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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Komunikasi 

2.1.1 Pengertian Komunikasi 

Dalam kehidupan sehari - hari, tidak peduli dimana anda berada, anda 

selalu berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang - orang tertentu yang berasal 

dari kelompok, ras, etnik, atau budaya lainya. Berinteraksi atau berkomunikasi 

dengan orang - orang yang berbeda kebudayaan, merupakan pengalaman baru 

yang selalu kita hadapi, berkomunikasi merupakan kegiatan sehari - hari yang 

sangat populer dan pasti dijalankan dalam pergaulan manusia. Jalaludin Rakhmat
1

mengatakan Aksioma komunikasi mengatakan : “manusia selalu berkomunikasi, 

manusia tidak dapat menghindari komunikasi” karena itu kita sangat mengenal 

kata komunikasi. 

Esensi komunikasi terletak pada proses, yakni suatu aktivitas yang 

melayani hubungan antara pengirim dan penerima pesan melampaui ruang dan 

waktu. Itulah sebabnya mengapa semua orang pertama - tama tertarik mempelajari 

komunikasi manusia (human communication), sebuah proses komunikasi yang 

melibatkan manusia pada kemarin, kini dan mungkin dimasa yang akan datang. 

Komunikasi manusia itu melayani segala sesuatu, akibatnya orang 

mengatakan komunikasi merupakan proses yang universal. Komunikasi 

merupakan pusat dari seluruh sikap, perilaku dan tindakan yang trampil dari 

manusia (communication involves both attitudes and skills ). Manusia tidak bisa 

1
Drs Jalaludin Rakhmat.2008.Psikologi komunikasi. Rosda,Bandung.halaman 163 
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dikatakan berinteraksi sosial kalau dia tidak berkomunikasi dengan cara atau 

melalui pertukaran informasi, ide – ide, gagasan, maksud serta emosi yang 

dinyatakan dalam simbol - simbol dengan orang lain.“interaksi sosial membentuk 

sebuah peran yang dimainkan setiap orang dalam wujud kewenangan dan 

tanggungjawab yang telah memiliki pola – pola tertentu”Wan Xiao
2
. Pola -  pola 

ditegakkan dalam institusi sosial (social institution) yang mengatur bagaimana 

cara orang berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain, dan organisasi sosial 

(social organization) memberikan wadah, serta mengatur mekanisme kumpulan 

orang – orang dalam suatu masyarakat. 

Komunikasi menurut Jane Pauley
3
memberikan definisi khusus atas 

komunikasi, setelah membandingkan tiga komponen yang harus ada dalam sebuah 

peristiwa komunikasi, jadi kalau satu komponen kurang maka komunikasi tak 

akan terjadi. Dia berkata komunikasi merupakan : (a) transmisi informasi ; (b) 

transmisi pengertian ; (c) menggunakan simbol – simbol yang sama. 

2.1.2 Pengertian Pola Komunikasi 

Komunikasi merupakan hal yang terpenting atau vital bagi manusia. Tanpa 

komunikasi maka manusia bisa dikatakan “tersesat” dalam belantara kehidupan 

ini. Menurut Dedy Mulyana dalam Rulli Nasrullah
4
 “Orang yang tidak pernah 

berkomunikasi dengan manusia bisa dipastikan akan tersesat,karena ia tidak bisa 

menaruh dirinya dalam lingkungan sosial” betapa pentingnya komunikasi,terlihat 

dari semakin inovatifnya perkembangan teknologi komunikasi itu sendiri. dalam 

                                                           
2
Dr.Allo Liliweri.2013.Dasar Dasar Komunikasi Antar Budaya.Pustaka Pelajar, 

Yogyakarta.Halaman 5 
3
Ibid : Halaman 7 

4
Rulli Nasrullah.2012.Komunikasi antarbudaya di era budaya cyber.Kencana Prenadamedia 

group, Jakarta. Halaman 1 
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kenyataannya (media) komunikasi yang semakin canggih ini bermula dari hal – 

hal sederhana atau bahkan tidak bisa dibayangkan pada awal mulanya, dari 

sekedar bahasa - bahasa sederhana layaknya bahasa isyarat,gambar gambar atau 

dalam komunikasi rahasia sandi morse.  

 Pola merupakan penyederhanaan dari sesuatu. Prosesnya terjadi dengan 

mengulang apa yang sudah ada (tiruan) dalam bentuk yang tidak persis sama 

dengan aslinya, tetapi minimal keserupaan. Suatu pola selalu mengandung 

pengertian simplikasi (penyederhanaan) dan abstraksi. Secara umum pola dapat 

digunakan untuk memberikan gambaran, memberikan penjelasan dan memberikan 

prakiraan.  Istilah Pola komunikasi adalah proses yang dirancang untuk mewakili 

kenyataan keterpautan unsur-unsur yang dicakup beserta keberlangsungan, guna 

memudahkan pemikiran secara sistematik dan logis (Dasrun, 2012).
5
  Jadi, pola 

komunikasi yang di bangun dengan orang-orang disekitarnya akan sangat 

mempengaruhi terhadap kondisi kejiwaan mahasiswa asing tersebut baik secara 

langsung ataupun tidak langsung.  

Pola komunikasi yang mereka bangun pula akan menentukan hubungan 

yang dijalin dengan orang-orang disekitarnya. Pola komunikasi adalah bagaimana 

kebiasaan dari suatu kelompok untuk berinteraksi, bertukar informasi, pikiran dan 

pengetahuan. Pola komunikasi juga dapat dikatakan sebagai cara seseorang atau 

kelompok berinteraksi dengan menggunakan simbol-simbol yang telah disepakati 

sebelumnya. Pola komunikasi mahasiswa Sumbawa di Kota Malang dalam 

                                                           
5
Allo Liliweri.2002. Makna Budaya dalam Komunikasi AntarBudaya.Lkis,Yogyakarta. Halaman 

15 
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berinteraksi dengan lingkungannya dapat dilihat dari proses komunikasi, 

hambatan komunikasi dan perilaku komunikasi.  

Pola komunikasi dengan sesama mahasiswa Sumbawa bersifat dinamis 

non formal dan menjalin komunikasi yang berkesinambungan karena mempunyai 

perasaan yang sama, sedangkan pola komunikasi dengan mahasiswa lokal disertai 

dengan kesadaran yang tinggi dan dialogis formal serta sering terjadi salah dalam 

pemahaman makna. “Macam – macam pola komunikasi keefektifan sebuah 

kelompok dapat dianalisis melalui faktor situasionalnya. Salah satu faktor 

situasional yang memengaruhi adalah karakteristik kelompok yang salah satunya 

adalah jaringan atau pola  komunikasi”.
6
 Terbagi menjadi 5 (lima ) antara lain : 

a. Pada jaringan atau pola komunikasi roda, ada seorang pemimpin yang 

menjadi fokus perhatian. Ia dapat berhubungan dengan seluruh anggota 

kelompok, tetapi setiap anggota kelompok hanya dapat berhubungan 

dengan pemimpinnya. Jadi, pemimpin sebagai komunikator dan anggota 

kelompok sebagai komunikan yang dapat melakukan feedback pada 

pemimpinnya namun tidak dapat berinteraksi dengan sesama anggota 

kelompoknya karena yang menjadi fokus hanya pemimpin tersebut 

b. Pada jaringan atau pola komunikasi rantai, satu anggota hanya dapat 

berkomunikasi dengan satu anggota lain lalu anggota lain tersebut dapat 

menyampaikan pesan tersebut pada anggota lainnya lagi begitu seterusnya. 

