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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Budaya

Kata budaya sangat umum dipergunakan dalam bahasa sehari-hari. Paling

sering budaya dikaitkan dengan pengertian ras, bangsa, atau etnis. Perilaku orang

yang kebetulan keturunan Jawa selalu dikaitkan sebagai pengaruh budaya Jawa,

begitu juga dengan perilaku orang Cina selalu dikatakan budaya Cina. Kata budaya

kadang kala dikaitkan dengan seni, musik, tradisi, ritual, atau pun

peninggalan-peninggala masa lalu. Bahkan dalam kamus Oxford-pun budaya lebih

dilihat sebagai seni. Dudaya adalah seni dan semua hasil prestasi intelektual manusia

yang dilakukan secara kolektif (Oxford Dictionary, 1993dalam Dayakisni &yuniardi,

2012: 4)

Kebudayaan merupakan elemen subjectif dan objektif yang dibuat manusia

yang di masa lalu meningkatkan kemungkinan untuk bertahan hidup dan berakibat

dalam kepuasan pelaku dalam ceruk ekologis, dan demikian tersebar di antara mereka

yang dapat berkomunikasi satu sama lainya, karena mereka mempunyai kesamaan

bahasa dan mereka hidup dalam waktu dan tempat yang sama (Smart, 1992 dalam

Samovar,Porter, dan McDaniel 2010)

Koentjaraningrat (1991) mengajukan definisi kebudayaan sebagai seluruh

sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan

masyarakat yang dijadikan manusia dengan belajar (Meinarno, widianto & halida,

2011)
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2.1.1 Elemen Budaya

Budaya terdiri atas elemen-elemen yang tidak terhitung jumlahnya

(makana, tempat tinggal, pekerjaan, pertahanan kontrol sosial, perlindungan

psikologis, kehormatan sosial, tujuan hidup, dan lain lain), ada lima hal

penting yang berhubungan langsung dengan buku ini. Pemahaman tentang

elemen-elemen ini memungkinkan anda menghargai pendapat tentang semua

budaya dalam membagikan sejumlah komponen umum, peranan isu ini tidak

jarang membedakan satu budaya dari yang lainya.

1. Sejarah, budaya disebarkan dari generasi ke generasi dan melestarikan

pandangan suatu budaya. Cerita tentang masa lalu memberikan anggota

dari suatu budaya bagian sebuah budaya dari identitas, nilai, aturan

tingkah laku, dan sebagainya.

2. Agama, menurut Parkes, Laungani, dan Young, semua budaya “memiliki

agama yang dominan dan terorganisasi di mana aktivitas dan

kepercayaan mencolok (upacara, ritual, hal-hal tabu, dan perayaan) dapat

berarti dan berkuasa.”

3. Nilai, seperti yang ditulis Macionis, nilai adalah “standar keinginan,

kebaikan, dan keindahan yang diartikan dari budaya yang berfungsi

sebagai petunjuk dalam kehidupan sosial.” nilai-nilai berguna untuk

menetukan bagaimana seseorang seharusnya bertingkah laku.

4. Organisasi Sosial, organisasi-organisasi ini (kadang-kadang merujuk

pada sistem sosial atau struktur sosial) mewakili unit sosial yang

beraneka ragam yang terkandung dalam budaya. Institusi seperti itu,

termasuk keluarga, pemerintah, sekolah, dan suku bangsa -menolong

anggota suatu kelompok budaya untuk mengatur kehidupan mereka.
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5. Bahasa, Haviland dan rekannya mengatakan, “tanpa kapasitas kita

terhadap bahasa yang kompleks, budaya manusia seperti yang kita

ketahui tidak akan ada.” Bahasa tidak hanya mengizinkan anggotanya

untuk berbagi pikiran, perasaan dan informasi, tetapi juga merupakan

metode utama dalam menyebarkan budaya (Samovar,Porter, dan

McDaniel 2010: 29)

2.2 Pesan Budaya

Pesan Budaya hanya ditangkap dengan penghayatan dan pemahaman murni oleh

pemangku budaya itu sendiri. Orang luar yang ingin ikut menikmati perlu lebih jauh

belajar disana, dimana budaya dikembangkan. Pemilik budaya itu lebihmudah hanyut

dan mendalam merasakannya karena menghayatinya dalam konteks wawasan,

lingkungan bahkan mungkin alam sekitarnya dari sejak masih anak-anak.

