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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sejarah aktivitas manusia berkomunikasi timbul sejak manusia 

diciptakan hidup di dunia ini. Manusia tidak dapat terlepas dari interaksi 

dengan manusia lain untuk melangsungkan kehidupannya. Di dalam 

interaksi antar manusia yang satu dengan yang lainnya tidak dapat terlepas 

dari kegiatan komunikasi. Manusia yang normal akan selalu terlibat 

komunikasi dalam melakukan interaksi dengan sesamanya sepanjang 

hidupnya. Melalui komunikasi pula, segala aspek kehidupan manusia di 

dunia tersentuh (Mulyana, 2005:81). 

Komunikasi merupakan komponen dasar dari hubungan antar 

manusia dan meliputi pertukaran  informasi, perasaan, pikiran dan perilaku 

antara dua orang atau lebih. Komunikasi mempunyai dua tujuan, yaitu 

untuk pertukaran informasi dan mempengaruhi orang lain. Cara 

berkomunikasi kita dipengaruhi oleh bahasa, aturan dan norma yang ada 

pada masing-masing budaya. Sehingga sebenarnya dalam setiap kegiatan 

komunikasi kita dengan orang lain selalu mengandung potensi komunikasi 

antar budaya, karena kita akan selalu berada pada budaya yang berbeda 

dengan orang lain, seberapa pun kecilnya perbedaan itu. Budaya-budaya 

yang berbeda memiliki sistem-sistem nilai yang berbeda dan karenanya 
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ikut menentukan tujuan hidup yang berbeda, juga menentukan perilaku 

berkomunikasi. 

Komunikasi antar budaya terjadi ketika dua atau  lebih orang dengan 

latar belakang budaya yang berbeda berinteraksi. Proses ini jarang berjalan 

lancar dan tanpa masalah. Dalam kebanyakan situasi, para pelaku interaksi 

antarbudaya tidak menggunakan bahasa yang sama, tetapi bahasa dapat 

dipelajari dan masalah komunikasi yang lebih besar terjadi dalam bentuk 

verbal maupun nonverbal. Khususnya, komunikasi nonverbal sangat rumit, 

dan biasanya merupakan proses yang spontan (Mulyana, Rakhmat, 2005). 

Selain itu komunikasi juga bersifat simbolik. Pada saat seseorang 

menggunakan simbol-simbol, baik berupa kata-kata atau gestur, 

diasumsikan bahwa orang lain juga menggunakan sistem simbol yang 

sama. Hal ini bermasalah ketika komunikasi itu di lakukan dengan orang 

yang berbeda dengan budaya lainnya. Dengandemikian, perbedaan budaya 

menyebabkan adanya penggunaan simbol berbeda dan persepsi berbeda 

atas pesan yang disampaikan, sehingga komunikasi tidak dapat mencapai 

tujuannya. 

Dalam kaitannya dengan pemahaman mengenai komunikasi 

antarbudaya dan bagaimana komunikasi dapat dilakukan oleh orang yang 

berasal dari budaya yang berbeda dari tempat yang ia tinggali, bisa dilihat 

dari mahasiswa yang berasal dari luar pulau jawa, seperti Madura, 

Kalimantan, Sumatera, Sulawesi ataupun dari Papuamaupun mahasiswa 

dari luar negeri seperti Timor Leste dan sedang menempuh pendidikan di 
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pulau Jawa. Bagaimana ia berperilaku komunikasi dengan anggota 

masyarakat sekitarnya agar komunikasi dapat berjalan lancar dan meredam 

konflik di tengah-tengah masyarakat.  

Berbicara soal perbedaan budaya, Indonesia adalah salah satu negara 

kepulauan, dimana dari setiap pulau mempunyai suatu kebudayaan yang 

menjadi ciri khas dari pulau tersebut. Oleh karena itu, komunikasi 

antarbudaya sering terjadi pada masyarakat Indonesia. Salah satu contoh 

terkait komunikasi antarbudaya adalah banyaknya mahasiswa Timor Leste 

yang ada di malang. Dalam hal beradaptasi tentu saja mahasiswa Timor 

Leste tersebut memiliki banyak kesulitan. Timbulnya konflik komunikasi 

antar budaya diawali dengan prasangka sosial yang berujung pada perilaku 

stereotipmasyarakat terhadap mahasiswa Timor Leste. Hal ini terjadi 

karena mereka mempuyai latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda 

dan perbedaan tersebut sangat terlihat jelas pada saat mahasiswa tersebut 

saling berkomunikasi dengan masyarakat sekitar. 

Dengan latar belakang budaya yang sudah melekat pada diri mereka, 

termasuk tata cara komunikasi yang telah terekam secara baik di saraf 

individu dan tak terpisahkan dari pribadi individu tersebut, kemudian 

diharuskan memasuki suatu lingkungan baru dengan variasi latar belakang 

budaya yang tentunya jauh berbeda membuat mereka menjadi orang asing 

di lingkungan itu. Manusia yang memasuki suatu lingkungan baru 

mungkin akan menghadapi banyak hal yang berbeda seperti cara 

berpakaian, cuaca, makanan, bahasa, orang-orang, sekolah dan nilai-nilai 
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yang berbeda. Tetapi ternyata budaya tidak hanya meliputi cara berpakaian 

maupun bahasa yang digunakan, namun budaya juga meliputi etika, nilai, 

konsep keadilan, perilaku, hubungan pria wanita, konsep kebersihan, gaya 

belajar, gaya hidup, motivasi bekerja, ketertiban lalulintas, kebiasaan dan 

sebagainya (Mulyana, 2005). 

Perbedaan-perbedaan pemahaman budaya dapat menimbulkan resiko 

yang fatal, setidaknya akan menimbulkan komunikasi yang tidak lancar 

atau lebih fatal lagi akan timbul stereotip yang menyebabkan prasangka 

terhadap mahasiswa Timor Leste.Stereotyping adalah menggeneralisasikan 

orang-orang berdasarkan sedikit informasi dan membentuk asumsi 

mengenai mereka berdasarkan keanggotaan mereka dalam suatu kelompok 

(Mulyana, 2005). Sikap seperti ini seringkali nampak ketika seseorang 

menilai orang lain pada basis kelompok etnis tertentu, dan selanjutnya 

dibawa pada penilaian terhadap pribadi individu tersebut. Stereotip 

berkaitan dengan konstruksi imej yang telah ada dan terbentuk secara 

turun-menurun menurut sugesti. Ia tidak hanya mengacu pada imej positif 

tetapi juga negatif. Prasangka sendiri adalah sikap antipati yang didasarkan 

pada kesalahan generalisasi atau generalisasi yang tidak luwes yang 

diekspresikan lewat perasaan. Prasangka merupakan sikap negatif atas 

suatu kelompok tertentu degan tanpa alasan dan pengetahuan atas sesuatu 

sebelumnya. 