Sebagai contoh, si A dapat berkomunikasi dengan B, B dengan C, C 

dengan D, dan begitu seterusnya. 

                                                           
6
Drs Jalaluddin Rakhmat.2008.Psikologi Komunikasi.Rosda,Bandung.halaman 162 - 163 
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c. Pada jaringan atau pola  komunikasi Y, tiga orang anggota dapat 

berhubungan dengan orang-orang disampingnya seperti pada pola rantai, 

tetapi ada dua orang yang hanya dapat berkomunikasi dengan seseorang 

disampingnya. 

d. Pada jaringan atau pola komunikasi lingkaran, setiap orang hanya dapat 

berkomunikasi dengan dua orang disamping kiri dan kanannya. Dengan 

perkataan lain, disini tidak ada pemimpin. 

e. Pada jaringan atau pola  komunikasi bintang, jaringan ini disebut juga 

jaringan komunikasi semua saluran/all channel sehingga setiap anggota 

dapat berkomunikasi dan melakukan timbal balik dengan semua anggota 

kelompok yang lain. 

Menurut leavit
7
 menemukan bahwa roda yang paling memusat dari seluruh 

pola komunikasi menghasilkan produk kelompok yang tercepat dan terorganisir. 

Kelompok lingkaran yang paling tidak memusat adalah yang paling lambat dalam 

memecahkan soal. Lingkaran cenderung melahirkan sejumlah besar kesalahan . 

sesuai dengan teori leavit ,Shaw
8
 memperkuat kesimpulan Leavitt dengan catatan 

: kelompok roda hanya efektif bila mereka memecahkan persoalan yang 

mudah.bila masalahnya kompleks, kelompok lingkarang yang lebih cepat. 

Penelitian penelitian berikutnya menemukan pola komunikasi yang paling efektif 

: yaitu pola komunikasi semua salura.karena pola semua saluran tidak terpusat, 

pola ini paling memberikan kepuasan kepada angota – angotanya dan yang paling 

cepat menyelesaikan atau memecahkan permasalahan.  

                                                           
7
Drs Jalaluddin Rakhmat.2008.Psikologi Komunikasi.Rosda,Bandung.halaman 163 

8
Ibid : halaman 163 
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2.1.3 Komunikasi Nonverbal 

 Komunikasi nonverbal memiliki beberapa fungsi antara lain memberikan 

informasi. Melalui fungsi ini, seseorang dapat mengetahui informasi apa yang ada 

dibalik kata kata yang disampaikan. Walaupun seseorang mengatakan bahwa 

dirinya cukup senang menjadi juara kedua, namun dari ekspresi wjahnya dapat 

tersiratkan adanya rasa sedih karena tidak berhasil menjadi juara pertama. Fungsi 

lainnya adalah mengantur arus informasi, yaitu bagaimana seseorang mengatur 

jalannya komunikasi, dua orang yang sedang terlibat pembicaraan dapat 

mengetahui kapan dirinya harus mulai berbicara. Bahasa nonverbal dapat 

terungkap melalui beberapa saluran, seperti yang akan dikemukakan sebagai 

berikut . 

1. Ekspresi Wajah  

Ekspresi wajah seseorang dapat memberikan informasi pada orang lain 

tentang susasana hati dan emosi seseorang, ungkap Horestmann
9
. Ada 

beberapa bentuk emosi dasar seperti bahagia,sedih, marah, takut yang 

dapat terpancar dalam ekspresi wajah sangat unik dan dapat dikenali. 

Keadaan emosi ini terungkap dalam ekspresi wajah yang sangat unik dan 

dapat dikenali diseluruh dunia (bersifat universal).  

2. Tatapan Mata  

Tatapan mata dimana arah dan durasi dari tatapan mata seseorang dapat 

memberikan informasi apakah seseorang dapat memberikan informasi 

apakah seseorang mau berkomunikasi dengan orang lain, ungkap Devito 

                                                           
9
Dian Wisnuwardhani, Sri Fatmawati Mashoedi.2012.Hubungan Interpersonal : Salemba 

Humanika, Jakarta. Halaman 43 
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10
. Kita tidak perlu membalas pandangan orag lain bila kita ingin 

menunjukan pada seseorang yang belum kita kenal bahwa kita enggan 

untuk berkenalan atau membuka komunikasi dengannya. Tatapan mata 

seseorang antara seseorang dengan lawan bicra dapat membantu 

menjelaskan pada kita bagaimana hubungan diantara keduanya. 

3. Gerakan Tubuh  

Ketika seseorang berbicara ,pada umumnya akan disertai dengan gerakan 

gerakan tubuh tertentu. Gerakan tubuh ini akan membantu kita untuk dapat 

memahami apa yang kita bicarakan oleh seseorang. Bahkan gerakan tubuh 

dapat menggantikan kata kata yang tidak dapat diucapkan oleh seseorang , 

ungkap rauscher,Kraus
11

. Gerakan tubuh sangat membantu dalam 

menagka makna yang ada dibalik kata kata seseorang karena gerakan atau 

posisi tubuh lebih sulit untuk dikendalikan dibandingkan dengan ekspresi 

wajah. 

4. Sentuhan  

Sentuhan dapat memberikan makna yang berbeda sesuai dengan latar 

belakang budaya. Dalam kebanyakan budaya, bentuk umum dari sentuhan 

sebagai ungkapan selamat datang ketika seseorang pertama kali berjumpa 

adalah berjabat tangan. Kemantapan dalam berjabat tangan dapat 

memberikan informasi tertentu tentang kepribadian seseorang. 

 

                                                           
10

Dian Wisnuwardhani, Sri Fatmawati Mashoedi.2012.Hubungan Interpersonal : Salemba 

Humanika, Jakarta.halaman 45 

11
Dian Wisnuwardhani, Sri Fatmawati Mashoedi.2012.Hubungan Interpersonal : Salemba 

Humanika, Jakarta.halaman 45 
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5. Jarak Interpersonal 

Jarak interpersonal yang dikenal juga dengan komunikasi ruang atau 

proksemik, ungkap Devito
12

. Merupakan bentuk komunikasi nonverbal 

yang berkaitan dengan penggunaan ruang ketika seseorang berkomunikasi 

dengan orang lain. Seseorang juga berbicara dengan jarak yang cukup 

dekat dengan lawan bicaranya ,menunjukan adanya kedekatan diantara 

mereka. Kedekatan jarak antara dua orang yang sedang berkomunikasi 

memungkinkan terjadinya komunikasi nonverbal lainnya seperti sentuhan. 

2.1.4 Komunikasi Verbal 

 Setiap pesan yang disampaikan melalui kata kata disebut dengan pesan 

verbal dalam sebuah hubungan, pesan verbal sangat penting dalam perkembangan 

sebuah hubungan. Tidak terbayangkan bagaimana sebuah hubungan dapat 

berkembang bila satu sama dengan lainnya tidak saling berbicara. Disini, 

berbicara dan memahami makna yang dibicarakan akan menghantarkan sebuah 

hubungan dari tahapan yang awal ke tahapan yang lebih akrab, ungkap Dindia dan 

Timmerman
13

. Komunikasi verbal terkait dengan pemakaian simbol simbol 

bahasa berupa kata kata atau rangkaian kata yang mengandung makna tertentu. 

