desember 1988
di Magelang, dan telah dikaruniai 3 orang putra. RM
dilahirkan di Kolaka pada tanggal 24 Juni 1967. Ia
dibesarkan di lingkungan etnis/ suku Mekongga. Ayah
dan Ibunya adalah etnis/ suku Mekongga. Kehidupan
keluarga RM termasuk keluarga yang sederhana, sebab
Ayahnya bekerja sebagai PNS di kantor kecamatan di
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daerahnya. RM adalah anak ke-dua dari 8 bersaudara.
RM dan 3 dari saudaranya dapat menyelesaikan
pendidikan di bangku SMA, 2 orang SMP, dan 2 orang
lainnya hanya menamatkan SD. Dua adik laki-lakinya
bekerja sebagai petani dan wiraswasta, sementara 5 adik
perempuannya tidak ada yang bekerja.
Perkawianan MY dengan RM diawali dengan pertemuan
yang cukup singkat. RM yang pada waktu itu masih
ditugaskan pada salah satu Batalyon Infantri di Magelang
dan MY yang telah tamat SMA, menurutnya MY sudah
dekat dengan seoarang pria etnis Jawa. Namun, karena
kegigihan dan kemauan keras RM untuk menikahi MY
sehingga prosesnya pun singkat. Pernikahan mereka
tidak dihadiri oleh keluarga RM. Setelah dikaruaniai anak
2 orang, RM dipindahtugaskan ke Korem 143/ HO
Kendari dan selanjutnya dipindahkan ke Kodim 1412
Kolaka.
Perkawinanan mereka telah dikaruniai 3 orang putra,
putra sulungnya telah duduk di perguruan tinggi, putra
ke-dua duduk di bangku SMA, dan putra ke-tiga masih
duduk di bangku SD. Selama kepindahannya ke Kolaka,
sering MY merasa sakit hati akibat perilaku tindak tutur
suami (Sumber: catatan lapangan dan wawancara, tanggal
29 Maret 2010).
Kasus 3 di atas, dapat dilihat gambaran dan latar belakang
budaya, sosial, ekonomi, bahasa yang berbeda. MY dibesarkan di
lingkungan perkotaan yang padat penduduk. Sebagai etnis/suku Jawa
yang berlatar belakang keluarga sederhana memerlukan perjuangan
dan kerja keras dalam memenuhi kebutuhan, sehingga mendorong
keluarga MY untuk menikahkan anaknya lebih cepat.
Pertemuan mereka pun amat singkat. MY memilih RM
menjadi suami tanpa mengenal terlebih dahulu keluarganya. RM
sendirilah yang melamar ke orang tua MY. Kini RM hidup dalam
lingkungan keluarga MY di Kolaka. Kini mereka tidak lagi
menempati asrama tentara karena mereka sudah memiliki rumah
pribadi yang cukup bagus. Namun akhir-akhir ini MY kadang-kadang
menyakiti hati RM dengan mengungkapkan kata-kata yang kurang
berkenan di hati MY.
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Kasus 4
Biografi dan Gambaran Perkawinan HL dengan MSH
(Perkawinan Campuran berpangkat Bintara)
HL dilahirkan di Je’neponto, tanggal 16 Agustus 1964,
dilahirkan dari pasangan ARJ dengan RB. Ayahnya (ARJ)
adalah anggota TNI yang berasal dari etnis Moronene
yaitu salah satu suku di Sulawesi Tenggara, sedangkan
Ibunya (RB) adalah etnis Makassar yang berasal dari
Je’neponto. Walaupun HR dilahirkan di Je’neponto namun
ia dibesarkan di Kolaka karena mengikuti ayahnya yang
bertugas di salah satu batalyon yang ada di Kolaka pada
waktu itu. Ia hanya sempat menamatkan Sekolah Dasar
(SD) tahun1980 di Kolaka. RB dibesarkan dikalangan
keluarga tentara yang orang tuanya adalah termasuk
perkawinan campuran.
HL adalah anak ke-dua dari enam bersaudara, Ia dan
kakak sulungnya hanya tamat SD. Satu dari adik
perempuannya berhasil menyelesaikan pendidikan S-1, 2
adik perempuannya tamat SMA , dan adik bungsu (lakilaki) adalah menamatkan pendidikannya di Sekolah
Pelayaran dan menjadi Kapten Kapal. Tapi semua
saudara perempuannaya tidak satu pun yang bekerja
secara pribadi, mereka hanya mengurusi rumah tangga
mereka.
HL menikah dengan MSH pada tanggal 10 Mei 1980 di
Kolaka, yang dikaruniai 5 orang putra-putri. MSH
dilahirkan di Takalar pada tahun 1942. MSH adalah anak
ke-dua dari 4 bersaudara. MSH adalah anak laki-laki
satu-satunya. Dua dari saudara perempuannya hanya
tamat SD, MSH sendiri hanya tamat SMP, dan adik
bungsunya dapat meneyelesaikan pendidikan di bangku
SMA. MSH hidup dalam lingkup keluarga Makassar.
Ayahnya seorang etnis Makassar yang bekerja sebagai
petani. Kedua orang tuanya bertempat tinggal di Takalar
karena Ibunya pun adalah etnis Makassar (Takalar).
Perkawinan HL dengan MSH adalah atas kehendak
orang tua HL. HL dinikahkan oleh orang tuanya saat
duduk dibangku kelas 2 SMP. Dari perkawinanya mereka
dikaruniai 3 orang putra dan 2 orang putri. Putra
sulungnya berhasil menyelesaikan D-3 Sekolah Pelayaran
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dan kini telah bekerja sebagai PNS di Instansi
Perhubungan, anak keduanya pernah menjadi anggota
Polri namun disersi dan diberhentikan dengan tidak
hormat, anak ke-tiganya tamat SMA bekerja sebagai
security pada salahsatu perusahaan swasta di Kolaka. Dua
anak perempuannya masih duduk di bangku SD dan TK.
Sepanjang perjalanan rumah tangganya
selalu
menghadapi masalah kekerasan pisik maupun psikhis, hal
ini terbukti dengan beberapa kali HL melaporkan dan
mengajukan gugatan cerai namun sampai saat ini mereka
belum resmi bercerai walaupun mereka sudah tidak
serumah(Sumber: catatan lapangan dan wawancara,
tanggal 2 April 2010).
Dari kasus 4 di atas, dapat digambarkan bahwa perkawinan
HL dan MSH merupakan perkawinan atas kehendak orang tua pihak
perempuan. Hal ini dapat terjadi karena MSH yang berhasil
mendekati orang tua HL. Sehingga pada usia dini HL telah
dinikahkan oleh kedua orang tuanya.
MSH merupakan anak laki-laki satu-satunya dari 6
bersaudara, dengan demikian MSH diharapkan dapat menjadi
pelindung dan pengayom kepada adik-adiknya. Oleh karena itu,
MSH walaupun telah menikah diharapkan banyak memberikan
bantuan kepada orang tua dan saudara-saudaranya.
Beberapa tahun terkhir kehidupan keluarga mereka tidak
harmonis lagi, saat ini HL bersama anak-anaknya tinggal bersama
orang tuanya sendiri. Sedangkan MSH menempati rumah yang
tergolong mewah yang dibangun bersama HL.
Kasus 5
Biografi dan Gambaran Perkawinan RY dengan AO
(Perkawinan Campuran berpangkat Bintara)
RY dilahirkan di Kolaka 6 Februari 1962, dilahirkan dari
pasangan UM dengan GT . Ayahnya (UM) berasal dari
etnis Mekongga suku asli di Kab.Kolaka. Ibunya (GT)
adalah etnis Bugis Sinjai. RY dibesarkan dalam lingkungan
etnis Mekongga dan keluarga yang sederhana karena
ayahnya seorang petani.
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RY adalah anak ke-dua dari enam bersaudara, Ia dan
kakak sulungnya hanya tamat SMP. Empat dari adikadiknya dapat menamatkan di bangku SMA. Hanya 1
dari adik perempuannya berhasil dalam membuka usaha
salon. Namun saudara lainnya tidak ada yang bekerja.
RY menikah dengan AO pada tanggal 7 Agustus 1981 di
Kolaka. Perkwinan mereka diawali dengan pertemuan RY
dengan AO saat RY duduk di bangku kelas III SMP. AO
pada waktu itu bertugas di Batalyon 725/WRG kompi B
Kolaka. AO dilahirkan di Surabaya, karena kedua orang
tua AO adalah etnis Jawa/ Surabaya. AO adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Ke-enam saudaranya berhasil
menamatkan pendidikan di bangku SMA, dan satu dari
adik laki-laki AO adalah anggota TNI juga. Saudara
lainnya berwiraswasta yang semuanya beralamat di
Surabaya.
Mereka menjalin hubungan dalam waktu yang singkat.
RY tidak mengenal secara dekat latar belakang keluarga
AO. AO datang menemui orang tua RY tanpa didampingi
oleh keluarganya.
Perkawinanan mereka
telah
dikaruniai 4 orang anak. Dua dari anak perempuannya
telah menikah setelah tamat SMA. Namun perkawinan
anak sulungnya gagal sebanyak dua kali dan kini menjadi
single parent beranak tiga. dan anak ke-duanya gagal
sebanyak satu kali yang kini telah menikah lagi.
Sedangkan anak ke-tiga dan ke-empat masih duduk di
bangku SMA dan SMP.
Rumah tangga mereka selalu menghadapi masalah dalam
keluarga, hal ini sering disebabkan oleh perilaku yang
kurang terpuji, kurangnya tata karma dan kesopanan
dalam bertutur terhadap RYdan keluarganya (Sumber:
Catatan Lapangan dan wawancara, tanggal 25 April
2010).
Dari kasus 5 di atas, dapat digambarkan bahwa RY dan AO
adalah pasangan suami istri yang memiliki latar belakang budaya dan
bahasa yang berbeda. RY dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan
petani, sedangkan AO dilahirkan dilingkungan perkotaan yang
masyarakat pada umumnya berwiraswasta. Hal ini dapat memicu
perbedaan dan menimbulkan masalah-masalah dalam keluarga.
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Perkawinan mereka hanya diawali dengan perkenalan
yang tidak terlalu lama, hal ini menyebabkan satu sama lain
belum mengenal latar belakang budaya dan keluarga masingmasing. Selain itu, perkwinan pada usia dini dapat menimbulkan
perkawianan yang labil. Sehingga tidak menutup kemungkinan
pendidikan anak dalam keluarga tidak dapat maksimal. Orang tua
yang seharusnya menjadi panutan tidak lagi dapat diteladani oleh
anak-anaknya.
Kasus 6
Biografi dan Gambaran Perkawiana ML dengan BB
( Perkawianan Noncampuran berpangkat Bintara)
ML dilahirkan di Kolaka 11 Oktober 1979, dilahirkan dari
pasangan AR dengan BL . Ayahnya (AR) berasal dari etnis
Bugis/Bone. Ibunya pun (BL) adalah etnis Bugis/Bone.
ML dibesarkan dalam lingkungan etnis Bugis/Bone dan
keluarga yang dapat dikatakan yang mampu di daerah
tempat tinggalnya di Kolaka, karena orang tuanya seorang
perantau yang memiliki usaha cukup berhasil.
ML adalah anak ke-dua dari enam bersaudara, Ia dan
dan salah satu adiknya menjadi PNS, sedangkan kakak
sulungnya mengikuti jejak Ayahnya sebagai pengusaha.
Dua dari adiknya masih duduk dibangku sekolah.
ML menikah dengan BB tanggal 7 Agustus 1999 di
Kolaka. BB dilahirkan di Bone pada tanggal 15 Januari
1972. BB dibesarkan dilingkungan etnis Bugis/ Bone
karena kedua orang tua BB adalah etnis bugis/ Bone. BB
adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Ia dibesarkan
dalam keluarga yang sederhana. Orang tua dan kedua
saudaranya tinggal di Bone.
Pernikahan mereka diawai dengan pertemuan mereka
melalui udara. Mereka menjalin hubungan hanya melalui
udara kurang lebih satu tahun. Setelah mereka bertemu
langsung dan merasa saling cocok, mereka pun
melangsungkan perkawinan dengan restu kedua orang tua
masing-masing.
Saat ini perkawianan mereka telah dikaruaniai dua orang
anak yang masih duduk di bangku SD. ML bekerja
sebagai PNS golongan II di Puskesmas di daerah tempat
tinggal mereka. Sesuai hasil pengamatan dan wawancara
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penulis dengan ML keluarga mereka adalah termasuk
keluarga yang bahagia. Selain itu mereka pun telah
memiliki rumah pribadi (Sumber: Catatan Lapangan dan
wawancara, tanggal 6 Mei 2010).
Dari kasus 6 di atas, dapat digambarkan bahwa ML
adalah etnis Bugis yang dibesarkan di Kolaka oleh orang tua
mereka. Walaupun mereka merantau ke Kolaka namun budaya
dan bahasa mereka di rumah adalah bahasa daerah Bugis. ML di
lingkungan keluarga pengusaha/ pedagang yang tergolong
berhasil di daerahnya.
BB dibesarkan pula dalam lingkungan etnis Bugis, karena
kedua orang tua mereka bertempat tinggal di Bone. Setelah tamat
SMA BB diterima di SECABA AD dan ditempatkan di salah satu
batalyon/ satuan yang ada di Kolaka.
Perkawinan mereka amat didukung oleh kedua orang tua
masing-masing, karena pada dasarnya mereka berdua masih
terdapat hubungan darah walaupun sudah jauh. Mereka pun
sering saling mengunjungi satu sama lain. Sesuai pengamatan dan
wancara dengan ML, kehidupan mereka rukun dan bahagia. Hal
ini disebabkan karena mereka saling pengertian. ML menyatakan
kalau suaminya nyaris tidak pernah marah, jika ada masalah
mereka bicarakan dan seselsaikan secara baik-baik tanpa ada
yang merasa sakit hati.
Kasus 7
Biografi dan Riwayat perkawinan RAS dengan AL
(Perkawinan campuran berpangkat Perwira)
RAS dilahirkan di Magelang 10 Juli 1973, dilahirkan dari
pasangan RO dengna RAR. Ayahnya (RO) berasal dari
etnis Jawa, dan ibunya (RAR) adalah etnis Jawa yang
masih berdarah biru. RAS dibesarkan dalam lingkungan
etnis Jawa yang masih sarat dengan nilaia-nilaikekratonan
Jogja. Walaupun Ayahnya berasal dari
kalangan
masyarakat Jawa biasa, namun ayahnya adalah pengusaha
yang cukup sukses di masanya.
RAS adalah anak bungsu dari delapan bersaudara. Tujuh
kakaknya
berhasil menyelesaikan pendidikan pada
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jenjang S-1. Semua saudaranya mengikuti jejak ayahnya
sebagai pengusaha dan dapat dikatakan semuanya sukses.
RAS hanya menyelesaikan D-3 Perbankan. Sebelum
menikah dengan AL ia bekerja di salah satu bank di
Magelang.
AL adalah anak pertama dari delapan bersaudara, ia
dilahirkan di Kendari pada tanggal 1 April 1965. Ia
dibesarkan di lingkungan militer sebab ayahnya adalah
TNI yang berpangkat perwira menengah. AL dibesarkan
oleh kedua orang tua yang berbeda suku. Ayahnya adalah
etnis suku Enrekang (Sulsel) dan Ibunya adalah etnis
Tolaki (Sultra). AL menamatkan S-1, setelah itu AL
masuk SEPA AD. Lima dari adik-adik AL telah bekerja,
satu di antaranya sebagai PNS dan yang lainnya adalah
pelaut. Namun adik bungsunya masih duduk diperguruan
tinggi.
RAS menikah dengan AL pada tanggal 7 Agustus 1994 di
Magelang. Perkwinan mereka diawali dengan pertemuan
RAS dengan AL yang terhitung singkat. AL pada saat itu
bertugas di AKMIL AD Magelang dan RAS bekerja di
salahsatu bank yang ada di Magelang. Namun, setelah
menikah RAS meninggalkan pekerjaannya karena
sebelum menikah telah membuat kesepakatan kalau ia
berhenti bekerja secara pribadi apabila telah menikah.
Pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak yang saat
ini mereka masih duduk di bangku Sekolah Dasar.
Menurut RAS konflik dalam rumah tangga mereka sering
disebabkan oleh perbedaan kebiasaan, budaya, dan
ekonomi (Sumber: Catatan Lapangan dan wawancara,
tanggal 1 Oktober 2010).
Kasus 7 di atas, menggambarkan perkawinan campuran
yang amat memiliki perbedaan dan latar belakang budaya yang
jauh berbeda. RAS adalah seorang perempuan Jawa yang masih
berdarah biru yang amat sarat dengan tatakrama dalam berbicara
dan berperilaku. Sebagai anak bungsu yang dibesarkan oleh
orang tua yang berada, sudah dapat dipastikan bahwa segala
keinginan dan kebutuhannya dapat terpenuhi dengan baik oleh
kedua orang tuanya.
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AL dibesarkan dilingkungan militer yang dikenal dengan
kesederhanaan dan kedisiplinan. Orang tuanya pun berasal dari
dua etnis yang berbeda. Kehidupan keluarga TNI selalu dituntut
untuk hidup sederhana, tidak mencolok dan tidak konsumtif. AL
sebagai anak pertama dari 8 bersaudara tentu dituntut dapat
menjadi pengayom dan teladan bagi adik-adiknya.
Kehidupan keluarga mereka sering terdapat prselisihan.
Perselisihan tersebut salah satu pemicu utamanya adalah faktor
budaya, bahasa, kebiasaan, maupun selera dalam hal makanan.
Selain itu, masalah ekonomi kadang-kadang juga menjadi pemicu
terjadinya masalah sebab tingkat konsumsi yang berbeda antara
RAS dan AL.
Kasus 8
Biografi dan Latar belakang Perkawianan RN dengan SH
( Perkawinan Noncampuran berpangkat perwira)
RN dilahirkan di Jogja pada tanggal 14 Februari 1965 dari
pasangan HS dengan Dl. Ayahnya (HS) berasal dari etnis
Jawa, dan ibunya (DI) adalah etnis Jawa dan keduanya
masih berdarah biru. RN dibesarkan dalam lingkungan etnis
Jawa yang masih sarat dengan nilaia-nilai kekratonan Jogja.
Ayahnya adalah wiraswasta yang dapat dikatakan sukses
pada masanya.
RN adalah anak kelima dari tujuh bersaudara. Empat
kakaknya berhasil menyelesaikan pendidikan pada jenjang
S-1, dan dua diantaranya menjadi PNS, kakak yang lainnya
menjadi wirausahawan. RN dan dua adiknya hanya
menamatkan pendidikan pada tingkat SLA, namun semua
adiknya dapat bekerja menjadi PNS dan wirausahawan. RN
pun sebelum menikah mengajar di salah satu sekolah
Taman Kanak-kanak Yayasan Kartika Jaya di Jakarta,
karena RN tamat sekolah Guru pada tahun 1985.
SH adalah anak pertama dari enam bersaudara, ia
dilahirkan di Magelang pada tanggal 1 Januari 1961. Ia
besarkan di lingkungan militer sebab ayahnya adalah
anggota TNI AD yang berpangkat bintara. SH dibesarkan
oleh kedua orang tuanya yang beretnis Jawa. Dua dari
adiknya adalah sarjana dan
bekerja sebagai PNS,
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sedangkan adik laki-laki ke-tiganya adalah alumni
AKABRI yang saat ini telah menduduki posisi penting di
lingkungan AD. Sedangkan dua adik perempuannya hanya
tamat SMA tetapi mereka dapat berwiraswasta.
RN menikah dengan SH pada tanggal 29 Maret 1987 di
Jogja. Perkawinan mereka diawali dengan pertemuan yang
cukup singkat. Pada waktu itu RN mengajat pada sekolah
TK pada Satuan tempat SH bertugas. Namun, setelah
menikah RN meninggalkan pekerjaannya karena harus
pindah mengikuti suami pada Satuan lain. Pernikahan
mereka telah dikaruniai dua orang anak, yang sulung telah
di perguruan tinggi dan adiknya masih duduk di bangku
SMA. Rumah tangga mereka dapat tergolong rumah
tangga yang nyaris tidak ada konflik (Sumber: Catatan
Lapangan dan wawancara, tanggal 5 Oktober 2010).
Kasus 8 di atas memberi gambaran suatu perkawinan
noncampuran . Pasangan suami istri yang sama-sama dibesarkan di
lingkungan etnis Jawa. RN dibesarkan oleh orang tua yang masih
tergolong bangsawan keraton Jogja. Dengan demikian RN dibesarkan
dengan etika dan tatakrama yang tinggi. Sikap dan perilaku maupun
cara bertutur senantiasa mengutamakan kesantunan dan kesopanan.
SH dibesarkan di lingkungan militer yang kehidupannya
selalu dalam kesederhanaan. Ia dibesarkan oleh kedua orang tua yang
beretnis Jawa yang masih kental dengan nilai-nilai kesopanan dan
kesantunan berahasa dan berperilaku. SH dalam kesehariannya
memiliki karakter yang amat santun baik dalam lingkungan kedinasan
maupun dalam lingkungan keluarganya.
Rumah tangga mereka seakan-akan tidak pernah ada konflik.
Jika ada masalah itu pun hanya sebatas masalah kecil yang tidak
menimbulkan pertengkaran di antara mereka.

