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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Negara Indonesia adalah Negara yang berasaskan Pancasila yang mempunyai 

semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini digunakan untuk 

menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku 

bangsa, agama dan kepercayaan. 

Kata "bhinneka" berarti beraneka ragam atau berbeda-beda, kata "tunggal" 

berarti satu, kata "ika" berarti itu. Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika 

diterjemahkan "Beraneka Satu Itu", yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi 

pada hakikatnya tetap adalah satu kesatuan, bahwa diantara pusparagam bangsa 

Indonesia adalah satu kesatuan (Kutipan dari Kakawin Sutasoma karya Mpu 

Tantula oleh www.wikipedia.org, diakses pada 11 Maret 2011). 

Belakangan ini sering dijumpai berita di media massa, seperti media elektrik, 

cetak maupun internet banyak terjadi perpecahan saudara yang dilatar belakangi 

oleh perbedaan agama. Salah satu bentuk perpecahan umat beragama yang didapat 

dari media internet adalah sebagai berikut: BEKASI.- Diduga karena tidak ada 

ketegasan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, bentrokan antara ormas Islam 

dengan jemaat gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pondok Timur Indah 

semakin berkepanjangan. Bahkan, bentrok kembali terjadi, Ahad (1/8) setelah 

jemaat menolak desakan ormas Islam untuk membubarkan diri di lahan kosong 
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Kampung Ciketing Asem, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi (pikiran-

rakyat.com, 14 Maret 2011). 

Karena alasan di atas peneliti memilih Desa Balun sebagai Desa yang 

menarik untuk diteliti, sebab fenomena di Desa ini memiliki nilai kerukunan umat 

beragama yang sangat kuat, hal itu dapat dilihat dari cara berkomunikasi dan 

interaksi sosial masyarakat di Desa tersebut. 

Desa Balun adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten Lamongan Jawa 

Timur yang masih memelihara budaya-budaya terdahulunya. Desa ini termasuk 

Desa tertua di Kabupaten Lamongan, karena menurut sejarah Desa ini terbentuk 

sejak tahun 1600-an (islamkuno.com, diakses pada 11 Maret 2011). 

Di Lamongan, Desa Balun termasuk Desa yang cukup maju, karena dilihat 

dari akses untuk menuju ke Desa ini tidaklah sulit. Masyarakat di Desa Balun 

telah mengenal internet, mengikuti perkembangan zaman masyarakat di Desa ini 

pun ingin maju. Walaupun begitu, kebudayaan peninggalan terdahulu masih tetap 

dipertahankan di Desa Balun, masyarakat di Desa Balun masih sangat kental 

degan adat istiadatnya. Kebudayaan di Desa ini semakin diperkaya oleh 

keanekaragaman agama Desa Balun dan yang menjadi ciri khas adalah interaksi 

sosial diantara warganya yang multi agama (Islam, Kristen, Hindu). Tempat 

beribadah agama Islam, Kristen, Hindu berada di satu kompleks. Pura berada 

tepat dibelakang masjid, sedangkan Gereja berada tidak jauh di depan masjid yang 

dibatasi lapangan. Makan Islam dan Hindu di desa ini menjadi satu, sedangkan 

makam Kristen sendiri. 
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Kebiasaan masyarakat di Desa Balun apabila akan mengadakan hajatan atau 

peristiwa yang dianggap penting, maka sebelumnya mereka akan mengunjungi 

makam Mbah Alun atau lebih dikenal dengan “nyekar”. Tradisi “nyekar” 

dianggap penting oleh sebagian masyarakat, menurut mereka hal itu dilakukan 

untuk keselamatan, tidak peduli agama Islam, Kristen dan Hindu mereka 

melakukannya. Tradisi nyekar akan sangat ramai dikunjungi oleh orang-orang 

ketika bertepatan dengan hari Jumat Kliwon. Para pedagang pun tidak 

melewatkan hari itu, mereka berdatangan dari berbagai tempat untuk menjual 

barang dagangannya di lapangan Desa Balun sehingga seperti bazar (Berdasarkan 

hasil pengamatan peneliti, 12 Maret 2011). 

Pada awalnya penduduk di Desa Balun ini beragama Islam, Islam sebagai 

agama asli di Desa ini, sekitar tahun 1967 ajaran Kristen & Hindu mulai masuk di 

Desa Balun. Selama 44 tahun sejak masuknya Hindu dan Kristen tahun 1967 dan 

Islam sebagai agama asli belum pernah terjadi konflik yang berkaitan dengan 

perbedaan agama (islamkuno.com, diakses pada 11 Maret 2011). 

Meskipun mayoritas agama di Desa ini adalah Islam, tekanan ataupun 

perlakuan sewenang-wenang tentang agama tidak pernah ada. Adanya perbedaan 

keyakinan di Desa Balun tidak menjadi penghalang bagi kerukunan di Desa ini. 

Masing-masing dari mereka saling menjaga. Begitu pula tidak ada 

pengelompokan tempat tinggal berdasarkan agama, masyarakat di sini menyatu 

dan menyebar merata. 