Pesan-pesan maknawi diterima dalam atau dangkal oleh para dewasa. Sangat

membantu bila terdapat kemampuan filosofis dan kedalaman batin yang arif untuk

memperoleh nilai-nilai luhur universal yang bisa diterima dengan nyaman oleh setiap

insan budayawan manapun (Kompasiana.com)

2.3 Kebudayaan

Sebagai Istilah non-teknis, “kebudayaan” dipakai untuk merujuk seorang pribadi

yang terpelajar, individu yang berbudaya atau beradab, yang berbudi bahasa halus

serta akrab dengan hal-hal yang indah dalam kehidupan masyarakat yang beradab.

Sedangkan sebagai istilah teknis kata “kebudayaan” muncul dalam karya-karya para

antropolog pada pertengahan abad ke-19. dalam karyanya Primitive Culture (1871),

antropolog Inggris, Sir Edward B. Taylor menggunakan kata kebudayaan untuk

menunjuk “keseluruhan kompleks dari ide dan segala sesuatu yang dihasilkan
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manusia dalam pengalaman historinya”. Termasuk disini ialah “pengetahuan,

kepercayaan, seni, moral, hukum, kebiasaan, dan kemampuan serta perilaku lainya

yang diperoleh manusia sebagai anggita masyarakat” (1871:1 Dalam Maran, 2007)

Rumusan yang hampir sama dikemukakan pula oleh Robert H. Lowie, pakar

antropologi Amerika Serikat. Kata Lowie, kebudayaan adalah “segala sesuatu yang

diperoleh individu dari masyarakat, mencakup kepercayaan, adat-istiadat,

norma-norma artistik, kebiasaan makan, keahlian yang diperoleh bukan karena

kreativitasnya sendiri melainkan merupakan warisan masa lampau yang didapat

melalui pendidikan formal atau informal” (1949:35 Dalam Maran, 2007)

Pakar antropologi lain, Gillin, beranggapan bahwa “kebudayaan terdiri dari

kebiasaan-kebiasaan yang berpola dan secara fungsional saling bertautan dengan

individu tertentu yang membentuk grup-grup atau kategori sosial tertentu” (1948:181).

dan menurut Keesing, Kebudayaan adalah “totalitas pengetahuan manusia,

pengalaman yang terakumulasi dan yang ditransmisikan secara sosial”, atau proses

sosialisasi” (1958:18 Dalam Maran, 2007)

2.3.1 Kebudayaan dan Masyarakat

Selo Soemardjan dan Soeleman Soemardi merumuskan kebudayaan

sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat

menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan

jasmaniah (material culture) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai

alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk

keperluan masyarakat (Ibid dalam Ranjabar, 2013)

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan

masyarakat. Bermacam kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan
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anggotanya, seperti kekuatan alam maupun kekuatan-kekuatan lainya

didalam masyarakat itu sendiri. Dikatakan sebagian besar oleh karena

kemampuan manusia adalah terbatas dan dengan demikian kemampuan

kebudayaan yang merupakan hasil ciptanya juga terbatas di dalam

memenuhi segala kebutuhan.

Hasil karya masyarakat melahirkan teknologi atau kebudayaan

kebendaan yang mempunyai kegunaan utama didalam melindungi

masyarakat terhadap lingkungan dalamnya. Teknologi hakikatnya

meliputi paling sedikit tujuh unsur, yaitu (1) alat-alat produktif, (2)

senjata, (3) wadah, (4) makanan dan minuman, (5) pakaian dan perhiasan,

(6)tempat berlindung dan perumahan, (7) alat-alat transportasi.

Khususnya dalam mengatur hubugan antar manusia, kebudayaan

dinamakan pula struktur normatif atau menurut Ralph Linton design for

living (garis-garis tau petunjuk dalam hidup). Artinya, kebudayaan

adalah suatu garis-garis pokok tentang perilaku yang menetapkan

peraturan-peraturan mengenai apa yang harus yang harus dilakukan, apa

yang seharusnya dilakukan, apa yang dilarang dan lain sebagainya.

Unsur-unsur normatif yang merupakan bagian dari kebudayaan adalah

sebagai berikut.

1. Unsur yang menyangkut penilaian, misalnya apa yang baik dan buruk, apa

yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, apa yang sesuai dengan

keinginan dan apa yang tidak sesuai dengan keinginan.