Kajian Tindak Tutur | 103

Kasus 9
Biografi dan Riwayat Perkawinan MI dengan AI
(Perkawianan Campuran berpangkat Perwira)
MI dilahirkan di Kolaka 23 Maret 1973, dilahirkan dari
pasangan AB dengan UO . Ayahnya (AB) berasal dari etnis
Tolaki. Ibunya pun (UO) adalah etnis Tolaki. MI
dibesarkan dalam lingkungan Tolaki. Ayahnya seorang
pensiunan PNS, oleh karena itu, ia hidup dalam keluarga
yang sederhana.
MI adalah anak ke-enam dari tujuh bersaudara. Ia dan
saudara-saudaranya hanya menamatkan pendidikan di
bangku SMA. Kakak ke-tiganya dapat menjadi PNS, Ia
dan lima saudara lainnya tidak bekerja secara pribadi.
MI menikah dengan AI pada tanggal tanggal 2 Desember
1993 di Kolaka. AI dilahirkan di Pinrang pada tanggal 4
Agustus 1965. AI besarkan dilingkungan etnis Bugis,
karena kedua orang tuanya adalah oarng bugis Pinrang.
Ayahnya seorang petani sawah yang lahir dan berdomisili
di Pinrang.
AI adalah anak ke-lima dari enam
bersaudara. Ia dibesarkan dalam keluarga yang sederhana.
Orang tua dan semua saudara-saudaranya tinggal di
Pinrang.
Pernikahan mereka diawali dengan pertemuan mereka
sejak MI masih duduk di bangku SMA, itupun mereka
menjalin hubungan tidak terlalu lama. Saat ini
perkawinan mereka telah dikaruaniai tiga orang putra
anak yang masih duduk di bangku SMA, SMP, dan SD.
Sesuai hasil pengamatan dan wawancara penulis dengan
MI. MI mengeluhkan AI terlalu keras dalam mendidik
anak. Anak-anak dan MI terkadang merasa malu dengan
orang lain akibat dari perlakuan AI. (Sumber: Catatan
Lapangan dan wawancara, tanggal 3 Januari 2010).
Kasus 9 menggambarkan perkawinan dua suku yang berlatar
belakang
budaya dan etnis yang berbeda. MI dibesarkan pada
lingkungan masyarakat Tolaki, Ayah dan Ibunya adalah etnis Tolaki
yang berdomisili di Kolaka. Melihat jumlah saudaranya MI termasuk
keluarga besar, namun demikian sebagai masyarakat etnis Tolaki
tentu memeliki lahan yang dapat dijadikan sebagai sumber
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pendapatan keluarga. Sedangkan AI dilahirkan dan dibesarkan
dikalangan masyarakat Bugis. AI pun dapat dikatakan termasuk
keluarga besar dengan melihat jumlah saudara kandung AI.
Selama perkawianan MI dengan AI yang dikeluhkan MI
adalah sikap AI yang terlalu otoriter tarhadap pendidikan anak. Selain
itu bahasa AI pun termasuk bahasa yang selalu instruktif dan agak
kasar. Jika ia marah tidak memandang apakaha ada orang lain atau
tidak. AI kurang dapat memahami perasaan MI sebagai seorang
perempuan.
B. Deskripsi dan Interpretasi Perspektif Psiko-sosial dan
Dampak Psikologis dan Sosioloigs
Berikut adalah deskripsi kasus dan analisis terhadap
perspektif psikologis, sosiologis perempuan (sebagai subjek
penelitian ini) serta deskripsi dan analisis dampak psikologis dan
sosiologis perilku tindak tutur komunitas TNI dalam keluarga.
Kasus – kasus berikut dimulai dari subjek penelitian 1 adalah
EU yang menikah dengan HR (komunitas TNI berpangkat tamtama).
Kasus EU terdiri atas empat kasus yaitu kasus 10 tentang perspektif
psikologis, kasus 19 mengenai perspektif sosiologis, kasus 28 tentang
dampak psikologis, dan kasus 37 tentang dampak sosiologis perilaku
tindak tutur komunitas TNI dalam keluarga.
Subjek penelitian 2 adalah NJ yang menikah dengan AM
(komunitas TNI berpangkat tamtama). Kasus NJ terdiri atas empat
kasus yaitu kasus 11 mengenai perspektif psikologis, kasus 20
mengenai perspektif sosiologis, kasus 29 mengenai dampak
psikologis, dan kasus 38 mengenai dampak sosiologis perilaku tindak
tutur komunitas TNI dalam keluarga.
Subjek penelitian 3 adalah MY yang menikah dengan RM
(komunitas TNI berpangkat tamtama). Kasus MY terdiri atas empat
kasus yaitu kasus 12 mengenai perspektif psikologis, kasus 21
mengenai perspektif sosiologis, kasus 30 mengenai dampak
psikologis, dan kasus 39 mengenai dampak soiologis perilaku tindak
tutur komunitas TNI dalam keluarga.
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Subjek penelitian 4 adalah HL yang menikah dengan MSH
(komunitas TNI berpangkat bintara). Kasus HL terdiri atas empat
kasus 13 mengenai perspektif psikologis, kasus 22 mengenai
perspektif sosiologis, kasus 31 mengenai dampak psikologis, dan
kasus 40 mengenai dampak sosiologis perilaku tindak tutur komunitas
TNI dalam keluarga.
Subjek penelitian 5 adalah RY yang menikah dengan AO
(komunitas TNI berpangkat bintara). Kasus RY terdiri atas empat
kasus yaitu kasus 14 mengenai perspektif psikologis, kasus 23
mengenai perspektif sosiologis, kasus 32 mengenai dampak
psikologis, dan kasus 41 mengenai dampak sosiologis perilaku tindak
tutur komunitas TNI dalam keluarga.
Subjek penelitian 6 adalah ML yang menikah dengan BB
(komunitas TNI berpangkat bintara). Kasus ML terdiri atas empat
kasus yaitu kasus 15 mengenai perspektif psikologis, kasus 24
mengenai perspektif sosiologis, kasus 33 mengenai dampak
psikologis, dan kasus 42 mengenai dampak sosiologis perilaku tindak
tutur komunitas TNI dalam keluarga.
Subjek penelitian 7 adalah RAS yang menikah dengan AL
(komunitas TNI berpangkat perwira). Kasus RAS terdiri atas empat
kasus yaitu kasus 16 mengenai perspektif psikologis, kasus 25
mengenai perspektif sosiologis, kasus 34 mengenai dampak
psikologis, dan kasus 43 mengenai dampak sosiologis perilaku tindak
tutur komunitas TNI dalam keluarga.
Subjek penelitian 8 adalah RN yang menikah dengan SH
(komunitas TNI berpangkat perwira). Kasus RN terdiri atas empat
kasus yaitu kasus 17 mengenai perspektif psikologis, kasus 26
mengena perspektif sosiologis, kasus 35 mengenai dampak
psikologis, dan kasus 44 mengenai dampak sosiologis perilaku tindak
tutur komunitas TNI dalam keluarga.
Subjek penelitian 9 adalah MI yang menikah dengan AI
(komunitas TNI berpangkat perwira). Kasus MI terdiri atas empat
kasus yaitu kasus 18 mengenai perspektif psikologis, kasus 27
mengena perspektif sosiologis, kasus 36 mengenai dampak
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psikologis, dan kasus 45 mengenai dampak sosiologis perilaku tindak
tutur komunitas TNI dalam keluarga.
Kasus 10
Perspektif psikologis EU terhadap Tindak Tutur HR
dalam Keluarga
EU menikah dengan HR 25 Desember 2000 di
Jakarta. Sejak perkawinannya dengan HR rela
meninggalkan pekerjaan dan keluarga yang berkecukupan
dengan alasan mengikuti suami. Pada awal petemuannya
EU mencintai HR (suaminya), hal ini disebabkan karena
cita-cita EU adalah menjadi istri TNI. Namun dalam
perkawinannya selalu mengalami konflik yang
disebabkan oleh perilaku dan tuturan dari HR.
EU merasa bahwa HR memperlakukan dirinya
bagaikan senjata yang selalu siap pakai. EU seperti
menjadi pembantu dalam rumah tangganya sendiri. HR
memperlakukuan EU seakan-akan istri itu hanya sebagai
pelayan suami. Istri dituntut siap melaksanakan semua
perintah dari suami. Suami EU tidak mau tahu semuanya
harus beres dan sesuai dengan keinginannya. Misalnya
mulai dari makanan, dan pakaian, pokoknya semua harus
beres dan sesuai dengan selera. Bahkan sampai
mengangkat air untuk mandi HR dalam keadaan hamil
dan setelah melahirkan pun rela mengankatkan air mandi
suaminya.
Jika ada yang dianggap tidak sesuai dengan
keinginan HR, maka ia pun dicacimaki habis-habisan.
Kadang- kadang benda apapun yang dipegang oleh HR
jika marah langsung dilemparkan ke arah EU, sehingga
tetangga sering mendengar bunyi barang-barang yang
pecah. HR seakan-akan tidak memiliki lagi rasa malu
terhadap tetangga.
EU merasa diperlakukan hanya sebagai pelayan dalam
pemenuhan kebutuhan biologis dan psikologis HR semata.
Jika HR
meminta sesuatu namun EU terlambat
melaksanakannya, maka hal itu sudah pasti menjadi masalah
besar dalam rumah. Masalah tersebut sampai didengar
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tetangga, sebab HR kalau ada masalah dia teriak-teriak
sehingga anak dan tetangganya menjadi tahu .
Selama perkawinan EU dengan HR bahasa HR drastis
berubah menjadi bahasa yang kasar dan tidak santun. EU
tidak pernah mendengar kata-kata sanjungan lagi seperti
sebelum menikah. HR tidak pernah mengucapkan kata-kata
pujian kepada EU. HR tidak pernah memohon maaf kepada
EU jika telah terjadi konflik, bahkan cacimakianlah yang
sering dilontarkan HR walaupun di depan orang lain (Sumber:
observasi, catatan lapangan dan wawancara mendalam pada
tanggal 7 Februari 2010).
Kasus 10 di atas, dapat diajukan beberapa interpretasi seperti
berikut. Pertama, memberi gambaran bagaimana seorang perempuan
yang rela meninggalkan, pekerjaan, orang tua, dan saudara-saudaranya
demi cintanya kepada seorang suami yang diimpi-impikan sejak ia
masih remaja. Ia hidup di lingkungan keluarga berada yang hidup di
metropolitan, kini ia harus mengikuti suami ke daerah tempat dinas
suaminya.
Kedua, perkawinan mereka telah berusia kurang lebih sebelas
tahun, dan mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan. Namun,
sejak pernikahan itu apa yang diimpikan oleh EU tidak sesuai dengan
kenyataan hidup yang dilaluinya. EU merasakan penderitaan lahir
batin yang selalu mendera dirinya. Hal ini disebabkan oleh perlakuan
HR yang tidak menempatkan EU sebagai istri. Namun, EU
diposisikan oleh HR seperti seorang pembantu atau bawahan yang
selalu siap melaksanakan perintah. Sebagaimana yang diungkapkan
oleh EU saat wawancara dengan peneliti pada tanggal 7 Februari 2010
yang bertempat di rumah EU.
Bu, saya itu seperti pembantu di rumah sendiri, mengapa saya
mengatakan seperti itu Bu, saya itu selalu dicaci maki kalau ada
yang dianggap tidak sesuai dengan seleranya dia, soal sepele
saja bu… seperti soal makanan, soal pakaian, bahkan soal air
mandi. Bayangkan Bu, saya dalam keadaan hamil besar tiap hari
saya mengangkatkan air dari sumur kalau dia mau mandi,
menyaipakan air panas, kalau pulang tengah malam misalnya
Bu..saya terlambat bukakan pintu saja itu, aduh bu… saya
dicaci maki habis-habisan, teriak-teriak , hai! setan…..,
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anjing… cepat buka pintunya…! Bahkan pernah itu Bu …
saya dilempar helm karena saya sudah tidur dan tidak
mendengar kalau dia sudah pulang.
Ketiga, melihat keterangan EU dapat diartikan bahwa HR
adalah orang yang memperlakukan istri amat tidak manusiawi.
Seorang istri
yang sedang mengandung
disuruh untuk
mengangkatkan air untuk mandi, melemparkan helm kepada istri di
tengah malam, cacimakian yang amat kasar. Sikap kasar dan sadis
seperti ini amat membekas di hati perempuan. Jika mencermati sikap,
perlakuan , dan tindak tutur HR yang kasar kepada istrinya (EU)
maka dapat dikatakan bahwa hal inilah yang menyebabkan rasa
penyesalan yang mendalam oleh EU menikah dengan HR. Namun,
EU kesehariannya tampak biasa-biasa saja jika ia kumpul dengan ibuibu lain. HR menjalani kehidupan berumah tangga walaupun ia sering
diperlakukan kasar oleh HR, tetapi ia masih melaksanakan fungsinya
sebagai istri. EU masih melayani suaminya, menyiapkan pakaian,
makanan, dan melayaninya di tempat tidur, mengurus anak semata
wayangnya. EU berpendapat bahwa semua itu adalah sudah menjadi
risiko dan tanggung jawabnya menjadi istri HR. Hal ini relevan
dengan teori psikologi sosial Mead bahwa dalam tindakan manusia
terdapat beberapa aspek-aspek tersembunyi yang disebut kategori
psikologis seperti
alasan, persepsi, perhatian, perasaan dan
sebagainya. Aspek –aspek tersembunyi ini memengaruhi tindakan
manusia. RU rela menerima perlakuan HR yang begitu tidak
manusiawi dengan beberapa alasan seperti yang diungkapkan oleh
EU sbb.
Bu.. saya dulu memang bercita-cita menjadi istri tentara, tapi
saya tidak menyangka kalau jadi istri tentara itu seperti ini,
dibentak setiap hari seperti bawahannya, gaji pas-pasan
bahkan kadang tidak cukup, di tambah lagi dengan sikap dan
perlakuan suamiku itu yang kasar. Saya tidak tahu lagi harus
bagaimana, saya tidak mungkin mengadu ke saudarasaudaraku, paling mereka bilang itu kan pilihan kamu sendiri
(Wawancara 7 Februari 2010).
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Keempat, sebaliknya, HR memberikan persepsi dan pemaknaan
tersendiri tentang kedudukan sebagai suami, suami adalah kepala
rumah tangga, peminpin dalam rumah tangga istri hanyalah pelayan
suami, sehingga istri itu wajib patuh pada suami . Hal itu sering
dikatakan oleh HR kepada EU, sebagaimana yang kemukakan EU “
Bu..dia selalu bilang, hei! suami itu peminpin rumah tangga, istri
hanya bertugas melayani suami, jadi kamu jangan macam-macam!”.
Hal ini sesuai dengan pandangan Blumer sebagai bapak teori Interaksi
Simbolik bahwa segala tindakan manusia terletak dari pemkanaan
yang ia berikan terhadap sesuatu. HR memaknai dirinya sebagai
penguasa, peminpin, dan pencari nafkah, sedangkan istri hanyalah
sebagai orang kedua yang berperan sebagai pelayan suami dan
pengasuh anak-anak. Oleh karena itu sikap, tindak tutur, dan
perilakunya selalu menunjukkan bahwa dirinyalah penguasa dalam
keluarga.
Kelima, pemberian peran HR kepada dirinya tersebut yang
menyebabkan segala tuturannya bernada instruktif. Tuturan yang
berbentuk pujian atau sanjungan kepada istri tidak pernah kedengaran
lagi. Kata-kata sanjungan dan pujian itu hanya diucapkan saat EU
belum menikah dengan HR. Namun, setelah menikah yang dituturkan
HR hanyalah makian, bentakan, perintah kepada istrinya (EU). Seperti
kutipan saat ditanyakan kalau apakah HR sering memberikan
sanjungan atau pujian kepada ibu? ― Adu Bu… jangankan sanjungan
atau pujian, pamit aja tidak Bu… kalau dia mau keluar” (wawancara
tanggal 7 Februari 2010). Hal ini jika dihubungkan dengan pendapat
Semin dan Fiedler (1996) bahwa bahasa dapat digunakan dalam
mempertahankan kekuasaan, dalam hal ini HR dalam
mengaktualisasikan dirinya sebagai pemimpin dalam rumah tangga
sehingga menggunakan fungsi bahasa sebagai instrumental yang lebih
dominan dalam konteks bertutur dalam rumah tangganya. Bahasa HR
dilatarbelakangi oleh societal context karena faktor penentunya
adalah kedudukan (rank) dan kekuasan (power ) (Lihat: Levinson
(1983:9) dan (Rahardi , 2005).
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Kasus 11
Perspektif Psikologis NJ
Terhadap Tindak Tutur AM dalamKeluarga
Perkawinan NJ dengan AM adalah kehendak kedua orang
tua masing-masing. Mereka sengaja dijodohkan oleh
kedua orang tua mereka sebab mereka masih memiliki
hubungan darah. Orang tua mereka adalah etnis Bugis
Bulukumba. Sebelum Orang tua AM merantau ke Kolaka
mereka tinggal di Bulukumba. Orang tua AM terangkat
menjadi Guru di Kolaka sehingga AM dibesarkan di
Kolaka, bahkan jabatan terakhir ayah AM adalah Kepala
Sekolah.
NJ dibesarkan di Bulukumba sebagai anak pengusaha
yang sukses, sehingga semua saudara-saudara NJ dapat
mengenyam pendidikan bahkan seorang kakaknya
menjadi Guru Besar di UNM.
Menurut keterangan NJ, Ia dan suaminya AM boleh
dikatakan tidak pernah ada konflik. Hal itu disebabkan
karena jika ada permasalahan maka permasalahan itu
dapat diselesaikan tampa harus bertengkar. Jika
ditanyakan mengenai bahasa AM di rumah maka
jawabannya adalah bahasa AM itu biasa-biasa saja. AM
tidak sering marah, NJ mengaku bahwa suaminya jika
marah hanya diam saja, dan jika seperti itu, saya sudah
pahami bahwa dia lagi ada masalah. Sehingga saya
kadang menanyakan kepada AM mengapa diam-diam?
Kalau sudah seperti ini saya yang lebih sering membujuk
suami saya karena kasih sayang itu muncul dari dalam
begitu tulus.
NJ merasa bahwa walaupun suaminya TNI, kehidupan di
rumah tangganya tidak ada bedanya dengan masyarakat
sipil. Semua itu dikarenakan oleh sikap AM yang tidak
menampakkan bahasa dan perilaku ketentaraan di
rumahnya. Walaupun bahasa AM itu singkat dan padat,
tetapi AM berpendapat bahwa hal itu bukan bahasa yang
kurang santun. AM menilai suaminya seorang yang
pendiam, tidak banyak basa-basi, sehingga AM pun
jarang memberikan sanjungan atau pujian padanya.
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Kehidupan rumah tangga AM selalu rukun dan damai,
sesekali mereka menggunakan bahasa daerah Bugis.
Bahasa Bugis kadang-kadang dijadikan alat untuk
mencairkan suasana yang kaku, seperti jika AM mulai
mendiamkannya. Mereka berdua tak ubahnya seperti
saudara yang hidup rukun, hal ini disebabkan karena
bagaimana pun mereka masih ada ikatan emosional
sebagai satu keluarga. (sumber:
observasi, catatan
lapangan, dan wawancara mendalam pada tanggal 12
Maret l 2010).
Kasus 11 di atas, memberi gambaran perkawinan satu suku
yang konon masih memiliki hubungan darah. Orang tua NJ dan AM
adalah etnis Bugis yang lahir dan tinggal di Bulukumba. Namun
orang tua AM pindah ke Kolaka dan menjadi PNS yaitu Guru,
sebelum pensiun orang tua AM menduduki jabatan kepala sekolah.
Hal ini diikuti oleh dua orang saudara AM yang menjadi guru.
Beberapa interpretasi yang dapat diajukan sebagai berikut.
Pertama, NJ menikah dengan AM pada dasarnya adalah atas
kemauan orang tua mereka, mereka hanya sekali-sekali bertemu jika
AM berkunjung ke kampung halamannya. Namun, perkawinan
mereka berdua dapat dikatakan pasangan suami istri yang bahagia.
Hal ini sesuai dengan keterangan NJ saat diwawancarai oleh peneliti
di rumahnya:
Sejak saya menikah dengan bapaknya Bu, saya tidak pernah
dibentak-bentak apalagi dicaci maki, itupun kalau dia marah
sikapnya hanya diam, justru saya yang kadang mendongkaol
kalau dia mendiamkan saya. Mungkin ini disebabkan karena
kita itu seperti adik kakak, suami saya dekat sekali dengan
kakak saya yang tinggal di rumah. Kebetulan kakak saya itu
belum menikah, jadi dia ikut saya sejak saya menikah
(wawancara, 12 Maret 2010).
Kedua, Menurut NJ, bahasa AM di rumah itu biasa-biasa saja,
bahasa AM memang kurang sering menyanjung atau memuji NJ,
tetapi AM tidak pernah bertutur kasar kepada NJ, kepada anak-anak,
maupun kepada kakak NJ. Hal ini adalah merupakan ajaran niai-nilai
budaya sebagai seorang pendidik yang ditanamkan oleh orang tua
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AM. Hal itulah yang menyebabkan sikap dan tindak tutur AM
termasuk bahasa yang santun baik dalam rumah tangga maupun di
luar. Pengalaman dan penanaman nilai-nilai kesantunan dan
kesopanan yang disosialisasikan sejak dini oleh orang tua mereka.
Kenyataan seperti ini jika dihubungkan dengan teori psikologi
behaviorisme
Aristoteles dan John Locke bahwa kebiasaan,
perilaku, karakter, dan kepribadian manusia selalu dibentuk dan
diwarnai oleh pengalaman masa lampau yang pernah ia peroleh (lihat,
Taylor, at al, 2009).
Kedua, manusia dilahirkan telah dibekali dengan akal pikiran,
kemampuan akal untuk menerima pembelajaran tersebutlah yang akan
tersimpan di memori otak manusia, otak manusia mampu
mentransformasi, menyimpan, dan menghasilkannya kembali nilai nilai yang telah terinternalisasi dari lingkungan mereka berada.
Sehingga dapat dikatakan bahwa AM memiliki kesantunan dan
kebiasaan dalam berbicara dipengaruhi oleh didikan dan penanaman
nilai dari kedua orang tuanya dan lingkungan dimana ia dibesarkan.
Hal ini relevan dengan teori kognitif Descrates, Plato, dan Khant,
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Gardner (1985) dan Phye &
Andre (1986) .
Ketiga, kesantunan berbahasa AM bukan hanya dicerminkan
oleh AM sendiri, namun kesantuan dan kebiasaan berperilaku yang
sopan itu juga tercermin dari kedua orang tua dan saudara-saudara
AM. Orang tua AM amat menghargai orang lain maupun anak-anak
dan cucu-cucu mereka.
Sebagaimana pernyataan NJ saat
mengungkapkan perilaku dan tuturan AM itu diyakini bersumber dari
ajaran dan didikan orang tua AM sendiri. Sebagaimana kutipan
pernyataan NJ.
Suami saya itu Bu, tidak pernah ngomong kasar, mungkin ini
karena didikan mertua saya, karena selama saya menikah dan
saya sering berkujung ke mertua , saya melihat bagaimana orang
tua dan saudara-saudanya berbicara amat sopan walaupun itu
kecucu-cucu mereka. Mereka amat sopan walaupun berbicara ke
anak-anak yang masih kecil, jadi saya yakin mungkin pembiasaan
itulah yang membuat suami saya juga seperti itu (wawancara, 12
Maret 2010).
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Keempat, pembiasaan dan budaya adalah menjadi kekuatan
utama oleh aktor dalam bertindak, tidak terkeculi dalam perilaku
bertindak tutur pada keluarga sebagai unit sistem sosial yang terkecil.
Suatu keluarga di dalamnya terjadi komunikasi interpersonal antar
anggota keluarga. Oleh karena itu, budaya yang mengandung-nilai
kebaikan, nilai kasih sayang akan terintegrasi ke dalam kepribadian
setiap anggota keluarga. Hal ini sesuai bagaimana pandangan Parsons
(1990).
Kasus 12
Perspektif Psikologis MY terhadap Perilaku Tindak Tutur
RM dalam Keluarga
Perkawinan MY dengan RM hanya diawali oleh pertemuan
yang singkat, saat itu RM bertugas pada salah satu batlyon
yang ada di tempat tinggal MY di Magelang. Perkwinan dua
suku ini amat riskan dengan perbedaan budaya dan kebiasaan
masing-masing. MY sebagai etnis Jawa yang memiliki bahasa
kromo yang pasif. Sedangkan RM adalah etnis Tolaki yang
lahir dan dibesarkan di Kolaka.
RM mendekatkan diri dengan keluarganya, Ia pun pindah
tugas dari Magelang ke Kendari dan tidak lama kemudian
dipindahkan ke kampungnya di Kolaka.
Pada awal
perkawinannya MY belum mengenal lebih dekat dengan
keluarga RM. Setelah pindah ke Kolakalah baru MY mengenal
semua keluarga RM.
Perkawinan MY sering dilanda konflik dengan RM. Penyebab
konflik tersebut salah satunya adalah MR sering mencacimaki
MY dengan kasar. MY sering menghina MY di depan orang
lain maupun orang tuanya, RM jika dilihat kesehariannya amat
pendiam. Namun, di rumah RM selalu menciptakan
permasalahan dengan MY. MY sering dicaci maki sebagai
orang yang hanya numpang makan pada RM. Orang yang
tidak memiliki apa-apa.
Sepintas kepribadian RM yang tertutup dengan orang lain.
Bahasa dan tuturan RM di rumah pun tidak pernah
menggunakan bahasa sanjungan atau pujian pada istri dan
anak-anak. Semuanya berjalan dalam rumah bagaikan salju,
beku, dingin, dan kaku. MY tidak pernah mendapatkan
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sesuatu yang surprise, baik yang berupan ucapan maupun
yang berupa hadiah. Misalnya: hadia saat berulang tahun
maupun ulang tahun perkawinan itu tidak pernah dirayakan
bahkan mungkin RM sudah tidak tahu lagi tanggalnya.
(sumber:
observasi, catatan lapangan, dan wawancara
mendalam pada tanggal 29 Maret l 2010).
Kasus 12 di atas, memberi gambaran tentang perkawinan dua
suku yang belum saling mngenal lebih dekat baik latar belakang
keluarga maupun latar belakang budaya mereka masing-masing
sebelumnya. Perkawinan MY dengan RM hanya didasari oleh
perkenalan yang singkat. Mereka melangsungkan pernikahan mereka
di Magelang di rumah MY. Pada saat itu RM masih bertugas di salah
satu batalyon di Magelang. Beberapa interpretasi dapat diajukan
seperti berikut.
Pertama, di awal perkawinan mereka semua berjalan baikbaik saja, yang waktu itu RM masih bertugas di Magelang. Setelah
kepindahannya ke Sulawesi RM mulai memperlakukan RY berbeda
saat masih tinggal di Magelang. RY merasa kalau suaminya mulai
berubah, baik sikap maupun tindak tuturnya. Sebagaimana pernyatan
RY saat diwawancarai oleh peneliti.
Sejak pindah dari Magelang, dia itu selalu menyinggungnyinggung saya, mengungkit-ungkit masalah ekonomi,
saya merasa sakit sekali Bu karena saya itu katanya hanya
numpang makan sama dia, saya tidak punya apa-apa. Saya
sering dicacimaki seperti itu, kalau dia marah itu dia
teriak-teriak sampai tetangga melihatnya dan menjadikan
tontonan, saya sering diusir, disuruh pulang ke Jawa
(wawancara, 29 Maret 2010).
Kedua, RM sering menuturkan kalimat yang memberikan
makna bahwa RY hanya menggantungkan nasibnya sama dia.
Walaupun demikian RY selalu tabah mengurus keluarganya termasuk
anak-anak mereka yang saat ini anak sulungnya sudah duduk di
Perguruan Tinggi. RY kadang merasa heran melihat sikap suaminya
karena jika dilihat sepintas RM tergolong tipikal orang yang pendiam,
sabar, dan penyayang. Hal itu juga sesuai dengan pengamatan peneliti
, jika dilihat dari tingkat intelektual dan komunikasi interpersonalnya
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maka RM termasuk karakter orang yang tertutup dan kurang humoris
( lihat Rosenberg ,1980)
Ketiga, RY menjelasakan bahwa jika RM tidak marah,
memang dia amat pendiam, ngomong hanya seperlunya, baik kepada
RY maupun kepada anak-anaknya. Kehidupan rumah tangga mereka
menurut pengamatan peneliti jika dilihat kasad mata mereka hidup
dalam satu keluarga yang kaku, dingin tanpa ada kehangatan di antara
anggota keluarga. Jika hal ini ditanyakan kepada RY tentang kalimatkalimat sanjungan, pujian kepada RY atau anak-anak, maka RY
membenarkan kalau RM itu tidak pernah memberikan pujian
kepadanya. Sesuai dengan pernyataan RY saat wawancara dengan
peneliti.
Jangankan hadiah Bu.. ucapan selamat saja kepada anak-anak
itu tidak pernah jika ada anak-anak yang meraih prestasi,
apalagi kepada saya. Dia itu hamya sering membandingkan
saya dengan perempuan lain, perempuan yang bekerja, dia
memuji-muji orang lain, saya seakan-akan ini hanya
menghabiskan uangnya, dia bilang saya boros, tidak bisa
menyimpan uang, saya dianggap seperti keranjang bocor
(wawancara, 29 Maret 2010).
Keempat, menurut pengakuan RY, ada kebiasaan buruk yang
sering dilakukan oleh RM yaitu minum minuman keras. Kebiasaan ini
sering dilakukan sejak mereka pindah ke Kolaka. Kalau RY
menasihatinya RM malah marah dan mengancam RY. RY kadang
mengadu ke mertua dan saudara-saudara RM. Namun mereka tidak
bisa berbuat banyak karena RM dianggap sebagai orang yang paling
disegani oleh keluarganya. Hanya Ibunya yang sering menasihati
tetapi kebiasaan itu masih juga dilakukan sampai sekarang.
Kelima, RM memersepsi dirinya sebagai orang yang dihormati
dan disegani oleh keluarganya, sehingga sikap, dan perilku tindak
tuturnya itu menunjukkan bahwa dirinyalah sebagai orang yang
paling dihormati, RM tidak pernah memohon maaf kepada RY setelah
ia mencacimaki karena ia tidak pernah merasa bersalah, ia
menganggap dirinyalah orang yang satu-satunya pencari nafkah untuk
memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga semua anggota keluarga
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tidak dapat mencampuri urusan dan keinginannya. RM
memproyeksikan dan mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan
konsep dirinya , sehingga jika ada protes dari orang lain (RY), hal itu
dianggap sebuah ancaman untuk dirinya, maka dia pun mengadakan
pertahanan diri dengan balik mencaci maki orang tersebut (RY).
Realitas seperti ini senada dengan konsepsi manusia aliran humanistik
Carl Rogers yang disadur oleh Coleman dan Hammen (1974).
Kasus 13
Perspektif Psikologis HL terhadap Perilaku Tindak Tutur
MSH dalam Keluarga
Pernikahan HL dengan MSH atas kehendak orang tua HL.
Waktu itu HL baru duduk di kelas II SMP. HL tidak
mengenal secara dekat MSH, baik latar belakang
keturunan maupun orang tua dan saudara-saudara MSH.
Pernikahan HL dengan MSH selalu mengahadapi
permasalahan dalam rumah tangganya. Permasalahan itu
timbul dari perilaku dan bahasa MSH yang selalu
membentak dan mecacimaki HL, bahkan HL sering
dipukuli di depan orang lain (tetangga). HL berasumsi
bahwa MSH sengaja membesarkan suaranya jika ia marah,
sengaja memperdengarkan orang lain. Sikap dan perilaku
MSH dalam rumah sangat otoriter, hal yang sepele dapat
menjadi persoalan besar. Misalnya masalah sepatu yang
semirannya dianggap kurang mengkilap oleh MSH, dia
langsung
mencaci maki dengan kata-kata yang
menyakitkan bahkan memukul, dan menampar HL.
MSH selalu membandingkan dengan perempuan lain,
menganggap HL istri yang tidak becus, istri yang bodoh.
HL merasa permasalahan dalam keluarganya itu tidak ada
habisnya. Apa yang dikerjakan oleh HL selalu dianggap
salah oleh MSH. Sehingga apapun yang ia lakukan selalu
dicela oleh MSH. Semua hal-hal kecil harus diputuskan
oleh MSH, misalnya membeli perabot bahkan alat-alat
dapur saja semuanya atas persetujuan MSH. Semua
masalah keuangan dipegang oleh MSH. HL tidak diberi
hak untuk menyimpan gaji bulanan MSH.
Konflik demi konflik dilewati dengan sabar oleh HL. Jika
HL akan mengadu ke atasan atau Komandan, MSH
mengeluarkan kata-kata ancaman yang sangat sadis,
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bahkan tambah memukuli HL. Suatu hari, HL diusir dan
diseret keluar dari rumah dalam keadaan hamil 7 bulan.
HL benar-benar menganggap suaminya adalah orang yang
tersadis dan terkasar diantara suami di dunia. HL beberapa
kali mengajukan gugatan kepada atasan namun hal itu
tidak dapat menyelesaikan masalah.
HL menganggap MSH itu adalah manusia yang tidak
memiliki perasaan sebagai manusia, mangapa demikian?
Jawabannya adalah MSH selama pernikahannya sampai
sekarang ini MSH tidak pernah meminta maaf jika telah
mencaci maki dan memukulinya. MSH menganggap
dirinya sebagai kepala rumah tangga, istri harus patuh dan
tunduk kepadanya. Jadi apa pun yang ia lakukan dianggap
itu adalah kebaikan keluarganya (sumber: observasi,
catatan lapangan, dan wawancara mendalam pada tanggal
2 April 2010).
Kasus 13 di atas, memberi gambaran seorang perempuan yang
dinikahkan oleh kedua orang tuanya pada usia dini. HL adalah
perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki (MSH) tanpa
mengenal kepribadiannya terlebih dahulu. HL adalah anak perempuan
yang dibesarkan di lingkungan militer, karena Ayahnya adalah
seorang militer pada waktu itu. Kecantikan di raut wajahnya masih
tampak, senyumnya
begitu lesu saat peneliti berkunjung ke
rumahnya. Beberapa interpretasi yang dapat diajukan adalah sebagai
berikut.
Pertama, kehidupan rumah tangga HL adalah termasuk
keluarga yang selalu menghadapi konflik dan permasalahan.
Permasalahan ini terjadi bersumber dari perilaku MSH, baik perilaku
dalam bertutur maupun dalam bertindak. MSH selalu meperlakukan
HL tidak manusiawi, MSH bukan hanya kasar di mulut melainkan
juga ringan tangan. HL kadang dipukuli sampai babak belur. Namun,
HL menjalani rumah tangganya dengan sabar dan mengikhlaskan
semua perlakuan MSH kepadanya. Jika ditanyakan kepada HL apa
sebenanrnya yang selalu menjadi permasalahan dalam rumah tangga,
maka jawabnya hanya singkat yaitu masalah sepele dapat menjadi
masalah yang amat besar. Misalnya masalah garis istrikaan celana
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yang dianggap tidak rapi, itu dapat menjadi masalah yang lebih besar,
MSH sudah mencacimaki dengan kasarnya bahkan kadang menampar
HL. Sebagaimana HL menceritakan pengalamnnya saat diwawancarai
oleh peneliti.
Bahasa Bapaknya itu bu, mungkin bahasa yang paling kasar di
dunia, kalau nyuruh-nyuruh itu membentak, dia tidak bisa
kalau tidak bentak-bentak saya maupun anak-anak. Lebih
sadis lagi kalau ada yang tidak sesuai dengan seleranya,
misalnya baju atau cealana dianggap kurang rapi padahal itu
sudah saya istrika serapi mungkin, dia langsung cacimaki saya
bahkan sampai mukul saya Bu (wawancara, 2 April 2010).
Kedua, melihat kenyataan yang dialami oleh HL, dapat
dikatakan bahwa HL selalu mengalami KDRT baik kekerasan
psikologis maupun kekerasan pisik. Penggunaan bahasa yang tidak
memperhatikan nilai-nilai kesantunan berbahasa dapat menimbulkan
ketegangan dan penyakit psikhis jika itu dilakukan terus menerus
dalam komunikasi interpersonal suami-istri (lihat Bungin, 2008).
Ketiga, dilihat dari pengalaman HL berumah tangga dengan
MSH, maka dikatakan bahwa penggunaan bahasa MSH selalu
menjadikan bahasa sebagai alat untuk menunjukkan kepada anggota
keluarga bahwa dirinyalah sebagai seorang penguasa dan peminpin
dalam keluarga. HL selalu ingin menonjolkan dirinya sebagai orang
yang
harus dihormati dan dijunjung. Penilaian HL tersebut
disesuaikan dengan kenyataan yang dialami oleh HL sendiri. Sesuai
dengan pakar teori komunikasi bahwa seseorang dapat melakukan
persepsi kepada orang lain melalui komunikasi yang terjalin (lihat,
Severin dan Tankard, Jr., 2005, dan Coleman dan Hammen ,1974).
Berikut keterangan HL mengenai penilaian terhadap tindak tutur
suaminya (MSH).
Bu... dia itu (MSH) kalau marah semua kata-kata kasar
dikeluarkan semua, mungkin tidak adami yang tersisa,
mulai dari anjing, setan, bajingan, pasundala, pokoknya
tidak adami Bu di atasnya. Selain itu, dia juga selalu bilang
begini ‖ Hai...! saya ini kepala rumah tangga, saya mencari
uang, saya menafkahi kamu semua, jadi jangan macammacam dengan saya, jagan mau ngatur-ngatur saya, apa
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yang kamu kerjakah, makan saja sundala!‖ Bu..seingat
saya, selama menikah itu mungkin dari awal-awalnya
itusudah kasar, memang tidak sekasar sekarang, tetapi
mulai saya punya anak satu di situ dia sudah mulai
memukul‖ (wawancara, 2 April 2010).
Keempat, keterangan HL di atas dapat dikatakan bahwa
perilaku tindak tutur HL tidak dapat menciptakan komunikasi yang
efektif, karena pada dasarnya komunikasi yang efekif adalah
komunikasi yang menciptakan kesenangan dan pengertian dari kedua
belah pihak. Oleh karena itu, komunikasi dalam keluarga itu
seyogyanya berjalan dengan baik sehingga annggota keluarga akan
nyaman berada di dalamnya. Jika semua anggota keluarga menghargai
dan mengerti perasaan orang lain, menciptakan rasa hangat, akrab
maka perselisihan dan konflik suami-istri, konflik orang tua dan anak
dapat dihindari (lihat Tubbs dan Moss,1974).
Kelima, bahasa MSH selalu berbentuk perintah dan hardikan,
Istri dan anak-anak itu tidak ubahnya seperti bawahan dan atasan. HL
mengatakan kalau bahasa MSH tidak pernah mengenakkan perasaan.
Selain itu, MSH juga sering membanding-bandingkan HL dengan
istrinya orang lain. HL dianggap istri yang tidak pandai mengurus
rumah tangga, tidak bisa mengurus keuangan sehingga uang gaji MSH
dipegang dan disimpan sendiri oleh MSH. MSH yang mengatur
pengeluaran dan uang belanja sehari-hari. Berikut pernyataan HL saat
peneliti mewawancarai di rumah orang tua HL(saat ini Hl tinggal
bersama orang tua /ibunya).
Bapaknya itu Bu… menyimpan sendiri gajinya, jadi uang
belanja itu dikasi ke saya diukur untuk satu hari, itu kalau ada
keluarga atau orang tauaku yang datang, itu uang di lemari
tidak berhenti dihitung, ia bu… memang uangnya dia tidak
bawa, disimpanji di lemari, tapi saya tidak boleh
mengambilnya kalau bukan dia yang kasi, aduh bu…
kelihatannyaji itu baik diluar bu, tapi dalam rumah jahatnyami
minta ampun‖ (wawancara, 2 April 2010).
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Keenam, mencermati hasil wawancara di atas, dapat
digambarkan penggunaan bahasa yang mendominasi tuturan MSH
adalah penggunaaan fungsi bahasa instrumental, personal, dan
regulatori. Instrumental karena MSH terlalu sering mengahardik,
memerintah, dan mecacimaki HL dan anak-anak. Fungsi personal
karena MSH setiap kali marah selalu mengatakan kalau dirinyalah
segalanya, dia selalu ingin mengaktualisasikan dirinya sebagai satusatu orang yang harus dipatuhi. Regulatori karena MSH terlalu sering
membuat aturan, mengontrol dan mengeritik orang lain dalam hal ini
HL dan anak-anak (Savignon ,1983) dan (Tolla, 2004).
Kasus 14
Perspektif Psikologis RY terhadap Perilaku Tindak Tutur
AO dalam Keluarga
Perkwinan RY dengan AO merupakan perkawinan dua
suku yang berbeda. AO adalah etnis Jawa Surabaya,
sedangngkan RY adalah etnis Mekongga dan Bugis, sebab
ayah RY adalah mekongga sedangkan Ibunya adalah
etnis BugisSinjai. Pertemuan dari dua suku ini memang
amat singkat, RY belum mengenal lebih dekat keluargadan
latar belakang AO.
Mereka menikah sejak duduk
dibangku kelas III SMP, sedangkan AO sebagai prajurit
yang bertugas pada batalyon yang ada di Kolaka.
Mereka menjalin hubungan dalam waktu yang singkat. RY
tidak mengenal secara dekat latar belakang keluarga AO.
AO datang menemui orang tua RY tanpa didampingi oleh
keluarganya. Perkawinanan mereka telah dikaruniai 4
orang anak. Dua dari anak perempuannya telah menikah
setelah tamat SMA. Namun perkawinan anak sulungnya
gagal sebanyak dua kali dan kini telah menikah untuk ketiga kalinya, dan anak ke-duanya gagal sebanyak satu kali
yang kini telah menikah lagi. Sedangkan anak ke-tiga dan
ke-empat masih duduk di bangku SMA dan SMP.
Rumah tangga mereka selalu menghadapi masalah dalam
keluarga, hal ini sering disebabkan oleh kurangnya tata
krama dan kesopanan AO terhadap anggota keluarga dan
terrhadap RY selaku istri. AO setiap hari mengeluarkan
kata-kata yang tidak santun. RY merasa bahwa AO tidak
pernah menyangjung atau memuji dirinya bahkan AO
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selalu mencela dan membentak jika ada sesuatu hal yang
tidak sesuai dengan selera dan keinginan AO. RY
menyimpulkan bahwa suaminya selalu marah jika
menyuruh anak-anak sedangkan kata-kata sanjungan
memang tidak pernah terdengar keluar dari mulut AO.
Bahasa AO menurut RY, adalah seantiasa menggunakan
bahasa yang memerintah dengan intonasi yang kasar. RY
selama menikah belum pernah selakipun AO mengucapkan
permohonan maaf jika ia telah mencacimaki atau
menyakiti perasaan RY. AO selalu membandingkan
perempuan lain dengan dirinya, selalu menganggap orang
lain lebih baik daripada dirinya (Sumber: Catatan
Lapangan dan wawancara, tanggal 25 April 2010).
Kasus 14 di atas, memberi gambaran tentang perkawinan dua
suku yang saling berbeda baik bahasa, budaya, dan maupun kebiasaan
mereka. RY dibesarkan oleh kedua orang tuanya yang juga
perkawinan campuran yaitu bugis dan Tolaki yang dibesarkan di
Kolaka. Sedangkan AO di besarkan di lingkungan etnis Jawa/
Surabaya, karena kedua orang tuanya adalah etnis Jawa/ Surabaya.
Beberapa interpretasi yang dapat diajukan sebagai berikut.
Pertama, perkawinan RY termasuk perkawinan pada usia dini.
Kini mereka telah dikaruaniai empat orang anak, bahkan sudah
mendapat cucu. Sepanjang perkawinan mereka, rumah tangga mereka
selalu dihadapkan dengan berbagai macam konflik. Menurut RY
permasalahan selalu dipicu oleh masalah perbedaan pendapat dan
keinginan. Selain itu, tutur bahasa AO juga sering menjadi pemicu.
AO selalu menggunakan bahasa yang kasar dan tidak santun. AO
dalam kesehariannya jika menyuruh kepada anggota keluarga
termasuk RY selalu membentak. Sebagaimana ucapan RY menirukan
AO saat diwawancarai oleh peneliti.
Huuu kasian Bu…, Bapaknya itu (AO) kalau nyuruhnyuruh maunya kita seperti di kenop langsung siap, dia itu
Bu, kalau lambat sedikit sudah dicacimaki. Misalnya kalau
minta kopi saja jika lambat dia sudah teriak-teriak seperti
ini ― Hei….setan…mana kopinya, kenapa lama sekali, istri
macam apa kamu ini!‖ (RYmenirukan ucapan AO) Begitu
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Bu… itu hanya contoh kecil saja (wawancara, 25 April
2010).
Kedua, mencermati kutipan wawancara di atas, tindak tutur
AO bukan hanya kasar atau tidak menunjukkan kesantunan dalam
berbahasa tetapi AO juga memliki karakter tidak sabaran dan selalu
menganggap orang lain tidak benar. Jika sesuatu hal tidak sesuai
dengan kemauannya, maka hal itu akan menjadi pemicu konflik yang
akan merembes ke permasalahan lain.
Ketiga, saat ditanyakan apakah AO sering mengucapkan katakata sanjungan kepada anggota keluarga? Maka jawabannya adalah
―tidak sama sekali‖. Bahkan AO hanya sering memberi sanjungan
kepada perempuan lain atau istri orang lain yang ia anggap berhasil.
Hal seperti itu kadang-kadang diucapkan di depan keluarga RY.
Sebagaimana pembenaran yang dinyatakan oleh adik RY saat peneliti
berkunjung dan mewawancarai RY di rumahnya. Adapun pernyataan
adik RY sebagai berikut.
weah… (sambil mencibir) tidak pernah tong itu suaminya
mau muji-muji istrinya, apalagi merayu, biar tommi itu
sekadar menyenangkan hati istrinya, weh…tidak pernah,
pokoknya saya lihat mereka itu tidak ada mesra-mesranya,
tidak ada romantis-romantisnya deh! apa memang begitu
kehidupan tentara? (sumber: wawancara 25 April 2010).
Keempat, memperhatikan komentar adik RY yang spontan
tersebut seperti pada cuplikan di atas, ini memberika makna bahwa
keterangan RY benar apa adanya, bukan keterangan yang direkayasa.
Bahasa sehari-hari AO memang bahasa yang instruktif selalu
memberikan perintah kepada anggota keluarga. Sikap demikian
dianggap suatu hal yang biasa oleh AO. AO menganggap kalau
bahasa tentara memang seperti itu. AO justru menyudutkan RY jika
RY protes kalau setiap hari dibentak-bentak. Sebagai istri yang berasal
dari kalangan masyarakat biasa, tentu bahasa seperti itu dianggap
bahasa yang tidak santun, tidak memiliki etika, dan sesuai dengan
budaya setempat. Namun, bagi AO bukan suatu yang aneh karena
menurutnya tentara itu tegas, disiplin, dan dipatuhi.
Hasil
internalisasi nilai-niai dari kehidupan tentara yang diobjektivasikan
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oleh AO sehingga kepribadian yang diekspresikan dalam keluarga
mencerminkan kehidupan seorang tentara yang keras, tegas, dan selalu
disiplin (lihat Birren at all , 1981).
Berikut cuplikan wawancara terhadap RY mengenai sikap AO
yang mengaktualisasikan dirinya sebagai seorang tentara yang tegas
dalam keluarga.
Kalau saya bertanya Bu atau protes sama dia (AO)
mengenai bahasa dan sikapnya yang kasar itu, dia justru
membaliki saya seperti ini ― Hei… ,kenapa memangkah
kamu mau kawin sama tentara, bahasa tentara memang
begitu! Siapa suruh kamu mau kawin sama tentarakah, kalau
kamu tidak suka ya, sudah.. banyak kok, perempuan yang
mau sama tentara dan lebih baik dari kamu‖ (Ry mengutif
kata-kata AO) Begitulah Bu… bahasanya itu kalau saya
protes‖ (wawancara, 25 April 2010).
Kelima, pernyataan AO tersebut mengindikasikan bagaimana
AO selalu menganggap bahwa kebiasaan yang tidak santun, bahasa
yang kasar seperti membentak, mencacimaki, mengoreksi merupakan
kebiasaan TNI. Kebiasaan tersebut memasuki ranah domestik
keluarganya sehingga hal ini menjadi pemicu munculnya berbagai
macam konflik dalam keluarga. Istri dan anak-anak seperti menjadi
bawahan yang selalu siap untuk menjalankan perintah komandan.
Tindakan seperti ini senada dengan sistem tindakan Parsons bahwa
sebuah rumah tangga merupakan suatu sistem terkecil dalam
masyarakat, sehingga hubungan yang terjadi pada kasus di atas
adalah hubungan secara hierarkis. Hubungan hierarkis adalah
hubungan yang berlangsung dalam dua cara yaitu hubungan atas
(suami) dan bawah (istri) . Istri dan anak-anak sebagai anggota sistem
yang berada pada posisi di bawah selalu dituntut untuk menyediakan
kondisi yang dibutuhkan oleh tingkat atas dalam hal ini AO sebagai
peminpin, sedangkan AO yang berada pada posisi atas mengendalikan
semua yang ada di bawahnya yaitu RY dan anak-anak (lihat, Parsons,
1951).

124 | Kajian Tindak Tutur

Kasus 15
Perspektif Psikologis ML terhadap perilaku tindak tutur BB
dalam Keluarga
Perkawinan ML dengan BB adalah perkawinan satu suku,
yaitu suku Bugis /Bone. Walaupun ML dibesarkan di
Kolaka namun ia dididik dalam lingkungan nilai-nilai
Bugis yang sarat dengan nilai-kesopanan dan kesantunan.
Demikian pula dengan BB, orang tua BB adalah etnis
Bugis/ Bone yang tinggal di Bone. BB dibesarkan di Bone.
Setelah menjadi TNI BB di tugaskan pada salah satu
batalyon yang ada di Kolaka.
Perkawinan mereka hanya dilatari oleh perkenalan ML
dengan BB lewat udara. Namun, sesuai dengan hasil
pengamatan dan wawancara peneliti dengan ML,
kehidupan rumah tangga mereka dapat dikatakan tidak ada
masalah. Mereka selalu hidup dalam kerukunan dan
kehangatan. Menurut penilaian ML, yang
membuat
keluarga mereka selalu rukun dan hangat adalah karena BB
tidak pernah mencacimaki, maupun membentak-bentak
ML. BB kadang-kadang bercanda ML pada saat ML dalam
keadaan jenuh atau lelah.
Menurut ML bahasa sehari-hari BB di rumah biasa-biasa
saja, seperti masyarakat pada umumnya. BB walaupun
tentara tetapi kalau di rumah sikap dan bahasanya tidak
menunjukkan kalau dirinya seorang tentara. BB juga tidak
sering mengaoreksi atau megatur di dalam rumah semua
urusan dalam rumah menjadi tanggung jawab ML.
Misalnya soal perabot, soal makanan, keuangan,
sepenuhnya diserahkan kepada ML.
Walaupun BB dikatakan oleh ML tidak terlalu romantis,
namun BB memiliki tuturan yang sangat santun. JIka BB
menyuruh , sesuatu kepada ML, ia tidak selalu
menyampaikannya dengan sopan sehingga hal itu tidak
seperti melaksanakan satu perintah ( sumber: wawancara, 6
Mei 2010).
Kasus 15 di atas, beberapa interpretasi dapat
diajukan. Pertama, perkawinan satu suku yang memiliki budaya,
nilai, dan tradisi yang sama. ML dan BB sama-sama dibesarkan
oleh keluarga yang dapat digolongkan sederhana. Mereka
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menginternalisasi nilai-nilai kesantunan di lingkungan keluarga
mereka. Sabagai etnis Bugis Bone yang selalu menjujung tinggi
nilai-nilai dan budaya mereka. Nilai –nilai itu begitu kuat
sehingga BB masih memegang teguh nilai-nilai yang melatari
kehidupannya. Sebagaimana pengakuan ML tentang tindak tutur
BB yang selalu santun saat diwawancarai oleh peneliti.
Bahasa bapaknya itu Bu… tidak pernah kasar, apalagi
mau bentak-bentak kalau di rumah itu sepertinya biasabiasa saja, sama dengan orang lain. Dia tidak pernah
menonjolkan sifat-sifat ketentraannya di rumah.
Bapaknya itu seperti orang kampungji Bu… saya di
rumah itu sepertinya hidup di kampung sendiri, kadangkadang diselingi dengan bahasa Bugis. Jadi rasanya
gimana ya… Bu…seperti hidup di kampung (wawancara,
6 Mei 2010).
Kedua, Mencermati kutipan di atas, dapat diartikan bahwa
nilai, kebiasaan, dan budaya Bugis yang melekat pada kepribadian
BB amat kuat. Nilai-nilai itu senantiasa mengikat perilaku BB dalam
keluarganya, sehingga keluarga mereka merasa berada di tanah
kelahiran mereka. Kesantunan dan kebiasaan dalam bertutur
dipengaruhi oleh latar belakang kultur, sehingga dalam teori
sosiolingusitik dijelaskan bahwa untuk mengetahui hubungan bahasa
dengan lapisan masyarakat tertentu maka kita harus mampu melihat
gejala linguistik dan gejala sosialnya (lihat Sumarsono, 2007).
Ketiga, BB memahami dan mempersepsi dunia secara
subjektif, walaupun BB telah digembleng dalam dunia militer namun
kepribadian BB tidak menunjukkan kemiliterannya di lingkungan
keluarga. BB tidak memahami suatu objek secara diskret, tetapi
memandang sesuatu secara dinamis. BB bersikap sebagai tentara jika
ia di lingkungan dinas BB pun menamkan ketegasan, kedisiplinan,
dan kepatuhan itu menjadi nilai utama yang harus ditanamkan oleh
setiap anggota. Namun, jika BB berada di dalam keluarganya, BB
memosisikana dirinya sebagai suami, dan ayah dari anak-anak
mereka. Suami yang wajib memberikan rasa kasih dan sayang kepada
setiap anggota keluarga.
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Keempat, sikap yang ditunjukkan oleh BB di atas, relevan
dengan psikologi Gestalt yang dikembangkan oleh Kofka, Kohler dan
Lewin pada tahun 1930-an. BB mengalami dunia dan sosialisi nilai
dalam lingkungan keluarga yang merupakan pembelajaran sehingga
menjadi modeling dalam perilakunya saat ini. Hal ini senada dengan
aliran psikologi kognitif dan aliran psikologi humanistik bahwa
setiap orang mengalami dan mepersepsi dunianya sendiri secara
subjektif (lihat, Ellis dan Hunt, 1993. Brower, 1983).
Kasus 16
Perspektif Psikologis RAS terhadap Perilaku
Tindak Tutur AL dalam Keluarga
Perkawinan RAS dengan AL merupakan perkawinan dua
suku yang berbeda. AL adalah etnis campuran Bugis dan
Tolaki. sedangngkan RAS adalah etnis Jawa. RAS adalah
anak bungsu dari delapan bersaudara. RAS hidup dan
dibesarkan dalam keluarga berada. Selain berada, RAS
juga termasuk golongan bangsawan. Ibunya adalah masih
turunan keraton Jogja. Sedangkan AL dibesarkan oleh
lingkungan militer karena ayahnya adalah seorang
perwira militer yang bertugas di Makassar, dan ibunnya
adalah etnis Tolaki.
RAS menyatakan bahwa AL ketika meminta dia untuk
menjadi pendamping hidupnya hanya menanyakan
bersedia atau tidak menjadi istrinya. Oleh karena itu,
mereka menjalin hubungan dalam waktu yang singkat.
RAS dilamar oleh orang tua AL dan diterima dengan baik
sehingga mereka pun menikah di Magelang. Perkawinan
mereka sering dilanda oleh konflik suami istri. Hal ini
disebabkan oleh perbedaan budaya masing-masing. RAS
tidak terbiasa dengan kehidupan TNI yang tegas,
sedangkan bahasa AL mencerminkan bahasa yang
instruktif. Kadang RAS merasa sakit hati dengan ucapan
AL. Namun, karena RAS adalah sebagai panutan dalam
organisasi, dia tidak pernah memperlihatkan bahwa dalam
rumah tangga mereka sering terjadi konflik yang dapat
disebabkan oleh hal sepeleh.
Tindak tutur AL dalam keluarga adalah bahasa yang
singkat, padat, dan sering membentak serta mencaci maki
istri dan anak-anak. Bahasa AL tidak menunjukkan nilaiKajian Tindak Tutur | 127

nilai kesantunan dan kelembutan sebagai seorang suami.
Menurut RAS bahasa AL itu tidak pernah mengeluarkan
kata-kata pujian atau sanjungan yang dapat
menyenangkan perasaan seorang wanita. (Sumber:
Catatan Lapangan dan wawancara, tanggal 1 Oktober
2010).
Kasus 16 di atas, memberi gambaran pertama,
sepasang suami istri yang memiliki latar belakang kehidupan, budaya,
adat istiadat, bahasa, dan nilai-nilai yang berbeda. AL dibesarkan
dalam lingkungan militer yang segala macam kehidupannya selalu
dalam kesedehanaan. AL adalah anak sulung dari delapan bersaudara,
sebagai anak sulung tentu diharapkan dapat mengayomi dan
memberikan contoh kepada adik-adiknya. Sedangkan RAS memiliki
latar belakang keluarga pengusaha yang sukses, anak priyayi yang
sarat dengan bahasa kromo, anak bungsu yang identik dengan anak
kesayangan.
Kedua, sejak perkawinannya dengan AL, RAS mulai belajar
meninggalkan semua kebiasaan di waktu masih remaja. Kini RAS
menjadi seorang Ibu yang selalu siap diteladani dan dihormati,
menjadi tempat perlindungan bagi ibu-ibu yang lain. Kedudukan RAS
sebagai istri pimpinan otomatis memiliki tanggung jawab yang lebih
besar dibandingkan dengan istri anggota yang lain.
Ketiga, rumah tangga mereka memang tampak bahagia dan
sejahtera, namun menurut pengakuan RAS bahwa dalam kehidupan
rumah tangga mereka sering terjadi konflik dengan AL. Masalah yang
menjadi pemicu konflik hanya masalah sepele. Misalnya, soal
makanan, soal pakaian, soal anak-anak, dan soal ekonomi. Selain itu,
tuturan AL sering membentak dan mencela RAS. Seperti cuplikan
wawancara berikut.
Bapak itu (AL) kalau di rumah ya… bahasanya itu ga ada
mesra-mesranya deh.., jangankan merayu, saat kenalan
aja hanya nanya gini‖ bersedia ngga jadi istri saya‖ jadi
ya…mau apa lagi (sambil tersenyum tipis), dari sononya
orangnya memang begitu. Cuma itu yang saya paling
tidak saya suka kalau dibentak-bentak dan mencela terus
(Sumber: pengamatan ,Catatan Lapangan dan wawancara,
tanggal 1 Oktober 2010).
128 | Kajian Tindak Tutur