Kesemuanya itu merupakan penghambat dalam terjalinnya 

komunikasi antarbudaya yang berbeda. Dengan demikian bagaimana 
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dengan perbedaan-perbedaan budaya itu mahasiswa yang berasal dari 

Timor Leste menunjukan perilaku komunikasi yang sesuai dengan anggota 

masyarakat sekitar yang notabene merupakan warga mayoritas. Sehingga 

untuk itulah peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dan mengambil 

judul : Perilaku Komunikasi Antarbudaya Mahasiswa (Studi pada 

Mahasiswa Timor Leste yang Tinggal di Desa Landungsari Kabupaten 

Malang).  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

Bagaimana perilaku komunikasi antar budaya mahasiswa Timor Leste 

dengan masyarakat sekitarnya? 

 

C. Tujuan Masalah 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan perilaku 

komunikasi antar budaya Timor Leste dengan masyarakat sekitarnya di 

daerah yang ditempatinya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat akademis,  

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi mengenai perilaku 

komunikasi antar budaya mahasiswa dengan masyarakat sekitarnya, serta 
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diharapkan menjadi masukan bagi penelitian lebih lanjut mengenai 

perilaku komunikasi. 

2. Manfaat praktis, 

Memberikan pemahaman mengenai perkembangan proses komunikasi 

antar budaya pada mahasiswa Timor Lestedengan masyarakat lokal di 

desa Landungsari, sehingga hasil penelitian ini dapat membantu evaluasi 

proses berkomunikasi antara budaya pada mahasiswa pendatang. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

E.1. Perilaku Komunikasi 

Setiap hari manusia selalu berkomunikasi yang menampilkan 

perilaku dengan mengirimkan suatu bentuk pesan-pesan yang verbal 

maupun yang nonverbal. Perilaku komunikasi tersebut disebut perilaku 

komunikasi verbal dan perilaku komunikasi nonverbal. Perilaku itu 

menggambarkan kepercayaan, pendapat, minat, maupun pernyataan 

seperangkat nilai-nilai dan perilaku nyata atau tindakan tertentu dari 

individu. Dalam komunikasi, tanda-tanda verbal ditunjukkan dengan 

menyebutkan kata-kata, mengungkapkannya secara lisan maupun tertulis. 

Sedangkan tanda-tanda nonverbal terlihat tampilan wajah dan gerakan 

tangan. Bahasa sebagai bentuk perilaku verbal dalam komunikasi sangat 

berperan, hanya bahasa yang memberi peluang bagi pembentukan variasi-

variasi komunikasi lintas budaya. Namun dalam banyak kasus belum tentu 

semua konsep pesan dapat diwakili oleh kata-kata dalam bahasa verbal. 
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Kebebasan manusia telah memungkinkan setiap kelompok budaya untuk 

menentukan bermacam-macam penyampaian pesan dan pernyataan ini 

dibuktikan dalam bentuk nonverbal. 

 

E.1.2. Perilaku Komunikasi Verbal 

Pesan, dalam konteks perilaku verbal merupakan tema-tema yang 

dibicarakan bersama perserta komunikasi. Penyampaian pesan itu lebih 

banyak menggunakan pesan verbal, yaitu bahasa. Karena itu seorang 

komunikator membutuhkan : 

a. Pengetahuan tentang bentuk-bentuk pesan verbal masyarakat sasaran 

yang terdiri dari :  

 Struktur pesan. Ditunjukkan oleh pola penyimpulan (tersirat 

dan tersurat), pola urutan argumentasi (mana yang lebih dulu, 

argumentasi yang disenangi atau yang tidak disenangi), pola 

objektivitas (satu sisi atau dua sisi) 

 Gaya pesan. Menunjukkan variasi linguistic dalam 

penyampaian pesan (perulangan, mudah dimengerti, 

perbendaharaan kata) 

 Appeals Pesan. Mengacu padamotif-motif psikologis yang 

dikandung pesan (rasional-emosional, fearappeals, reward-

appeals) 

b. Pengetahuan terhadap isi pesan, sebagai contoh, apabila materi pesan 

itu berisi inovasi informasi maupun tekhnologi, maka pesan yang 
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disampaikan sebaliknya mengandung sesuatu cara yang dapat 

membantu masyarakat memecahkan masalah yang dihadapi. Secara 

tekhnis isi pesan harus mudah dipahami secara verbal, agar dapat 

dikerjakan meskipun dalam skala kecilagar hasilnya cepat dirasakan. 

 

E.1.3. Perilaku Komunikasi Nonverbal 

Seseorang tidak cukup berkomunikasi dengan mengandalkan pesan-

pesan verbal karena tidak semua konsep diwakili oleh sebuah kata atau 

bahkan kalimat. Dibutuhkan dukungan pesan nonverbal. Ada tiga bentuk 

perilaku komunikasi nonverbal, terdiri atas; (1) Proksemik, (2) Kinesik, 

dan (3) Paralinguistik 

 Teori Proksemik dari Hall 

Teori proksemik adalah tanda-tanda nonverbal yang mewakili pesan 

tentang bagaimana komunikator dan komunikan menempatkan jarak 

fisik atau memelihara ruang gerak dalam komunikasi antar pribadi. 

Jarak fisik itu disebabkan karena perbedaan jenis kelamin, kebudayaan 

kebiasaan berhubungan, maupun faktor-faktor lain. Studi ini berkaitan 

erat dengan interaksi antar manusia yang berlandaskan pada ciri-ciri 

budaya tertentu. 

 Teori Kinesik dari Birdwhistell 

Teori kinesik yaitu suatu abstraksi dari gerakan-gerakan tubuh atau 

anggota badan yang telah dikelompokkan sebagai idioms dari pola 

komunikasi dan interaksi suatu kelompok sosial tertentu. 



9 
 

 Teori Paralinguistik dari Trager 

Paralinguistik disebut juga dengan perilaku pesan verbal dan nonverbal. 

Jadi bagaimana mengorganisasikan penerapan vokal (pembesaran dan 

pengecilan volume, nada, dan irama) dengan kinesik dan proksemik 

dalam komunikasi (Alo Liliweri, 1997:72-79). 

