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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi Interpersonal 

2.1.1 Pengertian 

Menurut Effendi, pada hakekatnya komunikasi interpersonal adalah 

komunikasi  antar komunikator dengan komunikan, komunikasi jenis ini 

dianggap paling efektif dalam upaya mengubah sikap, pendapat atau perilaku 

seseorang, karena sifatnya yang dialogis berupa percakapan. Arus balik 

bersifat langsung, komunikator mengetahui tanggapan komunikan ketika itu 

juga. Pada saat komunikasi dilancarkan, komunikator mengetahui secara pasti 

apakah komunikasinya positif atau negatif, berhasil atau tidaknya. Jika ia dapat 

memberikan kesempatan pada komunikan untuk bertanya seluas-luasnya. 

2.1.2 Fungsi Komunikasi Interpersonal 

Fungsi Komunikasi interpersonal sebagai berikut: 

1) Untuk mendapatkan respon/ umpan balik. Hal ini sebagai salah 

satu tanda efektivitas proses komunikasi.  

2) Untuk melakukan antisipasi setelah mengevaluasi respon/ 

umpan balik. 
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3) Untuk melakukan kontrol terhadap lingkungan sosial, yaitu 

komunikator dapat melakukan modifikasi perilaku orang lain 

dengan cara persuasi.  

2.1.3 Tujuan Komunikasi Interpersonal 

Menurut Riswadi dalam buku Ilmu Komunikasi (2009:87), tujuan 

komunikasi interpersonal sebagai berikut : 

1) Mengenal diri sendiri dan orang lain 

2) Mengetahui dunia luar 

3) Menciptakan dan memelihara hubungsn menjadi lebih 

bermakna 

4) Mengubah sikap dan perilaku 

5) Bermain dan mencari hiburan 

6) Membantu 

Dari keenam tujuan diatas dapat dikelompokan kedalam 2 

perspektif, yaitu: pertama, tujuan tersebut dapat dilihat sebagai 

factor-faktor motivasi atau alasan mengapa kita terlibat dalam 

komunikasi antarpribadi. Kedua, tujuan tersebut dipandang sebagai 

hasil atau akibat umum dari komunikasi antarpribadi. 
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2.1.4    Karakteristik Komunikasi Interpersonal 

Judy C. Pearson dalam Suranto, Komunikasi Interpersonal. (2011: 

23) mengklasifikasikan karakteristik komunikasi antarpribadi adalah 

sebagai berikut :  

1) Komunikasi antarpribadi dimulai dengan diri pribadi (self). 

Berbagai persepsi komunikasi yang menyangkut pemaknaan 

berpusat pada diri kita, artinya dipengaruhi oleh pengalaman 

dan pengamatan kita. 

2)  Komunikasi antarpribadi bersifat transaksional. Anggapan ini 

mengacu pada pihak-pihak yang berkomunikasi secara 

serempak dan bersifat sejajar, menyampaikan dan menerima 

pesan. 

3) Komunikasi antarpribadi mencakup aspek-aspek isi pesan dan 

hubungan antarpribadi.Artinya, isi pesan dipengaruhi oleh 

hubungan antarpihak yang berkomunikasi.  

4) Komunikasi antarpribadi mensyaratkan kedekatan fisik antar 

pihak yang berkomunikasi.  

5) Komunikasi antarpribadi melibatkan pihak-pihak yang saling 

bergantung satu sama lainnya dalam proses komunikasi. 
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6) Komunikasi antarpribadi tidak dapat diubah maupun diulang, 

seperti yang diungkapkan oleh Sendjaja (2005), dalam Suranto 

(2011: 26). 

2.1.5 Model Komunikasi Interpersonal  

Menurut Julia T. Wood model komunikasi interpersonal terbagi 

menjadi tiga, yakni  :  

1) Model Linear 

Model pertama dalam komunikasi interpersonal digambarkan 

sebagai bentuk yang linear atau searah, proses di mana 

seseorang bertindak terhadap orang lain.   

