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Abstrak 

 

Penelitian ini berawal dari ketertarikan dengan adanya realitas yang terjadi, dimana 

awal keterterikan untuk mengangkat topik skripsi mengenai Makna Pernikahan Amalgamasi 

Dikalangan Perempuan Tionghoa (Studi Pada Mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas Airlanggan, Surabaya) adalah ketika peneliti melihat kepercayaan etnis Tionghoa 

yang tetap mempertahankan garis keturunan dengan menikah sesma etnis Tionghoa. Dari 

latar belakang tersebut, setting penelitian ini memilih mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi 

khususnya pada mahasiswi Tionghoa untuk menjadi informan pada penelitian ini. Secara 

kontekstual, mahasiswi keturunan Tionghoa berkaitan dengan persoalan mereka sebagai 

perempuan Tionghoa yang belum menikah dan dalam masa tahap pemilihan pasangan. Untuk 

menganalisa realitas ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bantuan 

teori interaksionalisme simbolik menurut Herbert Blumer sebagai panduan analisis dalam 

penelitian ini. Penelitian ini mengulas tentang makna pernikahan amalgamasi dikalangan 

perempuan Tionghoa yang belum menikah tepatnya pada mahasiswi Tionghoa. Paradigma 

yang digunakan adalah paradigma definisi sosial, karena sesuai dengan topik permasalahan 

dan teori yang digunakan. Dalam penelitian ini, informan menyatakan bahwa makna 

pernikahan amalgamasi merupakan pernikahan pasangan dengan dua budaya berbeda yang 

tidak ingin dilakukan. Hal ini terkait tentang sebagai keturunan Tionghoa mereka tidak ingin 

menikah dengan etnis lain. Keinginan untuk menikah dengan sesma etnis Tionghoa muncul 

ketika menyadari sebagai keturunan Tionghoa mereka juga ingin menikah dengan sesama 

etnis Tionghoa. Jika ditinjau dari teori Blumer, makna pernikahan amalgamasi berasal dari 

interaksi sosial yang berlangsung dengan seseorang yang penting yaitu keluarga, keluarga 

memberikan dorongan untuk memilih pasangan sesama etnis Tionghoa dan adanya 

pengalaman dalam keluarga yang telah melakukan pernikahan amalgamasi. Hal tersebut 

membuat makna yang dipahamasi disempurnakan dalam proses interaksi sosial dengan 

memilih kriteria pasangan sesama etnis Tionghoa. 

 

Abstract 

This reserach originated from the interest of researchers with the reality of what 

happened, where the beginning of researchers interested in the topic of the thesis Meaning of 

Marriage Amalgamation Among Chinese Women (Study on Student of Faculty of Destistry 

Airlangga University) is when researchers looked Chinese ethnic trust which retains lineage 

with married among fellow ethnic Chinese. This is shown in early adult individuals of 

Chinese which is under mate selection prefer to find a mate which have similar ethnic. From 

the background, this research setting choose student of Faculty of Dentistry especially the 



Chinese student to be informants in this research. Contextually, student of Chinese descent 

related to their issues as Chinese women that unmarried and in the mate selection stage. To 

analyze this reality researchers using qualitative research methods with the help of theory of 

symbolic interaction according to Herbert Blumer as a guide to analysis in this research. In 

this research review of meaning of marriage among Chinese Women that unmarried precisely 

the Chinese student. The paradigm used is the paradigm of social definition, because 

according to the topic of problems and theory that used. In this research, informants stated 

that meaning of marriage amalgamation is the marriage couple with two different cultures 

that wan’t to do. This is related as Chinese descent they do not want to get married with other 

ethnic. The desire to marry a fellow ethnic Chinese appear when realized as Chinese descent 

they also want to get married to fellow ethnic Chinese. If the terms of the theory of Blumer, 

actions taken by the Chinese women that unmarried by selecting a pair of fellow ethnic 

Chinese a meaning derived from of meaning that is understood about the marriage of 

amalgamation and marriage. It makes sense to understand enhanced in the process of social 

interaction by selecting criteria fellow ethnic Chinese couples. 

Keywords: Chinese, marriage amalgamation, symbolic interaction 

1. PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Letak geografis 

Indonesia berada diantara dua samudra yaitu samudra Hindia dan samudra Pasifik dan berada 

di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia serta terletak di garis khatulistiwa. 

Salah satu keunikan dari Indonesia adalah banyaknya suku dan etnis yang ada di Indonesia. 

