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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia tidak dapat hidup tanpa bergantung pada individu lainnya, dan 

faktor utama untuk berinteraksi dengan individu lain tersebut adalah komunikasi, 

dengan komunikasi seseorang dapat menyampaikan informasi, ide, gagasan, 

pemikiran dan yang lainnya kepada orang lain. Komunikasi sangatlah penting 

dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi digunakan untuk berinteraksi dengan 

sesama dalam kehidupan sosial. Tanpa adanya komunikasi, maka akan sulit untuk 

menjalani kehidupan. Namun, untuk menerapkan komunikasi dalam kehidupan 

sosial tidaklah mudah, karena terkadang dapat terjadi kesalahan pahaman dalam 

penasfiran (miss communication) oleh komunikasi atau komunikator.  

Dalam suatu komunikasi, senantiasa interaksi antara manusia, dimana 

konflik etnis akan terjadi karena tidak adanya komunikasi antarbudaya yang 

hormonis di antara mereka. Interaksi antara manusia yang berbeda budaya 

merupakan fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan 

dunia yang semakin pesat menyebabkan mobilitas dan dinamika manusia yang 

sangat tinggi. “Dunia kini dilintasi oleh manusia dari berbagai suku bangsa dan 

ras” (Liliweri, 2007:40) realitas ini oleh Marshall MCLuhan disebut sebagai 

gejala global village (desa dunia) dimana interaksi antar manusia berlangsung 

dalam dunia yang tak lagi jelas batas-batasnya, atau dalam istilah populer disebut 

globalisasi.  
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Interaksi dan komunikasi antar manusia dalam era globalisasi ini 

berlangsung diantara peserta-peserta komunikasi yang heterogen (majemuk). 

Heterogen tersebut antara lain meliputi keberagaman suku bangsa, etnis, agama, 

ras, bahasa, budaya, adat istiadat, dan sebagainya. Manusia di era globalisasi 

dengan latar belakang budaya yang beragam dan berbeda satu sama lain tersebut 

saling berkomunikasi dalam berbagai konteks dan media. Setiap kegiatan 

komunikasi antarmanusia dalam berbagai konteks dan media ini, menurut 

Mulyana dan Rakhmat (2006:6) senantiasa mengandung potensi komunikasi 

antarbudaya karena kita akan selalu berada pada budaya yang berbeda dengan 

orang lain, seberapa pun kecilnya perbedaan itu.   

Dalam masyarakat Indonesia ini, kini tak hanya dapat ditemukan di 

wilayah-wilayah perkotaan besar yang memang menjadi episentrum (pusat) 

interaksi antarbudaya, melainkan pula di kota-kota  kecil yang tak lagi diisi 

budaya tunggal pribumi semata-mata namun turut pula diwarnai oleh budaya-

budaya lain sebagaimana dari migrasi dan interaksi antarbudaya. Olehnya tak 

jarang terjadi kerusuhan, perselisihan, konflik, dan disintegrasi antarbudaya 

sebagai akibat dari intefektifitas komunikasi antarbudaya, ataupun sebaliknya 

apabila komunikasi antarbudaya dalam masyarakat heterogen tersebut 

berlangsung efektif maka akan mampu menciptakan integrasi sosial dalam 

masyarakat. 

Budaya memberikan identitas kepada sekelompok orang, diantaranya 

dapat di definisikan dari komunikasi dan bahasa. Sistem komunikasi, verbal dan 

nonverbal, membedakan suatu kelompok dari kelompok lainnya. Identitas 
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kebahasaan bukan hanya pada bahasa daerah mereka, tapi juga pada bahasa 

sehari-hari yang digunakan. Logat yang sangat kental ketika mereka berbicara 

juga merupakan identitas yang selalu mereka bawa. 

Salah satu contohnya adalah SMA Selamat Pagi Indonesia yang berlokasi 

di Jalan Pandanrejo No. 1 Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Merupakan SMA 

berasrama (boarding school) dengan murid dari seluruh Indonesia yang 

beranekaragam, baik agama maupun suku menjadikan SMA Selamat Pagi 

Indonesia menjadi unik dan kompleks untuk dijadikan bahan penelitian. Karena 

terdapat siswa dari etnis - etnis yang ada di Indonesia diantaranya : Jawa, Papua, 

Sulawesi, Kalimantan, Sumateran, Nusa Tenggara Timur, dan lain sebagainya 

yang tentu saja memiliki latar belakang kebudayaan masing-masing. 

Sekolah ini awalnya didirikan untuk membantu anak-anak yang tidak 

mampu secara ekonomi tanpa memandang suku, etnis, dan agama. Diharapkan 

sejak pertama kali masuk ke sekolah ini, anak-anak akan belajar untuk 

menghargai adanya perbedaan diantara mereka. Sejak awal para siswa dikenalkan 

dengan dunia yang variatif, pola pikir positif yang kreatif. Berbeda dengan 

sekolah yang selama ini ada, yang dapat membuat siswa kehilangan kreatifitas.  

Para siswa SMA Selamat Pagi Indonesia saling berkomunikasi dan 

berinteraksi satu sama lain sehingga dalam konteks ini komunikasi yang 

berlangsung adalah komunikasi antarbudaya, baik itu komunikasi di dalam kelas 

pada waktu pelajaran atau komunikasi dalam keseharian dalam asrama. Melalui 

sekolah ini masyarakat dapat melihat betapa perbedaan tersebut dapat menyatukan 

mereka. Mereka hidup berdampingan tanpa memikirkan darimana mereka berasal. 
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Diantara fenomena tersebut dapat kita amati komunikasi yang terjadi 

antara siswa yang berasal dari daerah etnis Jawa dan etnis Papua yang sedang saya 

teliti saat ini. Etnis Jawa merupakan etnis yang gampang sekali ditemukan, selain 

penelitian ini berada diwilayah jawa, etnis Jawa merupakan etnis yang terbesar 

diseluruh Indonesia. Gaya medok yang sudah menjadi khas masyarakat Jawa 

membuat saya tertarik membahas lebih jauh. Sebagian masyarakat mungkin malu 

dengan kemedokan mereka, namun banyak orang yang bangga dengan medoknya 

karena merupakan dari identitas yang dimiliki. Etnis papua juga sudah banyak kita 

jumpai ditanah Jawa. Ada beberapa sekolah yang sebagian besar siswanya berasal 

dari papua. Gaya bahasa mereka yang meliuk-liuk diakhir kata menjadi identitas 

yang sangat melekat. Kata “e” yang sering mereka ucapkan juga tidak banyak 

membuat orang tertawa.  

Pada SMA Selamat Pagi Indonesia yang berlokasi di Jalan Pandanrejo No. 

1 Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur menjadikan perbedaan etnis tersebut dapat 

disatukan. Namun proses komunikasi yang bisa menyatukan mereka yang 

membuat peneliti penasaran. Komunikasi yang selama ini terjalin belum ada 

catatan buruk terjadi, walaupun perbedaan etnis terasa kental namun kerukunan 

selalu terlihat di sekolah ini. Fenomena ini menarik untuk di teliti hambatan 

komunikasi antarbudaya dan pengaruhnya terhadap prestasi belajar pada siswa 

etnis Jawa dan etnis Papua yang berlangsung di Sekolah SMA Selamat Pagi Batu. 

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui komunikasi seperti apa yang bisa 

meningkatkan kerukukan antar suku. 
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Semboyan Bhinneka Tunggal Ika secara de facto mencerminkan multi 

budaya bangsa dalam  naungan  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah 

negara yang terbentang luas dari Sabang sampai ke Merauke, memiliki sumber 

daya alam (natural resources) yang melimpah seperti untaian zamrud di 

khatulistiwa dan juga sumber daya budaya (cultural resources) yang beraneka 

ragam bentuknya (Koentjaraningrat, 1980). Kemajemukan di Indonesia 

merupakan warisan budaya yang tidak ternilai harganya, namun semua itu 

menjadi berbeda ketika kemajemukan tidak dihadapi secara dewasa dan penuh 

dengan pemaknaan positif dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Semua 

kekayaan menjadi ancaman bagi keutuhan persatuan suatu negara yang sedang 

dalam fase berkembang.  