 

 

 

 

Gambar 1 : Model Komunikasi Linear 
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2) Model Interaktif  

Menggambarkan komunikasi sebagai proses di mana 

pendengar memberikan umpan balik sebagai respon terhadap 

pesan yang disampaikan oleh komunikan. Model interaktif 

menyadari bahwa komunikator menciptakan dan 

menerjemahkan pesan dalam konteks pribadinya. Semakin 

banyak pengalaman komunikator dalam berbagai kebudayaan, 

akan semakin baik pemahamannya terhadap orang lain.  

Gambar 2 : Model Komunikasi Interaktif 
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menganggap bahwa gangguan muncul di seluruh proses 

komunikasi interpersonal. Pengalaman dari setiap komunikator 

dan pengalaman yang di bagikan dalam proses komunikasi 

berubah setiap waktu.  

2.2 Teori Akomodasi 

2.2.1 Pengertian  

Menurut Howard Giles Teori Akomodasi menjelaskan bagaimana dan 

mengapa kita menyesuaikan kebiasaan komunikasi kita diterapkan ke 

orang lain. “Formulated by Howard Giles and his colleagues, 

accommodation theory explains how and why we adjust our 

communication behaviors to the action of others”. ( Littlejohn dan foss, 

2008:218). 

Pengalaman mengenai komunikasi interpersonal pernah dialami oleh 

tiap individu, yang terjadi pada perbedaan dalam kelompok budaya, 

perbedaan pada kelompok usia, ataupun perbedaan mengenai perilaku 

verbal dan non verbal. Didalam hubungan interpersonal ini orang 

menyesuaikan komunikasi mereka dengan orang lain. Sehingga adaptasi 

merupakan inti dari teori akomodasi komunikasi yang dikembangkan oleh 

Howard Giles.  

Kesimpulan mengenai teori akomodasi komunikasi adalah bahwa 

ketika pembicara berinteraksi, mereka menyesuaikan pembicaraan, pola 
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vocal, dan/atau tindak-tanduk mereka untuk mengakomodasi orang lain. 

Ricard dan Turner menjelaskan bahwa akomodasi sebagai kemampuan 

untuk menyesuaikan, memodifikasi, atau mengatur seseorang dalam 

responnya terhadap orang lain (West dan Turner, 2010:218). 

 2.2.2 Asumsi Teori Akomodasi 

Akomodasi dipengaruhi oleh beberapa keadaan personal, situasional, dan 

budaya, Giles mengidentifikasikan beberapa asumsi berikut ini (West dan 

Turner, 2010:219) : 

1) Persamaan dan perbedaan berbicara dan perilaku terdapat di 

dalam semua percakapan. 

Pengalaman dan latar belakang yang bervariai akan 

menentukan sejauh mana orang akan mengakomodasi orang 

lain. Semakin mirip sikap dan keyakinan kita dengan orang 

lain, makin kita tertarik kepada dan mengakomodasi orang 

lain. 

2) Cara dimana kita memersepsikan tuturan dan prilaku orang lain 

akan menentukan bagaimana kita mengevaluasi sebuah 

percakapan. 

Asusmsi yang kedua terletak baik pada persepsi dan evaluasi. 

Persepsi (perception) adalah proses memperhatikan dan 
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menginterpretasikan pesan, sedangkan (evaluation) merupakan 

proses menilai percakapan.  

3) Bahasa dan perilaku memberikan informasi mengenai status 

social dan keanggotaan kelompok. 

Bahasa memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan 

status dan keanggotaan kelompok diantara para komunikator 

didalam sebuah percakapan.  

4) Akomodasi bervariaasi dalam hal tingkat kesesuaian, dan 

norma mengalahkan proses akomodasi.  

Fokus asumsi terakhir terletak pada norma, dan isu mengenai 

kepantasan sosial. Kita telah melihat bahwa akomodasi dapat 

bervariasi dalam hal kepantasan sosial. Hal ini sebabkan 

karena, tidak setiap akomodasi yang kita lakukan dikatakan 

pantas. 

