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ABSTRAK 

 

Penelitian ini berjudul “Komunikasi Antarbudaya di Kecamatan Singkil : 

Akulturasi, Asimilasi dan Problematikanya”. Sebagai manusia yang berbudaya 

pastinya memerlukan komunikasi, adapun komunikasi yang di jalin yaitu 

komunikasi antarbudaya. Kecamatan Singkil mempunyai ragam suku, bahasa dan 

budaya yang berbeda, suku yang teradapat di derah tersebut ialah suku Jawa, suku 

Aceh, suku Singkil, suku Jamee/Minang dan suku Nias. Yang menjadi objek 

penelitian ialah suku Singkil dan suku Jamee/minang, karena di antara suku yang 

ada di Kecamatan Singkil yang paling dominan itu ialah kedua suku tersebut, 

sehingga perbedaan pendapat antara keduanya. Oleh karena itu, penelitian ini 

dilakukan untuk meneliti bagaimana Akulturasi, Asimilasi dan juga Enkulturasi 

yang ada pada kedua suku ini khususnya di Kecamatan Singkil, dan apa pula 

problem atau masalah di antara kedua suku tersebut. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang dilakukan 

yaitu : observasi di lapangan, wawancara, dan dokumentasi, yang menjadi 

responden peneliti ialah masyarakat dari kedua suku yang ada di Kecamatan 

Singkil tersebut. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa masyarakat suku 

Minang sukar untuk mengerti bahasa suku Singkil sehingga ada perbedaan 

pendapat dan presepsi anatara keduanya. 

 

 

Kata Kunci : Komunikasi Antarbudaya, Akulturasi dan Asimilasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  Kebudayaan yang diciptakan manusia dalam kelompok dan wilayah yang 

berbeda-beda menghasilkan keragaman komunikasi dan sistem sosial. Tiap 

persekutuan hidup manusia (masyarakat, suku, atau bangsa) memiliki 

kebudayaannya sendiri yang berbeda dengan kebudayaan kelompok lain. 

Kebudayaan yang dimiliki sekelompok manusia membentuk ciri dan menjadi 

pembeda dengan kelompok lain. Dengan demikian, kebudayaan merupakan 

identitas dari persekutuan hidup manusi.
1
 

  Proses dari wujud akulturasi kebudayaan terjadi ketika beberapa 

kebudayaan saling berhubungan secara intensif dalam jangka waktu yang lama, 

kemudian masing-masing dari kebudayaan tersebut berubah saling menyesuaikan 

diri menjadi suatu kebudayaan. Dapat dilihat dari bahasa, religi dan kepercayaan, 

organisasi sosial, kemasyarakatan, sistem pengetahuan, kesenian dan bentuk 

bangunan dalam akulturasi dan kontak budaya. 

  Seperti yang penulis kutip dari jurnal skripsi yang ditulis oleh Ali Abdul 

Rozhik mengatakan
2
 Akulturasi atau acculturation atau culture contact diartikan 

oleh para sarjana antropologi mengenai proses sosial yang timbul bila suatu 

kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan usur-

unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur 

______________ 
1 Herimanto dan Winarno,  Ilmu Sosial & Budaya Dasar, (Jakarta Timur: Bumi Aksara, 

2009),  hal. 33. 
2 Ali, “Akulturasi Budaya Betawi dan Tionghoa”, dalam  Skripsi  Faklutas Dakwah  dan 

Komunikasi  UIN Syarif Hidayatullah,  hal. 248. 
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kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan 

sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri.
3
 Untuk 

dapat menghasilkan akulturasi yang baik maka perlu adanya proses sosial. Proses 

sosial yang biasanya terjadi pada kehidupan manusia yaitu ditandai oleh dinamika 

komunikasi.  

  Hal ini jelas terjadi pada seluruh umat manusia di dunia, mereka benar-

benar menyadari bahwa semua kebutuhan hidupnya hanya dapat dipenuhi jika 

berkomuniaksi dengan orang lain. 

  Dalam Berry disebutkan bahwa perubahan-perubahan populasi melalui 

seleksi alam dalam reaksi terhadap tuntunan lingkungan dinamakan adaptasi. 

Seseorang yang hidup dalam masyarakat akan terjadi suatu proses enkulturasi dan 

akulturasi. Enkulturasi merupakan proses yang mempertalikan individu yang 

berkembang dengan konteks budaya mereka dan akulturasi merupakan suatu 

proses yang individu ikuti (biasanya pada masa kehidupan kemudian) dengan 

merespon suatu konteks budaya yang berubah.
4
 

  Konsep enkulturasi mengacu pada pewarisan budaya. Pewarisan budaya 

mendekati pewarisan biologis. Artinya, enkulturasi dapat terjadi pada proses 

pembelajaran budaya dari orang tua, orang dewasa atau teman sebaya. Dengan 

kata lain, pewarisan budaya merupakan proses pembelajaran budaya terhadap 

seseorang melalui pendidikan ataupun keluarga.  

______________ 
3 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi,  (Jakarta: Aksara Baru, 1980),  hal. 247-

248. 
4 Ibid. 247-248. 
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  Enkulturasi terjadi di lingkungan budaya yang sama. Enkulturasi akan 

berhasil jika seseorang dapat dapat mewarisi budaya baik bahasa, nilai-nilai 

maupun acara ritual. 

  Akulturasi menunjuk pada perubahan budaya dan psikologi karena 

perjumpaan dengan orang berbudaya lain yang juga memperlihatkan perilaku 

berbeda. Mislanya, banyak kelompok india di India dan Afrika terakulturasi ke 

dalam gaya hidup orang Inggris selama pemerintahan kerajaan (yang mengubah 

struktur sosial, lembaga ekonomi, dan sebagainya) dan banyak individu 

mengubah perilaku (seperti agama, bahasa dan pakaian). Akulturasi menunjuk 

pada perubahan yang dialami oleh seseorang akibat  kontak dengan budaya 

lainnya sekaligus akibat keikutsertaan dalam proses akulturasi yang 

memungkinkan budaya dan kelompok etnis menyesuaikan diri dengan budaya 

yang lainnya.
5
 

  Proses ini tidak terlepas dari pertukaran informasi baik dari tetangga dan 

kenalan. Dari pagi hingga petang manusia berkomunikasi, manusia tidak mungkin 

tidak berkomunikasi atau manusia tidak dapat mengelak dari berkomunikasi. 

Artinya tiada hari tanpa komunikasi. Komunikasi telah ada sejak manusia lahir, 

dan akan terus ada sepanjang hidup manuisa.
6
 Seseorang tidak dapat lepas dari 

komunikasi, begitu juga dengan budaya dan komunikasi yang tidak dapat 

dipisahkan oleh karena budaya  hanya menetukan siapa bicara dengan siapa, 

tentang apa, dan bagaimana orang menyandi pesan, makna yang ia miliki untuk 

______________ 
5 A. Rani, Etnis Cina Perantauan Aceh, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009),  hal. 

46-47. 
6  Alo Liliweri, Makna Budaya Dalam Komunikasi Antarbudaya, (Yogyakarta: LKiS, 

2003),  hal. 2-3. 



4 

 
 

pesan.
7
 Culture contact ini lah yang timbul di Negara Indonesia. Dalam buku yang 

ditulis Abdul Rani Usman yang berjudul Etnik Tionghoa Dalam Pertarungan 

Budaya Bangsa menjelaskan bahwa secara historis kontak antara etnik cina dan 

masyarakat Indonesia sudah terjadi ratusan dan bahkan ribuan tahun yang lalu. 

Fenomena tersebut menunjukkan adanya pemukiman-pemukiman penduduk Cina 

di nusantara. Etnik Cina yang pergi keseberang lautan selain karena faktor 

ekonomi juga untuk mencari perlindungan dan aman dari pengaruh politik dari 

negaranya.  

  Realitas tersebut menunjukkan bahwa interaksi budaya telah terjadi 

dengan sendirinya dan secara alamiah interaksi tersebut tanpa terjadi peristiwa 

yang berarti. Kenyataan tersebut karena masyrakat etnik Cina selain mereka 

belum begitu banyak sekaligus mereka umumnya adalah laki-laki. Oleh karena itu 

mereka umumnya mempersunting perempuan setempat untuk isteri mereka. 

Akhirnya pembaruan dan asimilasi terjdi dengan ilmiah tanpa ada rekayasa dan 

paksaan.
8
 Adapun kaitannya dengan penelitian ini yaitu budaya Singkil dan 

Minang pada umumnya juga menggunakan sistem Cina, akan tetapi awal mula 

suku ini merantau ke Aceh yang menjadi perbedaan mendasarnya. Adapun 

kebudayaan Indonesia sekarang, betapa banyaknya pun ragam dan coraknya 

adalah hasil dari perkembangan dari masa ke masa.  

  Dalam perkembangannya itu terdapat banyak sekali pengaruh-pengaruh 

dari luar, dan pengaruh-pengaruh itu telah memberikan corak dan sifatnya sendiri 

khusus untuk suatu masa. 

______________ 
7  Mulyana dan Rakhmat,  Komunikasi Antarbudaya, (Bandung: Remaja Rosdakrya, 

2005),  hal. 19. 
8 A. Rani, Etnis Cina , hal.63. 
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  Indonesia merupakan suatu bangsa yang terdiri atas berbagai etnis, ras, 

dan budaya yang tersebar diberbagai pulau diseluruh Nusantara. Keberagaman 

etnis dan budaya tersebut membuat bangsa Indoneia kaya kebudayaan, dan 

dengan latar belakang keberagaman menjadikan Indonesia cenderung sebagai 

bangsa terbuka terhadap pendatang dan perubahan. Masyarakat Indonesia yang 

tersebar diseluruh pelosok Indonesia terdiri atas masyrakat asli yang telah 

menghuni ribuan tahun sampai datangnya masyarakat imigran yang disebut 

dengan masyarakat timur  asing yaitu keturunan Arab dan keturunan  Cina.
9
 

  Di Negara Indonesia terdapat banyak suku, budaya, adat dan bahasa, dari 

sekian banyak provinsi yang terdapat di Negara itu masing-masing mempunyai 

corak dan ragam budaya serta bahasa yang berbeda. Seperti budaya Irian Jaya, 

Kalimantan Tengah, Flores, Timur, Minang Kabau, Bugis-Makasar, Sunda, Bali, 

Jawa, Ambon, Minahasa, serta budaya Aceh.
10

 

  Kabupaten Aceh Singkil merupakan Kabupaten hasil pemekaran dari 

Kabupaten Aceh Selatan, di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten ini dibentuk 

pada tahun 2002 berdasarkan UU RI tahun 2002 tentang pembentukan tiga 

Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan Aceh Barat Daya. 

  Adapun sebagian wilayahnya berada di kawasan taman nasional gunung 

lauser. Kabupaten ini juga terdiri dari dua wilayah, yakni daratan dan kepulauan. 

Kepulauan yang menjadi bagian dari Kabupaten Aceh Singkil adalah Kepulauan 

Banyak ibu kota Kabupaten Aceh Singkil terletak di Singkil. Ada beberapa suku 

yang terdapat di Aceh Singkil yaitu suku Minang, Singkil, Jawa, Aceh dan Nias. 

______________ 
9 Mulyana dan Rakhmat,  Komunikasi, hal.1. 
10 Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1995), 

hal. 1-329. 
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Dari beberapa suku tersebut tampak yang paling dominan adalah suku Singkil dan 

suku Minang. Suku Minang (Aneuk Jamee) orang Aceh biasa menyebutya, yang 

dalam Bahasa Indonesia artinya tamu, dikarenakan dahulu kala banyak dari suku-

suku lain datang merantau dan berdagang serta menyebarkan Agama Islam 

sampai menetap dan memiliki keluarga di Singkil, sehingga masyarakat Singkil 

sangat majemuk. Sedangkan suku yang bermarga  berasal dari sumatera utara 

seperti Sibolga, Tapanuli dan Mandailing Natal yang merupakan ciri  khas bahasa 

Batak.
11

 

  Kedua suku di atas masing-masing masih mempunyai bahasa tersendiri 

dan adat budaya yang berbeda, baik dari adat pernikahan, adat kenduri laut, adat 

kematian dan lainnya. Sehingga terjadi gesekan dan menimbulkan perbedaan 

persepsi antara kedua belah suku ini. Perpaduan suku yang ada di Kabupaten 

Aceh Singkil sempat menyebabkan konflik antara suku Minang dengan suku 

Singkil. Konflik yang sering terjadi adalah konflik yang awalnya hanya perang 

mulut kemudian memicu konflik yang lebih besar lagi.
12

 Beberapa  Contohnya 

berupa tawuran, saling memojokkan, bahkan mengancam untuk saling 

membunuh. Bebarapa contoh kecil yaitu tawuran antar anak sekolah, biasanya 

sering dilihat di kota-kota besar tawuran anak sekolah terjadi karena kesalah 

pahaman antara anak sekolah tersebut, dikarenakan seorang perempuan dan juga 

karena persaingan antar sekolah, tetapi di Kecamatan Singkil tawuran anak 

sekolah terjadi karena perang mulut yang saling menjelekkan lewat bahasa. 

Terkadang bahasa dari suku Singkil itu menjadi sebuah cacian bagi bahasa suku 

______________ 
11 Ferryfa Dinamrulloh Blogspot, Kebudayaan Minang Kabau, Tanggal 20 Maret 2016. 
12 Hasil wawancara dengan Salihin selaku  Mahasiswa Singkil yang ada di Banda Aceh  

pada Tanggal 12 Februari 2016. 
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Jamee, kata-kata yang sering keluar dari mulut meereka ialah bahasa Singkil itu 

bahasa Dayak. Karena suku Singkil merasa tidak senang maka konflik pun 

terjadi.
13

 Pada tahun 2012 ada sebuah kasus yang terjadi di Kota Banda Aceh 

yang dilakukan oleh Mahasiswa Aceh Singkil sendiri,di Banda Aceh hidup 2 

organisasi, ada organisasi yang diakui yaitu HIPMASIL (Himpunan Pelajar 

Mahasiswa Aceh Singkil) dan ada juga yang hanya didirikan oleh mahasiswa 

yang merupakan penuntut yang dimana menurut mereka ada kejanggalan 

pemerintah yang tidak di antisipasi oleh Hipmasil, sehingga mereka yang turun 

langsung kelapangan. 

  Dari kedua organisasi ini telah menimbulkan dua paham yang berbeda 

sehingga saling kritik mengkritiki. Tawuran ini terjadi karena adanya gengsi antar 

suku. Awal mula terjadinya konflik ini di karenakan bahasa yang dituturkan suku 

Jame kepada suku Singkil itu ialah dayak, sehingga dari pihak suku Singkil pun 

tidak senang mendengar perkataan tersebut saat itu lah timbul konflik.  

