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POLA TRANSFER BUDAYA KELUARGA TRANSMIGRAN DALAM PEMBENTUKAN  

IDENTITAS ETNIK REMAJA DI PROPINSI LAMPUNG 
 

Oleh : 
NINA YUDHA ARYANTI 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung 
 

ABSTRAK 
 
Identitas etnik remaja transmigran terbentuk dari interaksi remaja di keluarga. Hal ini berhubungan 
dengan (1) sumber daya individu yang terlibat dalam interaksi keluarga, (2) pola asuh dan sosialiasi 
budaya, (3) penguasaan budaya yang ada di keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak 
selamanya remaja membentuk identitas etniknya berdasarkan identitas etnik ayah. Identitas etnik yang 
dibentuk berada dalam level personal dan relasional.  
 
Kata Kunci: identitas etnik, budaya, remaja, transmigran, 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
Lampung merupakan propinsi dengan masyarakat majemuk yang terdiri dari beberapa etnik yang dari 
sejarahnya, kemajemukan ini berasal dari migrasi penduduk, khususnya transmigrasi. Transmigrasi yang 
terjadi lebih dari seabad di Lampung menunjukkan bahwa beberapa etnik telah hidup berdampingan 
dalam waktu yang cukup lama.  Kenyataan lain yang peneliti peroleh dari kemajemukan ini yaitu 
masyarakat tetap mengembangkan budayanya masing-masing tanpa terjadinya melting pot atau pun 
melahirkan budaya ketiga (budaya  baru). Kondisi ini menunjukkan bahwa masing-masing budaya 
cenderung memertahankan budaya asalnya. Meskipun terdapat adaptasi budaya, masyarakat cenderung 
mengurangi ritual budaya asal tanpa menghilangkan ciri utamanya. Labih lanjut, kecenderungan 
pelestarian budaya di masyarakat bermula pada bagaimana keluarga menrasfer nilai-nilai budaya ke 
generasi berikutnya, termasuk pengetahuan, pengalaman dan pandangan terhadap etnik lain, baik yang 
bersifat positif atau negative.  
 
Dinamika interaksi social yang dialami individu bukan hanya diwarnai oleh pertukaran tema interaksi, akan 
tetapi secara tidak langsung dinamika ini juga diwarnai oleh identitas diri yang dibangun selama proses 
interaksi berlangsung.  Identitas diri yang dibangun individu selama interaksi tercakup identitas etnik. 
Lebih khusus, identitas etnik individu yang dibangun dalam interaksi social sangat dipengaruhi oleh pola 
dan tema interaksi dalam keluarga. 
 
Dalam latar masyarakat majemuk, dinamika interaksi antaretnik dipengaruhi oleh etnosentrisme dan 
stereotip, sehingga proses interaksi ini akan menimbulkan respon yang beragam. Dalam kurun waktu 
tertentu,  respon interaksi yang terjadi dapat membentuk harmoni, akan tetapi tidak jarang dapat 
mengakibatkan disharmoni. Pewarisan budaya antargenerasi akan terjadi di masyarakat, khususnya dalam 
keluarga.  
 
Keluarga sebagai tempat sosialisasi pertama bagi individu diasumsikan mempunyai pengaruh yang cukup 
besar bagi individu dalam membentuk identitas diri. Identitas diri ini bukan hanya identitas individu secara 
psikologis, dimana ia mencari jati dirinya, akan tetapi juga identitas etnik yang juga melekan padanya. 
Identitas etnik ini merupakan identitas individu yang dikaitkan dengan budaya yang ada dalam keluarganya 
dengan budaya yang ada di lingkungannya.  
 