Makna kata tidak semata terletak dalam kata itu sendiri , melainkan ada dalam diri 

manusia.jadi, manusialah yang memberi makna terhadap kata. Manusia memaknai 

sebuah kata tergantung pada konteksnya, siapa yang mengatakan bagaimana cara 

                                                           
12

Dian Wisnuwardhani, Sri Fatmawati Mashoedi.2012.Hubungan Interpersonal : Salemba 

Humanika, Jakarta. Halaman 47 

13
Dian Wisnuwardhani, Sri Fatmawati Mashoedi.2012.Hubungan Interpersonal : Salemba 

Humanika, Jakarta.halaman 49 
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mengatakannya, dan juga bagaimana kondisi dirinya sendiri ketika sebuah kata 

disampaikan . terlihat bahwa banyak faktor yang dapat memengaruhi pemaknaan 

terhadap sebuah kata yang semuanya ini berpotensi  menimbulkan salah 

pengertian. 

2.2 Konsep Proses Adaptasi antar Budaya 

Pada dasarnya hal-hal yang terdapat dalam proses adaptasi merupakan 

proses komunikasi. Proses komunikasi adalah bagian dari pola komunikasi yang 

dilakukan seseorang dalam kesehariannya untuk berinteraksi dengan orang lain. 

Proses komunikasi adalah bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada 

komunikannya, sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara 

komunikan dengan komunikatornya. Inti dari sebuah proses komunikasi adalah 

adanya kesamaan makna mengenai apa yang dikomunikasikan tersebut antara 

komunikator dan komunikan.   

Adaptasi terjadi dalam dan melalui komunikasi, dan lebih jauh lagi hasil 

penting dari adaptasi adalah identiifikasi dan internalisasi dari symbol yang 

signifikan tentang masyarakat tuan rumah. Karena secara umum pengenalan 

terhadap pola-pola budaya dilakukan melalui interaksi, maka orang asing 

mengenali pola budaya masyarakat tuan rumahnya dan kemudian membangun 

hubungan realitas budaya baru melalui komunikasi. Pada saat yang sama 

kemampuan komunikasi mahasiswa asal jawa berpengaruh pada adaptasinya 

secara baik, serta proses adaptasi itu merupakan hal penting yang digunakan untuk 

mendapatkan kapasitas komunikasi sebagaimana dilakukan oleh masyarakat tuan 

rumah.   
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Motivasi untuk beradaptasi sangat tergantung pada tingkat kepermanenan 

(lama atau sebentar/tetap atau tidak tetap) mereka dalam mendiami lingkungan 

tersebut. Dalam hal ini, perpindahan mahasiswa Sumbawa terhadap budaya 

Jawaadalah permanen. Karena mereka harus tinggal dan menjadi anggota dari 

masyarakat tuan rumah, maka mereka harus berfokus pada hubungan mereka 

dengan lingkungan baru seperti cara penduduk asli beradaptasi. Misalnya, seorang 

mahasiswa, akan beradaptasi dengan masyarakat asli ketika dia melakukan 

aktifitasnya sebagai mahasiswa di kampus, tetapi akan hidup lagi seperti 

budayanya sendiri ketika berkomunikasi dengan orang yang sama asalnya atau 

budayanya.   

Menurut Berger dan Leukman
14

, menyatakan bahwa sosialisasi dan 

enkulturasi adalah bentuk dasar dari pengungkapan perilaku dasar manusia yang 

diinternalisasi dari cepat atau lambatnya kita mempelajari “ciri-ciri orang lain” 

dan kemudia menjadi “satu-satunya dunia yang ada”.Proses lain yang menentukan 

proses adaptasi adalah yang disebut resosialisasi atau akulturasi, yakni ketika 

orang asing yang telah tersosialisasi didalam budayanya dan kemudian berpindah 

ke tempat baru dan berinteraksi dengan lingkungan untuk jangka waktu tertentu.   

Pada proses adaptasi ini, orang asing secara gradual mulai mendeteksi 

pola-pola baru tentang pikiran dan perilaku serta menstruktur secara personil 

tentang adaptasi-adaptasi yang relevan dengan masyarakat tuan rumah. Yang 

menentukan dalam proses ini adalah kemampuan kita untuk mengenal perbedaan 

dan persamaan yang ada pada lingkungan baru. Seiring dengan berjalannya proses 

                                                           
14

Agus M Harjana.2003.Komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Kanisius ,Yograkarta. 

halaman 30 
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akulturasi dalam konteks adaptasi terhadap budaya baru, maka beberapa pola-pola 

budaya lama yang tidak dipelajari (unlearning) juga terjadi, paling tidak pada 

tingkat bahwa respons baru diadopsi dalam situasi yang sebelumnya telah menjadi 

perbedaan.  

Proses adaptasi ini disebut dekulturasi. Pada saat terjadi proses dekulturasi 

dan akulturasi, maka pendatang baru secara gradual telah melakukan proses 

adaptasi. Orang asing dapat ditekan untuk menyesuaikan diri dengan peran yang 

dibutuhkan tetapi tidak dapat dipaksa untuk menerima nilai-nilai tertentu landasan 

dalam komunikasi Antarbudaya : 

a. Pengaruh Teknologi 

Straubhaar dan LaRose
15

menjelaskan bahwa adanya perubahan 

terminologi menyangkut media. Perubahan tersebut berkaitan dengan 

teknologi, cakupan area, produksi massal (mass production), distribusi 

massal (mass distribution), sampai pada efek yang dimunculkan. Pada 

awalnya pesan disampaikan dengan menggunakan selebaran dan 

penyebaranya pun masih menggunakan tenaga orang untuk membawa 

pesan tersebut pada tujuan.  

Perkembangan teknologi yang semakin baru ini memberikan pengaruh 

dan landasan mengapa perlunya mempelajari komunikasi antarbudaya. 

Proses interaksi antarmanusia yang dimediasi oleh teknologi dan mampu 

menjangkau lapisan masyarakat dari belahan dunia manapun menjadi 

semakin terbuka. Internet sebagai salah satu dampak dari perkembangan 

teknologi baru pada dasarnya tidak hanya bisa menjadi semacam pintu 

                                                           
15

Rulli Nasrullah.2012.Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.halaman 23 
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untuk mengetahui bagaimana budaya yang ada dalam masyarakat di 

daerah tertentu, melainkan menjadi perangakt dalam ekspresi budaya itu 

sendiri. 

b. Keunikan Demografis 

Ras , suku , agama latar belakang sosial , pendidikan, kulit dan 

sebagainya merupakan realitas yang tidak dapat dihindarkan. Sebagai 

makluk sosial, manusia tidak hanya melakukan interaksi sebatas pada 

mereka yang memiliki kesamaan saja. Apalagi di era global saat ini 

dimana mulai dari alat transportasi dan alat komunikasi dan informasi 

menjembatani perbedaan geografis. 

Melalui komunikasi antarbudaya , kita diberikan pemahaman bahwa 

dalam proses komunikasi hendaknya mempertimbangkan apa yang 

dimaksud dengan keunikan demografis. 

c. Pengaruh Ekonomi Politik  

Ekonomi politik memiliki beberapa perspektif. Perspektif ini 

berdasarkan aspek sejarah kemunculan pemikiran ekonomi politik dan 

aplikasinya dalam tataran praktis, yakni ekonomi politik neoklasik dari 

politik ekonomi Marxian. Grassby (1999:3) dalam yustika 

(2009:25)
16

market economy yakni 1) kegiatan ekonomi berdasarkan pasar 

bebas dan intrumen harga sebagai penanda (sinyal) 2) setiap individu 

memiliki hak kepemilikan (property right) sebagai dasar untuk melakukan 

transaksi (exchange) 3) kegiatan ekonomi dijalankan oleh faktor – faktor 

produksi, yaitu pemilik modal (capital) tenaga kerja (labor), dan pemilik 

                                                           
16

Ibid : halaman 27 
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lahan (land) 4) kebebasan untuk masuk dan keluar dari pasar ( free entry 

and exit barriers). 