2. Unsur-unsur yang berhubungan dengan apa yang seharusnya sebagaimana

orang harus berlaku.
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3. Unsur yang menyangkut kepercayaan, misalnya harus mengadakan

upacara adat pada saat kelahiran, pertunangan, perkawinan, dan lain-lain

(Ranjabar, 2013)

2.3.2 Kebudayaan Sebagai Kekhasan Manusia

Kebudayaan pernah didefinisikan sebagai a design for lifing, suatu

desain kehidupan (Kluchkohn, 1949) dan sebagai a set of control

mechanisms, seperangkat mekanisme kontrol -rencana, resep-resep,

peraturan, konstruksi, apa yang oleh para ahli komputer disebut program

untuk mengatur perilaku (Geertz, 1973). Kebudayaan adalah cara khas

manusia untuk mengadaptasi diri dengan lingkunganya. Semua hewan

mempunyai design kehidupan- cara bercumbu-rayu, pola membesarkan anak,

strategi memperoleh makanan dan minuman, serta membangun wilayah, dan

sebagainya (Maran, 2007).

2.4 Komunikasi Verbal

Simbol atau pesan verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu kata

atau lebih. Hampir semua rangsangan wicara yang kita sadari termasuk ke dalam

kategori pesan verbal disengaja, yaitu usaha-usaha yang dilakukan secara sadar untuk

berhubungan dengan orang lain secara lisan. Suatu sistem kode verbal disebut bahasa.

Bahasa dapat didefinisikan sebagai seperangkat simbol, dengan aturan untuk

mengkombinasikan simbol-simbol tersebut, yang digunakan dan dipahami suatu

komunitas (Mulyana, 2010)

Bahasa verbal adalah sarana utama untuk menyatakan pikiran, perasaan, dan

maksud kita. Bahasa verbal menggunakan kata-kata yang merepresentasikan berbagai

aspek realitas individual kita. Konsekuensinya, kata-kata adalah abstraksi realitas kita
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yang tidak mampu menimbulkan reaksi yang merupakan totalitas objek atau konsep

yang diwakili kata-kata itu (Samovar, Porter, 1991 dalam Mulyana, 2010)

2.5 Komunikasi Non-Verbal

Komunikasi non-verbal meliputi semua stimulus non-verbal dalam sebuah situasi

komunikasi yang dihasilkan, baik oleh sumbernya maupun penggunanya dalam

lingkungan dan yang memiliki nilai pesan yang potensial untuk menjadi sumber atau

penerima.

2.5.1Pesan Yang Disengaja dan Yang Tidak Disengaja

Pendekatan ini realistis, karena anda mengirimkan sejumlah besar pesan

non-verbal tanpa menyadari bahwa pesan tersebut memiliki arti bagi orang lain.

Dalam komunikasi verbal, anda secara sadar menyeleksi kosakata yang anda

miliki dan memutuskan untuk menggunakan kata apa yang cocok. Meskipun anda

secara sadar memilih untuk tersenyum atau memilih jenis perhiasan. Anda juga

mengirimkan banyak pesan bahwa anda tidak bermaksud untuk menjadi bagian

dari suatu transaksi. Misalnya, mengerutkan dahi karena silaunya matahari

mungkin membuat seseorang salah mengerti bahwa anda marah; rambut yang

masih ada sampo yang tertinggal membuat anda kelihatan bodoh; dan menyentuh

tangan seseorang untuk waktu yang cukup lama membuat orang berpikir anda

sedang menggodanya, padahal anda tidak sengaja melakukanya. Semua ini

merupakan contoh-contoh bagaimana tindakan anda, tanpa anda ketahui, dapat

mengirimkan pesan ke seseorang.

Sosiolog Goffman menjelaskan penggabungan perilaku disengaja dan tidak

disengaja ini: sifat ekspresif yang dimiliki setiap individu (dan kapasitasnya

dalam menciptakan kesan) melibatkan dua jenis tanda yangsangat berbeda:

ekspresi yang ditunjukan dan kesan yang ditimbulkan. Pertama, melibatkan
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simbol verbal yang digunakan secara sadar dan menyatakan informasi dari simbol

tersebut. Hal ini merupakan komunikasi dalam pengertian sempit dan tradisional.