Unsur isi pesan selalu terdiri atas apa yang dikatakan dan dibuat, 

sedangkan unsur hubungan atau relasi adalah bagaimana sesuatu dikatakan 

atau dibuat. Jadi baik perilaku melalui pesan-pesan verbal maupun 

nonverbalbisa menunjukkan seberapa jauh hubungan antara komunikator 

dan komunikan. Apa saja yang ada dalam benak individu mewujudkan 

perilaku komunikasi secara spontan, scripted, dan contrived. 

a. Bentuk perilaku spontan 

Dalam komunikasi, perilaku ini dilakukan secara tiba-tiba, serta merta 

untuk menjawab suatu rangsangan dari luar. Perilaku spontan biasa 

dilakukan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. 

b. Bentuk perilaku Scripted 

Bentuk perilaku berikut adalah prialku yang bersifat scripted. Kadang-

kadang individu kurang menyadari bahwa sebagian reaksi emosi 

manusia terhadap pesan tertentu dilakukan melalui proses belajar 

sehingga perilaku itu menjadi rutin, atau karena kebiasaan. 

c. Bentuk perilaku Contrieved 

Perilaku ini merupakan yang sebagian besar dilakukan atas 

pertimbangan kognitif. Jadi perilaku ini timbul karena manusia yakin 
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dan percaya atas apa yang seseorang lakukan tersebut benar-benar 

masuk akal. Semua perilaku, ucapan kata-kata verbal dan gerak-

gerakan nonverbal sesuai dengan pikiran, pendapat, kepercayaan dan 

keyakinan si pelaku (Liliweri, 1997:31-33) 

Dengan demikian individu yang ingin mengkomunikasikan 

persepsinya maka ia harus memilih kata-kata, gerak tubuh sebagai 

pesan yang tepat untuk mengekspresikan maksudnya kepada orang 

lain. 

 

E.2. Komunikasi Antarbudaya 

Komunikasi antar budaya terjadi bila produsen pesan adalah anggota 

suatu budaya lain dan penerima pesannya anggota budaya lain. Dalam 

keadaan demikian,kita segera dihadapkan kepada masalah-masalah yang 

ada dalam suatu situasi dimana suatu pesan disandi dalam suatu budaya 

dan harus disandi baik dalam budaya lain. Seperti telah kita lihat budaya 

mempengaruhi orang berkomunikasi. Akibat perbendaharaan yang 

dimiliki dua orang berbeda budaya dapat menimbulkan segala macam 

kesulitan (Sihabudin, 2011 : 22). 

Menurut McQuail & Windahl dalam buku Rosadi Ruslan ( 2004 : 91 

) bahwa komunikasi tersebut berkaitan erat dengan unsur-unsur seperti, 

'sender, a channel, a message, a receiver, a relationship between sender 

and receiver, an effect, a context in which communication occurs and 

range of things to which 'messages' refer. Sometimes, communication 
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canbe any or all the following: action on another,an interaction with 

others and reaction to other.'  (Pengirim pesan,media saluran, pesan-

pesan, penerima dan terjadi hubungan antara pengirim dan penerima yang 

menimbulkan efek tertentu, atau kaitannya dengan kegiatan komunikasi 

dan suatu hal dalam rangkaian penyampaian  pesan-pesan. Kadang-

kadang, komunikasi dapat terjadi pada seseorang atau semuanya, mulai 

dari yang melakukaaan aksi kepada lainnya, atau terjadi interaksi dan 

reaksi dari satu pihak lainnya). 

Segala perilaku dapat disebut komunikasi jika melibatkan dua orang 

atau lebih. Dan proses berkomunikasi itu merupakan  sesuatu yang tidak 

mungkin tidak dilakukan oleh seseorang karena setiap perilaku seseorang 

memiliki potensi komunikasi. Perilaku komunikasi merupakan aktivitas 

yang meliputi bagaimana seseorang menilai pesan, cara berfikir, 

memfokuskan orientasi, mencari informasi, mempertahankan atau 

mengubah kepercayaan, dan bagaimana seseorang memandang berbagai 

pesan yang berbeda-beda (Hamidi, 2007 : 101). 

Proses komunikasi melibatkan unsur-unsur sumber (komunikator), 

pesan, media, penerima dan efek. Disamping itu proses komunikasi juga 

merupakan sebuah proses yang sifatnya dinamik, terus berlangsung dan 

selalu berubah, dan interaktif, yaitu terjadi antar sumber dan penerima. 

Proses komunikasi juga terjadi dalam konteks fisik dan konteks sosial, 

karena komunikasi bersifat interaktif sehingga tidak mungkin proses 

komunikasi terjadi dalam kondisi terisolasi. Konteks fisik dan konteks 
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sosial inilah yang kemudian merefleksikanbagaimana seseorang hidup dan 

berinteraksi dengan orang lainnya sehingga terciptalah pola-pola interaksi 

dalam masyarakat yang kemudian berkembang menjadi suatu budaya.  

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, objek-objek materi dan milik yang diperoleh 

sekelompok besar orang dari generasi ke generasi melalui usaha individu 

dan kelompok (Mulyana, Rakhmat, 2005 : 18). Budaya menampakkan diri 

dalam pola-pola bahasa dan dalambentuk-bentuk kegiatan dan perilaku 

yang berfungsi sebagai model-model bagi tindakan-tindakan penyesuaian 

diri dan gaya komunikasi yang memungkinkan orang-orang tinggal dalam 

suatu masyarakatdi suatu lingkungan geografis tertentu pada suatu 

tingkatperkembangan teknis tertentu dan pada suatu saat tertentu. Budaya 

juga berkenaan dengan bentuk dan struktur fisik serta lingkungan sosial 

yang mempengaruhi hidup kita. Sebagian besar pengaruh budaya terhadap 

kehidupan kita tidak kita sadari.  

Budaya dan komunikasi tak dapat dipisahkan oleh karena budaya 

tidak hanya menentukan siapa bicara dengan siapa, tentang apa, dan 

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

kondisi-kondisinya untuk mengrim, memperhatikan daan menafsirkan 

pesan. Sebenarnya seluruh perbendaharaan perilaku kita sangat bergantung 

pada bdaya tempat kita dibesarkan. Konsekuensinya, budaya merupakan 
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landasan komunikasi. Bila budaya beraneka ragam,  maka beraneka ragam 

pula praktik-praktik komunikasi.  