Masyarakat Indonesia yang memiliki banyak suku bangsa, agama, dan ras, sebagai 

masyarakat multikultutral  yang dipandang  memiliki kesederajatan dalam bertindak di 

negara meski berbeda-beda suku bangsa, ras, maupun agama. Sebagai negara yang luas dan 

kaya akan sumber daya alamnya Indonesia ditinggali oleh berbagai suku, etnis dan budaya 

yang tersebar ke berbagai pelosok negeri, diantarannya ada Jawa, Madura, Dayak, Batak, 

Tionghoa dan lainnya. Salah satu etnis yang cukup berpengaruh adalah etnis Tionghoa yang 

terkenal akan pengguasaan pasar.  

Etnis Tionghoa sebagai salah satu keberagaman yang dimiliki Indonesia, telah 

menjadi etnis yang berbudaya khas. Kekhasan budaya tersebut karena adanya suatu unsur 

yang telah membuat budaya tersebut khas. Kehidupan masyarakat etnis Tionghoa di 

Indonesia memang sangat menarik, perilaku ekonomi warga etnis Tionghoa telah 



menyumbangkan beragam kegiatan perekonomian bangsa Indonesia baik yang bersifat positif 

maupun negatif. Sedangkan budaya yang dimiliki memperkaya keunikan khasanah budaya 

Indonesia. Setelah negara Indonesia merdeka, orang Tionghoa yang berkewarganegaraan 

Indonesia digolongkan sebagai salah satu suku dalam lingkup nasional Indonesia, sesuai 

Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. 

Menurut Thung Ju Lan, pada masa kini telah banyak etnis Tionghoa telah lahir 

dan dewasa di Indonesia, bahkan telah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). 

Selanjutnya menurut Mely G. Tan, menyatakan bahwa di manapun etnis Tionghoa 

berada, mereka tetaplah lekat dengan kebudayaan Tionghoa, hal ini disebabkan oleh 

karakter negeri Tiongkok yang mempunyai tradisi menghormati negeri leluhur. Oleh 

karena itu, meskipun keturunan rakyat negeri tirai bambu ini terserak ke seluruh dunia 

dan telah beranak-cucu di tempat mereka tinggal, namun budaya Tionghoa tetap lekat 

dalam kehidupan sehari-hari mereka (Mia&Perdanawati, 2009:5). 

 

Migrasi mendorong munculnya masyarakat Tionghoa di Indonesia. Etnis Tionghoa 

bermigrasi ke Indonesia sejak adanya perdagangan oleh pedagang-pedagang Tionghoa, 

sehingga semakin banyak etnis Tionghoa yang datang untuk berdagang dan bermukim di 

berbagai derah di Nusantara, membuat pertumbuhan jumlah etnis Tionghoa di Indonesia 

semakin meningkat. Berdasarkan data statistik PBB pada tahun 1999, jumlah penduduk 

Indonesia seluruhnya sebesar 209.255.000 jiwa, sedangkan dari jumlah penduduk 

keseluruhan pada tahun 1999 jumlah penduduk Tionghoa yang ada di Indonesia adalah 

6.278.00 jiwa (Suryadinata, 2002:11). Dalam hal agama, sebagian besar orang Tionghoa 

menganut agama Budha, Tridharma dan agama Konghucu. Namun banyak pula yang 

beragama Katolik, Kristen dan Islam (Suryadinata, 2002:17). 

Dari sudut kebudayaan, orang Tionghoa terbagi atas Totok dan Peranakan. Peranakan 

adalah orang Tionghoa yang telah lama tinggal di Indonesia, mereka datang sejak jaman 

kolonial Belanda. Bukan hanya termasuk orang Tionghoa yang telah lama tinggal di 

Indonesia, hasil pernikahan yang dilakukan dengan perempuan pribumi menghasilkan 

keturunan Tionghoa yang juga disebut Peranakan. Tionghoa Peranakan bukan hanya sebagai 



bentuk asal tempat kelahiran tetapi juga sebagai kebudayaan baru yang terbentuk. Budaya 

yang terbentuk sebagai hasil pembauran dua budaya antara budaya etnis Tionghoa dengan 

salah satu budaya Indonesia. Tionghoa Peranakan merupakan keturunan nenek moyang 

Tionghoa yang berabad-abad tinggal di Indonesia, kebanyakan dari mereka sudah tidak bisa 

berbahasa Tionghoa. Sedangkan Totok didefinisikan dalam relasinya dengan sejarah 

kelahiran mereka di negara asal dan tingkat orientasi budaya serta politiknya terhadap negara 

leluhur mereka maupun yang berdarah etnis Tionghoa murni dan etnis Tionghoa yang lahir di 

Tiongkok. Totok merupakan pendatang baru yang sampai dua generasi dalam kehidupan 

sehari-harinya masih menggunakan bahasa Tionghoa. 