Pada awalnya, pengertian sederhana tentang identitas yaitu bagaimana individu dipandang oleh individu 
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yang lain. Individu mulai memahami bagaimana dirinya melalui komunikasi/interaksi dengan individu 
lainnya. Colley menyatakan hal ini sebagai looking glass self, yang menjelaskan bahwa seseorang melihat 
dirinya melalui orang lain. Pengertian dan pemahaman identitas yang rumit dari berbagai sudut pandang, 
dapat diawali dari pertanyaan tentang ‘siapa saya/who am I”  yang biasanya muncul manakala “ saya/I” 
berkomunikasi dengan orang lain (Martin dan Nakayama, 2004: 189).  Lebih lanjut, penyataan identitas 
terkait dengan penyataan diri, yang oleh Stewart (1993: 233) dinyatakan sebagai proses pengungkapan diri 
sendiri secara verbal dan non verbal kepada orang lain tentang siapa dirinya. Diri dimaksud adalah diri 
sosial yang kompleks melibatkan adanya peran dalam konteks sosial yang beragam. Peran yang dijalankan 
oleh individu dibentuk, dikembangkan, dimodifikasi, diadaptasi dan dinegosiasi dari seperangkat 
keyakinan, harapan, sikap dan perasaan yang salah satunya berasal dari budaya. Hal ini didukung dengan 
pendapat Josselson (dalam Archer, 1994: 12) yang menyatakan bahwa identitas merupakan perhimpitan 
antara individu dengan masyarakat. Dalam pembingkaian identitas, individu secara simultan melebur diri 
dalam masyarakat dan masyarakat melebur dalam dirinya. Individu melebur dalam manakala ia menerima 
dan mengadopsi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Sedangkan masyarakat yang melebur dalam 
individu dapat dilihat pada ciri-ciri masyarakat yang ada pada individu. Kenyataan ini menunjukkan bahwa 
dalam pembentukan dan pengembangan identitas terdapat aspek internal (diri) dan eksternal 
(masyarakat). Dengan demikian identitas muncul bukan hanya untuk memberikan suatu pandangan 
tentang peleburan diri dengan masyarakat seiring dengan munculnya pengalaman diri yang berkelanjutan, 
namun identitas juga memberikan suatu mekanisme pembagian makna yang melekat pada individu sebagai 
anggota masyarakat. 
 
Dalam fenomena sosial yang kompleks sangat memungkinkan terjadinya tumpang tindih peran yang harus 
dilakukan oleh individu dalam interaksi. Kondisi ini berpengaruh terhadap pengungkapan identitas yang 
harus dibentuk, dikembangkan, diperankan, dinyatakan atau dinegosiasikan oleh individu dalam konteks 
selama proses komunikasi yang berlangsung. Hal ini lah yang merupakan salah satu hal yang mendasari 
pendapat bahwa identitas individu dinegosiasikan dan cenderung bersifat temporer sehingga identitas 
memiliki kecenderungan untuk berubah-ubah sesuai dengan peran yang dimainkan, situasi dan setting 
pada saat komunikasi berlangsung. Lebih lanjut, Martin dan Nakayama (2008: 87-92) menyatakan bahwa 
terdapat enam aspek identitas, yaitu : 
 
1. Identitas dibentuk melalui komunikasi. Identitas muncul ketika pesan komunikasi dipertukarkan 

antar-individu yang terlibat.  
2. Identitas diciptakan tidak dengan mudah, akan tetapi melalui proses yang panjang. Terkadang 

individu merasa dapat mengidentifikasi dirinya sesuai dengan tempat dan waktu, tetapi kadang juga 
merasa bingung. Phinney menjelaskan bahwa secara khusus tugas remaja adalah membentuk 
identitas. Mereka yang gagal dalam mencapai identitas yang aman akan dihadapkan pada kerumitan 
identitas yang berpengaruh pada kejelasan siapa dirinya dalam beberapa peran dalam hidup remaja.  

3. Identitas merupakan hal yang beragam karena individu berada dalam berbagai kelompok yang 
menuntut adanya pemunculan identitas yang berbeda-beda sesuai dengan konteks dan waktu.  

4. Identitas dipengaruhi oleh lingkungan, khususnya konteks komunikasi. Adanya lingkungan atau 
konteks komunikasi yang berbeda akan menuntut adanya identifikasi dan pemunculan identitas yang 
berbeda. Lebih lanjut Hecht (dalam Samovar, 2007: 123) menyatakan bahwa:  

 … Their identity is established through communicative interaction with others. According to Hecht 
and his colleagues, identity is also ‘maintained and modified through social interaction. Identity 
then begins to influence interaction through shaping expectation and motivation behavior. 