Dalam analisis komunikasi antarbudaya, istilah antarbudaya 

merupakan istilah yang banyak digunakan untuk menjelaskan interaksi, 

relasi, hubungan, komunikasi antar mereka yang berbeda latar belakang 

kebudayaannya, misalnya antar etnik (Liliweri, 2001:163).  

Dalam komunikasi antarbudaya, juga penting mencapai apa yang 

komunikator dan komunikan harapkan yaitu komunikasi efektif. 

Komunikasi yang efektif tergantung  pada tingkat kesamaan makna yang 

didapat partisipan yang saling bertukar pesan. Fisher berpendapat, untuk 

mengatakan bahwa makna dalam komunikasi tidak pernah secara total 

sama untuk semua komunikator, adalah dengan tidak mengatakan bahwa 

komunikasi adalah sesuatu yang tak mungkin atau bahkan sulit tapi karena 

komunikasi tidak sempurna (Gudykunst dan Kim:2002;269-270). Jadi 

untuk mengatakan bahwa dua orang berkomunikasi secara efektif maka 

keduanya harus meraih makna yang relatif sama dari pesan yang dikirim 

dan diterima (mereka menginterpretasikan pesan secara sama). 

 

E.3. Hubungan Kebudayaan dan Komunikasi 

Manusia adalah mahluk sosial budaya yang memperoleh perilakunya 

melalui belajar. Dari semua aspek belajar manusia, komunikasi merupakan 

aspek terpenting dan paling mendasar. Proses yang dilalui individu – 

individu untuk memperoleh aturan-aturan (budaya) komunikasi dimulai 
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A 

pada masa awal kehidupan. Melalui proses sosialisasi dan pendidikan. 

Pola-pola budaya ditanamkan kedalam system saraf dan menjadi bagian 

kepribadian dan perilaku kita (Gudykunst,Opcit:137).  

Budaya dan komunikasi berinteraksi secara erat dan dinamis. Inti 

budaya adalah komunikasi, karena budaya sering muncul melalui 

komunikasi. Akan tetapi pada gilirannya budaya yang tercipta pun 

mempengaruhi cara berkomunikasi anggota budaya yang bersangkutan. 

Hubungan antar budayadan komunikasi adalahh timbal balik.Budaya 

takkan eksis tanpa komunikasi dan komunikasi takkaneksis tanpa budaya. 

Godwin C. Chu mengatakan bahwa setiap pola budaya dan setiap 

tindakanmelibatkan komunikasi. Untuk dapat dipahami , keduanya harus 

dipelajari bersama – sama. Budayatakkan dapat dipahami tanpa 

mempelajari komunikasi, dan komunikasi hanya dapat dipahami 

denganmemahami budaya yang mendukungnya (Mulyana 2005:14). 

Pengaruh budaya atas individu dan masalah-masalah penyandian 

balik pesan, terlukis dalam model dibawah ini: 

 

 

 

       

 

 

 
C 
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1. Budaya A dan B relatif serupa ; diwakili oleh segiempat dan segi 

delapan tidak beraturan yang menyerupai segi empat. 

2. Budaya C sangat berbeda dari budaya A dan B. Perbedaannya tampak 

pada bentuk melingkar dan jarak fisiknya dari budaya A dan B. 

Proses komunikasi antar budaya dilukiskan oleh panah-panah yang 

dikehendaki oleh penyandi menghubungkan antar budaya. 

1.  Pesan mengadung makna yang dikehendaki oleh penyandi (encoder) 

2. Pesan mengalami suatu perubahan dalam arti pengaruh budaya 

penyandi balik (decoder),telah menjadi bagian dari makna pesan. 

3. Makna pesan berubah selama fase penerimaan/penyandian balik dalam 

komunikasi antar budaya karena makna yang dimilikidecoder tidak 

mengandung makna budaya yang sama dengan encoder. 

Panah-panah pesan menunjukan : 

1. Perubahan antara budaya A dan B lebih kecil dari pada perubahan 

budaya A dan C 

2. Karena budaya C tampak berbeda dari budaya A dan B, penyandian 

baliknya juga sangat bebeda dan lebih menyerupai polabudaya C.  

2. Model menunjukkan bahwa bisa terdapat banyak ragam perbedaan 

budaya dalam komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya 

terjadi dalam banyak ragam situasi, yang berkisar dari ragam interaksi 

antara orang-orang yang memiliki budaya dominan yang sama, tetapi 

memiliki subkultur dan subkelompok berbeda. 
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E.4. Komunikasi Antarbudaya Model Gudykunst dan Kim  

Gudykunst dan Kim dalam Mulyana (2005) mengasumsikan bahwa 

dua orang yang terlibat dalam kegiatan komunikasi mempunyai kedudukan 

yang sama, sama-sama sebagai pengirim sekaligus penerima pesan, serta 

sama-sama melakukan encoding dan decoding. Hal tersebut 

mengakibatkan pesan suatu pihak sekaligus juga adalah umpan balik bagi 

pihak. Penyandian-penyandian balik terhadap pesan merupakan suatu 

proses interaktif yang dipengaruhi oleh filter-filter konseptual yang 

dikategorikan menjadi faktor-faktor kultur, sosiokultur dan psikokultur. 

Ketiga faktor ini saling berhubungan dan mempengaruhi. Selain itu, kedua 

individu yang terlibat juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. 

 

Gambar 1.2. Model Gudykunst dan Kim 

Pengaruh kultur dalam model ini meliputi penjelesan mengenai 

kemiripan dan perbedaan budaya, misalnya pandangan dunia, bahasa, 
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sikap kita terhadap manusia (individualisme atau kolektivisme). Sebab ini 

akan mempengaruhi perilaku komunikasi kita. 

Pengaruh sosiokultur akan nampak pada proses penataan sosial yang 

berkembang berdasarkan interaksi dengan orang lain ketika pola-pola 

perilaku menjadi konsisten dengan berjalannya waktu. Ada empat faktor 

utama dalam sosiokultur yaitu : keanggotaan kita dalam kelompok sosial, 

konsep diri kita, ekspektasi peran kita, dan definisi kita mengenai 

hubungan antar pribadi. 

Pengaruh psikokultur mencakup proses penataan pribadi. Penataan 

pribadi ini adalah proses yang memberi stabilitas pada proses psikologis. 

Faktor-faktor dalam psikokultur ini meliputi sterotip dan sikap terhadap 

kelompok lain. Kedua faktor ini akan menciptakan pengharapan mengenai 

bagaimana orang lain akan berperilaku, dan pada akhirnya akan 

mempengaruhi cara kitamenafsirkan stimulus yang datang. Dan prediksi 

kita tentang perilaku orang lain. 

