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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara majemuk, di mana penduduknya memiliki 

berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda. Salah satu perbedaan yang 

paling mencolok adalah perbedaan etnis. Berdasarkan sensus penduduk yang 

dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, Indonesia dihuni oleh kurang 

lebih 1.331 etnis. Perbedaan tersebut memungkinkan terjadinya pernikahan 

campuran atau pernikahan beda etnis. Semakin banyak ditemui pernikahan beda 

etnis di Indonesia. Beberapa artis di Indonesia seperti Asty Ananta yang beretnis 

Jawa menikah dengan Hendra Suyanto yang beretnis Tionghoa atau putri Presiden 

Jokowi, Kahiyang Ayu yang beretnis Jawa dengan Bobby Nasution yang beretnis 

Batak (IDN times, 2020). Asmore (2001) menjelaskan bahwa etnis bekaitan dengan 

faktor sosiologis seperti garis keturunan atau di mana individu tersebut dibesarkan. 

Pasangan beda etnis merupakan pasangan suami istri yang memiliki perbedaan 

kebudayaan seperti perbedaan nilai, perilaku, dan kepercayaan (DeVito, 2016). 

Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada salah satu subjek 

mengenai kesulitan yang pernah dihadapi bersama pasangan sebagai pasangan beda 

etnis. 

“…dulu pernah pas ngasihtau anak, masalah sepele sih. Aku kan orang 

Jawa, suamiku keturunan Tionghoa. Pas itu anakku yang cewek kan lagi 

makan duduk depan pintu. Ya tak marahin kan terus, soale udah sering tak 
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bilangin, gadis-gadis ojok duduk deket pintu. Nah suamiku reflek bilang,  

‘halah mitos doang itu, nggak usah terlalu percaya sama gitu-gituan lah, 

sudah ada yang ngatur masalah pamali’. Pas itu langsung lumayan sakit 

hati. Soalnya kan itu ajaran ibuku dari kecil, dan tak pake buat ngajarin 

anakku juga. Lah kok malah suami yang ngece. Apalagi kan itu ajaran turun 

temurun. Setelah masalah itu aku sering ngingetin anakku ini itu kalau 

nggak ada suamiku. Terutama yang berhubungan sama budaya Jawa. Ya 

biar nggak diremehin lagi.” 

(Komunikasi personal dengan istri, HM, 19 Februari 2020) 

Dapat dilihat pada pernyataan subjek tersebut bahwa adanya perbedangan 

keyakinan antara subjek dengan pasangannya yang disebabkan perbedaan budaya. 

Subjek mengalami sakit hati karena pasangannya terkesan menyepelekan ajaran 

dari etnisnya yang subjek terapkan untuk mendidik anak mereka. Namun pasangan 

subjek tidak menanggapinya dengan serius. Subjek menyayangkan hal tersebut 

karena ternyata pasangannya tidak melihat betapa penting dan berartinya ajaran dari 

etnisnya yang telah diterapkan turun temurun dalam keluarganya.  

Salah satu subjek lain juga mengungkapkan salah satu kesulitan yang 

pernah dihadapi sebagai pasangan beda etnis. 

“…pas itu lagi bahas soal anak. Kita lagi mempertimbangkan anak kita ini 

mau dileskan alat musik apa nggak, soalnya dari dulu istri lihat anak 

temennya dia kok bagus bisa main alat musik, jadi pengen anaknya juga 

bisa. Ya saya bilang, nggak ada salahnya ngasah kemampuan anak, tapi 

anak kita udah les beberapa mata pelajaran. Saya ngerasa kasian aja nanti 
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anaknya capek, malah nggak ada waktu main dan masih kecil juga kan, toh 

juga anaknya sebenernya lebih suka gambar daripada main musik. Saya 

juga bilang, jangan terlalu terpengaruh sama anaknya orang lain, kan 

beda-beda. Tapi terus istri saya kesel, tiba-tiba dia bilang pantes saya 

maunya sendiri, egois, percuma debat sama saya yang atos, soalnya orang 

Batak. Ya saya kaget, kok tiba-tiba bawa-bawa soal etnis saya, padahal ya 

nggak ada hubungannya, dan nggak semua orang Batak kayak gitu. 