Keempat, menurut penilaian RAS, bahasa AL memang
sebelum menikah itu sudah ketahuan kalau bahasa AL singkat dan
tegas. Bahasa AL kadang-kadang tidak santun, instruktif, terlalu
banyak mengoreksi. Jika ditanyakan mengenai kata-kata rayuan atau
pujian yang sering diucapkan oleh AL, maka jawaban RAS adalah AL
tidak pernah merayunya. Sebagaimana kutipan jawaban RAS pada
wawancara dengan peneliti.
Bapak itu memang tergolong orang yang tidak romantis
kali ya…, dia tidak pernah merayu, atau memang tentara
begitu ya…? (sambil tertawa keci), iya…kan! ga ada
romantis-romantisnya. Perhatian sih perhatian, kalau saya
keluar itu, ditelepon terus, dikit-dikit ditanya, ―lagi
dimana? Sama siapa?‖ tapi kalau dia (AL) yang keluar
marahnya minta ampun kalau ditanya-tanya (Sumber:
pengamatan, Catatan Lapangan dan wawancara, tanggal
1 Oktober 2010).
Kelima, pernyataan RAS di atas menunujukkan bahwa AL
adalah tipe orang yang memiliki bahasa yang singkat, kurang
menyukai basa-basi, bahasa yang terlalu banyak mengontrol, dan
kurang
menyenangkan hati perempuan, karena pada dasarnya
perempuan sebagai istri itu selalu ingin dimanja dan disayangi oleh
suami walaupun ungkapan rasa sayang hanya diwujudkan dalam katakata.
Keenam, apabila dilihat dari latar belakang keluarga, budaya,
dan kehidupan AL, dan status sosila AL saat ini, maka dapat
dikatakan bahwa bahasa, tindak tutur, dan pilihan kosa kata AL terpola
dari lingkungan fisik,
nilai-nilai sosial
(social value) yang
terinternalisasi dari orang tua AL sehingga di usia dewasa diperkuat
dengan soisalisasi norma komunitas TNI, dan status sosial yang
melatari kehidupan AL. Hal demikian relevan dengan pandangan
Edwar Sapir dan Benjamin Lee Whorf yang dikenal dengan hipotesis
―Sapir-Whorf‖ (lihat, Sumarsono, 2007).
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Kasus 17
Perspektif Psikologis RN terhadap perilaku tindak tutur
SH dalam Keluarga
Perkawinan RN dengan SH telah memasuki usia 24 tahun.
Mereka adalah perkawinan etnis yang sama. Mereka samasama dibesarkan di lingkungan etnis Jawa tepatnya di
Jogja. Mereka memiliki budaya dan bahasa yang sama.
Mereka dibesarkan oleh orang tua yang menanamkan nilainilai kesantunan dalam berperilaku dan bertutur.Hal ini
disebabkan oleh kuatnya iman mereka, SH dan RN adalah
pasangan suami istri yang taat beribadah, RN dan SH
adalah penganut agama nasrani katolik.
RN menilai perilaku tindak tutur SH termasuk orang yang
pendiam, tidak banyak bicara, dan tidak meninggikan
suaranya jika Ia berbicara pada RN dan anak-anak mereka.
Sikap dan perilaku bertutur SH pada lingkungan dinas TNI
pada bawahan juga seperti itu. SH selalu menghargai orang
lain walaupun orang lain itu adalah bawahannya sendiri.
RN mengatakan bahwa SH memiliki tuturan singkat dan
padat. Hal itu tercermin saat SH menanyakan kesediaan RN
menikah dengannya. Sampai saat ini pun tuturan seperti itu
yang SH tuturkan. Tuturan yang singkat dan sapaansapaan lembut dan nasihat SH selalu dilontarkan untuk
anggota keluarga termasuk RN sebagai istri (Sumber:
Catatan Lapangan dan wawancara, tanggal 5 Oktober
2010).
Kasus 17 di atas, menggambarkan perkawinan satu suku, satu
keyakinan, satu budaya, bahasa, dan nilai-nilai yang sama. Mereka
sama-sama dibesarkan pada lingkungan etnis jawa. Hanya saja latar
belakang orang tua yang berbeda profesi. RN dari kalangan
masyarakat Jawa yang konon masih ningrat. Sedangkan
SH
dibesarkan dari kalangan militer karena ayah SH adalah seorang
militer, namun kedua orang tuannya adalah beretnis Jawa dan bertugas
di Jawa.
Dari kasus ini dapat diajukan beberapa interpretasi pertama,
bahwa perkawianan RN dengan SH telah dikaruaniai dua orang anak,
anak sulungnya telah duduk di perguruan tinggi, dan anak ke-duanya
di bangku SMA. Menurut pengakuan RN Kehidupan keluarga mereka
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selalu damai dan tenteram. SH selaku suami senantiasa menjaga
perasaan istri (RN). Jika ada permasalahan SH dengan bijak
menyelesaikan tanpa harus berdebat atau saling menyalahkan. RN
menyatakan kalau selama perkawinannya dengan SH selalu hidup
rukun. Hal ini disebabkan oleh sikap dan perilaku tindak tutur SH
yang tidak pernah kasar. Tindak tutur SH senantiasa santun jika
berbicara kepada RN (isteri) maupun kepada anak-anak. Sebagaimana
kutipan pernyataan RN saat diwawancarai oleh peneliti.
Saya itu merasa sangat bersyukur, dapat suami seperti
Bapak, dia terlalu baik bagi saya, dia tidak pernah marah
apalagi mau bentak-bentak, atau mencacimaki saya itu
tidak pernah. Bapak orangnya sabar, tidak banyak bicara.
Bapak justru sering menasihati saya, kalau saya mendapat
masalah di luar atau di organisasi, Bapak selalu bilang ―
Sabar De..., orang sabar itu dekat dan di sayang Tuhan
(Sumber: pengamaytan dan wawancara, tanggal 5
Oktober 2010).
Kedua, pernyataan RN ini menandakan bahwa perilaku dan
tindak tutur SH dalam keluarga selalu sopan dan santun. SH tidak
menunjukkan kepada anggota keluarga kalau dirinya sebagai peminpin
yang harus dipatuhi, bahkan SH bagaikan seorang pengayom dan
pelindung bagi seluruh anggota keluarga. Semua anggota keluarga
merasa nyaman berada di dekatnya, sehingga rumah tangga mereka
selalu dalam suasana yang damai.
Ketiga, sikap SH sehari-hari dalam keluarga banyak
mengalah, jika ada permasalahan. memberi arahan kepada RN. SH
termasuk orang yang amat taat beribadah, ia senantiasa mendekatkan
diri kepada Tuhan. Menurut RN, SH itu tidak terlalu mengejar
kehidupan duniawi, ia selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan
kepadanya. Sehingga hal itulah yang menyebabkan kehidupan mereka
seakan-akan jauh dari masalah. Hal itu diungkapkan oleh RN sebagai
berikut.
Bapak (SH) itu memiliki rasa syukur terhadap apa yang ia
peroleh sekarang. Bapak bagi saya seperti malaikat, tanpa
cela, saya sangat sayang dan bangga kepadanya (air
matanya menetes di pipinya), dia selalu menjadi penghibur
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saya jika saya sedih. Jika saya bandingkan dengan orang
lain sepertinya saya sangat beruntung memilih dia menjadi
pendamping saya. Walaupun saya meninggalkan pekerjaan
saya sebagai guru, tetapi rasanya saya tidak menyesalinya
(Sumber: pengamatan dan wawancara, tanggal 5 Oktober
2010).
Keempat, pengakuan RN di atas, dapat dimaknai bahwa SH
adalah suami yang memegang teguh nilai-nilai keimanan yang kuat.
Nilai-nilai itu selalu ditanamkan kepada anggota keluarganya
termasuk RN. Melihat bentuk-bentuk tuturan SH dapat disimpulkan
bahwa SH menggunakan fungsi bahasa sebagai interaksional dan
personal. Interaksional karena SH selalu mengajak dan menenangkan
perasaan RN dan anak-anak jika mengalami suatu masalah, SH
terkadang membujuk, menasihati atau memberitahukan tentang nilainilai kebaikan. Personal karena SH selalu menujukkan rasa belas
kasih kepada istri (RN) dan anak-anak. Sapan- sapan yang lembut dan
santun sering terucap oleh SH jika melihat RN dan anak-anak dalam
menghadapi masalah di luar. (lihat, Savignon 1983, dan Tolla, 1996).
Kasus 18
Perspektif Psikologis MI terhadap perilaku Tindak
Tutur AI dalam Keluarga
Perkawinan MI dengan AI adalah perkawinan dari dua
suku yang berbeda. MI dibesarkan di lingkungan etnis
Tolaki/ Kolaka, sedangkan AI dibesarkan di lingkungan
etnis Bugis/ Pinrang. Perkawinan MI dengan AI setelah
ML menamatkan SMA. Perkawinan mereka saat ini telah
dikaruniai tiga orang anak. Anak sulungya duduk
dibangku SMA, anak ke-2 duduk di bangku SMP, dan
anak ke-3 masih duduk di bangku SD.
Rumah tangga MI dan AI jika dilihat sepintas maka
mereka tergolong keluarga yang bahagia. Namun setelah
peneliti mewawancarai secara mendalam MI, maka dapat
dikatakan bahwa dalam kehidupan rumah tangga mereka
sering terjadi masalah. Masalah tersebut muncul
diakibatkan oleh cara AI mendidik anak. AI mendidik
anak terlalu otoriter, bahasa AI selalu membentak dan
meninggikan suaranya.
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Persprktif AI bahwa bahasa AI jika di rumah hampir sama
dengan bahasa tentara. AI terlalu banyak memerintah dan
mengeritik. Anak-anak cenderung dikasari baik di depan
gurunya maupun teman-temannya. Sepertinya bahasa AI
itu diucapkan tanpa menghiraukan perasaan istri ataupun
anak-anak. Bahasa AI dapat dikatakan tidak dikatakan
kurang memberi pujian atau sanjungan, maupun
permohonan maaf, sepertinya permohonan maaf kepada
istri dan anak-anak seperti suatu hal yang tabu.
Bahasa AI yang cenderung instruktif tersebut sering
menjadi masalah dalam rumah tangga mereka. Karena AI
terkadang tidak mengindahkan nilai-nilai kesantunan
dalam bebahasa. Bahasa dan sikap AI terlalu mengatur,
mengontrol dan kurang memperhatikan perasaan MI dan
anak-anak (Sumber: Catatan Lapangan dan wawancara,
tanggal 3 Januari 2010).
Dari kasus 18 di atas, beberapa interpretasi dapat diajukan.
Pertama, seperti pernyataan MI bahwa bahasa AI cenderung
instruktif, bahasa seperti ini adalah bahasa yang terpola dari peran AI
di lingkungan militer sebagai atasan. Seperti pernyataan MI saat
diwawancarai oleh peneliti ― Bapaknya itu terlalu kasar kalau
mendidik dan berbicara Bu, bahasanya seperti kita ini anak buahnya
juga” (wawancara, 3 Januari 2010). Seorang perwira di lingkungan
militer adalah seorang atasan yang selalu memberi perintah kepada
bawahan. Bagaimana tidak, seorang anggota TNI wajib melaksanakan
segala perintah atasan. Jika satu perintah tidak dilaksanakan maka
sudah pasti akan mendapat sangksi atau hukuman. Oleh karena itu,
manusia dalam berinteraksi diberi pikiran untuk merespon, namun
proses sosial mendahului pikiran (mind). AI sebagai TNI mengalami
proses sosial dengan lingkungan militer, sehingga internalisasi nilai
militer lebih mendominasi pikiran AI, hal itu diwujudkan pula dalam
lingkugan keluarganya. AI mengeneralisir komunitas TNI pada
dirinya (self). Menggeneralisir seorang komandan yang selalu
memberikan istruksi atau perintah, komandan yang beperan sebagai
penguasa, dan sebagai atasan yang di harus dipatuhi dan ditaati. Hal
seperti ini didukung oleh psikologi sosial Herbert Mead dalam
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bukunya “Mind, Self, and Society) lihat (Ritzer dan Goodman, 2007:
271-288).
Kedua, pernyataan MI yang mengatakan bahwa AI kurang
dapat memberi pujian atau sanjungan, kalau dulu sebelum menikah
masih suka merayu, tapi sekarang sepertinya sudah lupa dengan itu.
Jika telah terjadi masalah, AI sesuai apa yang dikatakan oleh MI
bahwa AI tidak pernah memohon maaf kepada isrtri apalagi kepada
anak-anak. Sepertinya hal itu suatu yang memalukan baginya, jika
suami memohon maaf ke istri, atau seorang ayah memohon maaf
kepada anaknya. Seperti hasil wawancara peneliti dengan MI sebagai
berikut:
Sepanjang perkawinan saya dengan Bapaknya itu, seingat saya
dia tidak pernah memohon maaf kepada saya jika kita sudah
bertengkar, ya… jadi kita baikan itu sepertinya tidk karena
saling minta maaf, tetapi berjalan apa adanya saja. Ya .. biasa
yang menjadi penyebab kita baikan itu adalah tamu (sambil
tersnyum hambar). Saya tidak tahu, kenapa itu Bapaknya tidak
mau minta maaf , apakah malu artau memang merasa gensi
atau pantangan bagi dia (wawancara dan pengamatan, 3
Januari 2010).
Mengapa MI mengatakan seperti ini? karena semua fenomena
seperti itu dialami langsung dan hal itu dapat dinilai dari sikap,
perilaku, dan tindak tutur dari AI yang ditunjukkan pada keluarganya.
Ini mendukung argumentasi Blumer tentang ―self indication”. Bahwa
dalam proses komunikasi yang sedang berjalan antara MI dengan AI
dalam keluarga, MI dapat mengetahui sesuatu, MI dapat menilai
segala perilaku dan tindak tutur AI, dapat memberinya makna
sehingga MI dapat bertindak dan merespon AI (lihat, Ritzer,
2007:259).
Ketiga, perilaku tindak tutur AI dalam keluarga cenderung
menggunakan fungsi bahasa sebagai instrumental; yaitu bahasa
digunakan untuk memerintah, mencela, dan membentak yang
bertujuan untuk menunjukkan kekuasaan sebagai kepala rumah tangga
terhadap anggota keluarga yaitu AI dan anak-anak yang dianggap
sebagai ornag yang dipinpin. AI sering mengoreksi dan mengeriktik
AI maupun anak-anak. Seakan-akan segala sesuatu itu selalu salah di
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amata AI. Segala sumber permasalahan dianggapnya bersumber dari
AI dan anak-anak. Dengan demikian perilaku tindak tutur AI
cenderung pula menggunakan fungsi bahasa regulatori. Mencermati
pernyataan MI yang mengatakan bahwa MI tidak pernah memohon
maaf kepada MI setelah terjadi konflik maupun setelah memarahi
anak-anak. Sikap sepeti itu tidak memungsikan dengan baik fungsi
bahasa imajinatif (lihat, Savignon, 1983, dan Tolla, 1998).
C. Rangkuman Hasil Interpretasi
Berdasarkan deskripsi pembahasan dan hasil interpretasi dari
setiap kasus tentang perspektif psikologis dari ke-9 subjek penelitian,
maka dapat disusun matrikss komparasi antara kriteria kepangkatan
dan status perkawinan setiap subjek penelitian ini.
Tabel 2. Matriks Komparasi antara kriteria kepangkatan dan
Perkawinan berdasarkan perspektif Psiklogis perempuan
terhadap perilaku tindak tutur Komunitas TNI dalam
Keluarga.
No
Kriteria
Perspektif Psikologis
Perempuan terhadap Perilaku
Pangkat
Status
Tindak Tutur TNI dalam
Perkawinan
Keluarga
Tamtama
1.
Kasus EU
Campuran
Memiliki perilaku tindak tutur
(10)
yang
cenderung
menggunakan fungsi bahasa
instrumental, personal, dan
regulatori.
2.
Kasus NJ
Noncampuran
Memiliki perilaku tindak tutur
(11)
yang cenderung menerapakan
fungsi bahasa interaksional
dan refresentasi.
3.
Kasus MY
Campuran
Memiliki perilaku tindak tutur
(12)
yang
cenderung
menggunakan fungsi bahasa
instrumental, personal, dan
regulatori.
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4.

Bintara
Kasus HL
(13)

Campuran

5.

Kasus RY
(14)

Campuran

6.

Kasus ML
(15)

Noncampuran

7.

Perwira
Kasus RAS
(16)

Campuran

8.

Kasus RN
(17)

Noncampuran

9.

Kasus MI
(18)

Campuran

Memiliki perilaku tindak tutur
umumnya
menggunakan
fungsi bahasa instrumental,
personal, dan regulatori.
Memiliki perilaku tindak tutur
yang
cenderung
menggunakan fungsi bahasa
instrumental, personal, dan
regulatori.
Memiliki perilaku tindak tutur
yang cenderung menerapakan
fungsi bahasa interaksional
dan refresentasi.
Memiliki perilaku tindak tutur
yang
cenderung
menggunakan fungsi bahasa
instrumental, personal, dan
regulatori.
Memiliki perilaku tindak tutur
yang cenderung menerapakan
fungsi bahasa interaksional
dan refresentasi.
Memiliki perilaku tindak tutur
yang
cenderung
menggunakan fungsi bahasa
instrumental, personal, dan
regulatori.

Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis dan interpretasi dan
ringkasan komparatif yang disajikan pada table 2, dirangkum beberapa
pemikiran pokok sebagai berikut.
1. Bahwa perkawinan dua suku yang memiliki budaya, nilai,
bahasa dan kebiasaan yang berbeda riskan dengan konflik.
Penyebab konflik yang paling utama dalam keluarga adalah
penggunaan fungsi-fungsi bahasa yang digunakan oleh salah
satu pihak yang senantiasa ingin menguasai pihak lain,
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sehingga bahasa dijadikan alat yang paling ampuh bagi pihak
yang memiliki power lebih kuat dalam hal ini suami.
2. Terdapat kecenderungan mempertahankan nilai, bagi orang
yang menginternalisasi nilai –nilai sosial, kesopanan dan
kesantunan dalam berbahasa dengan baik pada masa
perkembangan dan sosialisasi dalam keluarga. Dengan
demikian sikap dan perilaku mereka akan diwarnai oleh nilai
yang telah terinternalisasi di masa lalu, sehingga nilai, norma,
dan bahasa tersebut akan menjadi jeruji masuknya nilai-nilai
lain.
3. Pemaknaan
seseorang terhadap sesuatu objek akan
memengaruhi sikap dan perilaku tindak tuturnya kepada objek
tersebut. Seseorang yang memaknai dirinya sebagai komandan
dalam TNI, maka ia akan menggunakan simbol-simbol
signifikan untuk mengaktualisasikan dirinya (Myself), baik
dalam lingkungan kemiliteran maupun dalam lingkungan
keluarga.
4. Kecenderungan penggunaan fungsi bahasa instrumental
dalam sebuah keluarga akan memengaruhi kerukunan dan
ketentaraman anggota keluarga. Penggunaan fungsi bahasa
tersebut akan memberikan persepsi yang bersifat negatif
sehingga akan memengaruhi hubungan interpersonal suamiistri. Sebaliknya, kecenderunagan penggunaan fungsi bahasa
interaksional akan mengefektifkan komunikasi dalam
keluarga sehingga fungsi-fungsi keluarga sebagaimana yang
diharapkan akan berjalan dengan baik.
Kasus 19
Perspektif Sosiologis EU terhadap Perilaku
Tindak Tutur HR
Rumah tangga EU sering dilanda konflik, hal ini disebabkan
oleh perilaku dan tindak tutur HR. Namun EU tidak berdaya,
sebagai istri anggota TNI, EU senantiasa mendampingi suami
dan menutupi segala kekurangan suami di depan orang lain.
Tuturan HR dalam rumah hanya seperlunya saja, Setiap hari
EU hanya mendengar bahasa yang sama sekali tidak memiliki
Kajian Tindak Tutur | 137

kesantunan dan kelembutan. Namun, jika HR berbicara
dengan orang lain amat berbeda ketika HR di rumah. Tuturan
HR jika dengan orang lain atau keluarganya sendiri tergolong
santun. Tetapi jika sama anak dan istrinya di rumah seakanakan HR berbicara pada anak buahnya.
Tuturan yang berupa celaan kadang-kadang dilontarkan
kepada EU walaupun di depan orang lain. Apalagi di depan
keluarga HR sering EU dicacimaki. EU belum pernah
mendengar HR menyanjung atau memuji dirinya baik di depan
orang lain maupun dalam rumah sendiri . Apalagi mau
memberi hadiah saat ulang tahun, ulang tahun EU saja tidak
diingat oleh HR. HR banyak menghabiskan waktunya di luar,
pulang ke rumah hanya untuk mandi, ganti pakaian, dan
makan.
EU merasa perkawinannya berbeda dengan perkawinan
saudara-saudaranya. Saudara-daudara EU memiliki suami
yang sesuku yaitu etnis Bugis. Jika EU berkunjung ke rumah
saudara-saudaranya, kadang EU merasa iri
dengan
saudaranya. Sikap dan bahasa suami saudaranya tersebut amat
menyejukkan hati, yang amat berbeda dengan bahasa
suaminya sendiri (sumber: observasi, catatan lapangan, dan
wawancara mendalam pada tanggal 7 Februari 2010).
Kasus 19 di atas, beberapa interpretasi dapat diajukan.
Pertama, perkawinan EU senantiasa diahadapkan dengan konflik yang
dilatarbelakangi oleh sikap dan perilaku tindak tutur HR sabagai
suami yang selalu menunjukkan ketidak santunan dan kesopanan
dalam beicara. Walaupun begitu EU senantiasa pula menutupi dan
menjaga keutuhan rumah tangga mereka. EU masih menjaga
kebiasaan buruk HR di depan orang lain, namun HR sendirilah yang
sering meperdengarkan kebiasaan buruknya tersebut kepada tetangga.
Sebagaimana kutipan pernyataan EU sebgai berikut.
Aduh Bu…, bapaknya itu seperti orang yang tidak punya
perasaan, tidak punya malu. Bayangkan bu, kalau dia marah
itu sepertinya sengaja diperdengarkan ke tetangga atau orang
lain. Sepertinya dia itu mau menunjukkan ke mereka kalau
saya memang istri yang tidak becus, saya kadang berbohong
kepada tetangga kalau di rumah tidak ada masalah (
wawancara mendalam pada tanggal 7 Februari l 2010).
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Pernyataan EU di atas, dapat dimaknai bahwa selain HR
memiliki bahasa yang kasar, HR juga memiliki sikap dan kebiasaan
yang kurang baik. HR tidak dapat menjaga perasaan EU selaku istri.
Istri bagi HR tidak lebih dari sekadar pelayan suami, istri yang wajib
mengurus rumah tangga, dan mengabdi kepada suami.
Kedua, perilaku tindak tutur HR di rumah amat berbeda jika
HR berbicara dengan orang lain di luar, HR berututur dengan sopan
dan santun. Namun, sikap seperti ini tidak dilakukakn di dalam
keluarganya. HR tidak pernah memberi kata-kata sanjungan, atau katakata lembut yang didambakan oleh seorang istri dari suaminya. HR
senantiasa bersikap kasar dan melecehkan EU. Sebagaimana kutipan
pengakuan EU saat diwawancarai oleh peneliti.
Itu yang membuat saya heran, bapaknya kalau bicara dengan
orang lain, dengan saudara-saudaranya bahasanya sopan, tapi
kalau di rumah itu minta ampun kasarnya. Pokoknya kita ini
dianggap seperti musuh barangkali, padahal saya itu menjaga
sekali supaya apa yang dia mau saya sudah lakukan, tapi apa
imbalannya tidak ada, saya seakan-akan isrti tidak berguna
baginya (sumber: observasi, catatan lapangan, dan wawancara
mendalam pada tanggal 7 Februari 2010).
Ketiga, sikap ketidakpedulian HR terhadap anak dan istri
ditunjukkan dengan perilaku HR setiap hari. HR banyak
menghabiskan waktu di luar rumah. HR tidak peduli dengan
perkembangan anaknya. HR merasa bahwa dia sebagai suami hanya
wajib mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. HR amat marah
jika EU menyarankan agar dia sekali-kali membimbing anaknya dalam
belajar di rumah. Sikap HR tesebut menandakan bahwa HR
mendefenisikan suami sebagai pencari nafkah, kepala rumah tangga
dan sebagai peminpin. Hal ini bersumber dari pendefenisian HR
terhadap situasi dalam komunitas TNI, maka apa yang didefinisikan
oleh HR akan diwujudnyatakan dalam keluarga (lihat RItzer dan
Goodman, 2007). Hal ini diperjelas oleh pernyataan EU.
Kalau saya meminta dia tinggal di rumah untuk membimbing
anaknya, dia langsung ngamuk Bu, dia bilang ― Hei setan!, itu
pekerjaanmu, jagan larang-larang saya keluar, saya keluar juga
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demi perut kamu! memang kamu bisa cukupi kebutuhan?
kamu jangan ngatur-ngatur saya, urusan anak itu urusan kamu,
paham kamu (sambil mencibir menirukan gaya HR)
(wawancara mendalam pada tanggal 7 Februari 2010).
Keempat, anggapan EU bahwa ketidakharmonisan rumah
tangganya dipicu oleh latar belakang budaya dan kebiasaan yang
berbeda. EU membadingkan dengan saudara-saudaranya yang
kelihatan rumah tangganya amat bahagia karena semua saudaranya
tidak ada yang menikah dengan suku lain. Mereka menikah dengan
suku yang sama bahkan salah satu saudarnya menikah dengan lakilaki yang masih memiliki hubungan darah (keluarga). Perspektif
seperti ini relevan dengan pendapat Horton Cooley mengenai
primary group, yang memiliki hubungan pribadi yang dekat sehingga
hubungan perasaan setiap anggota akan berkembang dengan baik
karena diikat oleh nilai dan norma yang sama. Didukung pula oleh
pendapat Ferdinan Tonies tentang Paguyuban (gemeinschaft) yaitu
kehidupan bersama yang anggotanya diikat oleh hubungan batin yang
murni dan bersifat alamiah dan kekal, (lihat: Soekanto, 1982).
Kelima, fungsi –fungsi bahasa yang dipresentasikan dalam perilaku
tindak tutur HR adalah cenderung personal, karena HR sering
mengaktualisasikan dirinya sebagai orang yang paling memiliki
kekuasaan tertinggi dalam keluarga. instrumental, karena HR
memiliki tindak tutur yang selalu berbentuk perintah kepada EU.
Regulatori, karena HR selalu mengeritik dan menyalahkan EU baik di
depan orang tua maupun orang lain.
Kasus 20
Perspektif Sosiologis NJ terhadap
Perilaku Tindak Tutur AM dalam Keluarga
NJ dan AM tidak lagi menempati perumahan dinas
tentara, tetapi mereka menempati rumah pribadi mereka
walaupun masih dalam keadaan tahap penyelesaian,
mereka lebih memilih menempati rumah pribadi mereka
dibanding rumah dinas.
Mereka tinggal dengan kakak NJ yang masih gadis
(perawan tua) namun mereka selalu rukun dan damai.
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Hal ini disebabkan oleh perilaku AM yang selalu
menghargai kakak iparnya. Suasana dalam rumah seperti
tidak pernah ada masalah. Kakak NJ mengikuti adiknya
sejak ia menikah, sampai AM dipindahtugaskan ke
Kolaka ia pun ikut ke Kolaka. Menurut NJ kakaknya
betah tinggal sama mereka karena AM suaminya
memperlakukannya
sebagai
kakak.
AM
amat
menghormati saudara-saudara NJ, begitu pula sebaliknya
NJ amat dekat dengan mertua dan saudara-saudara AM.
Setiap hari AM menyempatkan diri untuk membimbing
anaknya yang masih duduk dibangku SD. Menurut AM
anaknya dekat dengan ayahnya karena ayahnya
mendidiknya dengan penuh kasih sayang. AM tidak
pernah meninggikan suaranya jika menegur anaknya atau
menyuruhnya. AM malah yang lebih sering membujuk
dan merayu anaknya jika anak-anak rewel. Hal inilah
yang menyebabkan anak-anak NJ amat dekat dengan
ayahnya(AM).
NJ sekali-kali mereka berkunjung ke rumah mertuanya
yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. NJ malah jarang
pulang ke Bulukumba, apalagi berkumpul dengan
saudara-saudara NJ sendiri. Hal ini disebabkan karena
saudara-saudara NJ bekerja di tempat yang berbeda-beda
bahkan beberapa saudaranya bekerja di luar negeri. Hal
ini tidak membuat NJ sedih, sebab ia merasa keluarga AM
adalah keluarganya juga, orang tua AM sama dengan
orang tua NJ sendiri.
Jika ditanyakan soal bahasa suminya dengan orang lain,
jawabannya adalah suaminya amat pendiam, bahasa
dengan orang lain sopan dan selalu menjaga etika
berbicara. AM termasuk orang yang bicara seperlunya.
Namun, jika orang lain mendapat musibah AM amat
peduli. AM rela mengorbankan waktu maupun materi jika
ada orang yang membutuhkannya (sumber: observasi,
catatan lapangan, dan wawancara mendalam pada tanggal
12 Maret 2010).
Kasus 20 di atas, dapat diajukan beberapa interpretasi.
pertama, kehidupan dan kerukunan dalam keluarga NJ disebabkan
oleh perlakuan dan tindak tutur yang santun AM terhadap seluruh
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anggota keluarga. AM menghargai perasaan seluruh anggota keluarga
dengan tidak menyinggung perasaan mereka. AM walaupun serumah
dengan kakak iparnya mereka selalu hidup rukun dan damai.
Kedua, kesediaan dan kemauan AM untuk selalu
mendampingin anak-anaknya membuat anak –anak dekat dengan
AM. Dia selalu menyediakan waktu untuk keluarga. Pengakuan NJ,
bahwa AM jarang keluar, kecuali ada urusan dinas atau ada tugas
dari atasan (komandan). AM lebih banyak menghabiskan waktu di
rumah, sehingga mereka memiliki waktu untuk saling mengisi dan
saling bertukar pikiran. Sebagaiman kutipan wawancara dengan NJ.
Bapaknya itu Bu, jarang sekali keluar, kecuali ada urusan
dinas atau perintah dari komandan. Dia lebih banyak tinggal
di rumah, bapaknya tidak suka mikir macam-macam, dia amat
mensyukuri apa yang ada. Dia juga sangat menjaga perasaan
kakak saya, makanya itu kakak betah tinggal sama saya,
kakak ikut saya sejak saya menikah dengan bapaknya
(sumber:
observasi, catatan lapangan, dan wawancara
mendalam pada tanggal 12 Maret 2010).
Ketiga, Ketika tutur bahasa dalam keluarga sopan dan santun,
maka seluruh anggota keluarga merasa saling dihargai.
NJ
mengatakan bahwa salah pengikat kedekatan di atara anggota keluarga
termasuk kakak NJ dengan AM adalah AM tetap menggunakan
bahasa daerah kepada sebagaimana kakak NJ juga menggunakan
bahasa daerah sebagai bahasa ibu dalam berkomunikasi. Bahasa ibu
mereka (bahasa Bugis) adalah merupakan suatu alat komunikasi yang
dianggap efektif dalam perkawinan noncampuran . Keluarga NJ tidak
pernah terjadi konflik yang dapat melukai perasaan atau merusak
hubungan di antara mereka. Ketika ditanyakan bagaimana hubungan
dan kedekatan anggota keluarga satu sama lain, maka jawaban kakak
NJ sebagaimana kutipan berikut.
Sejak adik saya NJ menikah dengan AM saya ikut dengan
mereka, selama saya ikut dengan mereka saya tidak pernah
melihat mereka berdua itu bertengkar. Mungkin karena AM
selalu mengalah kalau ada masalah. NJ itu biasa cerewet, tapi
suaminya sabar dan tidak pernah marah. Apalagi mau
menyinggung-nyinggung saya, itu tidak pernah dia sangat
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baik, rasanya seperti saudara sendiri. Saya lebih suka ikut
mereka kemanapun mereka tinggal, dibandingkan dengan
saudara-saudaraku yang lain. Iye, memang banyak saudara tapi
tidak tahu saya lebih senang ikut NJ. Saya ikut mulai
pengantin baru Bu, masih di Makassar. Banyakjji saudara di
Makassar yang biasa panggil, ada itu Bu… dosen di UNM tapi
saya lebih suka di sini. Soalnya suaminya baik sekali sekali
sama saya (sumber:
observasi, catatan lapangan, dan
wawancara pada tanggal 12 Maret 2010).
Keempat, kedekatan dan keintiman
hubungan anggota
keluarga ditentukan oleh perilaku dan sikap bertutur di antara anggota
keluarga. Hubungan mereka tidak bergantung dari pengaruh ekonomi
maupun status yang lain tetapi semata-mata ditentukan oleh efektif
tidaknya komunikasi yang terjalin di antara mereka. Komunikasi
mereka terjalin dengan baik dikarenakan mereka memiliki kearifan
budaya lokal (local wisdoum) dan lingkungan social (miliu) yang
sama. Mereka mampu saling memberi dan memenuhi kebutuhan
setiap anggota keluarga. Seorang istri yang dibutuhkan selain ekonomi
sebagai (financial) yang terpenting adalah kebutuhan akan kasih
sayang (affection), percakapan (conversation), ketulusan dan
keterbukaan (honesty and openness) (lihat, Nilakusumawati dan
Srinadi, 2009, dan Barus 2005 ).
Kelima, fungsi –fungsi bahasa yang dipresentasikan dalam
perilaku tindak tutur AM adalah cenderung interaksional, karena AM
dalam bertindak tutur senantiasa menghargai dan menjaga nilai-nilai
sosial dalam keluarga seperti saling menghormati, menyayangi, dan
saling menjaga perasaan. Refresentasi, karena AM senantiasa
memberi arahan dan nasihat kepada NJ serta anak-anaknya dengan
sabar.
Kasus 21
Perspektif Sosiologis MY terhadap perilku tindak tutur
RM dalam Keluarga
MY mengikuti suami ke Kolaka dengan harapan
ia bisa hidup lebih baik dari sebelumnya. MY memang
menggantungkan hidupnya dan masa depan anak-anaknya
hanya kepada RM suaminya. Jika dilihat dari segi
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ekonomi MY dan RM termasuk keluarga TNI yang sudah
berhasil. Mereka telah memiliki rumah pribadi yang
cukup bagus. Anak-anak mereka dapat melanjutkan
pendidikan dengan baik, bahkan anak sulungnya telah
duduk di perguruan tinggi.
MY menilai bahwa suaminya RM termasuk orang
yang banyak diam jika dengan orang lain. Bahasa
suaminya termasuk bahasa yang santun kepada orang
lain. Kesehariannya di rumah RM memang berbahasa
sedaanya. Namun jika RM marah, dia pun teriak-teriak
dan mencacimaki MY di depan orang lain maupun
keluarga dan saudara-saudara MY. Permasalahan yang
ada dalam rumah selalu diketahui oleh orang lain sebab
RM terik-teriak dan menghardik istri tanpa
memperdulikan orang lain. Seakan-seakan RM sengaja
memperdengarkannya kepada keluarga atau orang lain.
Bahkan hal ini telah diketahui oleh anggota persit yang
lain.
RM sering menyinggung-nyinggung masalah
saudara-saudara dan orang tua MY, seolah-olah MY
sering membantu mereka tanpa sepengetahuan RM. MY
merasa tidak ditempatkan sebagaimana seorang istri yang
mendampingi suami. Keputusan-keputusan selalu
ditetapkan sendiri oleh RM, jika MY bertanya kepada RM
jawabannya adalah jawaban yang melukai perasaan MY.
Lebih parah lagi, RM tidak pernah meminta maaf kepada
MY walaupun telah menyakiti hati dan perasaan MY.
MY memang selalu menomorsatukan kebutuhan
anak-anak. Namun, kedekatannya dengan anak-anak
seakan-akan kurang. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal
antara lain: kurangnya bahasa sanjungan dan pujian
kepada anak-naka,
anak-anak sering menyaksikan
pertengkaran orang tuanya, anak-anak sering melihat MY
menangis tersedu-sedu, dan satu hal lagi adalah RM
sering minum minuman keras (beralkohol) (sumber:
observasi, catatan lapangan, dan wawancara mendalam
pada tanggal 29 Maret l 2010).
Kasus 21 di atas, dapat diajukan beberapa interpretasi.
Pertama, menurut penilaian MY bahwa bahasa suaminya (RM) jika
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berbicara dengan orang lain menggunakan bahasa yang sopan dan
santun. Namun, jika di rumah bahasanya termasuk bahasa yang tidak
santun. Ketika ada permasalahan atau hal-hal yang tidak berkenan di
hati RM maka RM mencacimaki MY tanpa menghiraukan perasaan
MY. Kebiasaan buruk RM adalah sengaja memperdengarkan kepada
tetangga segala hal menyinggung dan merendahkan harga diri MY.
Sebagaimana kutipan pernyataan MY saat diwawancarai oleh peneliti.
Bu, bapaknya itu selalu nyindir-nyindir, cacimaki saya di
depan orang lain. Sepetinya dia sengaja untuk mempermalukan
saya di depan orang lain. Tapi saya heran kalau sama orang
lain itu tidak ada bicaranya kelihatannya pendiam. Tapi
apa…kelihatannya saja yang begitu, kalau marah menyakitkan
Bu (wawancara mendalam pada tanggal 29 Maret l 2010).
Kedua, penilaian MY terhadap perilaku tindak tutur RM yang
paling membekas di hati MY adalah jika RM menindir-nyindir orang
tua MY. RM sering menghina orang tua MY. RM menganggap kalau
orang tua MY seperti pemeras. RM menganggap kalau MY sering
membantu orang tuannya tanpa sepengetahuan RM. Mecacimaki kalau
saudara-saudara MY selalu mebebani jika menghadapi masalah
keuangan. Kutipan pengakuan MY saat wawancara adalah sebagai
berikut.
Yang paling menyakitkan perasaan saya itu Bu, kalau dia
menyindir dan mencacimaki orang tua saya. Saya sering
dituduh membantu orang tua saya secara diam-diam. Padahal
saya tidak pernah membantu orang tua maupun saudarasaudara saya sepeti itu. Pernah dulu, itu pun atas persetujuan
dia, sehingga itulah yang selalu disebut-sebut. Oleh karena itu
Bu, saya rasanya malu pulang ke jawa (air matanya menetes
sambil terisak menahan perasaannya) (sumber: observasi,
catatan lapangan, dan wawancara mendalam pada tanggal 29
Maret l 2010).
Ketiga, RM adalah tergolong orang yang otoriter dalam
keluarga, segala keputusan berada di tangannya. RM kurang
bermusayawarah dengan istri dan anak-anak. Istri di rumah hanya
sekadar pelengkap. Hanya sebagai istri yang selalu bergantung pada
suami. RM tidak pernah meminta maaf kepada MY selaku istri jika ia
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telah mecacimaki dirinya. Sikap seperti ini didasari oleh pemahaman
dan pemaknaan RM terhadap kedudukan istri dalam rumah tangga,
yang beranggapan bahwa istri itu hanya menggantungkan hidupnya
pada suami. RM menganggap kalau istri itu hanyalah bagaikan mahluk
yang numpang hidup. Hal seperti ini sesuai dengan pandangan teori
interaksionisme simbolik Blumer, bahwa manusia bertindak dan
berperilaku terhadap suatu objek sesuai dengan pemaknaan dan
dengan kegunaan/ manfaat objek tersebut pada dirinya. Dalam hal ini
objek yang dimaksud adalah MY selaku istri (lihat: Ritzer dan
Goodman, 2007, dan Sumarsono, 2009).
Keempat, Bahasa RM dalam rumah tangga cenderung personal dan
insrtrumental,karena RM selalu mengucapkan kalau semua yang
dimiliki dalam keluargnaya adalah berkat jerih payahnya sendiri tanpa
memperhitungkan keberadaan MY, RM sering mencacimaki RY di
depan orang lain dan anak-anak. RM kurang menggunakan fungsi
bahasa interaksional dan imajinatif. RM tidak pernah memohon maaf,
atau memberi pujian kepada istri dan anak-anak karena hal seperti itu
baginya tidak penting, yang paling utama adalah pemenuhan
ekonomi. Jika dikaitkan dengan fungsi-fungsi keluarga maka dapat
dikatakan bahwa kasus ini belum memenuhi fungsi-fungsi keluarga
yang lain, seperti fungsi afeksi, dan rekreatif (lihat: Khaeruddin, 2002,
Achir, 1994, dan Subandiroso, 1997).
Kasus 22
Perspektif Sosiologis HL terhadap perilaku tindak tutur
MSH dalam rumah tangga
Bahasa MSH dalam rumah tangga pada umumnya
selalu berbentuk perintah, celaan, ancaman. makian, dan
sindiran. Bahasa seperti ini bukan hanya ditujukan kepada
HL selaku istri, melainkan kepada anak-anak dan keluarga
HL. Anak-anak selalu dibentak dan dimarah, bahkan
dipukuli oleh MSH. MSH memperlakukan anak-anaknya
seperti anak buahnya. Jika menyuruh anak –anak mereka,
ia selalu marah dan membentak. Anak –anak selalu dicela,
anak-anak tidak pernah mendapat sanjungan dari MSH
sebagai ayahnya, tetapi anak-anak selalu dicacimaki dan
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dipukuli jika dianggap salah oleh MSH atau melakukan
sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya.
HL menganggap kegagalan anak-anak disebabkan
oleh sikap MSH yang selalu mencela dan memarahi anakanak sejak kecil. Selain itu, perilku tindak tutur MSH
menjadi contoh yang kurang bagus kepada anak-anak.
Anak-anak berkembang menjadi pemberontak, melawan
kepada orang tua, bahkan kadang minggat dari rumah.
Satu hal yang menyakitkan lagi apabila ada
keluarga HL yang berkunjung ke rumah mereka selalu
disindir, seakan-akan mereka datang untuk meminta
sesuatu. MSH sengaja menyindir dan memperdengarkan
mereka. Menurut HL jika orang tuanya datang semata-mata
karena ingin menengok cucu-cucunya. Namun, ini
membuat MSH mencurugai mereka dan kadang menjadi
masalah.
Menurut HL bahasa MSH amat berbeda jika MSH
berbicara kepada orang lain atau berbicara di tengah-tengah
masyarakat binaannya. Bahasa MSH tergolong bahasa yang
sopan dan santun, bahkan sesekali MSH khotbah di
mesjid. Namun, jika MSH sudah di rumah ada saja yang
dibuat menjadi masalah, sehingga suasana rumah menjadi
suasana yang tidak terasa nyaman (sumber: observasi,
catatan lapangan, dan wawancara mendalam pada tanggal 2
April 2010).
Kasus 22 di atas, beberapa interpretasi dapat diajukan.
Pertama, perilaku tindak tutur MSH tidak hanya kasar terhadap HL
selaku istri, tetapi perilaku dan tindak tutur yang sama ditujukan juga
kepada anak-anaknya. Anak-anak selalu dibentak dan dihardik
bahkan dipukuli jika mereka dianggap melakukan suatu kesalahan .
Sikap MSH tidak ubahnya seperti seorang komandan kepada bawahan,
jika melanggar maka sudah pasti mendapat hukuman. Sebagaimana
pernyataan HL saat diwawancarai oleh peneliti.
Sikap dan bahasa bapaknya itu Bu… terhadap anak-anak
sangat kasar, anak-anak dibentak, dicacimaki, bahkan dipukul.
Kalau anaknya terlambat saja bangun kalau hari minggu itu,
aduh… dia sudah teriak-teriak, menyuruh anaknya pergi
mencangkul. Menyindir-nyindir anaknya mengenai makanan,
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uang yang dia pakai semua itu dihitung-hitung oleh dia.
Astgafirullah Bu, saya baru melihat ada orang tua seperti itu
(raut wajahnya tampak sedih dan haru) (sumber: observasi,
catatan lapangan, dan wawancara mendalam pada tanggal 2
April 2010).
Kedua, Penilaian HL terhadap sikap dan perilaku tindak tutur
MSH memberikan penialain yang negatif. Tindak tutur MSH yang
terlalu banyak mengatur dan membentak terhadap anak akan menjadi
model bagi anak. Pada masa sosialisasi seharusnya anak dalam
keluarga mendapat penanaman nilai-nilai, norma, dan kesopanan
dalam berperilaku dan bertutur. MSH tidak memungsikan keluarga
sebagai wadah dan sarana dalam penginternalisasian nilai-nilai serta
stabilitas kepribadian. Hal demikian diungkapkan oleh Parsons dalam
fungsi esensial sebuah keluarga (lihat Parsons, 1951 dan Subandiroso,
1987).
Ketiga, MSH cenderung menaruh rasa kecurigaan dan
permusuhan kepada orang tua atau saudara HL. MSH tidak bisa
menjaga perasaan mereka jika mereka berkunjung ke rumahnya.
Padahal kedatangan mereka hanya semata-mata ingin menengok cucucucunya. Sikap yang berbeda ditunjukkan kepada saudara dan orang
tuannya sendiri. Jika saudara atau orang tua MSH sendiri yang
berkunjung maka MSH memperlakukannya dengan baik. Hal ini
dibenarkan oleh saudara dan orang tua (ibu Hl yang sudah janda) yang
ikut nyeletuk saat peneliti mengadakan wawancara dengan HL, yang
waktu itu ibu HL mendengar pembicaran kami. Beliau nyeletuk
”Aduh Nak, saya itu berkunjung karena rindu sama cucu, saya tidak
pernah mau minta-minta sama mereka, saya masih punya gaji pensiun
untuk makan” (dengan wajah yang begitu bijak) (sumber: observasi,
catatan lapangan, dan wawancara mendalam pada tanggal 2 April
2010).
Keempat, MSH jika berada di luar rumah, berada di
lingkungan masyarakat binaanya, MSH berperilaku selayaknya
seorang yang layak untuk dicontoh dan diteladani, bahkan MSH
biasa memberi khotbah di mesjid. MSH memberi arahan-arahan
rohani kepada masyarakat binaanya karena MSH sebagai Bintara
Pembina Desa (BABINSA). Sikap seperti ini amat bersebrangan
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dengan sikapnya ketika berada dalam rumah tangganya. Kenyataan
seperti ini disebut oleh Ervin Goffman sebagai “dramaturgi” atau
pertunjukan sandiwara. MSH menampilkan yang terbaik pada “front
stage” untuk mendapatkan prestise dan penghargaan dari masyarakat
sehingga MSH meniru orang lain sebagai seorang pembina ( teori
looking glass Cooley) dengan begitu ia dapat diterima di masyarakat.
Namun, fakta yang ada pada “back stage” amatlah berbeda (lihat:
Goffman, 1959, Manning, 1992, dan Ritzer dan Goodman, 2007).
Kelima, fungsi bahasa yang dipresentasikan oleh MSH dalam
keluarga adalah fungsi personal, karena MSH selalu menyatakan
kalau dirinyalah peminpin dan kepala rumah tangga yang tidak boleh
diatur-atur oleh istri. Fungsi instrumental, karena MSH sering
mencacimaki membentak, dan memerintah kepada seluruh anggota
keluarga. Regulatori, MSH sering mengoreksi dan menganggap bahwa
didirnyalah yang selslu dala posisi yang benar, sedangkan istri dan
anak-anak tidak ada benarnya. MSH tidak mempresentasikan fungsi
bahasa interaksional dan imajinatif, karena MSH tidak dapat
menghargai perasaan istri dan anak-anak, MSH tidak pernah memohon
maaf walaupun telah menyakiti hati istri dan anak-anak, atau memberi
pujian kepada istri dan anak-anaknya.
Kasus 23
Perspektif Sosiologis RY terhadap Perilaku
Tindak Tutur AO dalam Keluarga
AO berpendapat bahwa kehidupan TNI itu ditandai dengan
sikap yang tegas. Hal ditunjukkan dengan sikap dan
perilku AO dalam berkomunikasi dengan anak-anak dan
RY sebagai istri AO seakan-akan memperlakukan anak
dan istri seperti bawahan. AO menganggap bahwa bahasa
yang selalu membentak itu adalah memang bahasa seorang
TNI. AO merasa bahwa sebagai pemimpin dalam rumah
tangga yang harus dipatuhi segala kehendaknya. AO tidak
mau menerima saran atau segala sesuatu atas kehendak
AO. AO tidak pernah mengajak RY untuk bermusyawarah
dalam rumah tangga.
Rumah RY berdekatan dengan rumah orang tua dan
saudara RY, sehingga orang tua dan saudara-saudara RY
Kajian Tindak Tutur | 149