Ada pula pengaruh lain yang melengkapi model Gudykunst dan Kim 

yaitu lingkungan. Lingkungan akan mempengaruhi kita dalam melakukan 

penyandian dan penyandian balik suatu pesan. Yang dimaksudkan dengan 

lingkungan adalah mencakup iklim, lokasi geografis, lingkungan fisik, dan 

persepsikita atas suatu lingkungan. 

Ada beberapa unsur budaya dalam komunikasi antarbudaya yaitu: 

1. Persepsi  
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Persepsi adalah proses internal yang kita lakukan untuk memilih, 

mengevaluasi dan mengorganisasikan rangsangan dari lingkungan 

eksternal. Secara umum dipercaya bahwa orang berperilaku 

sedemikian rupa sebagai hasil dari cara mereka mempersepsikan 

dunia yang sedemikian rupa pula. Perilaku ini dipelajari sebagai 

bagian dari pengalaman budaya mereka (Porter dan Samovar, 

dalam Mulyana dan Rakhmat, 2005:27). Masyarakat Timur pada 

umumnya adalah masyarakat kolektivitis. Dalam budaya 

kolektivitis, diri (self) tidak bersifat unik atau otonom, melainkan 

lebur dalam kelompok (keluarga, klan, kelompok kerja, suku, 

bangsa, dan sebagainya), sementara diri dalam budaya individualis 

(Barat) bersifat otonom. Akan tetapi suatu budaya sebenarnya 

dapat saja memiliki kecenderungan individualis dan kolektivitis, 

hanya saja seperti orientasi kegiatan, salah satu biasanya lebih 

menonjol. Dalam komunikasi antarbudaya yang ideal kita akan 

mengharapkan persamaan dalam pengalman persepsi. Tetapi karak 

terbudaya cenderung memperkenalkan kita kepada pengalaman-

pengalaman yang tidak sama, dan oleh karenanya, membawa kita 

kepada persepsi yang berbeda atas dunia ekstenal.  

2. Proses Verbal  

Proses verbal tidak hanya meliputi bagaimana berbicara dengan 

orang lain, namun juga kegiatan-kegiatan internal berpikir dan 

pengembangan makna bagi kata-kata yang digunakan. Proses-
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proses ini secara vital berhubungan dengan proses pemberian 

makna saat melakukan komunikasi antarbudaya:  

a. Bahasa Verbal  

Bahasa merupakan alat utama yang digunakan oleh budaya 

untuk menyalurkan kepercayaan, nilai dan norma. Bahasa 

merupakan alat bagi orang-orang untuk berinteraksi dengan 

orang lain dan juga sebagai alat untuk berpikir. Bahasa 

mempengaruhi persepsi, menyalurkan dan turut membentuk 

pikiran. Secara sederhana bahasa dapat diartikan sebagai 

suatu lambang yang terorganisasikan, disepakati secara 

umum dan merupakan hasil belajar, yang digunakan untuk 

menyajikan penalaman-pengalaman dalam suatu komunitas 

budaya.  

b. Pola Pikir  

Pola pikir suatu budaya mempengaruhi bagaimana individu-

individu dalam budaya tersebut berkomunikasi, yang pada 

gilirannya akan mempengaruhi bagaimana setiap orang akan 

merespon individu-individu dari budaya lain. Kebanyakan 

orang menganggap bahwa setiap orang meiliki pola pikir 

yang sama. Namun, harus disadari bahwa terdapat perbedaan-

perbedaan budaya dalam aspek berpikir. Kita tidak dapat 

mengharapkan setiap orang untuk menggunakan pola pikir 

yang sama, namun memahami bahwa terdapat pola pikir dan 
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belajar menerima pola-pola tersebut akan memudahkan kita 

dalam berkomunikasi.  

3. Proses Nonverbal  

Proses-proses nonverbal merupakan alat utama untuk bertukar 

pikiran dan gagasan, namun proses ini sering diganti dengan proses 

nonverbal, yang biasanya dilakukan melalui gerak isyarat, ekspresi 

wajah, pandangan mata, dan lain-lain. Lambang-lambang tersebut 

dan respon-respon yang ditimbulkannya merupakan bagian dari 

pengalaman budaya. Budaya mempengaruhi kita dalam mengirim, 

menerima dan merespon lambang-lambang tersebut.  

a. Perilaku Nonverbal  

Kebanyakan komunikasi nonverbal berlandaskan budaya, apa yang 

dilambangkannya merupakan hal yang telah disebarkan budaya 

kepada anggota-anggotanya. Misalnya lambang bunuh diri 

berbeda-beda antara satu budaya dengan budaya lainnya. Di 

Amerika Serikat, hal ini dilambangkan dengan jari yang diarahkan 

ke pelipis, di Jepang dilambangkan dengan tangan yang diarahkan 

ke perut, dan di New Guinea dilambangkan dengan tangan yang 

diarahkan ke leher. Sentuhan sebagai bentuk komunikasi dapat 

menunjukkan bagaimana komunikasi nonverbal merupakan suatu 

produk budaya. Di Jerman, kaum wanita seperti juga kaum pria 

biasa berjabat tangan dalam pergaulan sosial, sedangkan Amerika 

wanita jarang berjabat tangan. Di Muangthai orang-orang tidak 
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bersentuhan (berpegang tangan) dengan lawan jenis di tempat 

umum, dan memegang kepala seseorang merupakan suatu 

pelanggaran sosial.  

b. Konsep Waktu  

Waktu merupakan komponen budaya yang penting. Konsep 

waktu pada suatu budaya merupakan filasafatnya tentang masa 

lalu, masa sekarang, masa depan, dan pentingnya atau kurang 

pentingnya waktu. Terdapat banyak perbedaan mengenai konsep 

waktu antara budaya yang satu dengan budaya yang lain, yang 

mempengaruhi komunikasi.  

c. Penggunaan Ruang  

Cara seseorang menggunakan ruang sebagai bagian dalam 

komunikasi disebut dengan prosemik. Prosemik tidak hanya 

meliputi jarak antara orang-orang yang terlibat dalam percakapan, 

tetapi juga orientasi fisik mereka. Orang-orang dari budaya yang 

berbeda mempunyai cara-cara yang berbeda pula dalam menjaga 

jarak ketika bergaul dengan sesamanya. Bila berbicara dengan 

orang yang berbeda budaya, kita harus dapat memperkirakan 

pelanggaran-pelanggaran yang mungkin timbul, menghindari 

pelanggaran tersebut dan meneruskan interaksi kita tanpa 

memperlihatkan reaksi permusuhan.  

