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ABSTRAK 

 

Dewasa ini fenomena pernikahan endogami sudah jarang ditemui dalam 

masyarakat, khususnya pada masyarakat yang sudah modern. Pada era modernisasi seperti 

saat ini menyebabkan seseorang lebih bebas dalam memilih pasangannya, akan tetapi 

kalangan keluarga militer masih menganut pernikahan secara endogami atau atas dasar 

kesamaan kelompok. Untuk itu penelitian ini memfokuskan pembahasan tentang 

pemaknaan pernikahan endogami yang dilakukan oleh anak kalangan keluarga militer. 

 Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan 

menggunakan paradigma definisi sosial. Dalam penelitian ini menggunakan teori 

konstruksi sosial Peter L Berger dan Thomas Luckman sebagai teori utama, dan teori 

pemilihan jodoh-teori homogami sebagai teori penunjang. Teknik pemilihan informan 

secara purposive atau berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. 

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) orang tua khususnya ayah sangat 

berperan penting dalam memberikan tekanan kepada anak untuk melakukan pernikahan 

endogami. Tekanan yang diberikan disebabkan oleh faktor sosial-ekonomi (2) anak 

perempuan cenderung lebih mendapatkan tekanan untuk melakukan pernikahan endogami, 

sedangkan laki-laki dibebaskan untuk memilih pasangannya sendiri. (3) anak perempuan 

yang sudah menikah memaknai pernikahan endogami sebagai upaya untuk 

mempertahankan status sosial yang dimiliki oleh keluarga, untuk meneruskan generasi 

orang tua, serta upaya untuk menutupi “aib” keluarga agar tetap mendapatkan pandangan 

atau penilaian yang baik dari orang lain. Selain itu anak perempuan yang belum menikah 

menganggap bahwa penikahan endogami merupakan suatu ketidakadilan bagi anak 

perempuan. Sedangkan pada anak laki-laki baik yang sudah menikah ataupun belum 

menikah, menganggap bahwa pernikahan endogami sama seperti pernikahan yang lainnya 

sehingga tidak memiliki keistimewaan. 
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PENDAHULUAN 

 

Pernikahan endogami merupakan 

pernikahan yang membatasi pilihan 

pasangannya pada satu kelompok itu 

sendiri (Newman, 2002:251).Di 

Indonesia masih banyak kalanganyang 

menganut sistem endogami di mana 

pernikahan dilakukan atas dasar 

kesamaan suku, adat, ras, dan agama. Hal 

tersebut dapat ditemukan dari banyaknya 

jurnal-jurnal penelitian yang membahas 

tentang pernikahan endogami. Suatu 

hubungan pernikahan tidak terjadi secara 

langsung, akan tetapi sebelumnya 

terdapat beberapa proses seperti 

pemilihan jodoh, hingga akhirnya menuju 

kejenjang yang lebih serius yakni 

pernikahan.  

Pada proses pemilihan jodoh 

merupakan proses yang sangat penting 

bagi setiap individu, hal tersebut 

dikarenakandalam tahap pemilihan jodoh 

ini lah awal yang akan menentukan 

bagaimana suatu keluarga akan dapat 

berjalan dengan fungsi-fungsi yang 

sesungguhnya. Terdapat berbagai macam 

bentuk dalam pemilihan jodoh, salah 

satunya ialah secara homogen yang 

berdasarkan atas kriteria tertentu 

sehingga memunculkan sistem 

pernikahan endogami.Dewasa ini 

fenomena pernikahan endogami saat ini 

sudah jarang ditemui dalam masyarakat, 

khususnya pada masyarakat yang sudah 

modern.  

Pada era modernisasi seperti saat 

ini menyebabkan seseorang lebih bebas 

dalam memilih pasangannya tanpa terikat 

dengan sebuah peraturan yang berlaku di 

dalam lingkungan keluarga ataupun 

sekitarnya. Akan tetapi dalam realitasnya, 

bentuk pernikahan endogami dapat kita 

temukan di berbagai daerah di Indonesia, 

contoh yang paling umum pada 

kelompok masyarakat berkebudayaan 

Arab. Kuatnya tradisi yang dipegang 

teguh oleh etnis Arab dalam 

mempertahankanketurunan, 

mengharuskannya untuk melakukan 

pernikahan secara endogami atau pada 

etnis Arab sering menyebut pernikahan 

sekufu’ (sesama golongan Arab). Selain 

itu juga terdapat kalangan keluarga 

militer yang merupakan salah satu 

kelompokmenganut sistem pernikahan 

secara endogami.Meskipun hal tersebut 

bukan lah sebuah tradisi yang harus 

dilestarikan, akan tetapi terdapat sebuah 

anggapan bahwa dalam memilih 

pasangannya, keluarga militer lebih 

memilih secara endogami atau atas dasar 

kesamaan kelompok.  
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Pada penelitian kali ini yang 