Budaya yang khas terbentuk karena adanya interaksi sosial yang kuat di Desa 

Balun ini, interaksi perbedaan agama dapat dipengaruhi oleh budaya asli yang 



4 

 

sudah ada dan turun-temurun. Interaksi sosial yang demikian itu melahirkan 

interpretasi pada simbol-simbol budaya berbeda dengan daerah lain. Atribut Islam 

seperti jilbab (orang non muslim memakai sebagai kerudung) kopyah/peci, sarung 

tidak hanya di gunakan oleh umat beragama Islam di Desa ini. Pada saat ada 

hajatan para ibu-ibu membantu di dapur, mengantarkan makanan ke para tetangga 

dan kerabat istilahnya adalah “ater-ater”, kebanyakan dari ibu-ibu saat “ater-

ater” memakai kerudung. Begitu pula saat undangan kenduri bapak-bapak 

mengenakan kopyah dan sarung walau agama mereka bukan Islam (Berdasarkan 

hasil observasi peneliti, 16 Juli 2011) 

Selamatan untuk orang meninggal juga masih dilakukan sebagian besar 

masyarakat Desa Balun, mereka mengundang para tetangga dan kerabat termasuk 

mereka yang beragama Hindu dan Kristen.  Budaya selamatan untuk orang 

meninggal juga masih dijalankan oleh sebagian masyarakat di Desa ini walaupun 

mereka beragama non muslim, tentu saja doa-doa yang dikumandangkan pun 

berbeda (Berdasarkan hasil observasi peneliti, 4 Juli 2011).   

Perbedaan agama tidak menjadi alasan masyarakat di Desa ini menjadi 

terpecah belah dan menimbulkan konflik. Hal ini menarik untuk meneliti 

fenomena umat beragama di Desa Balun sehinga dapat terbentuk suatu kerukunan. 

Komunikasi apa yang dipergunakan sehingga masyarakat dapat hidup 

berdampingan dalam tiga agama yang berbeda, yaitu; Islam, Kristen, dan Hindu. 

Penelitian ini sangat penting dalam upaya mewujudkan kebersamaan dalam 

keberagamaan Negara Indonesia sebagai Negara yang berasaskan Pancasila yang 
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mempunyai semboyan Bhineka Tungal Ika, dan dapat dijadikan contoh untuk 

masyarakat mengenai kerukunan umat beragama.  

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah peneliti adalah: 

Bagaimana komunikasi antarpersonal yang dilakukan masyarakat dalam 

kerukunan umat beragama di Desa Balun. 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan 

komunikasi antarpersonal yang dilakukan dalam proses kerukunan umat beragama 

di Desa Balun. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Secara teoritis, dapat menerapkan teori-teori komunikasi dalam menjelaskan 

fenomena tentang komunikasi antarpersonal dalam perbedaan agama, 

khususnya bagi masyarakat yang masih melakukan tindakan anarkis akibat 

adanya perbedaan keyakinan. 

2. Secara praktis, penelitian ini dilakukan untuk memberikan kontribusi 

pemikiran bagi masyarakat dalam menghadapi perbedaan tidaklah harus 

dengan tindakan kekerasan, komunikasi antarpersonal memiliki pengaruh 

penting dalam hal ini, mengingat agama yang diakui Indonesia bukan hanya 1 

agama saja melainkan 5 agama, yaitu; Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan 
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Budha. Selain itu, memberikan pengetahuan kepada masyarakat Indonesia 

bagaimana berkomunikasi untuk dapat menjaga kerukunan dalam perbedaan 

agama, tidak hanya demi kepentingan pribadi akan tetapi juga orang lain 

disekitarnya. Dengan mengangkat fenomena kehidupan kerukunan umat 

beragama di Desa Balun, diharapkan dapat dijadikan contoh untuk masyarakat 

daerah lain di Indonesia agar dapat berkomunikasi dengan baik dalam 

menghadapi perbedaan agama di sekitarnya. 

 

E. TINJAUAN PUSTAKA 

E.1 Komunikasi Antarpersonal 

Pergaulan manusia merupakan salah satu bentuk peristiwa komunikasi dalam 

masyarakat. Menurut Schramm (1974) di antara manusia yang saling bergaul, ada 

yang saling membagi informasi, namun ada pula yang membagi gagasan dan 

sikap. Begitu pula menurut Merrill dan Lownstein (1971), bahwa dalam 

lingkungan pergaulan antar manusia selalu terjadi penyesuaian pikiran, penciptaan 

simbol yang mengandung pengertian bersama. Theodorson (1969) selanjutnya 

mengemukakan pula bahwa, komunikasi adalah proses pengalihan informasi dari 

satu orang atau sekelompok orang dengan menggunakan simbol-simbol tertentu 

kepada satu orang atau sekelompok lain. Proses pengalihan informasi tersebut 

selalu mengandung pengaruh tertentu (Rohim, 2009: 67). 

Komunikasi yang efektif ditandai dengan hubungan interpersonal yang baik. 

Kegagalan komunikasi sekunder terjadi, bila isi pesan dapat dipahami tetapi 

hubungan di antara komunikasinya menjadi rusak. Setiap kali akan melakukan 
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komunikasi, tidak hanya sekunder menyampaikan isi pesan tetapi juga 

menentukan kadar hubungan interpersonal, bukan saja menentukan "centent" 

tetapi juga "relationship". 

Adapun bentuk khusus dari komunkasi antarpersonal dapat dibedakan atas 

dua bagian, pertama komunikasi diadik (dyadic communication), yakni 

komunikasi yang berlangsung antar dua orang. Orang pertama adalah 

komunikator yang menyampaikan pesan dan seorang lagi adalah komunikan yang 

menerima pesan tersebut. Dalam komunikasi ini komunikator selalu memusatkan 

perhatiannya hanya kepada diri komunikan seseorang tersebut, sehingga ketika 

dialog terjadi antara keduanya selalu berlangsung serius dan intensif. Bentuk 

komunikasi lainnya adalah komunikasi triadik (triadic communcation), yakni 

komunikasi antarpersonal yang pelakunya terdiri dari tiga orang, yakni seorang 

komunikator dan dua orang komunikan. Jika misalnya A yang menjadi 

komunikator, maka ia pertama-tama akan menyampaikan komunikasi kepada B, 

kemudian kalau dijawab atau ditanggapi akan beralih kepada komunikan C secara 

berdialogis. 