  Selama sekitar tahun 2014-2015 ada tiga kasus yang terjadi di Kecamatan 

Singkil, ketiga kasus tersebut semata-mata karena selisih paham bahasa yang 

bereda dan yang melakukannya adalah pelajar atau siswa. Kasus tersebut selalu 

berujung kepada pihak yang  berwajib karena yang melakukan masih dibawah 

umur sehingga kasus tersebut dilimpahkan kepada perdamaian secara 

kekeluargaan. 

  Di Singkil kasus ini telah merupakan kasus balas dendam yang dimana 

setiap tahunnya selalu ada kasus yang serupa dan tak ada efek jera bagi mereka, 

______________ 
13 Hasil Wawancara dengan Sahidan , selaku Saksi Tawuran Anak Sekolah di Kecamatan 

Singkil, Pada Tanggal:14 Februari 2015. 
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meskipun damai secara kekeluargaan akan tetapi harus membayar ganti rugi yang 

nominalnya tidak sedikit terkadang sampai paling sedikitnya 15 juta rupiah., dan 

ini juga merupakan mata pencaharian bagi mereka yang masih berpikiran awam. 

Bagaimana tidak, jika konflik terjadi meskipun pemancing awal mula masalah 

yang menjadi korban dia tetap diganti rugi oleh lawannya yang tidak senang 

dengan perkataan korban sehingga damai dilakukan dengan membayar uang. 

  Kasus lain membuktikan adanya gesekan atau ketidak harmonisan kedua 

suku ini. contohnya dari kasus adat pernikahan, suku Singkil apabila mengadakan 

pesta pernikahan biasanya mengundang tamu tidak memandang suku, apabila itu 

masih dikawasan yang sama akan tetap di undang, begitu juga sebaliknya apabila 

suku lain yang mengundang maka mereka juga datang.
14

  

  Dari cara adat “Temetok” (pemberian uang  untuk ahli pesta) itu berbeda, 

suku Singkil biasanya memberikan jumlah yang besar jika diberikan jumlah yang 

besar pula. Akan tetapi suku  Jame jika dibandingkan dengan kasus di atas mereka 

tidak akan pergi keundangan jika itu bukan saudara mereka, dan cara pemberian 

uang  “Temetok”  juga jumlahnya kecil. Jika di pasar suku Singkil dan Minang 

biasanya hanya saling tegur biasa saja, karena di Pasar Singkil pedagang yang 

menjual rempah dan sayuran itu kebanyakan suku Singkil maka tidak menyulitkan 

suku Minang untuk transaksi. Jika dilihat dari aspek komunikasi memang sangat 

berbeda, suku Singkil hanya berkomunikasi akrab dengan sesamanya begitu juga 

dengan suku Jamee.  

______________ 
14 Hasil wawancara dengan Hasbi selaku tokoh Masyarakat Singkil pada Tanggal 22 

Februari 2016. 
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  Dari cara bergotong royong kedua suku ini berbeda, di suku Singkil jika 

ada pesta baik pemuda dan orang tua itu bersama-sama membantu secara 

bergotong royong, dan begitu juga dengan acara lainnya. Akan tetapi di suku adat 

itu jarang untuk dijumpai dan diantara kedua suku sukar juga untuk saling 

bersama pada saat ada acara pesta atau kenduri kematian. Dari uraian dan data-

data yang telah diungkapkan di atas menjadi tulisan adanya persoalan Komunikasi 

Antarbudaya di Kecamatan Singkil. Karena itu peneliti tertarik mengkaji tentang 

Komunikasi Antarbudaya di Kecamatan Singkil : akulturasi asimilasi dan 

problematikanya. Akulturasi kebudayaan pada budaya Singkil dan budaya Minang 

di Kecamatan  Singkil. Dari kasus ini peneliti ingin memacahkan masalah yang 

terjadi, apakah yang menjadi problematika antara kedua suku ini,apakah karena 

bahasa, ego, atau kedudukan keturunan yang lebih tinggi. 

 

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - 

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 

orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. Al-Hujurat [49] ayat 13). 

  Ayat ini menjelaskan bahwa manusia hidup di dunia meskipun berbeda 

suku, agama, dan bahasa harus saling kenal-mengenal dan tolong-menolong. 

Karena peneliti mengamati banyak sekali kejanggalan yang terjadi antara kedua 
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suku ini sehingga mengakibatkan ketidak harmonisan masyarakat Kecamatan 

Singkil yang sedang dalam proses pembangunan untuk kemajuan. 

B. Rumusan Masalah 

  Budaya Singkil dan Minang di Kecamatan Singkil mempunyai budaya dan 

bahasa tersendiri. Adat dan budaya yang berbeda ini membuktikan akan adanya 

kejanggalan atau ketidakharmonisan antara keduanya, sehingga menimbulkan 

konflik, baik konflik kecil maupun konflik besar. Dalam kenyataannya suku 

Singkil dan Minang adalah sama-sama suku pendatang di Kecamatan Singkil 

karena keegoisan dan juga faktor kedudukan yang tinggi dari nenek moyang 

mereka menyebabkan terjadinya konflik.  

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti dapat 

merumuskan  masalah utama dalam penelitian yaitu : 

1. Bagaimana jenis komunikasi dan interaksi antar etnis  di Kecamatan 

Singkil ? 

2. Bagaimana enkulturasi budaya dalam masyarakat di Kecamatan 

Singkil ? 

3. Bagaimana asimilasi dan akulturasi di Kecamatan Singkil ? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui jenis komunikasi dan interaksi antar etnis di 

Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. 

2. Untuk mengetahui enkulturasi budaya dalam Masyarakat di 

Kecamatan Singkil. 

3. Asimilasi dan akulturasi di Kecamatan Singkil 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

khasanah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang komunikasi 

antarbudaya. 

2. Secara praktis, Hasil penelitian ini diharapkan juga berguna bagi 

masyarakat. Dimana hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan 

informasi masyarakat sebagai motivasi agar tetap mencintai dan 

melestarikan budaya-budaya yang menjadi identitas bangsa Indonesia, 

khususnya Kabupaten Aceh Singkil. 

E. Fokus Penelitian 

  Di Kecamatan Singkil terdapat banyak suku yang berbeda seperti suku 

Jawa, Aceh, Jamee dan juga Suku Singkil. Di sini peneliti membatasi penelitian 

dengan mengambil  subjek dan objeknya ialah suku Singkil dan suku 

Jamee/minang.   
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BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

A. Komunikasi Antarbudaya 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi memberi 

kemudahan bagi peminat komunikasi untuk memahami dan mengkaji budaya dan 

bangsa-bangsa di dunia yang berlainan bahasa, agama, bangsa dan budaya. 

Perkembangan media massa sekaligus manusia memeperlancar komunikasi dari 

suatu wilayah, daerah, dan antarnegara. Keberagaman budaya dalam suatu 

masyarakat menjadi keberagaman pula cara berkomunikasi dan dituntut untuk 

memahami budaya lain yang sangat berlainan dengan budaya antar manusia. 

Komunikasi antarbudaya adalah dua konsep yang tak dapat dipisahkan, 

komunikasi antarbudaya merupakan interaksi antarpribadi yang dilakukan oleh 

beberapa orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. 

Komunikasi antarbudaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-

orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda (bisa beda ras, etnik, atau 

sosioekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan ini). Kebudayaan adalah cara 

hidup yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang serta berlangsung dari 

generasi ke generasi.
1
 Lustig dan Koester’s menyatakan, Komunikasi antarbudaya 

adalah sebuah “proses simbolik yang mana orang dari budaya-budaya yang 

berbeda mneciptakan pertukaran arti-arti”. Hal tersebut terjadi “ketika perbedaan-

______________ 
1

Stewart L.Tubbs dan Sylvia Moss, Human Communication: Konteks-konteks 

Komunikasi, Terj. Dedy Mulyana. dan Gembirasari, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), hal. 

236-238. 
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perbedaan budaya yang besar dan penting menciptakan interpretasi dan harapan-

harapan yang tidak sama mengenai bagaimana berkomunikasi secara baik”.  

Jandt mengatakan komunikasi antarbudaya tidak hanya komunkasi antar 

individu tapi juga diantara “kelompok-kelompok dengan identifikasi budaya yang 

tersebar’. Ringkasnya, komunikasi antarbudaya menjelaskan interaksi antar 

individu dan kelompok-kelompok yang memiliki persepsi yang berbeda dalam 

perilaku komunikasi dan perbedaan dalam interpretasi. Beberapa studi mengenai 

komunikasi antarbudaya menguji apa yang terjadi dalam kontak dan interaksi 

antarbudaya ketika proses komunikasi mencakup orang-orang yang secara budaya 

tersebar.
2
 

Komunikasi antarbudaya merupakan interaksi antarpribadi dan 

komunikasi antarpribadi yang dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki latar 

belakang budaya yang berbeda. Akibatnya, interaksi dan komunikasi yang sedang 

dilakukan itu membutuhkan tingkat keamanan dan sopan santun teretentu, serta 

peramalan sebuah atau lebih aspek tertentu terhadap lawan bicara.
3
 Stephen Dahl 

mengartikan komunikasi antarbudaya secara spesifik yaitu komunikasi yang 

terjadi pada masyarakat yang berasl dari dua ataupun lebih kebangsaan yang 

berbeda.
4
  

Memahami budaya suatu etnis atau ras adalah identik dengan memahami 

cara mereka berkomunikasi, baik budaya sendiri atau antarbudaya. Seirama 

dengan perkembangan ilmu komunikasi massa sekaligus maraknya penelitian 

______________ 
2 Fred E. Jandt. Intercultural Communication, An Introduction, (London: Sage Publicatio, 

1998), hal. 36. 
3
 Alo Liliweri, Makna Budaya, hal. 13-14. 

4 Deddy Mulyana, Komunikasi Antarbudaya, (Bandung: Remaja Rosdakrya, 1990),  hal. 

20. 
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tentang komunikasi lainnya sehingga lahir istilah komunikasi antarbudaya. 

Selama tahun 1980-an banyak berkembang istilah komunikasi seperti komunikasi 

antarras, komunikasi antarbangsa, komunikasi internasional, komunikasi dengan 

orang asing dan komunikasi antarbudaya.  

B. Wilayah Kajian Komunikasi Antarbudaya 

Seperti diketahui istilah komunikasi antarbudaya (intercultural 

communication) pertama sekali muncul dan digunakan oleh Eddward T. Hall di 

dalam buku klasiknya berjudul the silent language. Jika konsep komunikasi 

antarbudaya lahir pada tahun 1950-an dan pada tahun 1970-an kajian komunikasi 

antarbudaya mulai berkembangdan tahun 1980-a dibentuk komisi komunikasi 

internasional dan komunikasi antarbudaya.
5
 Lapangan kajian studi komunikasi 

antarbudaya  tumbuh berkembang pada tahun 1980-an.  Di tahun 1983, misalnya, 

the international and intercultural communication annual yang mulai 

memfokuskan pada topik yang spesifik. Studi komunikasi antarbudaya mulai 

berkembang pesat pada abad ini karena banyak persoalan global yang terjadi 

terutama tentang lahirnya Negara-bangsa serta banyak Negara yang terdiri atas 

berbagai resetnis atau multicultural sehingga beragam pula persoalan komunikasi 

terutama bagaimana keserasian hidup dalam suatu masyarakat yang berbeda 

budaya dan ras.
6
 Komunikasi antarbudaya dapat dikaji dalam berbagai dimensi, 

terutama berhubungan dengan budaya, etnis, bahasa, norma, dan sisitem 

kepercayaan masyarakat yang berbeda dengan masyarakat yang lainnya. Di 

______________ 
5 A. Rani, Etnis Cina  Perantauan di Aceh, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009),  hal. 

41-41. 
6
Ibid.  hal. 41-41. 
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samping itu hubungan antara budaya satu dengan budaya lainnya yang ada di 

masyarakat dapat juga dibandingkan sekaligus dapat juga berjalan harmonis 

sebagaimana harapan masyarakat majemuk. Kehadiran kajian komunikasi 

antarbudaya juga menjadi perhatian tersendiri bagi pelaku 

komunikasiinternasional.  Komunikasi internasional cenderung meningkat di era 

globalisasi informasi  sehingga wilayah kajian komunikasi antarbudaya semakin 

luas. 

C. Budaya dan Kebudayaan 

Budaya atau kebudayaan berasal dari (bahasa Sansekerta) yaitu 

''buddhayah'', yang merupakan bentuk jamak dari ''buddhi'' (budi atau akal) 

diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam 

(bahasa Inggris), kebudayaan disebut ''culture'', yang berasal dari kata (Latin) 

''Colere'', yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah 

tanah atau bertani. Kata ''culture'' juga kadang diterjemahkan sebagai "kultur" 

dalam bahasa Indonesia. Budaya adalah suatu konsep yang membangkitkan 

minat. Secara formal budaya didefinisikan sebagai tatanan pengetahuan, 

pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, agama, waktu, peranan, 

hubungan, ruang, konsep alam semesta, obyek-obyek materi dan milik yang 

diperoleh sekelompok besar orang dari generasi ke generasi melalui usaha 

individu dan kelompok.
7
 Soekanto mengutip pendapat E.B. Taylor menyebut 

kebudayaan sebagai kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, 

kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemapuan serta 

______________ 
7 Koentjaningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hal. 180. 
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kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. 

Sependapat dengan E.B. Taylor, Tubbs dan Moss mendefinisikan kebudayaan 

sebagai suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah 

kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.
8
 

Koentjaraningrat mengartikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem 

gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat 

yang dijadikan milik diri manuisa dengan belajar. Definisi tersebut mempunyai 

makna bahwa hampir semua tindakan manuisa adalah “kebudayaan: , karena 

tindakan-tindakan manusia tersebut diperoleh melalui proses belajar. Bahkan 

berbgai tindakan yang bersifat naluriah, mislanya, makan-minum, juga diubah 

menjadi tindakan berkebudayaan. 

a. Teori Komunikasi Antarbudaya 

Setiap tahun ribuan bahkan jutaan orang melintasi budaya atau 

berinteraksi dengan budaya yang berbeda dibandingkan budaya yang dianut atau 

dimiliki sebelumnya. Para imigran berinteraksi dengan orang yang berbeda 

budaya seperti penulis, mahasiswa, pegawai perusahaan, tenaga kerja, diplomat, 

pelaku bisnis, dan bahkan pengungsi. Para pendatang yang sebelumnya telah 

memiliki budayanya sendiri, tetapi setelah berimigrasi dengan ke Negara lain 

mereka diharuskan beradaptasi dengan budaya yang baru mereka kenal, dan 

tentunya menimbulkan suatu persoalan bagi para pendatang. Keharusan 

______________ 
8 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),  

hal. 188-189. 
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beradaptasi terhadap warga tuan rumah menarik perhatian para ahli komunikasi 

antarbudaya sehingga lahir teori adaptasi lintas budaya.
9
 

 

b. Teori Etnosentrisme 

1. Etnisitas 

Pembicaraan tentang etnisitas tidak terlepas dari pembicaraan tentang 

identitas-ientitas yang telah berkembang dan saling berhubungan satu sama lain. 