2.2.3 Cara Beradaptasi 

Teori akomodasi komunikasi menyatakan bahwa dalam percakapan orang 

memiliki pilihan (West dan Turner, 2010:222), pilihan ini dibagi menjadi 

konvergensi, divergensi, dan akomodasi berlebihan. 

1) Konvergensi : Melebur Pandangan 
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Ricard dan Turner  mendefinisikan konvergensi adalah strategi 

yang digunakan untuk beradaptasi dengan perilaku orang lain. 

Orang akan beradaptasi terhadap kecepatan bicara, jeda, 

senyuman, tatapan mata, dan perilaku verbal dan nonverbal 

lainnya. 

2) Divergensi : Hiduplah Perbedaan 

Divergensi menurut Ricard dan Turner adalah strategi yang 

digunakan untuk menonjolkan perbedaan verbal dan non verbal 

diantara para komunikator.  

3) Akomodasi Berlebihan : Miskomunikasi dengan Tujuan 

Akomodasi berlebihan (overaccomodation) adalah mencoba 

melakukan secara berlebihan usaha-usaha dalam mengatur, 

memodifikasi, atau merespon orang lain. Akomodasi 

berlebihan dapat terjadi dalam tiga bentuk : 

1. Akomodasi berlebihan sensoris (sensory overaccomodation) 

terjadi ketika seseorang pembicara beradpatasi secara 

berlebihan pada lawan bicaranya yang dianggap terbatas 

dalam hal tertentu. 

2. Akomodasi berlebihan ketergantungan (dependency 

overaccomodation ), yang terjadi ketika seorang pembicara 

secara sadar atau tidak sadar menempatkan pendengar dalam 
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peranan status yang lebih rendah, dan pemdengar dibuat 

tampak tergantung pada pembicara. Dalam akomodasi ini 

pendengar juga percaya bahwa pembicara juga 

mengendalikan percakapan untuk menunjukkan status yang 

lebih tinggi. 

3. Akomodasi berlebihan intergroup (intergroup 

overaccomodation), terjadi ketika pembicara menempatkan 

pendengar didalam kelompok budaya tanpa mengakui 

keunikan individu.inti dari akomodasi ini adalah stereotip, 

dan dapat muncul dampak yang sangat parah.  

2.2 Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

 Pendidikan pada masa usia dini merupakan wahana pendidikan 

yang sangat fundamental dalam memberikan kerangka dasar terbentuk 

dan berkembangnya dasar-dasar pengetahuan, sikap dan keterampilan 

pada anak. Keberhasilan proses pendidikan pada masa dini tersebut 

menjadi dasar untuk proses pendidikan selanjutnya (Wahyudin dan 

Agustin, 2011:6). 

 Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang paling 

mendasar dan paling sesuai dalam penggembangan sumber daya 

manusia. Karena rentang anak usia dini merupakan rentang usia kritis 

dan sekaligus strategis dalam proses pendidikan yang dapat 
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mempengaruhi proses serta hasil pendidikan pada tahap selanjutnya. 

Periode ini merupakan periode kondusif untuk menumbuh 

kembangkan berbagai kemampuan fisik, kognitif, Bahasa, social 

emosional, dan spiritual.  

2.3.1 Tujuan PAUD : 

 Secara umum tujuan PAUD adalah mengembangkan berbagai potensi 

anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan 

diri dengan lingkungannya. Secara khusus tujuannya adalah : 

1) Terciptanya tumbuh kembang anak usia dini yang optimal 

melalui peningkatan pelanyanan prasekolah. 

2) Terciptannya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan 

sikap orang tua dalam upaya membina tumbuh kembang 

anak secara optimal. 

3) Mempersiapkan anak usia dini kelak siap masuk 

pendidikan dasar. 

