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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA &KERANGKA PIKIR 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Komunikasi Antarbudaya 

Komunikasi dan Kebudayaan merupakan dua konsep yang tidak dapat 

dipisahkan. Pusat perhatian komunikasi dan kebudayaan terletak pada variasi 

langkah dan cara manusia berkomunikasi melintasi komunitas manusia atau 

kelompok social. Pelintasan komunikasi itu menggunakan kode-kode pesan, baik 

secara verbal maupun non verbal, yang secara alamiah selalu digunakan dalam 

semua konteks interaksi. Pusat perhatian studi komunikasi dan kebudayaan juga 

meliputi bagaimana menjajaki makna, pola-pola tindakan, dan bagaimana makna 

serta pola-pola itu diartikuliasi dalam sebuah kelompok social, kelompok budaya, 

kelompok politik, proses pendidikan, bahkan lingkungan teknologi yang 

melibatkan interaksi antarmanusia. (Liliweri, 2003) 

Beberapa pendapat pakar mengenai komunikasi antar budaya, adalah sebagai 

berikut : 

Larry A. Samovar dan Richard E. Porter melalui bukunya Communication 

between Culture mendefinisikan komunikasi antarbudaya sebagai:



10 
 

 
 

 

“Communication between people whose cultural perception and system 

symbol are distinct enough to alter the communication event” (2001:46) 

Charley H. Dood (1991) mengungkapkan jika komunikasi antarbudaya 

meliputi komunikasi yang melibakan peserta komunikasi yang mewakili pribadi, 

antarpribadi, atau kelompok dengan tekanan perbedaan latar belakang kebudayaan 

yang mempengaruhi perilaku komunikasi antar peserta. (Liliweri, 2003) 

Sedangkan pendapat yang dikemukakan Alo Liliweri di bawah ini dirasa 

bias menyimpulkan semua pendapat ahli lain yang dikemukakan di atas: 

 “Komunikasi antarpribadi yang dilakukan oleh komunikator dan 

komunikan yang berbeda (budaya), bahkan dalam satu bangsa sekalipun” 

(2001:14) 

Alo Liliweri menekankan aspek kebangsaan dikeranakan banyak studi 

kepustakaan tentang komunikasi antarbudaya yang menjelaskan seolah-olah yang 

dimaksudkan dengan antarbudaya adalah antarbangsa. 

Dalam terjadinya komunikasi antar budaya, pelaku-pelaku komunikasi 

membutuhkan tingkat keamanan dan sopan satun yang lebih tinggu daripada 

komunikasi yang terjadi pada umumnya, kemampuan seseorang untuk 

memprediksi perilaku atau beberapa aspek tertentu komunikan juga dibutuhkan, 

mengingat interaksi antarbudaya merupakan interaksi antarpribadi dan 

komunikasi pribadi yang dilakukan oleh beberapa orang dengan latar belakang 

kebudayaan yang berbeda. 
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2.1.2  Kebudayaan dalam Komunikasi 

 Edward T. Hall melalui Mulyana, 2007:6 pernah mengatakan jika, 

“Budaya dalah komunikasi, dan komunikasi adalah budaya” maka melalui 

statement ini dapat diketahui hubungan antara komunikasi dan budaya amatlah 

erat, budaya mempengaruhi orang dalam memaknai pesan yang akan dikirimkan 

maupun pesan yang diterima, budaya juga hasil dari komunikasi yang telah 

dilakukan sebelumnya hingga membentuk suatu pemikiran maupun megubah 

pemikiran dan menciptakan budaya. Dengan mempertimbangkan berbagai 

pengertian kebudayaan yang dikatakan oleh beberapa pakar, maka berikut ini 

adalah simpulan dari beberapa definisi tersebut yang dikemukakan oleh Alo 

Liliweri dalam buku Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya: 

“Kebudayaan merupakan suatu unit interpretasi, ingatan, dan 

makna yang ada di dalam manusia, dan bukan sekedar dalam kata-kata. Ia 

meliputi kepercayaan, nilai-nilai, dan norma, semua ini merupakan 

langkah awal di mana kita meras berbeda dalam sebuah wacana. 