menjadi sasaran penelitian adalahanak 

yang terlahir dari kalangan keluarga 

militer. Keluarga militer dikenal sebagai 

keluarga yang sangat disiplin, tegas, dan 

bertanggung jawab (Andriani, 2017). Hal 

ini dikarenakan munculnya nilai 

kedisiplinan yang berasal dari pendidikan 

yang diterima oleh kepala keluarga saat 

menjalankan tugasnya sebagai anggota 

militer. Sehingga secara tidak langsung 

akan berpengaruh terhadap anggota 

keluarga yang lainnya.  

KERANGKA TEORI 

 

a. KonstruksiSosial – Peter L. 

Berger dan Thomas Luckman 

Dalam kajian KonstruksiSosial, 

Berger menjelaskan bahwa proses 

pemaknaan yang dilakukan oleh individu 

terhadap suatu lingkungan dan aspek 

diluar dirinya terdiri dari proses 

eksternalisasi, internalisasi, obyektivasi. 

Eksternalisasi merupakan penyesuaian 

diri dengan dunia sosiokultural sebagai 

produk manusia. Internalisasi merupakan 

individu yang mengidentifikasi diri 

sendiri ditengah lembaga-lembaga sosial 

dimana individu tersebut menjadi 

anggotanya. Sedangkan obyektivasi 

adalah sebuah interaksi sosial dalam 

dunia intersubjektif yang dilembagakan 

atau mengalami sebuah proses 

institusionalisasi (Poloma, 1994:305). 

Bagi Berger dan Luckman kenyataan 

hidup sehari-hari sebagai kenyataan yang 

tertib dan tertata. Fenomena 

fenomenanya seperti sudah tersusun sejak 

semula dalam bentuk pola-pola, yang 

tidak tergantung kepada pemahaman 

seseorang. Kenyataan hidup sehari-hari 

tampak sudah diobyektivasi, sudah 

dibentuk oleh suatu tatanan obyek-obyek 

sejak sebelum seseorang hadir. Dalam hal 

ini, bahasa yang digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari terus dipakai 

sebagai sarana obyektivasi yang membuat 

tatanan menjadi bermakna (Berger, 

1990:32).   

Dalam penelitian ini anak yang 

terlahir dari kalangan keluarga militer 

dapat memaknai suatu  realitas sosial  

yang terjadi dalam lingkungan disekitar 

mereka berupa tekanan-tekanan yang 

sudah diberikan sejak lama mengenai 

pernikahan endogami, apa saja dampak 

yang akan terjadi apabila tidak 

melakukan pernikahan endogami hingga 

hal apa saja yang menjadi bahan 

pertimbangan mereka sampai akhirnya 

mengambil keputusan untuk melakukan 

pernikahan endogami. 

b. PemilihanJodoh – 

TeoriHomogami 
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Dalam proses pemilihan jodoh 

terdapat beberapa faktor yang akan 

mempengaruhi seseorang dalam 

menentukan pasangan pendamping hidup 

diantaranya faktor keluarga, kelompok 

primer, media, hukum kedekatan, 

peraturan monogami, preferensi umur, 

konsep tentang teman hidup yang ideal 

dan konsep tentang cinta yang romantik. 

Dalam teori homogami, seseorang 

cenderung akan lebih memilih individu 

yang memiliki banyak kesamaan dengan 

dirinya seperti memiliki pemikiran, 

pendapat, sikap, nilai dan kepercayaan 

yang dianggap sama. Kebanyakan 

pernikahan yang bersifat homogen 

menentukan pilihan berdasarkan atas 

kelompok umur, tingkat pendidikan, 

selera humor, bentuk fisik serta status 

sosial ekonomi. 