Apabila dibandingkan dengan komunikasi triadik, maka komunikasi diadik 

lebih efektif, karena komunikator memusatkan perhatiannya kepada seorang 

komunikan, sehingga seorang komunikator dapat menguasai “frame of reference” 

komunikan sepenuhnya. Selain itu, umpan balik yang berlangsung juga terjadi, 

hal ini disebabkan karena proses komunikasi yang berlangsung efektif (Rohim, 

2009: 70). 
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Menurut Devito (1997) hubungan terbina melalui tahap-tahap kebanyakan 

hubungan, mungkin semua berkembang melalui tahap-tahap (Knapp, 1984; 

Wood, 1982). Individu tidak menjadi kawan akrab segera setelah pertemuannya 

dengan orang lain terjadi. Mereka menumbuhkan keakraban secara bertahap, 

melalui serangkaian langkah atau tahap. Dan hal yang sama barangkali berlaku 

pula untuk kebanyakan hubungan lainnya, tahapan-tahapan itu diantaranya : 

a. Kontak 

Pada tahap pertama manusia membuat kontak. Ada beberapa macam persepsi 

alat indra. Manusia melihat, mendengar, dan membaui yang lain. Dalam empat 

menit pertama interaksi awal memutuskan apakah ingin melanjutkan hubungan ini 

atau tidak. Pada tahap inilah penampilan fisik begitu penting, karena dimensi fisik 

paling terbuka untuk diamati secara mudah. Namun demikian, kualitas-kualitas 

lain seperti sikap bersahabat, kehangatan, keterbukaan, dan dinamisme juga 

terungkap pada tahap ini. Jika menyukai orang ini dan ingin melanjutkan 

hubungan maka akan beranjak ketahap kedua.  

b. Keterlibatan 

Tahap keterlibatan adalah tahap pengenalan lebih jauh, mengikatkan diri 

untuk lebih mengenal orang lain dan juga mengungkapkan diri sendiri. Jika ini 

merupakan hubungan persahabatan, maka akan melakukan sesuatu yang menjadi 

minat bersama dan melangkah ke tahap keakraban. 

c. Keakraban 

Pada tahap keakraban, mengikat diri seseorang lebih jauh pada orang lain. 

Manusia mungkin dapat membina hubungan primer (primary relationship), 
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dimana orang ini menjadi sahabat baik. Komitmen in dapat mempunyai berbagai 

bentuk seperti: perkawinan, membantu orang itu, atau mengungkapkan rahasia 

terbesar yang bersifat pribadi. 

 

d. Perusakan 

Dua tahap berikutnya merupakan penurunan hubungan, ketika ikatan diantara 

kedua pihak melemah. Pada tahap perusakan akan mulai merasa bahwa hubungan 

ini mungkin tidaklah sepenting yang dipikirkan sebelumnya. Hubungan menjadi 

semakin jauh. Makin sedikit waktu senggang yang dilalui bersama dan bila 

bertemu saling berdiam diri, tidak lagi banyak mengungkapkan diri. Jika tahap 

perusakan ini berlanjut maka akan memasuki tahap pemutusan. 

e. Pemutusan 

Tahap pemutusan adalah pemutusan ikatan yang mempertalikan kedua pihak. 

Jika bentuk ikatan itu adalah perkawinan, pemutusan hubungan dilambangkan 

dengan perceraian, walaupun pemutusan hubungan aktual dapat berupa hidup 

berpisah. Ada kalanya terjadi peredaan, kadang-kadang ketegangan dan keresahan 

makin meningkat, saling tuduh, permusuhan, dan marah-marah terus terjadi 

(Devito, 1997: 233-235). 

 

E.2 Hubungan Antarpersonal 

Di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hubungan antarpersonal 

memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan masyarakat, terutama 

ketika hubungan antarpersonal itu mampu memberi dorongan kepada orang 
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tertentu yang berhubungan dengan perasaan, pemahaman informasi, dukungan, 

dan berbagai bentuk komunikasi yang memengaruhi citra diri orang serta 

membantu orang untuk memahami harapan-harapan orang lain (Bungin, 2009: 

266). 

Manusia tidak dapat menghindar dari jalinan hubungan dengan sesamanya. 

Kita memiliki kadar yang berbeda dalam membutuhkan orang lain, demikian pula 

mengenai nilai penting kuantitas dan kualitas hubungan antarpersonal. Meskipun 

demikian, secara pasti dapat dikatakan bahwa kita memerlukan hubungan 

antarpersonal. 

 

E.3 Proses dan Interaksi Sosial 

Proses sosial adalah dimana individu, kelompok, dan masyarakat bertemu, 

berinteraksi, dan berkomuniksai sehingga melahirkan sistem-sitem sosial dan 

pranata sosial serta semua aspek kebudayaan. Proses sosial ini kemudian 

mengalami dinamika sosial lain yang disebut dengan perubahan sosial yang terus 

menerus dan secara simultan bergerak dalam sistem-sistem sosial yang lebih 

besar. Proses-proses sosial ini akan mengalami pasang surut seirama dengan 

perubahan-perubahan sosial secara global. 

Bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial, sedangkan bentuk 

khususnya adalah aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan 

sosial yang dinamis  menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara 

kelompok-kelompok manusia (Soekanto, 2002: 62). Syarat terjadinya interaksi 

sosial adalah adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. 



11 

 

E.4 Teori Interaksi Simbolik 

  Teori interaksi simbolik berinduk pada perspektif fenomenologis. Istilah 

fenomenologis, menurut Natanson, merupakan satu istilah generik yang merujuk 

pada semua pandangan ilmu sosial yang menganggap kesadaran manusia dan 

makna objektifnya sebagai titik sentral untuk  memperoleh pengertian atas 

tindakan manusia dalam sosial masyarakat. 

Max Weber mendefinisikan tindakan sosial sebagai sebuah perilaku manusia 

pada saat person memberikan suatu makna subjektif terhadap perilaku yang ada. 

Sebuah tindakan bermakna sosial manakala tindakan tersebut timbul dan berasal 

dari kesadaran subjektif dan mengandung makna intersubjektif. Artinya, terkait 

dengan orang di luar dirinya. 

Teori interaksi simbolik dipengaruhi oleh struktur sosial yang membentuk 

atau menyebabkan perilaku tertentu yang kemudian membentuk simbolisasi 

dalam interaksi sosial masyarakat. Teori interaksi simbolik menuntut setiap 

individu harus proaktif, refleksif dan kreatif. Menafsirkan, menampilkan perilaku 

yang unik, rumit dan sulit diinterpretasikan. Teori interaksi simbolik menekankan 

dua hal. Pertama, manusia dalam masyarakat tidak pernah lepas dari interaksi 

sosial. Kedua ialah bahwa interaksi dalam masyarakat mewujudkan dalam simbol-

simbol tertentu yang sifatnya cenderung dinamis. 

Pada dasarnya teori interaksi simbolik berakar dan berfokus pada hakikat 

manusia yang adalah makhluk relasional. Setiap individu pada terlibat relasi 

dengan sesamanya. Tidaklah mengherankan bila kemudian teori interaksi 

simbolik segera mengedepan bila dibandingkan dengan teori-teori sosial lainnya. 
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Alasannya ialah diri individu muncul dalam dan melalui interaksi dengan yang di 

luar dirinya. Interaksi itu sendiri membutuhkan simbol-simbol tertentu. Simbol itu 

biasanya disepakati bersama dalam skala kecil ataupun skala besar. Simbol 

misalnya bahasa tulisan dan simbol lainnya yang dipakai bersifat dinamis dan 

unik. 

Keunikan dan dinamika simbol dalam proses interaksi sosial menuntut 

manusia harus lebih kritis, peka, aktif dan kreatif dalam menginterpretasikan 

simbol-simbol yang muncul dalam interaksi sosial. Penafsiran yang tepat atas 

simbol tersebut turut menentukan arah perkembangan manusia dan lingkungan. 

Sebaliknya, penafsiran yang keliru atas simbol dapat menjadi petaka bagi hidup 

manusia dan lingkungannya. 

Keterbukaan individu dalam mengungkapkan dirinya merupakan hal yang 

tidak dapat diabaikan dalam interaksi simbolik. Hal-hal lainnya yang juga perlu 

diperhatikan ialah pemakaian simbol yang baik dan benar sehingga tidak 

menimbulkan kerancuan interpretasi. Setiap subjek mesti rnemperlakukan 

individu lainnya sebagai subjek dan bukan objek. Segala bentuk apriori mesti 

dihindari dalam menginterpretasikan simbol yang ada. Ini penting supaya unsur 

subjektif dapat diminimalisasi sejauh mungkin. Pada akhirnya interaksi melalui 

simbol yang baik, benar dan dipahami secara utuh akan membidani lahirnya 

berbagai kebaikan dalam hidup manusia (Rohim, 2009: 75-76). 

Barbara Ballis Lal dalam (Littlejohn, 2009: 231) meringkaskan dasar-dasar 

pemikiran interaksi simbolik yang diantaranya sebagai berikut : 
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1. Manusia membuat keputusan dan bertindak sesuai dengan pemahaman 

subjektif mereka terhadap situasi ketika meraka menemukan diri mereka. 

2. Kehidupan sosial terdiri dari proses-proses interaksi daripada susunan, 

sehingga terus berubah. 

3. Manusia memahami pengalaman mereka melalui makna-makna yang 

ditemukan dalam simbol-simbol dari kelompok utama mereka dan bahasa 

merupakan bagian penting dalam kehidupan sosial. 

4. Dunia terbentuk dari objek-objek sosial yang memiliki nama dan makna 

yang ditentukan secara sosial. 

5. Tindakan manusia didasarkan pada penafsiran mereka, dimana objek dan 

tindakan yang berhubungan dalam situasi yang dipertimbangkan dan 

diartikan. 

6. Diri seseorang merupakan sebuah objek yang signifikan dan layaknya 

semua objek sosial, dikenalkan melalui interaksi sosial dengan orang lain. 

Menurut George Herbert Mead ada tiga konsep dalam teorinya, yaitu 

masyarakat, diri sendiri, dan pikiran. Kategori-kategori ini merupakan aspek-

aspek-aspek yang berbeda dari proses umum yang sama yang disebut tindak 

sosial, yang merupakan sebuah kesatuan tingkah laku yang tidak dapat dianilisis 

ke dalam bagian-bagian tertentu. 