sudah mengetahui dengan baik sikap dan tindak tutur
keseharian AO. Bahasa AO sangat tegas kasar dan sama
sekali tidak menghargai orang tua RY. Jika AO marah, dia
tidak menghiraukan siapa saja, orang tua RY sekalipun.
Sikap dan tindak tutur AO terhadap teman-teman
mereka cukup baik. AO dapat berteman dengan siapa saja
bahkan kalangan masyarakat bawah, preman, dan
kelompok-kelompok pemuda yang ada di sekitar
rumahnya. AO sering mengundang teman-teman mereka
untuk kumpul-kumpul dan pesta miras. Hal ini pula yang
kadang menjadi masalah (Sumber: Catatan Lapangan dan
wawancara, tanggal 25 April 2010).
Kasus 23 di atas, dapat diajukan beberapa interpretasi.
Pertama, pemaknaan AO kepada tentara adalah seseorang yang tegas,
seseorang yang patuh, disiplin, dan bahasa yang tidak santun itu
adalah sterotype AO terhadap tentara. Pemaknaan seperti inilah yang
menyebabkan sikap dan perilaku bertutur AO amat tidak santun
terhadap keluarganya. AO meperlakukan mereka tidak ubahnya
sebagai bawahan yang siap diperintah, siap dibentak, dan siap untuk
dihukum. AO tidak pernah mau diajak bermusayawarah, segala
keputusan ada pada dia.
Kedua, bahasa AO kurang memperhatikan nilai-nilai sosial,
nilai-nilai kemanusiaan, dan nilai kesopanan. AO menganggap semua
perilku seperti itu tidak salah, wajar-wajar saja. Menghardik dan
mencacimaki di depan orang tua sudah hal yang biasa bagi AO. AO
sama sekali tidak bisa menghargai orang tua maupun keluargan yang
lain. Sebagaimana pernyataan RY saat diwawancarai oleh peneliti.
Pernah itu Bu, bulan puasa, kita sedang berbuka sama-sama
mama (maksunya Ibu RY) bersama dengan kapurung
(makanan khas etnis Tolaki), mama lagi makan, dia (AO)
mengamuk banting piring dan yang ada di meja hanya
persoalan air es. Saya tidak menyiapkan air es, karena saya
lupa masukkan ke kulkas. Mama berhenti makan, langsung
pulang ke rumahnya. Em….(sambil mencibir) Bapaknya itu
Bu, betul-betul tidak menghargai orang tua, biar ada orang tua
kalau mau marah ya…marah. Begitulah Bu, hari-hari seperti
itu, hanya masalah kecil bisa jadi masalah besar (Sumber:
Catatan Lapangan dan wawancara, tanggal 25 April 2010).
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Mencermati pernyataan RY di atas, dapat dimaknai bahwa AO
selain memiliki tuturan yang kasar juga memiliki perilaku yang tidak
terpuji. Membanting alat makan dan segala yang ada di atas meja di
depan orang tua adalah perbuatan yang amat tidak terpuji. Dengan
demikian fungsi keluarga sebagai wadah sosialisasi nilai-nilai yang
baik kepada anak tidak dapat terwujud.
Diketahui bahwa kesantunan dalam berbahasa, bersikap,
berperilaku, dan bertutur dapat menunjukkan ciri dan derajat pelaku
dan pengguna bahasa tersebut. Sedangkan sumber kesantunan
terinternalisasi dari keluarga, adat-istiadat, pengalaman, kebiasaan,
dan peradaban bangsa, Sehingga setiap orang dapat mengalami dan
memaknai dunia dengan caranya sendiri (lihat: Parsons, 1951, Lakoff
, 1975, Blumer,1969, dan Brower, 1983)
Ketiga, pergaulan AO di masyarakat dari kelas dan
komunitas mana pun, tetapi pergaulan AO mengarah ke kebiasaan
yang kurang terpuji, karena AO senang mengundang teman-temannya
untuk pesta miras di rumahnya. AO tidak segan –segan merogoh
kantong untuk hal itu. Kebiasaan ini pula yang sering membawa
permasalahan dalam keluarga, sebab di satu sisi AO berfoyah-foyah
dengan teman-temannya, di sisi lain RY membanting tulang dengan
usaha dagang dan warung kecil-kecilan untuk mencukupi kebutuhan
keluarga. Sebagaimana pernyataan RY.
Saya itu banting tulang agar bisa cukup kebutuhan keluarga,
bagaimana Bapaknya (AO) itu kerjanya keluar, pulang
mabuk. Saya paling jengkel kalau dia ajak teman-temannya
itu minum-minum di rumah. Kita saja menderita, e… malah
dia hura-hura dengan teman-teman minumnya, hu…
menjengkelkan ( sambil menggerutu). Sudah itu, dia tidurmi
sampai sore, bangun langsung maunya sudah siap semua,
yaa seperti Bos.. (Sumber: Catatan Lapangan dan wawancara,
tanggal 25 April 2010).
Kenyataan di atas, dapat diinterpretasi bahwa kebiasaan buruk
AO tersebut menjadi pemicu munculnya konflik bagi keluarga
khususnya terhadap RY. RY merasa suaminya (AO) tidak pantas
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untuk menjadi seorang BABINSA, karena seorang BABINSA
seharusnya menjadi pembina generasi muda dan menjadi orang yang
dapat diteladani di tengah-tengah masyarakat binaannya.
Kempat, fungsi bahasa yang dipresentasikan oleh AO dalam
keluarga adalah fungsi personal, karena AO menginternalisasi
perilaku militer yang instruktif ke dalam keluarganya, kepala rumah
tangga itu adalah suami, hal itu selalu dikatakan dan istri tidak berhak
mengatur-ngatur. Fungsi instrumental, tuturan AO
sering
mencacimaki membentak, dan memerintah kepada seluruh anggota
keluarga. AO tidak mempresentasikan fungsi bahasa imajinatif dan
interaksional, karena AO pernah memohon maaf walaupun telah
menyakiti hati istri dan anak-anak, atau memberi pujian kepada istri
dan anak-anaknya walaupun hanya sekadar menyenangkan perasaan
istri dan anak-anak.
Kasus 24
Perspektif Sosiologis ML terhadap Perilaku
Tindak Tutur BB dalam Keluarga
Pernikahan mereka telah dikaruniai dua orang anak. Anakanak mereka diasuh dan dididik dengan rasa kasih sayang.
BB sering mengajak anak-anak mereka mengobrol dan
membantu mereka dalam menyelesaikan pekerjaan rumah
yang diberikan oleh guru di sekolah. BB amat dekat dengan
anak-anak mereka.
ML selain mendampingi suami dan anak-anak, ML juga
bekerja sebagai PNS pada Puskesmas di daerahnya. ML
menyatakan kalau BB amat mendukung ML bekerja secara
pribadi. BB tidak pernah mengeluh walaupun kadangkadang ML terlambat pulang dan belum menyiapkan
makanan di rumah.
Kedekatan BB dengan orang tua dan saudara-saudara ML
diakui oleh ML bahwa itu karena BB amat menghargai dan
menyayangi orang tua ML seperti orang tua BB sendiri. BB
tidak pernah menyinggung atau menyindir apalagi berkata
kasar secara langsung. Itulah sebabnya mereka hidup rukun
dengan semua anggota keluarga (sumber: wawancara, 6
Mei 2010).
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Kasus 23 di atas, beberapa interpretasi dapat diajukan.
Pertama, penilaian ML terhadap BB, bahwa BB memiliki sikap,
perilaku, dan tindak tutur yang santun terhadap seluruh anggota
keluarga. BB senantiasa meluangkan waktu untuk menemani anakanak dalam belajar. BB selalu menunjukkan rasa kasih dan sayang
terhadap anak-anak dan anggota keluarga. Anak-anak sering diajak
bercengkrama oleh BB. Sebagaimana kutipan wawancara berikut.
Saya tidak pernah mendengar itu Bapaknya membentakbentak anak-anak. Justru saya cerewet sama mereka. Biasa itu
Bapaknya bilang kalau saya terlalu cerewet sama anak. Kalau
dia serimg bercanda, ngajak anak-anak main bahkan
membantu mengerjakan PR. Saya biasa yang kurang sabar
menghadapi anak-anak, tapi dia itu termasuk orang yang sabar
menghadapi anak kecil (sumber: wawancara, 6 Mei 2010).
Kedua, sikap yang ditunjukkan oleh BB kepada ML amat
pengertian. BB tidak terlalu menuntut untuk dilayani oleh ML. BB
memahami bagaimana kesibukan ML sebagai PNS yang bertugas
di Puskesmas sehingga waktunya harus terbagi. BB tidak pernah
keberatan jika ML bekerja samapai sore, BB bahkan bisa mengurus
anak-anak jika ML belum pulang.
Ketiga, keakraban BB dengan orang tua dan saudarasaudara ML disebabkan karena BB senantiasa memelihara
kesopanan dan kesantunan baik dalam berperlaku maupun dalam
bertutur. Selain itu, BB dan orang tua ML dalam berkomunikasi
menggunakan bahasa daerah Bugis karena mereka sama-sama
memiliki bahasa ibu yang sama yaitu bahasa Bugis. Bahasa ibu
menjadi pengikat hubungan di antara mereka. BB amat
menghormati orang tua ML tak ubahnya seperti orang tua sendiri.
Sebagaimana kutipan pernyataan ML saat diwawancarai oleh
peneliti.
Bapaknya (BB) dekat semua dengan keluarga, apalagi orang
tua. Orang tua sering berkunjung ke rumah. Kalau bapak
(ayah ML) datang pokoknya mereka seperti bukan menantu
dan mertua. Bapak (ayah ML) tidak pernah menganggapnya
sebagai orang lain tetapi sudah seperi anak kandungnya
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sendiri, saudara-saudara saya juga begitu semua dekat dengan
bapaknya (BB) (sumber: wawancara, 6 Mei 2010).
Keempat, jika mencermati kasus di atas maka dapat diiterpretasi
bahwa hubungan dan kedekatan di antara keluarga ditentukan oleh
penggunaan fungsi-fungsi bahasa yang BB gunaka dalam
berkomunikasi. Mencermati pernyataan- pernyataan ML di atas,
menunjukkan kalau BB cenderung menggunakan fungsi bahasa
interaksional, yaitu bahasa digunakan untuk saling menghormati dan
menjaga perasaan lawan tutur. Fungsi refresentasi, karena BB
kadang-kadang dapat menghibur ML dan mebimbing anak-anak.
Refresentasi dari perilaku tindak tutur BB dilatari oleh lingkungan,
pengalaman, dan budaya di mana BB dilahirkan. BB lahir di
Kabupaten Bone sebagai daerah yang beradab dan menjunjung tinggi
nilai-nilai luhur nenek moyang yang salah satunya adalah selalu
hormat dan menghargai orang tua, orang yang lebih tua, dan
senantiasa pula menyayangi orang yang lebih muda. Hal ini senada
dengan pandangan Holliday mengenai kesantunan berbahasa seorang
aktor direfresentasikan dari pemilihan dan penggunaan fungsi-fungsi
bahasa. Sedangkan fungsi bahasa itu sendiri berkaitan erat dengan
status, budaya, dan lingkungan yang melatari seorang aktor (lihat:
Savignon1983, Tolla.1996), Lakoff, 1975, dan Sumarsono, 2007).
Kasus 25
Perspektif Sosiologis RAS terhadap Perilaku Tindak
Tutur AL dalam Rumah Tangga
AL adalah seorang atasan yang memiliki wewenang
memerintah. AL amat dihormati dan dipatuhi oleh seluruh
bawahannya. Semua perintah dilaksanakan dengan baik
oleh bawahan. Hal seperti ini terpola pula dalam tindak
tutur di rumah, bahasa bebentu instruktif yang
mendominasi tuturan AL.
AL amat sibuk dengan urusan dinas, sehingga waktu
untuk bercengkrama dengan istri dan anak-anak tergolong
sangat kurang. AL bertutur kepada istri dan anakanaknya seadanya saja. Soal anak-anak semuanya sudah
diserahkan kepada RAS. Jika ada hal yang tidak sesuai
dengan keinginan AL maka dia sering membentak RAS
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di depan anak-anak, bahkan di depan pembantu dan
anggota keluarga yang lain.
Walaupun AL sering membentak dan mencacimaki. RAS
tidak bisa berbuat apa-apa semua itu dianggapnya
sebagai suatu kebiasaan yang sulit untuk diubah. RAS
berpendapat bahwa memang dari awal bahasa AL seperti
itu. Apa pun yang terjadi yang utama adalah kepentingan
keluarga, anak-anak dan organisasi. Semua itu sudah
menjadi risiko dari perkawinan pada sebuah keluarga
(Sumber: Catatan Lapangan dan wawancara, tanggal 1
Oktober 2010).
Dari kasus 25 di atas, beberapa interpretasi dapat diajukan.
Pertama, AL cenderung mengadopsi pola berbahasa pada komunitas
TNI dan menerapaknnya dalam keluarganya. Sebagai suami yang
berperan sebagai kepala rumah tangga ini dianalogikan bagai seorang
komandan yang tuturannya didominasi oleh kalimat perintah. Hal
semacam ini juga diterapkan dalam lingkungan keluarga. AL
cenderung betutur instruktif dan mangoreksi segala sesuatu secara
langsung tanpa mengindahkan perasaan RAS. Sebagaimana
pernyataan RAS saat wawancara dengan peneliti.
Perselisihan itu selalu bersumber dari budaya dan kebiasaan
yang amat berbeda. Bapak mungkin sudah terbiasa dengan
bahasa yang memerintah, mengoreksi atau menyalahkan,
sehingga bahasa seperti itu diterapkan juga di rumah. Ya….
kadang saya tidak terima, begitulah perbedaan kebiasaan baik
dari bahasa, maupun dari selera (Sumber: Catatan Lapangan
dan wawancara, tanggal 1 Oktober 2010).
Kedua, kesibukan AL sebagai seorang pimpinan
menyebabkan waktu di rumah berkurang. Secara otomatis AL
tidak punya banyak waktu untuk membimbing anak-anak dalam
belajar. Sebagai pimpinan membentak dan memerintah kepada
anggota adalah merupakan hal yang wajar dan biasa. Pemaknaan
seperti ini telah terpola dalam mind self AL sehingga kebiasaan
tersebut akan berlangsung dalam lingkungan keluarganya. Sadar
atau tidak disadari oleh AL, bahwa kebiasaan seperti itu akan
memberikan pengaruh terhadap perasaan
RAS dan
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perkembangan sosialisasi nilai kepada
anak-anak mereka.
Sebagaimana kutipan wawancara dengan RAS. Jika ditanyakan
bagaimana tanggapan anak-anak jika menyaksikan Bapak selalu
marah atau membentak-bentak ?
Anak-anak sering protes seperti ini “ hei kenapakah
marah-marah terus, keluarga apakah ini”(RAS
menirukan ucapan anaknya). Suatu waktu, anak-anak
kami bawa berlibur ke Makassar mereka bilang begini ―
ya… ini baru keluarga, yang begini nich aku suka”(RAS
kembali menirukan ucapan anak sambil tersenyum
tipis).(Sumber: Catatan Lapangan dan wawancara,
tanggal 1 Oktober 2010).
Mencermati kutipan wawancara di atas, dapat diinterpretasi
bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam rumah akan memberikan
penilaian tersendiri kepada anak-anak maupun anggota keluarga yang
lain seperti pembantu atau orang-orang yang sering ada di rumah.
Ketiga, RAS memberikan penilaian terhadap perilaku dan
tindak tutur AL bahwa sikap dan perilku tindak tutur yang instrukstif
dan mengoreksi telah menjadi bawaan dan karakter yang sulit diubah.
RAS merasa tidak mampu berbuat apa-apa, semua itu demi anakanak dan organisasi. RAS harus rela menerima apapun bentuk
perbedaan itu. RAS harus berusaha semaksimal mungkin untuk
menekan kebutuhan dirinya sebagai “I”, dan lebih menanamkan
―Me‖ dalam kehidupannya. Kehidupan RAS harus mampu memenuhi
tututan sosial sebagai orang yang memiliki status tertinggi di
lingkungan komunitasnya saat ini. RAS harus menjaga “Front Stage”
dengan baik. Hal ini mengacu ke pandangan Mead dan Goofman
(lihat: Ritzer, 2007 dan Manning, 1992).
Kasus 26
Perspektif Sosiologis RN terhadap Perilaku Tindak Tutur
SH dalam Rumah Tangga
Rumah tangga RN tergolong rumah tangga yang senantiasa
hidup dalam kerukunan dan kebahagiaan. RN menjelaskan
kalau SH sebagai suami memiliki tindak tutur yang sangat
santun. SH dapat dikatakan tidak pernah membentak RN
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apalagi sampai mencaci maki. SH amat menjaga dan
menghargai perasaan RN, sepanjang ingatan RN dia tidak
pernah sakit hati karena tuturan maupun perilaku SH dalam
rumah tangga.
SH jika menegur anak-anaknya melalui nasihat-nasihat
yang baik. SH pun tidak pernah menghardik atau
mencacimaki anak-anak. SH hanya bertutur seadanya jika
ia menegur mereka. SH lebih banyak diam jika ia merasa
jengkel atau kesal kepada sikap anak-anaknya yang
kadang bandel.
Menurut RN, SH amat peduli dan menghormati orang tua
dan saudara-saudara RN. SH tidak pernah membedabedakan anatara keluarganya dengan keluarga RN. Jika ada
masalah ekonomi atau ada saudara yang butuh bantuan SH
selalu memberikan bantuan. RN begitu bangga dengan SH,
RN mengatakan bahwa SH itu bagaikan malaikat, hati dan
pikirannya begitu bersih, tulus dan ikhlas kepada siapa saja.
Walaupun tindak tutur SH itu tergolong singkat, tidak
banyak sanjungan, atau pujian kepada RN, namun SH
tidak pernah meninggikan suaranya jika ia meminta atau
menyuruh sesuatu kepada RN. Jika SH menyuruh RN
maupun anak-anak, dia tidak sampai membentak, tetapi SH
meminta bantuan dengan santun dan sopan (Sumber:
Catatan Lapangan dan wawancara, tanggal 5 Oktober
2010).
Dari kasus 26 di atas, beberapa pemaknaan yang yang
dapat diajukan. Pertama, sikap dan perilaku tindak tutur SH
tergolong sopan dan santun. SH dibesarkan di kalangan keluarga
militer dan etnis Jawa. Namun, bahasa kemilitiran tidak diterapkan
dalam keluarganya. SH senantiasa menjaga nilai-nilai kesopanan,
kasih sayang terhadap anak-anak dan instri (RN). Sebagaimana
kutipan wawancara dengan RN.
Saya itu tidak pernah merasa disakiti oleh Bapak. Bapak
orangnya baik, dia tidak pernah berkata-kata kasar, apalagi
mau mencaci maki. Jangankan sama keluarga sama anggota
(maksudnya ke bawahannya) saja Bapak tidak kasar. Kita
lihat sendiri toh…!(maksudnya ke peneliti) Bapak itu
orangnya gimana, dia sangat sabar dan mensyukuri pemberian
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Tuhan (Sumber: Catatan Lapangan dan wawancara, tanggal 5
Oktober 2010).
Kedua, teguran dan nasihat- nasihat yang santun yang
dituturkan oleh SH merupakan sosialisasi nilai yang amat baik
kepada anak-anak. Anak-anak jika dinasihatii atau ditegur oleh SH
mereka tidak pernah membantah atau memberontak. Keadaan
seperti ini dikarenakan sikap dan cara penyampaian teguran
tersebut di sampaikan secara tidak langsung yang disebut oleh
Leech sebagai Skala ketidaklangsungan ( indirectnesyan scale)
Artinya tuturan yang lebih santun adalah tuturan yang tidak
lansung dibandingkan dengan tuturan langsung. Tuturan seperti itu
senantiasa menjaga nilai-nilai sosial, kesopanan, dan kasih sayang.
SH memungsikan bahasa sesuai dengan fungsi interaksional aliran
Halliday (lihat Savignon, 1983, Tolla, 1998, dan Leech, 1983).
Ketiga, penghargaan SH ke orang tua dan saudara-saudara
RN sama dengan penghargaan SH ke orang tuanya sendiri. RN tidak
pernah menyinggung perasaan oarng tua maupun saudara RN. SH
kadang meengingatkan RN untuk menengok orang tua mereka. SH
memberi bantuan dengan orang tua atau saudara RN yang mendapat
musibah sangat ikhlas. Keikhalasan itulah yang selalu SH terapkan
dalam keluarga. Berikut kutipan pernyataan RN.
Mas ….itu, (sapaan ini kepada SH) hatinya amat ikhlas, dia
sering menyuruh saya menengok atau mengirimi uang belanja
ke orang tua dan dia sering bilang “ uang dari anak itu amat
bermakna bagi orang tua, walaupun orang tua kita itu punya,
tapi itu lain jika pemberian dari anak darah dagingnya
sendiri”( NR mengulangi tuturan yang sering diucapkan oleh
SH dengan haru) (Sumber: Catatan Lapangan dan wawancara,
tanggal 5 Oktober 2010).
Keempat, tindak tutur SH menurut pengalaman dan
penilaian RN tergolong tuturan yang singkat dan padat. SH
tergolong tidak menyukai basa-basi, dia tergolong orang yang tidak
suka memuji atau merayu. Tuturannya senantiasa memiliki makna
yang dalam walaupun singkat. Jika SH menyuruh atau meminta
sesuatu kepada RN atau anak-anaknya selalu disampaikan dengan
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santun. SH tidak pernah meninggikan suaranya walaupun dalam
keadaan jengkel. SH lebih memilih diam baik kepada RN maupun
kepada anak-anak. Jka ditanyakan, Apakah Bapak sering memberi
surprise atau hadiah? Maka jawabannya adalah tidak. Sebagaimana
kutipan wawancara dengan RN.
Bapak itu kalau mau dinilai dari keromantisan , he…he…he
(sambil tertawa kecil) sepertinya tidak romantis deh… ,
waktu jadian aja dulu itu tidak ada rayu-rayuan, hanya saya
ditanya ―De, mau ngga jadi istrinya Mas‖ (menirukan
uacapan SH ), begitu saja. Karena saya lihat dia jujur dan
baik, ya… kita jadian, seminggun kemudian, langsung ke
Jogja ke rumah orang tua. Selama menikah, kalau saya bilang
“ Mas… saya ulang tahun lho”. Apa jawaban dia ― kalau
ulang tahun mau diapa‖? (menirukan jawaban SH dengan
tersipu-sipu. Dia bilang begitu sambil ngetawai saya‖
(Sumber: Catatan Lapangan dan wawancara, tanggal 5
Oktober 2010).
Memaknai pernyataan RN di atas, dapat dikatakan bahwa SH
kurang dalam penggunaan fungsi bahasa imajinatif. SH lebih
cenderung menggunakan fungsi bahasa refresentasf, yaitu menasihati
dan memberi saran, namun dalam bentuk tuturan yang santun ( lihat:
Searle ,1969, Savignon, 1983, dan Tolla,1996).
Kasus 27
Persfektif Sosiologis MI terhadap
Perilku Tindak Tutur AI dalam Keluarga
Ketika MI menikah dengan AI, usia MI memang
tergolong masih usia remaja. MI pada waktu itu baru
tamat SMA. Kini usia perkawinan mereka kurang lebih 19
tahun. Anak sulung mereka telah duduk di bangku SMA.
Kehidupan keluarga mereka tergolong mapan. Namun
penilaian MI terhadap perilaku tindak tutur AI adalah
bahasa AI tergolong kurang santun.
Ketegasan dan keotoriteran AI terhadap anak-anak kadang
menjadi pemicu permasalahan dalam keluarga. AI kerap
memperlakukan anak-anak seperti anak buah. Selalu
diperintah dengan tidak santun walaupun di depan orang
lain. AI terlalu banyak mencela dan menyalahkan anakanak.
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Perilaku tindak tutur AI di rumah selalu instruktif dan
intonasi yang tinggi. AI selalu membentak anak-anak
termasuk AI. Jika ada sesuatu hal yang tidak berkenan di
hati AI, maka itu bisa menjadi masalah. AI kalau sudah
seperti ini terkadang tidak peduli lagi baik di depan anakanak maupun di depan orang lain.
Kehidupan keluarga mereka kelihatan rukun-rukun saja.
Namun, terdapat masalah yang sumbernya dari tindak
tutur AI yang sering pada dasarnya sesuai pengakuan
AM keluarga mereka sering tidak memperhatikan nilainilai sosial, nilai kasih sayang dan kesopanan (Sumber:
Catatan Lapangan dan wawancara, tanggal 3 Januari
2010).
Dari kasus 27 di atas, dapat diajukan beberapa interpretasi.
Pertama, perspektif AM terhadap perilaku tindak tutur AI kurang
memerhatikan nilai-nilai kesantunan dalam berbahasa. AI kerap
membentak, menghardik, bahkan memukul anak-anak dan AM di
depan orang lain. Sikap keotoriteran AI diterapkan dalam mendidik
anak. Anak dididik seperti dalam pendidikan militer. Sikap tegas dan
disiplin ditanamkan dengan instruksi-instruksi yang berintonasi keras.
Jika dianggap melakukan suatu kesalahan anak-anak diberi hukuman
dan sanksi. Bahkan mereka biasa mendapat tamparan dari AI selaku
ayahnya. Sebagaimana kutipan pernyataan AM saat diwawancarai
oleh peneliti.
Bapaknya itu terlalu keras dalam mendidik anak. Anak-anak
seperti dalam pendidikan tentara. Dibentak-bentak, kalau
menyuruh anaknya seperti kalau memberi perintah ke anggota
saja (maksudnya ke bawahannya). Biar itu di sekolah, akalau
ada masalah di sekolah , dia itu tidak pandang bulu mau ada
siapa di situ, di depan guru maupun teman-temannya. Dia tidak
menghiraukan perasaan anaknya(Sumber: Catatan Lapangan
dan wawancara, tanggal 3 Januari 2010).
Kedua, secara kasad mata keluarga AM tampak tidak ada
masalah, mereka telah memiliki segalanya, rumah, dan fasilitas
lainnya serta investasi berupa tanah perkebunan dan persawahan serta
beberapa rumah. Namun, pengakuan AM mereka sering mengalami
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konflik dalam rumah tangga. Konflik tersebut dipicu oleh sikap dan
perilaku tindak tutur AI yang kurang santun. Tuturan yang instruktif
dan koreksional mencerminkan tindak tutur yang mengabaikan nilainilai sosial seperti rasa kasih sayang, rasa menghargai,dan rasa
menghormati kepada anggota keluarganya. Pernyataan MI saat di
wawancarai oleh peneliti.
Weh… kasian Bu, kenapakah itu bapak-bapak begitu, kita
seperti anak buahnya saja. Sepertinya kita itu anak buah,
komunikasi yang terjadi itu tegang terus… . Tidak ada itu
bilang kita dilembut-lembuti kalau ngomong, padahal kita
sukaji juga kalau bapak-bapaknya itu romantis, ha…ha…
(sambil tertawaterbahak-bahak). Mungkin kalau lagi baik-baik
hatinya itu baru baik-baik juga Bu, tapi itu jarang sekali. Hariharinya itu seperti bawahan dan atasan baik kepada saya
maupun kepada anaknya (Sumber: Catatan Lapangan dan
wawancara, tanggal 3 Januari 2010).
Jika dilihat dari hasil pengamatan, wawancara maka dapat
dikatakan bahwa bahasa AI cenderung mengapresiasikan fungsi
bahasa konsep Halliday yaitu instrumental dan regulatori, dengan
demikian fungsi bahasa yang lain terabaikan seperti interaksional dan
imajinatif. Apabila ditinjau dari fungsi bahasa Searle maka tindak
tutur AI cendrung menerapkan fungsi bahasa direktif yang cenderung
memerintah, dan komisif yang berupa tuturan berupa ancaman (lihat:
Searle, 1969 dan Savignon, 1983, dan Tolla,1996).
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Tabel 3. Matriks Komparasi antara kriteria kepangkatan dan
Perkawinan berdasarkan perspektif
Sosiologis
perempuan terhadap perilaku tindak tutur Komunitas TNI
dalam Keluarga.
No
Kriteria
Perspektif sosiologis
Perempuan terhadap Perilaku
Pangkat
Status
Tindak Tutur TNI dalam
Perkawinan
Keluarga
Tamtama
1.
Kasus EU
Campuran
Memiliki perilaku tindak tutur
(19)
yang cenderung menggunakan
fungsi bahasa instrumental,
personal, dan regulatori. Tidak
menggunakan fungsi bahasa
imajinatif dan interaksional.
2.

Kasus NJ
(20)

Noncampuran

Memiliki perilaku tindak tutur
yang cenderung menerapakan
fungsi bahasa
interaksional
dan refresentasi.

3.

Kasus MY
(21)

Campuran

Memiliki perilaku tindak tutur
yang cenderung menggunakan
fungsi bahasa personal.dan
instrumental.
kurang
menggunakan fungsi bahasa
imajinatif dan interaksional.

Campuran

Memiliki perilaku tindak tutur
umumnya menggunakan fungsi
bahasa instrumental, personal,
dan
regulatori.
Tidak
menggunakan fungsi bahasa
imajinatif dan interaksional.
Memiliki perilaku tindak tutur
yang cenderung menggunakan
fungsi bahasa instrumental,
personal, dan regulatori. Tidak
imajinatif,
kurang
interaksional.

4.

5.

Bintara
Kasus HL
(22)

Kasus RY
(23)

Campuran
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6.

7.

Kasus ML
(24)

Perwira
Kasus RAS
(25)

Noncampuran

Memiliki perilaku tindak tutur
yang cenderung menerapakan
fungsi bahasa
interaksional
dan
refresentasi.Terdapat
fungsi imajinatif.

Campuran

Memiliki perilaku tindak tutur
yang cenderung menggunakan
fungsi bahasa instrumental,
personal, dan regulatori. Tidak
imajinatif.

8.

Kasus RN
(26)

Noncampuran

Memiliki perilaku tindak tutur
yang cenderung menerapakan
fungsi bahasa
interaksional
dan
refresentasi
kurang
imajinatif.

9.

Kasus MI
(27)

Campuran

Memiliki perilaku tindak tutur
yang cenderung menggunakan
fungsi bahasa instrumental dan
regulatori, kurang imajinafatif.

Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis dan interpretasi dan
ringkasan komparatif yang disajikan pada tabel 3, dirangkum beberapa
pemikiran pokok sebagai berikut.
1. Bahwa perkawinan dua suku yang memiliki budaya, nilai,
bahasa dan kebiasaan yang berbeda cenderung pihak laki-laki
ingin menguasai istri. Istri berada pada posisi yang
tersubbordinasi. Kasus demikian tidak dipengaruhi oleh faktor
kepangkatan karena semua jenis perkawinan campuran dari
setiap jenjang kepangkatan memiliki kasus yang sama yaitu
pihak perempuan dalam hal ini istri tetap tersubbordinasi oleh
laki-laki (suami).
2. Terdapat kecenderungan dari komunitas TNI tanpa
membedakan jenjang kepangkatan yaitu
kurang dalam
mempresentasikan fungsi bahasa imajinatif baik dari kasus
perkawinan campuran maupun noncampuran .
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3. Perkawinan campuran dari setiap jenjang kepangkatan
memiliki kesamaan dalam perilaku tindak tutur yaitu
cenderung menggunakan fungsi-fungsi bahasa personal,
instrumental, dan regulatori.
4. Perkawinan noncampuran dari setiap jenjang kepangkatan
memiliki kesamaan dalam mempresentasikan fungsi-fungsi
bahasa dalam berperilaku dan bertutur yaitu cenderung
menggunakan fungsi bahasa interaksional dan refresentasi.
Kasus 28
Dampak Psikologis Perilaku tindak tutur HR terhadap EU
Tuturan HR menurut EU adalah termasuk tuturan yang
kasar dan tidak memiliki nilai-nilai kemesraan dan
kesantunan. EU merasakan ini sejak menikah dengan HR.
Sebelum menikah masih memiliki kesantunan dan
kelembutan dalam bertutur, namun setelah menikahinya
tuturan HR seakan-akan hanya memerintah saja. Hal
inilah menyebabkan rasa kesukaan dan kecintaan yang
seakan-akan bergeser. EU bagaikan hidup di bumi yang
gersang. Namun sebagai seorang istri TNI dituntut
menjadi yang terbaik dalam keluarga dan masyarakat.
Sebagai istri, EU menjalankan fungsi dan tugasnya baik
sebagai pelayan suami maupun sebagai pengasuh
anaknya. Namun dalam hati kecil EU terdapat penyesalan
walau tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. EU tidak
bisa berbuat apa-apa karena HR adalah pilihannya sendiri.
EU hanya dapat bersabar, walaupun EU merasa
diperlakukan tidak sewajarnya oleh HR.
Hubungan dan rasa kasih sayang yang tulus itu tidak
dirasakan lagi oleh EU, sehingga hal ini membuat dirinya
pasrah. EU melayani HR hanya sekadar melaksanakan
kewajiban. Semua itu disebabkan oleh sikap dan perilku
HR yang menjadikan istri hanya sebagai pelayan saja.
EU sebagai anggota Persit selalu mengikuti berbagai
kegiatan seperti olahraga bersama tiga kali seminggu,
pertemuan rutin setiap bulan maupun kegiatan –kegiatan
lainnya. Hal inilah yang menjadi salah satu penghibur
hatinya. EU merasa lega jika berkumpul dengan sesama
anggota Persit yang lain seakan-akan tidak ada masalah
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dalam rumah tangganya. Rasa penyesalan tidak
diungkapkan langsung oleh EU, namun saat ia
menceritakan bagaimana penderitaan yang dialaminya,
tanpa disadari oleh EU matanya berkaca-kaca sambil
membelai anak semata wayangnya tiba-tiba anaknya
nyeletuk ― mengapa mama nangis, papa memang jahat…
biarmi dia pergi saja” (pengamatan dan catatan lapangan
7 Februari 2010).
Dari kasus 28 di atas, beberapa interpretasi dapat diajukan.
Pertama, adanya pergeseran nilai-nilai perilaku tindak tutur HR
terhadap EU. Tindak tutur HR sebelum menikah masih biasa
menggunakan fungsi imajinatif, tindak tutur HR masih terdengar
kata-kata sanjungan dan pujian. Namun, setelah menikah kata-kata
sanjungan dan pujian itu bergeser ke kalimat-kalimat bentakan dan
cacimakian. HR tidak lagi menpresentasikan fungsi bahasa imajinatif,
tetapi tindak tuturnya senantiasa menggunakan fungsi bahasa
instrumental dan regulatori. Pergeseran penggunaan fungsi bahasa
inilah yang mengakibatkan pergeseran nilai-nilai psikologis pada
perasaan EU. Perasaan EU sebelum menikah amat menyukai HR, hal
itu disebabkan karena EU pada dasarnya mendambakan menjadi istri
TNI, EU rela meninggalkan laki-laki yang mencintainya setelah
bertemu dengan HR. Namun, saat ini perasaan tersebut telah bergeser
manjadi perasaan yang kurang simpati, kurang menyukai, bahkan
perasaan cinta itu secara perlahan bergeser dan musnah. Hal itu
disebabkan oleh sikap dan perilaku tindak tutur HR yang tidak
menunjukkan rasa kasih sayang kepadanya. Sebagaiman kutipan
pernyataan EU saat diwawancarai oleh peneliti.
Bapaknya itu Bu, dulu sebelum menikah masih suka memuji
atau merayu saya. Maklumlah Bu.., mungkin karena masa
pacaran. Tapi sekarang ini sepertinya dia itu lupa dengan
semua yang dia ucapkan sebelum menikah. Selama sudah
menikah ucapan-ucapannya itu amat kasar, tahunya hanya
bentak-bentak, cacimaki, bahkan mukul. Saya sedih Bu…,
tapi rasanya air mataku sudah kering, tidak ada gunanya saya
mengeluarkan air mata hanya bikin sakit dan bikin kurus.
Hidupku ini rasanya menderita sekali Bu, tapi mau diapa…,
sudah takdir rumah tanggaku, seperti hidup di neraka, tidak
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ada lagi itu rasa nyaman di dalamnya, suami-istri hanya
luarnya saja, bagaimana kalau setiap hari yang didengar
hanya kata-kata ―cerai, setan, anjing.. waduh kasian Bu..
(pengamatan dan catatan lapangan 7 Februari 2010).
Kedua, kehidupan rumah tangga yang selalu dilanda konflik
akan berdampak ke ketulusan dan keikhlasan cinta. Kini EU tidak
lagi merasakan bagaimana kehidupan suami-istri yang sesungguhnya,
EU hanya melayani suami tidak lebih dari memenuhi kewajiban
sebagai istri. Kebutuhan diri “I” telah terabaikan, digantikan oleh
dominasi “Me” yang menuntut EU menjadi seorang istri yang
mendampingi suami, mendorong suami dalam menjalankan tugas.
Kebutuhan diri secara subjektif telah teredam dan dikalahkan oleh
“Me”. Berarti EU memiliki kemampuan merespon dirinya lebih dari
satu respon, karena EU mampu merespon dirinya sebagai komunitas
istri TNI secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan pandangan
psikologi sosial Mead mengenai diri (self) dan pikiran (mind) (lihat
:Ritzer dan Goodman, 2007).
Ketiga, EU sebagai seorang perempuan rela menerima sikap
dan perlakuan suami yang menyakitkan hatinya. EU sebagai anggota
persit ia dapat menyembunyikan (beck stage) segala perasaan di balik
kegiatan-kegiatan bersama sebagai suatu komunitas
secara
keseluruhan. EU tampil dengan berbagai kegiatan-kegiatan organisasi
seperti olah raga bersama tanpa menunjukkan kepada orang lain
bahwa sesungguhnya dirinya mengalami keputusasaan dalam rumah
tangga. EU telah pasrah, karena semua itu sulit untuk diubah, dia
tidak memiliki motivasi untuk keluar dari masalah. Sebagaimana
kutipan wawancara dengan EU.
Bu, saya telah pasrah, kalau saya memberontak, saya kena
pukul lagi, jadi daripada saya dipukul, berarti sakit dua kalimi
bu, sudah sakit hati janganmi ditambah sakit pisik lagi. Cuma
satu hiburanku itu Bu, kumpul dengan ibu-ibu yang lain
rasanya saya terhibur sedikit, tapi saya tidak penah cerita
sama orang, sekarangpi ini saya curhat sama ibu (dengan
wajah sedih dan tidak disadari kalau air matanya menetes
membasahi pipinya). Minta maaf ini Bu, kalau saya ingat itu
perlakuan HR (dia tidak lagi menyebut “Bapaknya” tetapi
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menyebut nama suaminya) aduuuh….sakit kasian bu hati ini
(pengamatan dan catatan lapangan 7 Februari 2010).
Fenomena di atas, relevan dengan pandangan Ervin Goofman
tentang bagaimana aktor bermain di atas panggung sandiwara pada
front stage, dan pakar psikologi Lenore Walker tentang kondisi
psikologis perempuan yang selalu didera dengan kekerasan,
perempuan akan mengalami keputusasaan dan membiarkan dirinya
disakiti (lihat: Manning,1992 dan Salmi, 2009).
Kasus 29
Dampak Psikologis Perilaku Tindak Tutur RM
dalam Keluarga
Perilaku tindak tutur RM jika marah kepada
istrinya (MY) amat melukai perasaan MY. Kata-kata MY
membekas dalam hati, MY merasa dirinya sebagai
perempuan yang diperlakukan semena-mena oleh suami.
MY diperlakukan sebagai orang yang hidupnya hanya
tergantung dari RM. Hal ini menyebabkan MY terkadang
sedih memikirkan nasibnya, yang diboyong ke Kolaka
namun RM memperlakukakannya dengan kasar. MY rela
meninggalkan kampung, keluarga, orang tua
dan
saudara-saudaranya demi mengikuti suami.
MY tidak punya pilihan lain, ia harus bertahan
demi masa depan anak-anaknya.Walaupun terkadang
timbul penyesalan dalam hati, namun ia tetap bersikap
dan berusaha menjadi seorang istri yang baik, menjadi
anggota persit yang dapat diteladani di tengah-tengah
masyarakat. MY tetap menjalankan kewajiban sebagai
istri. Ia paham benar bagaimana seorang istri prajurit
harus bersikap, ia selalu aktif dalam kegiatan organisasi.
Walaupun kadang –kadang ia merasa malu kepada ibuibu yang lain karena banyak ibu-ibu yang mengetahui
keadaan rumah tangganya.
Perlakuan RM
itu kadang menimbulkan rasa
penyesalan dalam hati, namun MY tidak dapat berbuat apa-apa
karena hidupnya dan anak-anak bergantung pada RM. Ia
hanya bisa pasrah, namun ada nilai-nilai sebagai suami istri
itu telah bergeser. Seperti kasih sayang dan cinta yang tulus
seakan-akan telah pudar dalam hatinya, yang MY rasakan
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adalah istri yang hanya memiliki kewajiban dan tanggung
jawab yang ia harus jalankan. (sumber: observasi, catatan
lapangan, dan wawancara mendalam pada tanggal 29 Maret l
2010).
Kasus 29 di atas, beberapa interpretasi dapat diajukan.
Pertama, perlakuaan semena-mena RM yang selalu menyinggung
masalah latar belakang kehidupan sosial dan ekonomi keluarga MY
amat membekas di hatinya. Terkadang menimbulkan penyesalan
dalam hati MY, namun MY penyesalan itu hanyalah sekadar
penyesalan. MY menyesali nasibnya, karena MY tidak menyangka
kalau sikap RM akan berubah menjadi seperti itu. Walaupun
demikian, MY tetap menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai istri
dan pendamping suami. MY tetap giat dalam berbagai kegiatan ibuibu persit.Sebagaimana ungkapan pernyataan MY saat diwawancarai
oleh peneliti.
Saya tidak pernah membayangkan
kalau Bapaknya
(maksudnya RM) bisa berubah seperti itu, kalau marah
menyinggung-nyinggung masalah latar belakang keluarga
saya, saya memang anaknya orang tidak punya Bu, tapi sakit
sekali rasanya jika hal seperti itu yang selalu diungkapkan
suami. Saya sadar… kalau orang tuaku itu miskin, tapi dia
(RM) kan tahu, keadaan keluargaku sebelum menikah dengan
saya. Kenapa baru sekarang dia selalu singgung-singgung itu
(air matanya menetes, amat terharu), saya kasian dengan
anak-anak, tapi mau diapa, saya tidak berdaya Bu, anak-anak
sudah besar, butuh biaya, saya pasrah saja (sumber: observasi,
catatan lapangan, dan wawancara mendalam pada tanggal 29
Maret l 2010).
Kedua, perasaan MY terhadap RM lambat laun akan
mengalami pergeseran nilai. Nilai –nilai cinta dan kasih sayang
sebagai suami istri yang lahir dari hati nurani seakan-akan telah pudar.
Nilai itu tergantikan dengan nilai yang sekadar kepatuhan menunaikan
tanggung jawab sebagai istri. MY dalam hubungan suami-istri merasa
telah hambar, tanpa ada kehangatan di antara mereka. Hubungan yang
terjadi hanyalah memenuhi peran dan status sebagai Ayah pencari
nafkah, dan Ibu hanya berfungi sebagai pelayan yang bertugas
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mengurus rumah tangga. Keluarga seperti itu hanyalah memenuhi
tuntutan kebutuhan ekonomi dan pengakuan sosial semata. Semua
aktor di dalamnya hanya menjaga “face” istilah Goofman dalam teori
“Dramaturgi” (lihat: Manning, 1992, lihat juga 2007).
Kasus 30
Dampak Psikologis Perilaku Tindak Tutur AM dalam
Keluarga
Perkawinan NJ dan AM adalah perkawinan noncampuran
. NJ dan AM adalah sama-sama etnis bugis Bulukumba.
Selain itu, NJ dan AM masih terdapat hubungan darah.
Walaupun AM dibesarkan di Kolaka namun tatakrama,
budaya dan kebiasaan asli sebagai etnis Bugis tidak
dilupakan. Orang tua AM adalah seorang pendidik, tentu
membesarkan anak-anaknya dengan etika dan kesopanan
sejak ia masih kecil.
Demikian pula NJ yang dibesarkan di Bulukumba.
Sebagai etnis Bugis, tentu dibesarkan dengan tatakrama,
budaya, dan kebiasaan
yang sama. Sebagai anak
pengusaha sukses pada masanya, AM dan saudarasaudaranya mengenyam pendidikan di perguruan tinggi.
NJ dan AM hidup rukun dan bahagia dalam rumah tangga
mereka. Bahkan NJ merasa kalau AM seakan-akan tidak
pernah marah kepadanya, apalagi mencacimakinya
dengan kasar. NJ mencintai dan mengagumi suaminya
walaupun suaminya masih berpangkat tamtama. NJ amat
mencintai suaminya walaupun pernikahannya atas
kehendak orang tua mereka masing-masing.
Di kehidupan rumah tangga mereka selalu saling
membantu. AM kadang-kadang mencuci dan menyetrika
sendiri pakaiannya bahkan pakaian anak dan NJ. Hal itu
dilakukan oleh AM dengan tulus tanpa diminta oleh NJ.
Jika AM menyuruh NJ atau meminta pertolongan, AM
senantiasa menggunakan kalimat-kalimat yang sopan dan
menyenangkan perasaan NJ. Dengan demikian NJ sama
sekali tidak merasa diperintah oleh AM. Hal itulah yang
menyebabkan NJ semakin sayang kepada AM. AM sangat
menghormati NJ, jika ada permasalahan kakak
perempuan NJ yang tinggal di rumahnya tidak
mengetahuinya karena semua permasalah diselesaikan di
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kamar dengan bahasa yang tidak menimbulkan
pertengkaran.
NJ pun aktif di organisasi persit, karena ia menjadi
pengurus yang selalu menjadi lini terdepan dalam
organisasi. Seorang pengurus selalu dituntut dapat
menjadi teladan bagi anggota yang lain, dapat menjalin
kerja sama dan kekeluargaan kepada sesama anggota.
NJ jarang mendengar kata pujian atau sanjungan dari AM.
Namun hal itu tidak menjadikan rasa sayang dan cintanya
kepada AM berkurang. NJ amat yakin bahwa walaupun
demikian AM amat sayang dan juga cinta pada dirinya.
Menurut NJ suaminya tergolong orang yang memiliki
kepribadian pendiam, tidak banyak bicara. Hal inilah
yang membuat NJ semakin hormat dan menghargai AM.
(sumber: observasi, catatan lapangan, dan wawancara
mendalam pada tanggal 12 Maret l 2010).
Kasus 23 di atas, beberapa interpretasi yang dapat diajukan.
Pertama, kesantuanan dalam berperilaku dan bertutur AM dalam
keluarga memberikan perasaan nyaman dan tenteram bagi semua
anggota keluarga khususnya NJ selaku istri. Perilaku dan tuturan
yang demikian menjadi sumber kekuatan perasaan cinta kasih dan
perasaan bangga terhadap AM selaku suami. Sebagaimana kutipan
pernyataan NJ.
Bu.. walaupun saya itu menikah dengan Bapaknya atas
kemauan orang tua, tapi perasaan cinta dan kasih sayang
dalam hati saya itu semakin dalam. Saat ini, perasaan saya
kepadanya itu sepertinya semakin sayang . Bagaimanakah Bu,
Bapaknya itu tidak pernah menyakiti perasaan saya, dia
orangnya diam.Kalau ada yang dia tidak suka dari saya, dia
hanya ngomong seadanya, lalu diam, justru saya yang
penasaran kalau dia mendiamkan saya begitu. (sumber:
observasi, catatan lapangan, dan wawancara mendalam pada
tanggal 12 Maret l 2010).
Kedua, Walaupun AM tidak sering mengucapkan kata-kata
sanjungan dan pujian, namun NJ percaya bahwa AM amat
menyayangi dan mencintai dirinya. Hal ini dibuktikan dengan
kelembutan dan kemurahan hati AM kepadanya. AM tidak pernah
memperdengarkan kata-kata kasar dalam keluarga. AM selalu
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menepati janji ketika ia berjanji. Hal inilah menyebabkan NJ amat
menghargai dan menghormati AM. Sebagaimana kutipan pernyataan
NJ saat diwawancarai oleh peneliti.
Bapaknya itu Bu, tidak bisa merayu atau menyanjungnyanjung. Tapi dia juga tidak pernah mencacimaki. Itumi
mungkin saya sama dia itu rasanya segan. Karena orangnya
tidak pernah marah, apalagi mau teriak-teriak . Dia itu bu,
tidak pernah ingkar janji. Saya biasa merasa justru saya yang
bawel, dan kadang ngatur dia. Kalau dia mendengar saya
ngomel-ngomel , dia kadang-kadang tegur dan ngejek saya
pakai bahasa Bugis. Kalau sudah begitu, yang tadinya saya
mau marah, langsung ketawa he… he… he.. (sambil tertawa
kecil). (sumber: observasi, catatan lapangan, dan wawancara
mendalam pada tanggal 12 Maret l 2010).
Penggunan bahasa daerah secara spontan dalam satu keluarga
dapat menjadi pengikat nilai rasa kebersamaan dan keintiman
hubungan. NJ dan AM sebagai masyarakat petutur bahasa Bugis,
tentu sama-sama mempresentasikan nilai-nilai sosial dan budaya
masyarakat yang melatarinya maupun dari bahasa itu sendiri, sehinga
dalam keluarga NJ dan AM dapat terjalin komunikasi yang efektif
yang dicirikan oleh: terdapatnya pengertian, kesenangan, dan
hubungan interpersonal yang baik (lihat: Nababan, 1998, Moss ,
1974, dan Sumarsono, 2007).
Kasus 31
Dampak Psikologis Perilaku Tindak Tutur MSH
dalam Keluarga
Sikap dan perilaku tindak tutur MSH yang cenderung
selalu membentak, mencacimaki, bahkan memukul
membuat rumah tangga mereka selalu terjadi konflik.
Dengan demikian ketentraman batin HL amat terusik. HL
merasa tidak dapat menikmati kebahagiaan dalam rumah
tangga. Hal ini ditunjjukkan ketika HL merasa menyesali
perkawinannya dengan MSH. HL membandingkan dirinya
dengan teman-teman sekolah dan sebayanya yang hidup
rukun dan tenteram, bahkan mereka dapat bekerja secara
pribadi.
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Pada puncaknya, HL merasa tidak tahan lagi dengan
keadaan seperti itu. Selama berpuluh-puluh tahun HL
berusaha memperbaiki rumah tangganya, namun hal itu
tidak membuat MSH berubah bahkan semakin menjadi.
Oleh karena itu, saat ini HL pergi ke rumah orang tuanya,
ia rela meninggalkan rumah yang dibangunnya dengan
susah payah bersama MSH kini ia tinggalkan.
Jika ditanyakan masalah perasaannya kepada MSH, maka
jawabannya adalah HL tidak lagi memiliki rasa suka dan
cinta dalam hatinya, yang ada hanyalah perasaan sakit dan
menderita lahir batin. Namun, saat ini HL masih resmi
menjadi istri MSH, karena sampai saat ini mereka belum
bercerai secara resmi.
Perlakuan MSH kepadanya membuat HL menjadi trauma
dan malu kepada tetangga. Bila hal ini ditanyakan pada
tetangga, orang tua, dan saudara-saudara HL, maka
jawaban mereka adalah semua yang diucapkan oleh HL itu
benar adanya. HL selalu dipukul dan dan dicacimaki habishabisan oleh MSH (sumber: observasi, catatan lapangan,
dan wawancara mendalam pada tanggal 2 April 2010).
Kasus 31 di atas, beberapa interpretasi yang dapat diajukan.
Pertama, perkawinan HL dengan MSH didera konflik terus
menerus. Semua konflik dan permasalahan bersumber dari sikap,
perilaku, dan tindak tutur MSH yang selalu menyakiti hati dan
perasaan HL. Konflik yang berkepanjangan ini memberi dampak
yang fatal terhadap perkawianan mereka. HL menyesali
perkawianannya dengan MSH. Hal ini dikarenakan rumah tangga
mereka bukan lagi sarana untuk mendapatkan rasa kasih sayang,
melainkan telah berubah menjadi rumah tangga yang mendatangkan
penderitaan batin, ketidaktenteraman dan ketidakbahagiaan, Jika
ditanyakan kepada HL, apakah dia bahagia dengan pernikahannya?
Maka jawabannya adalah ―tidak‖. Sebagaimana kutipan jawaban HL
pada saat wawancara dengan peneliti.
Bagaimana saya mau tenteram dan bahagia Bu, kalau setiap
harinya saya hanya dicacimaki, dicurigai, dan dipukuli.
Saya selalu dicela, dibandingkan dengan perempuan lain.
Saya benar-benar tidak kuat lagi menghadapi sikapnya
yang beringas dan sadis, kalau marah seperti bukan
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manusia (ekspresinya sinis). Kalau saya lihat teman-teman
sekolah saya dulu, mereka bahagia dengan suaminya,
mereka pada bekerja. Kalau saya tidak kawin sama dia
(maksudnya MSH) mungkin hidup saya bahagia, tidak
seperti sekarang. (sumber: observasi, catatan lapangan, dan
wawancara mendalam pada tanggal 2 April 2010).
Kedua, sebagai manusia biasa, yang diberi kemampuan untuk
berpikir. HL telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghadapi
dan memperbaiki hubungannya dengan MSH. Namun, HL memiliki
batas kesabaran, kini dalam dirinya (Myself) HL mempresentasikan
dirinya sebagai ” I ” yang memiliki kebutuhan secara subjektif dan
kebutuhan sosial khususnya affection dan control. sehingga ia rela
meninggalkan rumah yang dibangun dengan susah payah bersama
MSH. Kini ia tinggal di rumah orang tua/ ibunya (lihat: Manning,
dan Schutz,1966).
Ketiga, Perlakuan sadis MSH terhadap HL menimbulkan
trauma dalam jiwanya, jika ia ingat semua perlakuan kasar dan
tindak tutur yang selalu mecacaimaki dirinya hati kembali teririsiris, dan perasaan takut yang luar biasa menghantui perasaannya.
Kejadian yang amat membekas tidak pernah hilang dari ingatan HL.
Jika HL mengingat kembali peristiwa-demi peristiwa yang menimpa
pada dirinya, hatinya menjadi geram dan benci kepada HL yang
amat luar baisa. Dia membayangkan kekejaman MSH sudah
melampaui batas perikemanusiaan. Sebagaimana pernyataan HL saat
diwawancarai oleh peneliti.
Kalau saya ingat semua perbuatan dan kekejaman Bapaknya
(MSH) kepada saya Bu, rasanya saya menjadi takut sekali,
saya takut ke rumah, pakaian saya masih ada semua di sana
(maksudnya di rumahnya), saya keluar dari rumah hanya baju
di badan. Bayangkan Bu, waktu saya hamil tujuh bulan, saya
diseret dan dipukuli di jalan raya, baju saya sampai robekrobek. Tetangga yang melihat sampai teriak-teriak, tapi dia
tidak peduli. Aduh…. Bu kalau saya ingat kembali seperti
saya mau gila (ekspresinya menunjukkan rasa benci yang
amat dalam), he…. kasian, kenapa saya bisa ketemu sama
orang seperti itu (sumber: observasi, catatan lapangan, dan
wawancara mendalam pada tanggal 2 April 2010).
Kajian Tindak Tutur | 173

Keadaan psikologis HL mengalami semacam ketakutan yang
luar biasa untuk bertemu dan kembali ke rumahnya sendiri. Keadaan
seperti ini diakibatkan oleh kekerasan yang terus menerus dialami
oleh HL. Jika dlihat dari hasil wawancara terhadap HL, maka dapat
dikatakan bahwa kekerasan yang menimpa HL bukan hanya
kekerasan psikhis melainkan HL juga mengalami kekerasan pisik
dari MSH (suaminya). Semua kejadian masa lalu tersebut kini
memengaruhi sikap dan perasaannya terhadap HL. Perasaan tidak
suka dan benci itu semua bersumber dari perlakuan MSH pada
dirinya. ( lihat: UU KDRT, 2004, Tailor, et al, 2009).
Kasus 32
Dampak Psikologis Perilaku tindak tutur AO
dalam Keluarga
Perilaku tindak tutur AO dalam keluarga pada umumya
instruktif dan tidak menunjukkan kesantunan dalam
bertutur. AO selalu mencela dan membentak RY dan anakanak. Hal ini berlangsung sejak RY menikah dengan AO.
AO memperlakukan RY seperti bawahan yang selalu siap
untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh AO. RY
menjadi sakit hati,
Sikap dan bahasa AO sering mempermalukan RY di depan
orang tua, saudara bahkan tetangga dan orang lain.
Ketidaksopanan bahasa AO menimbulkan perasaan benci
dan jengkel dalam hati RY. RY kadang mengadukan hal ini
kepada istri atasan AO. Namun ,ia tidak dapat berbuat apaapa, karena mengingat kepentingan anak-anak. RY tetap
mempertahankan rumah tangganya.
Keadaan ekonomi mereka tidak stabil. AO sering foyahfoyah dan pesta miras dengan teman-temanya. RY
membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarga,
berusaha semaksimal mungkin untuk menambah
penghasilan suami. RY membuka warung, menjual
pakaian, bahkan berkebun. RY merasakan penderitaan lahir
batin demi menghidupi anak-anak dan cucunya yang masih
bergantung sama dia. Walaupun penderitaan itu dirasakan
RY tidak mampu untuk keluar dari permasalahan tersebut.
RY hanya bisa pasrah berharap sekiranya suatu saat AO
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dapat berubah (Sumber: Catatan
wawancara, tanggal 25 April 2010).

Lapangan

dan

Kasus 31 di atas, dapat diajukan beberapa interpretasi.
Pertama, perlakuan dan tuturan kasar AO dalam keluarga
menyebabkan RY sakit hati. Namun begitu, RY masih selalu
melayani AO sebagai suami. RY masih menyiapkan segala
kebutuhan AO. Hubungan di antara mereka tidak menunjukkan
suatu hubungan yang akrab dan hangat, tetapi hubungan yang
terjadi dalam suasana yang kaku dan tegang. RY tidak lagi
merasakan keluarganya sebagai tempat afeksi dan sosialisasi nilai
yang baik, tetapi kini rumah tangganya
hanya terdapat
ketidaktentraman batin. (lihat: Parsons, 1951 ; Bungin, 2008;
Tankard, Jr., 2005; dan Gerungan, 1991). Sebagimana pernyataan
RY saat wawancara dengan peneliti.
Bagaimana saya mau nyaman di rumah Bu, kalau sikap,
dan bicaranya Bapaknya (AO) itu setiap hari hanya marah
terus. Maunya semua kebutuhannya selalu siap. Kita tidak
tahu persoalan langsung marah, itumi Bu saya merasa sakit
dan rasanya bosan menghadapi sikap kasarnya, tapi mau
diapa lagi. Itu sudah kebiasaannya. Kita mungkin dilihatmi
seperti setan. Kita ini diperintah, dibentak, bahkan kalau
marah ngancam-ngancam pakai parang. Untung itu Bu,
dekat semua keluarga saya, ada mama dan saudara-saudara
dekat rumah (Sumber: Catatan Lapangan dan wawancara,
tanggal 25 April 2010).
Kedua, keadaan ekonomi keluarga RY boleh dikatakan
kurang mendukung, salah satu penyebabnya adalah perilaku AO yang
sering foyah- foyah dengan teman-temannya. AO sering mengundang
teman-temannya pesta miras di rumahnya, jika tidak dituruti maka
menjadi bencana lagi bagi
rumah tangganya. Hal ini amat
menjengkelkan bagi RY, satu sisi RY banting tulang untuk
mencukupi kebutuhan keluarga, di sisi lain AO menghabiskan uang
untuk miras. Berikut kutipan pernyataan RY saat diwawancarai oleh
peneliti.
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Yang paling membuat saya benci dan jengkel sama bapankya
itu bu, kalau dia mengundang teman-temannya minumminum (maksudnya minum miras). Tapi kalau saya tegur,
dia pasti ngamuk dan teriak-teriak begini ―hei setan! tidak
usah atur-atur saya, uangkuji saya pake, gajiku, kenapako
mau atur-atur saya” (RY menirukan ucapan AO. Bu
bagaimana saya tidak sakit hati kalau begitu Bu, padahal
saya setengah mati banting tulang, buka warung kecilkecilan e… kalau ada untungnya diambil sama dia (AO)
untuk minum(Sumber: Catatan Lapangan dan wawancara,
tanggal 25 April 2010).
Fenomena seperti ini tidak sesuai fungsi keluarga sebagai fungsi
perlindungan ekonomi, fungsi religius, dan fungsi edukasi (lihat:
Subandiroso, 1987; Achir, 1994; dan Khaeruddin, 2002).
Kasus 33
Dampak Psikologis Perilaku Tindak Tutur BB
terhadap Keluarga
Perkawinan ML dengan BB memang hanya berawal dari
komunikasi di udara, namun kehidupan rumah tangga
mereka tentram dan sejahtera. Pengakuan ML yang
mengatakan kalau dulu perasaannya biasa-biasa saja
terhadap BB. Namun saat ini perasaan cinta dan kasih
sayang ML terhadap BB amat dalam. BB bukan hanya
suami yang memberi nafkah lahir namun BB memberikan
ketenangan dan kenyamanan perasaan dalam keluarga.
ML selalu menghadapi hidup ini dengan penuh semangat,
sepertinya hari-hari dilalui dengan amat menyenangkan,
tanpa dihadapkan dengan permasalahan kehidupan yang
rumit. Mereka berdua senantiasa bersyukur kepada Allah
swt. Jika mereka menghadapi suatu masalah maka semua
masalah dapat diselesaikan berdua tanpa ada konflik, tanpa
saling menyakiti.
ML merasa diberi kepercayaan penuh atas segala urusan
dalam rumah. Hal ini memberikan motivasi kepada ML
untuk tetap menjaga kepercayaan itu. Dengan demikian
ML pun memberikan perasaan timbal balik kepada BB. ML
amat mempercayai kesetiaan BB terhadapnya karena BB
tidak pernah menunjukkan ketidak setiaannya kepada ML
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baik sikap maupun perilaku
wawancara, 6 Mei 2010).

tindak

tutur(sumber:

Kasus 33 di atas, beberapa interpretasi dapat diajulkan.
Pertama, perilaku dan tindak tutur yang santun, selalu menunujukkan
nilai-nilai kasih sayang dan penghargaan kepada anggota keluarga
akan menciptakan keluarga yang bahagia, tenteram dan nyaman bagi
semua orang yang berada di dalamnya. Perilaku suami yang tidak
pernah menyakiti perasaan istri dan tuturan yang santun akan
meningkatkan perasaan cinta kasih suami istri secara tulus dan ikhlas.
Sebagaimana kutipan pernyataan ML saat diwawancarai oleh peneliti.
Bu, rasanya dulu saya itu, waktu baru menikah dengan
Bapaknya (BB) perasaanku sama dia itu biasa-biasa saja.
Tapi sekarang saya merasakan kalau saya itu semakin
sayang dan cinta sama dia. Soalnya Bapaknya tidak pernah
mau menyinggung perasaan saya, dia sepertinya tidak
pernah marah yang mencaci maki, biasaji ada masalah, tapi
itu hanya masalah kecil yang dapat diselesaikan dengan
baik. Saya sukanya itu Bapaknya Bu, orangnya sabar, tidak
banyak menuntut, dan saya tidak pernah mendengar dia
bentak-bentak saya (sumber: wawancara, 6 Mei 2010).
Kedua, tindak tutur yang sopan dan kehangatan dalam
bertutur antar suami istri
akan memberikan suasana yang
menyenangkan serta semangat dalam kehidupan ini. Seperti yang
dirasakan oleh ML. Dia amat mensyukuri nikmat yang diberikan oleh
Allah swt, telah diberikan pendamping hidup yang dapat
menghormati dan menyayangi dirinya dan keluarganya.
Jika
ditanyakan kepada ML, apa yang membuat suasana hatinya selalu
bersemangat dalam hidup? Maka jawabannya adalah sebagai berikut.
Yang membuat saya bersemangat itu Bu, Bapaknya
(maksudnya BB) itu kalau saya sudah kelihatan lelah, atau
saya mulai ngomel-ngomel. Dia kasi keluarmi itu bahasa
daerahnya sambil nyanyi sambil ngejek tapi tujuannya
hibur saya. Jadi, kalau sudah begitu itu, rasanya mau
marah jadi malu sendiri, tidak jadimi marah, bagaimana
dikasiketawaki Bu, he…he (sambil teratwa kecil), jadi
saya juga begitu, kalau saya lihat dia mulai diam-diam,
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saya juga ejek-ejekmi pake bahasa daerah. (sumber:
pengamatan dan wawancara, 6 Mei 2010).
Melihat kondisi keluarga ML, dapat dikatakan bahawa di
dalamnya terjalin komunikasi yang efektif antarsuami-istri. Mereka
saling memahami kebutuhan, dan pengertian.
Komunikasi
interpersonal seperti itu akan menciptakan kepuasan batin yang
menyehatkan jiwa kedua belah pihak baik komunikator maupun
komunikan. Mereka bertindak dan bertutur saling menjaga dan
menghormati pasangannya. Seperti yang diungkapkan oleh Ritzer
bahwa tindakan merupakan bentuk prosesual yang saling berkaitan
dengan tindakan orang lain, dan segala tindakan disesuaikan dengan
situasi (lihat: Blumer 1969); Ritzer, 2007; dan Barus, 2005).
Kasus 34
Dampak Psikologis Perilaku Tindak Tutur AL
dalam Keuarga
Tindak tutur AL yang selalu instruktif dan kurangnya
penerapan nilai-nilai kesantunan berbahasa, lambat laun
telah dianggap sebagai suatu kebiasaan yang sulit diubah
oleh RAS. Namun sebagai perempuan yang dibesarkan di
lingkungan etnis Jawa yang masih berdarah biru, sebagai
anak bungsu dari kalangan orang tua yang berada, tentu
menjadi sesuatu yang amat menyakitkan jika dia
diperlakukan seperti bawahan oleh suaminya sendiri.
Perempuan yang dibesarkan dengan kasih sayang dari
kedua orang tua dan kakak-kakak mereka. Segala
kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik , kini dia harus
hidup dengan penghasilan suami sendiri. Dia hidup dalam
berumah tangga harus mengesampingkan segala
keinginan dan kebiasaan yang selalu dimanjakan oleh
orang tuanya. Kini RAS hidup dengan suami yang
diangapnya sebagai suami yang kaku, tegas, kasar, dan
kurang romantis.
Kebiasaan bertutur AL pada dasarnya menimbulkan
perasaan benci dan jengkel, namun RAS tidak dapat
berbuat apa-apa. Saat ini yang dapat dilkukan RAS adalah
mendampingi suami dan berusaha sebaik mungkin untuk
menjadi panutan pada ibu-ibu yang ada di Kodim Kolaka.
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RAS menjadi istri yang selalu siap mendampingi dan
melayani AL, selalu siap mendampingi anak-anak, selalu
siap menyelesaikan masalah yang terjadi dalam
organisasi, menyelesaikan masalah yang dihadapi ibu-ibu
anggota persit. RAS memegang teguh bahwa istri harus
menjadi pelayan suami yang baik, karena itu hal
merupakan kewajiban seorang istri. Oleh karena itu,
walaupun sering terjadi konflik dalam rumah tangganya
dia tetap melayani suami dengan baik. (Sumber: Catatan
Lapangan dan wawancara, tanggal 1 Oktober 2010).
Dari kasus 34 di atas, beberapa interpretasi dapat diajukan.
Pertama, bahasa atau perilaku tindak tutur AL yang kurang santun
dan mengabaikan nilai-nilai psikologisakan berdampak keperasaan
perempuan. Perasaan yang dimaksud seperti kepasrahan dan
keputusaan untuk keluar dari permasalahan tersebut. RAS
menganggap bahwa perilku dan tindak tutur seperti itu sulit untuk
diubah. Walaupun Ia harus menahan perasaan kecewa dan sakit hati
terhadap AL. Jika ditanyakan kepada RAS kata-kata apa yang
sering diucapkan oleh suami ibu dan membuat hati ibu sakit, maka
jawabannya adalah sebagai berikut.
Saya paling sakit kalau di bilangin “Bodoh! Istri macam apa
kau” (RAS menirukan ucapan AL), saya selalu dibilangin
begitu, padahal saya tidak bodoh kok…, keluargaku tidak ada
yang bodoh, semua sarjana, saya juga dulu kerja di bank
sebelum menikah, makanya saya sangat sakit hati sekali
kalau saya selalu dibilangin bodoh. Mungkin karena pengaruh
di kantor akhirnya dibawa-bawa ke rumah. Kalau nyuruh itu
bentak dan tidak pernah ada benarnya. Ya…gimana rasanya,
tentu kecewa, saya dibesarkan dalam lingkup keluarga yang
menganggap perbuatan dan tuturan seperti itu adalah tabu.
(Sumber: Catatan Lapangan dan wawancara, tanggal 1
Oktober 2010).
Kedua, walaupun RAS terkadang merasa benci dengan
perilaku dan tindak tutur AL, namun RAS selalu menunjukkan ke
orang lain kalau dalam rumah tangganya rukun, tenteram, dan damai.
RAS tidak pernah mengungkapkan perasaannya terhadap orang lain,
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RAS memendam dan berusaha tampil di depan ibu-ibu lain sebagai
seorang yang patut untuk ditiru dan diteladani. Demikian pula kepada
suaminya (AL), dia selalu berusaha memenuhi segala keinginan AL,
melayani AL sebagai istri, dia selalu berusaha melaksanakan
perannya dengan baik sebagai istri dan ibu dari anak-anak.
Sebagaimana kutipan pernyataan RAS saat diwawancarai oleh
peneliti.
Memang saya dengan Bapak itu sering terjadi perbedaan
pendapat, mungkin karena latar belakang budaya yang tidak
sama. Bapak merasa terbiasa dengan perintah, bahasa yang
bentak, tidak banyak basa-basi. Di satu sisi saya merasa kalau
itu kasar, mungkin dia (maksudnya AL) bahasa seperti itu
biasa-biasa aja. Tapi ya … saya mau apa lagi, saya sebagai
leader harus bisa, memberi contoh ke ibu-ibu. Dengan
demikian, mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus terima
semua itu. Saya tetap berusaha melayani Bapak (AL) sebagai
istri yang baik, dan ngurus anak-anak karena itu yang paling
penting (sambil tersenyum hambar)(Sumber: Catatan
Lapangan dan wawancara, tanggal 1 Oktober 2010).
Pernyataan RAS di atas dapat dimaknai bahwa penerimaan
RAS terhadap AL adalah penerimaan RAS yang digeneralisir,
kompromis, serta kesadaran akan tanggung jawab sebagai orang yang
memiliki status sosial yang lebih tinggi dalam struktur TNI. Hal ini
relevan dengan psikologi sosial Mead tentang adanya komponen
“Me” dalam diri (self) dan looking Glaas Cooley yakni seseorang
memunculkan gagasan, imajinasinya, sikap dan perilakunya karena
bagaimana ia melihat orang lain. RAS selalu berusaha tampil pada
“front stage” sebagimana tuntutan audience, RAS harus mampu
meyakinkan audience atas lakon yang ia perankan di atas panggung
yang disebut oleh Ervin Goofman sebagai konsep “dramaturgi” .
Kemampuan RAS membuat dan memodifikasi tindakan disebabkan
karena ia mampu berinteraksi dengan dirinya sendiri, yang
memungkinkan ia menafsirkan kerugian dan keuntungan dalam
memilih suatu tindakan. Tindakan yang dipilih adalah untuk mencapai
tujuan yang ingin dicapai oleh RAS yaitu menjadi leader yang dapat
digugu dan ditiru dengan cara menerapkan nilai dan norma yang ada
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dalam struktur TNI sehingga semua berjalan sesuai yang diharapakan
sistem. Fenomena seperti inilah yang digolongkan sebagai salah satu
prinsip utama interaksi simbolik Blumer dan jika dirujuk ke konsep
AGIL maka hal ini tergolong Goal attinmen dan Latence (lihat:
Blumer, 1969; Parsons, 1955; Ritzer dan Goodman, 2007; dan
Manning,1992).
Kasus 35
Dampak Psikologis Perilku Tindak Tutur SH
dalam Keluarga
SH sebagai suami senantiasa menjaga dan menghormati
perasaan RN. Hal inilah yang menyebabkan perkawinan
mereka berdua selalu dalam keadaan damai dan sejahtera
lahir batin. RN menyatakan dengan tulus bahwa rasa kasih
sayangnya kepada SH amat besar.
Jika dalam oraganisasi Persit RN menghadapi masalah,
maka SH lah yang selalu memberikan motivasi dan
arahan yang dapat membesarkan semangat dan
menenangkan jiwanya yang kacau. Kelembutan dan
kebijakan dalam berperilaku dan bertutur itulah yang
membuat RN semakin mencintai dan bangga terhadap
SH. (Sumber: Catatan Lapangan dan wawancara, tanggal
5 Oktober 2010).
Dari kasus 35 di atas, beberapa interpretasi dapat
diajukan. Pertama, sikap dan perilku tindak tutur SH dalam
keluarga yang senantiasa sopan, santun , serta senantiasa
menghormati dan menjaga perasaan RN. Sikap dan perilaku
demikianlah yang menyebabkan kehidupan dalam keluarga RN
selalu dalam kedamaian, ketenteraman dan kebahagiaan. Perasaan
cinta dan kasih sayang yang amat tulus dari hati nurani RN selalu
tercurah untuk suaminya (SH). Jika ditanyakan kepada RN tentang
apa yang menyebabkan ibu merasa sangat menyayangi SH? Maka
jawabannya adalah sebagaimana kutipan berikut.
Saya merasa sangat bahagia dengan Bapak, perasaan saya
amat tenteram .Saya tidak menemukan apa yang kurang
dari dia (SH), dia sangat pengertian, dan menghargai
perasaan saya. Dia tidak pernah neko-neko. Dia tidak
pernah berbicara kasar kepada saya. Saya sangat
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bersyukur sekali…, kalau saya lihat bapak-bapak banyak
yang sering menyakiti hati istrinya, saya kasian ibu-ibu
kalau suaminya begitu (Sumber: Catatan Lapangan dan
wawancara, tanggal 5 Oktober 2010).
Pernyataan RN
di atas , menggambarkan betapa
bahagiayanya dia menikah dengan SH. Hubungan suami-istri
seperti ini akan meciptakan ketentraman lahir batin sehingga
fungsi-funsi keluarga akan berjalan dengan baik, khususnya
fungsi afeksi, sosialisasi, dan edukasi (lihat: Khaeruddin, 1994;
dan Achir, 2002).
Kedua, sikap yang bijak dari SH ketika RN mengalami
suatu masalah dalam organisasi membuat hati RN menjadi
bersemangat, karena kadang-kadang suami diperlukan sebagai
motivator dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi yang
terkadang melelahkan. RN juga amat bagga kepada SH karena
SH selalu mngeluarkan petuah dan menasihati kepada RN dan
anak-anaknya. Berikut kutipan wawancara dengan RN.
Saya itu bangga sama Bapak (SH), soalnya dia selalu
bijak melihat persoalan. Kalau saya mengahdapi suatu
masalah di orgaisasi, dia selalu menasihati dan
membimbing saya, dia selalu bilang, belajar menjadi
orang yang sabar dan ikhlas, tidak usah banyak-banyak
itu saja, sabar dan ikhlas (menirukan ucapan SH dengan
haru.) Itu lah mungkin dia amat sabar, seandainya dijahati
sama orang dia juga tetap sabar, saya sangat bangga sama
Bapak (Sumber: Catatan Lapangan dan wawancara,
tanggal 5 Oktober 2010).
Mencermati pernyataan RN di atas, disimpulkan bahwa SH
memberi perhatian lebih jika RN mengahadapi suatu permasalah di
luar rumah, SH dapat menilai dan dapat memberi solusi kepada RN
dengan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Para aliran
psikologi kognif berpendapat bahwa manusia itu memiliki pikiran
(kognitif) yang terdiri atas memory, attention, perception, reasoning,
problem solving, and cretivity” (lihat: Elliot, at all ,2000; dan Phye &
Andre , 1986).
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Kasus 36
Dampak psikologis perilaku tindak tutur AI terhadap MI
Dalam rumah AI selalu mengeluarkan bahasa instruktif
dengan intonasi yang tinggi. Baik kepada anak-anak
maupun ke MI. AI bertutur kadang-kadang tidak
memahami perasaan MI selaku istri. Selalu menjadi
sumber masalah adalah sikap yang sangat otoriter kepada
anak. Jika terjadi pertentangan maka AI kadang betutur
yang menyakitkan perasaan istri. AI selalu menyalahkan
MI jika ada masalah, sehingga muncullah cacimakian
yang menyinggung dan merendahkan AI.
Bahasa yang meniru intonasi dan diksi yang sering
digunakan oleh militer diterapkan AI dalam keluarga,
sehingga hal ini menimbulkan perasaan tersubbbordiansai
kepada MI. Bahasa yang membentak dan memerintah
dianggap oleh AI sebagai hal yang biasa. Namun, disadari
atau tidak oleh AI bahwa sikap dan bahasa seperti itu
memberi dampak ke MI seperti rasa kecewa.
Kata-kata permohonan maaf dan sanjungan kepada MI
tidak pernah diucapkan oleh AI, walaupun MI merasa
kalau ia disakiti perasaannya oleh MI. Hal ini
menyebabkan perasaan dendam yang lambat laun
memengaruhi keintiman suami istri.
Hubungannya
menjadi sekadar hubungan yang hanya memenuhi
kewajiban dan peran masing-masing (Sumber: Catatan
Lapangan dan wawancara, tanggal 3 Januari 2010).
Dari kasus 36 di atas, beberapa interpretasi dapat diajukan.
Pertama, sikap AI yang otoriter dalam keluarga menyebabkan
timbulnya permasalahan dalam keluarga, namun setiap kali konflik
muncul yang selalu dianggap penyebabnya adalah MI. Sehingga hal
ini menimbulakan rasa sakit hati dan kecewa pada MI. AI tidak
pernah merasa bersalah, tetapi ia selalu merasa bahwa semua yang
dilakukan itu benar. Sebagaimana pernyataan MI saat diwawancarai
oleh peneliti.
Bapaknya terlalu otoriter dalam rumah, dia menerapkan
disiplin dan kepatuhan kepada semua keluarga. Bahasa
sehari-harinya itu ya … seperti tentara Bu, bagaimanakah
itu… kita sepertinya diperintah terus. salah sedikit marah,
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cacimaki kita. Saya selalu disalahkan kalau ada masalah,
pokoknya dia itu tidak pernah merasa bersalah. Benar
semua…. padahal biasa itu nyata-nyata dia yang salah, e….e
ngotot nyalahkan kita (maksudnya MI) ((Sumber: Catatan
Lapangan dan wawancara, tanggal 3 Januari 2010).
Pernyataan MI di atas, mengindikasikan bahwa pihak suami
yang selalu mendominasi pihak istri selalu memosisikan diri pada
posisi atas yang selalu merasa benar. Jika dirujuk ke konsep “looking
glass” Coley maka perilaku yang digeneralisir AI adalah perilaku
komunitasnya sebagai anggota TNI. AI senantiasa mengapresiasikan
cerminan dirinya sebagai komandan dan MI adalah bawahan.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang terjadi
dalam rumah tangga MI tergolong komunikasi yang tidak efektif,
sebab komunikasi antara AI dan MI tidak menimbulkan rasa hangat,
akrab, dan perasaan senang sehingga tidak menyehatkan jiwa. (lihat:
Ritzer,2007; Barus, 2005; Tubbs dan Moss, 1974).
Kedua, persepsi MI terhadap AI adalah suami yang otoriter,
selain otoriter AI sangat enggan untuk minta maaf ke istri, seakanakan permintaan maaf itu merupakan sesuatu yang memalukan bagi
AI. Hal inilah yang kadang menimbulkan rasa kecewa di hati MI
merasa bahwa dirinya tidak lebih dari sekadar pelayan belaka. MI
merasa tidak dihargai oleh AI. Sebagaimana kutipan pernyataan MI
saat diwawancarai oleh peneliti.
Mungkin Bapaknya itu merasa malu, gensi atau merasa terhina
jika ia minta maaf. Jadi rasanya bagaimanakah itu Bu, jelasjelas dia selalu bikin kita sakit hati, weh…tapi kalau
bapaknyamami
mau minta maaf ,tidakmi kasian….
Akh…..barupi itu baik-baik ngomongnya kalau ada maunya.
Tapi apa,… kalau setiap hari dibentak, apa rasanya hubungan
suami-istri itu Bu… jadi hambar, ya…hanya sekadar saja
(wawancara dan pengamatan, 3 Januari 2010).
Pernyataan MI di atas dapat dimaknai bahwa akibat dari tindak
tutur instruktif yang tidak santun dalam hal ini pengunaaan fungsi
bahasa instrumental dan regulatori berdampak keperasaan istri
seperti kecewa, sakit hati, bahkan perasaan dendam yang
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memengaruhi hubungan suami istri yang mengarah kehubungan
hirakhi, hambar, dan kaku. Hubungan suami-istri seperti ini terjadi
karena suami tidak mampu memosisikan istri sebagai suatu pribadi
yang layak untuk dihargai dan dihormati (lihat: Barus, 2005; Bungin,
2008).
Tabel 4. Matriks Komparasi antara kriteria kepangkatan dan
Perkawinan berdasarkan Dampak Psikologis Perilaku
tindak tutur Komunitas TNI dalam Keluarga.
NO