Kebudayaan mempengaruhi perilaku manusia karena setiap orang akan 

menampilkan kebudayaan tatkala dia bertindak, seperti tindakan membuat 

ramalan atau harapan tentang orang lain atau perilaku mereka. Terakhir, 

kebudayaan melibatkan karakteristik suatu kelompok manusia dan bukan 

sekedar pada individu” (2002:10) 

2.1.3 Karakteristik Budaya dan Komunikasi 
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 Menurut Hebding dan Glick, kebudayaan memiliki tiga karakteristik 

penting, yaitu (Liliweri, 2003) : 

 1. Kebudayaan itu Dipelajari 

Kebudayaan dapat dipelajari karena interaksi antar manusia 

ditentukan oleh penggunaan symbol dan bahasa verbal maupun non 

verbal, tradisi budaya, nilai-nilai, kepercayaan dan standar perilaku 

semuanya diciptakan oleh kreasi manusia yang ditransimisikan melalui 

interaksi di antara mereka. 

 2. Kebudayaan itu dapat dipertukarkan 

Pertukaran kebudayaan dapat terjadi karena kebiasaan individu 

atau kelompok untuk menunjukkan kualitas kelompok budayanya, dalam 

interaksi dan pergaulan antarmanusia setiap orang mewakili kelompoknya 

lalu menunjukkan kelebihan-kelebihan budayanya dan membiarkan orang 

lain untuk mempelajarinya. 

 3. Kebudayaan itu tumbuh serta berubah 

Kebudayaan terus ditumbuhkembangkan oleh pemilik budayanya, 

karena budaya cenderung tumbuh, luas, dan bertambah. Kebudayaan akan 

berubah semakin kompleks, dan kemudian dikomunikasikan dari satu 

generasi ke generasi lain.  

2.1.4 Fungsi Komunikasi Antarbudaya 
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 1. Fungsi pribadi  

Fungsi pribadi adalah fungsi- fungsi komunikasi yang ditunjukkan 

melalui perilaku komunikasi yang bersumber dari seorang individu. fungsi 

pribadi komunikasi antarbudaya adalah sebagai berikut (Liliweri, 2003): 

A. Menyatakan identitas social 

Dalam proses komunikasi antarbudaya terdapat perilaku 

komunikasi individu yang digunakan untuk menyatakan 

identitas sosial. Perilaku tersebut dinyatakan melalui tindakan 

berbahasa baik secara verbal dan nonverbal. Dari perilaku 

berbahasa itulah dapat diketahui identitas diri maupun sosial. 

B. Menyatakan Integrasi social 

Inti dari konsep intergrasi social adalah menerima kesatuan 

dan persatuan antarpribadi, antar kelompok, namun tetap 

mengakui perbedaa-perbedaan yang dimiliki oleh setiap unsur. 

Salah satu tujuan komunikasi adalah untuk memberikan makna 

yang sama atas pesan yang dibagi antara komunikator dengan 

komunikan. Dalam kasus komunikasi antarbudaya yang 

melibatkan perbadaan budaya antara komunikator dan 

komunikan, maka integrasi social menjadi tujuan utama 

berlangsungnya komunikasi. 

C. Menambah pengetahuan 
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Seringkali komunikasi antarpribadi maupun antarbudaya 

bertujuan untuk menambah pengetahuan bersama dan saling 

mempelajari kebudayaan masing-masing 

D. Melepaskan diri atau Jalan keluar 

Dalam beberapa hal manusia berkomunikasi dengan orang 

lain untuk melepaskan diri atau mencari jalan keluar atas 

masalah yang dihadapi, komunikasi dengan tujuan tersebut bisa 

juga disebut dengan komunikasi yang berfungsi menciptakan 

hubungan yang komplementer dan hubungan yang simetris. 

 2.  Fungsi Sosial 

A. Pengawasan 

Perilaku komunikasi antarbudaya di antara komunikator 

dan komunikan yang berbeda kebudayaan berfungsi untuk 

saling mengawasi satu dan lainnya, pengawasan itu bertujuan 

untuk menginformasikan perkembangan lingkungan masing-

masing.  