Seiring perkembangan zaman, bentuk kebudayaan banyak yang sudah mulai tidak 

dilakukan sebagai tradisi. Masyarakat kini telak mengkonsumsi kebiasaan budaya barat 

sehingga budaya asli sudah mulai terkikis. Setiap individu memiliki keyakinan kebudayaan 

yang berbeda-beda, banyak yang telah pudar meskipun budaya tersebut telah diyakini sebagai 

kebudayaan turun-temurun dari leluhur. Perkembangan zaman yang semakin modern 

membuat anak-anak muda saat ini sudah tidak mengenal akar tradisinya, begitu pula terkait 

pernikahan, banyak yang telah menikah dengan berbagai etnis maupun antar etnis tanpa ada 

pertentangan dalam keluarganya. Namun, dalam keluarga etnis Tionghoa terdapat 

kepercayaan bahwa menikah dengan sesama etnis Tionghoa dapat meneruskan garis 

keturunan leluhur. Keluarga Etnis Tionghoa memegang teguh sistem keluarga patriarki (Tan, 

2008:13). Sehingga terkait pernikahan bahwa sebagian besar keturunan Tionghoa tidak 

diperbolehkan menikah dengan etnis lain untuk mempertahankan keturunan dan budayanya. 

Pernikahan adalah kerja sama antara dua orang yang telah sepakat untuk hidup 

bersama hingga hayatnya. Agar kehidupan rumah tangga ini dapat langgeng  sepanjang masa, 

mutlak diperlukan ikatan yang kuat berupa rasa cinta dan saling  memahami. Dalam 

pernikahan suatu ikatan janji setia antara suami dan istri yang didalamnya terdapat suatu 



tanggung jawab dari kedua belah pihak. Janji setia yang terucap merupakan sesuatu yang 

tidak mudah diucapkan. Dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang 

Pernikahan, mendefinisikan pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  

Dalam mambahas tentang pernikahan, maka salah satu yang menarik adalah 

pernikahan amalgamasi atau yang disebut sebagai pernikahan beda etnis. Pernikahan beda 

etnis merupakan salah satu bentuk keragaman masyarakat Indonesia yang memiliki berbagai 

suku bangsa, ras, etnis dan lainnya. Adanya batas etnik yang ditandai oleh identitas kelompok 

masing-masing menyebabkan perkawinan antara suku di Indonesia tidak mudah dilakukan. 

Hal ini sering mendapat kesulitan, antara lain karena adanya anggapan jika seseorang 

menikah dengan orang di luar sukunya sendiri akan memerlukan waktu yang lama untuk 

mengadakan penyesuaian (Rizki, 2012:5). Dalam perkawinan campur ini terjadi proses 

akulturasi budaya antara pasangan yang mungkin menimbulkan konflik (stres akulturasi). 

Melalui adaptasi secara psikologis dan sosiokultural segala hal yang berkaitan dengan 

pasangannya serta latar belakang yang berbeda dapat diterima untuk menjalani rumah tangga 

bersama-sama.  

Etnis Tionghoa memiliki aturan sendiri dalam hal penentuan jodoh guna meneruskan 

kehidupannya. Mereka sangat pantang melakukan pernikahan dengan marga yang sama, 

namun guna menjaga harta keluarga agar kelak tidak jatuh ke tangan orang lain etnis ini 

mengusahakan adannya pernikahan satu nenek moyang yang berbeda marga. Adanya budaya 

dan kepercayaan yang dimiliki etnis Tionghoa dari leluhurnya negeri Tiongkok, yang 

menganggap pernikahan sesama etnis Tionghoa sangat penting dan harus dipertahankan 

untuk mempertahankan keberadaan budaya dan garis keturunannya. Hal ini menjadi menarik 

ketika berkaitan dengan amalgamasi atau perkawinan campuran antar etnis di Indonesia, 



dimana etnis Tionghoa tetap mempertahankan pernikahan antar etnisnya. meskipun sejak ada 

undang-undang yang menetapkan mereka merupakan salah satu suku dalam lingkup nasional 

Indonesia sehingga seharusnya batasan-batasan antara pribumi dan non-pribumi sudah tidak 

ada lagi. 

Pemilihan pasangan sesama Tionghoa dipengaruhi oleh lingkungan keluarga sebagai 

keturunan Tionghoa yang merasa lebih baik jika anak-anaknya yang belum menikah nantinya 

mendapat pasangan sesama etnis Tionghoa. Pernikahan beda etnis bagi perempuan Tionghoa 

tidak masalah jika hal tersebut meruapakan takdir. Namun tidak dipungkiri bahwa 

sesungguhnya di usia yang menginjak dewasa sebagai perempuan, perempuan keturunan 

Tionghoa lebih memilih untuk mencari pasangan sesama etnis Tionghoa. Hal ini juga 

ditunjukkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Whinda Arumsari di Surabaya. Hasil 

penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa individu dewasa awal Tionghoa yang sedang 

dalam tahap memilih pasangan ternyata akan lebih memilih untuk mencari pasangan yang 

memiliki kesamaan etnis (Arumsari, 2010:68). 