Kondisi masyarakat Indonesia yang berdimensi majemuk dalam berbagai 

sendi kehidupan, seperti budaya, agama, ras dan etnis, berpotensi menimbulkan 

konflik. Ciri budaya gotong-royong yang telah dimiliki masyarakat Indonesia dan 

adanya perilaku musyawarah dan mufakat, bukanlah jaminan untuk tidak 

terjadinya konflik. Sangat wajar ketika ketegangan dan persinggungan terjadi 

dalam suatu masyarakat yang beragam, sebab bagaimanapun juga dalam 

masyarakat majemuk mesti terdapat persaingan dan justru dalam persaingan 

tersebut terdapat dinamika yang membentuk kedewasaan dalam mengatasi 

persoalan-persoalan yang muncul. Kemajemukan pada masyarakat multi etnis 

merupakan kunci dalam kemajuan daerah tersebut, itu dikarenakan perbedaan 

etnis justru membangun nilai gotong royong dalam masyarakat guna terbinanya 

nilai kekeluargaan dimasyarakat yang penuh perbedaan. Dalam beberapa hal 



6 
 

memang agama dan etnis sangat berbeda yang satu dengan yang lain, namun 

perbedaan tersebut bukanlah jurang yang membentuk skat pembatas nilai 

keharmonisan.  

Dalam beberapa etnis atau budaya, ada yang mencampur-baurkan nilai 

agama dengan nilai budaya, sebagai contoh sederhana, masyarakat etnis Jawa 

Abangan yang masih kental akan nilai agama yang menyatu dengan kepercayaan 

dalam budaya mereka. Selain itu juga, etnis Bali yang masih menyatukan nilai 

agama dengan budaya dan hampir tidak ada batasan. Seharusnya semua itu 

membuat keberagaman etnis bisa dikendalikan dalam kerangka doktrin agama 

yang menyatu dengan budaya dan menjadi pembatas tindakan anarkis suatu etnis. 

Perbedaan etnis merupakan kekayaan masyarakat indonesia, karenanyalah kita 

bisa mengenal perbedaan dan membuka pikiran kita dalam perspektif yang lebih 

luas tanpa harus kita pergi dari lingkungan tempat tinggal kita. Selain itu juga 

masyarakat yang multi etnis akan membuat etnis mereka secara internal lebih baik 

dan berkembang tanpa terkungkung oleh zaman yang terus berkembang. 

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari 

beragam agama. Kemajemukan yang ditandai dengan keanekaragaman agama itu 

mempunyai kecenderungan kuat terhadap identitas agama masing- masing dan 

berpotensi konflik. Indonesia merupakan salah satu contoh masyarakat yang 

multikultural. Multikultural masyarakat Indonesia tidak saja kerena 

keanekaragaman suku, budaya,bahasa, ras tapi juga dalam hal agama. Agama 

yang diakui oleh pemerintah Indonesia adalah agama islam, katolik, protestan, 

hindu, budha, kong hu chu. Dari agama-agama tersebut terjadilah perbedaan 
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agama yang dianut masing-masing masyarakat Indonesia. Dengan perbedaan 

tersebut apabila tidak terpelihara dengan baik bisa menimbulkan konflik antar 

umat beragama yang bertentangan dengan nilai dasar agama itu sendiri yang 

mengajarkan kepada kita kedamaian, hidup saling menghormati, dan saling tolong 

menolong. 

Oleh karena itu, untuk mewujudkan kerukunan hidup antarumat beragama 

yang sejati, harus tercipta satu konsep hidup bernegara yang mengikat semua 

anggota kelompok sosial yang berbeda agama guna menghindari ”ledakan konflik 

antarumat beragama yang terjadi tiba-tiba”. Faktor yang melatarbelakangi 

kerukunan di antara para siswa adalah karena adanya faktor sosial budaya, di 

mana sosial budaya adalah sebuah norma-norma, nilai-nilai etika daerah di antara 

mereka, oleh karena itu etika di antara mereka adalah suatu yang membentuk pola 

hubungan sosial yang digunakan untuk mewujudkan kerukunan di antara mereka. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan 

masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah  

1. Bagaimana komunikasi antar budaya di kalangan etnis Jawa dengan etnis 

Papua dalam meningkatkan kerukunan di SMA Selamat Pagi Indonesia Kota 

Batu? 

2. Faktor apa yang mendukung dan menghambat komunikasi antar budaya di 

kalangan etnis Jawa dengan etnis Papua dalam meningkatkan kerukunan di 

SMA Selamat Pagi Indonesia Kota Batu? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diperoleh tujuan penelitian 

yaitu : 

1. Untuk mengetahui komunikasi antar budaya antara etnis Jawa dengan etnis 

Papua dalam meningkatkan kerukunan di SMA Selamat Pagi Indonesia Batu 

2. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat komunikasi antar 

budaya antara etnis Jawa dengan etnis Papua dalam meningkatkan kerukunan 

di SMA Selamat Pagi Indonesia Batu? 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dibuat dengan tujuan agar memiliki manfaat bagi semua 

pihak. Penelitian ini memiliki manfaat yang dapat dijelaskan, sebagai berikut : 

1. Manfaat Akademis  

a) Memberikan deskripsi tentang proses komunikasi antarbudaya yang 

berlangsung dalam masyarakat beda etnis. 
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b) Memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam ranah kajian komunikasi 

antarbudaya. 

c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi ilmiah dan dapat 

menambah wawasan bagi peneliti dan mahasiswa komunikasi. 

2. Manfaat Praktis 

a) Memberikan wawasan pengetahuan dan masukan bagi khalayak pembaca 

mengenai komunikasi antarbudaya. 

b) Dapat mengetahui aplikasi pola komunikasi dalam masyarakat berbeda 

etnis, sehingga dapat menciptakan situasi komunikasi yang seimbang. 

c) Sebagai informasi dasar dan panduan bagi siapa saja yang hendak menjadi 

dari masyarakat beda etnis Sekolah SMA Selamat Pagi Indonesia Batu. 

E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu menjadi bahan pertimbangan untuk menunjukkan 

perbedaan anatara peneliatian ini dengan penelitian-penelitian sejenis yang pernah 

dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang berkenaan dengan 

komunikai antarbudaya dalam bauran beda etnis adalah penelitian yang dilakukan 

oleh: 

1. Irfansyah dengan judul : Komunikasi antar budaya suku Dayak-Melayu 

dengan suku Madura : studi di kelurahan Sidoarjo kabupaten Kotawaringin 

Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana frekuensi 

komunikasi antara budaya suku Dayak-Melayu dengan suku Madura di 

kelurahan Sidoarjo Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam penelitian ini 
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menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan metode penelitian 

survey.  

Hasil penelitian menunjukkan frekuensi berkomuikasi antara suku Dayak-

Melayu adalah cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari intensitas pertemuan 

mereka yang rata-rata diatas lima kali dalam satu minggu. Selain itu, 

penerimaan wacana perkawinan antar suku juga cukup tinggi. Walaupun tidak 

banyak perkawinan antara suku Dayak-Melayu dengan suku Madura, namun 

masing-masing suku dapat menerima wacana perkawinan antar suku tersebut. 

Sikap empati masing-masing suku juga cukup tinggi, hal ini dapat dilihat 

bagaimana mereka berusaha untuk menghormati tetangga mereka berlainan 

suku yang sedang sakit atau membantu mereka yang sedang kesusahan. 

Kesedian membuka diri antara suku Dayak-Melayu dengan suku Madura juga 

dapat dinilai cukup tinggi, hal ini dapat kita lihat dari kesediaan mereka untuk 

berbagai cerita tentang pekerjaan, latar budaya atau impian masa depan 

mereka kepada tetangga mereka berlainan suku. Terakhir, perasaan kesetaraan 

antara suku Dayak-Melayu dan suku Madura dapat dilihat dari tidak adanya 

perasaan pada masing-masing suku bahwa tetangga mereka berlainan suku 

adalah lebih dominan daripada mereka. Dari sini dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi lintas budaya anatara suku Dayak-Melayu dan suku Madura di 