B. Menjembatani 

Fungsi komunikasi yang dilakukan antara dua orang dengan 

budaya yang berbeda tersebut merupakan jembatan atas 

perbedaan di anatara mereka, fungsi menjembatani dapat 

terkontrol melalui pesan-pesan yang ditukarkan, keduanya 

saling menjelaskan perbedaan pemahaman atas sebuah pesan 

sehingga menghasilkan makna yang disepakati bersama. 
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C. Sosialisasi Nilai 

Fungsi komunikasi antarbudaya untuk mengajarkan dan 

memperkenalkan nilai-nilai kebudayaan suatu masyarakat 

kepada masyarakat dengan kebudayaan lain. 

D. Hiburan 

Fungsi hiburan juga sering muncul dalam komunikasi 

antarbudaya. Misalnya seoag turis menonton tarian hula-hula 

dan “hawaian” di taman kota yang terletak di Honolulu Zaw, 

Honolulu, Hawai. Hiburan tersebut termasuk dalam kategori 

hiburan antarbudaya. 

2.1.5 Hambatan potensial dalam Komunikasi Antarbudaya 

 Larry A. Samovar dan Richard A. Porter menjelaskan jika ada 8 hambatan 

potensial yang terjadi pada komunikasi antar budaya, namun kedua juga 

mengatakan jika hambatan komunikasi tidak terbatas pada itu saja, juga hambatan 

yang nantinya akan dikemukakan bisa jadi memiliki bias budaya barat 

dikarenakan latar belakang keduanya yang lahir dan tumbuh di Amerika, namun 

hambatan-hambatan yang akan dijabarkan berikut dibuat agar menjadi se-general 

mungkin. (Samovar & Porter, 2001) 

1.  Mencari Kemiripan 

Manusia cenderung mencari kedekatan dengan orang yang 

memiliki kesamaan dalam penampilan, kebiasaan, dan sifat. Manusia juga 

memiliki kecenderungan alami untuk memilih topic pembicaraan yang 
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sama-sama disukai oleh keduanya jika ia bertemu dengan seseorang yang 

baru. Jika hal ini terjadi pada konteks komunikasi antar budaya maka 

keterkaitan antara kecenderungan seseorang untuk mencari teman dengan 

kepribadian yang sama dengan dirinya harus jelas, namun kebudayaan 

telah memberi pengikutnya sebuah pola-pola komunikasi yang seringkali 

berbeda dengan pola dari kelompok budaya lain. Manusia cenderung 

menganggap tempat terbaik dalam pergaulan adalah bersama kelompok-

kelompok yang satu paham atau keyakinan dengan mereka, masalah yang 

bias muncul dari kenyaman tersebut adalah tersisihnya orang-orang yang 

tidak memiliki kesamaan atau bukan bagian dari kelompok tersebut. 

Masih seringkali terjadi, seseorang mengalami kesulitan untuk 

menerima perbedaan budaya dan lebih memilih untuk menutup diri dari 

orang-orang dengan budaya yang berbeda, hal seperti ini adalah salah satu 

alas an mengapa bias dari kesamaan dapat menjadi masalah komunikasi 

yang pontensial. 

2.  Pengurangan Ketidakpastian 

Pada saat seseorang bertemu dengan orang yang asing, hal utama 

yang akan dilakukan oleh keduanya adalah mengurangi ketidakpastian, 

atau meningkatkan kemampuan untuk memprediksi tingkah laku dari 

lawan komunikasinya. Jika kemampuan untuk “memprediksi hal yang 

yang akan dilakukan atau hal yang mungkin terjadi berikutnya” menurun, 

maka ketidakpastian pasti akan meningkat. 
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Ketidakpastian dapat menjadi salah satu dari segala hal yang 

menganggu berlangsungnya komunikasi antar budaya. Pertama, ada 

beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan perilaku yang berurusan 

dengan bagaimana seseorang harus bersikap saat dihadapkan dengan 

situasi tertentu dan orang-orang tertentu, beberapa kebingungan akan cara 

berperilaku yang diakibatkan oleh ketidakpastian dapat mengakibatkan 

stress. Kedua, ada beberapa rangkaian dari pertanyaan kognitif yang 

membawa perasaan tidak pasti dan menghambat kemampuan 

memprediksi. 