Namun, melakukan komunikasi antarbudaya sebenarnya sangat 

sulit. Bukan hanya karena berbeda budaya, tetapi juga muncul 
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hambatan-hambatan yang timbul dalam komunikasi antarbudaya 

atara lain disebabkan oleh: 

1. Prasangka Sosial 

Prasangka sosial merupakan sikap perasaan orang-orang 

terhadap golongan tertentu, golongan ras atau kebudayaan 

yang berlainan dengan golongannya. Prasangka sosial terdiri 

dari sikapsosial yang negatif terhadap golongan lain dan 

mempengaruhi perilakunya terhadap golongan 

tersebut.Prasangka sosial awalnya hanya merupakan sikap-

sikap perasaan negatif, namun lambat laun dinyatakan 

dalambentuk tindakan-tindakan yang diskriminatif 

(Gerungan, 1991: 167). 

Menurut Jones (dalam Liliweri, 2001:175) prasangka 

adalah sikap antipati yang didasarkan pada suatu cara 

menggeneralisasi yang salah dan tidak fleksibel. Kesalahan 

itu mungkin saja tertangkap secara langsung dan nyata yang 

ditunjukkan kepada seseorang atas dasar perbandingan 

dengan kelompok sendiri. Sehingga prasangka diduga 

memilliki pengaruh yang kuat sekali dalam menghambat 

terciptanya komunikasi antarbudaya yang efektif. 

Ada tiga faktorpenentu prasangka yang diduga 

mempengaruhi komunikasi antarbudaya menurut Poortinga 

(dalam Liliweri, 2001: 176), yaitu: 



23 
 

a. Stereotip  

Stereotip dapat diartikan sebagai suatu sikap atau 

karakter yang dimiliki oleh seseorang untuk menilai orang 

lain semata-mata berdasarkan kelas atau pengelompokan 

yang dibuatnya sendiri dan biasanya bersifat 

negatif.Kendati pada permukaan orang-orang Indonesia 

tampak bersatu karena memiliki budaya Indonesia, namun 

tidak demikian halnya dalam kenyataan. Dari sudut 

pandang kultural atau psikologis, stereotip-stereotip antar 

etnis masih tetap ada di berbagai kelompok etnis, ras, dan 

agama di Indonesia. Sementara konsep budaya Indonesia 

sendiri dipertanyakan apakah ini sudah terbentuk atau 

tidak.  

Sebagai contoh, orang Jawa dan Sunda merasa bahwa 

diri mereka “halus” dan “sopan”, dan orang batak itu 

“kasar”, tegas dan “kepala batu”, “suaranya keras dan 

berisik”, “mudah marah” dan “suka bertengkar”. Yang 

paling menarik, orang Batak memandang diri mereka 

sendiri sebagai “berani”, “terbuka” dan “langsung”, 

“cerdas”, “rajin”. “kuat” dan “tangguh”. Mereka 

menganggap orang Jawa dan Sunda sebagai “sopan” dan 

“halus”, namun mereka “penakut”, “lemah”, dan “ragu-

ragu dalam berbicara”. Bagi orang Batak, merupakan 
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kejujuran apa yang dipikirkanorang lain sebagai 

kekasaran, sementara mereka menafsirkan kehalusan 

orang Sunda dan Jawa sebagai kemunafikan. 

Rich melakukan penelitian tentang hubungan stereotip dengan 

komunikasi. Ia memakai lima dimensi proses stereotip sebagai 

pesan yaitu:  

(1) pelabelan atau penanamaan dan generalisasi;  

(2) kesamaan individu dengan orang lain;  

(3) arah stereotip;  

(4) intensitas atau derajat stereotip; dan  

(5) kekerasan terhadap etnik  (Sihabudin, 2011).  

Maka dapat disimpulkan bahwa faktor pengalaman dengan 

intra maupun antaretnik mempengaruhi komunikasi. Dalam 

berkomunikasi terjadi proses persepsi yang bersifat selektif 

sehingga terjadi generalisasi yang keliru terhadap objek sikap. 

b. Jarak Sosial 

Jarak sosial merupakan perasaan untuk memisahkan seseorang 

atau kelompok tertentu berdasarkan tingkat penerimaan seseorang 

terhadap orang lain. Jarak sosial sebagai suatu penilaian di atas 

skala pada mulanya dilakukan oleh Borgadus, dengan mengambil 

sample 1725 orang Amerika asli dengan latar belakang 30 etnik. 

Borgadous menemukan bahwa pada setiap etnik ada perbedaan 

pilihan jarak sosial. Ada kecenderungan yang menunjukkan 



25 
 

bentuk interaksi sosial lebih bisa diterima jika ada kesamaan ras 

atau etnik atau faktor-faktor yang semu di antara ras atau etnik. 

 

c. Sikap Diskriminasi 

Secara teoritis Doob menyatakan bahwa diskriminasi dapat 

dilakukan melalui kebijaksanaan untuk mengurangi, 

memusnahkan, menaklukkan, memindahkan, melindungi secara 

legal, menciptakan pluralisme budaya, dan tindakan asimilasi 

terhadap kelompok lain. Ini juga berarti bahwa sikap diskriminasi 

tidak lain dari suatu kompleks berpikir, berpersaan, dan 

kecenderungan untuk berperilaku maupun bertindak dalam bentuk 

negatif maupun positif. Sikap ini dapat mempengaruhi efektifitas 

komunikasi antaretnik (Liliweri, 2001: 178). 

Menurut Zastrow, diskriminasi merupakan faktor yang merusak 

kerjasama antarmanusia maupun komunikasidi antara mereka. 

Doob (1985, dalam Liliweri, 2001:178) mengakui diskriminasi 

sebagai bentuk perilaku yang ditujukan untuk mencegah suatu 

kelompok atau membatasi kelompok lain yang berusaha memiliki 

atau mendapatkan sumberdaya.  

 

E.5. Teori Konvergensi Budaya 

Model ini mengutamakan perubahan, pertukaran, perbandingan pola-

pola perilaku yang menwakili suatu masyarakat kolektif yang 
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menghasilkan antara lain komunikasi menurut pendekatan konvergensi, 

menetapkan satu fokus utama yakni hubungan timbal balik antara 

partisipan komunikasi karena mereka saling membutuhkan daripada model 

yang mengutamakan satu pihak saja.  