Masalah kayak juga gitu bisa diomongin baik-baik. Habis itu anak kita tetep 

dileskan musik sih, soalnya saya juga capek bahasnya. Nanti malah dia 

bawa-bawa soal etnis saya lagi kalau saya nentang, jadi yaudah terserah 

dia mau gimana.” 

(Komunikasi personal dengan suami, WK, 19 Februari 2020) 

Melalui wawancara tersebut dapat dilihat bahwa pasangan subjek 

menjadikan stereotip etnis subjek sebagai alasan bahwa subjek tidak bisa diajak 

kooperatif dalam mengambil keputusan bagi anak mereka. Subjek menganggap 

masalah tersebut bisa diselesaikan dengan baik tanpa harus mengaitkan dengan 

etnis subjek. Ucapan yang dikatakan oleh pasangan subjek tersebut membuat 

subjek kecewa karena subjek merasa pasangannya percaya dengan stereotip yang 

subjek anggap tidak akurat. 

 Kedua wawancara tersebut menunjukkan adanya perbedaan budaya 

menghasilkan ketidaksamaan pemikiran antara pasangan beda etnis mengenai cara 

mereka mendidik anak. Pada akhirnya, mereka tidak dapat menyatukan tujuan yang 

sama karena adanya perbedaan kebudayaan tersebut, terutama ketika membahas 
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mengenai cara mendidik anak mereka. Perbedaan budaya dapat mempengaruhi 

banyak hal di dalam keluarga, bahkan juga mempengaruhi penentuan pola asuh 

kepada anak (Hutajulu, 2015). 

Studi menyatakan bahwa suami istri yang menerapkan co-parenting 

memiliki hubungan yang lebih kuat, sehingga pola asuh dan output yang didapatkan 

sang anak lebih baik dibandingkan dengan pasangan biasa atau pasangan suami istri 

pada umumnya (Abidin & Brunner, 1995; Bearss & Eyberg, 1998; Frosch, 

Mangelsdorf, & McHale, 2000). Co-parenting juga menjadi aspek yang penting 

dalam proses menerapkan pola asuh (Khorlina & Setiawan, 2017). Co-parenting  

sendiri adalah cara suami dan istri bekerja sama dalam mengasuh anak (Feinberg, 

2002). Di dalam co-parenting terdapat komitmen, kesepakatan, dan juga 

koordinasi, karena hal-hal tersebut merupakan usaha yang dilakukan oleh suami 

dan istri dalam mengasuh atau mendidik anak (McHale & Lindahl, 2011). Etnis dan 

ras merupakan faktor dalam membentuk co-parenting. Perbedaan budaya, 

keluarga, dan norma dalam lingkungan menjadi dasar dari pembagian peran suami 

dan istri dalam co-parenting (Feinberg, 2003). Perbedaan dalam keluarga tersebut 

dapat mempengaruhi pengalaman kecil anak dan membuat suami dan istri kesulitan 

dalam melakukan co-parenting (Feinberg, 2003). 

Menurut Feinberg (2003), Co-parenting memiliki 4 multi domain, yaitu 

childrearing agreement, co-parental support, division of labor, dan joint 

management of family dynamics. Kemudian multi domain tersebut dikembangkan 

kembali oleh Feinberg, Brown, & Kan (2012) menjadi 5 multi domain yaitu, 

childrearing agreement (co-parenting agreement), co-parental support (co-
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parenting undermining, endorse partner parenting), division of labor, joint 

management of family dynamics (exposure to conflict), dan co-parenting closeness.  