Komunikasi adalah alat yang sangat penting yang digunakan untuk 

mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan pengetahuan pada lawan 

komunikasinya, namun bagaimanapun membuat prediksi yang pasti dan 

mengumpulkan informasi untuk mengurangi ketidakpastian adalah hal 

yang sulit ketika seseorang dihadapkan dengan orang lain dengan 

kebudayaan yang berbeda, saat seseorang tersebut gagal dalam memahami 

arti dari perilaku yang ditampilkan, maka ia akan kesulitan dalam 

menggunakan perilaku itu untuk mendefinisikan sebuah situasi dan 

mengurangi ketidakpastia, saat hal itu terjadi seseorang bisa menjadi 

merasa tertekan. 

3.  Stereotyping 

 Peter & Samovar (1991:280) mendefiniskan stereotype sebagai:  
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Persepsi atau kepercayaan yang kita pegang terhadap suatu 

kelompok atau individu berdasarkan sikap atau opini yang kita bangun 

sebelumnya 

Stereotype bukanlah sifat yang dibawa dari lahir, namun stereotype 

adalah sesuatu yang dipelajari dari berbagai cara, stereotype juga dapat 

dibangun melalui kontak-kontak pribadi yang terbatas, dan juga stereotype 

dapat dipelajari melalui bagaimana media massa mempresentasikan suatu 

budaya. 

Efek berbahaya dari stereotyping terhadap komunikasi antarbudaya 

telah dijelaskan secara jelas oleh N.J. Adler yang dikutip oleh Porter dan 

Samovar kedalam buku Communication between Cultures sebagai berikut:  

Stereotype menjadi kontraproduktif saat kita menempatkan 

seseorang pada kelompok yang salah, saat kita salah dalam memahami 

norma suatu kelompok, saat kita secara tidak sopan mengevaluasi suatu 

kelompok atau kategori, saat kita bingung antara stereotype dengan 

gambaran dari individu tertentu dan saat kita gagal untuk mengubah 

stereotype berdasarkan observasi yang aktual. (Porter&Samovar, 

2001:268) 

4.  Prasangka 

Dalam konteks interpersonal dan antarbudaya, prasangka seringkali 

memuat berbagai tingkatan permusuhan. Levin, seperti yang dikutip oleh 
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Porter dan Samovar, mempercayai jika prasangka berhubungan dengan: 

“perasaan negatif, kepercayaan, dan kecenderungan bertindak atau 

perilaku mendiskriminasi yang muncul dan bertentangan dengan manusia 

berdasarkan kebijakan status yang mereka tempati atau yang dianggap 

mereka tempati sebagai bagian dari kelompok minoritas”. 

(Porter&Samovar, 2001:269) 

Sama halnya dengan stereotype, prasangka adalah sesuatu yang 

dipelajari, untuk beberapa orang, prasangka menawarkan sebuah “perasaan 

yang menganggap dirinya unggul” atau “perasaan yang menggap dirinya 

berkuasa”. Beberapa cara seseorang mengungkapkan prasangka dapat 

menuntun orang tersebut pada perilaku kekerasan fisik untuk melawan 

orang-orang diluar kelompok.  

5.  Rasisme 

Rasisme adalah perpanjangan dari prasangka, rasisme mengacu 

kepada perasaan yang meyakini jika salah satu kategori ras ditakdirkan 

untuk menjadi lebih unggul dari ras lainnya. Yang perlu ditanamkan 

kepada orang-orang adalah, hal-hal yang membedakan sekelompok 

manusia adalah kebudayaannya, bukan keturunan bilogis maupun ras. 

Rasisme tetap menjadi halangan yang utama terhadap suksesnya 

komunikasi antarbudaya. 