5. Identitas bersifat dinamis yang akan senantiasa berubah sesuai dengan situasi, waktu, konteks dan 
kekuatan sosial. 

6. Identitas dikembangkan secara berbeda dalam budaya yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa 
faktor budaya mempengaruhi proses pembentukan identitas diri. Posisi budaya yang dirujuk dalam 
masyarakat secara umum akan mempengaruhi pandangan individu terhadap dirinya dan individu 
lainnya. 

 
Dengan memerhatikan pengertian dan pemahaman tentang identitas yang beragam, hal yang dapat 
disimpulkan bahwasannya dalam identitas diri tercakup identitas masyarakat atau sosial, kelompok, 
keluarga berikut budayanya, sehingga dalam diri seserorang terdapat banyak rujukan identitas. 
Dalam interaksi sosial, masing-masing kelompok etnik saling berinteraksi membentuk indentitas etnik. 
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Sebagai individu yang berada dalam lingkungan sosial, remaja juga berinteraksi. Dalam proses interaksi 
ini, individu ini akan membentuk identitas diri, termasuk identitas etniknya. Remaja sebagai individu 
berada dalam dua lingkungan yang akan mempengaruhi proses pembentukan identitas diri termasuk 
identitas etniknya. Pertama, individu berada dalam lingkungan keluarga. Budaya dalam keluarga 
merupakan budaya yang pertama kali dikenalnya dan diterapkan dalam kehidupan keseharian. Budaya 
dalam keluarga merupakan budaya yang akan dirujuk oleh individu. Budaya inilah yang dijadikan salah 
satu model rujukan remaja dalam berinteraksi dengan lingkungannya.  
 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pola transfer budaya dalam keluarga transmigran 
(pola komunikasi). Transfer budaya ini meliputi hampir setiap unsur budaya. Interaksi keseharian remaja 
sebagai individu di keluarga dengan intensitas tertinggi (dibandingkan interaksi remaja di lingkungan yang 
lain). Lebih lanjut, dari interaksi remaja di keluarga akan membentuk pola interaksi, yang akan dijadikan 
temuan dan tujuan akhir dari penelitian ini. 
 
 
BAHAN DAN METODE 
 
 
Penelitian ini dilakukan secara kualitiatif dengan obyek penelitian terfokus pada bagaimana pola 
komunikasi  yang terjadi dalam keluarga dalam membentuk identitas etnik. Sumber data penelitian ini 
yaitu : (1) wawancara mendalam dengan informan penelitian. Lebih lanjut, informan penelitian ini yaitu 
remaja sebagai individu dan bagian dari keluarga; orang tua remaja dan kerabat remaja yang lain yang 
tinggal serumah dan kesemuanya memiliki kontribusi dalam pembentukan identitas etnik remaja. (2) 
observasi dilakukan terhadap interaksi remaja dalam keluarga. (3) Studi kepustakaan. Data hasil 
penelitian ini dianalisa melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Interaksi remaja di keluarga 
 