Kata etnisitas sering terdengar pada tahun 1990-an terutama di Bosnia, Albania, 

dan akhir-akhir ini di Indonesia. Istilah etnis biasanya dimunculkan oleh media 

massa setelah adanya konflik seperti di Bosnia, Albania, Kalimantan. 

Etnis merupakan suatu kelompok masyarakat yang membedakan antara 

suku kelompok dengan kelompok lain. Etnis ditandai dengan criteria, bahasa, 

organisasi politik, territorial tempat tinggal. Di antara unsur-unsur yang 

membedakan tersebut tidak persis sama, hal ini sangat tergantung pada para ahli 

yang memberi batasan tentang etnis. Misalnya, secara kultural dua kelompok 

berbudaya sama, tetapi secara ras mungkin sangat berbeda. Adanya etnisitas 

tentunya telah mempunyai saling keterkaitan antara satu kelompok dengan 

kelompok yang berlainan saling berhubungan.
10

 

Etnisitas merupakan sekelompok masyarakat atau sekolompok yang 

memiliki identitas dan berkembang serta saling berhubungan satu sama lain. 

Berbicara tentang etnisitas erat hubungannya dengan bahasa, territorial, budaya, 

dan organisasi politik yang mereka pahami dan praktikkan. Budaya dan bahasa 

______________ 
9 A. Rani, Etnis Cina, hal. 32. 
10

Ibid ,  hal. 30-41. 
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suatu masyarakat menentukan suatu etnisitas tertentu. Akan tetapi suatu etnis 

boleh jadi berbeda bahasa namun juga memiliki identitas yang sama.
11

  

Menurut Yelvington, etnisitas adalah satu aspek hubungan sosial di antara 

agen-agen yang masing-masing menganggap dirinya berbeda dari anggota 

kelompok lainnya dengan siapa mereka memiliki inetraksi minimum secara 

teratur.  

Oleh karena itu, juga dapat didefinisikan sebagai suatu identitas sosial 

(berdasarkan perbedaan antara satu sama lainnya) yang ditandai dengan 

persaudaraan metaphoric atau fiktif. Apabila ada perbedaan budaya secara regular 

sekaligus menimbulkan suatu perbedaan dalam interaksi di antara anggota 

kelompok, maka hubungan sosial tersebut akan memiliki suatu unsure etnis. 

Etnisitas menunjukkan pada aspek untung-rugi/positif-negatif dalam berinteraksi 

dan juga menujukkan pada aspek makna penciptaan identitas. 

2. Etnosentrisme 

Etnosentrisme merupakan sebuah kata yang sangat populer saat ini. 

etnosentrisme mendapat perhatian para ahli komunikasi antarbudaya. Seorang ahli 

antropologi dan ahli komunikasi mendapat kesempatan untuk menelaah tentang 

peserta komunikasi yang berlainan budaya. Seorang peserta komunikasi yang 

etnosentrismenya tinggi kemungkinan pesan yang disampaikan kepada 

audiensnya tidak sampai sebagai mana yang diharapkan, karena menganggap dia 

lah yang lebih baik dan lebih unggul dibandingkan orang yang lainnya.
12

 

______________ 
11 Ibid, hal. 49-50. 
12 Ibid, hal. 49-50. 



19 

 

 
 

Etnosentrisme identik dengan egosentrisme, yaitu suatu sikap atau 

pandangan dimana nilai-nilai yang diperoleh dari latar belakang budaya seseorang 

diterapkan pada konteks budaya lainnya dimana berlaku nilai-nilai yang berbeda. 

Namun demikian sebagaimana yang telah dipahami secara umum, 

etnosentrisme bukan hanya sekedar masalah pemungsian inteletektual, melainkan 

juga mencakup emosi-emosi yang positif dan negatif.
13

 

Haviland menyebutkan etnosentrisme merupakan kepercayaan bahwa 

kebudayaan sendiri dalam segala hal lebih tinggi daripada semua kebudayaan lain. 

Konsep etnosentrisme diperkenalkan oleh tokoh sosiologi komperatif William 

Graham Sumner. William Graham Sumner dalam memberikan suatu kontribusi 

kepada ilmu sosial modern yaiut konsep in-group, out-group, dan ethnocentrism 

yang sekarang konsep ini sudah banyak dipakai oleh para antropolog sesudahnya. 

Sumner menyebutkan konsep masyarakat primitif, kelompok kita, dan kelompok 

lain (consep of primitive society, we-group and others-group). Alasan peneliti 

mengambil teori etnosentrisme ke dalam skripsi ini karena teori ini sanagat 

berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti, dan teori ini juga dapat 

memeperkuat peneliti dalam memahami masalah serta menjadi petunjuk masalah 

yang ada. 

Dalam kajian teori etnosentrisme mengacu kepada keegoan dan perasaan 

lebih hebat, penjelasan tersebut terbukti adanya pada masalah yang akan diteliti. 

Keegoan antar suku terjadi di Kecamatan Singkil sehingga teori ini jelas 

membantu dan memperkuat peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. 

______________ 
13

Ibid, hal. 53. 



20 

 

 
 

D. Akulturasi  

Akulturasi dalam kamus ilmiah popular diartikan sebagai percampuran 

dua kebudayaan atau lebih,
14

 dalam akulturasi atau acculturation atau culture 

contact diartikan oleh para sarjana antropolgi mengenai proses sosial yang timbul 

bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan 

dengan unsur-unsur suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga 

unsur-unsur kebudayaan itu lambat laun diterima dan diolah kedalam kebudayaan 

sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri.
15

   

Akulturasi adalah bersatunya dua kebudayaan sehingga membentuk 

kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli. Contohnya, bentuk 

bangunan Candi Borobudur yang merupakan perpaduan antara kebudayaan asli 

Indonesia dan kebudayaan India.
16

  

Akulturasi dapat didefinisikan sebagai proses sosial yang timbul bila suatu 

kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-

unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur 

kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan 

sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri.
17

 

Akulturasi menunjuk pada perubahan budaya dan psikologi karena 

berjumpaan dengan orang berbudaya lain yang juga memperlihatkan perilaku 

berbeda. Misalnya, banyak kelompok di India dan Afrika terakulturasi ke dalam 

gaya hidup orang Inggris selama pemerintahan kerajaan (yang mengubah struktur 

______________ 
14  Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Populer Edisi Lengkap, (Surabaya: Gita Media 

Press,2009), hal. 21. 
15

 Koenjaraningrat, Pengantar Ilmu, hal. 247-248. 
16 A. Rani, Etnis Cina, hal. 45-47. 
17 Hendropuspito, Sosiologi Semantik, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hal. 233. 
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sosial, lembaga ekonomi, dan sebagainya) dan banyak individu mengubah 

perilaku (seperti agama, bahasa, dan pakaian). Dalam tataran tertentu, akulturasi 

merupakan bentuk kedua atau bentuk lanjutan enkulturasi dan dapat mengambil 

peran pada setiap taraf hidup seseorang, tidak hanya semasa kanak-kanak. 

Akuturasi melibatkan pemebelajaran kembali  (termasuk beberapa resosialisasi 

khusus) dan dapat menciptakan persoalan peluang baru bagi individu. 

Akulturasi menunjuk pada perubahan yang dialami oleh seseorang akibat 

kontak dengan budaya lainnya sekaligus akibat keikutsertaan dalam proses 

akulturasi yang memungkinkan budaya dan kelompok etnis menyesuaikan diri 

dengan budaya yang lainnya. Perubahan budaya yang terjadi pada individu 

menunjuk pada sikap, nilai, dan jati diri. Adapatasi dan akulturasi terjadi biasanya 

pada seorang pendatang dan menyesuaikan diri dengan budaya baru yang 

sebelumnya tidak mereke ketahui. Dalam hal ini kesiapan mental dan pendidikan 

seseorang sangat menentukan dalam beradapatasi terhadap budaya yang baru.
18

 

Model akulturasi budaya ini menitikberatkan pada akulturasi psikologis. 

Artinya, akulturasi terjadi akibat adanya kontrak mulai dari prakontrak, kontrak, 

konflik, krisis, dan adptasi. Perubahan perilaku budaya mulai terendah sampai 

pada tingkat yang lebih tinggi, sedangkan pada adaptasi dimulai dari separasi, 

integrasi sampai pada asimilasi. Dalam akulturasi setelah dimulainya kontrak 

kadang-kadang terjadi konflik. Apabila konflik ini tidak dipahami kemungkinan 

terjadi krisis adaptasi ataupun terjadi konflik budaya. 

______________ 
18 A. Rani Usman, Etnis Cina, hal. 30-41. 
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J.W. Powell adalah orang yang pertama kali memperkenalkan dan 

menggunakan kata "akulturasi" dan pemakaian pertamanya pada tahun 1880 

dilaporkan oleh US Bureau of American Ethnography. Pada tahun 1883, Powell 

mendefinisikan akulturasi menjadi perubahan psikologis yang disebabkan oleh 

imitasi perbedaan budaya.  Menurut Koentjaraningrat, akulturasi adalah proses 

sosial yang timbul apabila sekelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu 

dihadapkan dengan suatu kebudayaan asing sehingga unsur-unsur tersebut lambat 

laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan 

hilangnya kepribadian kebudayaan tersebut. Akulturasi, seperti didefinisikan oleh 

Stroink, adalah proses di mana individu mengadopsi suatu kebudayaan baru, 

termasuk juga mengasimilasikan dalam praktek, kebiasaan-kebiasaan, dan nilai-

nilai. Perkembangan penting dari studi tentang akulturasi didapat dari Graves, 

yang membedakan akulturasi antara tingkat individu dan pada tingkat kelompok. 

Dia merujuk akulturasi psikologis (psychological acculturation) mengindikasikan 

perubahan yang dialami pada tingkat individu, dan perilaku serta identitas sebagai 

hal yang dihubungkan dalam perubahan sosial pada tingkat kelompok.
19

 

Gambar 1: Konsep Akulturasi 

 

 

 

 

______________ 
19 Ibid, hal. 45-47. 
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Pada tingkat individu, semua aspek perilaku yang ada dalam individu akan 

dirujuk sebagai perilaku yang akan berubah, yang akan menjadi dua komponen 

perilaku dalam strategi akulturasi individu tersebut (Berry dkk., 1999), yaitu 

melindungi kebudayaan dan  mempelajari kebudayaan. Kedua komponen tersebut 

jarang dapat dilakukan dengan sempurna dalam satu kegiatan, tetapi lebih sering 

keduanya dilakukan secara selektif, yang akan menghasilkan dua sikap, 

mempertahankan atau berubah Proses akulturasi mempunyai dua cara, yaitu : 

a. Akulturasi damai (penetration pasifique) 

terjadi jika unsur-unsur kebudayaan asing dibawa secara damai tanpa 

paksaan dan disambut baik oleh masyarakat kebudayaan penerima. Misalnya, 

masuknya pengaruh kebudayaan Hindu dan Islam ke Indonesia. Penerimaan 

kedua macam kebudayaan tersebut tidak mengakibatkan konflik, tetapi 

memperkaya khasanah budaya masyarakat setempat. Pengaruh kedua kebudayaan 

ini pun tidak mengakibatkan hilangnya unsur-unsur asli budaya masyarakat. 
20

 

Penyebaran kebudayaan secara damai akan menghasilkan akulturasi, 

asimilasi, atau sintesis. Asimilasi adalah bercampurnya dua kebudayaan sehingga 

membentuk kebudayaan baru, sedangkan sintesis adalah bercampurnya dua 

kebudayaan yang berakibat pada terbentuknya sebuah kebudayaan baru yang 

sangat berbeda dengan kebudayaan asli.
21

 

b. Akulturasi ekstrim (penetration violante) 

______________ 
20 Ibid, hal. 45-47. 
21 Ibid, hal. 45-47 
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terjadi dengan cara merusak, memaksa kekerasan, perang, penaklukkan, 

akibatnya unsur-unsur kebudayaan asing dari pihak yang menang dipaksakan 

untuk diterima di tengah-tengah masyarakat yang dikalahkan. Contohnya, 

masuknya kebudayaan Barat ke Indonesia pada zaman penjajahan disertai dengan 

kekerasan sehingga menimbulkan goncangan-goncangan yang merusak 

keseimbangan dalam masyarakat. Cara-cara individu (atau kelompok) yang 

sedang berakulturasi dan berhubungan dengan masyarakat dominan diistilahkan 

sebagai strategi-strategi akulturasi. 

c. Etnik 

Istilah suku bangsa dan kelompok etnik pada dasarnya dianggap sama atau 

saling mengganti, dalam bahasa populer "suku bangsa" sedang "kelompok etnik" 

dalam istilah akademis yang merupakan terjemahan bebas dari istilah ethnic 

group yang digunakan oleh ahli antropologi Barat.  

d. Etnis 

Pembicaraan tentang etnis tidak terlepas dari pembicaraan tentang 

identitas-ientitas yang telah berkembang dan saling berhubungan satu sama lain. 

Kata etnisitas sering terdengar pada tahun 1990-an terutama di Bosnia, Albania, 

dan akhir-akhir ini di Indonesia. Istilah etnis biasanya dimunculkan oleh media 

massa setelah adanya konflik seperti di Bosnia, Albania, Kalimantan. 

E. Asimilasi  

Istilah asimilasi berasal dari kata Latin, assimilare yang berarti “menjadi 

sama”. Kata tersebut dalam bahasa Inggris adalah assimilation (sedangkan dalam 
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bahasa Indonesia menjadi asimilasi).
22

 Dalam bahasa Indonesia, sinonim kata 

asimilasi adalah pembauran. Asimilasi merupakan proses sosial yang terjadi pada 

tingkat lanjut. Proses tersebut ditandai dengan adanya upaya-upaya untuk 

mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara perorangan atau 

kelompok-kelompok manusia. 
23

 

Asimilasi adalah proses seseorang atau kelompok yang tadinya tidak sama 

menjadi sama dengan kelompok lain. Pengertian asimilasi mempunyai dua 

pengertian yang berbeda, yang pertama ialah membandingkan atau membuat 

seperti dan arti yang kedua adalah mengambil dan menggabungkan. 