6.  Kekusaan 
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Akar dari prasangka dan rasisme adalah hal-hal yang berhubungan 

dengan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan unutk mengontrol apa 

yang terjadi untuk menyebabkan sesuatu yang diinginkan untuk terjadi, 

dan untuk menghalangi sesuatu yang tidak diinginkan untuk terjadi, 

masalah yang dapat ditimbulkan adalah kekuasaan biasanya tidak hanya 

mengontrol kehidupan si penguasa, namun juga mengontrol kehidupan 

orang lain. 

Dalam ranah komunikasi antarbudaya, kekuasaan dapat 

diperlihatkan dengan berbagai cara. Pada komunikasi antarbudaya, jumlah 

kekuasaan yang dimiliki atau tidak dimiliki seseorang mempengaruhi 

kepada siapa orang itu berbicara, apa yang dibicarakan oleh orang 

tersebut, dan seberapa banyak kontrol yang diperlukan saat ia berbicara.  

Ada bermacam-macam cara manusia di dunia mengekspresikan 

kekuatan yang dimilikinya, yang tentu saja bentuk-bentuk ekspresi 

tersebut berbeda antara satu budaya dengan budaya lainnya. Pada saat 

terjadinya interaksi antarbudaya, keasadaran para pelaku komunikasi 

terhadap pendekatan satu sama lain terhadap kekuasaana adalah hal yang 

penting. 

7.  Gegar Budaya 

Gegar budaya disebabkan oleh kecemasan yang dihasilkan dari 

hilangnya tanda-tanda familier & simbol-simbol dari hubungan social. 

Gegar budaya akan dialami oleh orang-orang yang harus melakukan 
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kontak langsung dengan anggota dari kelompok budaya lain. Bagi banyak 

orang, gegar budaya dapat ditandai dengan depresi, reaksi fisik yang serius 

(pusing atau mual), kemarahan, mudah marah, atau agresi terhadap budaya 

baru, semua reaksi tersebut dapat menghambat terjadinya komunikasi 

antarbudaya. Namun, gegar budaya tidak saja member dampak negatif, 

ada juga dampak positif yang dihasilkan dari gegar budaya yaitu 

kesempatan pada seseorang untuk mempelajari dirinya sendiri dan diwaktu 

yang sama ia juga mempelajari budaya lain. 

8.  Etnosentrisme 

Nanda dan Warms dalam Porter dan Samovar menawarkan sebuah 

penjelasan kontemporer mengenai etnosentrisme, yaitu sbb: 

Gagasan jika budaya milik seseorang lebih unggul daripada budaya 

lain, dan budaya lain harus diukur berdasarkan sejauh mana mereka hidup 

berdasarkan standar budaya pengukur. Seseorang menjadi etnosentris jika 

orang itu melihat budaya lain melalui pandangan sempit tentang budaya 

atau posisi social yang ia miliki. (Porter&Samovar, 2001) 

Jika digunakan untuk menjauhi maupun memberikan alasan untuk 

menghina orang lain dan juga digunakan untuk menolak perubahan, 

etnosentrime dapat menjadi kondisi yang negatif dan menjadi sesuatu yang 

merusak. Etnosentris dapat mengakibatkan pengasingan budaya minoritas 

dari budaya dominan atau satu kelompok dari kelompok lain. 
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2.1.6 Teori Anxiety-Uncertainty Management William Gudykunst 

 Teori Anxiety-Uncertainty Management (teori pengelolaan kecemasan dan 

ketidakpastian) adalah perpanjangan dari teori Uncertainty Reduction (teori 

pengurangan ketidakpastian) milik Charles Berger. Beberapa hal yang termasuk 

dalam ketidakpastian adalah keraguan yang dimiliki seseorang tentang 

kemampuan dirinya untuk memprediksi hasil dari pertemuan yang telah ia 

lakukan dengan orang asing, hal lain yang termasuk dalam ketidakpastian adalah 

keraguan seseorang tentang apa yang terjadi di masa lalu, seperti seseorang yang 

menggunakan akalnya untuk mengulas kembali kejadian yang pernah terjadi, 

orang tersebut mungkin tidak dapat menjelaskan mengapa ia bertingkah seperti itu 

di masa lalu. Jadi yang dapat ditarik dari dua hal yang dijelaskan diatas adalah, 

ketidakpastian aadalah hal-hal yang berhubungan dengan pemikiran, sedangkan 

mengenai kecemasan, Gudykunst melalui Griffin (2003:429) mendifinisikan 

kecemasan sebagai: “perasaan sulit, tegang, gelisah, atau khawatir tentang sesuatu 

yang mungkin terjadi”, jadi sesuatu yang dapat digambarkan dari definisi diatas 

adalah,  kecemasan merupakan sesuatu yang berhubungan dengan perasaan. 