Tindakan bersama (joint action) antara dua orang atau lebih, seperti yang 

terjadi dalam pernikahan, perdagangan, perang atau kebaktian di gereja terdiri atas 

sebuah interhubungan (interlinkage) dari interaksi-interaksi yang lebih kecil. 

Blumer mencatat bahwa dalam sebuah masyarakat maju, bagian terbesar dan 
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tindakan kelompok terdiri atas pola-pola yang stabil dan selalu berulang yang 

memiliki makna yang umum dan tetap bagi anggota mereka (Littlejohn, 2009: 

232). 

Masyarakat (society) atau kehidupan kelompok, terdiri atas perilaku-perilaku 

kooperatif anggota-anggotanya. Kerja sama manusia mengharuskan individu 

untuk memahami maksud orang lain yang juga mengharuskan individu untuk 

mengetahui apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Jadi, kerja sama terdiri dari 

“membaca” tindakan dan maksud orang lain serta menanggapinya dengan cara 

yang tepat (Littlejohn, 2009: 233). 

Untuk menjelaskan komunikasi antar personal dalam kerukunan umat 

beragama adalah kerangka pemikiran Herbert Mead. Hal ini terjadi dikarenakan 

adanya komunikasi, interpretasi, persepsi antara umat beragama Islam, Kristen, 

Hindu yang berperan sebagai komunikator, dan juga pihak komunikan. Adanya 

”shared understanding” antara pihak umat beragama yang satu dengan umat 

beragama yang lain ini membuat terciptanya realitas kerukunan antar umat 

beragama.  

 

E.5 Komunikasi Antarpersonal dalam Konteks Komunikasi Antarbudaya 

Komunikasi antarbudaya adalah seni untuk memahami dan dipahami oleh 

khalayak yang memiliki kebudayaan lain (Sitaram, 1970). Komunikasi bersifat 

budaya apabila terjadi diantara orang-orang yang berbeda kebudayaan (Rich, 

1974). Komunikasi antarbudaya adalah komunikasi yang terjadi dalam suatu 

kondisi yang menunjukan adanya perbedaan budaya seperti bahasa, nilai-nilai, 
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adat, kebiasaan. (Stewart, 1974). Komunikasi antarbudaya menunjuk pada suatu 

fenomena komunikasi di mana para pesertanya memiliki latar belakang budaya 

yang berbeda terlibat dalam suatu kontak antara satu dengan lainnya, baik secara 

langsung atau tidak langsung (Young Yung Kim, 1984). Dari defenisi tersebut 

nampak jelas penekanannya pada perbedaan kebudayaan sebagai faktor yang 

menentukan dalam berlangsungnya proses komunikasi dan interaksi yang terjadi 

di dalamnya. 

 

E.5.1 Model Gudykunst dan Young Yun Kim  

Model William B. Gudykunst dan Young Yun Kim sebenarnya merupakan 

model komunikasi antarbudaya, yakni komunikasi antara orang-orang yang 

berasal dari budaya yang berlainan, atau komunikasi dengan orang asing 

(stranger). Model komunikasi ini pada dasarnya sesuai untuk komunikasi tatap-

muka, khususnya antara dua orang. Meskipun model itu disebut model 

komunikasi antarbudaya atau model komunikasi dengan orang asing, model 

komunikasi tersebut dapat merepresentasikan komunikasi antara siapa saja, karena 

pada dasarnya tidak ada dua orang yang mempunyai budaya, sosiobudaya dan 

psikobudaya yang sama persis. 
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Menurut Gudykunst dan Kim, penyandian pesan dan penyandian balik 

pesan merupakan suatu proses interaktif yang dipengaruhi oleh filter-filter 

konseptual yang dikategorikan menjadi faktor-faktor budaya, sosiobudaya, 

psikobudaya dan faktor lingkungan. Lingkaran paling dalam, yang mengandung 

interaksi antara penyandian pesan dan penyandian-balik pesan, dikelilingi tiga 

lingkaran lainnya yang merepresentasikan pengaruh budaya, sosiobudaya dan 
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psikobudaya. Masing-masing peserta komunikasi, yakni orang A dan orang B, 

dipengaruhi budaya, sosiobudaya dan psikobudaya, berupa lingkaran-lingkaran 

dengan garis yang terputus-putus. Garis terputus putus itu menunjukkan bahwa 

budaya, sosiobudaya dan psikobudaya itu saling berhubungan atau saling 

mempengaruhi. Kedua orang yang mewakili model juga berada dalam suatu kotak 

dengan garis terputus putus yang mewakili pengaruh lingkungan. Lagi, garis 

terputus-putus yaag membentuk kotak tersebut menunjukkan bahwa lingkungan 

sersebut bukanlah suatu sistem tertutup atau terisolasi. Kebanyakan komunikasi 

antara orang-orang berlangsung dalam suatu lingkungan sosial yang mencakup 

orang-orang lain yang juga terlibat dalam komunikasi (Mulyana, 2007: 168-170). 

 

E.5.2 Aspek yang Dikembangkan Dalam Komunikasi Antarbudaya 

Aspek Utama dari komunikasi antar budaya adalah komunikasi antarpribadi 

diantara komunikator dan komunikan yang kebudayaannya berbeda. Dalam kajian 

ilmu komunikasi, yang dimaksudkan dengan aspek-aspek komunikasi adalah 

semua kunci yang menjadi objek material ilmu komunikasi. 