Komunikasi yang dialami remaja di keluarga dilakukan dengan partner komunikasi kedua orang tua, 
saudara dan kerabat pada level keluarga inti dan batih. Berdasarkan hasil pengamatan informan di 
keluarga, komunikasi berlangsung di ruang tamu, ruang tengah, kamar, dapur, kamar, teras depan dan 
halaman rumah tergantung waktu, tema dan urgensi pesan yang dipertukarkan. Lebih lanjut, konteks 
relasi sosial yang dibangun lebih banyak pada relasi yang berkaitan dengan posisi anak dengan orang tua, 
anak dengan saudara, anak dengan saudara ayah dan atau ibu, anak dengan orang tua ayah dan atau 
ibunya. Posisi remaja sebagai anak atau cucu akan menempatkan remaja pada posisi yang memiliki nilai 
tawar yang rendah dan memiliki kecenderungan untuk menurut. Status sebagai anak atau cucu akan 
menempatkan remaja sebagai pihak yang cenderung menerima informasi-informasi budaya dari keluarga. 
Kesiapan remaja dalam menerima informasi tersebut sangat tergantung pada kesiapan individu remaja dan 
tujuan keluarga serta harapan keluarga akan kehidupannya di masa mendatang. Selain masalah 
personaliti, remaja memliki kesadaran untuk cenderung menurut pada orang tua, kakek dan neneknya. Hal 
ini dikarenakan remaja menyadari minimnya sumber daya yang dimiliki dan masih berada dalam proses 
sosialisasi budaya dalam keluarga. Lebih lanjut, pewarisan budaya berhubungan dengan pola asuh dalam 
keluarga, pandangan orang tua terhadap anak (remaja), figur dalam keluarga, pola asuh dan budaya yang 
dikembangkan dalam keluarga, harapan sosial yang tumbuh tentang pilihan identitas yang ada pada 
keluarga yang bukan hanya berkaitan dengan identitas individu; akan tetapi juga identitas keluarga dan 
pengalaman hidup orang tua. Sedangkan kesiapan remaja dalam proses sosialiasasi dan penerimaan 
informasi budaya dalam keluarga berkaitan dengan pandangan remaja terhadap keluarga (orang tua), 
pengalaman masa anak-anak, dan aspek psikologis. 
 
Selain hal tersebut, interkasi ini juga berhubungan dengan konteks waktu komunikasi terjadi saat anak 
sebelum berangkat sekolah dan setelah anak pulang sekolah sepanjang hari. Situasi yang dibangun pada 
saat komunikasi berlangsung sangat tergantung pada tema pembicaraan dan kepentingan. Secara umum, 
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situasi yang dibangun adalah situasi informal. Sedangkan konteks budaya yang melingkupi komunikasi dan 
budaya yang dibangun selama proses komunikasi sangat dipengaruhi oleh situasi selama proses komunikasi 
berlangsung. Berdasarkan pengalaman interaksi masa lalu, secara umum, remaja dan partnernya 
berkomunikasi dalam konteks budaya dengan derajat pengetahuan dan pengalaman yang beragam. 
Pembauran masyarakat berbagai etnik di Lampung mengakibatkan remaja sebagai keturunan keluarga 
mulai kehilangan identitas etniknya. Hal ini terjadi karena adanya akulturasi antarbudaya yang menuntut 
anggotanya lebih adaptif dengan budaya setempat. Selain itu, sebagian besar tingkat ekonomi masyarakat 
yang menengah ke bawah menjadikan pengembangan budaya bukan sebagai prioritas utama. Kehidupan 
keseharian lebih terfokus pada faktor ekonomi keluarga. 
 
Secara khusus, meskipun remaja dapat merujuk etnisitas salah satu orang tua yang berbeda budaya untuk 
dijadikan rujukan dalam menentukan identitas etnik, beberapa remaja merujuk budaya ibu atau netral; 
dalam arti belum memiliki kesadaran terhadap identitas etnik. Sebagian besar remaja mengalami 
kebingungan manakala diminta untuk menjelaskan ciri-ciri yang menadai identitas etnik yang dipilihnya. 
Minimnya pemahaman atas pengalaman penerapan budaya di keluarga sering membuat remaja kurang 
merasa percaya diri dalam menyatakan identitas etniknya. Meskipun remaja dapat memilih dari salah satu 
etnisitas orang tuanya, remaja mengalami kebingungan manakala diminta untuk menjelaskan ciri-ciri yang 
menadai identitas etnik yang dipilihnya. Selain bahasa, remaja hanya dapat mengidentifikasi beberapa 
ciri-ciri budaya ada pada pengalamannya pada acara / prosesi-prosesi adat besar seperti upacara 
kelahiran, perkawinan, kematian dan perayaan hari-hari besar keagamaan. Namun, setelah diklarifikasi 
ulang kepada remaja tentang bagaimana pelaksanaan prosesi adat, remaja merasa kesulitan untuk 
mengidentifikasi kembali ciri-ciri dimaksud. Minimnya pemahaman atas pengalaman penerapan budaya 
bersama keluarga seringnya membuat remaja kurang merasa percaya diri dalam menyatakan identitas 
etniknya. Ciri lain budaya yang ada pada remaja yaitu kecenderungan sikap yang dikembangkan pada saat 
berinteraksi. 
 