Dari kedua pengertian di atas diambil kesimpulan bahwa, asimilasi sebagai 

proses. Proses tersebut berlangsung di dalam masarakat dimana seseorang 

menerima bahasa orang lain, sikap perangai, dan tingkah laku. Juga proses yang 

mana individu dan kelompok saling mengambil dan bergabung ke dalam 

kelompok yang lebih besar.
24

 Asimilasi sebagai proses yang timbul bila ada 

golongan-golongan manusia dengan latar kebudayaan yang berbeda-beda, saling 

bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang lama sehingga kebudayaan 

golongan tadi masing-masing berubah sifatnya yang khas dan juga unsur-

unsurnya masing-masing berubah wujudnya menjadi unsur-unsur kebudayaan 

campuran.
25

  

Asimilasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses sosial yang ditandai 

dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat 

______________ 
22 Hendropuspito,  Sosiologi Semantik, hal. 233. 
23 Ibid. hal. 233. 
24 Soemardjan, Streotip, Asimilasi, Integrasi Sosial, (Bandung: Cita Karya, 1976), hal. 

224. 
25 Koenjaraningrat, Pengantar Ilmu, hal. 255. 
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antara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi 

usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses 

mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan 

bersama.
26

 Sedangakan menurut Harsojo dalam bukunya Pengantar Antropologi 

asimilasi adalah suatu proses sosial yang telah lanjut yang ditandai oleh makin 

berkurangnya antara individu-individu dan antara sikap-sikap dan proses mental 

yang berhubungan dengan kepentingan dan tujuan yang sama.
27

 

Di dalam Modern Dictionary of  Sosiology disebutkan bahwa asimilasi itu 

proses di mana seseorang individu atau kelompok mengambil alih kultur atau 

identitas kelompok lain dengan menjadikannya bagian dari kelompok tersebut 

atau asimilasi suatu proses saling serap dan bercampurnya kebudayaan yang 

berebda di mana masing-masing elemen bergabung dengan kebudayaan 

lainnya.
28

 Asimilasi dalam pengertian sosiologis didefinisikan sebagai suatu 

bentuk proses social dimana dua atau lebih individu atau kelompok saling 

menerima pola kelakuan masing-masing sehingga ahkirnya menjadi kelompok 

yang baru. 

F. Enkulturasi 

Enkulturasi adalah pencemplungan seseorang ke dalam suatu lingkungan 

kebudayaan, di mana desain khusus untuk kehidupan kelihatan sebagai sesuatu 

yang alamiah belaka.
29

 

______________ 
26 Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, Sosiologi, Terj. Aminuddin Ram Edisi IV, (Jakarta: 

Erlangga,1990)  hal. 625. 
27

 Harsojo, Pengantar Antropologi, (Bandung: BINACIPTA, 1967), hal. 191. 
28 Soemardjan, Streotip, Asimilasi, hal. 224-225. 
29 Benedict, Ruth, Patterns of Culture (Boston: Houghton Mifflin Co., 1980). 



27 

 

 
 

Enkulturasi sebagai suatu konsep, secara harfiah dapat diartikan sebagai 

proses pembudayaan, enkulturasi mengacu pada prosespembudayaan yang 

ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Manusia mempelajari 

kebudayaan bukan mewarisinya, budaya ditransmisikan melalui proses belajar 

bukan melalui gen, jadi inti dari enkulutasi adalah pembelajaran atau 

pendidikan.
30

 

Sesorang yang hidup dalam masyarakat akan terjadi suatu proses 

enkulturasi maupun akulturasi. Enkulturasi merupakan proses yang 

mempertalikan individu yang berkembang dengan konteks budaya mereka dan 

akulturasi merupakan suatu proses yang individu ikuti (biasanya pada kehidupan 

kemudian) dengan merespons suatu konteks budaya yang berubah. Akulturasi 

merupakan suatu anteseden tersimpulkan dari keberagaman yang teramati dalam 

perilaku. Berkaitan dengan akulturasi, ada fenomena perubahan budaya yang lebih 

umum. Akulturasi hanya satu bentuk perubahan budaya yatiu disebabkan kontak 

dengan budaya-budaya lain. 
31

 

Konsep enkulturasi mengacu pada pewarisan budaya. Pewarisan budaya 

mendekati pewarisan biologis. Artinya, enkulturasi dapat terjadi pada proses 

pembelajaran budaya orangtua, orang dewasa atau teman sebaya. Dengan kata 

lain, pewarisan budaya merupakan proses pembelajaran terhadap seseorang 

melalui pendidikan ataupun keluarga. Enkulturasi terjadi di lingkungan budaya 

yang sama. Enkulturasi akan berhasil jika seseorang dapat mewarisi budayanya 

baik bahasa, nilai-nilai maupun ritual. Enkulturasi merupakan pewarisan budaya 

______________ 
30 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu, hal. 180-233. 
31 Rani Usman, Etnis Cina, hal. 30-41. 
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kepada seseorang terutama kepada seorang anak sehingga berperilaku seseuai 

dengan budayanya. 

Di samping itu setiap budaya mempunyai perubahan secara langsung 

maupun tidak langsung. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh budaya lainnya yang 

diakibatkan oleh interaksi antara orang yang berlainan budaya. Orang yang 

berlainan budaya dapat berinteraksi setiap saat, di mana saja dan kapan saja. 

Perubahan perilaku budaya berhubungan dengan akulturasi dan menghubungkan 

dua budaya yang sangat bervariasi. 

Dalam kasus keluaran asimilasi, perubahan-perubahan perilaku minimal, 

dalam kasus separasi modus, ada suatu arah balik menuju perilaku yang lebih 

tradisional (sama depan perilaku yang berubah secara minimal). Integrasi 

menyajikan suatu keluaran yang mengandung imbangan relative stabil antara 

kontinuitas perilaku dengan budaya tradisional seseorang dan perubahan kea rah 

budaya baru.
32

 

Dalam kasus marjinalisasi, individu menyerah, kadang-kadang dalam 

keadaan konflik, tingkat tertinggi stress akulturasi ditentukan, fenomena ini 

dipertimbangkan secara rinci dalam aksis selanjutnya. Di antara banyak perilaku 

yang dapat dipertimbngkan dalam pengujian terhadap perubahan ini, hanya 

sebagian kecil akan disajikan. Dengan kata lain, mulai dengan jati diri, menuju 

aspek kognisi, lalu kepribadian dan akhirnya (masuk ke lingkaran penuh) 

mempertimbangkan sikap akulturasi sebagai cirri psikologis yang dalam diri 

sendiri mengalami pergantian akibat akulturasi. Jati diri (atau cara orang bias 

______________ 
32 Ibid. hal. 45-47 
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berpikir tentang diri sendiri)ndapat menjadi istilah tentang faktor budaya 

(termasuk etnis dan rasial) atau faktor lain (missal, usia, kelamin, lokasi). Di sini, 

pertama-tama kita tertarik pada jati diri etnis dan bagaiman jati diri ini mungkin 

berubah selama akulturasi. Ada begitu banyak pandangan bahwa jati diri budaya 

juga berubah.
33

 

Etnis merupakan suatu kelompok masyarakat yang membedakan antara 

suku kelompok dengan kelompok lain. Etnis ditandai dengan kriteria, bahasa, 

organisasi politik, territorial tempat tinggal. Di antara unsur-unsur yang 

membedakan tersebut tidak persis sama, hal ini sangat tergantung pada para ahli 

yang memberi batasan tentang etnis. Misalnya, secara kultural dua kelompok 

berbudaya sama, tetapi secara ras mungkin sangat berbeda.  

Adanya etnisitas tentunya telah mempunyai saling keterkaitan antara satu 

kelompok dengan kelompok yang berlainan saling berhubungan. Etnisitas 

merupakan sekelompok masyarakat atau sekolompok yang memiliki identitas dan 

berkembang serta saling berhubungan satu sama lain. Berbicara tentang etnisitas 

erat hubungannya dengan bahasa, territorial, budaya, dan organisasi politik yang 

mereka pahami dan praktikkan.  

Budaya dan bahasa suatu masyarakat menentukan suatu etnisitas tertentu. 

Akan tetapi suatu etnis boleh jadi berbeda bahasa namun juga memiliki identitas 

yang sama.
34

 Menurut Yelvington, etnisitas adalah satu aspek hubungan sosial di 

antara agen-agen yang masing-masing menganggap dirinya berbeda dari anggota 

______________ 
33 Ibid.  hal. 45-47. 
34 Ibid, hal.49-50. 



30 

 

 
 

kelompok lainnya dengan siapa mereka memiliki inetraksi minimum secara 

teratur.  

Oleh karena itu, juga dapat didefinisikan sebagai suatu identitas sosial 

(berdasarkan perbedaan antara satu sama lainnya) yang ditandai dengan 

persaudaraan metaphoric atau fiktif. 

Apabila ada perbedaan budaya secara regular sekaligus menimbulkan 

suatu perbedaan dalam interaksi di antara anggota kelompok, maka hubungan 

sosial tersebut akan memiliki suatu unsur etnis. Etnisitas menunjukkan pada aspek 

untung-rugi/positif-negatif dalam berinteraksi dan juga menujukkan pada aspek 

makna penciptaan identitas. Identitas etnis ditandai dengan simbol budaya, 

bahasa, organisasi, serta ideologi. Setiap etnis memiliki identitas yang harus 

dipatuhi oleh masyarakat itu untuk berinteraksi satu sama lain. Kekhasan etnis 

secara kukltural membuat manusia unik dalam berkomunikasi sekaligus menjadi 

kajian tersendiri dari para ahli antropologi maupun ahli komunikasi. Di balik itu 

semua kekhasan etnisitas dalam masyarakat jika tidak saling memahami ideologi, 

simbol, dan bahasa tertentu dimungkinkan akan terjadi kesalah pahaman.  

Melihat kelompok etnis tersebut di atas sangat berbeda satu sama lain, 

maka seorang para ahli komunikasi antarbudaya tentunya dimungkinkan untuk 

mengkaji aspek-aspek tertentu kelancaran analisisnya.
35

 

 

 

______________ 
35 Ibid,  hal. 50-52. 
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G. Penelitian Terdahulu 

1. Etika Komunikasi Antarbudaya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

(Studi Komparatif antara Mahasiswa Gayo dengan mahasiswa 

Malaysia) 

Penelitian tentang “Etika Komunikasi Antarbudaya di Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi (Studi Komparatif antara Mahasiswa Gayo dengan mahasiswa 

Malaysia) yang ditulis oleh Maya Sari S.Sos. Penelitian ini dilakukan pada tahun 

2014 dengan menggunakan metode kualitatif,  hasil penelitian ini menjelaskan 

bahwa ada perbedaan latar belakang kebudayaan antara mahasiswa Malaysia 

dengan mahasiswa Gayo, sehingga berpengaruh pada pola pikir dan presefsi 

antara keduanya.
36

 

Perbedaannya dengan penelitian ini ialah menggunakan metode kualitatif 

dan pendekatan deskriftif sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan 

metoede kualitatif saja tanpa ada pendekatan deskriptif. 

Adapun persamannya adalah sama-sama membahas tentang komunikasi 

antarbudaya dari segi perbedaan suku dan bahasa. 

2. Komunikasi Antarbudaya (Studi Interaksi terhadap Karyawan SMA 

Methodist dengan Masyarakat Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam 

Banda Aceh). 

 Skripsi ini ditulis oleh Cut Silvia Rahmita mahasiswi Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN AR-Raniry yang berjudul Komunikasi Antarbudaya (Studi 

______________ 
36

 Maya Sari dalam Skripsi , “Etika Komunikasi Antarbudaya di Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi  (Studi Komparatif antara Mahasiswa Gayo dengan mahasiswa Malaysia)”. 2014. 
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Interaksi terhadap Karyawan SMA Methodist dengan Masyarakat Gampong 

Mulia Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh). Penelitian ini dilakukan pada tahun 

2014, dengan menggunakan metode kuanlitatif deskriptif. Hasil penelitian skripsi 

ini ialah interaksi yang terjalin antara karyawan Methodist dengan warga 

Gampong Mulya ialah dengan tegur sapa, dan factor yang mempengaruhi 

interaksi ini ialah adanya kebutuhan secara pribadi, tujuan dari masing-masing 

karyawan dan penggunaan norma-norma tertentu. Hambatan dalam interaksi ini 

ialah adanya keterbatasan akses bagi masyarakat terhadap segala aktifitas atau 

kegiatan yang ada di sekolah. Kerukunan antar etnis di Gampong Mulya terjadi 

karena sikap toleransi, saling menghargai dan menghormati dari masing-masing 

individu, tidak membeda-bedakan antara etnis.
37

 

 Perbedaan dengan penelitian ini ialah sistem pola komunikasi yang dijalin, 

penelitian ini menjelaskan bahwa komunikasi yang dijalin antara suku minang 

dengan suku singkil sangat sukar karena ada nya ketidakpahaman bahasa, 

sedangakan penelitian seblumnya menjelaskan adanya interaksi tegur sapa karena 

toleransi antar sesame demi kerukunan Gampong. 

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah sama 

menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. 

 

______________ 
37 Cut Silvia, “Komunikasi Antarbudaya (Studi Interaksi terhadap Karyawan SMA 

Methodist dengan Masyarakat Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh)”. 2014. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian Field research, 

yaitu data yang dikehendaki akan didapat di lapangan. Field research adalah suatu 

penyelidikan yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat 

yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi 

tersebut, yang dilakukan juga untuk laporan ilmiah.
1
 

Field research adalah tumpuan untuk mempelajari secara intensif tentang 

latar belakang keadaan dan interaksi lingkungan suatu unit sosial yang 

menyangkut individu, kelompok, lembaga, atau kumpulan masyarakat.
2
 

Penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan (Field Research) yaitu 

suatu penelitian yang menemukan dan memahami suatu fenomena yang terjadi 

dalam masyarakat.
3

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena 

mencoba untuk melakukan penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

mengenai kata-kata lisan maupun tertulis. Hal ini dilakukan dengan menggunakan 

metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan proses penelitian yang 

berkesinambungan sehingga pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data 

dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian itu berlangsung. 