 William Gudykunst melalui Littlejohn & Foss (2011) menemukan bahwa 

semua budaya berusaha untuk mengurangi ketidakpastian pada tahap awal sebuah 

pembangunan hubungan, namun mereka melakukannya dengan cara yang 

berbeda-beda. Perbedaan itu dapat dijelaskan dengan yang mana yang anggota 

dari budaya konteks rendah atau budaya konteks tinggi, yang mana perbedaan 

diantara keduanya akan dijelaskan pada sub-bab berikutnya. 



23 
 

 
 

 

 Kecemasan dan ketidakpastian bukan sesuatu yang selalu buruk, 

Gudykunst melalui Griffin (2003) mengatakan dengan tegas jika tingkat minimal 

dari kedua hal itu diperlukan untuk mendorong seseorang untuk berkomunikasi 

dengan lebih baik, jika seseorang merasa sama sekali tidak memiliki ketegangan 

pada pertemuan antar kelompok, ia akan merasa bosan sehingga tidak lagi  

memperdulikan apa yang sedang dibicarakan orang lain. Batas kecemasan yang 

paling rendah adalah sejumlah kecil kemampuan seseorang merasakan adrenalin 

yang mengalir melalui pembuluh darah untuk mendorongnya berkomunikasi 

secara efektif. Dengan demikian, batas minimal dari ketidakpastian adalah 

“prediksi paling rendah terhadap tingkah laku orang asing”. Jika seseorang tidak 

ingin tahu mengenai orang asing, ia seringkali tidak terlalu memperhatikan 

pembicaraan dan seringkali salah menginterpretasikan kata yang ia dengar. 

 Jika satu hal yang berlalik terjadi, seperti satu titik dimana kecemasan 

dapat menjadi sangat besar sehingga mengakibatkan seseorang menjadi tidak 

berdaya karena merasa takut. Pada titik ekstrim ini, perubahan drastis akan terjadi 

pada cara orang berkomunikasi. Sejak mereka tidak lagi berkonsentrasi kepada 

pesan atau pembawa pesan, mereka akan terjebak pada stereotip negative atau 

akan menarik diri dari percakapan yang berlangsung. Saat ketidakpastian 

mencapai batas atas, seseorang akan kehilangan semua kepercayaan diri mereka 

tentang kemampuan mereka untuk memprediksi tingkah laku orang lain, dan 

komunikasi tidak lagi terasa berguna. Teori AUM menyatakan jika komunikasi 

yang efektif hanya mungkin terjadi saat tingkatan kecemasan dan ketidakpa stian 

partisipan berada diantara batas atas dan bawah. Dalam rentang menengah itu, jika 
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seseorang secara sadar mengurangi kecemasan dan ketidakpastian, Gudykunst 

menjamin jika orang itu akan menjadi lebih efektif dalam situasi komunikasi antar 

kelompok. (Griffin, 2003) 

 Menurut teori AUM, kesadaran adalah cara seorang anggota suatu 

kelompok dan orang asing (bukan anggota kelompok tersebut) untuk dapat 

mengurangi kecemasan dan ketidakpastian hingga ke tingkatan terbaik. 