Dalam setting komunikasi yang terjadi di keluarga, remaja dihadapkan dengan partner komunikasi yang 
tidak seimbang dari segi usia, pengalaman hidup dan pengalaman budaya. Namun demikian, suasana 
komunikasi yang bersifat informal yang secara fisik terjadi di rumah dapat membangun proses komunikasi 
yang dapat diterima oleh remaja. Partner komunikasi keluarga adalah orang tua, saudara kandung, bahkan 
saudara ayah, saudara ibu, kakek dan nenek baik dari garis ayah maupun ibu yang tinggal serumah atau 
berdekatan. Meskipun remaja memiliki kesadaran subyektif untuk membentuk dan mengembangkan 
identitas etniknya, hal ini belum dapat dilakukan sepenuhnya karena remaja sebagai anak cenderung 
mengikuti budaya apa yang sudah ada dan dikembangkan oleh keluarganya.  
 
Secara khusus, dengan mengembangkan kerangka teoritis MEIM (multigroup ethnic identity measure). 
Kerangka teoritis menurut Orbe (2004)  menyatakan bahwa terdapat 3 aspek pengembangan identitas 
etnik meliputi ethnic behaviors, affirmation and belonging, dan ethnic identity achievement yang 
didasarkan pada eksplorasi dan komitmen terhadap identitas etnik.  Lebih lanjut, aspek pertanyaan dalam 
MEIM dikembangkan 3 aspek hubungan dari Ethnic Identity, yaitu Ethnic Affirmation and Belonging, Ethnic 
Identity Achievement dan Ethnic Behaviors. Sebagai tambahan dikembangkan juga Other Group 
Orientation (OGO), atau respon secara umum bahwa keangotaan dari kelompok etnik yang dimiliki oleh 
kelompok lain daripada kelompoknya. Meskipun beberapa memiliki kecenderungan yang sama, terdapat 
dinamika perbedaan dalam proses pembentukan dan pengembangan identitas etnik.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja yang memiliki orang tua yang beretnik sama cenderung lebih 
memiliki kemudahan dalam memilih identitas etnik. Meskipun remaja cenderung dihadapkan pada 
kenyataan untuk menerima apa adanya budaya yang dikembangkan di keluarga yang memosisikannya 
untuk tidak memiliki pilihan lain terhadap identitas etniknya.   
 
 
Pembentukan identitas etnik dalam keluarga  
 
Dalam membentuk identitas etnik yang dikehendaki pada latar belakang keluarga yang beragam, remaja 
dihadapkan pada dua situasi yang mendukung dan menghambat. Berdasarkan pengamatan dan wawancara 
terhadap remaja, peneliti mendapatkan data bahwa adanya keluarga besar yang tinggal di sekitar tempat 
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tinggalnya mampu memberikan informasi dan kontrol terhadap sikap dan perilakunya jika tidak sesuai 
dengan budaya yang dirujuk dalam keluarga. Meskipun tidak semua remaja menguasai bahasa ibu, remaja 
cenderung menggunakan bahasa nasional dalam interaksi keseharian di keluarga. Penyampaian bahasa 
dalam interaksi dilakukan remaja dengan dua cara, yaitu komunikasi secara lugas dan tidak lugas, 
tergantung pada budaya yang dirujuk di keluarga. secara umum, komunikasi secara tidak lugas dilakukan 
oleh remaja yang berasal orang tuanya beretnik Jawa, Bali dan Sunda. Sedangkan komunikasi secara lugas 
cenderung dilakukan pada keluarga yang beretnik Banten, Lampung, Palembang, dan Padang. Bahasa yang 
digunakan dalam interaksi remaja di keluarga secara umum dapat dijadikan salah satu ciri etnisitas remaja 
yang menunjukkan bahwa remaja berada dalam sistem keluarga yang menempatkannya pada posisi yang 
cenderung inferior. 
 