Pengaruh ekonomi politik ini merupakan perspektif kritis yang 

mencoba mendekati teori komunikasi antarbudaya untuk melihat bahwa 

budaya dan komunikasi tidak dengan apa adanya.di dalam komunikasi 

antarbudaya ada terkandung kekuatan sosial atau politik yang ada 

didalamnya. 

d. Bentuk Kesadaran Diri 

Dalam proses komunikasi, jalaludin rakhmat
17

menegaskan bahwa 

adanya beberapa faktor yang mempengaruhi individu, salah satunya 

berupa persepsi interpersonal dan konsep diri. Persepsi interpersonal dan 

konsep diri tersebut memberikan makna betapa manusia sebagai individu 

memiliki pilihan secara sadar untuk menilai realitas yang dihadapinya 

tatkala berinteraksi dengan individu atau kelompok masyarakat lain. 

e. Kepentingan Etika  

Etika bisa di definisikan sebagai prinsip – prinsip yang mengikat bagi 

individu maupun kelompok tertentu. Martin dan Nakayama
18

 

mendefinisikan Prinsip ini pada dasarnya bisa dikatakan sebagai sesuatu 

yang muncul dari persepektif komunitas tertentu untuk menyatakan mana 

yang baik dan mana yang buruk dalam proses komunikasi. 

Mempelajari komunikasi antarbudaya tidak hanya sekedar 

menggambarkan bagaimana pola - pola budaya yang ada di tengah 

masyarakat semata. Teori ini memberikan semacam alat bantu untuk 

                                                           
17

Ibid : halaman 30 
18

Ibid : halaman 32 
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mengetahui etika yang ada dalam interaksi antarbudaya yang terjadi 

sehingga perbedaan bahkan konflik bisa dihindari. 

f. Pengaruh Media 

Dalam studi yang dilakukan terhadap televisi di amerika, Carter dan 

Weaver
19

 memberikan empat karateristik kekerasan yang terjadi di media. 

Pertama, unpunished violence atau kekerasan yang tidak mendapatkan 

ganjaran. Hasil studi yang dilakukan oleh Carter dan Weaver yang 

dipublikasikan dala “Violence dan Media” ditemukan bahwa sepertiga 

program televisi di amerika menayangkan visualisasi kekerasan tanpa 

hukuman jelas atau baru terjadi di akhir acara. Kedua, painless violence 

katagori ini menujukan bahwa media dalam berbagai kesempatan sering 

kali tidak menunjukan bahwa seseorang adalah korban dari tindak 

kekerasan. Ketiga, happy violence atau kekerasan yang menyenangkan dan 

bisa menjadi bahan lelucon. Keempat, heroic violence atau kekerasan yang 

heroik. 

Ini menandakan bahwa media memberikan pengaruh terhadap 

komunikasi antarbudaya.melalui medialah budaya didistribusikan tidak 

hanya kepada kelompok masyarakat tempat dimana budaya itu lahir, 

melainkan tersirkulasinya secara global. Media juga diyakini oleh 

beberapa akademisisebagai pabrik industri budaya. Sehingga bisa 

dikatakan media merupakan salah satu alasan mendasar mengapa perlunya 

mempelajari komunikasi antarbudaya. 
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Pendekatan dalam Komunikasi Antarbudaya Martin dan 

Nakayama
20

 menegaskan bahwa ada 3 (tiga) pendekatan dalam 

mempelajari komunikasi antarbudaya, antara lain: 

a. Pendekatan Fungsional  

Pendekatan fungsional ini atau yang dikenal dengan pendekatan ilmu 

sosial (social science) beranjak dari disiplin ilmu psikologi dan sosial. 

Pendekatan ini menyatakan bahwa pada dasarnya kebiasaan manusia 

itu dapat diketahui melalui penampilan luar dan dapat digambarkan. 

Oleh karena itu, kebiasaan manusia dapat diprediksi dan dapat dikenali 

melalui perbedaan – perbedaan budaya. 

b. Pendekatan Interpretatif 

Menegaskan bahwa pada dasarnya manusia itu membentuk dirinya dan 

realitas yang berada di luar dirinya. Realitas oleh karena itu tidak bisa 

dipandang sebagai cerminan ekspresi manusia itu sendiri. Pendekatan 

ini meyakinkan bahwa baik budaya dan komunikasi itu bersifat 

subjektif. Oleh karena itu, pendekatan ini memberikan arahan 

bagaimana mengambarkan dan memahami kebiasaan manusia serta 

bukan bermaksud untum memprediksi kebiasaan. 

c. Pendekatan kritis  

Pada dasarnya memiliki kesamaan dalam pendekatan interpretatif yang 

memandang manusia dalam kacamata subjek dan bukan dalam 

kacamata objek. Pendekatan ini memberikan metode untuk mengetahui 

bagaimana konteks makro misalnya kekuatan sosial  dan politik 
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memberikan pengaruh terhadap komunikasi. Budaya tidak hanya 

merupakan tempat dimana interprestasi bisa muncul secara banyak dan 

beragam, melainkan juga terdapat kekuatan dominan didalamnya.  

2.2.1 Komponen dalam Komunikasi Antarbudaya 

a. Komunikator  

Komunikator atau sender merupakan sumber dari bermulanya 

komunikasi. Menurut Cangara bahwa semua peristiwa komunikasi 

akan melibatkan sumber sebagai pembuat pesan yang bisa berasal dari 

satu orang maupun kelompok organisasi Menurut Cangara
21

 

Komunikator dalam komunikasi antarbudaya adalah pihak yang 

memprakarsai komunikasi, artinya dia mengawali pengiriman pesan 

tertentu kepada pihak lain yang disebut komunikan.  

Dalam komunikasi antarbudaya seseorang komunikator 

berasal dari latar belakang kebudayaan tertentu, misalnya 

kebudayaan A yang berbeda dengan komunikan yang 

berkebudayaan B. 

Komunikator A                                        Komunikan B 

Kebudayaan A                                          Kebudayaan B  

Beberapa studi tentang karateristik komunikator yang 

pernah dilakukan oleh Howard Giles dan Arlene Frankly 

menunjukan bahwa karateristik itu ditentukan antara laion oleh 

latar belakang etnis dan ras, faktor demografis seperti umur dan 

jenis kelamin, hingga ke latar belakang sistem politik. Menurut 

                                                           
21

Ibid : halaman 37 



28 

 

mereka, baik komunikator maupun komunikan, karateristik 

tersebut pun sangat ditentukan oleh faktor - faktor makro seperti 

penggunaan bahasa minoritas dan pengelolaan etnis, pandangan 

tentang pentingnya sebuah percakapan dalam konteks budaya, 

orientasi atas konsep individualistik dan kolektivistik dari suatu 

masyarakat, dan orientasi atas ruang dan waktu.  

Berdasarkan pendapat ini maka komunikasi antarpribadi di 

antara dua orang yang berbeda jenis kelamin (gender) berbeda 

status dan kelas sosial, misalnya antara atasan dengan bawahan, 

antara dosen dengan mahasiswa, antara dokter dengan pasien, 

orang sumbawa dengan orang jawa, orang indonesia dengan orang 

amerika dapat digolongkan sebagai komunikasi antarbudaya 

b. Pesan atau simbol  

Pesan merupakan titik sentral dalam proses komunikasi 

termasuk dalam komunikasi antarbudaya. Pesan merupakan 

perwakilan dari image serta tujuan – tujuan yang ingin dicapai. 