Model konvergensi ini mengemukakan bahwa komunikasi manusia 

selalu dinamik, dia mengikuti suatu proses siklus sepanjang waktu, 

hubungan timbal balik bukan satu arah, dan model ini menekankan 

ketergantungan relasi satu sama lain. Analisis terhadap proses komunikasi 

selalu berada pada tingkata: (1) analisis fisik, (2) psikologis, dan (3) sosial, 

tiga model inilah yang membesarkan model konvergensi itu. 

Keseimbangan antara fisik, psikologis dan sosial merupakan hal utama dar 

analisis konvergensi. 

Ada empat kemungkinan hasil komunikasi konvergensi, yakni:  

(1) dua pihak saling memahami makna informasi dan menyatakan 

setuju;  

(2) dua pihak saling memahami makna informasi dan menyatakan 

tidak setuju; 

(3) dua pihak tidak memahami makna informasi namun menyatakan 

setuju; 

(4) dua pihak tidak memahami makna informasi dan menyatakan 

tidak setuju; 

Apabila model konvergensi dikonstruk ke dalam model, dia 

bersandar pada :  
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1. Lingkaran-lingkaran tumpang tindih 

Menunjukkan bahwa dalam situasi komunikasi antarbudaya, 

manakala ruang tumpang tindih makin besar maka semakin 

banyak pengalaman yang sama dan komunikasi makin efektif. 

2. Sebuah heliks 

Komunikasi di antara partisipan menimbulkan konvergensi. Hal 

ini bisa terjadi dalam beberapa cara : (1) partisipan-partisipan itu 

bisa bergerak meunju ke arah satu titik bersama dan saling 

memahami; (2) satu pertisipan mungkin bergerak menuju ke arah 

yang lain, proses konvergen itu terjadi dalam satukurun waktu. 

3. Model Zig-zag 

Model ini menunjukan komunikasi sebagai proses interaktif. 

Terdapat pertukaran tanda-tanda informasi, apakah verbal dan 

nonverbal ataupun paralinguistik. (liliweri, 2001:84) 

 

E.6.  Budaya Jawa 

Suku bangsa Jawa adalah suku bangsa terbesar di Indonesia. 

Jumlahnya mungkin ada sekitar 90 juta. Mereka berasal dari pulau jawa 

dan terutama ditemukan di provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tetapi 

di provinsi Jawa Barat, Banten dan tentu saja Jakarta mereka banyak 

diketemukan (www.kompas.co.id). 

Suku bangsa Jawa sebagian besar menggunakan bahasa Jawa dalam 

bertutur sehari-hari. Orang jawa sebagian besar secara nominal menganut 

http://www.kompas.co.id/
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agama Islam di Indonesia, orang Jawa bisa ditemukan dalam segala 

bidang. Masyarakat Jawa juga terkenal akan pembagian golongan-

golongan sosialnya. Orang Jawa terkenal sebagai suku bangsa yang sopan 

dan halus. Tetapi mereka juga terkenal dengan suku bangsa yang tertutup 

dan tidak mau berterus terang. Sifat ini konon berdasarkan watak orang 

Jawa yang ingin menjaga harmoni atau keserasian dan menghindari 

konflik (www.kompas.co.id). 

Suku bangsa Jawa memang sangat menjunjung tinggi etika. Baik 

secara sikap maupun berbicara. Untuk berbicara, seorang yang lebih muda 

hendaknya menggunakan bahasa Jawa halus yang terkesan lebih sopan. 

Berbeda dengan bahasa yang digunakan untuk rekan sebaya maupun yang 

usianya di bawah. Demikian juga dengan sikap, orang yang lebih muda 

hendaknya betul-betul mampu menjaga sikap etika yang baik terhadap 

orang yang usianya lebih tua dari dirinya, dalam bahasa jawa Ngajeni. 

 

E.7. Budaya Timor Leste 

Pada dasar kita semua tahu bahwa budaya Timor-Leste sangat kuat 

dan budaya tersebut tidak hanya berupa benda-benda hasil karya tetapiu 

juga sikap tingkalaku, cara berpikir,pandangan hidup penilaian baik buruk 

tersebut. Pada zaman dahulu Timor-Leste sangatmenunjung tinggi nilai 

kebudayaan, tetapi pada zaman dahulun Timor-Leste sekarang kita. 

Masyarakat Timor mempunyai corak kebudayaan yang beraneka 

ragam. Hal ini salah satunya disebabkan karena keberadaan beragam sub 

http://www.kompas.co.id/
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suku bangsa dalam masyarakat Timor. Di Timor terdapat perbedaan antara 

orang Rote, orang Helon, orang Atoni, orang Sabu, orang Belu, orang 

Kamak, dan orang Marae. 

Walaupun Timor Leste baru merdeka dari Indonesia tahun 2002, 

akan tetapi warga di Dili lebih prefer ke budaya Portugal, walaupun masih 

ada juga budaya Indonesia  yang masih tertanam. Contoh konkrit menurut 

Jaime budaya Portugis yang terus dilakukan di sana adalah rutin pada 

malam minggu atau malam sabtu pasti ada pesta dimana-mana sampai 

pagi, mereka sangat “partyholsic” (kecanduan dengan pesta-pesta) dimana 

hal utama yang dicari adalah acara “dansa” nya. Bahkan pesta ulang tahun 

anak kecil, walau saat sudah mulai larut anak-anak disuruh tidur dan acara 

dilanjutkan dengan acara dansa sampai pagi. Maka saat minngu pagi saat 

keluar rumah di Dili, pasti ramai dengan orang pulang dari pesta dan di 

jalan berfoya-foya. Jadi pergaulan disana termasuk bebas, akan tetapi 

masih ada batasan. 

Di Dili ada ritual gulung tikar, dimana biasanya ada suatu masalah 

dan diselesaikan secara baik-baik dengan duduk – duduk di atas tikar. 

Contoh saat tahun 2006 lalu terjadi konflik besar di Timor Leste, 

pemerintah di sana sampai mengadakan acara gelar tikar besar bersama 

para ketua adap masing-masing distrik yang total distrik di Timor Leste itu 

ada 13 distrik. Di sana masing-masing distrik memberi pendapat berupa 

masukan dan solusi untuk penyelesaian masalah yang ada.
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F. Metode Penelitian 

F.1. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan filsafat postpositisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi 

obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, 

teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis 

data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2011 : 9). 