1

Kriteria
Kepangkatan
/Kasus
Tamtama
Kasus EU
(28)

Dampak Psikologis

Status
Perkawianan
Campuran

-

-

2

Kasus NJ
(29)

Noncampuran

-

-

3

Kasus MY
(30)

Campuran

-

Berkurangnya rasa simpati
terhadap suami
Bergesernya nilai kasih
sayang
sehingga
hubungan menjadi hambar
Hilangnya rasa ketulusan
sebagai suami-istri
Keputusasaan
akan
harapan hubungan yang
lebih baik
Terdapatnya ketentraman
dan kebahagiaan
Timbulnya
rasa
penghargaan
dan
penghormatan
Terdapatnya kehangatan
dan kesenangan
Timbulnya
penyesalan

rasa
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4
-

Bintara
Kasus HL
(31)

Campuran

5

-

-

6

Kasus RY
(32)

-

Noncampuran

-

Campuran
7

Penyesalan
dan
penderitaan batin
Timbulanya rasa
ketidakbahagiaan dan
ketidaktentraman
Munculnya rasa kebencian
dan traumatik
Perasaan kegagalan yang
menghatui diri sendiri

Campuran

Kasus ML
(33)

Pudarnya rasa cinta yang
tulus yang tergantikan
oleh kepatuhan
Kepasrahan
untuk
bertahan hanya demi
kelangsungan hidup dan
masa depan anak-anak
karena
ketergantungan
ekonomi

Perwira
Kasus RAS
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-

Berkurangnya
perasaan
suka dan simpati kepada
suami
Munculnya
kebencian
dalam hati
Kepasrahan pada keadaan
Tumbuhnya rasa cinta
kasih yang tulus
Tumbuhnya semangat dan
kehangatan
Adanya
rasa
penghormatan
dan
penghargaan

-

Timbulnya
rasa
kepasrahan
Adanya ketidakhangatan

8

Kasus RN
(34)

Noncampuran

-

Munculnya
kepatuhan
yang bersumber dari
keterpaksaan
bukan
karena keikhlasan

9

Kasus MI
(35)

Campuran

-

Terdapatnya ketenteraman
dan kebahagiaan
Meningkatnya semangat
dalam menghadapi hidup
Tumbuhnya rasa bangga
dalam memiliki memilih
pasangan

-

10

Kasus RN
(36)

Noncampuran

-

Timbulnya
perasaan
kecewa
Terdapatnya
rasa
ketidakhangatan
Munculnya rasa sakit hati
dan kepasrahan

Sumber: Olahan data Januari- April 2011
Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis dan interpretasi dan
ringkasan komparatif yang disajikan pada tabel 4, dirangkum beberapa
pemikiran pokok sebagai berikut.
1. Sikap dan perilaku tindak tutur Komunitas TNI dalam
keluarga yang tidak memiliki nilai-nilai kesantunan dalam
menjalin komunikasi interpersonal dengan mempresentasika
fungsi-fungsi bahasa instrumental, regulatori dan personal
akan berdampak negatif ke psikologis perempuan/istri.
2. Dampak negatif ke psikologis perempuan dalam keluarga
TNI yang dimaksud antara lain: berkurangnya rasa simpati
dan penghormatan kepada suami, bergesernya rasa cinta kaih
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yang tulus menjadi kepatuhan yang terpaksa, timbulnya rasa
penyesalan yang berakhir dengan menyalahkan diri sendiri,
adanya keputusasaan untuk harapan menjalin hubungan yang
lebih baik, hilangnya rasa kehangatan dan kebahagiaan
dalam menjalani hidup berumah tangga.
3. Sikap dan perilaku tindak tutur Komunitas TNI dalam
keluarga yang senantiasa menunjukkan nilai-nilai kesantunan
dalam menjalin komunikasi interpersonal suami-istri dengan
mempresentasikan fungsi-fungsi bahasa interaksional dan
refresentasi berdampak positif ke psikologis perempuan/istri
dalam keluarga TNI.
4. Dampak positif ke psikologis perempuan dalam keluarga
TNI yang dimaksud antara lain: meningkatnya rasa cinta
kasih yang tulus ikhlas kepada suami, meningkatnya rasa
hormat dan rasa bangga kepada suami, terdapatnya
kebahagiaan dan ketenteraman dalam keluarga, meningkatnya
semangat dalam mengahdapi hidup, terdapatnya kehangatan
dan keakraban dalam menjalin hubungan.
5. Perkawinan campuran dari setiap jenjang kepangkatan, yaitu
suami memiliki kesamaan dalam perilaku tindak tutur yaitu
cenderung berdampak negatif dalam keluarga/istri Komunitas
TNI. Sedangkan perkawinan noncampuran
dari setiap
jenjang kepangkatan juga memiliki
kesamaan yaitu
berdampak positif terhadap keadaan psikologis perempuan/
istri komunitas TNI.
Kasus 37
Dampak sosiologis perilaku tindak tutur
HR dalam Keluarga
EU menjadi istri dari HR berdasarkan keinginan EU
sendiri. Semua keluarga hanya memberi dukungan kepada
EU karena saudara-saudara EU termasuk keluarga cukup
mapan dan memberikan kewenangan kepada adiknya
untuk memilih pendamping hidupnya.
Namun,
pernikahannya dengan HR menjadikan ia jauh dari
keluarga dan saudara-saudaranya. Hal ini disebabkan oleh
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sikap HR yang kadang-kadang kurang berkenan di hati
saudara-saudara EU.
EU dan HR masih tinggal dalam asrama TNI,
sehingga jika ada konflik dalam rumah tangganya pasti
tetangga dan anak mengetahuinya. Hal ini menimbulkan
rasa minder dan malu kepada tetangga. Selain itu, EU
kadang juga merasa serba salah dengan saudara-saudara
HR karena HR cenderung menjelek-jelekkan EU di
hadapan orang tua dan adik-adiknya.
HR dapat dikatakan tidak pernah menemani anaknya
dalam mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. HR hanya
sering memerintahkan anaknya supaya belajar. Kadang
membentak dengan bahasa yang kasar kepada anaknya
yang masih duduk di bangku SD. Dengan demikian
hubungan ayah dan anak tidak dapat terjalin dengan baik.
Anaknya merasa lebih dekat dengan ibunya EU
dibandingkan kepada ayahnya HR.
Jika EU melihat keadaan keluarga saudara-saudaranya,
mereka amat bahagia, suami mereka begitu sayang sama
istri, lembut, dan amat sopan, maka terkadang EU
menjadi iri. EU mebayangkan seandainya suaminya
seperti itu, maka alangkah bahagianya hidupnya (sumber:
observasi, catatan lapangan, dan wawancara mendalam
pada tanggal 7 Februari 2010).
Dari kasus 37 di atas, beberapa interpretasi dapat
diajukan. Pertama, sikap dan perilaku tindak tutur HR yang
cenderung tidak berkenan di hati saudara-saudara HR
menyebabkan EU terasa jauh dari keluarganya sendiri. EU
merasa bahwa keluarganya semakin jauh setelah ia diboyong ke
kampung halaman HR. Sebagaimana kutipan pernyataan EU saat
diwawancarai oleh peneliti.
Saya biasa merasa tersisih Bu.. dari keluarga, bagaimana
waktu masih di Jakarta itu HR kalau ke rumahnya kakakkakak di sana, dia itu sepertinya tidak tahu etika, bentak
dan cacimaki saya di depan mereka. Dia itu kalau
ngomong kaya diami segalanya, padahal apa, saudaraku
kadang menyatakan ke saya, seperti ini ― Suamimu itu
orang tidak tahu sopan, beringas, tidak tahu
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yaa…gimana
perilakunya
kalau
di
rumahmu
sendiri”(EUmenirukan ucapan kakaknya). Iya Bu, kakak
itu sepertinya tidak rela melihat kedaan saya. Tapi
namanya juga sudah suami istri bu. Bahkan waktu itu
kakak saya kurang setuju kalau saya pindah dari Jakarta
(sumber: observasi, catatan lapangan, dan wawancara
mendalam pada tanggal 7 Februari 2010).
Kedua, kebiasaan buruk HR yang sering membuat EU
malu kepada tetangga adalah jika ia marah sengaja berteriakteriak memperdengarkan ke tetangga bahkan menghina dan
mencacimaki istri di depan orang tua dan saudara-saudaranya.
Kebiasaan ini berdampak ke hubungan antara EU dengan mertua
dan ipar-iparnya menjadi kurang akrab. EU kurang diterima oleh
mereka, karena mereka pun seakan-akan menganggap kalau EU
adalah sumber permasalahan dalam keluarga. Sabagaimana
pernyataan EU kepada peneliti.
Bu…bagaiaman saya tidak malu ke tetangga, dia(HR) itu
kalau marah sengaja teriak-teriak untuk memperdengakan
ke tetangga, akh… (sambil mencibir) saya tidak tahu
kenapa dia begitu? Tidak diajar mungkin sama orang
tuanya bagaimana itu etika, iya… Bu kasian…, kurang
ajar sekali mulutnya. Weh …..
( kembali
mencibir) apalagi itu Bu kalau ada mertua dan iparku,
oh… tambah dia cacimakimaka itu. Itumi Bu, yang
menyebabkan hubunganku sama mertua dan ipar kurang
bagus, karena mereka percaya semua itu apa yang dia
bilang anaknya,akhirnya mereka juga begitumi sama saya,
suka menyidir dan mencela saya. (sumber: observasi,
catatan lapangan, dan wawancara mendalam pada
tanggal 7 Februari 2010).
Ketiga, Sikap dan tindak tutur HR yang kasar terhadap
anak berdampak secara perlahan ke anak. Seperti anak kurang
dekat dan kurang menghargai orang tuanya (Ayah). Selain itu,
HR menyerahkan penuh pendidikan dan pengasuhan anak kepada
EU (istri). HR banyak menghabiskan waktunya di luar, sehingga
waktu untuk kelurga khususnya anak-anak tidak ada.
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Keempat, Perlakuan HR yang semena-mena terhadap EU,
mengakibatkan terkadang iri melihat kebahagiaan saudarasaudanya. EU membayangkan kalau seandainya kehidupan rumah
tangganya seperti itu. Keadaan seperti ini menimbulkan perasaan
minder kepada saudara-saudaranya, sehingga apa pun yang EU
alami, ia engan untuk menyampaikan ke saudaranya. Sebagaiman
pernyataan EU kepada peneliti.
Kalau saya ke Jakarta Bu, saya melihat itu kakak dan adik
saya dengan suminya, kadang-kadang saya menjadi iri
dan minder sendiri. Bagaimanakah tidak iri Bu, suaminya
kakak itu, sudah mapan, pejabat, aduh…. lembutnya
kalau ngomong, Bu….., biar itu dai mau kamar mandi
pamit juga sama istri begini, “Ndi, cemmeka diolo nah
ndi” (EU menirukan ucapan suami kakaknya), Weh
nyameng na Bu, kalau dapat suami begitu. Bu, beda
memang mungkin Bu di’ kita orang Bugis adatnya
begitu, Kita ini apa, suami sudah miskin, kasar, sadis lagi
he… he…. he….(sambil tersenyum hambar) lengkapmi
penderitaan. Seandainya itu banyakji uangnya tentara, tapi
apa, gaji sudah sedikit, tambah lagi jahat, jadi apanyaji Bu
yang mau diandalkan kasian, tidak ada… baju lorengnya
saja ha….ha…ha(tertawa dengan ekspresi mengejek).
Aduh… Bu…, saya jadi minder kalau kakak tanyakan
mengenai rumah tanggaku (sumber: observasi, catatan
lapangan, dan wawancara mendalam pada tanggal 7
Februari 2010).
Kasus 38
Dampak sosiologis perilaku tindak tutur AM
dalam keluarga
Kehidupan rumah tangga NJ dan AM tergolong rumah
tangga yang rukun, mereka hidup dalam suasana yang
akrab. Semua anggota keluarga NJ, anak-anak, dan kakak
perempuan NJ merasa nyaman dalam rumah. AM sebagai
kepala keluarga tidak menunjukkan bahasa dan sikap
yang otoriter dalam rumah tangga. Segala sesuatu
dibicarakan bersama dengan anggota keluarga.
Hubungan sosial NJ dengan orang lain tidak ada masalah.
NJ dapat diterima dengan baik di masyarakat. NJ
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mengikuti beberapa kegiatan kemasyarakatan misalnya:
pengajian majelis ta’lim, arisan dasa wisma, dan kegiatan
lain. NJ tidak pernah merasa malu berkumpul dengan
para tetangganya. Hal ini disebabkan karena NJ dan AM
tidak pernah ada konflik dalam rumah tangganya. Jika ada
permasalahan itu dapat diselesaikan tanpa terjadi konflik
atau pertengkaran.
Hubungan AM dengan saudara-saudara NJ yang lain tetap
terjalin dengan baik walaupun hanya melalui telepon. Hal ini
disebabkan karena jarak yang memisahkan, semua saudarasaudara AM jauh bahkan ada dua orang di Malaysia. Begitu
pula sebaliknya, NJ amat dekat dengan keluarga AM, mereka
kadang mengunjungi mertua dan sebaliknya mertua yang
berkunjung menengok cucu-cucunya (sumber: observasi,
catatan lapangan, dan wawancara mendalam pada tanggal 12
Maret 2010).
Dari kasus 38 di atas, beberapa interpertasi dapat diajukan.
Pertama, ketidakortoriteran AM dalam keluarga menyebabkan semua
anggota keluarga merasa akrab antara satu dengan yang lain. Sikap
hormat dan perilaku dalam bertindak tutur AM yang menunjukkan
kesopanan, menyebabkan komunikasi yang terjadi terasa hangat.
Hubungan antara suami dan istri terjaga dan hubungan dengan iparipar pun demikian. Sebagaimana kutipan pernyataan NJ kepada
peneliti.
Bapaknya memang lebih banyak diam Bu, itumi mungkin kita
hormat sama dia (AM), tidak pernah itu mau memaksakan
kehendaknya.Jika ada masalah semua dibicarakan bahkan
biasa itu menanyakan dulu ke kakak saya. Bapaknya tidak
pernah mengambil keputusan sendiri, selalu minta
pertimbangan. Mungkin ajaran dari mertua saya juga. Karena
mertua juga begitu, kalau ada apa-apa selalu juga minta
pertimbangan dari kita (sumber: observasi, catatan lapangan,
dan wawancara mendalam pada tanggal 12 Maret 2010).
Kedua, Kebijakan dan perilaku tindak tutur AM yang
memperhatikan nilai-nilai sosial baik terhadap NJ maupun anggota
keluarga yang lain menyebabkan keluarga mereka tidak mendapat
masalah dengan tetangga. NJ tidak pernah merasa malu atau minder
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kepada tetangga. NJ senantiaa aktif mengikuti pengajian dan kegiatankegiatan dasawisma. Hal ini dikarenakan dalam rumah tangga mereka
tidak pernah ada konflik. Jika memang ada masalah itu diselesaikan
tanpa terjadi pertengkaran dalam keluarga. Sebagaimana kutipan
pernyataan kakak NJ yang sempat diwawancarai oleh peneliti.
Selama saya ikut dengan ade’, saya tidak pernah melihat
mereka bertengkar. Biasaji ada masalah, tapi masalah kecil. Itu
saya sukakan mereka karena mereka sepertiji adik-kakak.
Bahkan biasa saya marah itu sama ade’ kalau dia kurang
perhatikan suaminya. Biasa bu, dia terlalu sibuk, kegiatankegiatannya ibu-ibu banyak, akhirnya lupa sama suami dan
anaknya, untung itu kemanakan dekat semua sama saya
(sumber:
observasi, catatan lapangan, dan wawancara
mendalam pada tanggal 12 Maret 2010).
Ketiga, kedekatan NJ ke orang tua maupun saudara-saudara
AM menyebabkan mereka sering saling mengunjungi karena jarak
mereka tidak terlalu berjauhan. Sebaliknya, AM pun selalu menjalin
komunikasi yang baik dengan sasudara-saudara NJ, hanya mereka
semua jauh bahkan dua orang tinggal di luar negeri. Namun begitu,
mereka saling komunikasi melalui telepon. Sebagaimana kutipan
pernyataan NJ kepada peneliti.
Mertua dan ipar-ipar kadang datang, kita (maksudnya AM
dengan NJ) juga begitu, kalau ada libur kita ke mertua,
bahkan kadang lebaran kita kumpul sama mereka. Kami
senang, jadi rasanya seperti orang tua sendiri di kampung
(sumber: observasi, catatan lapangan, dan wawancara
mendalam pada tanggal 12 Maret 2010).
Kasus 39
Dampak Sosiologis Perilaku Tindak Tutur RM
dalam Keluarga
Sikap dan perilaku berbahasa RM yang sering mecaci maki
MY menyebabkan hubungannya sebagai suami-istri terasa
telah hambar. Komunikasi dalam rumah hanya apa adanya.
Suasana canda dan tawa jika berkumpul di rumah tidak
ditemukan dalam rumah. Anak-anak pun menjadi semakin
pendiam jika mereka di rumah, hanya bicara seadanya.
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Kedekatan dengan ayahnya hanya sekedar menghormati
ayahnya sebagai ayah yang mencari nafkah, yang berusaha
memenuhi segala kebutuhan rumah tangga.
Perlakuan RM yang sering mencacimaki dan mencurigai
MY selalu membantu dari segi keuangan keluarganya di
Jawa membuat hati MY sedih. MY merasa bahwa
suaminya tidak mau tahu dengan kelurga dan saudarasaudara MY. Hal ini menjadikan MY pun takut selalu
berkomunikasi dengan saudara-saudaranya karena takut
dicurigai, sehingga ia merasa bahwa ia benar-benar telah
jauh dengan orang tua dan saudara-saudaranya.
MY sebagai menantu selalu ingin menjadi menantu yang
baik, hal ini terbukti dengan kesukaan mertua MY pada
dirinya. Mertuanya tidak pernah membela RM jika ada
permasalahan dalam rumah tangga mereka. Sehingga
hubungan baik MY dengan mertua dan saudara iparnya
dapat terjalin dengan baik. Hanya MY sering merasa malu
dengan masyarakat dan tetangga di sekitar rumahnya,
karena mereka mengetahui kalau sering terjadi konflik
dalam rumah tangga mereka.
MY kadang berpikir mengapa bahasa suaminya begitu
kasar kepadanya. Jika dilihat sepintas suaminya seperti
orang yang lugu. Tapi jika berkata-kata sering
menyakitkan dan mempermalukan dirinya di depan orang
lain, apalagi yang selalu disebut-sebut adalah masalah
ekonomi. MY menyadari bahwa dirinya hanya
menggantungkan hidupnya pada RM, sehingga ia harus
sabar dan rela menerima MY apa pun perlakuan RM
kepadanya. Di sisi lain, sebagai anggota persit ia berusaha
menjadi pendamping, pendorong suami yang baik dalam
menjalankan tugas sebagai abdi negara (sumber:
observasi, catatan lapangan, dan wawancara mendalam
pada tanggal 29 Maret l 2010).
Dari kasus 39 di atas, beberapa interpretasi dapat diajukan.
Pertama, akibat dari sikap dan perilaku tindak tutur RM tarhadap MY
dan anak-anak menyebabkan hubungan antaranggota keluarga
khususnya hubungan interpersonal suami-istri menjadi kaku dan tidak
akrab. Hubungan antara anak dan ayah menjadi hambar. Hal ini
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tampak dari suasana dalam rumah tidak ada kehangatan, anak-anak
lebih banyak diam, bicara seperlunya. Mereka hanya menghormati
ayahnya (RM), sebagai ayah pencari nafkah. Kutipan pernyataan
MYsebagai berikut.
Mungkin karena anak-anak sering melihat bapaknya (RM)
mencacimaki saya, sehingga mereka menjadi begitu. Anakanak banyak diam, tapi sekali-kali mereka berontak dan protes
ke bapaknya. Mereka bicara sama bapaknya itu seperlunya,
saya tidak pernah melihat mereka bersendagurau, anak-anak
sudah pada besar-besar sih.. . … ,Waktu masih kecil mungkin
belum ngerti, tapi sekarang kan dah pada remaja. Bapaknya itu
tidak punya perasaan, kalau marah biar di depan anak-anak,
cacimaki saya, merendahkan orang tua saya (sumber:
observasi, catatan lapangan, dan wawancara mendalam pada
tanggal 29 Maret 2010).
Kedua, kecurigaan RM kepada MY bahwa MY selalu
membantu orang tua dan krluarganya di Jawa membuat MY enggan
untuk berkomunikasi dengan orang tuanya sendiri. MY merasa kalau
hubungannya dengan orang tuanya sudah jauh. Hal ini amat
menyakitkan bagi seorang perempuan yang rela meninggalkan orang
tua yang melahirkan dan membesarkan demi suami, namun suami
memperlakukannya seperti itu tanpa memperdulikan perasaannya.
Sebagaimana kutipan wawancara dengan MY.
Saya rasanya sudah jauh dengan orang yang melahirkan saya.
Jangankan pulang menengok orang tua, komunikasi aja
jarang. Saya takut, kalau saya atau orang tuaku nelpon,
dikiranya orang tua saya minta uang lagi. Saya kasian bu
dengan orang tuaku (sambil berderai air mata), mungkin saya
tidak bisa lagi ketemu, dia sudah sakit-sakitan (sumber:
observasi, catatan lapangan, dan wawancara mendalam pada
tanggal 29 Maret 2010).
Ketiga, MY dapat menjadi menantu yang baik dalam keluarga RM.
Keluarga RM memahami kalau RM lah yang menjadi penyebab segala
permasalahan dalam keluarganya. Oleh karena itu, MY dapat menjalin
hubungan baik dengan mereka. Namun, MY sering merasa malu
kepada tetangga dan ibu-ibu persit yang lain karena mereka
Kajian Tindak Tutur | 195