Pesan merupakan titik temu antara sender dan receiver. Canggara
22

 

bahkan menegaskan bahwa pesan merupakan sesuatu yang 

disampaikan pengirim kepada penerima. Peyampaian bisa melalui 

tatap muka maupun melalui media komunikasi. 

Dalam proses komunikasi, pesan berisi pikiran, ide atau 

gagasan, perasaan yang dikirim komunikator kepada komunikan 

dalam bentuk simbol. Simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk 
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mewakili maksud tertentu, misalnya dalam kata - kata verbal yang 

diucapkan maupun ditulis, atau simbol non verbal yang 

diperagakan melalui gerak gerik tubuh / anggota tubuh, warna, 

artifak, gambar, pakaian dan lain lain yang semuanya harus 

dipahami secara konotatif. 

Dalam model komunikasi antarbudaya,pesan adalah apa 

yang ditekankan atau yang dialihkan oleh komunikator kepada 

komunikan. Setiap pesan sekurang - kurangnya mempunyai dua 

aspek utama : content dan treatment, yaitu isi dan perlakuan. Isi 

pesan meliputi aspek daya tarik pesan, misalnya kebaruan, 

kontroversi, argumentatif, rasional bahkan emosional.  

c. Media 

Media merupakan saluran pembawa pesan dari sender 

untuk sampai ke receiver. Media pula yang menerjemahkan pesan - 

pesan tersebut agar bisa dicapai oleh khalayak. Cangara
23

 

menyebut bahwa medium sebagai media yang merupakan alat yang 

digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada 

penerima. Dalam proses komunikasi antarbudaya, media 

merupakan tempat, saluran yang dilalui oleh pesan atau simbol 

yang dikirim melalui media tertulis misalnya surat, telegram, fax, 

juga media massa (cetak) seperti majalah, surat kabar, buku dan 

media massa elektronik. Akan tetapi kadang pesan - pesan itu 
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dikirim tidak melalui media, terutama dalam komunikasi 

antarbudaya tatap muka. 

Para ilmuan sosial menyepakati dua tipe saluran : (1) 

sensorry channel atau saluran sensoris, yakni saluran yang 

memindahkan pesan sehingga akan ditangkap oleh lima indra yaitu 

mata,telinga,tangan, hidung dan lidah. Lima sensoris itu adalah 

cahaya, bunyi, peradaban, pembauan dan rasa.(2) institutionalized 

means atau saluran yang sudah sangat dikenal dan digunakan 

manusia, misalnya percakapan tatap muka, material cetakan dan 

media elektronik. Perlu diingat bahwa setiap saluran institutional 

memerlukan dukungan satu atau lebih saluran sensoris untuk 

memperlancar pertukaran pesan dari komunikator kepada 

komunikan. 

Perhatikan, tatkala manusia bertatap muka (medium 

institusional) maka orang akan memakai bahasa isyarat tubuh dan 

pernyataan wajah (kita menangkap pesan itu dengan mata) lalu 

menagkap bunyi (suara atau gangguan lain) dan juga meraba, 

mencium bau dengan hidung atau merasakan sesuatu dengan lidah. 

Para ilmuwan sosial juga menyimpulkan bahwa komunikan akan 

lebih menyukai pesan yang disampaikan melalui kombinasi dua 

atau lebih saluran sensoris (perhatikan kalau orang lebih suka 

menonton tv, membaca surat kabar dari pada mendengar radio). 
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d. Komunikan  

Windahl dan Signitzer
24

 mendefinisikan audiens menurut 

para peneliti komunikasi massa sebagai audiance in terms of 

people who have chosen voluntarily to attend to a certain content 

or medium. Audiens dengan kesadaran akan memilih media dan 

pesan yang ingin diakses. Komunikan dalam komunikasi 

antarbudaya adalah pihak yang menerima pesan tertentu, dia 

menjadi tujuan / sasaran komunikasi dari pihak lain (komunikator). 

Dalam komunikasi antarbudaya, seorang komunikan berasal dari 

latar belakang sebuah kebudayaan tertentu, misalnya kebudayaan  

Ingatlah bahwa baik komunikator dan komunikan dalam 

model komunikasi antarbudaya diharapkan mempunyai perhatian 

penuh untuk merespon dan menerjemahkan pesan yang dialihkan. 

Tujuan komunikasi akan tercapai manakala komunikan menerima 

pesan dari komunikator dan memprhatikan (attention) serta 

menerima pesan secara menyeluruh (comprehension). 

Ini adalah dua aspek penting yang di maksudkan dengan 

attention adalah proses awal dari seorang komunikan “memulai” 

mendengarkan pesan, menonton atau membaca pesan itu. Seorang 

komunikator  berusaha agar pesan itu diterima sehingga 

seperangkat pesan tersebut perlu mendapat perlakuan agar menarik 

perhatian. Sedangkan yang dimaksud dengan 
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comprehensionmeliputi cara penggambaran pesan secara lengkap 

mudah dipahami dan dimengerti oleh komunikan. 

Acapkali seorang komunikan ketika memperhatikan atau 

memahami isi pesan sangat tergantung dari tiga bentuk 

pemahaman, yakni:(1) kognitif, komunikan menerima isi pesan 

sebagai sesuatu yang benar (2) afektif, komunikan percaya bahwa 

pesan itu tidak hanya benar tetapi baik dan disukai dan (3) 

overtaction atau tindakan nyata, dimana seorang komunikan 

percaya atas pesan yang benar dan baik sehingga mendorong 

tindakan yang tepat. Jadi seorang komunikan dapat berbuat sesuatu 

untuk memisahkan isi dan perlakuan pesan hanya karena pesan 

yang diterima itu mengandung attention dan comprehension. 

e. Efek atau Umpan Balik  

Manusia mengkomsusikan pesan karena dia mengharapkan 

agar tujuan dan fungsi komunikasi itu tercapai. Tujuan dan fungsi 

komunikasi, termasuk komunikasi antarbudaya, antara lain 

memberikan informasi, menjelaskan / mengguraian tentang 

sesuatu, memberikan hiburan, memaksakan pendapat atau 

mengubah sikap komunikan. Dalam proses seperti itu,  kita 

umumnya menghendaki reaksi balikan kita sebut umpan balik. 

Umpan balik merupakan tanggapan balik dari komunikan kepada 

komunikator atas pesan - pesan yang telah disampaikan.  

Tanpa umpan balik atas pesan - pesan dalam komunikasi 

antarbudaya maka komunikator dan komunikan tidak bisa 
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memahami ide, pikiran dan perasaan yang terkandung dalam pesan 

tersebut. Dalam kasus komunikasi tatap muka, umpan balik dapat 

mengetahui secara langsung apakah serangkaian pesan itu dapat 

diterima oleh komunikan atau tidak. Komunikator pun dapat 

mengatakan sesuatu secara langsung jika dia melihat komunikan 

kurang memberikan perhatian atas pesan yang sedang 

disampaikan. Reaksi - reaksi verbal dapat diungkapkan secara 

langsung oleh komunikan melalui kata - kata menerima, mengerti 

bahkan mungkin menolak pesan non verbal seperti menganggukan 

kepala tanda setuju dan menggelengkan kepala sebagai ungkapan 

tidak setuju. 

f. Suasana (Setting dan Context) 

Satu faktor penting dalam komunikasi antarbudaya adalah 

suasana yang kadang - kadang disebut setting of communication,  

yakni tempat (ruang, space) dan waktu (time) serta suasana (sosial 

psikologi) ketika komunikasi antarbudaya berlangsung. Suasana itu 

berkaitan dengan waktu (jangka pendek/panjang, 

jam/hari/minggu/bulan/tahun) yang tepat untuk bertemu / 

berkomunikasi, sedangkan tempat (rumah,kantor,rumaah ibadah) 

untuk berkomunikasi, kualitas relasi (formalitas, informalitas) yang 

berpengaruh terhadap komunikasi antarbudaya. 

g. Gangguang ( noise atau interference ) 

Gangguan dalam komunikasi antarbudaya adalah segala 

sesuatu yang menjadi penghambat laju pesan yang ditukar antara 
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komunikan dan komunikator, atau paling fatal adalah mengurangi 

makna pesan antarbudaya. Gangguan menghambat 

komunikanmenerima pesan dan sumber pesan. Gangguang (noise) 

dikatakan ada dalam satu sistem komunikasi bila dalam membuat 

pesan yang disampaikan berbeda dengan pesan yang diterima. 