Melakukan segala interaksi dengan kesadaran, atau tingkah laku yang sudah diatur 

sebelumnya, bukan tingkah laku yang spontan, akan membantu seseorang dengan 

baik jika „peran‟ terlihat familier dan seluruh „pemain‟ mengetahui bagiannya 

masing-masing, namun Gudykunst mengingatkan jika pembicaraan yang tidak 

dipikiran lebih dulu dalam situasi antarbudaya dapat meningkatkan ketegangan 

dan kebingungan yang sudah ada sebelumnya. (Griffin, 2003) 

 Adapun hal-hal yang dapat terjadi dan menyebabkan munculnya 

kecemasan dan ketidakpastian dalam diri seseorang juga telah disebutkan oleh 

Gudykunst dan ditampilkan dengan sebutan superficial cause dalam representasi 

skematik teori pengelolaan kecemasan dan ketidakpastian, yang termasuk dalam 

superficial cause dalam teori ini adalah: Diri dan konsep diri, motivasi untuk 

berinteraksi, rekasi terhadap orang asing, kategorisasi social pada orang asing, 

proses situasional, koneksi dengan orang asing, dan interaksi etis. 
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GAMBAR 1. Representasi skematik teori AUM 

Sumber : Em Griffin, A First Look at Communication Theory 

Skema teori AUM yang disajikan diatas menjelaskan mengenai bagaima 

cara mencapai komunikasi yang efektif melalui pengelolaan kecemasan dan 

ketidakpastian. Efektifitas komunikasi sebagai tujuan ditempat di sisi kanan dari 

bagan. Tujuh kategori umum adalah ringkasan dari penyebab-penyebab yang 

dangkal dari komunikasi efektif. Faktor- faktor dangkal tersebut secara tidak 

langsung mempengaruhi evektifitas komunikasi melalui pengaruh langsung hal-

hal itu terhadap kemampuan mengelola kecemasan dan ketidakpastian. Gudykunst 

menyebut penyebab-penyebab itu “dangkal”, bukan berarti hal itu adalah sebab-

sebab yang tidak penting, hal-hal tersebut merupakan faktor-faktor permukaan 

dalam artian mempertimbangkan peran dari kecemasan dan ketidakpastian pada 

proses komunikasi. Menjadi seseorang yang penuh kesadaran dalam 
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berkomunikasi sangat diperlukan untuk mencapai efektivitas komunikasi jika 

kecemasan dan ketidakpastian ada diatas batas atas atau dibawah batas bawah, 

dan kesadaran dapat membantu komunikasi efektif jika kecemasan atau 

ketidakpastian berada diantara kedua batas. (Ziying, Cheng: 2014) 

2.1.7 High and Low Context Culture, Edward T. Hall 

 Usaha suatu budaya untuk mengurangi ketidakpastian akan berbeda 

dengan usaha budaya lain untuk hal yang sama, perbedaan cara-cara pengurangan 

ketidakpastian ini tergantung pada konteks budaya mana suatu budaya itu berasal. 

Konsep tentang konteks budaya ini dibangun oleh Edward T. Hall, beliau 

membagi budaya kedalam 2 konteks, yaitu budaya konteks rendah dan budaya 

konteks tinggi, cirri-ciri dai kedua buday tersebut akan dijelaskan sebagai berikut : 

1.  Budaya Konteks Rendah 

Orang-orang dengan budaya konteks rendah adalah orang yang 

berfikir logis, linear, individual dan berorientasi pada tindakan, orang-

orang ini juga menghargai logika, fakta, dan keterusterangan. 

Menyelesaikan masalah berarti menyusun fakta dan mengevaluasinya 

berturut-turut, pengambilan keputusan lebih berdasarkan fakta daripada 

intuisi. Proses diskusi diakhiri oleh tindakan, juga komunikator diharapkan 

untuk berterus terang, ringkas, dan efisian dalam menyampaikan tindakan 

apa yang diharapkan. Orang-orang dengan budaya konteks rendah 

mengusakan untuk menggunakan kata-kata yang tepat dan 

memaksudkannya untuk dapat dipahami secara harfiah.  
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2.  Budaya Konteks Tinggi 

Para penganut budaya konteks tinggi lebih relative, kolektifis, 

intuitif, dan kontemplatif, ini berarti jika orang-orang tersebut menakankan 

hubungan interpersonal. Proses membangun kepercayaan adalah hal yang 

penting dalam setiap transaksi bisnis, budaya ini disebut kolektifis karena 

lebih memilih keharmonisan kelompok daripada pencapaian individual. 