Kelurahan Sidoarjo Kabupaten Kotawaringin Barat adalah cukup intim dan 

akrap. 
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2. Tutik Wulandari dengan judul penelitian: Komunikasi antarpribadi antara 

mahasiswa etnis Kalimantan dan etnis Madura di Perumahan Bukit Cemara 

Tujuh Kota Malang : studi Teori Self Disclouse. Penelitian ini bermaksud 

untuk : Meluruskan asumsi terhadap perbedaan ras antara etnis Kalimantan 

dan etnis Madura yang pada dasarnya komunikasi tidak terpengaruh dengan 

kasus sampit yang pernah terjadi. Landasan teori yang dipakai dalam 

penelitian ini menggunakan teori Self Disclosure, yaitu teori ini sering disebut 

teori Johari Window. Tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan 

menggunakan teknik purposive sampling di mana informasi di tentukan 

berdasarkan karakteristik tertentu yakni 2 (dua) dan mahasiswa etnis 

Kalimantan dan 2 (dua) mahasiswa dan etnis Madura yang masih menempuh 

pendidikan di perguruan tinggi dan tinggal di perumahan Bukit Cemara Tujuh 

Kota Malang. Pengumpulan datanya adalah wawancara dan dokumentasi 

dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, pengumpulan 

data-data yang di dapat berupa kata-kata atau informasi yang diperoleh dari 

wawancara maupun dokumen. Sedangkan deskriptif merupakan tahapan 

dimana penelitian akan menjelaskan dari setiap jawaban yang diberikan oleh 

informan. Penjelasan yang diberikan merupakan penjelasan yang didasarkan 

oleh hasil analisa dan interpretasi penulis sendiri yang disesuaikam dengan 

materi teori yang ada. Dari hasil paparan diatas dapat diketahui bahwa 

komunikasi antarpribadi antara mahasiswa etnis Kalimantan dan etnis Madura 

adalah hubungan antar pribadi antara individu. Meskipun dalam memilih 

tempat tinggal mereka cenderung berkelompok dalam satu etnis, namun pada 
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dasarnya komunikasi yang terjalanin tidak dipengaruhi dengan kasus Sampit 

yang dalam perkuliahan atau non formal seperti dalam pergaulan sehari-hari 

antarsesama mahasiswa. 

3. Ira Hartiningsih dengan judul :  Komunikasi Antarbudaya madura dengan 

pendatang beretnis jawa : studi akulturasi pada masyarakat Desa trigonco, 

Kec. Asembagus, Kab. Situbondo. Penelitia ini betujuan untuk 

menggambarkan fenomena proses komunikasi antarbudaya dalam komunikasi 

masyarakat Madura dengan pendatang beretnis jawa. Penelitian di lakukan di 

desa Trigonco, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo. Dengan subjek 

penelitian, masyarakat desa Trigonco berdasarkn kriteria yang telah di 

tentukan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 

deskripsi dengan analisa kualitatif. Validitas data diukur dengan trianggulasi 

teknik pengumpulan data. Teori relevan yang digunakan adalah teori adabtasi 

budaya dan konvergensi budaya. Hasil penelitian menunjukkan, Komunikasi 

Antarbudaya Madura dengan pendatang beretnis Jawa, dilakukan melalui 

beberapa tahap, yaitu Tahap kedatangn, merupakan tahap awal dimana 

seseorang akan bergabung menjadi anggota masyarakat baru. Tahap 

perbedaan budaya, dari tahap kedatangan ternyata mereka sedang menghadapi 

kondisi dimana mereka dihadapkan dengan realitas dari perbedaan budaya 

yang ada pada wilayah baru. Tahap penyesuaian, merupakan penyusuaian diri 

dengan melihat perbedaan hingga mengubah diri sesuai dengan keadaan 

lingkungan. Tahap terakturasi, ditandai dengan perubahan struktur / realitas 

pada diri pendatang. Perubahan yang terakulturasi diwujudkan dalam aktifitas 
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keseharian. Perubahan yang terjadi dimulai sedikit demi sedikit, hingga pada 

batas dimana budaya yang dominan diikuti oleh seluruh penduduk akan lebih 

dulu terserap dibanding dengan budaya yang kurang diikuti. Kemudian 

mereka memperhatikannya, mendengarkan, diingat-ingat, dan menanyakan 

artinya apa, selanjutkanya dimengerti dan di praktekkan / menirukan. Dari 

hasil diatas, ditemukan beberapa hal yang dapat mempengaruhi akulturasi. 

Tidak semua pendatang etnis Jawa mencapai akulturasi sempurna, seperti 

yang telah disebutkan sebelumnya. Terdapat kemudahan atas perbedaan 

budaya yang sifatnya tidak terlalu menekan, yang mempengaruhi akulturasi 

budaya Madura. Keberhasilan akulturasi seseorang pendatang tergantung pada 

beberapa, pertama latar belakang pendidikan, lama tinggal, lingkungan, serta 

kemampuan atau sifat pribadi mereka untuk dapat melakukan komunikasi 

yang efektif, kemampuan untuk bersosialisasi, dan sifat etnosentrisme. 



14 
 

Untuk melihat perbandingan antara penelitian yang akan dilakukan dengan 

ketiga penelitian terdahulu, disajikan dalam table 2,1 di bawah ini : 

Tabel 2.1 Perbandingan Posisi Masing-Masing Penelitian 

Perbandinga

n 

Penelitian 1 Penelitian 2 Penelitian 3 Penelitian yang 

akan dilakukan 

Judul Komunikasi 

antar 

budaya suku 

Dayak-

Melayu 

dengan suku 

Madura 

(studi di 

Kelurahan 

Sidoarjo 

kabupaten 

kotawaringi 

Barat) 

Komunikasi 

antarpribadi 

antara 

mahasiswa etnis 

Kalimantan dan 

etnis Madura di 

Perumahan 

Bukit Cemara 

Tujuh Kota 

Malang (studi 

Teori Self 

Disclosure) 

Komunikasi 

anatarbudaya 

Madura dengan 

pendatang 

beretnis Jawa 

studi Akulturasi 

pada 

Masyarakat 

Desa Trigonco, 

Kec. 

Asembagus, 

Kab. Situbondo 

Komunikasi antar 

budaya di kalangan 

etnis Jawa dengan 

etnis Papua dalam 

menigkatkan 

kerukunan (studi 

pada siswa SMA 

Selamat Pagi 

Indonesia Kota 

Batu) 

Pendekatan Kualitatif Kualitatif Kualitatif Kualitatif 

Metode Survey Wawancara dan 

Dokumentasi 

Survey Wawancara, 

Observasi dan 

Dokumentasi 
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F. Tinjauan Pustaka 

F.1  Memahami Konsep Komunikasi Antarbudaya 

1.  Memahami Komunikasi 

Mengkaji komunikasi antarbudaya tak mungkin dapat dilakukan tanpa 

memahami konsepsi komunikasi terlebih dahulu. Melalui pemahaman atas 

komunikasi maka akan lebih mudah untuk mengidentifikasi apakah suatu 

peristiwa, gejala, atau fenomena termasuk dalam lingkup komunikasi antarbudaya 

ataupun tidak. 

Beragam perbedaan pendefinisian komunikasi ini pada hakikatnya didasari 

atas sifat khas komunikasi yang ubiquitous (serba hadir/ serba ada) atau dalam 

bahasa menurut Fisher (dalam Ardianto & Anees, 2007:1) bahwa sedemikian 

kompleksnya fenomena komunikasi manusia sampai-sampai dapat digambarkan 

pada tiga kata serba, yaitu serba ada, serba luas, dan serba makna. 

Sifat komunikasi yang serba hadir atau serba ada tersebut menjadikan 

komunikasi sebagai sesuatu yang multi makna sehingga pada gilirannya 

membawa konsekuensi pada perbedaan para ahli dalam mendefinisikan 

komunikasi. Namun demikin, memahami komunikasi akan lebih mudah ketika 

dirujuk pada model, perspektif, aliran, atau mazhab utama dalam studi 

komunikasi. 

Mulyana (2007:67) merujuk pendapat John R. Wenburg dan William 

W.Wilmot serta Kenneth K.Sereno dan Edward M.Bodaken, mengatakan tiga 

kerangka pemahan mengenai komunikasi, yaitu komunikasi sebagai tindakan satu 

arah, komunikasi sebagai interaksi, dan komunikasi sebagai transaksi. 
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Komunikasi sebagai tindakan satu arah adalah definisi berorientasi 

sumber. Definisi ini mengisyaratkan komunikasi sebagai semua kegiatan 

menyampaikan rangsangan yang sengaja dilakukan seseorang untuk 

memperngaruhi dan membangkitkan respons orang lain. Komunikasi dianggap 

sebatas tindakan yang disengaja sehingga mengabaikan komunikasi yang tidak 

disengaja (pesan tidak terencana yang terkandung dalam nada suara, ekspresi 

wajah, dan isyarat spontan lainnya), juga sekaligus mengabaikan sifat prosesual 

interaksi (memberi dan menerima) yang menimbulkan pengaruh timbal balik 

antara komunikator dan komunikan.  