3 ( tiga ) Sasaran komunikasi antarbudaya yang selalu dikehendaki dalam 

proses komunikasi antarbudaya, yaitu : 

1. Agar kita berhasil melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan orang  

orang dari latar belakang kebudayaan yang berbeda. 

2. Agar dapat meningkatkan hubungan antar pribadi dalam suasana antar 

budaya. 

3. Agar tercapai penyesuaian antar pribadi. 
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Menurut DeVito (1997) bentuk-bentuk komunikasi antar budaya meliputi 

bentuk-bentuk komunikasi lain, yaitu: 

1. Komunikasi antara kelompok agama yang berbeda. Misalnya: antara orang 

Islam dengan orang Yahudi. 

2. Komunikasi antara subkultur yang berbeda. Misalnya : antara dokter dengan 

pengacara, atau antara tunanetra dengan tunarungu. 

3. Komunikasi antara suatu subkultur dan kultur yang dominan. Misalnya; 

antara kaum homoseks dan kaum heteroseks, atau antara kaum manula dan 

kaum muda. 

4. Komunikasi antara jenis kelamin yang berbeda yaitu antara pria dan wanita. 

Secara khusus Fungsi komunikasi antarbudaya adalah untuk mengurangi 

ketidakpastian. Karena, ketika seseorang memasuki wilayah orang lain maka 

ia dihadapkan dengan orang-orang yang sedikit banyak berbeda dengan 

pribadinya dalam berbagai aspek (sosial, budaya, ekonomi, status,dll). Pada 

waktu itu pula ia dihadapkan dengan ketidakpastian dan ambiguitas dalam 

komunikasi. 

Gudykunst dan Kim, usaha untuk mengurangi ketidakpastian itu dapat 

dilakukan melalui tiga tahap seleksi, yaitu : 

1. Pra kontak atau tahap pembentukan kesan melalui simbol verbal maupun 

nonverbal (apakah komunikan suka berkomunikasi atau menghindari 

komunikasi). 
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2. Initial contact and imppresion yakni tanggapan lanjutan atau kesan yang 

muncul dari kontak awal tersebut, misal : anda bertanya pada diri sendiri 

Apakah saya seperti dia? Apakah dia mengerti saya? 

3. Closure, mulai membuka diri anda sendiri yang semula tertutup melalui 

atribusi dan pengembangan kepribadian implisit. 

 

E.6 Konsep Tentang Kerukunan Umat Bergama 

Menurut Anoyshoko (2011) Kerukunan umat beragama adalah suatu bentuk 

sosialisasi yang damai dan tercipta berkat adanya toleransi agama. Toleransi 

agama adalah suatu sikap saling pengertian dan menghargai tanpa adanya 

diskriminasi dalam hal apapun, khususnya dalam masalah agama. 

Kerukunan umat beragama adalah hal yang sangat penting untuk mencapai 

sebuah kesejahteraan hidup di negeri ini. Seperti yang kita ketahui, Indonesia 

memiliki keragaman yang begitu banyak. Tak hanya masalah adat istiadat atau 

budaya seni, tapi juga termasuk agama. Walau mayoritas penduduk Indonesia 

memeluk agama Islam, ada beberapa agama lain yang juga dianut penduduk. 

Kristen, Khatolik, Hindu, dan Budha adalah contoh agama yang juga banyak 

dipeluk oleh warga Indonesia. Setiap agama tentu punya aturan masing-masing 

dalam beribadah. Namun, perbedaan ini bukanlah alasan untuk terpecah belah. 

Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, setiap warga harus menjaga 

kerukunan umat beragama di Indonesia agar negara ini tetap menjadi satu 

kesatuan yang utuh. 
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Macam-Macam Kerukunan Umat Beragama di Indonesia 

1. Kerukunan antar pemeluk agama yang sama, yaitu suatu bentuk kerukunan 

yang terjalin antar masyarakat penganut satu agama. Misalnya, kerukunan 

sesama orang Islam atau kerukunan sesama penganut Kristen. 

2. Kerukunan antar umat beragama lain, yaitu suatu bentuk kerukunan yang 

terjalin antar masyarakat yang memeluk agama berbeda-beda. Misalnya, 

kerukunan antar umat Islam dan Kristen, antara pemeluk agama Kristen dan 

Budha, atau kerukunan yang dilakukan oleh semua agama. 

(anoyshoko.wordpress.com, diakses pada 11 Maret 2011) 

 

E.7 Teori Fenomenologi 

 Menurut The Oxford English Dictionary, yang dimaksud dengan 

fenomenologi adalah (a) the science of phenomena as distinct from being 

(ontology), dan (b) division of any science which describes and classifies its 

phenomena. Jadi, fenomenologi adalah ilmu mengenai fenomena yang dibedakan 

dari sesuatu yang sudah menjadi, atau disiplin ilmu yang menjelaskan dan 

mengklasifikasikan fenomena, atau studi tentang fenomena. Dengan kata lain, 

fenomenologi mempelajari fenomena yang tampak di depan kita, dan bagaimana 

penampakannya (Kuswarno, 2009: 1). 

 Tujuan utama fenomenologi adalah mempelajari bagaimana fenomena 

dialami dalam kesadaran, pikiran, dan dalam tindakan, seperti bagaimana 

fenomena tersebut bernilai atau diterima secara estetis. Fenomenologi mencoba 

mencari pemahaman bagaimana manusia mengkonstruksi makna dan konsep-



21 

 

konsep penting, dalam kerangka intersubjektivitas. Intersubjektif karena 

pemahaman individu mengenai dunia dibentuk oleh hubungan seseorang dengan 

orang lain. Walaupun makna yang individu ciptakan dapat ditelusuri dalam 

tindakan, karya, dan aktivitas yang kita lakukan, tetap saja ada peran orang lain di 

dalamnya. 