 

______________ 
1 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, cet. 

Pertama, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 96. 
2 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, cet.1x, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada,1955), hal.22. 
3 Nawawi H. Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 2005), hal. 63. 
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B. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka peniliti menggunakan 

beberapa teknik pengambilan data yaitu: 

1. Observasi 

Melalui teknik pengumpulan data observasi peneliti melakukan 

pengamatan secara langsung terlibat dalam aktivitas masyarakat yang sedang 

berlansung.
4
 Dalam hal ini, penulis secara langsung turun ke lapangan untuk 

melihat secara nyata hal-hal yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini dan 

mencatatnya. Observasi Penelitian ini adalah observasi nonpartisipan yaitu 

peneliti tidak ikut dalam kehidupan orang yang diteliti dan secara terpisah 

berkedudukan selaku peneliti.
5
 

Dalam observasi ini peneliti menggunakan alat untuk mengumpulkan data, 

yaitu buku dan pulpen, dimana alat-alat tersebut peneliti gunakan untuk mencatat 

semua peristiwa yang peneliti amati dan tanyakan dari sumber yang bisa 

dipercaya.  Peneliti gunakan untuk menulis dikalah peneliti menggali informasi 

dari responden, seterusnya peneliti salin ulang ke buku. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan 

mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan 

dengan cara dialog (tanya jawab) secara langsung, maupun tidak langsung 

______________ 
4 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2007), hal 5. 
5  Nurul Zurya, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2006), hal. 173. 
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berdasarkan tujuan tertentu.
6

  Adapun dalam penelitian ini, penulis secara 

langsung turun ke lapangan, dan mewawancarai orang-orang yang dijadikan 

informan, yaitu tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, pemuka agama, ketua 

pemuda dan orang-orang yang dianggap mengerti tentang masalah yang diteliti 

secara langsung bertatap muka, dan berpedoman kepada daftar petanyaan yang 

telah dipersiapkan. Selain itu, penulis juga mewawancarai responden selain yang 

telah ditetapkan apabila dianggap perlu, dan dibutuhkan yaitu Penulis mengambil 

resfonden yang telah ditetapkan diatas karena mereka lebih mengerti tentang 

permasalah dalam penelitian ini.   

Wawancara juga adalah bentuk komunikasi antar dua orang, melibatkan 

seseorang yang memperoleh informasi dan seseorang lainnya mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.
7

 Dalam hal ini peneliti 

menggunakan wawancara terstruktur atau sering disebut juga wawancara 

berdasarkan pertanyaan yaitu proses memperoleh keterangan untuk penelitian  

dengan cara bertanya sambil bertatap muka antara pewawancara dengan 

responden atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman (guide) 

wawancara, dimana pewawancara dan responden terlibat dalam kehidupan sosial 

yang relatif lama.
8

 Di sini peneliti akan mewawancarai 12 informan, yaitu 

Makmur Munte selaku Kepala Desa Siti Ambia, Ustadz Ramil selaku tokoh adat 

suku  Minang di Kecamatan Singkil, Gambang  tokoh  masyarkat  Minang di 

Kecamatan Singkil, Khairul  Pemuda dan  Pedagang di Kecamatan Singkil, Irwan 

______________ 
6 Deddy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 

hal. 180. 
7 Ibid. 
8 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 108. 
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Sahrijal Guru BK di sekolah  MAN Singkil, Hasbi selaku tokoh Masyarakat  Suku 

Singkil di kecamatan Singkil, Ary Risnaldi  Pelajar Dan Pemuda dari Suku 

Minang di Kecamatan Singkil, Sanggah  Kepala Mukim di Kecamatan Singkil, 

Santi suku Singkil yang menikah dengan  Sarbaini bersuku Minang di Kecamatan 

Singkil, Simas tokoh adat suku singkil di kecamatan singkil, Tapa Tokoh  

Masyarakat  di Kecamatan Singkil,  di tambah 2 responden dari kedua suku yang 

menikah dengan suku yang berbeda yaitu Sarbaini pemuda yang menikah dengan  

Santi Bersuku Singkil di Kecamatan Singkil, dan Eva ibu rumah  tangga bersuku 

Minang yang menikah dengan Khalis bersuku Singkil di Kecamatan Singkil, 

jumlah keseluruhannya menjadi 14 responden yang menjadi responden dalam 

penelitian ini. Adapun alat yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data 

melalui wawancara adalah buku, pulpen dan HP Recorder, dimana alat-alat 

tersebut peneliti gunakan untuk mencatat dan merekam semua proses wawancara 

peneliti dengan para responden. 

3. Dokumentasi 

Untuk memperoleh data yang lebih jelas, penulis mengumpulkan 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan akulturasi budaya, yaitu dengan 

cara merekam dengan alat perekam suara dan  mengambil gambar dengan kamera. 

C. Teknik Analisis Data  

proses analisis data yang digunakan ialah analisis deskriptif yaitu 

bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan 
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data yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan 

untuk pengujian hipotesis.
9
 

1. Membaca dan mempelajari data yang terkumpul sampai dikuasai 

sepenuhnya sambil memikirkannya untuk mencari apakah ada pola-pola 

yang menarik atau menonjol atau justru membingungkan. Selidikilah 

apakah terdapat hubungan antara data, adakah persamaan atau justru 

pertentangan atau kontradiksi dalam pandangan berbagai informan. Sambil 

membaca, peneliti senantiaa mengajukan pertanyaan kepada data, tak 

ubahnya seperti mengajukan pertanyaan kepada informan. 

2. Berbagai konsep akan timbul dengan sendirinya bila diperhatikan istilah-

istilah yang digunakan oleh informan. Selidiki makna istilah itu lebih 

lanjut.  

3. Mungkin juga peneliti dapat memanfaatkan istilah sehari-hari dengan 

pengertian khusus yang dapat mencakup atau merangkum sejumlah data. 

Peneliti dapat juga menggunakan istilah formal yang terdapat dalam 

disiplin ilmu terentu untuk mengklasifikasikan berbagai data. 

 

______________ 
9Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007), hal. 

126. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN 

 

A. Profil Singkat Kecamatan Singkil 

 

Sebagai tempat penelitian di Kecamatan Singkil,  jadi  peneliti terlebih 

dahulu memberikan gambaran singkat tentang Profil Aceh Singkil untuk 

memudahkan dalam memahami berbagai persoalan yang tedapat dalam skripsi ini. 

Kabupaten Aceh Singkil adalah sebuah kabupaten yang berada di ujung 

barat daya Provinsi Aceh Darussalam Indonesia. Aceh Singkil merupakan 

pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan dan sebagian wilayahnya berada di 

kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Kabupaten ini juga terdiri dari dua 

wilayah, yakni daratan dan kepulauan. Kepulauan yang menjadi bagian dari 

kabupaten Aceh Singkil adalah Kepulauan Banyak. Ibu kota Aceh Singkil terletak 

di Singkil. 

Singkil berada di jalur barat Sumatera yang menghubungkan Banda Aceh-

Medan dan Sibolga, namun demikian jalurnya lebih bergunung-gunung dan perlu 

dilakukan banyak perbaikan akses jalan, khususnya jalur Singkil - Sibolga,  agar 

keterisolasian wilayah dapat diatasi. Diharapkan dalam waktu dekat Pelabuhan 

Singkil dapat dipergunakan sebagai pelabuhan transit untuk jalur barat Sumatera. 

Sejak Desember tahun 2006 sebagian wilayah Aceh Singkil telah 

dimekarkan menjadi Kota Subulussalam yang beribu Kota Subulussalam (dulunya 

Kecamatan Simpang Kiri). 

Kabupaten Aceh  Singkil terletak di Pesisir Pantai Barat Sumatera dengan 

luas wilayah 2.187 Km2 terletak di  2° 02’ - 2° 27’ 30” Lintang Utara / 97° 04’ - 
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97° 45’ 00” Bujur timur yang berbatasan langsung dengan Kota Subulussalam 

disebelah Utara, Samudera Indonesia disebelah Selatan, Provinsi Sumatera Utara 

disebelah Timur dan Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan disebelah 

Barat. 

Kabupaten Aceh Singkil terbagi dalam 11 Kecamatan, 15 Mukim dan 117 

Desa / Kelurahan dan memiliki jumlah penduduk sebesar 107.921 jiwa pada tahun 

2014 menurut data Badan Pusat Statistik kabupaten Aceh Singkil. Dan dari 

jumlah penduduk tersebut terjadi persebaran di setiap Kecamatan dalam wilayah 

Dari hasil wawancara yang dikumpulkan oleh peneliti maka ini lah yang dapat 

dipaparkan.  

Luas wilayah di kecamatan Singkil sepanjang 375 km (Km
2
) dan rata-rata 

tofografin tanah datar dari 16 jumlah desa. Desa Pulo Sarok luasnya 28 (Km
2
), 

Padar Singkil 13 (Km
2
), Ujung 12 (Km

2
), Kota Simboling 31 (Km

2
), Kilangan 

(Km
2
), Teluk Ambun 32 (Km

2
), Rantau Gedang 30 (Km

2
), Teluk Rumbia 35 

(Km
2
), Takal Pasir 35 (Km

2
), Selok Aceh 30 (Km

2
), Paya Bumbung 20 (Km

2
), 

Pemuka 20 (Km
2
), Suka Damai 18 (Km

2
), Ujung Bawang 20 (Km

2
), Siti Ambia 

11 (Km
2
), Suka Makmur 13 (Km

2
). Rata-rata dari wilayah ini memiliki tanah 

datar dan tak berbukit, dari 16 kampung tersebut yang paling luas wilayahnya 

adalah kampung  Teluk Rumbia 35 (Km
2
) dan Takal Pasir 35.

1
 

1. Status Kesukuan di Singkil 

Menurut salah seorang pengurus MAA Aceh Singkil, Bapak Fajri 

mengatakan bahwa Singkil merupakan wilayah yang didiami oleh suku Singkil, 

______________ 
1 Kecamatan Singkil dalam Angka 2015. 
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dan pesisir Jamee. Suku Singkil asli pada dasarnya tidak memiliki marga, namun 

kemudian berbaur dengan pendatang yang memiliki marga dan pendatang dari 

suku Minang-yang dikenal dengan istilah Jamee (Aceh ; Tamu). Pembauran ini, 

telah memunculkan konfigurasi Singkil Baru yang dikenal sekarang. Singkil Baru 

menawarkan bahasa Singkil yang dipengaruhi oleh suku-suku pendatang, 

terutama struktur bahasa Minang, bahasa Pak Pak, dan sebagian bahasa Tapanuli. 

Karena itu, secara tidak langsung orang Singkil telah menguasai beberapa bahasa 

kepulauan Sumatra saat melakukan interaksi keseharian.
2
 

Suku Singkil adalah sebuah komunitas suku yang menempati wilayah 

kabupaten Singkil, yang berada di wilayah provinsi Aceh. Keberadaan suku 

Singkil masih menjadi perdebatan apakah termasuk rumpun suku Pakpak dari 

Puak Boang atau memang berdiri sendiri.
3
 Menurut penelitian suku Singkil adalah 

salah satu rumpun Batak yang tersebar di dataran tinggi Aceh. Mereka juga 

termasuk ke dalam rumpun sukubangsa Proto Malayan. Pada masa awal 

kehadiran komunitas ini di wilayah Singkil ini, mereka sangat mengisolasi diri 

dari dunia luar dan menetap di dataran tinggi Aceh.
4
 Tetapi seiring masuknya 

budaya Melayu dan Aceh yang membawa budaya serta agamanya, secara perlahan 

budaya asli suku Singkil ini terakulturisasi dengan budaya Melayu dan Aceh dan 

memeluk agama Islam.
5
 Suku Singkil memiliki bahasa sendiri yaitu Bahasa 

Singkil. Bahasa Singkil ini dikelompokkan ke dalam rumpun bahasa Batak Utara, 

yang terdiri dari bahasa Karo, Pakpak, Dairi, Gayo, Singkil, Alas dan Kluet. 

______________ 
2 Majelis Adat Aceh “Adat Singkil” 10 Desember 2014. 
3 Wordpress.Com , “Suku Singkil”,  14 November 2012. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 

http://nabilberri.wordpress.com/2012/11/14/suku-singkil
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Bahasa Singkil dengan bahasa-bahasa serumpunnya ini banyak sekali terdapat 

persamaan kosakata. Menurut suku Pakpak, bahasa Singkil adalah bahasa yang 

berasal dari Puak Pakpak Boang. Tetapi mendapat bantahan dari suku Singkil 

yang menyatakan bahwa bahasa Singkil tidak ada hubungannya dengan bahasa 

Pakpak Boang, walaupun terdapat banyak kesamaan antara kedua bahasa 

serumpun ini. 
6
  

Singkil tidak hanya merupakan nama Salah satu Kabupaten di NAD 

apalagi hanya nama Kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, tapi singkil adalah 

nama sebuah suku bangsa yang memiliki budaya dan sistem kekerabatan serta 

pranata sosial lainnya yang sudah lengkap, mendiami daerah geografis yang saat 

ini dikenal Kab. Aceh Singkil dan Kota Subulussalam, selain itu mereka juga 

hidup secara berkelompok dan membentuk beberapa desa di Kabupaten Aceh 

Tenggara (Tanoh Alas).  

Sejak lebih seratus tahun yang lalu penduduk dari Tanoh Singkil 

bermigrasi ke Tanoh Alas selalu menyebut jika mereka Suku Singkil. Mereka dan 

generasi penerusnya hingga kini di Tanoh Alas tidak pernah mengenal sebutan 

Suku Boang, Suku Kampong maupun Suku Pakpak Boang. Jikalau pun ada istilah 

Kalak Boang di sana, itu semata-mata ditujukan bagi orang yang mengaku Suku 

Singkil, namun tidak mengenal lagi asal-usul dan akar budayanya. 
7
 Jika ada yg 

berminat meneliti suku Singkil, jangan abaikan ribuan masyarakat yang masih 

mengaku Suku Singkil di Aceh Tenggara. Jika berfokus di Tanoh Singkil (Kab. 

Aceh Singkil dan Kota Subulussalam) saja, kurang lengkap, karena di Tanoh 

______________ 
6 Ibid. 
7 Suku Singkil , “Suku Singkil”, 14 November 2012. 

http://nabilberri.wordpress.com/2012/11/14/suku-singkil
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Singkil sendiri sudah banyak yang missing. Rata-rata perantau yang berasal dari 

Tanoh Singkil yg meninggalkan kampung halaman pra-80-an, di manapaun 

mereka pasti tetap mengaku Suku Singkil.
8
 

2. Bahasa di Aceh Singkil 

Bahasa Singkil adalah sebuah bahasa yang tergolong dalam kelompok 

bahasa-bahasa Batak Utara bersama dengan bahasa Karo, Alas, Kluet dan Pakpak. 

Bahasa ini dipakai oleh penduduk asli kota Subulussalam dan Kabupaten Singkil 

daratan. 

Sampai saat ini bahasa Singkil masih diperselisihkan keberadaannya. 