Menurut Eckland (1980: 137-138) 

terdapat beberapa penjelasan mengapa 

seseorang cenderung lebih memilih untuk 

menikah dengan seseorang dari kelas 

sosial yang sama, sebagai berikut : 

1. Adanya tekanan hebat yang 

diberikan oleh keluarga besar. 

2. Segregasi tempat tinggal 

3. Orang-orang  dari kelas yang 

sama menghayati nilai-nilai 

yang sama pula 

4. Berasal dari suku yang sama 

Dalam penelitian  ini  teori 

pemilihan jodoh – teori homogami 

digunakan untuk menganalisis sejauh 

mana orang tua dari kalangan keluarga 

militer ikut terlibat dalam proses 

pemilihan jodoh yang dilakukan oleh 

anak hingga akhirnya sang anak 

memutuskan untuk memilih melakukan 

pernikahan secara endogami.  

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam 

peneltian ini adalah metode penelitian 

kualitatif dengan menggunakan 

paradigma definisi sosial. Paradigma ini 

menjelaskan  makna subjektif yang 

diberikan individu terhadap  tindakan 

mereka.  Paradigma ini menitik beratkan 

pada tindakan sosial yang dilakukan 

berdasarkan kesadaran seseorang yaitu 

tindakan sosial yang dilakukan seseorang 

yang mengandung makna bagi dirinya 

sendiri. Data-data yang digunakan adalah 

data yang bersifat kualitatif dengan cara 

melakukan observasi dan melakukan 

wawancara mendalam/Indept Interview. 

HASIL PENELITIAN 

a. Keterlibatan Orang Tua 

Kalangan Keluarga Militer 

Agar Anak Melakukan 

Pernikahan Endogami 
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Pada penelitian ini 

menghasilkan bahwa orang tua 

sangat berperan penting dalam 

memberikan tekanan kepada anak 

mengenai pernikahan endogami 

khususnya ayah sebagai kepala 

keluarga. Hal tersebut serupa 

dengan kenyataan yang diyakini 

oleh masyarakat bahwa orang tua 

(ayah) memiliki hak untuk 

menentukan calon pasangan bagi 

anaknya. Selain itu, juga 

disebabkan oleh adanya budaya 

patriarki yang masih 

mendominasi masyarakat, yang 

mana seorang laki-laki memiliki 

peran sebagai kontrol utama 

sedangkan perempuan hanya 

memiliki sedikit pengaruh dalam 

masyarakat. Tekanan yang 

diberikan orang tua kepada anak 

untuk mengharuskan melakukan 

pernikahan endogami sebagian 

besar disebabkan oleh faktor 

sosial-ekonomi. Alasan yang 

mendasari para orang tua 

mengharuskan anak untuk 

melakukan pernikahan endogami 

diantaranya, agar tidak 

mendapatkan calon pasangan 

yang asal-asalan, agar 

mendapatkan kehidupan yang 

lebih baik serta diharapkan dapat 

memperbaiki kondisi orang tua. 

Hal yang menjadi bahan 

pertimbangan meliputi adanya 

kesamaan sikap yang dimiliki 

seperti tanggung jawab sehingga 

menurut orang tua, apabila sang 

anak menikah dengan seorang 

anggota maka dapat menjamin 

kehidupan anak. Dalam hal ini 

para orang tua memilih calon 

pasangan anak berdasarkan status 

sosial ekonomi yang dimiliki 

dengan sangat memperhatikan 

tingkat kemapanan. 

b. Pemaknaan Anak Kalangan 

Keluarga Militer Mengenai 

Pernikahan Endogami 

1. Tahap Eksternalisasi  

Tahapan eksternalisasi 

merupakan sebuah proses dari 

seorang individu yang akan mulai 

berupaya untuk beradaptasi 

dengan keadaan lingkungan 

sekitarnya. Saat akan melakukan 

hal tersebut, individu memiliki 

sarana untuk membantu proses 

beradaptasi dengan keadaan 

lingkungan disekitarnya seperti 

bahasa atau pun tindakan yang 

dapat digunakan. Dalam 

berlangsungnya proses tahapan 

eksternalisasi ini, tentu terdapat 
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individu yang mampu untuk 