 2.3.2 Fungsi PAUD  

1) Fungsi adaptasi, berperan dalam membantu anak 

melakukan penyesuaian diri dengan berbagai kondisi 

lingkungan serta menyesuaikan diri dengan keadaan dalam 

dirinya sendiri. 
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2) Fungsi sosialisasi, berperan dalam membantu anak 

memiliki keterampilan social yang berguna dalam 

pergaulan dan kehidupan sehari-hari dimana ia berada. 

3) Fungsi pengembangan, berkaitan dengan pengembangan 

berbagai potensi yang dimiliki anak. 

4) Fungsi bermain, pada hakikatnya bermain itu sendiri 

merupakan hak anak sepanjang rentang kehidupannya. 

5) Fungsi ekonomik, pendidikan yang terencana pada anak 

merupakan investasi jangka panjang yang dapat 

menguntungkan pada setiap perkembangan selanjutnya 

(Wahyudin dan Agustin, 2011:10-11). 

2.4 Pengertian Karakter 

  Karakter berarti tabiat atau kepribadian seseorang. Zubaedi 

(2011: 8) mendefinisikan karakter sebagai suatu penilaian subjektif 

terhadap kepribadian seseorang yang berkaitan dengan atribut 

kepribadian yang dapat atau tidak dapat diterima masyarakat. Karakter 

merupakan keseluruhan kodrati dan disposisi yang telah dikuasai secara 

stabil yang mendifinisikan seseorang individu dalam keseluruhan tata 

perilaku psikisnya yang menjadikan tipikal dalam cara berfikir dan 

bertindak. 



20 
 

Zainal dan Sujak (2011: 2) menyatakan karakter mengacu pada 

serangkaian sikap (attitudes), perilaku (bahaviors), motivasi (motivation), 

dan ketrampilan (skills). Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti 

“to mark” atau menandai dan memfokuskan bagimana mengaplikasikan 

nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Berdasarkan 

pembahasan di atas dapat ditegaskan bahwa karakter merupakan 

kepribadian yang menjadikan tipikal dalam cara berfikir dan bertindak 

yang melekat pada diri seseorang. Karakter terdiri atas tiga unjuk perilaku 

terdiri atas pengetahuan moral, perasaan berlandaskan moral, dan perilaku 

berlandaskan moral. Karakter yang baik terdiri atas proses tahu dimana 

yang baik, keinginan melakukan yang baik, dan melakukan yang baik. 

2.4.1 Nilai-Nilai Karakter Untuk Siswa 

  Nilai-nilai karakter yang dijadikan sekolah sebagai nilai-nilai 

utama yang diambil/disarikan dari butir-butir standar kompetensi lulusan 

dan mata pelajaran yang ditargetkan untuk diinternalisasi oleh peserta 

didik. Tim Pendidikan Karakter Kemendiknas dalam buku induk 

pembangunan karakter menjabarkan nilai-nilai tersebut antara lain:  

1) Nilai karakter dalam hubungan dengan Tuhan (religius) 

Pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu 

berdasarkan pada nilai-nilai ajaran agamanya. 

2) Nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri 
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1. Jujur, perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya 

sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap diri dan pihak lain. 

2. Bertanggung jawab, sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang 

seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, 

lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan YME. 

3. Bergaya hidup sehat, segala upaya untuk menerapkan kebiasaan 

yang baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan 

menghindarkan kebiasaan buruk yang dapat mengganggu 

kesehatan. 

4. Disiplin, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh 

pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

5. Kerja keras, perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan 

tugas (belajar/pekerjaan) dengan sebaik-baiknya. 

6. Percaya diri, sikap yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap 

pemenuhan tercapainya setiap keinginan dan harapannya. 

7. Berjiwa wirausaha, sikap dan perilaku yang mandiri dan pandai 

atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi 
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baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, 

memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. 

8. Berfikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, berpikir dan 

melakukan sesuatu secara kenyataan atau logika untuk 

menghasilkan cara atau hasil baru dan termutakhir dari apa yang 

telah dimiliki. 

9. Mandiri, sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada 

orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

10. Ingin tahu, sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang 

dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 

11. Cinta ilmu, cara berpikir, bersikap dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi 

terhadap pengetahuan. 

3) Nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama 

1. Sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain  

Sikap tahu dan mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi 

milik/hak diri sendiri dan orang lain serta tugas/kewajiban diri 

sendiri serta orang lain. 

2. Patuh pada aturan-aturan sosial 
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Sikap menurut dan taat terhadap aturan-aturan berkenaan dengan 

masyarakat dan kepentingan umum. 

3. Menghargai karya dan prestasi orang lain 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan 

sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui dan 

menghormati keberhasilan orang lain. 

4. Santun 

Sifat yang halus dan baik dari sudut pandang tata bahasa maupun 

tata perilakunya ke semua orang. 

5. Demokratis 

Cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan 

kewajiban dirinya dan orang lain. 

4) Nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan (peduli sosial 

dan lingkungan) 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada 

lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya 

untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi dan selalu 

ingin memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang 

membutuhkan. 

5) Nilai kebangsaan 
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1. Nasionalis 

Cara berfikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, 

kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, 

lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya. 

2. Menghargai keberagaman  

Sikap memberikan respek/hormat terhadap berbagai macam hal 

baik yang berbentuk fisik, sifat, adat, budaya, suku, dan agama. 

2.4.2 Pengembangan Karakter di Sekolah 

  Pengembangan karakter di sekolah harus dilakukan secara 

sistematis dan berkesinambungan. Muslich dan Masnur (2011: 36) 

menyatakan pembentukan karakter harus dilakukan secara sistematis dan 

berkesinambungan yang melibatkan aspek knowledge, felling, loving, dan 

action. Lebih lanjut Zainal dan Sujak (2011: 9) menjelaskan bahwa 

karakter dikembangkan melalui tahap pengetahuan (knowing), 

pelaksanaan (acting), menuju kebiasaan (habit). Hal ini berarti, karakter 

tidak sebatas pada pengetahuan. Seseorang yang memiliki pengetahuan 

tentang kebaikan belum tentu mampu bertindak sesuai dengan 

pengetahuannya itu kalau tidak terlatih untuk melakukan kebaikan 

tersebut. Karakter menjangkau wilayah emosi dan kebiasaan diri, dengan 

demikian diperlukan komponen karakter yang baik yaitu pengetahuan 

tentang moral, perasaan tentang moral, dan perbuatan moral.  
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  Tim Pendidikan Karakter Kemendiknas (2010:13) menjelaskan 

bahwa pengembangan dan pembinaan karakter di sekolah adalah 

dilakukan melalui cara sebagai berikut: 

1) Pembelajaran 

 Pada dasarnya kegiatan pembelajaran, selain untuk menjadikan peserta 

didik menguasai kompetensi (materi) yang ditargetkan, juga dirancang 

untuk menjadikan peserta didik mengenal, menyadari/peduli, 

menginternalisasika nilai-nilai, dan menjadikan perilaku. Zainal dan 

Sujak (2011:11) menyatakan pendidikan karakter secara terpadu di dalam 

pembelajaran adalah pengenalan-pengenalan nilai-nilai, fasilitasi 

diperolehnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai, dan 

penginternalisasian nilai-nilai kedalam tingkah laku peserta didik sehari-

hari melalui proses pembelajaran, baik yang berlangsung di dalam 

maupun di luar kelas pada semua mata pelajaran.  

2) Kegiatan ko-kurikuler dan atau kegiatan ekstrakurikuler 

 Demi terlaksananya kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler yang 

mendukung pendidikan karakter, perlu didukung dengan dengan 

perangkat pedoman pelaksanaan, pengembangan kapasitas sumber daya 

manusia dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan karakter, dan 

revitalisasi kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler yang sudah ada ke 

arah pengembangan karakter. 
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3) Alternatif pengembangan dan pembinaan karakter di sekolah sebagai 

aktualisasi budaya sekolah. 