mengetahui masalah rumah tangganya.
Sabagaimana kutipan
wawancara berikut.
Untung itu mertua dan ipar-iparku baik sama saya. Mereka
sudah mengetahui kalau bapaknya begitu,itu mungkin yang
membuat mereka kasian sama saya. Cuma saya malu Bu
kepada tetangga karena Bapaknya itu kalau marah pasti
didengar sama tetangga dan anak-anak, bahkan ibu-ibu
(anggota persit) yang lain, Saya biasa melapor ke ketua, tapi
begitulah Bu, biar dinasihati sama Komandan tetap aja begitu
kalau marah (sumber: observasi, catatan lapangan, dan
wawancara mendalam pada tanggal 29 Maret 2010).
Keempat, MY merasa bahwa ia memang hanya
menggantungkan hidupnya khususnya masa depan anak-anak kepada
RM. MY tidak memiliki sumber penghasilan lain kecuali gaji suami,
sehingga ia membiarkan dirinya dalam suasana yang tidak nyaman
tersebut. MY tetap berusaha menjadi istri yang baik, menjadi anggota
persit yang setia dan mengabdi kepada suami. My aktif mengikuti
segala kegiatan ibu-ibu dengan baik. Seperti pernyataan MY berikut.
Mau diapa Bu…, saya mau pulang ke Jawa juga saya tidak
punya apa-apa di sana. Orang tua hanya buruh, saudarasaudara juga sudah punya tanggung jawab masing-masing.
Hanya satu keinginanku sekarang, anak-anak bisa kuliah
semua, biar saya menderita, tidak apa-apa demi masa depan
anak-anak (sumber:
observasi, catatan lapangan, dan
wawancara mendalam pada tanggal 29 Maret 2010).
Kasus 40
Dampak Soiologis Perilaku Tindak Tutur MSH
dalam Keluarga
Perilaku tindak tutur MSH yang selalu mepermalukan HL
di depan orang lain menyebabkan HL menjadi malu dan
kurang bergaul dengan tetangga. HL merasa menjadi istri
yang tidak dicintai dan dihargai oleh suami. HL merasa
dirinya sebagai perempuan yang tidak beruntung.Jika ada
pertemuan organisasi, HL kadang –kadang minder dan
menahan rasa malu dengan anggota yang lain, karena
suaminya (MSH) selalu mencela dirinya di depan ibu-ibu
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yang lain. MSH selalu menegur segala perilku HL yang
dianggap salah oleh MSH.
Anak-nak merasa jauh dengan ayahnya, hal ini disebabkan
oleh tidak adanya rasa kepedulian dalam mendidik anak.
Anak –anak hanya diberi contoh kekerasan dan
ketidaksopanan dalam berperiku dan berbahasa. Jika
ayahnya di rumah anak-anak malah merasa kurang nyaman
karena selalu dimarah dan dibentak. Mereka lebih
menyukai jika ayahnya tugas luar atau tidak ada di rumah.
Hubungan dan komunikasi MSH dengan keluarga HL
seperti Ibu dan saudara-saudar HL tidak terjalin dengan
baik. Hal itu disebabkan oleh sikap dan tindak tutur MSH
yang sama sekali tidak menunjukkan penghargaan kepada
mereka (sumber:
observasi, catatan lapangan, dan
wawancara mendalam pada tanggal 2 April 2010).
Dari kasus 40 di atas, beberapa interpretasi dapat diajukan.
Pertama, HL dibebani oleh perasaan malu kepada orang lain
khususnya tetangga yang mengetahui keadaan dan kondisi
keluarganya. HL malu karena seakan-seakan dirinya tidak berharga
dimata suami sendiri. Sikap MSH yang amat sadis dan kejam
terhadap dirinya menyebabkan dirinya sering malu ke tetangga
dan ibu-ibu anggota persit karena MSH sering menjelek-jelekkan
HL di depan mereka. Sebagaimana pernyataan HL kepada peneliti.
Dia itu (MSH) Bu, kalau sudah mengamuk , weh… tidak
ada malunya , malah pergi ke tetangga atau ibu-ibu cerita,
menjelek-jelekkan saya, seakan-akan saya melakukan
kesalahan. Dia itu terlalu mencurigai saya, kalau saya ke
pasar, dihitung Bu waktunya, kalau dianggap telat pulang,
sudah ditunggu di depan pintu,
dikatai-katai
―Hei…pasundala darimana?, kenapa lama sekali!, datangko
cari laki-laki‖ (HL menirukan ucapan MSH) (sumber:
observasi, catatan lapangan, dan wawancara mendalam
pada tanggal 2 April 2010).
Kedua, sikap MSH ke anak-anak yang selalu memaksa
anak-anak untuk melakukan perintahnya, menyebabkan anak-anak
merasa tidak nyaman kalau bapaknya ada di rumah. MSH tidak
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memberikan ruang ke anak-anaknya sebagaimana anak-anak yang
lain, dia terlalu otoriter dan disiplin yang berlebihan.Bahkan
terkadang tidak masuk akal. Sebagaimana kutipan pernyataan HL
kepada peneliti.
Begitu pula dengan anak-anak, anak-anak pun dihardik,
dipaksa bekerja di sawah, dia suka menghitung-hitung itu
biaya yang dikeluarkan untuk anak-anaknya, adakah Ayah
yang begitu Bu? Tidak ada, dia itu menghitung semua apa
yang dikeluarkan untuk anaknya. Bikin malu, kasian itu
anak-anak. Biar hari minggu, anak-anak itu tidak diberi
waktu untuk menikmati liburannya seperti anak-anak
orang. Adakah seusia anak-anak remaja begitu, dipaksa
kerja di sawah, kalau orang tua petani, mungkin iya….
padahal adaji orang yang mengerjakan itu sawah. Itumi
mungkin anak-anak gagal (maksudnya anaknya yang lari
dari kesatuan Brimob sehingga diberhentikan dengan tidak
hormat) (sumber:
observasi, catatan lapangan, dan
wawancara mendalam pada tanggal 2 April 2010).
Ketiga, hubungan MSH dengan keluarga HL tidak terjalin
dengan baik. Hal ini disebabkan oleh sikap dan perilaku tindak tutur
MSH yang tidak menjaga nilai-nilai sosial. MSH tidak bisa
menempatkan posisi orang tua sebagai orang yang dihormati. Jika
kelurga berkujung mereka dicurigai dan disinggung-singgung terus.
Seakan-akan mereka datang untuk meminta sesuatu. Hal sepeti inilah
yang menyebabkan orang tua dan saudara-saudara
enggang
berkunjung. Jika ditanyakan bagaimana hubungannya MSH dengan
anggota keluarga? Maka jawabnya sebagai berikut. Kutipan
pernyataan kakak ipar HL (suami dari saudara HL) yang sempat
ngobrol dengan peneliti saat dia (suami dari kakaknya HL)
berkunjung ke rumah peneliti, dalam rangka halbihalal.
Bu saya itu…, rasanya malu ke rumahnya adik satu itu.
Bagaimana tidak malu, biar kita ada di situ, dia itu (MSH)
marah-marah ke istrinya, tidak tahu apa penyebabnya. Kalau
kita ke rumahnya, tidak ada itu sikapnya yang menunjukkan
kalau dia (MSH) menghargai kita, malah curiga dan kadang
cemburu dengan kita ini ipar-iparnya, lucu toh Bu, namanya
ipar itukan sudah seperti saudara sendiri, malah dicemburui,
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ha…ha…ha (sambil tertawa sinis) Saya heran, makanya kalau
ada masalah kita itu takut mau bantu dia (HL), takutnya kita
dimaki-maki sama suaminya (MSH), na… kita juga ini lakilakiji.
Melihat pernyataan saudara ipar HL di atas, dapat dimaknai
bahwa MSH selain tidak memiliki sopan santun dalam bersikap dan
bertutur, MSH juga memiliki negative thingking yang berlebihan
pada orang lain
khususnya keluarga HL. Hal inilah yang
menyebabkan hubungan yang tidak efektif dengan keluarga.
Kasus 41
Dampak Sosiologis Perilaku Tindak Tutur AO
dalam Keluarga
Penggunaan bahasa AO yang tidak menanamkan nilai-nilai
kesopanan dan kesantunan menyebabkan orang tua dan
saudara-saudara RY tidak akrab dengan AO. Hal ini
disebabkan oleh perilaku dan bahasa AO yang tidak
menghargai keberadaan mereka. AO sering marah dan
mencacimaki RY di depan mereka. AO tidak menunjukkan
sikap hormat kepada orang tua RY. Walaupun orang tua
dan saudara-saudara RY hanya sekali-kali bertandang ke
rumah mereka. Namun mereka seakan-akan tidak
diperlakukan sebagai orang tua.
Hubungan AO dengan anak-anaknya kurang dekat, hal ini
disebabkan terlalu seringnya AO berada di luar. Jika AO di
rumah, ia pun sering memarahi dan membentak anak-anak
sehingga anak-anak mereka kurang simpati dan
menghargai ayahnya. Anak-anak mereka kurang dapat
menjadikan ayahnya sebagai panutan. Hal ini disebabkan
oleh sikap dan tindak tutur AO pada saat marah, AO sering
kalap mengancam RY dengan senjata tajam, dan teriakteriak sehingga para tetangga melihatnya. Anak-anak pun
sering merasa malu dengan anak-anak tetangga yang
hidupnya rukun dan damai.
Kebiasaan AO yang sering mencaci maki dan
mengancam itu menimbulkan perasaan minder dan malu
bagi RY. RY merasakan perkawinannya ini adalah suatu
musibah. Bagaimana tidak, RY selalu dipermalukan di
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depan orang lain dan keluarga. Selain itu, RY amat
menghormati ibunya, sedangkan AO sama sekali tidak
menghormati Ibu RY. RY merasa ketidakberhasilan dua
anaknya dalam berumahtangga boleh jadi, hal ini
disebabkan karena anak-anak dibesarkan dalam rumah
tangga yang senantiasa di landa konflik (Sumber: Catatan
Lapangan dan wawancara, tanggal 25 April 2010).
Dari kasus 41 di atas, beberapa interpretasi dapat diajukan.
Pertama, ketidakmampuan AO menempatkan orang tua sebagai
orang yang disayangi dan dihormati menyebabkan hubungan AO
dengan keluarga RY tidak terjalin dengan baik. Keluarga RY, orang
tua dan saudara-saudaranyaenggan berkunjung kerumah RY karena
AO tidak menghargai mereka, AO kerap mencacimaki dan
menyinggung perasaan mereka walaupun itu tidak dilakukan secara
langsung. Jika ditanyakan kepada RY bagaimana kedekatan AO
kepada keluarga, maka jawabannya sebagai berikut.
Bagaimana orang tua mau dekat dengan bapaknya (AO)
kalau biar ada Mama itu, kalau mau mengamuk ya
mengamuk, tidak bisa menghargai orang tua. Sementara kita
tidak biasa dengan hal seperti itu. Tapi dia itu katanya itu
sudah sifatnya tentara ―keras‖. Jadi kalau dia membentak,
mencacaimaki itu hal yang biasa bagi dia (AO) (Sumber:
Catatan Lapangan dan wawancara, tanggal 25 April 2010).
Kedua, hubungan anak-anak dengan ayahnya menjadi tidak
hangat dan akrab. Anak-anak malah sering ikut membentak
Bapaknya (AO) kalau dia dimarahi terus. Anak-anak menjadi bandel,
dan tidak hormat kepada orang tua, mereka tidak menghormati
Bapaknya, mereka sering mencela kebiasaan buruk bapaknya (AO).
Seperti pernyataan anaknya, yang sempat diwawancarai oleh peneliti.
Bagaimana kita itu mau menghormati Bapak (AO) kalau kerjanya
marah terus, tidak ada yang benar yang kita lakukan, semuanya salah
di mata dia (AO).Tapi apa yang dia lakukan, hanya judi, minum,
pulang di rumah marah, ngamuk. Bapak itu tidak bisa memberi kita
contoh yang baik. Berkelahi terus sama Mama. Bagaimana tidak
berkelahi Tante, kalau Mama sudah setengan matimi buka warung,
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subuh sudah bangun, bikin kue, nasi kuning. E… bapak pulang
subuh, bangunnya siang, langsung maunya sudah siap semua. Kasian
mama itu, kerja seperti laki-laki, tapi sekarang itu tidak terlalumi,
dulu itu rumah seperti neraka, Bapak kalau marah itu mau parangi
kita, apalagi kalau dia mabuk, eh…. ngerinya. (AO) (Sumber:
Catatan Lapangan dan wawancara, tanggal 26 April 2010).
Mencermati perntayaan anak RY di atas, dapat diartikan
bahwa AO tidak mampu memenuhi kebutuhan setiap anggota
keluarganya. Kebutuhan yang dimaksud adalah inclusion; Kebutuhan
untuk mempertahankan dan menumbuhkan hubungan yang
memuaskan dengan orang lain dalam hal ini melalui interaksi dan
sosialisasi, control; pengendalian dan kekuasaan, dan affection; rasa
cinta dan kasih sayang. Hal ini akan berdampak negatif seperti
kerenggangan hubungan dan berkurangnya nilai-nilai sosial seperti
saling menghormati dalam keluarga. AO tidak tahu bahwa dalam
berinteraksi itu terdapat proses belajar yang meliputi aspek kognitif
dan afektif (aspek berfikir dan aspek merasa) kepada anak-anak, dan
mekanisme penyesuaian diri seperti sosialisasi, permainan peranan,
identifikasi, proyeksi, agresi,dsb. Jika hal ini dipahami oleh orang tua
maka komunikasi sebagai interaksi sosial dapat menjadi komunikasi
yang bermanfaat. (lihat: Schutz,1966; Rahmat 2007).
Ketiga, karena fungsi-fungsi keluarga tidak berjalan sesuai
dengan yang diharapkan maka pendidikan dan sosialisasi nilai ke
anak-anak akan terhambat. Keluarga khususnya orang tua (Ayah)
tidak dapat dijadika model bagi anak-anaknya. Penanaman nilai dan
norma bagi pembentukan kepribadian anak
akan mengalami
gangguan atau kegagalan.
Kasus 42
Dampak Sosiologis Perilaku Tindak Tutur BB
dalam Keluarga
Tindak tutur BB dalam keluarga mencerminkan nilai-nilai
kesantunan berbahasa, sehingga siapa pun yang diajak
berkomuniaksi akan terjalin komunikasi yang efektif. BB
memperlakukan ML dan anak-anak seperti teman, hal
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inilah yang membuat suasana rumah tangga mereka selalu
dalam suasana akrab dan hangat.
Hubungan antara BB dengan orang tua maupun saudarasaudara ML terjalin dengan baik. Orang tua ML dan BB
sekali-kali bertandang ke rumah mereka. Mereka berdua
tidak mebeda-bedakan antara mertua dan orang tua. Mereka
berdua tidak pernah melukai perasaan mereka.
Kelembutan dan kehangatan BB dalam bertutur
menyebabkan anak-anak mereka begitu dekat dengan BB.
Anak-anak amat menghormati dan sayang kepada Ayahnya
(BB) . Justru kadang-kadang ML merasa kalau anak-anak
lebih dekat ke BB selaku ayahnya dari pada ke dirinya
(Ibunya).
Hubungan dengan tetangga juga terjalin dengan baik,
semua ini berkat kemampuan BB menjaga perasaan dan
menghoramti orang lain. BB tidak pernah merasa kalau
dirinya lebih baik dari orang lain dan selalu peduli dengan
penderitaan orang lain. BB selalu melihat orang sebagai
manusia yang sama derajatnya di mata Allah. Hal itulah
yang menyebabkan ML dan keluarganya selalu menjadi
panutan di lingkungannya (sumber: wawancara, 6 Mei
2010).
Dari kasus 42 di atas, beberapa interpretasi dapat diajukan.
Pertama, perilaku tindak tutur BB selalu santun dan sopan, BB
menanamkan nilai-nilai kesantunan dan kesopanan dalam berbicara.
Hal inilah menyebabkan suasana keluarga mereka tenteram jauh dari
konflik suami istri. Komunikasi mereka terasa akrab dan hangat.
Sebagaimana pernyataan ML ketika diwawancarai oleh peneliti.
Kami selama berkeluarga Bu, kalau dibilang bertengkar
sampai saling menyakiti perasaan itu sepertinya tidak pernah.
Bapaknya kalau bicara tidak pernah membentak-bentak saya,
apalagi mau bentak anak-anak. Bapaknya kalau bicara itu, biar
sama anaknya juga sopan, dia marah itu kalau saya panggil
anaknya “kau”. Dia (maksudnya BB) selalu bilang begini “itu
anak-anak jagan diajar tidak sopan mumpun masih kecil,
jangan disapa “kau” nanti mereka juga sapa kita seperti itu
(ML menirukan ucapan BB) (sumber: pengamatan, catatan
lapangan, dan wawancara, 6 Mei 2010).
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Kedua, hubungan BB dengan orang tua dan saudara-saudara
ML amat dekat, sehingga mereka sering berkunjung ke rumah BB.
Orang tua BB juga seperti itu. Sesekali berkunjung ke Kolaka
walaupun mereka tinggal di Bone. BB dan ML saling menghormati
dan menghargai orang tua dan keluarga masing-masing. Hal ini
berdampak sangat positif, hubungan mereka menjadi akrab. Mereka
tidak tampak seperti menantu dan mertua, tetapi layaknya bagai anak
kandung sendiri.
Ketiga, kehangatan dan kelembutan BB terhadap anak-anak
menyebabkan anak-anak amat akrab dengan Ayahnya. Mereka
kelihatan selalu gembira, bersikap sopan terhadap orang tua dan orang
lain, dan anak-anak mereka pun memiliki perkembangan fisik yang
sehat(sesuai pengamatan peneliti saat berkunjung kerumah ML, (pada
tanggal 6 Mei 2010). Jika ditanyakan kepada ML, bagaimana cara
BB mendidik anak-anak, maka jawabannya sebagai berikut.
Bapaknya itu Bu, saya lihat mendidik anak dengan ramah, dia
tidak pernah memarahi kalau melakukan kesalahan, bicaranya sopan
bahkan anak-anak itu tidak pernah menangis karena dimarahi atau
dibentak sama dia, dia orangnya sabar sekali sama anak. Mungkin
saya yang tidak sabar, biasa itu saya bentakmi anak-anak, malah saya
yang dimarah kalau begitu katanya “jangan biasakan anak-anak
dengan kekerasan, tidak baik”(ML kembali menirukan ucapan BB)
(sumber: pengamatan, catatan lapangan, dan wawancara, 6 Mei 2010).
Keempat, Sikap saling menghormati dan manghargai orang
lain, menyebabkan keluarga BB dijadikan amat dihargai dan dihormati
di lingkungannya. Keluarga mereka dianggap keluarga yang patut di
teladani, BB sebagai BABINSA di daerah itu tidak menunjukkan
arogansi dengan masyarakat, tetapi BB selalu bersikap ramah dan
sopan kepada siapa saja. Hal itulah yang menyebabkan BB selalu
dihormati dan disegani, dia memiliki kharismatik dalam menjalankan
tugasnya sebagai BABINSA. Kutipan pernyataan ML mengenai
hubungan BB dengan masyarakat.
Bapaknya Bu, selama membina (jadi BABINSA) di sini itu,
dia seperti orang yang dituakan, padahal kalau dipikir usianya
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masih tergolong masih muda di bandingkan dengan
masyarakat yang ada di sini. Saya biasa agak canggung kalau
masyarakat kadang berlebihan penghargaannya sama kita
(sumber: pengamatan, catatan lapangan, dan wawancara, 6
Mei 2010).
Mencermati beberapa pernyataan ML di atas dapat
dikatakan bahwa kesantuanan sikap dan perilaku bertindak tutur
kepada keluarga khususnya istri dan anak-anak menjadi dasar
penanaman nilai-nilai kepada anak-anak yang mejalankan fungsi-funsi
keluarga dengan baik termasuk edukasi, sosialisasi dan afeksi. Sikap
yang demikian sudah barang tentu tidak terlepas dari pangalaman dan
sosialisasi nilai dari orang tua dan lingkungan BB semasa BB pada
tahap perkembangan dan pertumbuhannya. Sebagaimana konsep
kesantunan berbahasa Lakoff yang melihat bagaimana budaya
memengaruhi kesantunan berbahasa seseorang. Sebagai masyarakat
Bugis Bone yang dibesarkan pada lingkungan masyarakat yang
menjunjung nilai-nilai kesopanan tersebut tentu telah terkonstruksi
oleh BB. Sebagaimana konsep Berger bagaimana aktor mengalami
konstruksi sosial yang melalui tahap ekseternalisasi, objektivasi, dan
internalisasi (lihat Parsons, 1951, Goofman dan Ritzer, 2007; Lakoff,
1975, Khaeruddin, 2002; Achir;1994).
Kasus 43
Dampak Sosiologis Perilaku Tindak Tutur AL
dalam Keluarga
Perlilku tindak tutur AL yang instruktif itu menimbulkan
perasaan malu pada RAS. Bagaimana tidak, AL sering
membentak-bentak, mencela, dan mengoreksi di depan
anak-anak dan pembantu maupun orang lain yang ada
dalam rumah. Sumber permasalahan yang selalu memicu
konflik sebenarnya yang mendasar adalah perbedaan
budaya , ekonomi, dan kebiasaan dari kedua belah pihak.
Sebagai anak kolong AL dibesarkan di lingkungan
militer, sehingga bahasa yang instruktif, tegas, singkat,
dan padat itu sudah dianggap hal yang biasa oleh AL.
Sedangkan RAS hidup sebagai etnis Jawa yang masih
menggunakan bahasa kromo yang sopan dan santun.
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Walaupun demikian RAS memahami kalau perilaku dan
tuturan seperti telah sulit diubah.
Kondisi seperti itu, membuat anak-anak mereka sering
protes dan memberontak. Jika mereka melihat dan
mendengar AL marah-marah dan membentak terus, maka
anak-anak mereka sering teriak dan balik membentak
Ayahnya.
Ketika RAS pulang ke Magelang, orang tuanya sering
memberi julukan kepada RAS bahwa kamu dan anakanakmu itu sudah seperti ‖ kuda liar‖ sekarang. Jika
melihat konotasi yang diberikan oleh orang tua RAS
kepadanya dapat dimaknai bahwa RAS dan anak-anaknya
tidak lagi mencerminkan perilaku priyayi Jawa yang
memiliki perilaku dan tuturan yang halus (Sumber:
Catatan Lapangan dan wawancara, tanggal 1 Oktober
2010).
Dari kasus 43 di atas, beberapa interpretasi yang dapat
diajukan. Pertama, kebiasaan AL yang instruktif dan korektif
kadang-kadang membuat RAS malu terhadap orang lain khususnya di
depan orang-orang yang ada dalam rumah. Sikap AL apakah disadari
atau tidak yang pasti perilaku dan tin- dak tutur tersebut berdampak
secara sosiologis kepada perasaan perempuan (RAS) yaitu perasaan
dipermalukan sebagai orang yang seharusnya dihargai dan dihormati
di depan ibu-ibu (anggota persit).
Kebiasaan AL yang dipersepsi oleh RAS sesuai dengan
pengamatan peneliti, ketika peneliti bersama RAS main tenis bersama
(pada tanggal, 4 November 2010), tiba-tiba AL muncul dan
menanyakan raketnya, dengan intonasi yang agak tinggi “mana raket
saya?” (pertanyaan AL kepada RAS). RAS menjawab “ini” (sambil
menunjukkan raket yang dicari). Dijawab lagi oleh AL dengan nada
protes”itu? Akh! kenapa kamu bawa, nanti hilang lagi”. Spontan
ekspresi RAS berubah seperti kecewa dengan ucapan AL tadi yang
seakan-akan menunjukkan sikap mengatur dan keotoriteran yang
berlebihan kepada RAS di depan ibu-ibu.
Kedua, sikap yang tegas dan perilaku tindak tutur yang
instruktif, singkat, dan koreksional itu sudah dianggap hal yang biasa
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oleh AL, karena hal itu merupakan sosialisi norma dan nilai yang
melekat seumur hidup dan telah menjadi basic personality strukture
pada AL . Dengan demikian RAS hanya dapat mematuhi sikap dan
perilaku yang telah melekat pada AL tersebut. Kepatuhan RAS
terhadap AL adalah salah satu upaya untuk menjaga integrasi sistem
dalam hal ini keluarga dan komunitas TNI pada umumnya. (lihat,
Goodman dan Ritzer, 2007; Salam, 2000). Jika ditanyakan kepada
RAS, apakah ia terima perlakuan seperti itu? maka jawabannya
adalah sebagai berikut.
Ya…. , kadang saya tidak terima, kalau saya mau gikuti
perasaan, malah aku sedih, kurus, kan rugi he…he
(sambil tertawa kecil) ya kadang mau berontak sih…, tapi
hal itu hanya menambah masalah kan?Jadi, saya harus
pahami itu semua sebagai suatu sifat yang udah sulit
diubah. Istri memang harus patuh kepada suami kan..?,
supaya semuannya aman, ya…pandai-pandai cari
amanlah, yang penting duitnya bukan untuk perempuan
lain, he…he…he (ekspresi yang senang) karena kalau
tidak begitu yang rugi kita sendiri dan anak-anak
(Sumber: Catatan Lapangan dan wawancara, tanggal 1
Oktober 2010).
Ketiga, kebiasaan AL membawa pola dan bentuk-bentuk
komunikasi kemiliteran ke lingkungan keluarga menyebabkan
anak-anak sering memberontak akan hal ini, anak-anak AL
kadang ikut membentak AL selaku ayahnya. Jika mencermati
sikap anak-anak kepada Ayahnya maka dapat dikatakan bahwa
nilai-nilai penghargaan ke orang tua telah pudar. Hal ini
disaksikan oleh peneliti saat peneliti berkunjung saat halalbihalal.
Saat itu sesuai pengamatan peneliti, anak sulung AL yang duduk
dibangku SMP keluar dari kamar dan teriak dengan histeris
“hai….! kenapakah marah-marah terus, bosan!, pergiko..!jangan
bertengkar terus”.
Keempat, jika memaknai perumpamaan orang tua RAS yang
menyebutnya RAS dan anak-anaknya sebagai “kuda liar”, itu artinya
adalah bahwa RAS telah menginterlasasi nilai-nilai yang di dapat dari
sistem sosial dan lingkungan yang baru yaitu lingkungan militer,
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mengindikasikan bahwa internalisasi nilai dalam soaialisasi diwaktu
dewasa juga terjadi. Hal ini relevan dengan konsep Parsons bahwa
aktor bertindak atas disposisi kebutuhan, yaitu adanya peran yang
diharapkan sehingga aktor dapat memberi dan menerima respon (lihat
:Parsons dan Shils,1951).
Kasus 44
Dampak Sosiologis Perilaku tindak tutur SH
dalam Keluarga
Perilaku tindak tutur SH dalam keluarga selalu
mencerminkan nilai-nilai kesantunan dan kelembutan
dalam bertutur. RN sebagai istri merasa dihargai dan
disayangi oleh SH. SH memiliki kepribadian yang pendiam
baik di kantor maupun di rumah. Anak-anak sayang dan
hormat kepada ayahnya (SH). Hal ini disebabkan karena
SH amat dekat dengan mereka. Bahkan anak-anak lebih
dekat dengan ayahnya dibandingkan kepada RN (ibunya).
Kedamaian dalam rumah mereka selalu tercermin baik
dilingkungan tetangga maupun di lingkungan dinas. SH
dan RN merasa nyaman berada di lingkungan dimana pun
mereka berada. Mereka dapat menyesuaikan diri dengan
baik, hal ini disebabkan karena mereka adalah pasangan
suami isrtri yang selalu menjadi panutan di lingkunagan
sekitarnya. SH sebagai suami amat peduli dengan orang
lain. SH menghargai orang yang lebih tua dan menyayangi
orang yang lebih muda. Mereka aktif dalam kegiatankegiatan kemasyarakatan di sekitarnya (Sumber: Catatan
Lapangan dan wawancara, tanggal 5 Oktober 2010).
Dari kasus 44 di atas, dapat diajukan beberapa interpretasi.
Pertama, sikap dan perilaku tindak tutur yang sopan dan santun yang
ditunjukkan oleh SH menimbulkan rasa penghragaan dan rasa hormat
yang ikhlas dari istri (RN) dan anak-anak. Anak –anak merasakan
kasih sayang yang tulus dari seorang ayah sehingga hubungan akrab
dan hangat tercipta. Keakraban antara ayah dan anak ini
menimbulkan persepsi dalam hati RN selaku ibu bahwa anak-anak
mereka lebih dekat kepada ayahnya ketimbang dia (RN) sebagai
ibunya. Seperti pernyataan RN berikut.
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Saya itu sangat menghormati dan menghargai Bapak, karena
Bapak juga begitu, dia tidak pernah kasar apalagi mau
mencacimaki, itulah yang membuat saya sangan segan. Bapak
sama anak-anak tidak pernah marah, sayaji itu yang lebih
banyak ngomel kepada anak-anak. Sepertinya itu anak lebih
dekat dengan bapak, saya biasa dongkol kalau anak-anak itu
banyak mengadu dan curhat ke bapak dibandikan ke saya. Itu
mungkin karena Bapak itu semua ditanggapi dengan bijak.
Dia itu tidak pernah mengecewakan anak, kalau minta apaapa, anak –anak minta ke bapak.Walaupun Bapak tidak bisa
penuhi tapi dia bisa bujuk anaknya. Kalau saya tidak
(maksudnya RN sendiri), saya biasa marah duluan. Bapak
biasa bilang begini ‖ jangan dimarahi, sudah tidak bisa
belikan, diamarahi lagi, jadi anak dua kali sakit hatinya”
(RN menirukan ucapan SH) (Sumber: Catatan Lapangan,
pengamatan, dan wawancara, tanggal 5 Oktober 2010.
Kedua, perilaku tindak tutur SH yang sopan dan santun baik
di lingkungan kedinasan maupun di masayarakat dan keluarga. Rasa
hormat anggota atau bawahan itu ikhlas, bukan karena itu kewajiban,
melainkan karena lahir dari pribadi seorang SH yang menghargai hakhak pribadi orang lain. Menurut keterangan RN, kalau SH itu sering
menasihatinya bahwa ―semua orang ingin diperlakukan dengan
sopan dan dihargai, siapa pun yang tidak diperlakukan seperti itu
maka ia akan memberontak baik itu secara nyata maupun dalam hati‖
(RN mengungkapkan kembali nasihat SH). SH amat menghargai
orang tua dan mertua, SH tidak membeda-bedakan di antara mereka.
Hal itu, membuat hubungan mereka menjadi akrab walaupun mereka
berjauhan. Sebagaimana pengakuan RN saat diwawancarai oleh
peneliti. Saat ditanyakan bagaimana Bapak menjalin hubungan
dengan orang lain atau mertua dan saudara-saudara ipar? Jawabnnya
adalah sebagai berikut.
Bapak itu sama sikapnya ke semua orang, baik ke orang tua
maupun ke anggota (maksudnya bawahnnya). Ke orang tua
saya itu dia samakanji dengan orang tua sendiri, Misalnya,
kalau ngirim uang ke mertua (maksudnya orang tua SH) dia
juga kirim ke orang tua saya dengan jumlah yang sama.
Bapak sudah tiga kali duduki jabatan ini, tapi saya belum
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pernah mendengar dia marah ke anggota, dan anggota juga
tidak ada yang pare-are itu Bapak. Banyak itu angota tunduktunduk kalau di depan kita, tapi dibelakang dia cacimaki.
(Sumber: Catatan Lapangan, pengamatan, dan wawancara,
tanggal 5 Oktober 2010.
Pernyataan RN di atas, didukung oleh pengamatan peneliti
sendiri saat peniliti mengikuti suatu acara yang dilaksanakan di
Kodim, Peneliti sempat mendengar tuturan dari salah seorag anggota
TNI yang ada di Kodim seperti di bawah ini.
Kalau Beliu itu (maksudnya SH) kosuruh marah tidak’mi itu
kasian… kenapa ada tentara tidak tahu marah. Barusanka lihat
komandan begitu, biar ada anggota yang terlambat, selamatmi
itu kalau beliau yang ambil apel. (maksudnya kalau SH yang
menjadi Inspektur Upacara) tentarakah itu atau malaikat? tapi
kalau perwira lain sudahmiko dijungkir balik, untung kalau
tidak melayang lagi laras (maksudnya ditendang dengan
sepatu tentara) (Sumber: pengamatan dan catatan lapangan,
5 Oktober 2010).
Pernyataan spontan anggota TNI seperti
di atas,
menunjukkan bahwa segala keterangan yang diutarakan oleh RN
adalah benar sesuai dengan fakta dan keterangan yang tidak
direkayasa untuk menutupi kelemahan suami atau memuji-muji suami
saja.
Kasus 45
Dampak sosiologis Perilku Tindak Tutur AI
terhadap Keluarga
Ketegasan dan sikap otoriter AI terhadap anak-anak
menimbulkan hubungan yang kurang hangat, anak-anak
menjadi pendiam, kurang menunjukkan sikap keakraban
terhadap Ayahnya (AI). Keadaan seperti ini diakibatkan oleh
sikap AI yang terlalu menekan kepada mereka. Mereka sering
disalahkan, ditegur, dan dikoreksi,dibentak, dan dicacimaki
bahkal dipukul di depan teman-temannya.
Perilaku tindak tutur AI yang instruktif dengan intonasi yang
tinggi terhadap anggota keluarga termasuk MI (selaku istri)
sering menimbulkan ketegangan dan konflik antara suami dan
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istri. Di satu sisi MI selaku istri tidak setuju jika anak selalu
dimarah dan dibentak, di sisi lain AI sebagai kepala keluarga
merasa kalau dirinya yang menentukan pola pendidikan
anaknya dalam keluarga. Hal inilah yang sering menjadi
polemik di hati MI. MI merasa kurang dihargai dan dihormati
hak-haknya sebagai ibu yang melahirkan anak-anak.
Sikap dan perilaku
tindak tutur AI yang kurang
memperhatikan nilai-nilai sosial, seperti saling menghargai
dan menghormati orang lain terkadang MI merasa malu
kepada orang lain maupun keluarga yang mengetahui hal ini.
Namun, AI selalu menutupi segala masalah dalam kelurga,
karena mereka seharusnya tampil sebagai panutan di
lingkungan tempat tinggalnya maupun dalam komunitas TNI
sendiri. Sebagai seorang perwira tentu dituntut dapat
memberikan contoh yang baik kepada anggota (bawahan)
(Sumber: Catatan Lapangan dan wawancara, tanggal 3 Januari
2010).
Dari kasus 45 di atas, beberapa interpretasi dapat diajukan.
Pertama, sikap keotoriteran ayah terhadap anak memberikan dampak
yang kurang baik terhadap perkembangan jiwa dan sosial anak. Anak
terlalu ditekan dan dikoreksi atau disalahkan menyebabkan anak
menjadi kurang mampu mengemukakan pendapat, anak-anak menjadi
pendiam dan kurang mau berinteraksi dengan lingkungannya.
Hubungan anak dengan ayah tidak hangat dan akrab. Sebagaimana
pernyataan MI kepada peneliti, jika ditanyakan bagaimanakah
hubungan atau perilaku tindak tutur bapaknya kepada anak-anak?
Maka jawabannya adalah sebagai berikut.
Bagaimanakah kasian Bu…, Bapaknya kalau bicara sama
anaknya itu, seperti komandan dengan bawahan. Kalau ada
masalah, hu….pokoknya habismi itu kata-kata kasar keluar
semuami. Saya biasa kasian kepada anak-anak, biar itu di
sekolah Bu, biar di depan guru dan teman-temannya, dia
tidak bisa jaga perasaan anaknya kasian…(Sumber: Catatan
Lapangan dan wawancara, tanggal 3 Januari 2010).
Kedua, sikap dan perlaku tindak tutur AI yang instruktif dan
bernada tinggi sering menyebabkan terjadinya konflik dalam rumah
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tangga. Hubungan suami isrti menjadi tegang dan kaku. Suasana
dalam rumah tangga menjadi tidak akrab, hubungan antar anggota
keluarga hanya sekadar menjalankan fungsi sebagai anak dan istri
yang patuh terhadap ayah dan suami. Hubungan itu tanpa disertai
dengan rasa kehangatan dan keintiman, MI hanya sebagai Ibu yang
melahirkan anak dan membesarkannya, karena segala sesuatu harus
mengikuti kemauan AI. Sebagaiaman pernyataan MI kepada peneliti.
Bu… saya sepertinya hanya memelihara dan melahirkan
anak, bagaimana Bu, kalau saya bilang jangan bentak-bentak
anak, jangan memukul anak-anak, dia marah bilangi saya
―bodoh!, tidak tahu medidik anak, itumi anakmu kurang ajar,
karena ajarannmu!” (MI menirukan ucapan AI), Aduh…Bu,
saya itu mau kita ajar toh anak baik-baik, tapi dia itu tidak
terima saran, pokoknya semua maunyapi (Sumber: Catatan
Lapangan dan wawancara, tanggal 3 Januari 2010).
Ketiga, perilaku tindak tutur AI yang cenderung mengabaikan
nilai-nilai sosial seperti menghormati dan menghargai kedudukan MI
sebagai istri menyebabkan MI terkadang merasa malu terhadap
keluarga dan tetangga yang mengetahui perilaku suaminya (AI).
Namun, sikap MI senantiasa menutupi keadaan ini di depan anggota
(ibu-ibu Persit) demi nama baik keluarga yang semestinya menjadi
panutan di lingkugan komunitas TNI.
Sikap penerimaan MI
menunjukkan bahwa dalam diri (self) MI tindakannya didominasi oleh
―Me‖. Hal ini ditunjukkan oleh sikap mengalah dan menerima atas
segala tindakan dan perlakuan AI yang menyebabkan MI harus
menunjukkan ke orang lain segala sesuatu yang terbaik. Merujuk ke
konsep Ervin Goofman, maka MI tampil pada ―front stage” yang bisa
diterima oleh audiens, karena hal itu sesuai dengan tuuntutan status
sosial dan konsep Parsons yang senantiasa menjaga integarasi dan
latency sistem dalam hal ini keluarga dan komunitas TNI pada
umumnya. (lihat: Manning, 1992; dan Goodman dan Ritzer, 2007).
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Tabel 5. Matriks Komparasi antara kriteria kepangkatan dan
Perkawinan berdasarkan Dampak Sosiologis Perilaku
tindak tutur Komunitas TNI dalam Keluarga.
NoO

1

Kriteria
Kepangkatan Status Perkawianan
/Kasus
Tamtama
Kasus
Campuran
37(HR
(Tolaki-Bugis/Bone)
dengan EU)

Dampak Sosiologis

- Terisolir
dari
keluarga sendiri.
- Hubungan
ke
keluarga
suami
menjadi renggang.
- Kurangnya kedekatan
antara anak dengan
Ayah.
- Perasaan iri kepada
orang yang hidupnya
bahagia.

2

Kasus 38
(AM
dengan NJ)

Noncampuran
(Bugis/ Bulukumba)

- Adanya kehangatan
hubungan suami-istri
- Tidak
terdapatnya
perasaan
malu
kepada orang lain.
- Hubungan
dengan
mertua dan keluarga
menjadi akrab.

3

Kasus 39
(RM dengan
MY)

Campuran
(Tolaki-Jawa/Jogja)

- Hubungan suami-istri
menjadi kaku.
- Terputusnya
hubungan
dengan
orang tua.
- Perasaan
malu
kepada orang lain
sehingga
menutup
diri
- Merasa diri tidak
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4

berdaya
sehingga
pengabdian terhadap
suami tidak tulus
Bintara
Kasus 40
(MSH
dengan HL)

5

6

Kasus 41
(kasus AO
dengan RY)

7

Kasus 42
(BB dengan

- Perasaan
malu
kepada orang lain
- Kurangnya
rasa
hormat anak kepada
orang tua (Ayah)
- Eggannya orang tua
dan keluarga lain
untuk berkunjung
- Keenggangan orang
tua
untuk
Campuran
berkunjung
(Makassar/Je’neponto- - Tidak terdapatnya
Burnene Bugis)
kehangatan
dan
keakraban
dalam
keluarga
- Menurunnya rasa
hormat
anak
kepada orang tua
(ayah)
- Kurangnya
sosialisasi nilai dan
norma
dalam
pendidikan
anak
dalam keluarga
Campuran
(Jawa- Bugis/Tolaki)
- Adanya kehangatan
dan keakraban di
atara
anggota
keluarga
- Kedekatan kepada
orang tua kedua
belah pihak
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ML)

8

9

Noncampuran
(Bugis/Bone)

Perwira
Kasus 43 (
AL dengan
RAS)

Campuran
(Bugis/TolakiJawa/Jogja
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- Sosialisasi
dan
penanaman
nilai
dengan
baik
kepada anak-anak
- Dihargai
dan
dihormati
oleh
masyarakat
- Timbulnya
rasa
malu kepada orang
lain
- Anak
menjadi
pemberontak
- Adanya
ketidatulusan
terhadap suami
- Terinternalisasinya
nilai baru yang
memengaruhi istri
yang bertentangan
dengan nilai dan
norma
yang
menjadi
basic
personality
structure.
- Adanya
rasa
hormat
dan
penghrgaan yang
tulus dari istri
- Terpeliharanya
keakraban
dan
kehangatan antara
anak dan Ayah
- Adanya
pengormatan
dan
penghargaan
bawahan
dengan
ikhlas
- Terjalinnya
hubungan
yang

akrab antara orang
tua kedua belah
pihak.
10

11

Kasus 44
(RN
denganSH)

Noncampuran
(Jawa/Jogja)

- Anak
menjadi
pendiam dan kurang
mau
berinteraksi
dengan lingkungan.
- Hubungan
ayah
dengan
anak
menjadi
tidak
akrab/kaku
Kasus 45
Campuran
- Hubungan
yang
(AI dengan
terjadi
adalah
MI)
hubungan
yang
hanya menjalankan
peran
sebagai
pencari nafkah dan
pelayan suami.
- Sikap
menutupi
kelemahan suami
demi nama baik dan
kepentingan system.
Sumber: Olahan data Januari-April 2011

Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis dan interpretasi dan
ringkasan komparatif yang disajikan pada tabel 5, dirangkum beberapa
pemikiran pokok sebagai berikut.
a. Sikap dan perilaku tindak tutur Komunitas TNI (suami) dalam
keluarga yang tidak memiliki nilai-nilai kesantunan dalam
menjalin komunikasi interpersonal yang mempresentasika
fungsi-fungsi bahasa instrumental, regulatori dan personal
akan berdampak negatif secara sosiologis terhadap anggota
keluarga. Dampak negatif tersebut antara lain: (1) istri merasa
terisolir dari keluarga sendiri (orang tua yang melahirkannya),
(2) hubungan ke keluarga suami menjadi renggang (3)
kurangnya kedekatan antara anak dengan Ayah, (4)
terdapatnya perasaan iri dan malu kepada orang yang
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hidupnya bahagia sehingga perempuan (istri) menutup diri
dengan orang lain, (5) hubungan suami-istri menjadi kaku dan
hierakhi, (6) merasa diri tidak berdaya sehingga pengabdian
terhadap suami tidak tulus hal ini karena ketergantunagan
ekonomi, (7) lunturnya rasa hormat anak kepada orang tua, (8)
kurangnya sosialisasi nilai dan norma dalam pendidikan anak
dalam keluarga, dan
(9) terinternalisasinya nilai
baru yang dapat memengaruhi basic personality structure pada
istri, dan kemungkinan bersikap dan berperilaku sama dengan
nilai yang baru diperolehnya.
b. Sikap dan perilaku tindak tutur komunitas TNI (suami) dalam
keluarga yang senantiasa menunjukkan nilai-nilai kesantunan
dalam menjalin komunikasi interpersonal suami-istri dengan
mempresentasikan fungsi-fungsi bahasa interaksional dan
refresentasi berdampak positif secara sosiologis terhadap
perempuan dan anggota keluarga yang lain. Dampak siologis
yang dimaksud antara lain: (1) adanya kehangatan hubungan
suami-istri dan anggota keluarga yang lain (2) tidak
terdapatnya perasaan malu kepada orang lain, (3) kedekatan
dan keakraban kepada orang tua kedua belah pihak, (4)
sosialisasi dan penanaman nilai dengan baik kepada anakanak, (5) dihargai dan dihormati oleh masyarakat dengan tulus,
(6) adanya rasa hormat dan penghargaan yang tulus dari istri
dan anak-anak.
c. Perkawinan campuran dari setiap jenjang kepangkatan, yaitu
suami memiliki kesamaan dalam perilaku tindak tutur yaitu
cenderung berdampak negatif secara sosiologis
dalam
keluarga khususnya kepada istri dan anggota keluarga.
Sedangkan perkawinan noncampuran
dari setiap jenjang
kepangkatan juga memiliki kesamaan yaitu berdampak
positif terhadap keadaan sosiologis perempuan (istri) dan
anggota keluarga yang lain pada komunitas TNI.
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BAB V
PERSPEKTIF ISTRI TNI TERHADAP
TINDAK TUTUR SUAMI

A. Perspektif Psikologis Perempuan terhadap Perilaku Tindak

Tutur Komunitas TNI dalam Keluarga
Perspektif ini secara garis besar dibagi atas dua kriteria
perkawinan yaitu perkawinan campuran dan noncampuran
.
Perspektif ini tidak dibedakan kriteria kepangkatan sebab,
kepangkatan dalam analisis dan interpretasi pada Bab V memiliki
kesamaan dan kemiripan perilaku bertutur baik dari Tamtama,
Bintara, maupun Perwira. Berikut dibahas perspektif tersebut .
a. Perspektif psikologis perkawinan campuran terhadap perilaku
tindak tutur suami dalam keluarga pada komunitas TNI.
Perkawinan campuran yang dimaksud adalah perkawianan dua
jenis suku yang berbeda dari setiap jenjang kepangkatan. Pada
penelitian ini terdapat enam subjek penelitian yang termasuk
perkawinan campuran yaitu EU dengan HR, MY dengan RM, HL
dengan MSH, RY dengan AO, RAS dengan AL, dan MI dengan AI.
Tindak tutur komunitas TNI yang berasal dari kalangan etnis
yang berbeda dengan istri, cenderung memiliki bentuk dan pemilihan
fungsi-fungsi bahasa yang sama dalam bertindak bertutur. Komunitas
yang dibesarkan di lingkungan militer dan bukan militer sama-sama
membawa pola kemiliteran ke dalam keluarganya. Kasus ini dapat
dilihat pada pernyataan EU, pernyataan MY, pernyataan HL,
pernyataan RY, pernyataan RAS, dan pernyataan MI. Masing –
masing diungkapkan pada kasus 1, kasus 3, kasus 4, kasus 5, kasus 7,
dan kasus 9.
Pengambilan pola tersebut bergantung dari cara mereka
memaknai simbol dan dunia luar dengan dirinya. Seseorang yang
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memaknai dirinya sebagai komandan di lingkungan komunitas militer
adalah seseorang pimpinan yang tidak dapat dibantah, dipatuhi segala
perintah, dihormati dan disegani. Jika ini yang terinternalisasi ke
dalam kedirian aktor, maka aktor tersebut selalu memberikan pola
tingkah laku seorang komandan. Suami dimaknai bagai komandan
dalam rumah tangga. Pengambilan peran inilah yang memberikan pola
kepemimpinan militer.
Karena nilai-nilai dan norma-norma
kemiliteran telah terinternalisasi dalam “mind self” suami tersebut
sehingga nilai itu akan diekternalisasikan, diobjektivasikan, dan
diharapkan terinternalisasi kembali oleh anggota keluarga,
sebagaimana konsep Berger dengan konsep konstruksi sosialnya.
Fenomena seperti ini relevan pula dengan teori Blumer tentang
bagaimana seseorang bertindak sesuai dengan bagaimana aktor
memberi makna terhadap sesuatu. Merujuk ke psikologi sosial Mead,
bahwa setiap individu memiliki “mind” dan “self” sedangkan self itu
sendiri terdiri atas “I” dan “Me”. Mind inilah yang berinteraksi
dengan self melalui simbol. Dengan aktivitas mind membuat seseorang
untuk mengenal dirinya, yang mengambil peran orang lain, hal ini
relevan dengan konsep “Looking Glass” Cooley (lihat: Blumer, ....;
Goodman dan Ritzer, 2007).
Komunitas TNI yang termasuk pada kasus ini adalah aktor
yang mengambil peran seorang atasan yang tegas, instruktif, bahkan
korektif. Pengambilan peran seperti ini bukan hanya diperankan dalam
lingkungan kedinasan, melainkan terbawa ke dalam lingkungan
keluarga. Mereka mengambil perannya sebagai kepala rumah tangga,
sebagai peminpin sehingga perlaku tindak tutur mereka cenderung
memungsikan fungsi bahasa instrumental, regulatori, dan personal
seperti konsep Halliday (lihat Halliday, 1973).
Fungsi bahasa yang instrumental dipresentasikan oleh seorang
suami kepada istri dan anak-anaknya ditunjukkan dengan sikap dan
tindak tutur memerintah, membentak, mencela, bahkan mencacimaki.
Ini ditunjukkan melalui pengalaman, pandangan, dan pernyataan EU,
MY, HL, RY, RAS, dan MI. Masing-masing diungkapkan dan
dideskripsikan pada kasus 10, kasus 12, kasus 13, kasus 14, kasus 16,
dan kasus 18.
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Fungsi bahasa Regulatori,penggunaan fungsi bahasa ini
dipresentasikan oleh suami dalam bertutur yang berbentuk bagaimana
suami mengoreksi dan
menyalahkan
anggota keluarga. Ini
ditunjukkan melalui pengalaman, pandangan, dan pernyataan EU,
MY, HL, RY, RAS, dan MI. Masing-masing diungkapkan dan
dideskripsikan pada kasus 10, kasus 12, kasus 13, kasus 14, kasus 16,
dan kasus 18.
Fungsi bahasa personal,dengan fungsi bahasa ini seorang
suami mempresentasikan dengan tindak tutur
yang selalu
menunjukkan citra dirinya sebagai peminpin, yang selalu ingin
dipatuhi dan hormati oleh istri dan anak-anak serta anggota keluarga
yang lain. Ini ditunjukkan melalui pengalaman, pandangan, dan
pernyataan EU, MY, HL, RY, RAS, dan MI. Masing-masing
diungkapkan dan dideskripsikan pada kasus 10, kasus 12, kasus 13,
kasus 14, kasus 16, dan kasus 18. Kasus ini atas dapat diperjelas
melalui tabel 6 dan7 beriku.
Tabel. 6 Perspektif Psikologis Penggunaan Fungsi Bahasa Suami
No Biorafi / Kasus
1

2

3

4

5

6

EU x HR(Bugis
xTolaki/
pengusaha x
petani ) Kasus 1
dan 10
MY x RM
(Jawa x Tolaki/
buruh x PNS)
Kasus 3dan 12
HL x MSH
(Barunene x
Makassar/TNI x
Petani) kasus 4
dan 13
RY x AO
(Tolaki x Jawa/
petani x TNI)
Kasus 5 dan 14

Penggunaan Fungsi-fungsi Bahasa
Inst Itrks Rgltr Prnl Hrstk Imjn Rfrs
 
-x
X
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RAS x
AL(Jawa x
Bugis/
Pengusaha x
TNI)Kasus 7
dan 16
MI x AI (Tolaki
x Bugis/PNS x
petani) Kasus 9
dan 18
Keterangan : Inst = instrument, Itrsk = Interaksional , Rgltr
=Regulatori,
Prnl = Personal Imjn = Imajinatif, Rfrs =
Refresentasi
Tabel 7. Matriks Biografi dan perspektif psikologis perkawinan
campuran mengenai perilaku tindak tutur suami dalam
Keluarga.
No
1.

2

3

4

5

Kasus
EU x HR
(Bugis xTolaki/
pengusaha x petani )
Kasus 1 dan 10
MY x RM (Jawa x
Tolaki/ buruh x PNS)
Kasus 3dan 12
HL x MSH
(Barunene x
Makassar/TNI x
Petani) kasus 4 dan
13
RY x AO (Tolakix
Jawa/ petani x TNI)
Kasus 5 dan 14
RAS x AL(Jawa x
Bugis/ Pengusaha x
TNI)Kasus 7 dan 16
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Perspektif Psikologis
Memiliki perilaku tindak tutur yang
cenderung
menggunakan fungsi
bahasa instrumental, personal, dan
regulatori.
Memiliki perilaku tindak tutur yang
cenderung
menggunakan fungsi
bahasa instrumental, personal, dan
regulatori.
Memiliki perilaku tindak tutur
umumnya
menggunakan fungsi
bahasa instrumental, personal, dan
regulatori.
Memiliki perilaku tindak tutur yang
cenderung
menggunakan fungsi
bahasa instrumental, personal, dan
regulatori.
Memiliki perilaku tindak tutur yang
cenderung
menggunakan fungsi
bahasa instrumental, personal, dan
regulatori.

6

MI x AI (Tolaki x
Bugis/PNS x petani)
Kasus 9 dan 18

Memiliki perilaku tindak tutur yang
cenderung
menggunakan fungsi
bahasa instrumental, personal, dan
regulatori

Memaknai tabel 6 dan tabel 7, Pertama, perkawinan yang
terdiri atas dua suku yang berbeda pada komunitas TNI, cenderung
suami menguasai atau mensubbbordinsai istri. Kondisi demikian
disebabkan oleh sikap perilaku tindak tutur suami pada umumnya
instruktif, korektif, dengan intonasi yang tegas. Tindak tutur yang
demikian disebabkan oleh penggunaan fungsi-fungsi bahasa
instrumental, personal, dan regulatori. Kedua, sikap dan perilaku
tindak tutur suami tidak memungsikan fungsi bahasa imajinatif, hal ini
dinilai dan dipersepsi oleh perempuan selaku istri, karena suami
mereka tidak pernah mengutarakan permohonan maaf jika telah terjadi
konflik antarsuami-istri. Selain itu, suami
tidak pernah
mengucapkan pujian atau rayuan yang dapat menyenangkan hati
perepuan/istri. Keadaan seperti ini dipersepsi oleh perempuan yang
termasuk kriteria perkawianan campuran pada komunitas TNI bahwa
suaminya tergolong orang yang tidak romantis.
b. Perspektif PsikologisPerempuan perkawianan noncampuran
terhadap perilaku tindak tutur suami dalam keluarga pada
komunitas TNI
Perkawinan noncampuran yang dimaksud adalah perkawinan
yang terdiri atas suku yang sama. Setiap jenjang kepangkatan terdapat
sepasang suami isrti yang dijadikan subjek penelitian. Subjek
penelitian yang termasuk perkawinan non- campuran NJ dengan AM,
ML dengan BB, RN dengan SH.
Tindak tutur komunitas TNI yang perkawinannya berasal dari
kalangan etnis yang sama cenderung memiliki bentuk dan pemilihan
fungsi-fungsi bahasa yang sama dalam bertindak bertutur. Komunitas
yang dibesarkan di lingkungan militer dan bukan militer sama-sama
membawa tidak membawa pola kemiliteran ke dalam keluarganya.
Kasus ini dapat dilihat pada pernyataan NJ, pernyataan ML, dan
pernyataan RN. Masing –masing diungkapkan pada kasus 2, kasus 5,
dan kasus 8.
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Menurut perspektif mereka bahwa suami mereka dalam
bertutur senantiasa memperesentasikan nilai-nilai kesantunan
berbahasa. Suami mereka dalam bertutur senantiasa menjaga dan
menghargai persaan orang lain dalam hal ini istri dan anak-anak. Oleh
karena itu, keluarga mereka tidak timbul konflik yang dapat melukai
jiwa dan perasaan masing-masing.
Penilaian mereka terhadap sikap dan perilaku bertutur
suaminya, tidak terlepas dari latar belakang keluarga di mana suami
dibesarkan. Jika seseorang di masa-masa sosialisasi nilai dalam
pertumbuhan dan perkembangan seseorang terinternalisasi nilai dan
norma-norma kesopanan dan kesantunan dengan baik, maka hal itu
akan menjadi jeruji yang kokoh masuknya nilai-nilai baru. Nilai yang
tersosialisasi dengan baik dalam diri individu sejak kecil akan
membentuk kepribadian individu tersebut, yang disebut oleh Parsons
sebagai basic personality struktur, hal seperti ini disebut oleh
Sumarsono sebagai bahasa ibu yang menjadi jeruji untuk bahasa kedua. Selanjutnya disebut oleh Gardner dalam konsep psikologi
Kognitifnya bahwa manusi memiliki kemampuan menerima,
menyimpan, dan mantransformasikan kembali informasi yang telah di
dapat di masa lalu termasuk nilai dan norma pada tindakan saat ini dan
akan datang (lihat: Sumarsono, 2007; Gardner,1985; Phye &
Andre,1986).
Sikap dan perilaku bertindak tutur yang senantiasa menjaga
nilai kesopanan, hubungan yang baik, dan perasaan orang lain
digolongkan oleh Hallyday kedalam fungsi bahasa interaksional dan
refresentasi. Sebagaimana Lavinson dan Labov menjelasakan
tentang kesantunan berbahasa seseorang dipengaruhi oleh stratifikasi
sosial, budaya, nilai, dan lingkungan yang melatari kehidupan
individu (lihat: Labov, 1966; Rahardi , 2005; dan Hallyday, 1973).
Merujuk dari konsep kesantunan berbahasa di atas, jika
dihubungkan dengan latar belakang dan biografi NJ dengan AM yang
masing-masing diungkapkan dan didekspripsikan pada kasus 2,
biografi ML dengan BB yang dideksripsikan pada kasus 5, dan
biografi RN dengan SH yang dideskripsikan pada kasus 8. Maka,
dapat dimaknai bahwa suami mereka memiliki latar budaya, ekonomi,
pendidikan, dan status sosial yang baik. Mereka dibesarkan dalam
lingkungan yang menanamkan nilai, etika, dan norma- norma yang
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baik pada masa sosialisasi dalam keluarga mereka sehingga nilai dan
norma tersebut telah melekat sebagai basic personality structure.
Komunitas TNI dalam hal ini sebagai suami yang hidup
dalam keluarga yang memperesentasikan fungsi bahasa interaksional
memiliki tindak tutur dalam menjalin komunikasi dengan istri dan
anak-anak maupun keluaraga lain dan masyarakat pada umumnya,
cenderung dapat menjaga nilai-nilai sosial. Nilai sosial yang dimaksud
seperti, menghormati hak pribadi istri dan anak, menyenangkan
perasaan, memahami keinginan dan kehendak,
serta bersikap
menunjukkan rasa kasih sayang dan empati kepada istri atau orang
yang diajak berkomunikasi. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan NJ,
ML, dan RN, yang masing-masing di deskripsikan pada kasus 11,
kasus 15, dan kasus 17.
Fungsi refresentasi dicirikan dengan perlaku dan tindak tutur
suami yang senantiasa memberi nasihat, arahan , dan petunjukpetunjuk yang baik kepada anggota keluarga maupun masayarakat.
Penggunaan fungsi bahasa ini tentu tidak terlepas dari konteks.
Sebagaimana Searle dan Austin bahwa dalam bertutur bukan hanya
kalimat kosong bagai “salju itu putih” melainkan di sana terdapat
situasi/suasana dan konteks, intonasi, ekspresi. Karena itulah bahasa
dikatakan dapat digunakan dalam berbagai fungsi (lihat: Austin, 1962;
Searle, 1969; Hallyday, 1973; dan Hymes ,1973). Perlaku tindak
tutur yang demikian ditunjukkan oleh pengalaman dan pernyatan NJ,
ML, dan RN, yang masing-masing di deskripsikan pada kasus 11,
kasus 15, dan kasus 17. Kasus ini diperjelas pada tabel 8dan 9 berikut.
Tabel 8. Matrikss Komparasi Penggunaan Fungsi-fungsi Bahasa pada
Perkawinan
noncampuran
Berdasarkan
Perspektif
Psikologis
No Biorafi / Kasus