Childrearing agreement dijelaskan sebagai suami dan istri memiliki 

pandangan yang sama dalam mendidik anak. Ini penting bagi pasangan beda etnis 

agar kedua belah pihak dapat memahami maksud yang ingin disampaikan satu sama 

lain terlepas perbedaan yang ada. Co-parental support adalah cara kedua belah 

pihak untuk saling menghormati, mengakui, dan saling mendukung setiap 

kontribusi yang telah diberikan oleh pasangannya. Adanya perbedaan pada 

pasangan beda etnis hendaknya tidak menjadi halangan bagi mereka untuk saling 

menghormati dan saling memberikan dukungan. Karena ketika mereka tidak dapat 

saling mendukung, baik suami maupun istri akan mengekspresikan ketidakpuasan 

mereka dengan cara meremehkan satu sama lain, melalui kritik dan saling 

menyalahkan (Belsky, Woodworth, & Cncic, 1996; McHale, 1995; Weissman & 

Cohen, 1985). Hal tersebut dapat dilihat melalui kedua wawancara di atas yang 

menunjukkan efek negatif ketika pasangan beda etnis tidak dapat menghormati dan 

mendukung satu sama lain. Division of labor adalah cara suami dan istri membagi 

peran dan tanggung jawab mereka dalam mendidik anak, mengurus rumah, 

finansial, dan masalah kesehatan. Bagi pasangan beda etnis yang memiliki 

pandangan yang berbeda dalam berbagai hal, mereka dapat menemui kesulitan 

ketika harus membagi peran dan tanggung jawab mereka sebagai orangtua. Maka 

dari itu penting bagi pasangan beda etnis untuk membagi peran serta tanggung 

jawab mereka dengan seimbang dan mengenyampingkan perbedaan yang ada.  

Joint family management adalah cara suami dan istri untuk mengendalikan 
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perilaku maupun komunikasi mereka. Hal ini bertujuan untuk menjaga kohesivitas 

dalam keluarga dan menyeimbangkan interaksi maupun perilaku baik suami dan 

istri kepada anak. Perdebatan yang dapat muncul karena adanya perbedaan 

pandangan, keyakinan, atau nilai, dapat memengaruhi cara kedua belah pihak 

bersikap satu sama lain dan jika tidak dapat dikontrol dengan baik, maka hal ini 

juga dapat memengaruhi dinamika di dalam keluarga. Karena suami dan istri 

seharusnya menjadi standar bagaimana berperilaku yang benar bagi anggota 

keluarga. Co-parenting closeness adalah pengalaman pasangan selama bekerja 

sama dalam satu tim sebagai suami dan istri. Pasangan beda etnis yang berproses 

bersama sebagai orangtua akan menjadi saksi bersama perkembangan mereka 

selama ini dalam mendidik anak. Adanya berbagai macam perbedaan di antara 

mereka akan menjadi pengalaman yang dapat mereka jadikan pelajaran satu sama 

lain untuk berproses lebih baik lagi. 

Feinberg (2003) menyebutkan tiga faktor yang mempengaruhi co-

parenting, yaitu individual level influences, family level influences, extrafamilial 

level influences. Individual level influences dijelaskan sebagai karakter yang 

dimiliki suami dan istri yang berperan penting terhadap perilaku mereka dalam 

mendidik anak (Feinberg, 2003). Family level influences adalah adanya komunikasi 

dua arah yang dilakukan oleh kedua belah pihak (Kitzmann, 2000). Extrafamilial 

level influences adalah adanya pemberian social support sehingga dapat 

mengurangi tingkat stres (Feinberg, 2003). 

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat dilihat bahwa komunikasi yang 

merupakan bagian dari family level influences dan agreeableness yang merupakan 



 

 

7 
 

bagian dari individual level influences, memiliki peran dalam pembentukan co-

parenting. 

Komunikasi yang merupakan bagian dari family level influences 

mempunyai peranan yang penting di dalam co-parenting karena kelima multi 

domain co-parenting, childrearing agreement, co-parental support, division of 

labor, joint management of family dynamics, dan co-parenting closeness 

membutuhkan komunikasi yang baik di dalamnya. Kelima multi domain tersebut 

sejalan dengan faktor efektivitas sebuah komunikasi yaitu keterbukaan, memiliki 

empati, perasaan yang positif, dan keseimbangan (DeVito, 1978). 

Komunikasi adalah cara yang dilakukan manusia untuk menciptakan dan 

membagikan hal yang ingin mereka sampaikan baik secara verbal maupun non-

verbal (Olson, DeFrain, Skogrand, 2003). Komunikasi membuat manusia dapat 

saling menjalin hubungan baik di tempat kerja, kehidupan sehari-hari, rumah 

tangga, sekolah, dan di manapun selama manusia berada (Onong, Uchjana, 

Effendy, 2003). Kunci dari kesuksesan sebuah hubungan adalah dengan memiliki 

komunikasi yang baik (Markman, Stanley, Jenkins, & Blumber, 2004). Komunikasi 

yang baik meliputi hal-hal seperti, terbuka ketika mengekspresikan perasaan, 

memberikan tanggapan-tanggapan yang positif, dan juga menunjukkan rasa empati 

(DeVito, 2016). 