Sementara itu, konseptualisasi yang kedua adalah komunikasi sebagai 

interaksi, pandangan ini mengindentikkan komunikasi dengan proses sebab-akibat 

atau aksi-reaksi, yang arahnya bergantian. Konseptualisasi ini dipandang sedikit 

lebih dinamis dari pada komunkasi sebagai tindakan satu arah. Kelemahannya 

adalah masih terdapatnya pembedaan antara para peserta komunikasi sebagai 

pengirim dan penerima pesan sehingga dengan demikian proses interaksi yang 

berlangsung masih bersifat mekanistis dan statis. 

Konseptualisasi ketiga adalah komunikasi sebagai transaksi. Dalam 

konteks ini komunikasi adalah proses personal karena makna atau pemahaman 

yang kita peroleh pada dasarnya bersifat personal. Komunikasi dimaknai sebagai 

suatu proses dinamis yang secara berkeseimbangan mengubah pihak-pihak yang 

berkomunikasi. Setiap pihak dianggap sumber data sekaligus juga penerima 

pesan. Kelebihan konspetualisasi komunikasi sebagai transaksi ini adalah bahwa 

komunikasi tidak lagi dibatasi pada komunikasi dianggap sebatas tindakan yang 
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disengaja ataupun respon yang dapat diamati semata, tetapi mencakup semua 

bentuk komuikasi baik yang disengaja maupun tak disengaja. 

Selain John Fiske serta John R. Wenburg dan William W.Wilmot serta 

Kenneth K.Sereno dan Edward M.Bodaken, B. Aubrey Fisher dalam Ardianto & 

Anees (2007:36) juga mengemukakan sarana dalam memahami ragam definisi 

komunikasi. Ia menyebutkan dengan perspektif (perspektif ilmu komunikasi). 

Menurutnya terdapat empat perspektif ilmu komunikasi yang dalam masing-

masing perspektif terdapat beragam konspetusalisasi definisi komunikasi yang 

berbeda-beda. 

 Perspektif pertama ialah perspektif mekanistis, yaitu perspektif yang 

memfokuskan perhatiannya pada saluran fisik komunikasi. Ini merupakan 

perspektif yang paling banyak dianut oleh para ahli yang minat utamanya bukan 

pada komunikasi manusia, misalnya para ahli psikologi sosial, antropologi, 

menejemen bisnis dan sejenisnya. 

Perspektif psikologi memfokuskan perhatiannya pada individu 

(komunikator atau penafsir) baik secara teoretis maupun empiris atau secara lebih 

spesifik pada mekanisme internal penerimaan dan pengelolahan informasi. 

Perspektif ini sering menggunakan istilah-istilah seperti stimulus, respon, 

behavior dan lain-lain. Perspektif selanjutnya adalah perspektif interaksional. 

Perspektif ini berkembang dari cabang sosiologi yang dikenal sebagai interaksi 

simbolis. Perspektif ini menempatkan komunikasi sebagai suatu proses menuju 

kondisi-kondisi interaksional yang bersifat konvergensif untuk mencapai 

pemahaman bersama (matual understanding) di antar para peserta komunikasi. 
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Perspektif ini juga mengandung bahwa makna-makna diciptakan, dan 

dianggengkan melalui interaksi dalam kelompok-kelompok sosial. Perilaku 

manusia dipahami melalui proses interaksi yang terjadi. Beberapa konsep kunci 

dalam perspektif ini antara lain : informasi, matual understanding, negoisasi, 

proses, kemenyeluruhan (holism), dan lain sebagainya. 

Perspektif terakhir dalam uraian Fisher adalah perspektif pragmatis. 

Perspektif ini adalah yang terbaru atau muncul belakangan setelah ketiga 

perspektif sebelumnya terlebih dahulu eksis / mapan. Perspektif ini berorientasi 

pada kegunaan atau azas kemanfaatan komunikasi. Komuikasi dalam perspektif 

pragmatis diawali dengan perilaku orang-orang yang terlebih dalam komunikasi, 

sehingga satuan komunikasi yang paling fundamental adalah tindak perilaku atau 

tindak yang dijalankan secara verbal maupun nonverbal oleh seorang peserta 

dalam suatu peristiwa komunikatif. 

 

2.  Memahami Budaya 

Melakukan penelitian komunikasi antarbudaya tidaklah mungkin dapat 

dilaksanakan secara paripurna tanpa memahami konsep budaya terlebih dahulu. 

Bagaimana suatu penelitian komunikasi antarbudaya mendefinisikan budaya akan  

menentukan apa dan bagaiman penelitian tersebut mengkaji aspek manusia yang 

hendak diteliti. Seperti halnya komunikasi, budaya juga memiliki ragam 

pengertian yang bervariasi. Kata budaya dipergunakan dalam banyak konteks, 

entah itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam berbagai disiplin keilmuan. 
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Murdock dalam  Dayakisni & Yuniardi (2008:3-4) mendeskripsikan 

budaya dalam tujuh puluh sembilan ragam aspek kehidupan, yang kemudian oleh 

Berry dikategorikan ulang hingga dapat teringkas menjadi delapan aktivitas 

kehidupan yaitu: karakteristik umum, makanan dan pakaian, rumah dan teknologi, 

ekonomi dan transportasi, aktifis individual dan keluarga, komunitas dan 

pemerintahan, kesejahteraan, religi, dan imu pengetahuan, seks dan lingkungan 

kehidupan. Daftar kategorisasi ini secara jelas menunjukkan kompleksitas budaya 

sebagai sebuah konsep.  

Kompleksitas konsep budaya tersebut juga tergambar dalam penjelasan-

penjelasan  para ahli terkait budaya, Richard E. Porter dan Larry A. Samovar 

dalam Mulyana dan Rakhmat (2006:18) mengatakan bahwa budaya 

berkeseimbangan dan hadir dimana-mana serta berkenaan dengan cara manusia 

hidup. Demikian pula Liliweri (2007:7) berpendapat bahwa budaya adalah sebuah 

jaringan kerja dalam kehidupan antar manusia yang mempengarui nilai-nilai, 

sikap dan perilaku manusia sehingga dapat dikatakan semua manusia adalah aktor 

kebudayaan karena manusia bertindak dalam lingkup kebudayaan, “Kebudayaan 

merupakan milik manusia karena itu budayaan dapat dipisahkan dengan manusia” 

(Liliweri, 2011:111). Sementara itu Koentjaraningrat (1993:5) budaya 

diklasifikasikan dalam tiga wujud. Pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu 

kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan 

sebagainya. Kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan 

berpola dan manusia dalam masyarakat. Ketiga, wujud kebudayaan sebagai 

benda-benda hasil karya manusia. 
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Dari beragam pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa budaya 

menyentuh semua aspek kehidupan manusia. Yang jelas, dewasa ini budaya 

berkembang ke arah tingkat kompleksitas yang sangat tinggi sebagai akibat 

pertemuan dan persilangan antarbudaya. “Kebudayaan berkembang di dalam 

sebuah relasi, jaringan, dan garis-garis hubungan yang sangat kompleks, yang 

didalamnya tidak ada kebudayaan yang dapat eksis tanpa berhubungan dengan 

kebudayaan lain” (Piliang, 2006:436). 

 

F.3.  Hubungan antara Komunikasi dan Budaya 

Liliweri (2011: 160) merekomendasikan bahwa untuk mengkaji 

komunikasi antarbudaya,  perlu (bukan harus) dipahami terlebih dahulu mengenai 

hubunga antara komunikasi dan budaya. Kedua hal tersebut terkait erat satu sama 

lain seperti dua sisi mata uang. Hubungan ini dapat dilihat secara tersurat dalam 

ungkapan Edward T. Hall yang menyatakan bahwa cultural is communication and 

communication is culture. Budaya adalah komunikasi dan komunikasi itu adalah 

budaya. 

Hal ini dijelaskan oleh Mulyana dan Rakhmat (2006:6) bahwa komunikasi 

budaya memiliki hubungan timbal balik. Budaya menjadi bagian dari perilaku 

komunikasi, dan begitu pula sebaliknya komunikasi pun turut menentukan, 

memelihara, mengembangkan dan mewariskan budaya. 