Secara umum kedua orang tua memiliki peran yang besar dalam membentuk identitas etnik. Lebih lanjut, 
hal ini berkaitan dengan dominasi peran orang tua dalam pengasuhan. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa tidak selamanya remaja merujuk budaya ayah sebagai panduan dalam pembentukan dan 
pengembangan identitas etnik. Beberapa remaja merujuk etnisitas ibu sebagai dasar pembentukan dan 
pengembangan identitas etniknya. Hal ini dipengaruhi oleh faktor kedekatan anak dengan orang tua dan 
ketersediaan waktu untuk beinteraksi secara lebih intensif. 
 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa pembentukan identitas etnik etnik 
remaja dalam keluarga melibatkan sumber daya dan penguasaan budaya dari anggota keluarga lainnya. 
Lebih lanjut sumber daya dimaksud meliputi aspek personal individu yang terlibat interaksi  dalam 
keluarga, bauik dalam level keluarga inti atau batih. Sedangkan penguasaan budaya berhubungan dengan 
budaya yang dikembangkan di keluarga, riwayat migrasi keluarga, dan budaya yang berkembang di 
masyarakat sekitar. Secara umum kondisi ini dapat digambarkan sebagai berikut:  
 

I
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A : Posisi Individu dalam 
keluarga 
 

B : Proses pembentukan 
identitas remaja 

I

K
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Proses pembentukan identitas etnik di keluarga 
 
Bagan 1. Model pembentukan identitas etnik remaja dalam konteks komunikasi di keluarga 
 
Keterangan : I : individu  (remaja), M : masyarakat , K : keluarga (ayah, ibu dan anggota keluarga selain 
remaja)               

 Sumber : hasil penelitian 
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Bagan diatas dapat dijelashan bahwa dua hal: pada bagan A dinyatakan bahwasannya identitas individu, 
termasuk identitas etnik atau budaya merupakan bagian dari identitas keluarga dan masyarakat. Posisi 
individu atau remaja sebagai bagian dari keluarga akan menempatkan pembentukan identitas etnik atau 
identitas budaya remaja tidak dapat lepas dari identitas budaya yang dikembangkan dalam keluarga. 
Dominasi budaya yang dirujuk dalam keluarga dan pola asuh dalam keluarga serta komunikasi yang 
dibangun dalam keluarga akan memengaruhi remaja dalam memandang fenomena budaya yang ada dan 
terjadi di sekitarnya. Pembentukan identitas etnik dalam keluarga akan terjadi terus menerus sepanjang 
berlangsungnya interaksi dalam keluarga.  
 
Bagan bagian B menjelaskan bahwa proses pembentukan identitas diri remaja akan berlangsung dalam 
pola melingkar. Dalam konteks model ini,  pengetahuan dan pengalaman remaja  akan bertambah seiring 
dengan waktu yang dilalui dalam komunikasi. Luasnya bidang lingkaran dari titik pusat menggambarkan 
luasnya pengetahuan dan pengalaman remaja yang dialami remaja. Sedangkan pada bagian C menjelaskan 
bahwa proses pembentukan identitas individu termasuk identitas etnik merupakan titik temu 
pengetahuan, pemahaman dan pengalaman budaya yang dialami oleh remaja sebagai individu, keluarga 
dan masyarakat yang saling berinteraksi setiap harinya. Pengetahuan, pemahaman dan pengalaman 
budaya yang dimiliki ketiganya akan saling mewarnai pembentukan identititas budaya. Arah pembentukan 
identitas budaya akan tergantung pada dinamika interaksi ketiganya dalam membahas dan mentransfer 
materi-materi budaya serta kesepakatan nilai budaya yang akan dikembangkan, dibangun dan dibentuk 
bersama.  
 