beradaptasi dengan lingkungan 

sekitarnya. Akan tetapi, terkadang 

juga terdapat beberapa individu 

yang tidak mampu untuk 

melakukan proses adaptasi 

dengan keadaan lingkungan 

sekitarnya. Adanya perbedaan 

dalam bersikap menerima atau 

pun menolak hal tersebut tentunya 

sangat bergantung pada setiap 

masing-masing individu itu 

sendiri. Akan tetapi, lingkungan 

terdekat dari individu seperti 

keluarga serta lingkungan sosial 

tempat tinggal mereka merupakan 

hal yang sangat penting dan 

memiliki pengaruh yang cukup 

besar terhadap apa yang akan 

diterima oleh individu tersebut. 

Dalam penelitian ini, tahap 

eksternalisasi pada anak yang 

terlahir dari kalangan keluarga 

militer terjadi pada saat mereka 

mulai mengenali dan memahami 

adanya peraturan mengenai 

pernikahan endogami di dalam 

lingkungan keluarganya. Hal 

tersebut tidak dapat dibantah 

karena peraturan yang ada sudah 

berlangsung secara terus menerus 

di dalam dunia obyektifnya. 

Sehingga anak yang terlahir dari 

kalangan keluarga militer hanya 

dapat mengikuti apa yang sudah 

menjadi aturan secara obyektif 

diluar dari kesadaran subyektif 

yang dimiliki individu untuk 

dapat menerima atau pun menolak 

secara langsung. Hal ini 

dikarenakan peraturan tersebut 

sudah lebih dulu ada 

dibandingkan dengan sebelum 

seorang individu dilahirkan. 

Dengan kata lain seorang individu 

diluar dari kesadaran 

subyektifnya, hanya akan 

menyesuaikan diri dan akan 

mengikuti kenyataan yang terjadi 

di dalam lingkungan keluarganya 

yang mana pada tahap 

eksternalisasi ini tentu sangat 

bergantung pada setiap keluarga 

masing-masing dalam menyikapi 

pernikahan endogami atau yang 

sering disebut sebagai pernikahan 

sesama anggota militer. 

2. Tahap Obyektivasi 

Pada tahapan obyektivasi 

individu akan mulai berusaha 

untuk berinteraksi dengan 

keadaan lingkungan disekitarnya 

(sosio-kultural). Di dalam tahap 

obyektivasi, realitas sosial yang 
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ada seakan sudah berada di luar 

diri manusia sebagai individu atau 

dengan kata lain realitas sosial 

tersebut sudah menjadi realitas 

yang obyektif. Dengan begitu 

akan terasa seperti terdapat dua 

realitas sosial yaitu realitas yang 

berada di luar diri manusia 

(obyektif) serta realitas yang 

terdapat di dalam diri manusia 

(subyektif). Kedua realitas 

tersebut akan membentuk sebuah 

jaringan intersubyektif yang 

sudah dilembagakan melalui 

proses institusional. Proses 

tersebut dilakukan guna untuk 

membangun kesadaran yang 

dimiliki individu (subyektif) 

sehingga akan menjadi sebuah 

tindakan. Dalam melakukan 

proses tersebut, nilai-nilai yang 

sudah tertanam akan menjadi 

bagian yang sangat penting ketika 

seorang individu tersebut akan 

melakukan interpretasi dari 

kesadaran yang dimilikinya 

sampai akhirnya melakukan suatu 

tindakan. 

Tahap obyektivasi di dalam 

penelitian ini ialah anak yang 

terlahir dari kalangan keluarga 

militer sudah menerima sosialisasi 

mengenai adanya pernikahan 

endogami sejak masih kecil. 

Dengan adanya beberapa nilai 

yang sudah ditanamkan oleh 

lingkungan keluarga serta terdapat 

perbandingan dari lingkungan 

sekitar, membuat mereka secara 

sadar akan dapat menentukan 

apakah mereka harus melakukan 

pernikahan endogami atau justru 

tidak mau untuk melakukan 

peraturan tersebut. Nilai-nilai 

yang ada telah tertanam sejak 

lama di dalam lingkungan sekitar 

dan telah diaplikasikan jauh 

sebelum seseorang individu 

tersebut lahir. Ditambah lagi 

dengan adanya pembenaran dari 

lembaga yang ada disekitar 

lingkungan tersebut mengenai 

adanya pernikahan endogami, 

seperti keluarga.  