Gangguan itu dapat bersumber dari unsur - unsur komunikasi, 

misalnya komunikator, komunikan, pesan, media / saluran yang 

mengurangi usaha bersama untuk memberikan makna yang sama 

atas pesan.  

Gangguan komunikasi yang bersumber dari komunikator 

dan komunikan misalnya karena perbedaan status sosial dan 

budaya (stratifikasi sosial, jenis pekerjaan, faktor usia) latar 

belakang pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki oleh 

seseorang, ketrampilan (kemampuan memanipulasi pesan) 

berkomunikasi. Sementara itu gangguan berasal dari pesan 

misalnya perbedaan pemberian makna atas pesan yang 

disampaikan secara verbal (sinonim, homonim, denotatif dan 

konotatif) perbedaan tafsir atas pesan non verbal (bahasa isyarat 

tubuh). 

 Gangguan dari media / saluran karena orang salah memilih 

media yang tidak sesuai dengan konteks komunikasi, gangguan 

situasi kondisi suasana yang kurang mendukung terlaksananya 

komunikasi antarbudaya. De Vito
25

 menggolongkan tiga macam 

                                                           
25

Dr.Allo Liliweri.2013.Dasar Dasar Komunikasi Antarbudaya.Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 

Halaman 31 



35 

 

gangguan (1) fisik - berupa interfensi dengan tranmisi fisik isyarat 

atau pesan lain, misalnyaa desingan mobil yang lewat 

(2)psikologis- interfensi kognitif atau mental, misalnya prasangka 

dan bias pada sumber penerima pemikiran pikiran yang sempit; 

dan(3)semantik- berupa pembicaraan dan pendengaran memberi 

arti yang berlainan, misalnya orang berbicara dengan bahasa yang 

berbeda. 

2.2.2Fungsi Komunikasi Antarbudaya 

Manusia merupakan makluk sosial, oleh karena itu dia selalu 

ingin agar dapat hidup bergaul atau bersama sama dengan orang lain 

tanpa memandang perbedaan latar belakang sosial budaya. 

a. Fungsi Pribadi  

Adalah fungsi - fungsi komunikasi yang dapat ditunjukan melalui 

perilaku komunikasi yang bersumber dari seorang individu  

1. menyatakan Identitas Sosial 

 dalam proses komunikasi antarbudaya terdapat beberapa perilaku 

komunikasi individu yang digunakan untuk menyatakan identitas diri 

maupun identitas sosial. Perilaku itu dinyatakan melalui tindakan 

berbahasa baik secara verbal dan non verbal. Dari perilaku berbahasa 

itulah dapat diketahui identitas diri maupun sosial, misalnya dapat 

diketahui asal - usul suku bangsa, agama, maupun tingkat pendidikan 

seseorang. 
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2. Menyatakan integrasi sosial  

Inti konsep intergrasi sosial adalah menerima kesatuan dan persatuan 

antarpribadi, antarkelompok namun tetap mengakui perbedaan - 

perbedaan yang dimiliki oleh setiap unsur. Perlu dipahami bahwa salah 

satu tujuan komunikasi adalah memberikan makna yang sama atas 

pesan yang dibagi antara komunikator dengan komunikan. Dalam 

kasus komunikasi antarbudaya yang melibatkan perbedaan budaya 

antara komunikator dengan komunikan maka intergrasi sosial 

merupakan tujuan utama komunikasi. 

3. Menambah Pengetahuan  

Seringkali komunikasi antarpribadi maupun antar budaya menambah 

pengetahuan bersama, saling mempelajari kebudayaan. 

4. Melepaskan Diri / Jalan Keluar  

Kadang - kadang kita berkomunikasi dengan orang lain untuk 

melepaskan diri atau mencari jalan keluar atas masalah yang sedang 

kita hadapi. Anda mungkin lebih suka memilih teman kencan karena 

dalam banyak hal dia cocok dengan anda, dia memiliki pikiran dan 

gagasan yang sama, dia seorang perasa, sama seperti anda dan 

sebaliknya. Komunikasi seperti ini dikatakan komunikasi yang 

berfungsi menciptakan hubungan yang komplementer dan hubungan 

yang simetris. 
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b. Fungsi Sosial  

1. Pengawasan  

Fungsi sosial yang pertama adalah pengawasan.praktek komunikasi 

antar budaya diantara komunikator dan komunikan yang berbeda 

kebudayaan berfungsi saling mengawasi. Dalam setiap proses 

komunikasi antarbudaya fungsi ini bermanfaat untuk menginformasikan 

“perkembangan” tentang lingkungan. 

2. Menjebatani  

Dalam proses komunikasi antarpribadi, termasuk komunikasi 

antarbudaya,  Maka fungsi komunikasi yang dilakukan antara dua orang 

yang berbeda budaya itu merupakan jembatan atas perbedaan diantara 

mereka. Fungsi menjembatani itu dapat terkontrol melalui pesan yang 

mereka pertukarkan, keduanya saling menjelaskan perbedaan tafsir atas 

sebuah pesan sehingga menghasilkan makna yang sama. Fungsi ini 

dijalankan pula oleh berbagai konteks komunikasi termasuk komunikasi 

antarbudaya. 

3. Sosialisasi Nilai  

Fungsi sosialisasi merupakan fungsi untuk mengajarkan dan 

memperkenalkan nilai - nilai kebudayaan suatu masyarakat kepada 

masyarakat lain. 

4. Menghibur  

     Fungsi menghibur juga sering tampil dalam proses komunikasi 

antarbudaya. American fun yang sering ditampilkan TVRI memberikan 
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gambaran tentang bagaimana orang - orang sibuk memanfaatkan waktu luang 

untuk mengunjungi teater dan menikmati suatu pertunjukan humor. 

2.2.3Komunikasi Antarbudaya 

Komunikasi antarbudaya adalah menambah kata budaya kedalam 

pernyataan “komunikasi antara dua orang atau lebih yang berbeda latar 

belakang kebudayaan” . komunikasi antarbudaya yang paling sederhana, 

yakni “komunikasi antarpribadi yang dilakukan oleh mereka yang berbeda 

latar belakang kebudayaan.  

Kita dapat melihat bahwa proses perhatian komunikasi dan kebudayaan, 

terletak pada variasi langkah dan cara berkomunikasi yang melintas 

komunikasi atau kelompok manusia. Fokus perhatian pada studi komunikasi 

dan kebudayaan juga meliputi, bagaimana menjajagi makna, pola – pola, 

tindakan, juga tentang bagaimana makna dan pola – pola itu diartikulasikan 

ke dalam sebuah kelompok sosial, kelompok budaya, kelompok politik, 

proses pendidikan, bahkan lingkungan teknologi yang melibatkan interaksi 

antarmanusia. 