Kedua, meliputi sejumlah tindakan yang dianggap orang lain sebagai gejala

pelaku (komunikator), ekspektasi yang diharapkan dari tindakan tersebut dan

informasi yang dinyatakan (K.K. Kundahl dan P.S. Kundahl, 2003 dalam

Samovar,Porter, dan McDaniel 2010)

2.6 Youtube Sebagai Komunikasi Massa

Youtube, merupakan media sosial dengan konten video yang memberikan

perangkat atau fasilitas pembuatan kanal atau channel. Kanal ini dimiliki oleh

khalayak yang telah memiliki akun. Di kanal ini pengguna dapat mengunggah video

berdasarkan kategori maupun jenis yang diinginkan(Nasrullah, 2016).

Youtube didirikan pada tahun 2005 oleh tiga orang mantan karyawan PayPal,

yaitu Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim. Pada awal bulan juli 2006 atau 8

bulan setelah diresmikan, tercatat 65.000 video baru di upload ke situs youtube setiap

harinya, dengan 100 juta views per hari. Pada tahun 2007 youtube telah

mengkonsumsi bandwidth menyamai bandwidth keseluruhan internet di dunia pada

tahun 2000. Pada tahun 2008 youtube mendapatkan penghargaan George Foster

Peabody Award dan karena telah menjadi ”Speaker Corners” serta ikut berjasa dalam

pengembangan demokrasi dan kebebasan berpendapat. Saat ini, youtube menjadi situs

online Video Provider paling dominan di Amerika Serikat, dengan menguasai 43

persen pasar. Diperkirakan 20 jam durasi video di upload ke youtube setiap menitnya

dengan 6 miliar views per hari. Youtube merupakan salah satu bentuk dari media

sosial, yang berarti youtube memiliki karateristik dan fungsi dari media massa.

Youtube juga merupakan media pemberi informasi, hiburan, pendidikan dan juga
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diarahkan pada khalayak atau masyarakat luas. Selain itu, pengakses youtube juga

dapat mempelajari berbagai informasi yang diterima untuk diterapkan dalam

penyesuaian diri di tengah masyarakat.

2.7 Vlog (video blog)

Vlog berasal dari dua kata yakni ‘video’ dan ‘blog’. Video adalah teknologi

untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan dan menata ulang gambar

bergerak. Sedangkan Blog adalah catatan pribadi secara online yang sering diperbarui

dan didistribusikan ke masyarakat umum. Jadi, Vlog adalah catatan pribadi dalam

bentuk video yang diperbarui dan didistribusikan secara umum. Lebih lengkapnya,

Vlog ini termasuk suatu bentuk kegiatan blogging dengan menggunakan medium

video di atas sumber media utamanya yakni penggunaan teks atau audio.

Kemunculan Vlog yakni setelah kemunculan kamera dan kemunculan internet.

Tapi kemudian aktivitas Vlog itu baru muncul pada tahun 2000. Dikutip Wikipedia,

pertama kali aktivitas Vlog muncul setelah Adam Kontras memposting video dengan

entriBlognya. Kemudian setelah itu banyak yang meniru dan pada tahun 2005,

anggota yang melakukan Vlog mulai bertambah banyak. Bahkan di tahun tersebut

muncul situs YouTube yang kemudian menjadikan banyak orang bebas untuk upload

video apa saja dalam situs tersebut termasuk Vlogging.

Perkembangan Vlog sampai sekarang memang mengalami perkembangan

yang cukup signifikan. Sejak kemunculan YouTube, perkembangan Vlogger ini

memang cukup popular di banyak negara. Namun untuk Indonesia, perkembangan

Vlog belum begitu lama. Belum banyak Vlogger yang aktif sebelum tahun 2012. Baru

setelah 2012, banyak muncul chanel-chanel popular di YouTube yang dibuat oleh

orang Indonesia. Kemudian setelah tahun 2014, mulailah muncul Vlogger-vlogger
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Indonesia yang mampu menyediakan beragam konten-konten viral yang

mengguncang dunia.

Sebelum tahun 2012-2013, aktivitas blog di Indonesia lebih didominasi oleh

bloging dalam situs blog. Blogger konten tulisan sangat banyak dan popular di

Indonesia bahkan beberapa diantaranya sangat terkenal di dunia internet. Kenapa

Vlogging masih kurang waktu itu? Mungkin salah satunya karena media dan alat

untuk vlogging seperti kamera dan lainnya masih mahal dan sulit untuk di jangkau.

Kini semua peralatan tersebut bisa dengan mudah sekali didapatkan bahkan dengan

harga yang murah.