Komunikasi sebagai upaya pemenuhan kebutuhan manusia dipengaruhi 

oleh budaya sehingga perbedaan budaya antara satu dengan yang lainnya berarti 

pula perbedaan praktik-praktik komunikasi di antara mereka. Hal ini ditegaskan 
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oleh Sihabudin (2011:20) bahwa sesungguhnya budaya merupakan  landasan 

komunikasi, bila budaya beraneka ragam maka beragam pula praktik-praktik 

komunikasi. 

 

F.4.  Mendefinisikan Komunikasi Antarbudaya 

1. Pengertian Komunikasi Antar Budaya 

Terdapat beberapa ragam pengertian komunikasi antarbudaya 

sebagaimana dikemukakan Liliweri (2007:12), sebagai berikut : 

1) Andrea L. Rich dan Dennis M. Ogawa menyatakan bahwa komunikasi 

antarbudaya adalah komunikasi antara orang-orang yang berbeda budaya (baik 

dalam arti ras, etnis, ataupun kelas sosial). 

2) Samovar dan Porter menjelaskan bahwa komunikasi antarbudaya terjadi di 

antara produsen pesan dan penerima pesan yang latar belakang 

kebudayaannya berbeda. 

3) Charley H. Dood mengungkapkan bahwa komunikasi antarbudaya meliputi 

komunikasi yang melibatkan peserta komunikasi yang mewakili pribadi, 

antarpribadi, atau kelompok dengan penekanan pada perbedaan latar belakang 

kebudayaan yang mempengaruhi perilaku komunikasi para peserta. 

4) Lustig dan Koester mengartikan komunikasi antarbudaya sebagai suatu proses 

komunikasi simbolik, interpretatif, transaksional, dan kontekstual yang 

dilakukan oleh sejumlah orang, yang karena memiliki perbedaan derajat 

kepentingan, memberikan interpretasi dan harapan secara berbeda terhadap 
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apa yang disampaikan dalam bentuk perilaku tertentu sebagai makna yang 

dipertukarkan. 

5) Guo Ming Chen dan William J. Starosta mengatakan bahwa komunikasi 

antarbudaya adalah proses negoisasi atau pertukaran sistem simbolik yang 

membimbing perilaku manusia, dan mambatasi mereka dalam menjalankan 

fungsinya sebagai kelompok. 

Dari beragam pendefinisian di atas, dapat disimpulkam bahwa esensi dari 

konsep komunikasi antarbudaya adalah komunikasi antara orang-orang yang 

berbeda latar belakang kebudayaan. Komunikasi antarbudaya ini dapat 

berlangsung dalam segala konteks komunikasi, baik itu antarpribadi 

(interpesonal), komunikasi organisasi, komunikasi publik, maupun komunikasi 

massa dan segala konteks komunikasi lainnya. Apapun definisi yang ada 

mengenai komunikasi antarbudaya terjadi apabila terdapat dua budaya yang 

berbeda dan kedua budaya tersebut sedang melaksanakan proses komunikasi. 

 

2.  Fungsi Komunikasi Antarbudaya 

Fungsi komunikasi antarbudaya ini dijelaskan oleh Liliweri (2003:43) 

sebagai berikut: 

1.  Fungsi Pribadi 

Yaitu fungsi komunikasi yang ditunjukkan melalui perilaku 

komunikasi yang bersumber dari individu. Dalam proses komunikasi 

antarbudaya terdapat beberapa perilaku komunikasi yang digunakan untuk 

menyatakan identitas sosial. Perilaku itu dinyatakan melalui tindakan 
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berbahasa baik secara verbal dan nonverbal. Dari perilaku berbahasa itulah 

dapat diketahui identitas diri maupun sosial, misalnya dapat diketahui asal-

usul suku bangsa, agama, maupun tingkat pendidikan. Seringkali komunikasi 

antarbudaya menambah pengetahuan, saling mempelajari kebudayaan masing-

masing. 

2.  Fungsi Sosial 

Fungsi sosial yang pertama yaitu pengawasan. Praktek komunikasi 

antarbudaya di antara komunikator dan komunikan yang berbeda kebudayaan 

berfungsi saling mengawasi. Dalam setiap proses komunikasi antarbudaya 

fungsi ini bermanfaat untuk menginformasikan perkembangan tentang 

lingkungan. Dalam proses komunikasi antarbudaya, maka fungsi komunikasi 

yang dilakukan antara dua orang yang berbeda budaya itu merupakan 

jembatan atas perkembangan di antara mereka. Fungsi menjembatani itu dapat 

terkontrol melalui pesan-pesan yang mereka pertukarkan keduanya saling 

menjelaskan perbedaan tafsir atas sebuah pesan sehingga menghasilkan makna 

yang sama. Fungsi ini dijalankan pula oleh berbagai konteks komuikasi 

termasuk komunikasi massa. 

 

3.  Model Komunikasi Antarbudaya 

Komunikasi antarbudaya terjadi bila produsen pesan adalah suatu budaya 

dan penerima pesannya adalah anggota budaya lainnya. Dalam keadaan ini, kita 

dihadapkan masalah yang ada dalam situasi dimana  pesan disandi dalam budaya 

dan harus disandi balik dalam budaya lain. 
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Pengaruh budaya atas individu dan masalah-masalahnya penyandian dan 

penyandian balik pesan terlukis pada gambar 2. Tiga budaya diwakili dalam 

model ini oleh tiga bentuk geometrik yang berbeda. Budaya A dan Budaya B 

relatif serupa dan masing-masing diwakili oleh suatu lingkaran dan suatu bentuk 

didalamnya yang tidak beraturan. Budaya C sangat berbeda dari Budaya A dan 

Budaya B. Perbedaan yang lebih besar ini tampak pada bentuk persegi delapan 

yang jarak fisiknya berbeda dari Budaya A dan Budaya B (Mulyana, 2009:20). 

Komunikasi antar budaya adalah sebuah “proses simbolik yang mana 

orang dari budaya-budaya yang berbeda menciptakan pertukaran arti-arti”. Hal 

tersebut terjadi “ketika perbedaan-perbedaan budaya yang besar dan penting 

menciptakan interprestasi dan harapan-harapan yang tidak sama mengenai 

bagaimana berkomunikasi secara baik”. 

Gambar 2 : Model Komunikasi Antar Budaya 

Sumber: Deddy Mulyana (2009:20) 
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Komunikasi antarbudaya tidak hanya komunikasi antar individu tapi juga 

di antara “kelompok-kelompok dengan identifikasi budaya yang tersebar”. 

Komunikasi antarbudaya menjelaskan interaksi antar individu dan kelompok-

kelompok yang memiliki persepsi yang berbeda dalam perilaku komunikasi dan 

perbedaan dalam interprestasi. Tujuan Komunikasi Antar Budaya dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

a. Memahami perbedaan budaya yang mempengaruhi praktik komunikasi 

b. Mengkomunikasi antar orang yang berbeda lingkungan maupun budaya 

c. Mengidentifikasikan kesulitan-kesulitan yang muncul dalam komunikasi 

d. Membantu mengatasi masalah komunikasi yang disebabkan oleh perbedaan 

budaya 

e. Meningkatkan ketrampilan verbal dan non verbal dalam komunikasi 

f. Menjadikan kita mampu berkomunikasi di masyarakat secara efektif 

Komponen komunikasi adalah hal-hal yang harus ada agar komunikasi 

bisa berlangsung dengan baik. Menurut Laswell komponen-komponen 

komunikasi adalah: 

a. Pengirim atau komunikator (sender) adalah pihak yang mengirimkan pesan 

kepada pihak lain 

b. Pesan (message) adalah isi atau maksud yang akan disampaikan oleh satu 

pihak kepada pihak lain 

c. Saluran (channel) adalah media dimana pesan disampaikan kepada 

komunikan. Dalam komunikasi antar-pribadi (tatap muka) saluran dapat 

berupa udara yang mengalirkan getaran nada/suara 
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d. Penerima atau komunikate (receiver) adalah pihak yang menerima pesan dari 

pihak lain 

e. Umpan balik (feedback) adalah tanggapan dari penerimaan pesan atas isi 

pesan yang disampaikannya. 

 

4.   Perspektif Komunikasi Antarbudaya 

Dalam penelitian budaya (termasuk komunikasi antarbudaya), terdapat dua 

cara pandang (perspektif) yang saling kontradiktif, yakni perspektif emik dan etik. 

Keduanya harus dipahami secara komprehesif karena akan memiliki implikasi 

yang berbeda terhadap pemilihan metode dan prosedur penelitian. 