Hammer mengutip perumpamaan Wilbur Schramm
26

menggambarkan 

bahwa lapangan studi komunikasi itu ibarat sebuah oasis  dan studi 

komunikasi antarbudaya itu dibentuk oleh ilmu – ilmu tentang kemanusiaan 

yang seolah nomadik lalu bertemu disebuah oase. Ilmu – ilmu sisial nomadik 

adalah antropologi, sosiologi, psikologi dan hubungan internasional. Oleh 
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karena itu sebagian besar pemahaman tentang komunikasi antarbudaya 

bersumber dari ilmu – ilmu tersebut bagaimana terlihat dari beberapa definisi. 

Menurut Samovar dan Porter
27

mengatakan bahwa komunikasi 

antarbudaya terjadi di antara produser pesan dan penerima pesan yang latar 

belakang kebudayaanya berbeda. 

Charley H Dood
28

 mengatakan bahwa komunikasi antarbudaya meliputi 

komunikasi yang melibatkan peserta komunikasi yang mewakili pribadi, 

antarpribadi, dan kelompok dengan tekanan pada perbedaan latar belakang 

kebudayaan yang mempengaruhi perilaku komunikasi para peserta. 

Pengertian - pengertian komunikasi antarbudaya tersebut membenarkan 

sebuah hipotesis proses komunikasi antarbudaya bahwa semakin besar derajat 

perbedaan antarbudaya, bahwa semakin besar pula kita kehilangan peluang 

untuk memuaskan suatu tingkat kepastian sebuah komunikasi yang efektif. 

Jadi harus ada jaminan terhadap akurasi interprestasi pesan – pesan verbal 

maupun non verbal. Hal ini disebabkan karena ketika kita berkomunikasi 

dengan seseorang dari kebudayaan yang berbeda, maka kita memiliki pula 

perbedaan dalam sejumlah hal, misalnya derajat pengetahuan, derajat 

kesulitan dalam peramalan, tidak bermanfaat, bahkan nampak tidak 

bersahabat. Dengan demikian manakala suatu masyarakat berada pada 

kondisi kebudayaan yang beragam maka komunikasi antarbudaya. Disini, 

kebudayaan yang menjadi latar belakang kehidupan, akan mempengaruhi 

perilaku komunikasi manusia. Oleh karena itu disaat kita berkomunikasi 
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antarpribadi dengan seseorang dalam masyarakat yang makin majemuk, maka 

dia merupakan orang yang pertama dipengaruhi oleh kebudayaan kita. 

2.2.4 Model Komunikasi Antarbudaya 

 

Bagan oleh Dr. Alo Liliweri, M. S. Menunjukan A dan B merupakan dua 

orang yang berbeda latar belakang kebudayaan karena itu memiliki pula 

perbedaan kepribadian persepsi mereka terhadap relasi antarpribadi. Ketika A 

dan B bercakap itulah yang disebut komunikasi antarbudaya karena dua pihak 

“menerima” perbedaan diantara mereka sehingga bermanfaat untuk 

mnurunkan tingkat ketidakpastian dan kecemasan akomodatif. Strategi 

tersebut juga dihasilkan oleh karena terbentuknya sebuah kebudayaan baru 

(C) yang secara psikologis menyengkan kedua orang itu. Hasilnya adalah 

komunikasi yang bersikap adaptif yakni A dan B saling menyesuaikan diri 

dan akibatnya menghasilkan komunikasi antarpribadi dan antarbudaya yang 

efektif. 

2.3 Budaya 

Budaya pada dasarnya merupakan nilai nilai yang muncul dari 

proses interaksi antar individu individu. Nilai-nilai ini diakui, baik secara 
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langsung maupun tidak, seiring dengan waktu yang dilalui dalam interaksi 

tersebut. Bahkan terkadang sebuah nilai tersebut berlangsung di dalam 

alam bawah sadar individu dan diwariskan pada generasi berikutnya. 

Dalam pandangan psikologi, sebagaimana yang di populerkan oleh 

Geert Hofstede
29

“budaya diartikan tidak sekedar sebagai respons dari 

pemikiran manusia atau “programming of the mind”, melainkan juga 

sebagai jawaban atau respon dari interaksi antarmanusia yang melibatkan 

pola pola tertentu sebagai anggota kelompok dalam merespon lingkungan 

manusia tempat itu berada”. Definisi Hofstede ini menekankan bahwa 

pada dasarnya manusia sebagai individu memiliki pemikiran , karateristik , 

sudut pandang , atau image yang berbeda. 

Sementara dalam pendekatan etnografi, budaya diartika sebagai 

konstruksi sosial maupun historis yang menstramisikan pola – pola 

tertentu melalui simbol , pemaknaan premis bahkan tertuang dalam aturan. 

Marvin Harris
30

“kebudayaan sebagai pola tingkah laku yang tidak bisa 

dilepaskan dari ciri khas dari kelompok masyarakat tertentu, misalnya adat 

istiadat”. Beragam definisi budaya tersebut setidaknya memberikan arah 

bagaimana mengartikan kata budaya itu sendiri, sehingga bisa diartikan 

budaya sebagai sebuah nilai atau praktik sosial yang berlaku dan 

dipertukarkan dalam hubungan antar manusia baik sebagai individu 

maupun anggota masyarakat. 

                                                           
29

Rulli Nasrullah.2012.Komunikasi Antarbudaya di era budaya siber.Kencana Prenadamedia 

Group. Halaman 15 
30

Ibid : halaman 17 
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Tidak dapat dipungkiri bahwa budaya merupakan nilai – nilai yang 

muncul akibat interaksi antarmanusia di suatu wilayah atau negara 

tertentu. Budaya inilah yang menjadi acuan dasar bahkan bisa menjadi rel 

bagi proses komunikasi antarmanusia yang ada didalamnya. Karena ia 

muncul dalam wilayah tertentu, tentu saja budaya memiliki keragaman , 

perbedaan , hingga keunikan yang membedakan antara satu wilayah 

dengan wilayah lainnya. 

Sisi positif, perbedaan budaya memberikan khazanah tersendiri 

bagi kelompok masyarakat tersebut. Bahwa mereka memiliki ciri khusus 

yang bisa membedakan dengan kelompok lain. Juga, akan memunculkan 

ikatan yang sangat kuat diantara kelompok masyarakat yang tidak hanya 

terjadi diwilayah tempat dimana mereka berada saja, melainkan diberbagai 

wilayah. Adapun sisi negatifnya, perbedaan budaya bisa menyebabkan 

terjadinya perbedaan persepsi dan dalam tataran tertentu perbedaan 

persepsi ini bisa menimbulkan konflik antar individu atau kelompok dalam 

komunikasi. Disinilah pentingnya pemahaman bahwa komunikasi 

memberikan pengaruh terhadap budaya dan juga terhadap interaksi baik 

selaku individu atau dalam kelompok. 

2.3.1 Manusia Sebagai Makluk Budaya 

Manusia sebagai makluk budaya yang berkemampuan menciptakan 

kebaikan, kebenaran, keadilan dan bertanggung jawab. Sebagai makluk 

berbudaya, manusia menggunakan akal budinya untuk menciptakan 

kebahagiannya, baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat demi 
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kesempurnaan hidupnya. Sebagai makluk berbudaya, manusia 

menciptakan kebudayaan. 

a. Hakikat Manusia sebagai Makluk budaya  

Manusia adalah salah satu makluk tuhan di dunia. Makluk tuhan di 

alam fana ini ada empat macam, yaitu alam, tumbuhan, binatang dan 

manusia. 