Komunikasi yang baik perlu diterapkan pada pasangan beda etnis. Setiap 

etnis memiliki ciri khas masing-masing, sehingga adanya perbedaan kebudayaan 

antar satu sama lain (Tuapattinaya & Hartati, 2014). Adanya perbedaan latar 

belakang seperti perbedaan perilaku, nilai, dan kepercayaan (DeVito, 2016), 
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membuat mereka harus menghadapi beberapa hambatan seperti, stereotip, 

prasangka, etnosentrisme, keterasingan, dan ketidakpastian (Adriana 2012). 

Perbedaan kebudayaan yang ada dapat mempengaruhi bagaimana pesan yang ingin 

disampaikan dapat dimengerti maupun diterima dengan baik oleh pasangan (Olson, 

DeFrain, & Skogrand, 2003).  

Ketika telah memiliki anak, kehadiran komunikasi akan semakin penting 

(Olson, DeFrain, & Skogrand, 2003). Jika suami dan istri tidak mampu membangun 

komunikasi yang baik, seperti tidak dapat mengekspresikan pandangan, perasaan, 

maupun keinginan mereka dengan jelas, maka mereka memiliki kemungkinan 

gagal dalam membentuk kepribadian anak (Olson et al, 2008). Olson, DeFrain, & 

Skogrand (2003) menjelaskan bahwa membentuk kepribadian anak merupakan 

salah satu hasil dari pola asuh. Hal ini membuat komunikasi menjadi pilar yang 

penting dalam co-parenting pada pasangan beda etnis. Dengan adanya perbedaan 

tersebut, memungkinkan terjadinya perbedaan nilai atau pendapat, termasuk dalam 

pengasuhan.  

Agreeableness yang merupakan bagian dari individual level influences 

(Feinberg, 2003), memiliki peranan penting dalam co-parenting. Agreeableness 

adalah karakteristik kepribadian yang memiliki rasa kasih sayang, empati, baik hati, 

pengertian, dan dapat diajak bekerja sama dengan baik (John & Srivastava, 1999). 

Mereka biasanya dipandang sebagai orang yang baik hati dan positif. Hal tersebut 

membuat mereka menjadi individu yang dapat dipercaya (Goldbreg, 1981). 

Karakteristik tersebut berperan dalam salah satu multi domain co-parenting, yaitu 

co-parental support dan joint management of family dynamics. 
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Pasangan dengan karakteristik kepribadian agreeableness digambarkan 

sebagai pasangan yang memiliki rasa empati yang tinggi di dalam pikiran, perasaan, 

dan juga perilakunya. Karakteristik kepribadian pada suami dan istri akan 

memberikan kontribusi yang besar terhadap cara berpikir dan tingkah laku mereka 

(Belsky & Jaffee, 2006; Kochanska, Friesenborg, Lange, & Martel, 2004). Individu 

dengan karakteristik kepribadian agreeableness dapat lebih mengatur emosi dalam 

interaksi interpersonal. Mereka juga lebih mampu untuk mengatasi konflik dan 

dapat mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi (Donnellan, Conger, & 

Bryant, 2004). Dengan memiliki karakteristik kepribadian agreeableness, pasangan 

beda etnis dapat bersikap positif dalam menyikapi perbedaan yang ada. Kedua 

belah pihak menjadi lebih menghormati dan menghargai, memiliki pandangan 

positif antar satu sama lain, sehingga co-parenting dapat dilakukan dengan baik. 