Berdasarkan pada temuan 

data pernikahan endogami lebih 

dipertanggungjawabkan kepada 

seorang anak perempuan 

dibandingkan dengan anak laki-

laki. Laki-laki akan lebih 

dibebaskan untuk memilih 

pasangannya sendiri. Sedangkan 

perempuan harus terikat dengan 

adanya peraturan pernikahan 
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endogami. Bahkan apabila hal 

tersebut tidak dilakukan maka 

akan muncul dampak bagi 

perempuan yang tidak mau untuk 

melakukan pernikahan endogami. 

Dampak yang muncul berupa 

upaya perjodohan yang dilakukan 

oleh orang tua kepada anaknya, 

sehingga sang anak mau tidak 

mau harus melakukan pernikahan 

endogami dengan laki-laki yang 

merupakan anggota militer. Selain 

itu apabila tidak melakukan 

pernikahan endogami, maka akan 

secara langsung keluar dari 

lingkungan kalangan keluarga 

militer. Tidak hanya 

menimbulkan dampak bagi diri 

sendiri, hal tersebut juga 

menimbulkan dampak bagi 

lingkungan di dalam keluarganya, 

seperti masyarakat di lingkungan 

anggota keluarga militer akan 

memberikan pandangan yang 

buruk terhadap keluarga yang 

tidak melakukan pernikahan 

endogami. 

3. Tahap Internalisasi 

Tahap internalisasi merupakan 

sebuah proses penarikan atas 

realitas sosial yang terjadi 

(obyektif) kedalam diri sendiri 

(subyektif), sehingga realitas 

tersebut akan menjadi sebuah 

realitas yang subyektif. 

Berdasarkan temuan data dalam 

penelitian ini, tahap internalisasi 

anak yang terlahir dari kalangan 

keluarga militer ialah sudah 

mengetahui tindakan apa yang 

harus dilakukan terkait dengan 

adanya pernikahan endogami. 

Tindakan yang dilakukan 

merupakan bentuk yang nyata dari 

kesadaran diri sendiri seorang 

individu. 

Dalam penelitian ini anak 

perempuan yang terlahir dari 

kalangan keluarga militer lebih 

memilih untuk mengambil 

keputusan melakukan pernikahan 

endogami, sedangkan anak laki-

laki yang lebih dibebaskan dan 

tidak terikat memiliki keputusan 

untuk tidak melakukan hal 

tersebut. Pengambilan keputusan 

untuk melakukan pernikahan 

endogami tentunya sudah melalui 

berbagai macam hal pertimbangan 

hingga akhirnya tindakan tersebut 

dilakukan. 

Tindakan yang telah 

dilakukan tentu tidak lepas dari 

pengaruh kedua tahap yang 
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sebelumnya yakni tahap 

eksternalisasi dan obyektivasi. 

Akan tetapi, pada tahapan ini 

seorang individu akan melakukan 

suatu tindakan yang murni secara 

subyektif berdasarkan atas 

kesadaran diri sendiri yang 

dimiliki oleh masing-masing 

individu tersebut. Sehingga pada 

tahapan internalisasi ini, setiap 

individu akan mengkonstruksikan 

sebuah realitas sosial secara 

berbeda-beda tergantung pada 

cara berfikir subyektif dari 

masing-masing individu. Seperti 

pada penelitian ini, yang mana 

berdasarkan dari temuan data 

yang diperoleh anak perempuan 

yang terlahir dari kalangan 

keluarga militer 

mengkonstruksikan pernikahan 

endogami adalah sebagai upaya 

untuk mempertahankan status 

sosial yang telah dimiliki oleh 

keluarganya. Sedangkan pada 

laki-laki mengkonstruksikan 

pernikahan endogami sebagai 

pernikahan yang tidak memiliki 

perbedaan dengan pernikahan 

yang lainnya. Adanya perbedaan 

mengenai pendapat dalam hal 

mengkonstruksikan pernikahan 

endogami antara perempuan dan 

laki-laki tentunya sangatlah wajar. 

Hal tersebut dikarenakan makna 

subyektif yang dimiliki dari setiap 

masing-masing individu juga akan 

berbeda satu dengan yang lainnya.  