Adanya perbedaan anggapan pribumi dan non-pribumi yang membuat masyarakat 

terpetakkan dalam berpedaan pandangan budaya maupun kepercayaan. Hal ini dapat 

diketahui dari adanya kepercayaan etnis Tionghoa yang menganggap bahwa dalam 

pernikahan yang akan dilakukan sebaiknya dengan pasangan sesama etnis tionghoa dengan 

kepercayaan bahwa akan melanjutkan garis keturunan dan mempertahankan budaya yang 

dilakukannya. Makna merupakan pemahaman terhadap simbol-simbol maupun bahasa yang 

menunjukkan seseorang mengerti tentang pengertian terhadap suatu hal sehinngga akan 

mempengaruhi tindakan seseorang. Pernikahan amalgamasi dapat dilakukan oleh siapa saja 

sebagai suatu hal yang disetujui untuk dilakukan atau tidak disetujui. Pemikiran tentang 

pernikahan amalgamasi yang di teliti disini lebih difokuskan pada makna pernikahan 



amalgamasi bagi perempuan keturunan Tionghoa yang belum menikah terhadap pemilihan 

pasangan hidup. 

 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan paradigma Definisi Sosial untuk membahas tentang 

perempuan Tionghoa dalam memaknai pernikahan amalgamasi. Pada perkembangan teori 

interaksionisme simbolik menggunakan paradigma definisi sosial, karena memiliki pandangn 

bahwa kenyataan sosial mestinya didasarkan pada definisi subyektif individu dan 

interpretasinya (Soeprapto, 2002: 88). Pendekatan yang digunakan adalahan pendekatan 

kualitataif, yang mempertimbangkan sudut pandang individu, karena peneliti kualitatif 

mendekati sudut pandang pelaku melalui wawancara mendalam. Teknik penentuan informan 

menggunakan adalah Purposive dan subjek penelitian ini adalah perempuan Tionghoa 

maupun campuran yang belum menikah. Subyek yang difokuskan berdasarkan fokus 

penelitian merupakan mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. 

 

2. KERANGKA TEORITIS 

Teori Interaksionisme Simbolik Herbert Blumer 

Interaksionisme simbolik Blumer merujuk pada suatu karakter interaksi khusus yang 

berlangsung antar-manusia. Aktor tidak semata-mata bereaksi terhadap tindakan yang lain 

tetapi dia menafsirkan dan mendefinisikan setiap tindakan orang lain. Respon aktor selalu 

didasarkan atas penilaian makna tersebut. Bagi Blumer interaksionalisme simbolik bertumpu 

pada tiga premis; 

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada 

sesuatu itu bagi mereka 

2. Makna tersebut berasal dari “interaksi sosial seseorang dengan orang lain” 

3. Makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial berlangsung. 



Menurut blumer istilah interaksionisme simbolik ini menunjuk kepada sifat khas dari 

interaksi antar manusia. Kekhasannya adalah manusia saling menerjemahkan dan saling 

mendefinisikan tindakannya. Bukan hanya reaksi belaka dari tindakan orang lain, tapi 

didasarkan atas “makna” yang diberikan terhadap tindakan orang lain. Interaksi antar 

individu, diantarai oleh penggunaan simbol-simbol, interpretasi atau dengan saling berusaha 

untuk saling memahami maksud dari tindakan masing-masing.  

Tindakan manusia tidak disebabkan oleh “kekuatan luar” (sebagaimana yang 

dimaksudkan kaum fungsionalis struktural), tidak pula disebabkan oleh “kekuatan dalam” 

(sebagaimana yang dimaksud oleh kaum reduksionis psikologis) tetapi didasarkan pada 

pemaknaan atas sesuatu yang dihadapinya lewat proses yang oleh Blumer disebut self-

indication. Menurut Blumer proses self-indication adalah proses komunikasi pada diri 

individu yang dimulai dari mengetahui sesuatu, menilainya, memberinya makna, dan 

memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna tersebut. 

Analisa yang digunakan mengenai makna pernikahan amalgamasi dikalangan 

perempuan Tionghoa yang belum menikah ditekankan pada tiga premis utama 

Interaksionisme simbolik yaitu perempuan keturunan Tionghoa yang belum menikah akan 

bertindak berdasarkan makna-makna yang ada dalam etnis mereka, seperti tradisi dan 

kepercayaan yang kuat dalam etnis Tionghoa, tindakan yang akan diambil terkait 

ketertarikanya tentang pernikahan amalgamasi atau tidak berasal dari makna yang diperoleh 

melalui interaksi sosial dengan orang lain, dan ketika telah memahami makna yang 

mempengaruhi tindakannya maka makna yang diperoleh tersebut disempurnakan disaat 

proses interaksi sosial berlangsung. 