Penelitian terdahulu mengenai komunikasi terhadap pola asuh yang pernah 

dilakukan oleh Hutajulu (2015) menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa ketika 

pasangan dapat menerapkan komunikasi yang efektif, seperti keterbukaan, empati, 

perasaan positif, dukungan, dan keseimbangan, maka pola asuh yang baik akan 

terbentuk. Sementara penelitian mengenai agreeableness terhadap pola asuh pernah 

diteliti oleh Prinzie, Stams, Dekovič, Reijntjes, & Belsky (2009). Penelitian 

tersebut menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa karakteristik kepribadian yang 

tercakup dalam Big Five, termasuk agreeableness, mempengaruhi cara suami dan 

istri membentuk pola asuh. Meskipun kedua penelitian tersebut membahas 

mengenai komunikasi dan agreeableness, penelitian yang membahas peran 

komunikasi dan agreeableness terhadap co-parenting pada pasangan beda etnis 
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masih jarang ditemukan. Kedua penelitian tersebut membahas mengenai pola asuh, 

di mana pola asuh adalah cara suami dan istri membimbing anak dengan cara 

mereka masing-masing dan mempunyai pengaruh terhadap tumbuh kembang anak 

(Baumrind, 2004). Berbeda dengan co-parenting yang merupakan cara suami dan 

istri bekerja secara bersama-sama dalam mengasuh anaknya (Feinberg, 2002). 

Penelitian yang secara khusus meneliti mengenai komunikasi maupun 

agreeableness terhadap co-parenting juga masih jarang ditemukan. 

Penelitian ini penting untuk diteliti mengingat minimnya penelitian yang 

membahas peran komunikasi dan agreeableness terhadap co-parenting pada 

pasangan beda etnis. Penelitian mengenai co-parenting mayoritas membahas pada 

pasangan yang telah bercerai. Seperti penelitian milik Christensen & Rettig (1996) 

yang membahas mengenai hubungan pernikahan kedua dengan co-parenting atau 

penelitian milik Hardesty & Ganong (2006) yang membahas mengenai co-

parenting yang dilakukan dengan mantan suami yang kasar. Pengertian co-

parenting sendiri sebenarnya dapat diterapkan pula pada pasangan yang tidak 

bercerai. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi 

pasangan beda etnis maupun bagi penelitian selanjutnya. Maka dari itu peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Peran Komunikasi dan 

Agreeableness Terhadap Co-Parenting Pada Pasangan Beda Etnis. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Mayor 
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Apakah komunikasi dan agreeableness berperan secara siginifikan terhadap 

co-parenting pada pasangan beda etnis? 

2. Minor 

a. Apakah komunikasi berperan secara siginifikan terhadap co-parenting 

pada pasangan beda etnis? 

b. Apakah agreeableness berperan secara siginifikan terhadap co-

parenting pada pasangan beda etnis? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mayor 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran komunikasi dan agreeableness 

terhadap co-parenting pada pasangan beda etnis. 

2. Minor 

a. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran komunikasi terhadap co-

parenting pada pasangan beda etnis. 

b. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran agreeableness terhadap co-

parenting pada pasangan beda etnis. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap 

perkembangan ilmu Psikologi, terutama psikologi pernikahan, terkait co-

parenting, komunikasi, dan agreeableness. 
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2. Manfaat praktis 

a. Bagi pasangan beda etnis 

Melalui penelitian ini, peneliti ingin memberikan wawasan baru 

mengenai faktor-faktor yang berperan dalam co-parenting bagi 

pasangan beda etnis, agar dapat menjadi acuan bagi pasangan beda etnis 

dalam menerapkan co-parenting. 

b. Bagi konselor keluarga 

Penelitian ini juga hendaknya dapat menjadi wawasan baru bagi 

konselor keluarga yang sedang atau akan menangani pasangan beda 

etnis sebagai klien. Pasangan beda etnis tidak sama dengan pasangan 

yang memiliki etnis sama. Adanya perbedaan kultur seperti perbedaan 

nilai, kepercayaan, dan pandangan, membuat mereka dapat menyikapi 

segala sesuatu dengan berbeda pula. 

c. Bagi pasangan pra-nikah 

Penelitian ini juga dapat dijadikan acuan bagi pasangan beda etnis yang 

hendak menikah agar dapat mempersiapkan diri mereka dengan segala 

perbedaan ada. 

d. Bagi penelitian selanjutnya  

Penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya yang 

ingin membuat penelitian serupa. 

 