Sebagian Orang etnis Pakpak berpendapat bahwa bahasa ini termasuk dalam 

kelompok bahasa Pakpak. Namun, suku Singkil sendiri menolak pandangan ini 

dan mengatakan bahwa bahasa Singkil adalah bahasa yang tersendiri. Dalam 

kacamata etnis Pakpak tidak ada istilah Singkil, melainkan mereka menyebut suku 

Singkil sebagai suku Boang, sehingga sering salah diinterpretasikan sebagai 

Pakpak Boang. Ini suatu kekeliruan bagi etnis Pakpak yang sering menganggap 

sama dengan Suku Pakpak suak Boang. Singkil tetaplah Singkil, Singkil sangat 

berbeda dengan Pakpak. Hanya dari bahasalah kedua etnis ini yang banyak 

persamaan, di samping nama marga yang sebagian didapatkan pada kedua belahan 

wilayah berbatasan ini.
9

 Selain itu hampir tidak didapati persamaan yang 

mencolok.
10

 Bahasa Singkil sendiri pada beberapa kata sudah tercampur dengan 

______________ 
8 Ibid. 

 
9
 Fardelyn Hacky, “Macam-macam Bahasa Aceh”, (Online) http://fardelynhacky.com, 12 

September 2013. 
10 Suku Singkil, “Bahasa ini adalah Sebuah Rintisan”, (Online) https://id.wikipedia.org, 

14 November 2014 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Karo
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Alas
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Kluet
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Pakpak
https://id.wikipedia.org/wiki/Subulussalam
https://id.wikipedia.org/wiki/Singkil
https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Singkil
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Rintisan
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bahasa Minang dan Melayu. Memang di kota Singkil sendiri banyak pendatang 

dari Pakpak, Toba, Gayo, Karo, Melayu dan Aceh, juga terdapat pendatang dari 

Minang, yang sudah terakulturisasi dengan budaya Singkil. 

Bahasa minang atau suku aneuk jamee ialah salah satu suku yang hidup di 

Kecamatan Singkil, Bahasa ini sering juga disebut (terutama oleh penutur bahasa 

Aceh) dengan bahasa Jamee atau bahasa Baiko. Di Kabupaten Aceh Selatan dan 

Aceh Barat Daya bahasa ini merupakan bahasa ibu bagi penduduk yang mendiami 

wilayah-wilayah kantung suku Aneuk Jamee. 

3. Karateristik Masyarakat Singkil 

Mengenai adat Istiadat Masyarakat di Kecamatan Singkil umumnya adalah 

manifestasi dari hukum Islam sendiri, khususnya bagi masyarakat suku Aceh yang 

100% memeluk agama Islam. Umpamanya disaat ada kematian salah  seorang 

anggota masyarakat, maka mayoritas  masyarakat dalam desa yang bersangkutan 

akan hadir dan ikut memberikan bantuan serta meringankan beban keluarga si 

mayat seperti memberikan beras dan uang dengan seikhlas hati. Selanjutnya pada 

malam hari anggota masyarakat ikut berta’ziah ke rumah duka akan membacakan 

al-Qur’an, biasanya tujuh malam berturut-turut. Peranan adat istiadat masih 

melekat disetiap sendi kehidupan masyarakat setempat seperti pada pesta 

perkawinan,  praktek khitan, gotong royong dan saling membantu sehingga sudah 

menjadi bagian kehidupan Masyarakat yang membentuk suatu sistem sosial. Di 

samping itu juga, Masyarakat di Kecamatan Singkil selalu aktif mengadakan 

upacara-upacara peringatan hari besar Islam, seperti menyambut tahun baru Islam, 
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menyambut ramadhan, memperingati Maulid dan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammmad 

Saw, serta berbagai kegiatan keagamaan lainnya.
11

 

4. Kondisi Keagamaan Masyarakat Kecamatan Singkil 

Mayoritas Masyarakat di Kecamatan Singkil beragama Islam, sedangkan 

agama lain relatif rendah. Mengenai perembangan kegiatan agama Islam di 

Kecamatan tersebut berjalan lancar. 

Kegiatannya berupa shalat berjamaah, ceramah agama dan bentuk 

pengajian lainnya yang diadakan hampir pada setiap desa yang beragama Islam. 

Kegiatan pengajian tersebut biasanya diadakan pada sore dan malam hari di 

rumah ibadah seperti masjid atau musholla, bahkan ada yang di pesantren. 

5. Keadaan Geografis Masyarakat Singkil 

Kondisi geografis ini membuat Kabupaten Aceh Singkil merupakan salah 

satu Kabupaten yang mempunyai letak strategis di Provinsi Aceh. Hal ini 

dibuktikan dengan telah dibukanya jalur perhubungan laut antara Singkil Gunung 

Sitoli Kotamadya Nias dan rencana pembangunan jalan darat antara Kecamatan 

Kuala Baru Kabupaten Aceh singkil dengan Kecamatan Trumon yang berada di 

Kabupaten Aceh Selatan. Selain itu Kabupaten Aceh Singkil juga telah 

membangun dan mengoperasikan Bandar Udara Syekh Hamzah Fansuri sebagai 

sarana perhubungan udara yang  membuka jalur penerbangan antara Singkil 

Medan dan Singkil Banda Aceh ataupun sebaliknya.  

______________ 
11 Hasil wawancara dengan Sanggah selaku Kepala Mukim Kecamatan Singkil Tanggal  

25 Februari 2016. 
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Kecamatan Singkil merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh 

Singkil yang memiliki luas 375 km
2
. Dari 16 Desa di Kecamatan Singkil, Desa 

Teluk Rumbia dan Takal Pasir adalah desa terluas wilayahnya diantara desa 

lainnya. Sedangkan Desa yang memiliki luas terkecil adalah Desa Siti Ambia. 

Bentuk Topografi desa di Kecamatan Singkil seluruhnya berbentuk datar, di mana 

hampir seluruh wilayah Kecamatan Singkil merupakan dataran rawa atau lebih 

dikenal dengan istilah "Rawa Singkil".
12

 

Dipilihnya Singkil sebagai Ibukota dianggap tepat karena ditinjau dari 

letaknya yang merupakan daerah pesisir sehingga memungkinkan untuk 

mengembangkan kerjasama dengan  daerah lain dalam wilayah Provinsi Aceh 

maupun dengan Provinsi yang berada di seluruh Pulau Sumatra. 

 

B. Komunikasi dan Interaksi 

a. Komunikasi 

Saat diwawancarai mengenai komunikasi yang dijalin antara suku Minang 

dengan suku Singkil, kepala Desa Kampung Siti Ambia mengatakan :  bahwa 

masyarakat Singkil yang bersuku Singkil dan suku Minang bertemu di Onan, 

Pesta, dan kenduri. Kampung Siti Ambia jika hari Senin ialah hari Onan, dan hari 

itu lah banyak Suku bertemu. Suku Singkil dan Minang kalau berbicara 

menggunakan Bahasa Indonesia, karena Suku Singkil banyak tahu Bahasa 

Minang tapi Suku Minang tidak tahu Bahasa Singkil. Jadi  berbicara dengan 

Bahasa Indonesia dan juga Bahasa Melayu kata Makmur Munte selaku Kepala 

______________ 
12 Kecamatan Singkil dalam Angka 2015 
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Desa Kampung Siti Ambia.
13

 Seperti yang di paparkan oleh kepala kepala Desa di 

atas, Ustadz Ramil juga menambahkan bahwa : masyarakat suku Minang biasanya 

berkontak dengan suku lain agak tegang, karena suku Minang hanya bebicara 

dengan sesama mereka saja, tetapi kami biasanya melakukan itu ketika hanya di 

warung dan tempat kerja, pada saat berada di Onan/pasar tentu berjumpa dengan 

orang yang berbeda suku tapi kami mencoba untuk menggunakan bahasa yang 

sama-sama di ketahui seperti Bahasa Indonesia. 

Karena jarang dari suku minang bisa berbahasa suku Singkil makanya 

kami menggunakan Bahasa Indonesia dan juga menggunakan bahasa Minang 

karena suku Singkil banyak yang tahu bahasa kami.
14

 Sarbaini yang merupakan 

masyarakat suku Minang dan menikah dengan Santi bersuku Singkil 

membenarkan perkataan tersebut, beliau mengatakan : memang benar kalau suku 

Minang banyak tidak tahu bahasa suku Singkil. Saya tidak pernah menganggap 

bahasa kami bahasa yang bagus karena saya juga tinggal dalam wilayah yang 

menggunakan bahasa suku Singkil, dan saya merasa bahasa Singkil mudah untuk 

di pelajari apalagi tinggal di kawasan tersebut, terkadang saya juga saat berbicara  

dengan mereka menggunakan bahasa Singkil.
15

 

Menyikapi dari masalah ini peneliti mewawancarai seorang tokoh 

masyarakat Minang di Kecamatan singkil beliau menjelaskan : kadang kami 

merasa janggal ketika “Mangecek” (berbicara) dengan suku Singkil karena kami 

______________ 
13 Hasil wawancara dengan Makmur Munte  kepala Kampung Siti Ambia di Kecamatan 

Singkil Tanggal 15 Februari 2016. 
14

 Hasil wawancara dengan Ust Ramil tokoh adat suku  Minang di Kecamatan Singkil  

Tangal 27 Februari 2016. 
15  Hasil wawancara dengan Sarbaini pemuda yang menikah dengan  Santi Bersuku 

Singkil di Kecamatan Singkil Tanggal  l 1 Maret 2016. 
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tidak tahu bahasa mereka, kalau kami bertemu dengan suku Singkil kami pasti 

mencoba untuk berbicara, kami memang tidak tahu bagaimana cara berbicara 

bahasa mereka tapi kami “Menggarati” (mengerti)  maksud mereka, berbeda 

dengan mereka yang mengerti bahasa kami, kata Gambang selaku tokoh 

mayarakat Minang di Kecamatan Singkil. 
16

 

Menyambung dari penjelasan di atas Khairul yang merupakan pemuda 

sekaligus pedagang di Kecamatan Singkil dan juga bersuku Singkil mengatakan :  

suku Singkil dengan suku Minang memang selalu susah untuk berkomunikasi 

karena mereka susah untuk berbicara dalam bahasa Singkil tetapi mereka 

mengerti, kalau kami mengerti bahasa mereka dan juga tahu cara berbicara dalam 

bahasa mereka. Banyak dari suku minang yang berbelanja kepada saya dan saya 

tahu bagaimana melayani mereka, terkadang saya sering mencampur bahasa 

Singkil dengan bahasa Minang dan sambil ketawa, saya begitu agar mereka tidak 

merasa terganggu dan kami bisa saling bercanda, katanya.
17

 Irwan Syahrijal juga 

menambahkan : sebenarnya bahasa minang enak untuk di dengar, karena logat 

dan iramanya. Saat saya mengajar di sekolah kebanyakan anak murid saya 

berkomunikasi dengan menggunakan bahasa minang padahal mereka tahu kalau 

saya bersuku fakfak tapi mereka tahu kalau saya juga bisa berbahasa minang, 

sehingga komunikasi kami menggunakan bahasa minang tetapi kalau dalam 

______________ 
16 Hasil wawancara dengan Gambang  tokoh  masyarkat  minang di Kecamatan Singkil 

Tanggal 23 Februari  2016. 
17  Hasil wawancara dengan  Khairul  Pemuda dan  Pedagang di Kecamatan Singkil 

Tanggal 14 Februari 2016. 
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ruangan otomatis saya menggunakan bahasa Indonesia.
18

 Apabila pada acara pesta 

sebagian suku Minang dan suku Singkil berbicara dengan sesama suku saja, 

seperti suku minang mereka sebagian duduk dengan suku mereka dan suku 

Singkil juga begitu. Sebagian juga berbincang dengan berbeda suku yang sudah 

biasa atau yang saling mengenal tambah Hasbi selaku tokoh masyarakat suku 

Singkil di Kecamatan Singkil.
19

  

b. Interaksi  

Menganai masalah bagaiamana interaksi yang terjadi antara suku Minang 

dengan suku Singkil peneliti mewawancarai Kepala Desa Kampong Siti Ambia 

dan beliau menjelaskan : bahwa komunikasi yang dijalin antara kedua suku ini 

baik-baik saja dan tidak ada masalah, hal ini terjadi karena para masyarakat saling 

menghargai baik di Onan, tempat pesta dan saat bekerja.
20

 Yang membuat suku 

minang susah untuk mengetahui bahasa Singkil karena pergaulan mereka yang di 

daerah mereka sendiri, dan karena bahasa Singkil juga kalau di dengar rumit 

untuk di artikan kata Khairul.
21

 

Jika bahasa minang mudah untuk di mengerti dan kata-katanya juga 

hampir sama dengan bahasa Indonesia tambah Ustadz Ramil tokoh masyarakat 

Minang di Kecamatan Singkil.
22

 Ary pelajar dari suku Minang di Kecamatan 

______________ 
18 Hasil wawancara dengan Irwan Sahrijal Guru BK di sekolah  MAN Singkil  Tanggal  

13 Maret 2016. 
19 Hasil wawancara dengan Hasbi selaku tokoh Masyarakat  Suku Singkil di kecamatan 

Singkil  Tanggal  22 Februari 2016. 
20 Hasil wawancara dengan Makmur Munte Kepala Kampong Siti Ambia di Kecamatan 

Singkil Tanggal 15 Februari 2016. 
21  Hasil wawancara dengan  Khairul Pemuda dan  Pedagang di Kecamatan Singkil 

Tanggal 14 Februari 2016. 
22 Hasil wawancara dengan Ust Ramil  Tokoh  Adat suku Minang di Kecamatan Singkil 

Tanggal  27 Februari 2016. 
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Singkil menambahkan hal yang sama : di Sekolah kami berkomunikasi dengan 

bahasa Singkil dan bahasa minang, guru kami pun memakai bahasa Singkil dan 

bahasa minang, sehingga kami jika bertemu dengan guru baik itu dari suku 

Singkil dan suku minang kami berbicara dengan bahasa minang  jika di luar 

perkarangan sekolah, tapi jika dalam sekolah kami menggunakan bahasa 

Indonesia.
23

  

Terkadang suku minang menggap suku mereka itu suku yang paling bagus 

sehingga mereka selalu menghina dan mengucilkan suku Singkil lewat bahasa, 

bahasa Singkil di anggap bahasa dayak sehingga membuat emosi masyarakat suku 

singkil khususnya pemuda dan pelajar  yang masih berjiwa panas, tambah khairul 

saat di wawancara.
24

  Saya memang berasal dari suku Minang tetapi tidak 

membuat saya susah untuk bergaul dengan orang yang bersuku Singkil. Pagi saya 

pergi ke sekolah dan pada waktu siang setelah pulang sekolah saya sering bergaul 

baik itu dengan sesama suku saya dan juga dengan suku Singkil. Menurut saya 

perbedaan suku dan bahasa itu tidak membuat saya untuk susah bergaul. 

Memang sering kita lihat adanya tawuran yang terjadi antara anak sekolah 

yang berbeda suku, menurut mereka perbedaan ini adalah ajang untuk saling 

mencaci dan acuh tak acuh padahal kita berada dalam kawasan yang sama. 