 

 



Makna Pernikahan Amalgamasi Dikalangan Perempuan Tionghoa Yang Belum 

Menikah Sebagai Refleksi Dari Tiga Premis Interaksionisme Simbolik 

Pernikahan amalgamasi merupakan suatu hal yang lumrah dan wajar di masyrakat. 

Namun pernikahan amalgamasi akan memiliki gambaran dan padangan yang berbeda pada 

etnis tertentu dengan keunikan dan sejarah yang dimiliki. Pernikahan amalgamasi dalam 

perkembangan masyarakat yang semakin modern memberikan pemikiran yang berbeda pada 

masyarakat dengan etnis tertentu. Etnis Tionghoa dengan keberadaannya sebagai salah satu 

etnis di Indonesia bagi individu keturunan Tionghoa memiliki makna tersendiri terhadap 

pernikahan amalgamasi. 

Teori Interaksionisme simbolik menjelaskan tentang makna pernikahan amalgamasi 

dikalangan perempuan Tionghoa yang belum menikah, ditekankan pada mahasiswi Fakultas 

Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Makna pernikahan amlgamasi yang diperoleh tidak 

hanya dari budaya tetapi melalui interaksi, baik dengan keluarga maupun lingkungan 

pendidikan. 

Tindakan Berdasarkan Makna Sosial 

Tindakan berdasarkan makna sosial dalam makna pernikahan amalgamasi dapat 

dilihat pada saat mahasiswi yang berasal dari keturunan etnis Tionghoa memberikan 

pandangannya mengenai pernikahan amalgamasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

informan DP, AA, IR, N, VVS, NW, K ketika ditanya mengenai pernikahan amalgamasi 

bahwa setiap informan memberikan salah satu poin besar yaitu tidak ingin melakukan 

pernikahan amalgamasi, hanya informan AA saja yang memberikan pernyataan tidak 

masalah jika pasangannya berasal dari etnis lain meskipun keluarga menganjurkan sesama 

etnis tetapi keluarga juga tidak memaksa dan hal tersebut lebih fleksibel. 



Seperti yang dinyatakan oleh informan DP, N, IR, K, S, NW bahwa untuk sebagai 

pemerhati adanya penikahan beda etnis mereka menyetujui adanya pernikahan amalgamasi. 

Pernikahan tersebut wajar untuk dilakukan, memandang orang lain melakukan pernikahan 

amalagamsi bukan suatu masalah bagi mereka. Namun di sini pernikahan amalgamasi tidak 

ingin dilakukan meskipun mereka menyetujui adanya pernikahan dua budaya yang berbeda. 

Meskipun dengan kedua orang tua yang berasal dari etnis berbeda tidak membuat infroman 

DP dan N ingin melakukan pernikahan amalgamasi. Hal ini juga ditegaskan oleh Informan IR 

yang menyetuji pernikahan amalgamsi terjadi bahwa IR sebagai pemerhati, namun untuk IR 

sendiri tidak sebagai keturunan Tiongho tidak ingin melakukan pernikahan antar etnis. 

Makna yang dipahami mengenai pernikahan amalgamasi membuat tindakan yang dilakukan 

berdasarkan makna yang ada pada pernikahan amalgamasi. 

Disini individu tidak begitu saja bertindak memutuskan untuk tidak melakukan 

pernikahan amalgamasi, tetapi menafsirkan dan mendefinisikan tindakan orang lain yang 

melakukan pernikahan amalgamasi. Pernikahan amalgamasi dinilai sebagai tindakan yang 

seharusnya tidak dilakukan, hal ini karena adanya makna yang dimiliki dalam diri sebagai 

identitas etnis Tionghoa. Makna pernikahan amalgamasi dikalangan perempuan Tionghoa 

yang belum menikah dapat diketahui berdasarkan tindakan yang dilakukan terhadap 

pengambilan keputusan dengan setuju atau tidaknya untuk melakukan pernikahan 

amalgamasi. Tindakan yang diambil merupakan salah satu yang dilakukan untuk meneruskan 

garis keturunan Tionghoa. 

Makna pernikahan bagi perempuan Tionghoa dapat dilihat sebagai tindakan yang 

akan diambil sebagai makna yang telah dipahami dalam pernikahan. Tindakan tersebut 

diperoleh berdasarkan interaksi yang dilakukan dengan keluarga maupun lingkungan. Karena 

dengan memaknai pernikahan dapat diketahui sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi 



tindakan perempuan Tionghoa untuk memilih tidak melakukan pernikahan di luar etnis 

Tionghoa. 