Filsafat postpositisme sering juga disebut sebagai paradigma 

interpretif dan konstruktif, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu 

yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala 

bersifat interaktif (reciprocal). Penelitian dilakukan pada obyek yang 

alamiah. Obyek yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, 

tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak 

mempengaruhi dinamikapada obyek tersebut.  

Penelitian ini bersifat deskriptif. Yakni suatu metode dalam meneliti 

status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari 

penelitan deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau 

lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-

sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2009 : 54).  
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Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif agar mendapatkan suatu kealamiahan 

data secara utuh dengan metode deskriptif agar dapat melukiskan segala 

gejala yang ada, bisa mengidentifikasikan masalah, membuat 

perbandingan dan menentukan apa yang dilakukan orang dalam 

menghadapi masalah-masalah tersebut.  

 

F.2. Subyek penelitian 

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah mahasiswa Timor 

Leste yang meneruskan pendidikan perguruan tingginya di Kota Malang 

yang tinggal di daerah Desa Landungsari. Dalam menentukan subyek 

penelitian, peneliti menetapkan informan dengan menggunakan teknik 

purposivesampling. Yakni untuk pengambilan sampel dengan 

menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertimbangan-

pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling 

tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa 

sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek yang diteliti 

(Sugiyono, 2011 : 219). 

Adapun kriteria  subyek yang ditetapkan dalam penelitian ini:  

1. Mahasiswa yang berasal dari Timor Leste, mahasiswa yang 

masih aktif kuliah, dan sudah tinggal di desa Landungsari selama 

minimal 1 tahun.  
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2. Masyarakat setempat yang menetap di Desa Landungsari yang 

sering berkomunikasi dengan mahasiswa Timor Leste. 

 

Berdasarkan teknik purposive sampling dari 15 mahasiswa Timor 

Leste yang tinggal di Desa Landungsari diperoleh 5 mahasiswa dan 3 

warga masyarakat yang didapat dari karakteristik yang telah ditetapkan. 

 

 

F.3. Teknik pengumpulan data 

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan tiga cara pengumpulan 

data, yaitu : 

a. Wawancara. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara 

mendalam (in-depth interview). Disini peneliti memakai pedoman 

wawancara, karena pada umumnya dimaksudkan untuk 

kepentinganwawancara yang lebih mendalam dan lebih memfokuskan 

pada persoalan-persoalan yang menjadi pokok dari penelitian. 

Pedoman wawancara biasanya tidak berisi pertanyaan-

pertanyaan yang mendetail, tetapi sekedar garis besar tentang data 

atau informasi apa yang ingin didapatkan dari informan yang nanti 

dapat dikembangkan dengan memperhatikan perkembangan, konteks, 

dan situasi wawancara (Pawito, 2007 : 133).  



33 
 

Peneliti memilih wawancara tidak terstruktur yakni wawancara 

yang bebasdimana peneliti tidak menggunakan wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. 

Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2008). Wawancara 

tak terstruktur bersifat luwes, dengan susunan pertanyaan dapat 

diubah sesuai kengan kebutuhan sesuai kondisi pada saat wawancara. 

Adapun alasan peneliti menggunakan teknik wawancara diantaranya 

yaitu : 

 Peneliti dapat bertemu dan berhadapan langsung (face to face) 

dengan subyek. 

 Data yang diperoleh adalah data primer karena diperoleh langsung 

dari subyek penelitian. 

 Data yang diperoleh cenderung bersifat kualitatif dan cenderung 

subyektif 

 Subyek tidak terpaku pada pilihan jawaban yang disediakan oleh 

peneliti. Subyek akan lebih bebas menjabarkan atau menjelaskan 

jawabannya. 

b. Observasi 

Pada penelitian ini menggunakan observasi tidak terstruktur. 

Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan 

secara sistematis tentang apa yang akan diamati (Sugiono, 2006). 

Dimana pada tahap ini peneliti melakukan pencatatan mengenai 
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Data 

collection 

kejadian-kejadian, perilaku komunikasi antar budaya yang terjadi 

antara mahasiswa Timor Leste dengan masyarakat sekitarnya dan hal-

hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang 

dsilakukan. 

 

F.4. Analisis data 

Analisis data pada hakekatnya adalah pemberitahuan peneliti kepada 

pembaca tentang apa saja yang dilakukan terhadap data yang sedang dan 

telah dikumpulkan, sebagian cara yang nantinya bisa memudahkan akhir 

peneliti dalam memberi penjelasan dan interpretasi dari responden dengan 

tujuan menarik kesimpulan (Hamidi, 2007 : 63). 

Disini peneliti menggunakan analisis data dengan teknik analisis 

interaktif Miles dan Huberman, aktifitas analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas 

(Sugiyono, 2011 : 246). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3. Gambar komponen dalam analisis data (interactive model) 

Data 

display 

Data 

reduction 

Data 

Conclusion:drawing/v

erifying 
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Teknik analisis ini terdiri dari 3 komponen, yaitu :  

a. Reduksi data (Data Reduction) 

Langkah reduksi data melibatkan tahap dimana melibatkan langkah-

langkah editing, pengelompokan, meringkas data dan membuang data 

yang tidak perlu hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverfikasi. 

Data kemudian disusun berkenaan dengan fokus penelitian yang ada dalam 

penelitian. 

 

b. Penyajian data (Data Display) 

Penyajian data yang dimaksud yakni menjalin (kelompok) data yang 

satu (kelompok) data lain yang dalam satu kesatuan. Data yang tersaji 

disajikan dalam bentuk teks naratif sesuai tema atau fokus penelitian yang 

hendak dipahami. 

 

c. Verifikasi (Conclusion Drawing) 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Disini peneliti 

masih harus mengkonfirmasi, mempertajam atau merevisi kesimpulan-

kesimpulan yang telah dibuat untuk sampai pada kesimpulan final. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifatsementara, dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 
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dikemukakan pada tahap awal,didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

 

F.5.  Teknik Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini untuk pengujian keabsahan data peneliti 

menggunakan pengecekan data dengan melakukan trianggulasi. 

Trianggulasi dalam pengujian keabsahan data diartikan sebagai 

pengecekan data dari beberapa sumber, beberapa cara, dan berbagai waktu. 

(Sugiyono, 2011:273-274). 

Sehingga trianggulasi teknik pengumpulan data ini dimaksudkan 

untuk menguji kredibilitas yang dilakukan dengan cara mengecek data 

pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang 

diperoleh dengan wawancara di cek dengan observasi dan dokumentasi. 

Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan 

data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut 

kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan 

data yang dianggap benar.  

 

 

 