Pada level individu, identitas etnik yang dibentuk sangat dipengaruhi oleh motif, motivasi, sumber daya 
dan tujuan sesaat maupun tujuan arah pengembangan diri remaja tersebut. Pada level keluarga, identitas 
budaya yang dikembangkan sangat dipengaruhi oleh budaya dominan yang dikembangkan dalam keluarga 
dan daya dukung anggota keluarga terhadap budaya tersebut. Identitas yang dikembangkan oleh individu 
akan mempengaruhi identitas yang dikembangkan dalam keluarga dan sebaliknya. Sedangkan pada level 
masyarakat pengetahuan, pemahaman dan pengalaman yang dibangun bersama antar individu dan antar-
keluarga akan menjadi kesadaran komunal yang akan dikembangkan pada level masyarakat. Perubahan 
yang pengetahuan, pemahaman dan pengalaman yang terjadi pada individu (remaja) dan keluarga akan 
memengaruhi nilia-nilai yang dibangun dan dikembangkan dalam level komunal. Nilai-nilai budaya yang 
dikembangkan individu dan keluarga akan memberikan sumbangan pada nilai-nilai budaya yang 
dikembangakan di masyarakat. Ketiganya akan saling beradaptasi sesuai dengan keinginannya dalam 
mengembangkan budaya. Kesepakatan budaya yang dibangun bersama akan menentukan arah 
pengembangan budaya dalam masyarakat. Besarnya bidang temu antar-lingkaran yang ada menunjukkan 
besarnya pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh bersama diantara individu atau remaja, keluarga 
dan masyarakat. 
 
Pada kerangka personal, remaja memunculkan identitas etniknya dengan melibatkan pandangan terhadap 
dirinya sendiri dan membedakannya dengan orang lain. Pandangan remaja terhadap dirinya berasal dari 
persepsi remaja terhadap dirinya sendiri, konsep diri yang dimiliki dan dikembangkan. Dalam konteks ini, 
remaja dihadapkan untuk memunculkan kesadaran terhadap proyeksi posisi dirinya dalam interaksi sosial 
akan dijalaninya sehingga identitas yang akan dimunculkan oleh remaja akan mengacu pada orang lain. 
Dengan demikian, pada kerangka personal, identitas merupakan sumber harapan dan motivasi remaja 
dalam mengembangkan diri melalui interaksi sosial.  
 
Berbeda dengan kerangka personal, dalam kerangka relasional, identitas yang dimunculkan remaja 
memiliki keterkaitan dengan pandangan dan pengakuan diri secara timbal balik sesuai dengan tema relasi 
dan kontek yang dibangun. Dengan demikian, kerangka relasional memiliki keterkaitan dengan kerangka 
personal dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. Berbeda dengan dua kerangka penyataan 
identitas sebelumnya, peneliti jarang mendapatkan remaja berada dalam kerangka komunal. Kerangka ini 
akan muncul jika remaja dihadapkan dengan partner komunikasi yang berbeda budaya. 
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SIMPULAN 
 
 
Pembentukan identitas etnik remaja di keluarga berhubungan dengan pola komunikasi di keluarga dalam 
pewarisan budaya. Lebih lanjut, pewarisan budaya berhubungan dengan pola asuh dalam keluarga, 
pandangan orang tua terhadap anak (remaja), figur dalam keluarga, pola asuh dan budaya yang 
dikembangkan dalam keluarga, harapan sosial yang tumbuh tentang pilihan identitas yang ada pada 
keluarga yang bukan hanya berkaitan dengan identitas individu; akan tetapi juga identitas keluarga dan 
pengalaman hidup orang tua. Sedangkan kesiapan remaja dalam proses sosialiasasi dan penerimaan 
informasi budaya dalam keluarga berkaitan dengan pandangan remaja terhadap keluarga (orang tua), 
pengalaman masa anak-anak, dan aspek psikologis. Selain itu, aspek bahasa dan konteks komunikasi juga 
mewarnai dinamika pembentukan identitas etnik remaja di keluarga, sehingga dalam dinamika ini 
memunculkan suatu kondisi yang mengakibatkan pembentukan identitas etnik remaja transmigran tidak 
selamanya berdasarkan identitas etnik ayah. Lebih lanjut, konteks interaksi remaja berhubungan dengan 
interaksinya pada level individu, relasional dan komunal. 
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