Pandangan Alfred Schutz dalam (Kuswarno, 2009: 18), manusia adalah 

mahluk sosial, sehingga kesadaran akan dunia kehidupan sehari-hari adalah 

sebuah kesadaran sosial. Dunia individu merupakan dunia intersubjektif dengan 

makna beragama, dan perasaan sebagai bagian dari kelompok. Manusia dituntut 

untuk saling memahami satu sama lain, dan bertindak dalam kenyataan yang 

sama. Dengan demikian ada penerimaan timbal balik, pemahaman atas dasar 

pengalaman bersama, dan tipikasi atas dunia bersama. Melalui tipikasi inilah 

manusia belajar menyesuaikan diri kedalam dunia yang lebih luas, dengan juga 

melihat diri kita sendiri sebagai orang yang memainkan peran dalam situasi 

tipikal. 

Hubungan-hubungan sosial antar manusia ini kemudian membentuk totalitas 

masyarakat. Jadi dalam kehidupan totalitas masyarakat, setiap individu 

menggunakan simbol-simbol yang telah diwariskan padanya, untuk memberi 

makna pada tingkah lakunya sendiri. Singkatnya pandangan deskriptif atau 

interpretatif mengenai tindakan sosial, dapat diterima hanya jika tampak masuk 

akal bagi pelaku sosial yang relevan. 
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F. DEFINISI KONSEPTUAL 

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa konsep untuk membatasi 

penelitian ini, antara lain sebagai berikut: 

F.1 Komunikasi Antarpersonal 

Komunikasi antarpersonal adalah proses pengalihan informasi dari satu orang 

atau sekelompok orang dengan menggunakan simbol-simbol tertentu kepada satu 

orang atau sekelompok lain. Proses pengalihan informasi tersebut selalu 

mengandung pengaruh tertentu (Rohim, 2009: 67). 

F.2 Kerukunan Umat Beragama 

Kerukunan umat beragama adalah suatu bentuk sosialisasi yang damai dan 

tercipta berkat adanya toleransi agama. Toleransi agama adalah suatu sikap saling 

pengertian dan menghargai tanpa adanya diskriminasi dalam hal apapun, 

khususnya dalam masalah agama (Anoyshoko, 2011). 

 

G. Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Kirk dan 

Miller (1986) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu 

dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada 

pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan 

orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya (Moleong, 

1990: 3). 

 Menurut Poerwandari dalam buku Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian 

Perilaku Manusia disebutkan bahwa penelitian kualitatif menghasilkan dan 
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mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkip, wawancara, catatan 

lapangan, gambar, foto, rekaman video dan lain sebagainya (Poerwandari, 2005: 

36). 

 Jenis penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Dalam hal ini 

peneliti dapat mendeskripsikan dan mengetahui komunikasi apa yang dilakukan 

dalam proses kerukunan umat beragama di Desa Balun. 

 

G.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, 

waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2011, sedangkan alasan pemilihan 

tempat penilitian di Desa Balun ini adalah Desa Balun merupakan Desa yang 

memiliki karakteristik yang unik. Di Desa ini memiliki keberagaman agama yang 

syarat akan kerukunan dan toleransi antar umat beragama yang satu dengan yang 

lain. 

 

G.2 Subjek Penelitian 

Subjek yang diteliti dalam informan ini adalah masyarakat Desa Balun. 

Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan Purposive Sampling. 

Dimana para peneliti menentukan terlebih dahulu informan tersebut melalui 

kriteria atau ciri-ciri yang memadai untuk dijadikan sumber informasi. Hal ini 

dapat dilakukan melalui observasi pada fenomena yang terjadi, kemudian memilih 

informan yang tepat untuk dijadikan narasumber. 
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Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mencari karakteristik masing-masing 

informan agar menemukan variasi informan yang heterogen yakni informan yang 

dipilih adalah: 

1. Masyarakat yang sudah lebih dari 20 tahun bertempat tinggal di Desa Balun. 

Informan yang telah bertempat tinggal di Desa Balun lebih dari 20 tahun 

dirasa sudah mengenal dan dapat menjelaskan komunikasi, kebudayaan, 

interaksi masyarakatnya. Terlebih lagi jika ia sejak lahir sudah bertempat 

tinggal di Desa Balun. Hal ini dikarenakan lamanya seseorang tinggal di 

suatu tempat atau daerah akan mempengaruhi pengetahuannya tentang 

wilayah yang ia tempati. 

2. Masyarakat Desa Balun dengan kriteria : 

a. Tokoh Masyarakat Desa Balun. 

Tokoh masyarakat yang dimaksudkan disini adalah orang yang 

mempunyai pengaruh di Desa Balun , yang diantaranya: Kepala Desa 

Balun, pemuka agama Islam, pemuka agama Kristen, dan pemuka agama 

Hindu. 

b. Informan yang berbeda agama dengan keluarganya. 

Informan yang dimaksud disini adalah seseorang yang dalam satu atap 

rumahnya terdiri dari tiga agama, sehingga informan ini merupan 

representasi dari masyarakat Desa Balun yang memiliki perbedaan 

agama, yaitu: Islam, Kristen, dan Hindu. 
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3. Masyarakat yang mengetahui seluk beluk tentang Desa Balun. 