Mengenai peristiwa ini saya merasa anak-anak jaman sekarang  ikut-ikutan seperti 

di luar sana.
25

  

______________ 
23  Hasil wawancara dengan Ary Risnaldi  Pelajar Dan Pemuda dari Suku Minang di 

Kecamatan Singkil Tanggal 15 Februari 2016. 
24 Hasil wawancara dengan Khairul pemuda sekaligus pedagang  di Kecamatan Singkil 

Tanggal 14 Februari 2016. 
25  Hasil wawancara dengan Ary Risnaldi Pelajar Dan Pemuda dari Suku Minang di 

Kecamatan Singkil Tanggal 15 Februari 2016. 
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Irwan sahrijal membenarkan perkataan Ary yang mengatakn bahwa 

masalah yang timbul antara suku Singkil dan Minang di akibatkan oleh anak 

muda atau pelajar, saya adalah seorang guru BK (bimbingan konseling) tugas saya 

adalah ketika diantara siswa atau siswi yang melakukan masalah dalam sekolah 

maka saya lah yang menangani dan saya juga yang paling dekat dengan murid di 

Sekolah tersebut. Murid di sini pada umumnya memang bersuku Singkil dan 

Minang, ada yang bersuku Aceh tetapi hanya sedikit saja sisa nya itu ialah berasal 

dari suku Singkil dan Minang. Dalam kesehariannya siswa ini ketika dalam proses 

belajar mengajar selalu kompak apa lagi dalam menyelesaikan tugas kelompok. 

Mereka saling berbagi, tolong menolong dan saling bergotong royong, 

kekompakan dalam kelas mereka perlihatkan dalam kehidupan keseharian 

mereka. Pada tahun 2012 memang banyak sekali permasalahan yang terjadi dan di 

lakukan oleh siswa di sekolah ini, tetapi dengan berjalan nya waktu kebiasaan itu 

telah tinggal meskipun ada sesekali terulang kembali tetapi  pihak guru langsung 

dengan cepat dapat mengatasinya sehingga tidak semakin besar.
26

 

Komunikasi antara kedua nya sekarang berjalan lebih efektif, dan lebih 

baik dari tahun-tahun yang lalu, dulu siswa di sini memang menjalankan 

komunikasi yang baik, akan tetapi di balik itu ada kesalah pahaman membuat 

keadaan menjadi rumit sehingga terjadi lah konflik antar siswa pada masa itu, hal 

tersebut tidak hanya terjadi di sekolah ini akan tetapi sekolah lain juga 

mengalaminya. Karena sekolah ini sekolah yang bersifat keagamaan Islam maka 

diajarkan bagaimana sistem kekompakan dalam islam, sistem permusawaratan 

______________ 
26 Hasil wawancara dengan Irwan Sahrijal Guru BK di Sekolah MAN Singkil  Tanggal  

13 Maret 2016. 
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dalam islam, dan sistem kerjasama yang baik, sehingga guru pun mudah dalam 

mendidik  siswa di sini tambahnya.
27

 Seorang tokoh adat masyarakat kecamatan 

singkil setelah ditanyai peneliti menjelaskan : masyarakat suku minang dan suku 

Singkil bergaul dengan baik.  

Hal ini membuktikan adanya kesosial masyarakatan antara kedua suku ini, 

baik itu di kedai atau warung, di area kerja dan juga saat upacara acara tertentu 

kedua suku ini saling sapa menyapa dan saling berkomunikasi.
28

 Pada waktu yang 

berbeda peneliti mewawancara sanggah yaitu kepala mukim di Kecamatan Singkil 

dan beliau mengatakan : Ketika saya dengar dari orang-orang suku minang 

mengatakan bahasa Singkil dengan sebutan bahasa dayak, namanya juga anak 

anak mungkin karena bercanda atau kesal sehingga mereka mengatakan seperti 

itu. Perhatian dari orang tua memang sangat penting untuk hal ini.
29

 

 

C. Enkulturasi Budaya di Kecamatan Singkil 

Kecamatan Singkil mempunyai corak dan ragam budaya yang berbeda. 

Hal demikain dapat di lihat dari cara berpakaian, bergaul dan juga logat dalam 

berbahasa. Maka tidak diherankan lagi jika komunikasi dan enkulturasi budaya di 

daerah tersebut berbeda. Ustadz Ramil dalam wawancaranya menjelaskan 

pewarisan budaya suku minang berasal dari pewarisan turun temurun dari nenek 

moyang mereka, ajaran-ajaran yang dulu dipakai oleh leluhur mereka sampai 

______________ 
27 Hasil wawancara dengan Irwan Sahrijal Guru BK di Sekolah MAN Singkil Tanggal    

l3 Maret 2016. 
28 Hasil wawancara dengan Ust Ramil tokoh  Adat  suku Minang di Kecamatan Singkil 

Tanggal  27 Februari 2016. 
29 Hasil wawancara dengan Sanggah  Kepala Mukim di Kecamatan Singkil Tanggal 28 

Februari 2016. 
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sekarang masih berjalan dengan baik. Contohya seperti upacara kelahiran, setiap 

anak yang baru lahir itu harus dikumandangkan adzan, harus di lakukakan aqikah 

dan harus ada sesi pemotongan rambut seperti yang juga dilakukan oleh budaya 

suku lainnya. 
30

 Eva masyarakat Minang yang menikah dengan masyarakat 

bersuku Singkil di Kecamatan singkil mengatakan bahwa : anak saya dulu waktu 

lahir ketika saya masih dalam Badapu ( seorang ibu yang melahirkan tetapi belum 

bisa kemana-mana hanya bisa duduk dalam sebuah tempat yang di bentuk berupa 

dapur), saya tidak bisa kemana-mana dan hanya bisa duduk dan menyusui anak 

saya. Kemudian melakukan pemotongan rambut lalu selesai badapu pergi ke 

Masjid membawa sedikit pisang.
31

  

Mungkin hampir sama dengan suku minang, kami juga setelah melahirkan 

saya dan anak saya hanya bisa duduk  di Ketaring (seorang ibu yang melahirkan 

tetapi belum bisa kemana-mana hanya bisa duduk dalam sebuah tempat yang di 

bentuk berupa dapur) dan menyusui anak saya, kemudia setelah luar Ketaring ( 

telah selesai adat Ketaring) di lanjutkan pemotongan rambut dan saya di arak 

kemasjid dengan membawa beberapa buah pisang.
32

 Ketika sudah besar sianak 

harus mengikuti setiap upacara dan harus mengetahui peraturan adat dalam suku 

mereka, seperti ketika memilih pasangan. Suku minang sangat menginginkan jika 

anak mereka menikah dengan suku yang sama agar martabat dan budaya mereka 

______________ 
30 Hasil wawancara dengan Ust. Ramil  tokoh adat suku Minang di Kecamatan Singkil 

Tanggal  27 Februari 2016. 
31 Hasil wawancara dengan Eva ibu rumah  tangga bersuku Minang yang menikah dengan 

Khalis bersuku Singkil di Kecamatan Singki Tanggal  l 5 Maret 2016. 
32 Hasil wawancara dengan Santi suku Singkil yang menikah dengan  Sarbaini bersuku 

Minang di Kecamatan Singkil  Tanggal  l 1 Maret 2016. 
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tetap terjaga keharmonisannya tambah Santi. 
33

 Dalam suku Singkil 

mengharamkan perkawinan bermarga sama. Dalam sejarah budaya batak 

perkawinan sesama marga dilarang dalam adat dan budaya mereka karena di 

anggap menikah dengan saudara/saudari mereka sendiri kata Hasbi tokoh 

masyarakat suku Singkil di Kecamatan Singkil. 
34

 Tambahan dari Sanggah kepala 

mukim di kecamatan Singkil mengatakan :  setiap anak yang baru lahir harus 

diajarkan oleh orang tuanya mengenai adat dan budaya dari suku mereka, agar 

kelak kemudian mereka lah yang ,menjadi generasi penerus dalam menjalankan 

adat istiadat dari budaya batak tersebut. Mereka juga harus diajarkan untuk saling 

menjalin silaturahim dengan suku lainnya agar persatuan dan kesatuan tetap ada, 

dalam pernikahan orang tua juga harus mengajarkan kepada anak mereka untuk 

tidak menikah dengan pasangan yang bermarga sama.
35

  

Karena marga dianggap sebagai sakral dari para leluhur, meskipun kita 

lahir dari orang tua yang berbeda tetapi memilki marga yang serupa maka kita 

tidak bisa menikah dan memiliki ikatan saudara kata Sanggah.
36

 Setiap suku dan 

budaya yang berbeda mempunyai keunikan masing-masing. Dari suku minang 

menganjurkan untuk menikah dengan sesama suku mereka sedangkan budaya 

batak melarang menikah dengan pasangan apabila bermarga sama dan tidak 

melarang menikah dengan sesama suku asalkan tidak bermarga sama. Penjelasan 

______________ 
33 Hasil wawancara dengan Santi suku Singkil yang menikah dengan  Sarbaini bersuku 

Minang di Kecamatan Singkil  Tanggal  l 1 Maret 2016. 
34 Hasil wawancara dengan Hasbi Tokoh  Masyarkat suku Singkil di Kecamatan Singkil 

Tanggal  22 Februari 2016. 
35 Hasil wawancara dengan Sanggah Kepala Mukim di Kecamatan Singkil Tanggal  28   

Februari 2016. 
36 Hasil wawancar dengan Sanggah  kepala mukim  di Kecamatan Singkil  Tanggal  28 

Februari 2016. 
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ini disampaikan oleh Ustadz Ramil dan Sanggah selaku tokoh adat dan kepala 

mukim.
37

 Tapa juga membenarkan perkataan Sanggah, seperti yang saya lihat 

suku Singkil yang bermarga tidak ada yang menikah dengan orang yang sama 

marga dengannya, seperti marga Berutu tidak ada yang menikah dengan orang 

yang bermarga Berutu katanya.
38

 

Mengenai adat tentang perkawinan ini eve menambahkan : Abang saya 

menikah dengan istrinya yang bersuku minang, dan saya menikah dengan 

suaminya saya bersuku fakfak meskipun saya dari suku minang, awalnya memang 

ibu saya tidak setuju tapi setelah kami menikah dan punya anak ibu saya setuju 

dan tidak ada rasa benci kepada kami.
39

 

Dari segi pakaian adat Irwan Syahrijal mengataka : dalam upacara 

karnaval 17 agustus kedua suku ini jarang memakai baju adat mereka, mereka 

selalu mengguanakan baju adat dari aceh karena mereka sadar mereka tinggal dan 

berdomisili di wilyah aceh maka tidak mungkin untuk tidak mengguanakan  adat 

dan budaya Aceh.
40

   

Pakaian adat yang di pakai oleh suku Singkil itu hanya ada di daerah 

Sumatera Utara, jika di Singkil pakaian tersebut jarang di pakai malahan tidak 

ada, memang ada tapi di daerah kecamatan gunung meriah, rimo. Jika di 

______________ 
37 Hasil wawancara dengan Ust Ramil dan Sangga di Kecamatan Singkil Tanggal  27 

Februari 2016 dan 28 Februari 2016. 
38 Hasil wawancara dengan Tapa Tokoh  Masyarakat suku Minang di Kecamatan Singkil  

Tanggal 23 Februari 2016. 
39 Hasil wawancara dengan Eva Bersuku  Minang yang menikah dengan Khalis suku  

Singkil Tanggal  l 5 Maret 2016. 
40 Hasil wawancara dengan Irwan Sahrijal  guru di MAN Singkil Tanggal  l 3 Maret 

2016. 
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Kecamatan Singkil sama sekali tidak pernah kata Hasbi.
41

 Pada Suku minang 

Ustadz Ramil mengatakan : jika dalam pakian adat baik itu pernikahan dan juga 

karnaval jarang menggunakan pakaian minang melainkan menggunakan pakaian 

adat Aceh mungkin karena telah lama hidup di Aceh singga semua adat aceh 

harus di anut.
42

 Menyikapi dari penjelasan di tersebut sanggah yang merupakan 

kepala Mukim di Kecamatan singkil memaparkan bahwa : Sebenarnya bukan 

karena tinggal di Aceh maka suku Singkil dan minang menggunakan adat Aceh, 

karena suku Singkil dan minang yang hidup di kecamatan singkil ini adalah suku 

pendatang yang tidak kental semua adat tentang suku mereka, memang ada 

sebagian adat mereka yang mereka pakai tapi kebanyakan juga memakai adat 

Aceh karena pakaian adat dari kedua suku ini memang tidak ada dalam wilayah 

Singkil hanya ada di derah asal mereka tambah sanggah.
43

 

Hasbi juga mengatakan contohnya dari segi bahasa Singkil, bahasa yang di 

gunakan oleh suku Singkil di Kecamatan Singkil adalah bahasa Julu ( Daerah 

yang jauh ) dan bukan bahasa Singkil seperti yang di gunakan oleh orang 

sumatera utara, kedengarannya memang hampir sama dan artinya pun sama tetapi 

logat dan cara menyampaikan berbeda.
44

  Begitu juga dengan orang minang, 

bahasa yang mereka gunakan logat yang berbeda tapi makna hamir sama dengan 

yang di gunakan oleh orang padang kata Ustadz Ramil.
45

 

 

______________ 
41  Hasil wawancara dengan Hasbi Tokoh  Masyarkat Budaya Singkil di Kecamatan 

Singkil Tanggal  22 Februari 2016. 
42 Hasil wawancara dengan Ust. Ramil di Kecamatan Singkil Tanggal  27 Februari 2016. 
43

 Hasil wawancara dengan Sanggah di Kecamatan Singkil Tanggal  28 Februari 2016. 
44 Hasil wawancara dengan Hasbi Tokoh  Masyarkat Singkil  Tanggal  22 Februari 2016. 
45 Hasil wawancara dengan Ust. Ramil di Kecamatan Singkil Tanggal  27 Februari 2016. 
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D. Asimilasi dan Akulturasi Budaya di Kecamatan Singkil 

Data yang di dapat dari lapangan dijelaskan oleh bapak kepala kampong 

Siti Ambia beliau mengatakan : dari adat pernikahan antara suku Singkil dan 

minang itu memang berbeda jauh, ada hal yang dimana anak boleh menikah 

dengan pasangannya dan ada juga pasanagan yang dianggap tidak boleh untuk di 

nikahi yaitu pasangan yang dianngap satu marga, dalam adat yang turun temurun 

hal demikian sangat di hindari oleh masyarakat suku Singkil, jika hal ini terjadi 

maka ada kemungkinan pasangan tersebut tidak akan berjalan lama dan dapat juga 

menimbulkan konflik dalam kehidupan rumah tangga. Dalam rumor kehidupan 

sehari-hari mereka hal ini dapat menimbulkan keturunan yang cacat dan juga 

gangguan jiwa.
46

 Mengenai adat pernikahan hasbi menjelaskan : bahwa dalam 

pernikahan suku Singkil selain dari wali mempelai ada juga yang namanya puhun. 