Endraswara (2006:34) menjelaskan bahwa yang dimaksud perspektif emik 

adalah pengkategorian fenomena budaya menurut warga setempat (pemilik 

budaya), sedangkan perspektif etik adalah kategori menurut peneliti dengan 

mengacu pada konsep-konsep sebelumnya. Apabila peneliti mendasarkan pada 

sudut pandang partisipan (informan setempat) maka menggunakan perspektif 

emik, sementara apabila didasarkan pada sudut pandang peneliti berarti 

menggunakan perspektif etik. 

Perbedaan karakteristik antara perspektif emik dan etik dapat terlihat 

seperti pada tabel 2.2 berikut : 
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Tabel 2.2 Karakteristik Perspektif Emik dan Etik 

EMIK ETIK 

Mempelajari perilaku manusia dari 

dalam objek penelitian 

Mempelajari perilaku manusia dari 

luar kebudayaan objek penelitian 

Hanya mengkaji satu kebudayaan Mengkaji lebih dari satu kebudayaan 

dan membandingkannya 

Struktur ditentukan oleh kondisi 

yang ditemukan di lapangan 

Struktur kebudayaan ditentukan oleh 

peneliti 

Kriteria kebudayaan bersifat relatif 

dan terbatas 

Kriteria kebudayaan bersifat mutlak, 

ada generalisasi, dan berlaku universal 

(sumber : Liliweri, 2011:33) 

 

Terkait posisi peneliti dalam perspektif emik dan etik tergambar dalam skema 

berikut :          

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Posisi Peneliti dalam Perspektif Emik dan Etik 

   (Sumber : Liliweri, 2011:33) 
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 Dari deskripsi perbedaan karakteristik pada tabel 2. 1 dan perbedaan posisi 

peneliti pada gambar 2.1, tampak bahwa perspektif etik memfokuskan pada kajian 

budaya dari dalam , yaitu menjadikan dirinya sebagai bagian utuh kebudayaan 

yang diteliti dan memahami budaya seperti yang dipahami oleh para anggota 

budaya. Sedangkan perspektif etik memusatkan perhatian pada pemahaman 

budaya dari luar dimana kemampuan peneliti dalam membuat konsep yang akan 

diterapkan sangat menentukan keberhasilan penelitian. 

 

5.  Efektivitas Komunikasi Antarbudaya 

Tujuan dari proses komunikasi adalah menciptakan kebersamaan dalam 

makna (the production of commoness is meaning) atau dengan kata lain 

tercapainya mutual understanding (kesepahaman) di antara para peserta 

komunikasi. Kesepahaman yang dimaksud adalah sejauh mana para peserta 

komunikasi memberikan makna yang sama atas pesan yang dipertukarkan. Dalam 

kaitan ini, Hardjana (2007:38) menjelaskan bahwa komunikasi yang merupakan 

proses pertukaran makna, berjalan mulai dari pengirim, melalui media, dan 

berakhir pada penerima yang menerima pesan dan menyampaikan umpan balik 

atas pesan yang diterimanya. Dalam proses tersebut dapat terjadi salah paham atau 

salah pengertian sehingga pesan tidak dimengerti sebagaimana yang dimaksudkan 

oleh pengirim. Masalah kesalahpahaman ini dapat terjadi pada pengirim, 

penyampaian pesan, penerimaan, dan penafsiran pesan. 

Dalam komunikasi antar budaya, sebagaimana telah dipahami sebelumnya 

bahwa perbedaan budaya berarti pula perbedaan praktik komunikasi, maka 
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peluang untuk terjadinya kesalahpahaman atau inefektifitas komunikasi sangatlah 

besar. Liliweri (2007:14), bahwa dalam komunikasi antarbudaya sama sekali tidak 

ada jaminan akurasi atas interpretasi pesan, baik verbal maupun nonverbal sebab 

semakin besar derajat perbedaan antarbudaya maka semakin besar pula peserta 

komunikasi kehilangan peluang untuk meramalkan suatu tingkat kepastian. 

Schramm dalam Mulyana dan Rakhmat (2006:6-7) merekomendasikan empat 

syarat yang harus dipenuhi agar komunikasi antarbudaya menjadi efektif. Syarat-

syarat tersebut adalah : 

a. Menghormati anggota budaya lain sebagai manusia. 

b. Menghormati budaya lain apa adanya, bukan sebagaimana yang kita 

kehendaki 

c. Menghormati hak anggota budaya lain untuk bertindak berbeda dari cara kita 

bertindak 

d. Harus belajar menyenangi hidup bersama orang dari budaya lain. 

Liliweri (2007:91-93) menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang 

dapat menjadi faktor penghambat (inhibitors) efektivitas komunikasi antarbudaya 

dalam bauran multietnik. Hal-hal tersebut adalah :  

a. Stereotip, yaitu penilaian yang diberikan kepada seseorang secara negatif 

(memiliki sifat-sifat negatif) hanya karena keanggotaan orang itu pada 

kelompok tertentu. 

b. Prasangka, yaitu sikap antipati terhadap suatu kelompok yang tidak didasari 

oleh pengetahuan atau pengujian terhadap informasi yang ada. 
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c. Etnosentrisme, adalah suatu paham/sikap yang menganggap kelompoknya 

lebih unggul (superior) daripada kelompok lain. 

 

F.5  Etnik 

  Koentjaraningrat dalam Sarwono (2006: 7) membedakan antara ras dan 

etnik. Ras lebih ditentukan oleh ciri-ciri fisik yang berbeda. Dimana di Indonesia 

terdapat dua jenis ras, yaitu Ras Melanesia (berkulit kuning, coklat, sampai 

kehitaman, berambut lurus) yang tinggal di pulau-pulau Indonesia Barat dan 

sebagian Indonesia Timur dan Ras Negroid (berkulit hitam, berambut keriting) 

seperti orang Papua dan Timor. Etnik Cina yang termasuk Ras Mongolian, oleh 

Koentjaraningrat di Indonesia lebih dianggap berbeda etnik dari Etnik Indonesia 

lainnya, ketimbang berbeda secara rasial. Pasalnya, secara fisik Etnik Cina tidak 

cukup berbeda dari etnik-etnik Indonesia yang merupakan Ras Melanesia. 

Perbedaan terletak pada budaya mereka (agama, dialek, falsafah hidup, dan lain-

lain). Hal tersebut merupakan kriteria Koentjaraningrat dalam membedakan 

kelompok etnik yang satu dari yang lain. Bahkan, Etnik Cina yang sudah 

membaur atau beralkulturasi dengan masyarakat setempat (dalam agama, bahasa, 

kesenian, dan lain-lain), sulit dibedakan dari etnik lokalnya.  

Sarwono (2006: 8) menyatakan bahwa selama sejarah Nusantara, etnik-

etnik di Indonesia selalu mempertahankan identitas masing-masing. Selain karena 

tempat-tempat yang terpisah secara geografis, juga karena adanya pengaruh 

berbagai faktor sosial, budaya, politik, ekonomi, dan sebagainya. Dalam bahasa 

Psikologi Sosial, etnik-etnik yang terpisah secara geografis atau sosial budaya 
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yang berbeda, mempunyai dan mengembangkan pengalaman psikologis masing-

masing, yang pada gilirannya menghasilkan identitas etnik masing-masing. 

Karena itulah sesama penduduk Pulau Jawa saja sudah terbagi ke dalam beberapa 

kelompok etnik, baik yang besar seperti Etnik Jawa dan Etnik Sunda, maupun 

yang lebih kecil seperti Etnik Madura dan Etnik Betawi. Masing-masing 

kelompok etnik besar terbagi lagi ke dalam subkelompok etnik. 

 

F.6  Kerukunan (Keharmonisan Hubungan antar Etnik) 

1. Pengertian 

Kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan makna “baik” dan 

“damai”. Intinya, hidup bersama dalam masyarakat dengan “kesatuan hati” dan 

“bersepakat” untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran (Deprtemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, 1985:850) Bila pemaknaan tersebut dijadikan 

pegangan, maka “kerukunan” adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh 

masyarakat manusia. Kerukunan dari ruku, bahasa Arab, artinya tiang atau tiang-

tiang yang menopang rumah; penopang yang memberi kedamain dan 

kesejahteraan kepada penghuninya secara luas bermakna adanya suasana 

persaudaraan dan kebersamaan antar semua orang walaupun mereka berbeda 

secara suku, agama, ras, dan golongan.  