Pengetahuan informan disini sangat penting untuk dapat menggali informasi 

yang sebenarnya. Sehingga, dalam wawancara ada pertanyaan-pertanyaan 

yang mengarahkan informan kepada tujuan peneliti untuk mendapatkan data 

yang dibutuhkan. Apabila informan dirasa tidak bisa menjawab dan 

menjelaskan maka peneliti akan mencari informan yang bisa digali 

informasinya secara jelas dan akurat. 

Berdasarkan kriteria diatas maka diambil 5 (lima) informan masyarakat Desa 

Balun yang dapat memenuhi kriteria dalam penelitian, masing-masing informan 

dengan latar belakang agama yang berbeda yaitu Islam, Kristen, dan Hindu. 

Ketersediaan informan dalam penelitian merupakan pertimbangan yang 

sangat penting di mana permasalahan ini menyangkut pengetahuan & perasaan 

informan. Dengan adanya respon secara sukarela dari informan mempermudah 

bagi peneliti untuk menggali informasi sedalam-dalamnya. Selanjutnya untuk 

pendekatan lebih mendalam dengan informan, peneliti berusaha semaksimal 

mungkin dengan cara berusaha untuk menjadi teman “curhat” (teman mengobrol) 

yang berkaitan dengan komunikasi dalam perbedaan agama di Desa Balun. 

Untuk memperoleh data yang tepat dan akurat, peneliti berusaha tidak hanya 

menjadikan dirinya sebagai seorang teknisi dan hanya tunduk kepada prosedur 

penelitian, tetapi peneliti berusaha menciptakan teknik-teknik supaya informasi 

yang diharapkan dapat tercapai. Pusat dari metodologi ini adalah percaya bahwa 

makna essensial dari komunikasi dalam perbedaan agama hanya dapat digali 

dengan mendengarkan mereka sendiri.  
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G.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan tiga teknik, 

diantaranya sebagai berikut: 

b. Observasi 

 Menurut Marshall (Sugiyono, 2009: 64) melalui observasi, peneliti belajar 

tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Obeservasi yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah observasi terus terang dan tersamar. 

 Peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada 

sumber data bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang 

diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktifitas peneliti. Tetapi dalam 

suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini 

untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih 

dirahasiakan. Kemungkinan jika dilakukan dengan terus terang, maka peneliti 

tidak akan dijadikan untuk melakukan observasi. 

 Alasan peneliti menggunakan observasi adalah dengan observasi peneliti 

dapat memperoleh data yang tidak dapat diperoleh melalui teknik wawancara, 

serta melengkapi data dari hasil teknik lainnya. 

c. Wawancara 

 Untuk mendapat keterangan yang terarah dari para informan dalam penelitian 

ini dilakukan melalui teknik wawancara secara langsung dengan menggunakan 

pedoman wawancara (interview guide). Aktivitas ini dilakukan untuk 

mendapatkan data dan informasi yang sebenarnya dari para informan, sehingga 
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diharapkan dapat diperoleh data yang original, dapat dipercaya serta data sesuai 

dengan fakta apa adanya. 

 Peneliti dalam melakukan wawancara berusaha untuk menciptakan suasana 

santai, spontanitas dan kemauan untuk mengalami kedekatan dan keakraban. Hal 

ini dilakukan agar informan terbangun untuk menyampaikan kejujuran, tidak ada 

rasa canggung dan segan. Dengan kata lain bahwa informan dapat berpartisipasi 

aktif sehingga dapat mengembangkan informan yang unik. 

d. Dokumen 

 Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah lalu. Studi dokemen 

dianggap sebagai pelengkap penggunaan observasi dan wawancara dalam 

penelitian kualitatif. Kegiatan ini peneliti lakukan dengan cara melihat, mencatat, 

dan mengumpulkan catatan-catatan yang berhubungan dengan objek penelitian, 

yang belum peneliti dapatkan melalui observasi dan wawancara. (Sugiyono, 2008: 

240)  

 Dalam penelitian ini, ditunjang pula dengan data-data sekunder yang 

merupakan data pelengkap bagi penelitian ini. Data-data sekunder ini diperoleh 

dari berbagai buku, surat kabat, dan internet. 

 

G.4  Teknik Analisa Data 

Analisa data dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif pada prinsipnya 

berproses secara induksi, interpretasi dan konseptualisasi. Dimana dalam 

penelitian ini akan dianalisis dengan cara melakukan penghalusan bahan/data 

yang masih kasar ke dalam laporan lapangan. Kemudian melakukan 
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penyederhanaan data menjadi beberapa unit informasi yang rinci tetapi sudah 

terfokus. 

Dengan demikian laporan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi 

yang detail (induksi) dapat berupa data yang lebih mudah dipahami, dicarikan 

makna sehingga ditemukan pikiran apa yang tersembunyi di balik cerita mereka 

(interpretasi) dan akhirnya dapat diciptakan suatu konsep (konseptualisasi) 

(Hamidi, 2004: 78-79). 

  

G.5 Teknik Keabsahan Data 

 Teknis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

triangulasi, yang diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang 

telah ada (Sugiyono, 2006: 83). 

Triangulasi dilakukan untuk pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara dan berbagai waktu. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 

triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu di cek 

dengan observasi,  wawancara, dan dokumentasi. Bila dengan tiga teknik pegujian 

kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti 

melakukan diskusi lebih lanjut pada sumber data yang bersangkutan atau yang 

lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar, atau mungkin semua 

benar, karena sudut pandang yang berbeda-beda (Sugiyono, 2006: 84). 

 