Dalam percakapan budaya konteks tinggi, secara muatan, kata-kata tidak 

begitu penting, nada suara komunikator, mimic wajah, gesture, postur, dan 

bahkan latar belakang keluarga komunikator bias mempengaruhi makna 

pesan yang sesungguhnya. Komunikasi konteks tunggi lebih bertele-tele 

dan lebih formal, penggunaan kata-kata yang dirangkai terlebih dahulu, 

kerendahan-hati dan permintaan maaf yang rumit adalah sesuatu yang 

umum dilakukan. 

Berkenaan dengan deskripsi diatas berikut ini adalah tabel yang 

mendukung statemen yang telah diberikan sebelumnya mengenai budaya konteks 

rendah maupun budaya konteks tinggi, melalui table yang dibuat oleh Edward T. 

Hall berikut akan disajikan Negara-negara pengikut budaya konteks rendah 

maupun Negara-negara konteks tinggi dan juga Negara-negara yang berada 

diantara budaya konteks tinggi dan rendah: 
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High Context Culture 

Japan 

Arab Countries  

Greece 

Spain 

Italy 

England 

France 

North America  

Scandinavian Countries  

German-Speaking Countries  

Low Context Culture 

 

Tabel 1.  Daftar Negara budaya konteks tinggi dan rendah 

Sumber : Hall&Hal,1990 melalui Communication Style and Cultural Features in High/Low 

Context Communication Cultures: A Case Study of Finland, Japan and India, 2008  

2.2 Kerangka Pikir 

 Ketika seseorang dari suatu budaya datang dan tinggal di tempat baru yang 

memiliki budaya berbeda atau bahkan sama sekali berbeda dengan budaya asalnya 

maka aka nada beberapa kesulitan yang akan dirasakan, kesulitan-kesulitan ini 

akan mengakibatkan rasa tidak nyaman, penolakan terhadap budaya baru, stress 

atau bahkan mempengaruhi kondisi fisik. Bila seseorang mengalami penolakan 
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maka hal yang sulit baginya untuk melakukan komunikasi yang efektif pada 

kelompok di budaya baru yang ditinggalinya, bagaimana ia bisa menjalani 

kehidupan bila ia tidak berkomunikasi, komunikasi adalah salah satu pemicu 

teradinya hubungan, manusia sebagai makhluk social tidak akan bisa hidup tanpa 

berhubungan dengan orang lain.  

Cara seseorang untuk mengurangi ketidakpastian pada tahap awal 

membangun hubungan dipengaruhi oleh dari konteks budaya mana ia berasal. Jika 

seseorang bisa mendefinisikan penyebab-penyebab terjadinya penyebab dangkal 

yang dapat memicu terjadinya kecemasan dan ketidakpastian maka mereka bisa 

merumuskan langkah apa yang akan mereka lakukan untuk mengurangi 

kecemasan dan ketidakpastian tersebut yang nantinya dapat mengarahkan mereka 

pada efektifnya komunikasi yang terjadi antara ia dan masyarakat budaya baru 

sehingga mereka tidak lagi merasakan dampak buruk dari perbedaan budaya yang 

mereka alami. Yang peneliti fokuskan dalam penelitian ini adalah untuk 

menemukan dan mengetahui secara rinci hal-hal yang menjadi superficial cause 

dalam diri mereka pada komunikasi antar budaya, dan kemudian akan diurutkan 

dari faktor yang paling dominan ke faktor yang kurang dominan terjadi dalam 

pembentukan kecemasan dan ketidakpastian dalam diri mereka. 

Adapun bagan alur dari kerangka pikir pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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Subjek dengan budaya 

konteks tinggi. 

Subjek dengan budaya 

konteks rendah 

Diri dan Konsep 

Diri 

Motivasi untuk 

Berinteraksi 

Reaksi terhadap 

orang asing 

Kategori social 

dari orang asing 

Proses situasional 

Hubungan 

dengan orang 
asing 

Interaksi etis 

GAMBAR 2. Kerangka Pikir 