Menurut Blumer, aktor akan memilih, memeriksa, berpikir, mengelompokkan dan 

mentransformasikan makna dalam kaitannya dengan situasi di mana dan ke mana arah 

tindakannya. Pernikahan amalgamasi yang telah diketahui berdasarkan makna yang telah 

dipahami dan melalui pengalam yang diperoleh dari keluarga membuat perempuan Tionghoa 

yang belum menikah memilih menyetujui adanya pernikahan amalgamasi bagi mereka yang 

melakukannya. Kemudian memeriksa melalui adanya keluarga yang menikah dengan etnis 

berbeda dengan dua budaya yang berbeda membuat pola pikir yang berbeda pula. Sehingga 

pada akhirnya berpikir melalui makna yang telah diketahuinya untuk bertindak tidak ingin 

melakukan pernikahan amalgamasi. 

Perempuan Tionghoa yang belum menikah lebih memilih pasangan yang berasal dari 

etnis Tionghoa untuk mempertahankan garis keturunan keluarga Tionghoa dan sebagai bagai 

keturunan Tionghoa dia ingin mempertahankan identitasnya dengan tetap memilih pasangan 

dengan sesama etnis Tionghoa. Perempuan Tionghoa yang belum menikah memiliki rencana 

dalam kehidupan keluarganya dan keluarga yang akan terbentuk, karena dengan memilih 

pasangan sesama etnis Tionghoa mereka perpikir bahwa pola pikir yang sama akan 

membentuk keluarga yang terhindar dari perpecahan dalam keluarga. Makna pernikahan 

amalgamasi merupakan makna yang diperoleh melalui interaksi dengan orang lain, terutama 

dengan orang yang dianggap cukup berarti yaitu keluarga. Makna tersebut membuat individu 

bertindak terhadap keputusan yang diambil dengan memilih untuk tidak melakukan 

pernikahan amalgamasi. 

 

 



Makna diperoleh dari hasil interaksi sosial 

Makna pernikahan amalgamasi merupakan makna yang diperoleh melalui interaksi 

sosial yang dilakukan dengan orang lain. Adanya tindakan yang memutuskan untuk tidak 

melakukan pernikahan amalgamasi merupakan makna yang diperoleh dari hasil interaksi 

sosial. Ketika berada dilingkungan pendidikan yang mayoritas etnis Tionghoa hal ini 

memberikan pengaruh besar untuk mengetahui makna pernikahan amalgamasi. Sebagaimana 

yang disampaikan oleh DP, bahwa ketika di SMA negeri yang tidak banyak etnis Tionghoa, 

informan DP merasa jika tidak mengapa nantinya menikah dengan etnis Jawa, namun 

menginjak di bangku kuliah yang pada akhirnya bertemu dengan sebagian besar teman-teman 

Tionghoa membuat DP berfikir bahwa sebagi keturunan Tionghoa berkeinginan juga untuk 

memperoleh pasangan yang berasal dari etnis Tionghoa. 

Adanya kenyamanan yang diperoleh ketika berada dilingkungan sesama etnis 

Tionghoa semakin jelas bahwa interaksi yang dilakukan dengan lingkungan pendidikan dan 

individu lain yang sesama etnis Tionghoa membuat tindakan yang memutuskan untuk tidak 

melakukan pernikahan amalgamasi. Seperti halnya yang dijelaskan oleh N bahwa 

kenyamanan diperoleh ketika bergaul dengan teman-teman sesama etnis Tionghoa. Adanya 

kenyamanan tersebut membuat terbentuknya grup “eksklusif” seperti yang dinyatakan oleh 

DP. Sehingga hal ini sebagai salah satu yang dapat dilihat mengapa perempuan Tionghoa 

yang belum menikah memutuskan untuk memilih pasangan yang sesama etnis Tionghoa. 

Adanya kenyamanan dengan sesama etnis yang memiliki akar budaya yang sama, membuat 

makna pernikahan amalgamasi sebagai pernikahan beda etnis disingkirkan dan tidak disetujui 

untuk dilakukan. 

Interaksi yang dilakukan dengan orang lain terutama keluarga yang dianggap sangat penting 

bahwa keluarga mempengaruhi dalam memilih pasangan. Adanya interaksi yang dilakukan 



dengan keluarga yang memberi anggapan bahwa menikah dengan sesama etnis yang 

memiliki budaya yang sama akan lebih mudah untuk menyatu. Keluarga memberi batasan 

tentang pemilihan pasangan bahwa perbedaan etnis dan budaya nantinya akan memberi cara 

pandang yang berbeda. Keluarga yang berasal dari keturunan Tionghoa memberikan 

pengaruh besar dalam indentitas diri, bahwa hal ini memperkuat adanya batasan dalam etnis 

untk memilih basangannya. Etnis Tionghoa memilih pasangan yang berasal dari etnis 