1

NJ x AM
(Bugis xBugis/
pengusaha x
petani ) Kasus 2
dan 11

Penggunaan Fungsi-fungsi Bahasa
Inst Itrks
Rgltr Pr Hrst Im Rfrs
nl k
jn
X
X- 
X
x
X X


X
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2

3

ML x BB(Bugis
x Bugis/
Pengusaha x
Petani) Kasus 5
dan 15
RN x SH
(Jawa x Jawa
/Pengusaha
xTNI) kasus 8
dan 17

Keterangan:



x

X

X

X
X
x
X

X
X





Inst = instrument, Itrsk = Interaksional , Rgltr
=Regulatori,
Prnl = Personal, Imjn = Imajinatif, Rfrs =
Refresentasi

Tabel 9. Matriks Biografi dan Perspektif Psikologis Perkawinan
Noncampuran Mengenai Perilaku Tindak Tutur Suami
dalam Keluarga.
No
Kasus
Perspektif Psikologis
1
NJ x AM
Memiliki perilaku tindak tutur yang
(Bugis xBugis/
cenderung
menerapakan
fungsi
pengusaha x petani )
bahasa
interaksional
dan
Kasus 2 dan 11
refresentasi. Fungsi bahasa imajinatif
kurang diterapkan.
2
ML x BB(Bugis x Bugis/ Memiliki perilaku tindak tutur yang
Pengusaha x Petani)
cenderung
menerapakan
fungsi
Kasus 5 dan 15
bahasa
interaksional
dan
refresentasi.
Fungsi
bahasa
imajinatif kurang diterapkan.
3
RN x SH
Memiliki perilaku tindak tutur yang
(Jawa x Jawa
cenderung
menerapakan
fungsi
/Pengusaha xTNI ) kasus bahasa
interaksional
dan
8 dan 17
refresentasi.
Fungsi
bahasa
imajinatif kurang diterapkan.
Memaknai tabel 8 dan tabel 9, Pertama, perkawinan atas
suku yang sama pada komunitas TNI, senantiasa suami bersikap
menanamkan nilai-nilai sosial yang saling memahami perasaan,
kebutuhan, dan keinginan anggota keluarga. Kesantunan berbahasa
tersebut ditunjukkan dengan mempresentasikan fungsi bahasa
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Halliday yang ke-2 yaitu fungsi bahasa interaksional yang ke-tujuh
yaitu refresentasi.
Kedua, perkawinan noncampuran dalam keluarga komunitas
TNI memiliki bentuk tindak tutur yang padat dan singkat namun
tindak tutur tersebut disertai dengan eksperesi dan intonasi yang
lembut. Namun, persepsi dan penilaian perempuan sebagai istri
cenderung menyimpulkan bahwa komunitas TNI dalam hal ini suami
dalam keluarga kurang romantis karena kurang memungsikan fungsi
bahasa imajinatif.
Perspektif Sosiologis Perempuan terhadap Perilaku Tindak
Tutur Komunitas TNI dalam Keluarga
Perspektif sosiologis dibagi atas dua kriteria perkawinan,
yaitu perkawinan campuran dan noncampuran . Perspektif ini tidak
dibedakan menurut kriteria kepangkatan sebab, kepangkatan dalam
analisis dan interpretasi pada Bab V memiliki kesamaan dan
kemiripan perilaku bertutur baik dari Tamtama, Bintara, maupun
Perwira. Berikut dibahas perspektif tersebut .
a. Perspektif sosiologis perkawinan campuran terhadap perilaku
tindak tutur suami dalam keluarga pada komunitas TNI.
Perkawinan campuran yang dimaksud adalah perkawianan dua
jenis suku yang berbeda dari setiap jenjang kepangkatan. Pada
penelitian ini terdapat enam subjek penelitian yang termasuk
perkawinan campuran yaitu EU dengan HR, MY dengan RM, HL
dengan MSH, RY dengan AO, RAS dengan AL, dan MI dengan AI
masing-masing dapat dilihat pada kasua 19, kasus 21, kasus 22, kasus
23, dan kasus 25.
Perilaku tindak tutur komunitas TNI dalam hal ini suami
berdasarkan perspektif sosiologis perempuan/ istri yang berbeda suku
dengan suami adalah: Pertama, tindak tutur suami pada perkawinan
campuran dari setiap jenjang kepangkatan memiliki kesamaan dalam
perilaku tindak tutur yaitu cenderung menggunakan fungsi-fungsi
bahasa personal; bahasa digunakan untuk mengaktualisasikan dirinya
sebagai peminpin yang harus disegani, dipatuhi, dan hormati,
instrumental; bahasa digunakan untuk memerintah, membentak, dan
mencacimaki, dan regulatori; bahasa digunakan untuk mengoreksi
dan menyalahkan. Kedua, Perilaku tindak tutur dalam menjalin
B.
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komunikasi interpersonal dalam keluarga pada umumnya tidak
mempresentasikan funsi bahasa imajinatif. Sehingga tampak bahasa
yang sangat kaku, dingin, dan apa adanya. Hubungan suami istri yang
terjalin adalah sekadar melaksanakan peran sebagai suami yang wajib
memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan peran istri sekadar
pengasuh anak dan pelayan suami.Perhatikan tabel 9 dan tabel 10
berikut.
Tabel 10. Matriks Komparasi Penggunaan Fungsi-fungsi Bahasa
pada Perkawianan Campuran Berdasarkan Perspektif
Sosiologis
No Biorafi / Kasus
Penggunaan Fungsi-fungsi Bahasa
Inst Itrks Rgltr Prnl Hrstk Imjn Rfrs
1
EU x HR(Bugis


X
-X
xTolaki/
pengusaha x
petani ) Kasus 1
2
dan 10
x
X
MY x RM (Jawa 
x Tolaki/ buruh x
PNS) Kasus 3dan
3
12
HL x MSH
x
X
(Barunene x
Makassar/TNI x
Petani) kasus 4
4
dan 13
RY x AO (Tolaki
x
X
x Jawa/ petani x
TNI) Kasus 5 dan
5
14
x
X
RAS x AL(Jawa
x Bugis/
Pengusaha x
6
TNI)Kasus 7 dan
x
X
16
MI x AI (Tolaki x
Bugis/PNS x
petani) Kasus 9
dan 18
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Tabel 11. Matriks Biografi dan perspektif Sosiologis perkawinan
campuran mengenai perilaku tindak tutur suami dalam
Keluarga.
No
Kasus
Perspektif Psikologis
1. EU x HR
Memiliki perilaku tindak tutur yang
(Bugis xTolaki/
cenderung
menggunakan fungsi
pengusaha x petani )
bahasa instrumental, personal, dan
Kasus 1 dan 10
regulatori.
2

3

4

5

6

MY x RM (Jawa x
Tolaki/ buruh x PNS)
Kasus 3dan 12

Memiliki perilaku tindak tutur yang
cenderung
menggunakan fungsi
bahasa instrumental, personal, dan
regulatori.
HL x MSH
Memiliki perilaku tindak tutur
(Barunene x
umumnya
menggunakan fungsi
Makassar/TNI x Petani) bahasa instrumental, personal, dan
kasus 4 dan 13
regulatori.
RY x AO (Tolakix
Memiliki perilaku tindak tutur yang
Jawa/ petani x TNI)
cenderung
menggunakan fungsi
Kasus 5 dan 14
bahasa instrumental, personal, dan
regulatori.
RAS x AL(Jawa x
Memiliki perilaku tindak tutur yang
Bugis/ Pengusaha x
cenderung
menggunakan fungsi
TNI)Kasus 7 dan 16
bahasa instrumental, personal, dan
regulatori.
MI x AI (Tolaki x
Memiliki perilaku tindak tutur yang
Bugis/PNS x petani)
cenderung
menggunakan fungsi
Kasus 9 dan 18
bahasa instrumental, personal, dan
regulatori

b.

Perspektif sosiologis perkawinan noncampuran terhadap perilaku
tindak tutur suami dalam keluarga pada komunitas TNI.
Perkawinan noncampuran yang dimaksud adalah perkawinan
yang terdiri atas suku yang sama. Setiap jenjang kepangkatan terdapat
sepasang suami isrti yang dijadikan subjek penelitian. Subjek
penelitian yang termasuk perkawinan non- campuran NJ dengan AM,
ML dengan BB, RN dengan SH. Masing-masing dapat dilihat pada
kasusu 20, kasus 24, dan kasus 26.

Kajian Tindak Tutur | 227

Tabel 12. Matriks Biografi dan Perspektif Sosiologis Perkawinan
Noncampuran
Mengenai Perilaku Tindak Tutur
Suami dalam Keluarga.
No
Kasus
1
NJ x AM
(Bugis xBugis/
pengusaha x petani )
Kasus 2 dan 20

Perspektif Sosiologis
Memiliki perilaku tindak tutur yang
cenderung
menerapakan
fungsi
bahasa
interaksional
dan
refresentasi.

2

ML x BB(Bugis x Bugis/
Pengusaha x Petani)
Kasus 5 dan 24

Memiliki perilaku tindak tutur yang
cenderung
menerapakan
fungsi
bahasa
interaksional
dan
refresentasi.Terdapat
fungsi
imajinatif.

3

RN x SH
(Jawa x Jawa
/Pengusaha xTNI ) kasus
8 dan 26

Memiliki perilaku tindak tutur yang
cenderung
menerapakan
fungsi
bahasa interaksional dan refresentasi
kurang imajinatif.

Sikap dan perilaku tindak tutur komunitas TNI (suami) dalam
keluarga yang senantiasa menunjukkan nilai-nilai kesantunan dalam
menjalin
komunikasi
interpersonal
suami-istri
dengan
mempresentasikan fungsi-fungsi bahasa interaksional dan refresentasi
berdampak positif secara sosiologis terhadap perempuan dan anggota
keluarga yang lain.
C. Dampak Psikologis Periaku Tindak Tutur Komuniatas TNI

dalam Keluarga
Dampak psikologis dibagi atas dua kriteria perkawinan, yaitu
perkawinan campuran dan perkawinan noncampuran . Dampak tidak
dibedakan menurut kriteria kepangkatan suami. Jenjang kepangkatan
suami pada analisis dan interpretasi pada Bab V memiliki kesamaan
dan kemiripan dampak secara psikologis terhadap perepuan selaku
istri dalam keluarga komunitas TNI. Berikut dibahas dampak
psikologi sesuai kriteria perkawinan.

228 | Kajian Tindak Tutur

a.

Dampak Psikologis
Perilaku Tindak Tutur Suami dalam
Keluarga pada Perkawinan Campuran
Dampak psikologis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut. Pertama, akibat yang ditimbulkan dari sikap dan
perilaku tindak tutur suami dalam keluarga khususnya kepada istri
pada perkwinan campuran dalam keluarga TNI. Kedua, dampak yang
memengaruhi jiwa dan perasaan istri dalam hubungannya sebagai
suami-istri.
Perkawinan campuran yang dijadikan subjek dalam penelitian
ini terdiri atas enam orang perempuan yang menikah dengan TNI
yaitu, EU menikah dengan HR, MY menikah dengan RM, HL
menikah dengan MSH, RY menikah dengan AO, RAS menikah
dengan AL, dan MI menikah dengan AI masing-masing dapat dilihat
pada kasus 28, kasus 30, kasus 31, kasus 32, kasus 34, dan kasus 36.
Secara garis besar dampak psikologisperilaku tindak tutur
suami pada perkawinan campuran dapat dilihat pada tabel 11 berikut.
Tabel 13. Matriks Biografi dan Dampak Psikologisperilaku tindak
tutur suami pada perkawinan campuran dalam Keluarga
TNI
No
Kasus
Dampak Psikhologis
1.
EU x HR
1. Berkurangnya rasa simpati terhadap
(Bugis xTolaki/
suami
pengusaha x petani) 2. Bergesernya nilai kasih sayang
Kasus 1dan 28
sehingga hubungan menjadi hambar
3. Hilangnya rasa ketulusan sebagai
suami-istri
4. Keputusasaan
akan
harapan
hubungan yang lebih baik
2

MY x RM (Jawa x
1. Timbulnya rasa penyesalan
Tolaki/ buruh x
2. Pudarnya rasa cinta yang tulus yang
PNS) Kasus 3dan 30
tergantikan oleh kepatuhan
3. Kepasrahan untuk bertahan hanya
demi kelangsungan hidup dan masa
depan
anak-anak
karena
ketergantungan ekonomi
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3

HL x MSH
(Barunene x
Makassar/TNI x
Petani) kasus 4 dan
31

1. Penyesalan dan penderitaan batin
2. Timbulanya rasa ketidakbahagiaan
dan ketidaktentraman
3. Munculnya rasa kebencian dan
traumatik
4. Perasaan kegagalan yang menghatui
diri sendiri

4

RY x AO (Tolakix
Jawa/ petani x TNI)
Kasus 5 dan 32

1. Berkurangnya perasaan suka dan
simpati kepada suami
2. Munculnya kebencian dalam hati
3. Kepasrahan pada keadaan

5

RAS x AL(Jawa x
Bugis/ Pengusaha x
TNI)Kasus 7 dan
34

1. Timbulnya rasa kepasrahan
2. Adanya ketidakhangatan
3. Munculnya
kepatuhan
yang
bersumber dari keterpaksaan bukan
karena keikhlasan

6

MI x AI (Tolaki x
1. Timbulnya perasaan kecewa
Bugis/PNS x petani) 2. Terdapatnya rasa ketidakhangatan
Kasus 9 dan 36
3. Munculnya rasa sakit hati dan
kepasrahan
Sumber: Olahan data Januari- Mei 2011

Dari tabel 11 di atas, beberapa simpulan dapat diajukan
Pertama, perkawinan campuran dari setiap jenjang kepangkatan
apabila kita rujuk ke persp/’ektif psikologis maka dapat dikatakan
bahwa perilaku tindak tutur komunitas TNI dalam keluarga
cenderung mengabaikan nilai-nilai psikologis perempuan dan tidak
memiliki nilai-nilai kesantunan dalam menjalin komunikasi
interpersonal karena pada umumnya mempresentasika fungsi-fungsi
bahasa instrumental, regulatori dan personal yang berdampak negatif
ke psikologis perempuan/istri. Kedua, dampak negatif ke psikologis
perempuan dalam keluarga TNI yang dimaksud
antara lain:
berkurangnya
rasa simpati dan penghormatan kepada suami,
bergesernya rasa cinta kaih yang tulus menjadi kepatuhan yang
terpaksa, timbulnya rasa penyesalan yang
berakhir dengan
menyalahkan diri sendiri, adanya keputusasaan untuk harapan
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menjalin hubungan yang lebih baik, hilangnya rasa kehangatan dan
kebahagiaan dalam menjalani hidup berumah tangga. Fenomena
tersebut berkaitan dengan konsep psikologi sosial Mead yang
melatari teori interaksionisme simbolik bahwa setiap manusia
memiliki kebutuhan untuk dihargai, disayangi, dan menjalin hubungan
yang baik dengan orang lain, memiliki keinginan untuk
mengaktualisasikan dirinya sehingga dalam diri manusia itu tidak
terlepas dari “Mind dan Self”. Lanjut, Carl Rogers dikenal sebagai
bapak psikologi humanistik memberikan pandangan bahwa
kecenderungan batiniah manusia ialah menuju kesehatan dan keutuhan
diri, rasional, konstruktif, dan pengembangan aktualisasi diri. Kondisi
seperti ini tidak dialami oleh EU, MY, RY, HL,RAS, MI (lihat: Ritzer
dan Goodman, 2007; Coleman dan Hammen,1974).
b.

Dampak Psikologis Perilaku Tindak Tutur Suami dalam
Keluarga pada Perkawinan Noncampuran
Dampak psikologis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut. Pertama, akibat yang ditimbulkan dari sikap dan
perilaku tindak tutur suami dalam keluarga khususnya kepada istri
pada perkwinan noncampuran dalam keluarga TNI. Kedua, dampak
yang memengaruhi jiwa dan perasaan istri dalam hubungannya
sebagai suami-istri.
Perkawinan noncampuran yang dijadikan subjek dalam
penelitian ini terdiri atas tiga orang perempuan yang menikah dengan
TNI yaitu, NJ menikah dengan AM, ML menikah dengan BB, dan
RN menikah dengan SH, masing-masing dapat dilihat pada kasus 2
dan 29, kasus 5 dan 33, dan kasus 8 dan 35.
Secara garis besar dampak psikologis perilku tindak tutur
suami dalam keluarga pada perkawinan noncampuran dapat dilihat
pada tabel 12 berikut.
Tabel 14. Matriks Biografi dan Dampak Psikologis Perilaku Tindak
Tutur Suami pada Perkawinan Noncampuran
dalam
Keluarga TNI
No
Kasus
Dampak Psikologis
1. NJ x AM
1. Terdapatnya ketentraman
(Bugis xBugis/
dan kebahagiaan
2. Timbulnya rasa
pengusaha x petani)
Kajian Tindak Tutur | 231

Kasus 2 dan 11
3.
2.

ML x BB(Bugis x Bugis/
Pengusaha x Petani)
Kasus 5 dan 15

1.
2.
3.

3.

RN x SH
(Jawa x Jawa
/Pengusaha xTNI ) kasus
8 dan

1.

2.

3.

penghargaan dan
penghormatan
Terdapatnya kehangatan
dan kesenangan
Tumbuhnya rasa cinta kasih
yang tulus
Tumbuhnya semangat dan
kehangatan
Adanya rasa penghormatan
dan penghargaan
Adanya rasa hormat dan
penghargaan yang tulus
dari istri.
Terpeliharanya keakraban
dan kehangatan antaranak
dan Ayah
Adanya pengormatan dan
penghargaan bawahan
dengan ikhlas
Terjalinnya hubungan yang
akrab antara orang tua
kedua belah pihak.

Sumber: Olahan Data Oktober- Maret 2011
Dari tabel 12 di atas, beberapa simpulan dapat diajukan
Pertama, perkawinan noncampuran dari setiap jenjang kepangkatan
apabila kita rujuk ke perspektif psikologismaka dapat dikatakan
bahwa perilaku tindak tutur komunitas TNI dalam keluarga cenderung
menghormati dan menjaga perasaan perempuan dalam bertutur. Sikap
dan perilaku tindak tutur suami senantiasa mempresentasikan fungsifungsi bahasa instraksional dan refresentasi.
Kondisi demikian berdampak positif secara psikologis ke
perempuan selaku istri. Kedua, dampak positif yang dimaksud
antara lain: terdapatnya ketentraman dan kebahagiaan, timbulnya rasa
penghargaan dan penghormatan yang tulus, terdapatnya kehangatan
dan kesenangan, tumbuhnya rasa cinta kasih yang tulus, tumbuhnya
semangat dan kehangatan, dan tumbuhnya rasa bangga dalam
memilih pasangan hidup.
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Gejala di atas jika dihubungkan dengan teori psikhologi sosial
bahwa salah satu kebutuhan perempuan adalah selalu ingin menjalin
hubungan yang baik dengan orang lain. Sehingga keluarga yang
memenuhi sifat-sifat keluarga yang diungkapkan oleh Nick seperti
penghargaan dan kasih sayang, komunikasi yang positif, spiritual, dan
waktu bersama akan terhindar dari konflik batin. Kondisi ini terlihat
pada NJ, ML, dan RN (lihat: Nick, dkk, 2002; Barus,2005; juga Tubbs
dan Moss, 1974).
D. Dampak Sosiologis Perilaku Tindak Tutur Komuniatas TNI

dalam Keluarga
Dampak sosiologis dibagi atas dua kriteria perkawinan, yaitu
perkawinan campuran dan perkawinan noncampuran . Dampak ini
tidak dibedakan menurut kriteria kepangkatan suami karena jenjang
kepangkatan suami pada
analisis dan interpretasi pada Bab V
memiliki kesamaan dan kemiripan dampak secara sosiologis terhadap
perepuan selaku istri dalam keluarga komunitas TNI. Berikut dibahas
dampak sosiologis sesuai kriteria perkawinan.
a.

Dampak Sosiologis
Perilaku Tindak Tutur Suami dalam
Keluarga pada Perkawinan Campuran
Dampak sosiologis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut. Pertama, dampak yang ditimbulkan dari sikap dan
perilaku tindak tutur suami dalam keluarga perkwinan campuran
terhadap anggota keluarga pada komunitas TNI. Kedua, dampak yang
memengaruhi herubungan antara istri dan suami, anak dan orang tua,
orang tua dan saudara-saudara maupun masyarakat pada umumnya.
Perkawinan campuran yang dijadikan subjek dalam penelitian
ini terdiri atas enam orang perempuan yang menikah dengan TNI
yaitu, EU menikah dengan HR, MY menikah dengan RM, HL
menikah dengan MSH, RY menikah dengan AO, RAS menikah
dengan AL, dan MI menikah dengan AI masing-masing dapat dilihat
pada kasus 1 dan 37, kasus 3 dan 39, kasus 5 dan 41, kasus 6 dan 42,
kasus 7 dan 43, dan kasus 9 dan 45.
Secara garis besar dampak sosiologis perilaku tindak tutur
suami pada perkawinan campuran dapat dilihat pada tabel 13 berikut.
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Tabel 15. Matriks Biografi dan Dampak sosiologis perilaku tindak
tutur suami pada perkawinan campuran dalam Keluarga
TNI
No
Kasus
Dampak Sosiologis
1.
EU x HR
1. Terisolir dari keluarga sendiri.
(Bugis xTolaki/
2. Hubungan ke keluarga suami menjadi
pengusaha x
renggang.
petani) Kasus 1dan 3. Kurangnya kedekatan antara anak
28
dengan Ayah.
4. Perasaan iri kepada orang yang
hidupnya bahagia.
2

MY x RM (Jawa x
Tolaki/ buruh x
PNS) Kasus 3dan
30

3

HL x MSH
1. Perasaan malu kepada orang lain
(Barunene x
2. Kurangnya rasa hormat anak kepada
Makassar/TNI x
orang tua (Ayah)
Petani) kasus 4 dan 3. Eggannya orang tua dan keluarga lain
31
untuk berkunjung

4

RY x AO (Tolakix
Jawa/ petani x
TNI) Kasus 5 dan
32

1. Perasaan malu kepada orang lain
2. Kurangnya rasa hormat anak kepada
orang tua (Ayah)
3. Eggannya orang tua dan keluarga lain
untuk berkunjung

5

RAS x AL(Jawa x
Bugis/ Pengusaha
x TNI)Kasus 7 dan

1. Timbulnya rasa malu kepada orang
lain
2. Anak menjadi pemberontak
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1. Hubungan suami-istri menjadi kaku.
2. Terputusnya hubungan dengan orang
tua.
3. Perasaan malu kepada orang lain
sehingga menutup diri
4. Merasa diri tidak berdaya sehingga
pengabdian terhadap suami tidak tulus

34

6

3. Adanya ketidatulusan terhadap suami
4. Terinternalisasinya nilai baru yang
memengaruhi istri yang bertentangan
dengan nilai dan norma yang menjadi
basic personality structure.

MI x AI (Tolaki x
Bugis/PNS x
petani) Kasus 9
dan 36

1. Anak menjadi pendiam dan kurang
mau berinteraksi dengan lingkungan.
2. Hubungan ayah dengan anak menjadi
tidak akrab/kaku
3. Hubungan yang terjadi adalah
hubungan yang hanya menjalankan
peran sebagai pencari nafkah dan
pelayan suami.
4. Sikap menutupi kelemahan suami
demi nama baik dan kepentingan
system.
Sumber: Olahan data; Oktober - Maret 2011

Dari tabel 13 di atas, beberapa simpulan dapat diajukan
Pertama, perkawinan campuran dari setiap jenjang kepangkatan
apabila kita rujuk ke perspektif sosiologis maka dapat dikatakan
bahwa perilaku tindak tutur komunitas TNI dalam keluarga cenderung
mengabaikan nilai-nilai sosial setiap individu dalam keluraga. Hal ini
diakibatkan oleh penggunaan fungsi –fungsi bahasa instrumental,
personal, dan regulatori yang mendominasi tindak tutur suami.
Kondisi demikian, jika tinjau secara sosiologis maka lambat laun
bedampak negatif terhadap anggota keluarga. Kedua, sesuai dengan
hasil pengamatan, catatan lapangan, dan wawancara mendalam kepada
subjek penelitian maupun informan lain, maka dampak negatif yang
dimaksud antara lain: (1) istri merasa terisolir dari keluarga sendiri
(orang tua yang melahirkannya), (2) hubungan ke keluarga suami
menjadi renggang (3) kurangnya kedekatan antara anak dengan orang
tua, (4) terdapatnya perasaan iri dan malu kepada orang yang
hidupnya bahagia sehingga perempuan (istri) menutup diri dengan
orang lain, (5) hubungan suami-istri menjadi kaku dan hierakhi, (6)
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merasa diri tidak berdaya sehingga pengabdian terhadap suami tidak
tulus hal ini karena ketergantunagan ekonomi, (7) lunturnya rasa
hormat anak kepada orang tua, (8) kurangnya sosialisasi nilai dan
norma dalam pendidikan
anak dalam keluarga, dan (9)
terinternalisasinya
nilai baru yang dapat memengaruhi basic
personality structure pada istri, dan kemungkinan bersikap dan
berperilaku sama dengan nilai yang baru diperolehnya.
Secara teoretis dijelaskan oleh Emil Durkheim bahwa pada
masyarakat modern, organisme, individu, dalam hal ini istri sudah
barang tentu memiliki kebutuhan dan fungsi-fungsi tertentu, jika
kebutuhan sosial sebagi istri yang ingin dihargai dan dihormati oleh
suami, namun tidak terpenuhi maka kondisi seperti ini akan
berkembang ke arah yang memprihatinkan bagi kesejahteraan dan
kebahagiaan keluarga, khususnya hubungan sebagai suami-istri dan
pembentukan karakter, kepribadian, dan pedidikan anak bahkan tidak
menutup kemungkinan mengarah ke patologi sosial.
Lanjut, pakar Psikologi Wanita Barat, Lenore Walker dalam
teori Learned Helplessness, jika dirujuk ke teori ini maka dapat
dikatakan bahwa permasalahan perempuan pada keluarga komunitas
TNI yang mengalami kekerasan verbal maupun pisik cenderung
merasa putus asa akan membaiknya komunikasi yang terjalin,
sehingga ia bersikap pesimistik, merasa tidak berguna, menyalahkan
diri sendiri bahkan meninggalkan rumah . Kondisi seperti ini relevan
dengan kasus HR, MY, HL, RY, RAS, dan MI (lihat: Salmi, 2009;
Poloma, 2007; Srinadi, 2009, Dagun, 2002).
b.

Dampak Sosiologis
Perilaku Tindak Tutur Suami dalam
Keluarga pada Perkawinan Noncampuran
Dampak sosiologis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut. Pertama, dampak yang ditimbulkan dari sikap dan
perilaku tindak tutur suami dalam keluarga perkawinan noncampuran
terhadap anggota keluarga ayah, ibu, anak, orang tua, saudara, dan
orang lain pada komunitas TNI. Kedua, dampak yang memengaruhi
hubungan antara istri dan suami, anak dan orang tua, orang tua dan
saudara-saudara maupun masyarakat pada umumnya.
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Perkawinan noncampuran yang dijadikan subjek penelitian
terdiri atas tiga orang perempuan yang menikah dengan TNI yaitu,
NJ menikah dengan AM, ML menikah dengan BB, dan RN menikah
dengan SH, masing-masing dapat dilihat pada kasus 2 dan 38, kasus 6
dan 42, kasus 7 dan 43.
Secara garis besar dampak sosiologis perilaku tindak tutur
suami pada perkawinan noncampuran dapat dilihat pada tabel 14
berikut.
Tabel 16. Matriks Biografi dan
Tutur Suami pada
Keluarga TNI
No
Kasus
1.
NJ x AM
1.
(Bugis xBugis/
pengusaha x petani 2.
) Kasus 2 dan 11
3.

2

ML x BB(Bugis x
Bugis/ Pengusaha
x Petani) Kasus 5
dan 15

3

RN x SH
(Jawa x Jawa
/Pengusaha xTNI )
kasus 8 dan

Dampak Sosiologis Perilaku Tindak
Perkawinan Noncampuran dalam
Dampak Sosiologis
Adanya kehangatan hubungan suamiistri .
Tidak terdapatnya perasaan malu
kepada orang lain.
Hubungan dengan mertua dan
keluarga menjadi akrab.

1. Adanya kehangatan dan keakraban di
atara anggota keluarga
2. Kedekatan kepada orang tua kedua
belah pihak
3. Sosialisasi dan penanaman nilai
dengan baik kepada anak-anak
4. Dihargai dan dihormati oleh
masyarakat

1. Adanya kebahagiaan lahir batin.
2. Meningkatnya semangat dalam
menghadapi hidup
3. Tumbuhnya rasa bangga dalam
memiliki memilih pasangan
Sember: Olahan data Oktober-Maret 2011
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Dari tabel 14 di atas, beberapa simpulan dapat diajukan
Pertama, Jika dirujuk ke perspektif sosiologis di atas maka dapat
dikatakan bahwa perilaku tindak tutur komunitas TNI
pada
perkawinan noncampuran dalam keluarga cenderung menanamkan
nilai-nilai kesantuanan berbahasa dengan mempresentasikan fungsi
bahasa interaksional dan refresentasi berdampak positif terhadap
anggota keluarga. Kedua, sesuai dengan hasil pengamatan, catatan
lapangan, dan wawancara mendalam kepada subjek penelitian maupun
informan lain, maka dampak positif yang dimaksud adalah: (1)
adanya kehangatan hubungan suami-istri dan anggota keluarga yang
lain (2) tidak terdapatnya perasaan malu kepada orang lain, (3)
kedekatan dan keakraban kepada orang tua kedua belah pihak, (4)
sosialisasi dan penanaman nilai dengan baik kepada anak-anak, (5)
dihargai dan dihormati oleh masyarakat dengan tulus, (6) adanya rasa
hormat dan penghargaan yang tulus dari istri dan anak-anak.
Secara teoretis dapat dilihat pada konsep Parsons, K.Merton,
dan Berger mengenai fungsi pokok keluarga salah satunya adalah
sebagai sosialisasi. Sosialisasi yang dimaksudkan adalah sosialisasi
nilai dan norma kepada anak. Parsons menjelaskan bahwa norma dan
nilai yang dipelajari anak sejak kecil cenderung tidak berubah, dan
dengan sedikit penguatan cenderung akan berlaku seumur hidup bagi
anak. Jika keluarga sebagai wadah pemenuhan rasa kasih sayang,
pemenuhan ekonomi, pendidikan, pemenuhan kebutuhan perasaan
sebagai mahluk sosial maka akan berdampak kepada kesejahteraan
dan ketentraman masyarakat tidak terkecuali bagi keluarga komun itas
TNI di Kodim 1412 Kolaka. Hal ini dapat dilihat pada kasus ML, NJ,
dan RN. (lihat: Parsons, 1951; Ritzer dan Goodman 2007; Poloma,
2007; Soekamto,2004; dan Soebandiroso, 2007).
Hasil analisis dari studi kasus ini secara deskriptip maka
ditemukan perspektif psikologis dan sosiologis perempuan terhadap
perilku tindak tutur komunitas TNI dalam keluarga serta untuk
mengungkap dampak dari perilaku tindak tutur tersebut kepada
anggota keluarga komunitas TNI di Kodim 1412 Kolaka, maka
didapatkan beberapa simpulan sebagai berikut.
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1.

2.

Perspektif psikholgis perempuan terhadap perilku tindak tutur
komunitas TNI dalam keluarga terdiri atas dua kriteria yaitu:
a. Perspektif psikologisperempuan pada perkawinan campuran,
bahwa perilaku tindak tutur suami dalam keluarga cenderung
mengabaikan nilai-nilai kesantunan berbahasa
yang
ditunjukkan dengan bentuk tuturan yang instruktif,
dominatif,
dan
korektif
karena
senantiasa
memperesentasikan fungsi-fungsi bahasa instrumental,
personal, dan regulatori, sehingga memberikan dampak
negatif ke psikologis perempuan dalam hubungannya sebagai
suami istri pada keluarga komunitas TNI di Kodim 1412
Kolaka. Hal ini disebabkan oleh pola internalisasi nilai pada
masa sosialisasi suami pada keluarga yang melatarinya yang
mendapatkan penguatan saat dewasa pada komunitas militer,
sehingga suami memberikan pemaknaan terhadap simbolsimbol sesuai dengan komunitas kemiliteran yang
dipresentasikan dalam lingkungan keluarganya.
b. Perspektif psikologis perempuan pada perkawinan
noncampuran , bahwa perilaku tindak tutur suami dalam
keluarga senantiasa menanamkan nilai-nilai kesantunan
berbahasa yang ditunjukkan dengan bentuk tuturan yang
menghormati dan menghargai perasaan perempuan karena
tuturan tersebut mempresentasikan fungsi bahasa
interaksional dan refresentasi, sehinga berdampak positif ke
psikologis perempuan selaku istri dalam keluarga komunitas
TNI di Kodim 1412 Kolaka. Suami yang tidak
mempresentasikan simbol-simbol kemiliteran dalam
keluarga menunjukkan bahwa pola sosialisasi nilai-nilai pada
keluarga yang melatarinya sangat kuat sehingga pola
kemiliteran tidak digeralisir ke dalam domestik keluarga.
Perspektif sosiologis perempuan terhadap perilku tindak tutur
komunitas TNI dalam keluarga terdiri atas dua kriteria yaitu:
a. Perspektif sosiologis perempuan pada
perkawinan
campuran, bahwa perilaku tindak tutur suami dalam keluarga
cenderung mengabaikan nilai-nilai sosial
sehingga
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tuturannya pada
umumnya bebentuk tuturan yang
membentak, mendominasi, dan
mecacimaki. Hal ini
disebabkan penggunaan
fungsi bahasa instrumental,
personal, dan regulatori, sehingga memberikan dampak
negatif secara sosiologis kepada anggota keluarga. Tindak
tutur yang digunakan oleh suami dalam keluarga merupakan
basic personality struktur yang diperoleh melalui sosialisasi
pada keluarganya pada usia pertumbuhan dan perkembangan
yang mendapat penguatan di lingkungan militer pada usia
dewasa sehingga hal itulah mendominasi sikap dan prilaku
bertutur dalam keluarga pada komunitas TNI di Kodim
1412 Kolaka.
b. Perspektif sosiologis perempuan pada
perkawinan
noncampuran , bahwa perilaku tindak tutur suami dalam
keluarga cenderung menanamkan
nilai-nilai sosial
kesantuanan berbahasa, karena dalam bertutur suami
senantiasa menghargai dan menghormati istri dan anggota
keluarga yang lain. Hal ini disebabkan oleh penggunaan
fungsi bahasa interaksional dan refresentasi, sehingga
memberikan dampak positif
secara sosiologis kepada
anggota keluarga pada komunitas TNI di Kodim 1412
Kolaka. Kesantunan berbahasa suami yang dipresentasikan
dalam keluarga tidak terlepas dari pendidikan dan
penanaman nilai-nilai yang kuat dari keluarga dan
lingkungan yang melatari kepribadian pada usia
pertumbuhan dan perkembangan, sehingga hal itu menjadi
jeruji terhadap nilai-nilai baru pada usia dewasa khususnya
nilai- nilai dari komunitas TNI.
3. Dampak psikologis terhadap perempuan perilaku tindak tutur
komunitas TNI dalam keluarga di Kodim 1412 Kolaka.
a. Dampak psikologis kepada perempuan/ istri perilaku tindak
tutur suami dalam keluarga pada perkawinan campuran
adalah (1) berkurangnya rasa simpati dan penghormatan
kepada suami, (2) bergesernya rasa cinta kasih yang tulus
menjadi kepatuhan yang terpaksa, (3)
hilangnya rasa
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kehangatan dan kebahagiaan dalam menjalani hidup berumah
tangga, dan (4) timbulnya rasa penyesalan yang berakhir
dengan menyalahkan diri sendiri sehingga menimbulkan
keputusasaan akan harapan menjalin hubungan yang lebih
baik pada keluarga komunitas TNI di Kodim 1412 Kolaka.
b. Dampak psikologis terhdap perempuan perilaku tindak tutur
suami dalam keluarga pada perkawinan noncampuran adalah
(1) terdapatnya ketentraman dan kebahagiaan, (2) timbulnya
rasa penghargaan dan penghormatan yang tulus, (3)
terdapatnya kehangatan dan kesenangan, (4) tumbuhnya rasa
cinta kasih yang tulus, (5) tumbuhnya semangat dan
kehangatan, dan (6) timbulnya rasa bangga dalam memilih
pasangan hidup di komunitas TNI di Kodim 1412 Kolaka.
4. Dampak sosiologis terhadap perempuan perilaku tindak tutur
komunitas TNI dalam keluarga di Kodim 1412 Kolaka.
a. Dampak sosiologis perilaku tindak tutur suami dalam keluarga
pada perkawinan campuran adalah (1) istri merasa terisolir
dari keluarga sendiri, hubungan kepada keluarga suami
menjadi renggang, kurangnya kedekatan antara anak dengan
orang tua, (2) terdapatnya perasaan iri dan malu kepada orang
yang hidupnya bahagia sehingga perempuan (istri) menutup
diri dengan orang lain, (3) hubungan suami-istri menjadi kaku
dan hierakhi, (4) adanya perasaan tidak berdaya sehingga
pengabdian terhadap suami tidak tulus yang disebabkan oleh
ketergantungan ekonomi dan tuntutan sistem, (5) lunturnya
rasa hormat anak kepada orang tua, (6) kurangnya sosialisasi
nilai dan norma pada pendidikan anak dalam keluarga.
Perempuan dalam hal ini selalu mengutamakan kepentingan
“Me” dibanding dengan “I” dan terinternalisasinya nilai
baru yang dapat memengaruhi basic personality structure pada
istri yang memungkinkan istri bersikap dan berperilaku sama
dengan nilai yang baru dirinternalisasi dalam keluarga
komunitas TNI di Kodim 1412 Kolaka.
b. Dampak sosiologis perilaku tindak tutur suami dalam keluarga
pada perkawinan noncampuran adalah: (1) adanya kehangatan
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hubungan suami-istri dan anggota keluarga yang lain, (2)
tidak terdapatnya perasaan malu kepada orang lain,(3)
kedekatan dan keakraban kepada orang tua kedua belah
pihak, (4) sosialisasi dan penanaman nilai dengan baik
kepada anak-anak, (5) dihargai dan dihormati oleh masyarakat
dengan tulus, dan (6) timbulnya rasa hormat dan penghargaan
yang tulus dari istri dan anak-anak dalam keluarga komunitas
TNI di Kodim 1412 Kolaka.
c. Dampak sosiologis bagi perempuan yang berada pada
kelompok perwira adalah para istri cenderung menjaga “front
Stage” lebih ketat dibandingkan perempuan yang berasal dari
kelompok Tamtama dan Bintara. Hal ini disebakan oleh
tuntutan sistem sosial yang senantiasa menghendaki integrasi
dan latency untuk keseimbangan dan kestabilan sistem
tersebut baik dalam keluarga maupun pada komunitas militer
itu sendiri.
Berdasarkan hasil ekpolorasi, analisis, dan temuan dari penelitian
ini maka beberapa saran dapat diajukan.
1. Penggunaan fungsi bahasa
instrumental, personal, dan
regulatori yang mempresentasikan perilaku tindak tutur yang
tidak santun oleh suami/ /ayah adalam rumah tangga berdampak
negatif secara psikologis dan sosiologi kepada anggota keluarga
khususnya kepada perempuan dalam hal ini istri, dan anakanak. Oleh karena itu, penggunaan fungsi-fungsi bahasa
tersebut hendaknya diminimalisir oleh seorang suami/ayah
sehingga tercipta suasana keluarga yang damai, sejahtera,
tenteram dan bahagia.
2. Keluarga berfungsi sebagai wadah sosialisasi, afeksi, edukatif,
dan religius. Oleh kerena itu, disarankan kepada orang tua
khususnya ayah dalam menjalin komunikasi interpersonal
dengan anggota keluarga diharapkan mempresentasikan fungsifungsi bahasa interaksional, refresentasi dan imajinatif karena
hal itu akan menjadi model bagi anak-anaknya, sehingga suatu
keluarga dapat menciptakan generasi-generasi bangsa yang
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memiliki besic personality strukture yang baik dan kokoh di
masa yang akan datang.
3. Prajurit TNI merupakan pilar bangsa yang diharapkan menjaga
kesatuan Negara Republik Indonesia sebagaimana semboyannya
yang terukir ―NKRI Harga Mati‖ dan ―Setia Hinga Akhir‖. Oleh
karena itu, kekokohan dan kesetiaan seorang prajurit ditunjang
oleh kekokohan dalam keluarganya, sehingga disarankan
kepada prajurit TNI senantiasa menjaga kesejahteraan dan
kebahagiaan keluarganya dengan cara tidak mebawa pola-pola
sikap dan perilaku tindak tutur kemiliteran dalam keluarga,
karena hal tersebut akan mensubbordinasi kaum perempuan
khususnya istri dan akan berdampak negatif dalam menjalin
komunikasi interpersonal antarsuami istri.
4. Perkawinan adalah suatu hal yang amat sakral, oleh karena itu,
dalam pemilihan pasangan hidup diperlukan kecerdasan dan
kekuatan cinta yang berlandaskan keimanan dan kasih sayang
yang tulus. Kecerdasan yang dimaksudkan peneliti adalah
kecerdasan dalam memilih pasangan hidup adalah
kita
seharusnya mengetahui latar belakang budaya, sosial, ekonomi,
adat-istiadat, dan keluarga dari calon pasangan kita.
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