Kerukunan juga bisa bermakna suatu proses untuk menjadi rukun karena 

sebelumnya ada ketidakrukunan serta kemampuan dan kemauan untuk hidup 

berdampingan dan bersama dengan damai serta tenteram. Langkah-langkah untuk 
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mencapai kerukunan seperti itu, memerlukan proses waktu serta dialog, saling 

terbuka, menerima dan menghargai sesama, serta cinta-kasih.  

Kata rukun dan kerukunan mempunyai pengertian damai dan perdamaian 

dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Hunt dan Walker menyatakan (dalam 

Hartoyo, 1996), bahwa basis dari aspek interaksi dari integrasi ialah 

mengendurnya diskriminasi yang berakar pada perbedaan-perbedaan etnik, 

budaya dan agama tersebut. Selain itu juga, menurut Rakhmat (2011), untuk dapat 

membuat kemajemukan sebagai sebuah unsur pemersatu dan penginspirasi 

bangsa, setiap orang di Indonesia, apapun etnis dan aliran keagamaannya (atau 

aliran kepercayaannya), perlu memandang etnisnya sebagai komplemen atau 

unsur pelengkap bagi etnis lainnya. Sebab, unsur yang potensial dapat saling 

memperkaya, baik dalam doktrin antar etnis maupun dalam praktek kehidupan 

bermasyarakat.  

 

G. Landasan Teori 

Teori manajemen kecemasan dan ketidakpastian (AUM Theory) dari 

William Gudykunst. AUM Theory berfokus pada pertemuan antara budaya in-

group dan orang-orang asing. Gudykunst adalah guru besar komunikasi di 

California State University. Ia mengembangkan perhatiannya pada komunikasi 

antar kelompok ketika ia menjadi ahli hubungan antar budaya bagi angkatan laut 

Amerika Serikat di Jepang. Pekerjaannya itu telah membantu personil angkatan 

laut dan keluarganya untuk tinggal dalam suatu budaya yang tampak sangat 

berbeda bagi orang-orang Amerika. Gudykunst berasumsi bahwa paling tidak 
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seseorang dapat berada pada pertemuan antar budaya dengan orang asing. Mereka 

akan merasa cemas dan tidak pasti untuk berperilaku. Meskipun orang asing dan 

anggota-anggota in-group mengalami derajat-derajat kecemasan dan 

ketidakpastian dalam situasi antar pribadi yang baru, ketika pertemuan tersebut 

mengambil tempat di antara orang-orang yang berbeda budaya, orang-orang asing 

akan sangat menyadari tentang perbedaan budaya itu. AUM Theory dirancang 

untuk menjelaskan komunikasi tatap muka yang efektif.  

Dalam proses komunikasi dibutuhkan mengelola ketidakpastian dan kecemasan 

terhadap orang lain sehingga bisa menghindari adanya kesalahpaman. Dalam studi 

komunikasi, teori pengelolaan ketidakpastian dan kecemasan (anxiety/uncertainty 

management) digagas oleh Gudykunst. Teori ini fokus terhadap hubungan 

komunikasi antara anggota kelompok dengan anggota kelompok lainnya yang 

dianggap asing (strangers). Bagi Gudykunst, komunikasi yang efektif bukan 

terjadi karena terbangunnya keakraban, harus memiliki sikap yang sama, atau 

bahkan teknik berbicara yang jelas. Tapi komunikasi yang efektif, lebih dibentuk 

berdasarkan kemampuan aktor-aktornya yang dapat secara akurat memprediksi 

dan menjelaskan perilaku masing-masing. Patut diakui, pertemuan budaya antara 

anggota kelompok lama dan anggota kelompok asing (strangers) memang sangat 

rentan dengan kesalahpahaman. Munculnya perbedaan latarbelakang 

antarinidividu baik dari aspek etnis, agama, usia, bahasa dan lainnya dapat 

mempengaruhi proses komunikasi.  

Selain keadaan identitas individu, topik pembicaraan, dan status actor komunikasi 

sangat menentukan seseorang dalam membangun komunikasi, maka dari itu 
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perbedaan kondisi personal yang demikian, mendorong seseorang untuk 

mengakomodasi segala persamaan dan perbedaan orang lain dalam 

berkomunikasi. Kecenderungan seseorang untuk mengakomodasi identitas lawan 

bicaranya dalam berkomunikasi, membuka peluang komunikasi yang efektif atau 

juga sebaliknya. Misalnya orang Papua berusaha menggunakan bahasa Jawa 

dengan tutur bahasa yang halus, ketika berkomunikasi dengan orang Jawa. Dalam 

berkomunikasi, orang  Papua tersebut dapat dikatakan mengakomodasi bahasa, 

nada dan cara berbicara orang Jawa. Implikasi dari akomodasi tersebut dapat 

direspon positif, ketika identitas sosial yang dibangun oleh orang Papua ini 

dipandang sama dan menghargai orang Jawa. Namun dapat juga sebaliknya, 

ketika perilaku orang Papua dianggap terlalu berlebihan dan dipersepsikan 

mengejek identitas Jawa, maka akan memperburuk komunikasi tersebut. 

Banyak diantara kita yang ingin memiliki karakteristik sebagai pembeda dengan 

orang lain. Kecenderungan manusia untuk memiliki karakter didasari dari sebuah 

nilai, pengalaman dan bisa juga kebiasaan yang kita lakukan. Biasanya 

karakteristik khas tentang diri kita seringkali disebut dengan istilah identitas. 

Identitas tidak hanya untuk individu saja, namun dapat dibutuhkan dan dihasilkan 

oleh kelompok sosial. Baik itu individu atau kelompok tidak hanya memandang 

identitas dapat dibentuk, tapi bagi mereka identitas bisa sebagai nilai perjuangan. 

Lebih konseptual Stella dan Toomey dalam Gudykunst mendefinisikan identitas 

sebagai berikut; 

Identity is defined as the cultural, societal, relational, and individual images 

of self conception, and this composite identity has group membership, 
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interpersonal, and individual self reflective implications. identify is a 

colorful kaleidoscope with both stable and dynamic characteristics. the 

study of identify and communication issues is a challenging and yet 

rewarding enterprise. (Little John, 493-494)  

Definisi identitas di atas sebenarnya menyimpan makna, bahwa sebenarnya 

terjadi hubungan antara manusia dengan lingkungan sosial, budaya, dan orang-

orang yang kemudian tercermin kedalam konsepsi manusia. Konsepsi dari 

individu inilah yang menjadi identitas, dan yang membedakannya dengan individu 

lain. Perbedaan identitas antar individu tampak dalam sifat, fungsi, tindakan, dan 

peran sosialnya. Sehingga perbedaan identitas membuat individu merasa eksis 

terhadap nilai dan orientasinya yang berbeda dengan orang lain. Dan untuk 

menciptakan identitas setiap individu maupun kelompok harus bersifat aktif, 

dalam arti mereka berusaha mencari identitas dengan cara merepresentasikan 

lingkungan sosial dan budayanya. Dengan begitu ketika menjelaskan identitas 

individu atau kelompok, maka sama saja kita mendefinisikan diri subjek tersebut. 

Teori yang di publikasikan William Gudykunst ini memfokuskan pada 

perbedaan budaya pada kelompok dan orang asing. Ia berniat bahwa teorinya 

dapat digunakan pada segala situasi dimana terdapat perbedaan diantara keraguan 

dan ketakutan. Ia menggunakan istilah komunikasi efektif kepada proses-proses 

meminimalisir ketidakmengertian. Gudykunst menyakini bahwa kecemasan dan 

ketidakpastian adalah dasar penyebab dari kegagalan komunikasi pada situasi 

antar kelompok. Terdapat dua penyebab dari mis-interpretasi yang berhubungan 
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erat, kemudian melihat itu sebagai perbedaan pada ketidakpastian yang bersifat 

kognitif dan kecemasan yang bersifat afeksi- suatu emosi. 

Konsep-konsep dasar Anxiety/Uncertainty Management Theory: 

a.  Konsep diri dan diri. 

Meningkatnya harga diri ketika berinteraksi dengan orang asing akan 

menghasilkan peningkatan kemampuan mengelola kecemasan. 

b.  Motivasi untuk berinteraksi dengan orang asing. 

Meningkatnya kebutuhan diri untuk masuk di dalam kelompok ketika kita 

berinteraksi dengan orang asing akan menghasilkan sebuah peningkatan 

kecemasan. 

c.  Reaksi terhadap orang asing. 