Tionghoa sebagai dasar untuk tetap mempertahankan keberadaannya. Seperti yang 

dinyatakan oleh N bahwa memilih pasangan sesama etnis Tionghoa sebagai salah satu yang 

dapat dilakukan untuk tetap mempertahankan ras sehingga keturunan etnis Tionghoa tetap 

ada dan berlanjut. Sedangkan keluarga yang miliki akar tradisi yang kuat sehingga sangat 

memperngaruhi dalam melakukan tindakan berdasarkan makna yang telah dipahami, seperti 

yang disampaikan oleh informan S bahwa latar latar belakang keluarga sebagai etnsi 

Tionghoa sangat kental tradisi dan budaya yang dipegang sehingga membuat informan S 

lebih mendukung adanya pernikahan sesama etnis. 

Adat dan tradisi budaya Tionghoa yang masih dijalankan adalah keluarga VVS dan S, 

sedangkan informan DP, K, IR, N, NW sudah tidak menjalankan tradisi leluhur karena 

keluarga yang telah memeluk agama yang tidak memperbolehkan melakukan tradisi 

sembahyang dan upacara lain. Dalam tradisi yang dilakukan berdasarkan “kalender Cina”, 

kleuarga S selalu menjalankan tradisi yang telah turun-temurun dari leluhur. Tradisi di dalam 

keluarga yang masih sangat kental memperkuat hubungan interaksi yang terjalin melalui 

simbol-simbol budaya yang tetap dipertahankan sehingga hal tersebut mempengaruhi 

perempuan Tionghoa memaknai pernikahan amalgamasi. 

Pernikahan amalgamasi sebagai pernikahan pasangan yang berasal dari dua budaya yang 

berbeda, perniakahan tersebut bagi perempuan Tionghoa yang belum menikah dimaknai 

sebagai pernikahan dua budaya yang berbeda dan nantinya tidak dapat terjalin keselarasan 



dalam kehidupan rumah tangga karena memiliki akar budaya yang berbeda. Makna tersebut 

diperoleh melalui interaksi dengan keluarga yang memang memiliki akar budaya yang kuat 

dan budaya yang dimiliki berakar dari leluhur yang berasal dari negeri asing yaitu Tiongkok, 

begitu pula adanya pengaruh lingkungan yang selalu berada dilingkungan sesama etnis 

Tionghoa. Adanya interaksi yang diperoleh melalui keluarga dan lingkungan membentuk 

kleuarga memiliki batasan terhadap pemilihan pasangan sedangkan lingkungan memberikan 

dukungan karena selalu berada dengan sesama etnis Tionghoa. 

Makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial berlangsung 

Makna pernikahan amalgamasi diperoleh melalui interaksi sosial yang dilakukan 

dengan orang lain. Makna tersebut membuat individu memutuskan untuk tidak melakukan 

pernikahan amalgamasi merupakan makna yang diperoleh dari hasil interaksi sosial. Makna 

yang berasal dari interaksi sosial dengan orang lain tersebut membuat tindakan yang diambil 

bahwa pernikahan amalgamasi tidak ingin dilakukan dan memilih untuk medapat pasangan 

sesama etnis Tionghoa. Makna yang diperoleh tersebut disempurnakan di saat proses 

interaksi sosial berlangsung yaitu dengan memiliki kriteria pasangan yang sesama etnis 

Tionghoa.  

Berdasarkan temuan data yang diperoleh melalui informan DP, IR, N, NW, S, K 

bahwa setiap Informan memilih kriteria pasangan yang berasal dari sesama etnis yaitu etnis 

Tionghoa. Sebagai keturunan Tionghoa, di dalam diri setiap individu tetap ingin meperoleh 

pasangan sesama etnis Tionghoa. Keotomatisan sebagai keturunan Tionghoa yang ingin 

memperoleh pasangan sesama etnis Tionghoa menjadi point besar dalam kriteria pemilihan 

pasangan. 

Memilih pasangan yang sesama etnis Tionghoa merupakan keputusan yang diambil 

sebagai penyempurnaan tindakan yang dilakukan. Kriteria pasangan yang sesama etnis 



Tionghoa merupakan tindakan yang diambil berdasarkan makna tentang pernikahan 

amalgamasi yang disempurnakan disaat proses interaksi sosial berlangsung. Budaya leluhur 

yang dibawa dari negeri Tiongkok dianggap memiliki kepercayaan secara kuat yang telah 

diajarkan oleh leluhurnya sehingga secara garis besar memberikan dampak terhadap 

pemiliran pemilihan pasangan meskipun terdapat tradisi yang telah tidak dijalankan meskipun 

begitu akar budaya yang kuat menjadi tetap terbenam dalam diri keturunan Tionghoa. 