Puhun adalah saudara laki-laki tertua dari ibu kandung mempelai wanita atau 

mempelai laki-laki. Dia lah yang paling berperan penting dan juga berhak 

menawarkan berapa mahar yang ingin dijatuhkan.  
47

 

Sanggah juga menambahkan dan membenarkan kalau di suku Singkil 

benar Puhun itu ada dan yang paling bertanggung jawab dalam acara pesta baik 

khitan atau pernikahan pada suku Singkil, katanaya. Suku Singkil ketika 

mengadakan pesta itu lamanya 2 (dua) hari, ada malam pertama dan malam 

kedua. Malam pertama adat yang biasa di pakai itu ialah hine pertama, maksudnya 

adalah mempelai harus dipakaikan hine (hinai atau daun yang digiling dan 

______________ 
46 Hasil wawancara dengan Makmur Munte Kepala Kampong Siti Ambia di Kecamatan 

Singkil Tanggal 15 Februari 2016. 
47 Hasil wawancara dengan Hasbi Tokoh  Masyarkat suku Singkil Tanggal 22 Februari 

2016. 
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ditambahkan sedikit air pada saat di lengketkan ditangan akan membentuk warna 

merah). Pada hine kedua mempelai tetap pakaikan hine dan duduk diantara 

masyarakat yang datang sebagai tamu. Dan biasanya hine kedua ini harus di iringi 

dengan tarian adat suku Singkil, apabila tarian ini tidak dilaksanakan maka 

membayar adat dan denda sekitar seratus ribu rupiah.
48

 

Karena adat bagi suku Singkil sangat ketat, kata Makmur Munte. Ibaratnya 

jika kita berkendara di jalan raya dan tidak memakai perlatan kendaraan seperti 

kaca spion, atau sim maka akan di tilang dan dikenakan biaya, begitu juga dengan 

adat suku Singkil.
49

 Simas mengatakan : Pada saat siang mempelai di dudukkan di 

jorong (dalam suku Singkil ialah tempat para tamu dan mempelai di dudukkan 

bersama dan dipenuhi dengan kain dan langit-langit) sambil mengumandangkan 

dendang Dampeng adat Singkil dan setelah itu langsung kepada acara Temetok 

(member uang kepada ahli bait yang sudah menjadi tradisi budaya Singkil).
50

  

Dalam suku minang Ustadz Ramil membandingkan adat suku Singkil 

dengan suku Minang bahwa : Pada suku minang temetok juga ada tapi bahasanya 

berbeda, dalam budaya minang mereka biasa menyebutnya amplop, dan isinya 

juga tidak begitu banyak berbeda dengan temetok budaya Singkil.
51

 Ustadz Ramil 

juga membanarkan adanya temetok pada suku Singkil, ketika saya di undang pada 

pestapernikah anak teman sekerja saya, saya heran mengapa ada adat seperti itu, 

______________ 
48 hasil wawancara dengan Sanggah Kepala Mukim di Kecamatan Singkil Tanggal 25 

Februari 2016. 
49 Hasil wawancara dengan Makmur Munte Kepala Kampong Siti Ambia di Kecamatan 

Singkil Tanggal 15 Februari 2016. 
50 hasil wawancara dengan simas tokoh adat suku singkil di kecamatan singkil Tanggal 25 

Februari 2016. 
51  Hasil wawancara dengan Ramil tokoh  Adat suku Minang di Kecamatan Singkil 

Tanggal  27 Februari 2016. 



57 
 

 
 

yang anehnya pada saat mempelai di dudukkan saudara mempelai di panggil satu 

persatu oleh pemangku adat untuk memberikan temetok kepada mempelai. Kalau 

pada adat minang tidak ada, yang ada hanya uang dalam amplop di masukkan ke 

dalam kotak yang di sediakan oleh ahli pesta dan jumlahnya juga tidak begitu 

banyak, suku Singkil memang ada yang memberi amplop bagi mereka yang hanya 

tamu undangan biasa dan bukan merupakan keluarga dekat dekat dengan ahli 

pesta.
52

 

Menjawab dari kajian ini Tapa tokoh masyarakat suku Singkil 

menyampaikan : pada acara pesta budaya minang, mereka hanya memberikan 

amplop yang di masukkan kedalam tabung dan nominalnya begitu sedikit, tetapi 

ketika peneliti lihat langsung pada suku Singkil sesi seperti ini dilakukan dengan 

memanggil nama, biasanya orang yang pertama di panggil itu ialah puhun karena 

dia yang paling berperan dalam pesta tersebut, dan kemudian menyusul nama-

nama lain. Nominal yang diberikan mulai dari 50 ribu rupiah sampai ada yang 1 

juta tergantung berapa yang pernah di berikan ahli bait saat dia menjadi tamu 

dalam pesta orang lain. Dalam adat pernikahan ini kebiasaan yang sering 

digunakan oleh suku budaya minang dengan berjalannya waktu telah digunakan 

oleh suku Singkil. Contohnya seperti alat pelaminan, dalam budaya minang pintu 

gadung hanya dipakai oleh budaya mereka tetapi sekarang budaya batak juga telah 

memakainya. Peraturannya ialah jika ingin menggunakan pintu gadung maka 

harus memotong kerbau. Jika memotong lembu tidak dianjurkan untuk memaki 

pintu gadung itu adalah peraturan dari suku  minang dan sekarang suku Singkil 

______________ 
52 Hasil wawancara dengan Ust Ramil tokoh  Adat suku Minang di Kecamatan Singkil 

Tanggal  27 Februari 2016. 
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telah memakainya.
53

 Gambang juga menambahkan bahwa : Pada suku Singkil 

dendang adalah budaya dari leluhur mereka dan sekarang suku Minang juga telah 

menggunakkannya dalam acara pesta. Meskipun tidak banyak dari mereka yang 

memakai tetapi ada dari salah satu mereka yang menggunakan dendang tersebut 

sebagai salah satu adat dalam budaya mereka.
54

 

Penjelasan dari Gambang di sambut oleh Kepala Kampung Siti Ambia 

beliau mengatakan : teratak yang dulu jarang digunakan oleh suku Singkil 

sekarang telah menjadi kebiasaan dalam acara pesta pada budaya mereka. Teratak 

dulu hanya di gunakan oleh suku Minang dan sudah menjadi kebiasaan bagig 

suku Singkil.
55

 Data yang didapat peneliti menujukkan adanya perbedaan kenduri 

kematian pada suku batak dan suku minang. Hasil wawancara peneliti dengan 

seorang tokoh masyarakat dari suku minang di Kecamatan Singkil  menunjukkan 

memang benar adanya perbedaaan tersebut. Pada suku Singkil apabila salah 

seorang dari masyarakat mereka yang meninggal duni tentunya akan hadir ke 

acara tersebut, dan dalam suku Singkil kenduri kematian berlangsung selama 

tujuh hari berturut-turut, setelah itu masuk pada kamis pertama, kamis kedua 

kamis ketiga dan ratusannya.  Sedangkan dalam suku Minang kenduri hanya 

berlangsung selama tiga hari, dan kenduri untuk ratusannya itu dulu memang 

dipakai tetapi sekarang adat demikian telah ditinggalkan lama oleh suku minang.
56

 

______________ 
53 Hasil wawancara dengan Tapa Tokoh  Masyarakat  di Kecamatan Singkil Tanggal  23 

Februari 2016. 
54 Hasil wawancara dengan Gambang tokoh masyarakat Singkil di Kecamatan Singkil 

Tanggal  23 Februari 2016. 
55 Hasil wawancara dengan Kepala Desa Siti Ambia di Kecamatan Singkil Tanggal  15 

Februari 2016. 
56 Hasil wawancara dengan Ust Ramil dan Makmur Munte di Kecamatan Singkil Tanggal  

l 5 Maret 2016. 
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Dalam kenduri laut kedua suku ini serentak melakukannya karena kenduri 

laut dilaksanakan oleh kecamatan dan melalui panglima laot sehingga masyarakat 

di kecamatan singkil bergabung dalam acara tersebut.
57

 

Dulu memang ada peusejuk yang dilakukan oleh suku minang tapi itu 

hanya sekali dan sekarang tidak di lakukan lagi kata ramil. Makmur munte juga 

membenarkan hal tersebut pada tahun 2006 tidak lagi diberlakukan peusejuk 

karena kita telah tergabung dalam kecamatan dan itu langsung dari kecamatan 

dan oleh panglima laot.
58

 Khalis pemuda yang berasal dari kalang suku batak 

menikah dengan eva dari suku minang, mereka menikah karena saling menyukai. 

Memang orang tua dari pihak permepuan tidak menyetujui pernikahan mereka 

tapi dengan keyakinan teguh pernikahan itu dapat juga terlaksan jawab Ust 

Ramil. 
59

 Saya salut dengan budaya Minang, kita tidak perlu mengeluarkan 

banyak uang ketika diundang dalam pesta mereka. Dalam kehidupan mereka juga 

tidak ada yang namanya mengarak, jika di suku saya mengarak itu adalah hal 

yang wajib bagi mempelai. Jika kita diarak keliling kampung kan malu dilihat 

semua orang, tetapi pada suku minang itu tidak ada.  

Sarbaini menambahkan bahwa suku Singkil terlalu konplit, apa saja adat 

yang ada si suku Minang itu ada pada suku Singkil malahan lebih, saya jadi salut 

dan tertarik menjalani nya. 

______________ 
57  Hasil wawancara dengan Ust Ramil dan  Makmur Munte di Kecamatan Singkil 

Tanggal  l 5 Maret 2016. 
58   Hasil wawancara dengan Ust Ramil dan Makmur Munte di Kecamatan Singkil 

Tanggal  l 5 Maret 2016. 
59 Hasil wawancara Dengan  khalis pemuda suku Singkil yang menikah dengan Eva suku 

Minang  di Kecamatan Singkil Tanggal 15 Maret 2016. 
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Budaya kami tidak ada acara memperingati kamis pertama dan ketiga 

serta seratus dalam kenduri meninggal, tetapi pada adat Singkil itu ada. Saya rasa 

ini bagus agar orang yang berada dalam kubur menjadi tenang dan selalu di 

panjatkan doa oleh keluarga dan orang  lain. 
60

 

Inilah hasil penelitian peneliti di kecamatan Singkil yang menunjukkan 

bahwa perbedaan dan perpaduan antara suku Minang dan suku Singkil jelas 

adanya dan masih tampak sampai sekarang. 

Model komunikasi ialah model yang merupakan hasil dari telaahan dari 

teori komunikasi, penemuan di lapangan serta lahirlah suatu model yang sangat 

sederhana. Lihat gambar di bawah ini : 

                                        Diri/yang lain 

                                     ↑                        ↑ 

                         komunikator→objek←komunikan 

                                     ↓                        ↓ 

                                       konteks kultural 

 

                   Gambar I.1. model interaksional 

Model interaksi simbolik tersebut menggunakan pengkajian fenomena sosial 

dalam masyarakat. Artinya, manusia menjelajah dan dapat memeriksa atau 

mengoreksi bagaimana seorang masyarakat berinteraksi. 

Komunikasi dan interaksi Khas Komunikasi 

Akulturasi Minang Sekolah, pasar/onan 

Enkulturasi Singkil Budaya, makanan 

 Gambar .I.2.model hubungan antara etnis minang dan Singkil 

______________ 
60 Hasil wawancara dengan Khalis pemuda yang menikah dengan Eva Bersuku  Minang 

Tanggal  l 5 Maret 2016 dan Sarbaini pemuda yang menikah dengan  Santi Bersuku Singkil 

Tanggal  11  Maret 2016 
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Model Institusi Sistem sosial Orientasi 

Pola pemukiman 
Etika sosial Pergaulan Kenyamanan 

Pendidikan Sekolah Ketentuan sekolah Kecerdasan 

Bisnis Dagang Sistem budaya/nilai Keuntungan 

Kegiatan sosial Desa/lurah Siskamling royong Kestabilan 

Gambar I.3. model interaksi dan komunikasi etnis Minang dan Singkil 

Proses Hubungan 

antar etnis 

Pengembangan 
kebudyaan 

Sistem 

komunikasi 

Adaptasi& 

akulturasi 

Manipulasi 

identitas 

Sejarah 
Antar 

pribadi Ekpresi Antar pribadi Adaptasi 
Manager 

gengsi 

Kebudayaan kelompok Identitas Kelompok Akulturasi Pengukuhan 

sosial 

Komunikasi Institusi 
Sistem 

kepercayaan Massa Enkulturasi Institusi 

Adaptasi Politik Sistem sosial Organisasi Transformasi Tekanan 

sosial 

Manipulasi Bisnis Sistem 

pergaulan 

Politik Keengganan 

beradaptasi 

Mempertahankan 
identitas 

 

 Gambar I.4. model komunikasi antar budaya 
61

 

 

______________ 
61 A. Rani, Etnis Cina  , (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2009),  hal. 357. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Hubungan suku Minang dan Singkil bermula pada saat kedua suku ini 

berdomisili pada wilayah yang sama khusunya di Kecamata Singkil. Kedua suku 

ini menjalin hubungan yang sudah begitu lama sehingga saling tahu mengetahui 

antara watak keduanya. Dalam kehidupan sehari-hari kedua suku ini berinteraksi 

baik secara pergaulan juga lewat perdagangan, onan/pasar siti ambia adalah 

wadah atau lokasi yang digunakan dalam melakukan komunikasi sehingga tak 

jarang kedua suku saling berinteraksi. 

Pengembangan kebudayan antara keduanya di mulai dari sejarah suku 

bangsa dan sampai kepada turun temurun, sehingga kedua suku ini kental akan 

budaya dan adat-istiadatnya. Bahasa suku minang jika di kecamatan singkil biasa 

di sebut dengan Bahasa Aneuk Jamee, sedangkan pada suku Singkil biasa di sebut 

dengan Bahasa Singkil atau Bahasa Julu.  

Pada kenyataannya kedua suku ini sukar untuk bersatu, nah di sini peneliti 

menemukan sebuah peristiwa yang dimana kedua suku ini bersatu, yaitu pada saat 

terjadi bencana seperti banjir , dan lain sebagainya.  

 

B. Saran-Saran 

1. Diharapkan kepada masyarakat, pemuda dan pelajar hendaknya 

menjunjung tinggi tali silaturahmi antara kedua suku ini, supaya tidak 

terjadi konflik yang berkelanjutan. 
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2. Diharapkan kepada pemerintah Aceh Singkil mengawasi pelestarian 

budaya dan adat pada kedua suku ini, dan membatasi perselisihan yang 

ada. 

3. Mahasiswa hendaknya ikut serta dalam pelestarian budaya, menjaga moral 

budaya dan membangkitkan semangat para pemuda dan orang tua dalam 

rangka menjaga dan menghormati bahasa yang ada di Kecamatan Singkil 

serta jangan menjadi contoh dari kejahatannya. 
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