Sebuah peningkatan dalam kemampuan kita untuk memproses informasi yang 

kompleks tentang orang asing akan menghasilkan sebuah peningkatan 

kemampuan kita untuk memprediksi secara tepat perilaku mereka. 

Sebuah peningkatan untuk mentoleransi ketika kita berinteraksi dengan orang 

asing menghasilkan sebuah peningkatan mengelola kecemasan kita dan 

menghasilkan sebuah peningkatan kemampuan memprediksi secara akurat 

perilaku orang asing. 

Sebuah peningkatan berempati dengan orang asing akan menghasilkan suatu 

peningkatan kemampuan memprediksi perilaku orang asing secara akurat. 

d.  Kategori sosial dari orang asing. 

Sebuah peningkatan kesamaan personal yang kita persepsi antara diri kita dan 

orang asing akan menghasilkan peningkatan kemampuan mengelola 
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kecemasan kita dan kemampuan memprediksi perilaku mereka secara akurat. 

Pembatas kondisi: pemahaman perbedaan-perbedaan kelompok kritis hanya 

ketika orang orang asing mengidentifikasikan secara kuat dengan kelompok. 

Sebuah peningkatan kesadaran terhadap pelanggaran orang asing dari harapan 

positif kita dan atau harapan negatif akan menghasilkan peningkatan 

kecemasan kita dan akan menghasilkan penurunan di dalam rasa percaya diri 

dalam memperkrakan perilaku mereka. 

e.  Proses situasional. 

Sebuah peningkatan di dalam situasi informal di mana kita sedang 

berkomunikasi dengan orang asing akan menghasilkan sebuah penurunan 

kecemasan kita dan sebuah peningkatan rasa percaya diri kita terhadap 

perilaku mereka. 

f.  Koneksi dengan orang asing. 

Sebuah peningkatan di dalam rasa ketertarikan kita pada orang asing akan 

menghasilkan penurunan kecemasan kita dan peningkatan rasa percaya diri 

dalam memperkirakan perilaku mereka. 

Sebuah peningkatan dalam jaringan kerja yang kita berbagi dengan orang 

asing akan menghasilkan penurunan kecemasan kita dan menghasilkan 

peningkatan rasa percaya diri kita untuk memprediksi perilaku orang lain. 
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H.  Metode Penelitian 

H.1  Pendekatan dan Perspektif Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pedekatakan kualitatif karena hendak 

memahami  suatu fenomena atau gejala sosial dalam kondisi yang alamiah 

(natural setting). Moleong (2009:6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai 

“penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara 

holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah”. 

Sebagai penelitian dengan pendekatan kualitatif, maka perspektif 

penelitian yang dianut adalah perspektif emik, yakni penelitian yang mendasarkan 

pada sudut pandang partisipan/informan (Endraswara, 2006:35), atau dalam 

bahasa (Hamidi 2010:124) yakni “pendekatan penelitian yang perolehan datanya 

dalam bentuk narasi, cerita detail, ungkapan dan bahasa asli hasil konstruksi para 

informan tanpa ada evaluasi dan interprestasi peneliti”. Senada dengan itu, 

(Bungin 2008:75) menegaskan bahwa emik berhubungan dengan apa yang 

dipahami, dimaknai, dan dirasakan oleh informan penelitian sebagaimana yang 

mereka maksudkan. 

 

G.2  Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dijelaskan 

bahwa penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan, meringkas berbagai 
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kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena sosial yang menjadi objek 

penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, 

karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun 

fenomena yang dimaksud (Bungin, 2008;68). 

 

G.3  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Selamat Pagi Indonesia Batu yang 

berada di jalan Pandanrejo No. 1 Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Adapun alasan 

memilih lokasi di SMA Selamat Pagi Indonesia Batu karena lokasi penelitian 

relatif lebih dikenali dan telah diobservasi kelayakannya untuk diteliti dan karena 

akses untuk memperoleh informasi, biaya, dan waktu yang turut menjadi 

pertimbangan peneliti. 

 

G.4  Subjek Penelitian 

Subjek peneliti adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2001: 90). Peneliti 

menggunakan teknik purposive sampling, yaitu sampel bertujuan dilakukan 

dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah 

tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu untuk menentukan sumber informasi. 

Subjek penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Guru SMA Selamat Pagi Indonesia Batu dengan kriteria guru yang sudah 

ditetapkan untuk mengajar di SMA Selamat Pagi Indonesia Batu dan 



40 
 

mengerti seluk beluk dari siswa dan siswi yang belajar disana. Peneliti 

mengambil 1 guru untuk menjadi subjek penelitian. 

2. Siswa-siswi SMA Selamat Pagi Indonesia Batu yang berasal dari etnis Jawa 

dan etnis Papua. Peneliti mengabil 6 subjek, terdiri dari 3 siswa dari etnis 

Jawa dan 3 siswa dari etnis Papua. 

3. Bersedia dijadikan sebagai informan, karena tidak semua siswa bersedia 

dijadikan subjek dalam penelitian 
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G.5  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian Komunikasi 

Antar budaya etnis Jawa dengan etnis Papua adalah : 

1.  Wawancara 

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu 

yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan yang 

diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 

2002:186) Pertanyaan yang ditulis bertujuan untuk mengatahui lebih 

mendalam tentang distorsi komunikasi yang terjadi. 

2.  Observasi 

Observasi merupakan pemangatan suatu keadaan, suasana, peristiwa, 

dan tingkah laku. Observasi dilakukan dengan melakukan panduan 

observasi yang telah disusun sebelumnya atau menghimpun, 

memeriksa, mencatat dokumen-dokumen yang menjadi sumber data 

penelitian (Faisal; 1989:32) 

3.  Dokumentasi 

Dokumentasi Maksudnya adalah cara mengumpulkan data yang 

diperoleh dari catatan (data) yang telah tersedia atau telah dibuat oleh 

pihak lain (Hamidi, 2007:140). Seperti data jumlah penduduk, hasil 

rapat organisasi. 

G.6  Teknik Analisa Data 

 Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat interatif, yakni 

berkelanjutan dan dikembangkan sepanjang penelitian. Peneliti menganalisa data 
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yang telah terkumpul menggunakan model interaktif miles dan Huberman 

(Suprayogo dan Tobroni, 2003). Tahapannya antara lain :  

1. Pengumpulan data (data collecting). sejak pengumpulan data 

dilakukan, proses analisi telah dimulai dengan uji triangulasi. Kgiatan 

analisi selama pengumpulan data meliputi : (1) Meninjau ulang foks 

penelitian selama dilapangan; (2) Menyusun temuan-temuan 

berdasarkan data yang terkumpul; (3) Merencanakan pengumpulan data 

selanjutnya berdasarkan temuan terkait; (4) Mengembangkan 

pertanyaan analitik ; (5) Menetapkan sasaran pengumpulan data lain 

yang dirasa perlu. 

2. Reduksi data (data reduction), diartikan sebagai proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengapstrakan, 

transpormasi data-data kasar yang muncul dari data-data lapangan. 

Proses tersebut termasuk membuat ringkasan, mengkode, menajamkan, 

menggolongkan, membuang data yang tidak perlu. 
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3. Penyajian data (Data Display), meliputi penyajian sekumpulan 

informasi yang tersusun dalam bentuk teks naratif yang perlu 

dilengkapi dengan berbagai jenis matrix, grafik, dan bagan. Rancangan 

sajian informasi tersebut harus padu dan mudah dimengerti agar 

peneliti dapat mengalisis data dengan tepat dan efektif. 

4. Menarik kesimpulan/verifikasi. Tahap terakhir yaitu penarikan 

kesimpulan yang merupakan gabungan dari penarikan kesimpulan 

sementara sejak pengumpulan data dilakukan. Kesimpulan-kesimpulan 

tersebut diverifikasi dan dirumuskan menjadi kesimpulan final. 

 

G.7  Teknik Keabsahan Data 

 Teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi yaitu teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang dimanfaatkan sesuatu yang lain di luar data 

tersebut di atas untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data tersebut (Moleong, 2001:178). Triangulasi yang digunakan adalah 

berdasarkan dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 

dalam metode kualitatif.Hal ini dapat dicapai dengan jalan: membandingkan hasil 

wawancara dengan isi suatu dokumen yang diperoleh dari SMA Selamat Pagi 

Indonesia Batu. 

 