Dalam tiga premis Blumer yang telah diuraikan di atas dapat diambil point besar. 

Premis pertama, manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada 

pada sesuatu itu bagi mereka, yang berarti perempuan Tionghoa yang belum menikah 

bertindak untuk tidak menikah dengan berbeda etnis karena pernikahan amalgamasi dianggap 

sebagai pernikahan dau budaya berbeda yang membuat terbentuknya keluarga tidak dapat 

menjalankan keselarasan budaya dan memiliki pola pikir yang berbeda sehingga memilih 

untuk tidak melakukan pernikahan amalgamasi. 

Premis kedua, makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain. 

Makna pernikahan amalgamasi yang dianggap sebagai pernikahan dua budaya yang berbeda 

nantinya tidak memiliki pola pikir yang sama, hal ini diperoleh melalui interaksi dengan 

orang lain yang cukup penting yaitu keluarga. Terdapat pula makna yang diperoleh melalui 

keluarga besar yang telah menikah dengan etnis lain, dengan melihat keluarga yan menjalani 

kedua budaya terlihat adanya ketidak pastian budaya mana yang seharusnya dilakukan. 

Sehingga membuat makna yang ada pernikahan amalgamasi bagi individu untuk bertindak 

tidak melakukan pernikahan dengan beda etnis. Faktor lingkungan pendidikan dan sosial 

semakin mendukung untuk tidak memilih pasangan yang berasal dari etnis lain, karena 

lingkungan mereka selalu berada di lingkungan sesama etnis Tionghoa. 



Makna–makna yang diperoleh tersebut disempurnakan disaat proses interaksi sosial 

berlangsung. Dalam kriteria pemilihan pasangan yang ditekankan adalah pasangan yang 

berasal dari etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa dipilih sebagai kriteria pasangan karena 

kesamaan etnis dengan tradisi yang budaya yang dimiliki berasal dari leluhur yang sama. 

Memilih pasangan sesama etnis Tionghoa merupakan penyempurnaan makna mengenai 

pernikahan amalgamasi disaat proses interaksi sosial berlangsung. 

3. KESIMPULAN 

Interaksionisme simbolik bagi Blumer memiliki ide-ide dasar bahwa masyarakat 

terdiri dari manusia yang berinteraksi. Di sini perempuan Tionghoa saling berinteraksi 

dengan sesama etnis Tionghoa untuk mendapat dukungan bahwa pasangannya merupakan 

sesama Tionghoa. Interaksi yang dilakukan terdiri dari interaksi yang dilakukan sehari-hari 

dengan keluarga, interkasi yang dilakukan di lingkungan pendidikan maupun lingkungan 

sosial, dimana interaksi tersebut merupakan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan 

manusia lain.  

Makna pernikahan amalgamasi  dikalangan perempuan Tionghoa yang belum 

menikah merupakan refleksi dari tiga premis utama Interaksionisme simbolik, yaitu pertama 

makna pernikahan amalgamasi dikalangan perempuan Tionghoa yang belum menikah 

merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan makna yang dilakukan melalui interaksi 

sosial dengan orang lain, yaitu keluarga, teman dan lingkungan di pendidikan, dan 

disempurnakan disaat proses interaksi sosial berlangsung. Kedua, adanya tindakan yang 

memutuskan untuk tidak melakukan pernikahan amalgamasi merupakan makna yang 

diperoleh dari hasil interaksi sosial. Interaksi sosial tersebut diperoleh melalui keluarga dan 

lingkungan baik lingkungan pendidikan maupun lingkungan sosial. Makna yang berasal dari 

interaksi sosial dengan orang lain tersebut membuat tindakan yang diambil bahwa pernikahan 



amalgamasi tidak ingin dilakukan dan memilih untuk medapat pasangan sesama etnis 

Tionghoa. Ketiga, makna yang diperoleh tersebut disempurnakan di saat proses interaksi 

sosial berlangsung yaitu dengan memiliki kriteria pasangan yang sesama etnis Tionghoa.  

Saran 

Terkait dengan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran, yaitu secara 

teoritis delam penelitian yang dilakukan masih terdapat kekurangan dalam penggunaan toeri 

sebagai alat analisis permasalahan yang diteliti, sehingga diperlukan kajian lebih mendalam 

terkait makna pernikahan amalgamasi yang dapat ditinjau dari perspektif teori lain. 

Secara Metodologis, penelitian yang dilakukan mengambil setting pada Fakultas 

Kedokteran Gigi Universitas Airlangga dengan alasan metodologis pada Bab I. Oleh karena 

apabila ingin mengkaji penelitian terkait makna pernikahan amalgamasi direkomendasikan  

dengan pengambilan setting penelitian dan karakteristik yang berbeda. 
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