KESIMPULAN 

a. Keterlibatan orang tua kalangan 

keluarga militer sangat besar 

dalam memberikan tekanan 

kepada anak untuk melakukan 

pernikahan endogami, khususnya 

ayah sebagai kepala keluarga. 

Dalam hal ini kalangan keluarga 

militer masih memegang teguh 

budaya patriarki. Tekanan yang 

diberikan disebabkan oleh faktor 

sosial-ekonomi. Sehingga dalam 

hal ini orang tua sangat 

memperhatikan tingkat 

kemapanan yang dimiliki oleh 

calon pasangan anak. 

b. Anak perempuan menerima 

sosialisasi mengenai pernikahan 

endogami sejak kecil, sedangkan 

pada laki-laki tidak menerima 

sosialisasi mengenai hal tersebut 

akan tetapi mengetahui adanya 

realitas pernikahan endogami. 

Sosialisasi mengenai pernikahan 

endogami di dapatkan dari dalam 

lingkungan keluarga serta dari 

lingkungan sekitar tempat tinggal. 
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Bentuk sosialisasi yang 

didapatkan baik secara langsung 

ataupun secara tidak langsung. 

Bentuk sosialisasi secara langsung 

meliputi seringnya diberi nasehat, 

seringnya diingatkan serta diberi 

contoh dengan realitas yang ada. 

Bentuk sosialisasi secara tidak 

langsung yakni meliputi dengan 

melihat sendiri realitas pernikahan 

endogami di lingkungan sekitar, 

mendengarkan cerita dari orang 

lain serta memperhatikan perilaku 

orang lain.     

c. Anak perempuan cenderung lebih 

mendapatkan tekanan untuk 

melakukan pernikahan endogami, 

sedangkan pada laki-laki tidak. 

Laki-laki lebih dibebasakan 

dengan pilihan pasangannya 

sendiri. Sehingga apabila laki-laki 

tidak melakukan pernikahan 

endogami maka tidak akan 

menimbulkan dampak bagi 

mereka. Dampak tersebut justru 

akan muncul ketika seorang 

perempuan tidak melakukan 

pernikahan endogami yakni 

meliputi adanya upaya perjodohan 

yang dilakukan oleh orang tua, 

dianggap tidak patuh terhadap 

orang tua, adanya rasa kecewa 

dari orang tua, keluar dari 

lingkungan kalangan keluarga 

militer serta keluarga akan 

mendapatkan penilaian yang 

buruk dari lingkungan sekitar. 

d. Pemaknaan anak perempuan yang 

sudah menikah mengenai 

pernikahan endogami yakni 

dianggap sebagai upaya untuk 

mempertahankan status sosial 

yang telah dimiliki oleh keluarga, 

sebagai upaya untuk meneruskan 

generasi orang tua, serta upaya 

untuk menutupi “aib” keluarga 

agar tetap mendapatkan 

pandangan atau penilaian yang 

baik dari orang lain. Selain itu 

anak perempuan yang belum 

menikah menganggap bahwa 

pernikahan endogami merupakan 

suatu ketidakadilan bagi anak 

perempuan yang terlahir dari 

kalangan keluarga militer, karena 

pernikahan endogami hanya 

dipertanggungjawabkan kepada 

anak perempuan saja. Sedangkan 

pemaknaan mengenai pernikahan 

endogami pada anak laki-laki baik 

yang sudah menikah ataupun 

belum menikah yakni 

menganggap bahwa pernikahan 

endogami tidak berbeda dengan 

pernikahan-pernikahan yang 
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terjadi lainnya sehingga tidak 

memiliki keistimewaan. 

SARAN 

a. Secara Akademis 

Saran yang akan peneliti 

ajukan untuk keperluan akademis 

yakni, penelitian ini diharapkan 

mampu untuk menjadi bahan 

referensi sumber bagi peneliti 

selanjutnya yang juga akan 

melakukan penelitian dengan 

pokok permasalahan yang sama 

sehingga menemukan sebuah 

temuan baru yang dapat 

melengkapi hasil penelitian ini. 

Peneliti juga mengharapkan kritik 

serta saran yang membangun dari 

pembaca agar dapat menjadikan 

hasil penelitian ini menjadi karya 

yang lebih baik. 
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