Akal budi merupakan pemberian sekaligus potensi dalam diri 

manusia yang tidak dimiliki makluk lain. Kelebihan manusia 

dibanding makluk lain terletak pada akal budi. Akal adalah 

kemampuan berpikir manusia sebagai kodrat alami yang dimiliki. 

Berpikir merupakan perbuatan operasional dari akal yang mendorong 

untuk aktif berbuat demi kepentingan dan peningkatan hidup manusia. 

b. Apresiasi terhadap Kemanusiaan dan Kebudayaan 

Istilah kemanusiaan berasal dari kata manusia mendapat tambahan 

ke- dan akiran –an sehingga menjadikan kata benda abstrak manusia 

menunjuk pada kata benda konkrit, sedangkan kemanusiaan tidak bisa 

dipisahkan dari manusia. Manusia adalah homo, sedangkan 

kemanusiaan disebut dengan human.kemanusiaan berarti hakikat dan 

sifat khas manusia sebagai makluk yang tinggi harkat martabatnya. 

Kemanusiaan menggambarkan ungkapan akan hakikat dan sifat yang 

seharusnya dimiliki oleh makluk yang bernama manusia. Kemanusiaan 

merupakan prinsip atau nilai yang berisi keharusan / tuntutan untuk 

kesesuaian dengan hakikat dari manusia. 
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c. Etika dan Estetika Berbudaya 

Kata etika berasal dari bahasa yunani, yaitu ethos. Secara etimologis, 

etika adalah ajaran tentang baik buruk, yang diterima umum tentang 

sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Etika bisa disamakan 

artinya dengan moral, aklak, atau kesusilaan. Etika berkaitan dengan 

masalah nilai, karena etika pada pokoknya membicarakan masalah -

masalah yang berkaitan dengan predikat nilai susila, baik dan buruk. 

Dalam hal ini etika termasuk dalam kawasan nilai, sedangkan nilai 

etika itu sendiri berkaitan dengan baik buruk perbuatan manusia. 

2.4 Teori Pengurangan Ketidakpastian 

2.4.1 Pengertian Teori Penguran Ketidakpastian 

ketika orang asing bertemu, fokus utama mereka adalah 

mengurangi tingkat ketidakpastian mereka dalam situasi tersebut 

karena ketidakpastian menyebabkan ketidaknyamanan. Orang dapat 

mengalami ketidakpastian pada dua level yang berbeda : perilaku dan 

kognitif. Mereka mungkin tidak yakin akan bagaimana harus 

berperilaku ,dan mereka mungkin juga tidak yakin apa yang mereka 

pikirkan mengenai orang lain dan apa yang orang lain pikirkan 

mengenai mereka. Tingkat ketidakpastian yang tinggi dihubungkan 

dengan beragam perilaku verbal dan nonverbal. Berger berbicara 

mengenai ketidakpastian perilaku dalam kalimat berikut ini “ untuk 

berinteraksi dalam cara yang relatif lancar, terkoordinasi,dan dapat 

dipahami,seseorang harus mampu memprediksi bagaimana mitra 



45 

 

interaksi akan berperilaku,maupun berdasarkan prediksi ini,mampu 

memilih dari perbendarahannya respon respon yang akan 

mengoptimalkan hasil akir dari sebuah perjumpaan”.
31

 

lebih jauh lagi, Berger dan Calabrese beragumen bahwa pengurangan 

ketidakpastian memiliki baik proses proaktif maupin 

retroaktif.pengurangan ketidakpastian proaktif terjadi ketika seseorang 

berpikir mengenai pilihan pilihan komunikasi sebelum benar benar 

melakukannya dengan orang lain”.
32

 

2.4.2 Asumsi Teori Pengurangan Ketidakpastian 

Teori ini seringkali didasarkan pada asumsi asumsi yang merefleksikan 

cara pandang teoritikus terhadap tidaknya terkecuali teori pengurangan 

ketidakpastian . asumsi asumsi berikut ini membingkai teori ini, 

A. Orang mengalami ketidakpastian dalam latar belakang 

unterpersonal 

B. Ketidakpastian adalah keadaan yang tidak mengenakkan, 

menimbulkan stres secara kognitif 

C. Ketika orang bertemu, perhatian utama mereka adalah untuk 

mengurangi ketidakpastian mereka atau meningkatkan 

prediktabilitas 

D. Komunikasi interpersonal adalah sebuah proses perkembangan 

yang terjadi melalui tahapan tahapan 
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E. Komunikasi interpersonal adalah alat yang utama untuk 

mengurangi ketidakpastian 

F. Kuantitas dan sifat informasi yang dibagi oleh orang akan berubah 

seiring berjalannya waktu 

G. Sangat mungkin untuk menduga perilaku orang orang dengan 

menggunakan cara seperti hukum 

Tiap asumsi akan dibahas secara singkat. Didalam sejumlah 

latar interpersonal, orang merasakan ketidakpastian. Karena 

terdapat harapan berbeda beda mengenai kejadian interpersonal, 

maka masuk akan menyimpulkan bahwa orang merasakan 

ketidakpastian atau bahkan cemas untuk bertemu orang lain. 

2.4.3 Aksioma Teori Pengurangan Ketidakpastian 

  Aksioma 1 

Komunikasi verbal, meningkatnya jumlah komunikasi verbal yang 

dilakukan ketika tengah berkomunikasi dengan orang asing atau 

orang yang tidak dikenal, maka akan mengurangi tingkat 

ketidakpastian. Hal ini menyatakan adanya kebalikan atau 

hubungan negative antara ketidakpastian dan komunikasi verbal. 

Aksioma 2 

Kehangatan atau keakraban komunikasi non-verbal, ketika ekspresi 

non-verbal meningkat, situasi ketidakpastian akan semakin 

berkurang, pengurangan tingkat ketidakpastian meningkatkan 

peningkatan ekspresi non-verbal. 

Aksioma 3 

Pencarian informasi, tingginya tingkat ketidakpastian bisa 

meningkatkan upaya – upaya seseorang untuk lebih aktif lagi 
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dalam mencari informasi. Ketika situasi ketidakpastian itu mulai 

dihindari, maka proses pencarian informasi pun semakin berkrang. 

 

Aksioma 4 

Tingkat ketidakpastian yang tinggi dalam jalinan sebuah hubungan 

dapat mengurangi keintiman kualitas komunikasi. Rendahnya 

situasi ketidakpastian dapat meningkatkan tingkat keintiman 

kualitas komunikasi. 

Aksioma 5 

Pertukaran, ketidakpastian yang tinggi dapat meningkatkan 

pertukaran informasi diantara mereka. 

Aksioma 6 

Kesamaan, semakin banyak persamaan diantara mereka, semakin 

menurunkan tingkat ketidakpastian. 

Aksioma 7 

Selera, selera akan semakin menurun jika situasi ketidakpastian 

cukup tinggi. Sebaliknya selera akan semakin meningkat jika tidak 

ada kondisi ketidakpastian. 

Aksioma 8 

Ketidakpastian berhubungan secara negative dengan interaksi 

dalam jaringan social. Makin orang berinteraksi dengan teman dan 

anggota keluarga mereka makin sedikit ketidakpastian yang mereka 

alami. 

Aksioma 9 

Terdapat hubungan kebalikan atau negative antara ketidakpastian 

dan kepuasan komunikasi. 

 

 

 