 Pada tingkat institusi, pendidikan karakter mengarah pada 

pembentukan budaya sekolah. Menurut Muslich dan Masnur (2011: 81), 

budaya sekolah merupakan ciri khas, karakter atau watak, dan citra 

sekolah tersebut di mata masyarakat luas. Dengan demikian diperlukan 

pengembangan dan pembinaan karakter di sekolah sebagai aktualisasi 

budaya sekolah merupakan bagian penting dalam pembentukan karakter 

peserta didik agar dapat berjalan efektif.  

4) Kegiatan keseharian di rumah dan di masyarakat 

 Pendidikan karakter bukan sekedar pengetahuan saja, melainkan harus 

dilanjutkan dengan upaya menumbuhkan rasa mencintai perilaku yang 

baik dan dilakukan setiap hari sebagai pembiasaan. Seseorang yang 

memiliki pengetahuan kebaikan belum tentu mampu bertindak sesuai 

dengan pengetahuannya, jika tidak terlatih untuk melakukan kebaikan 

tersebut. Dalam kegiatan ini sekolah dapat mengupayakan terciptanya 

keselarasan antara karakter yang dikembangkan di sekolah dengan 

pembiasaan di rumah dan masyarakat. 

2.5  Penelitian Terdahulu 

 Penelitian tentang teori akomodasi sebelumnya pernah 

dilakukan oleh Maria Ulpa (2014) yang menggunakan judul 
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“Akomodasi Komunikasi dalam Interaksi Antarbudaya Studi Pada 

Himpunan Pelajar Patani Di Indonesia dalam Mengkomunikasikan 

Identitas Budaya”, yang hasilnya menunjukkan bahwa akomodasi 

komunikasi dalam interaksi antar budaya pada mahasiswa yang 

berasal dari Patani Thailand, yaitu mereka menyesuaikan dan 

menunjukkan perilaku apa adanya tanpa ada modifikasi komunikasi 

terutama dalam hal percakapan. 

 Selain itu terdapat penelitian terdahulu yang juga membahas 

tentang teori akomodasi. Penelitian ini dilakukan oleh Selly Marlita 

(2014) dengan judul “Penerapan Teori Akomodasi Antar Karyawan 

Divisi Komunikasi Untuk Mewujudkan Visi PT Traveloka Indonesia” 

dengan hasil penelitian menjelaskan bahwa perusahaan telah 

mengkondisikan karyawan agar dapat berkomunikasi dengan baik 

dengan tidak membatasi jam kerja, membebaskan karyawan untuk 

menggunakan bahasa non formal dan menciptakan suasana kerja yang 

nyaman agar karyawan semakin merasa nyaman dan intim dan 

akhirnya berani untuk melakukan komunikasi dengan karyawan lain 

dimana dalam komunikasi tersebut terdapat kompromi yang berasal 

dari teori akomodasi.  

 Dari kedua penelitian ini jelas memiliki perbedaan dimana 

penelitian pertama membahas teori akomodasi dalam interaksi 

antarbudaya dan penelitian kedua membahas penerapan teori 
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akomodasi pada karyawan perusahaan. Dari sini peneliti dapat 

menjelaskan bahwa penggunaan atau penerapan teori akomodasi 

dapat digunakan pada aspek apa saja, karena akomodasi dapat terjadi 

pada setiap kegiatan komunikasi. Walaupun terdapat perbedaan pada 

subjek penelitan kedua penelitian menggunakan metode penelitian 

yang sama, yaitu metode kulitatif deskriptif. 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam 

melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya 

pemahaman tentang teori akomodasi yang digunakan dalam mengkaji 

penelitian yang dilakukan. Selain itu, dilihat dari kedua penelitian 

diatas, penelitian ini terkait teori akomodasi, namun terdapat 

perbedaan pada objek dan subjek penelitian, pada penelitian ini 

peneliti secara jelas ingin menunjukkan perbedaan penggunaan teori 

akomodasi. Yang dimana penggunaan teori akomodasi adalah luas, 

sehingga menyentuh berbagai aspek.  