Tujuan dari vlog sendiri dengan blogging teks di situs blog yakni

menceritakan pendapat dan catatan pribadi kepada orang lain agar diketahui oleh

banyak orang. Biasanya memang bisa mewakili kepribadian pembuat vlog atau

dengan tujuan dari pembuat tersebut. Artinya konten dalam vlog itu bisa memang

yang sesuai dengan kepribadian dan passion vlogger, atau memang memutuskan tema

tertentu yang dia inginkan untuk diketahui dan disebarkan kepada banyak orang

dalam bentuk video. Berbicara tujuan, sebetulnya bisa berbeda-beda, ada yang

bertujuan untuk sekedar sharing, berbagi informasi, dan bahkan getting revenue atau

mendapatkan penghasilan dengan menjadikannya sebagai ladang bisnis atau

pekerjaan. ( http://www.kaiamedia.com/pengertian-vlog ) diakses 13 maret 2017

pukul 19.21

2.7.1 Fungsi Vlog

Sama halnya dengan blog, vlog memiliki fungsi yang hampir sama

dengan blog. Fungsi tersebut diantaranya:

1) Pemberi informasi atau pengetahuan

http://www.kaiamedia.com/pengertian-vlog
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Vlog sebagai pemberi informasi ataupun

pengetahuan tentang berbagai hal mulai dari pendidikan,

pemerintahan, social budaya, video tutorial, dan

sebagainya.

2) Sebagai catatan harian atau berbagi pengalaman

Dalam fungsi ini biasanya, pemilik vlog

menceritakan tentang kegiatan sehari-hari, bahkan ada juga

yang memberikan review atau opini tentang suatu produk

atau tempat, dan hal-hal yang bermanfaat.

3) Sebagai media berbisnis

Pada fungsi bisnis, seorang vlogger bisa menjadi

pelaku bisnis seperti menjadi seorang endorser atau

pendukung iklan atau yang dikenal juga sebagai bintang

iklan suatu produk.

4) Komedi atau hiburan

Vlog dapat juga berisi video-video lucu yang

bertujuan menghibur pemirsa vlog.

2.7.2Vlog Sebagai Komunikasi Massa

Definisi komunikasi massa merupakan komunikasi melalui media

massa, media yang jangkauannya luas, tentu sah saja apabila vlog juga dapat

dikatakan sebagai media massa. Karena vlog bukanlah media yang tidak bisa

disaksikan banyak orang, dan pemirsanya pun beragam. Vlog juga

menghadirkan beragam informasi dan hiburan yang dibutuhkan masyarakat.

(Nurudin, 2013:101).

2.7.3Genre Vlog/ Video Blogging
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Genre atau tema vlog/ video blogging beragam, diantaranya:

1) Sosial budaya

Vlogger berbagi informasi atau pengetahuan seputar

sosial budaya, sebagai contohnya vlog berjudul “Ngenalin

Budaya Bali” yang diunggah oleh vlogger Kevin Wirayuda.

2) Politik

Vlogger biasanya memberikan informasi ataupun kritik

mengenai dunia politik

3) Pendidikan

Dapat berisi vlog tentang review atau kritik terhadap

dunia pendidikan.

4) Daily vlog

Vlog tentang kegiatan sehari-hari pemilik vlog/vlogger,

dapat juga berbagi pengalaman. Contohnya seperti vlogger

dengan channel bernama “Pita’slife” yang mengunggah

tentang kehidupan dan kegiatannya sehari-hari.

5) Beauty atau kecantikan.

Biasanya berisi tentang tutorial, review, atau informasi

seputar kecantikan. Sebagai contoh, vlogger bernama Abel

Cantika yang banyak melakukan vlogging bertema kecantikan.

6) Tutorial

Video tentang bagaimana cara membuat ataupun

menggunakan suatu benda.

7) Review
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Penilaian berupa opini pribadi pemilik vlog terhadap

suatu produk atau benda.

2.8 Anxiety/Uncertainty Management

Teori yang di publikasikan William Gudykunst ini memfokuskan pada

perbedaan budaya pada kelompok dan orang asing. Ia berniat bahwa teorinya dapat

digunakan pada segala situasi dimana terdapat perbedaan diantara keraguan dan

ketakutan.Ia menggunakan istilah komunikasi efektif kepada proses-proses

meminimalisir ketidakmengertian. Penulis lain menggunakan istilah accuracy, fidelity,

understanding untuk hal yang sama.

Gudykunst menyakini bahwa kecemasan dan ketidakpastian adalah dasar

penyebab dari kegagalan komunikasi pada situasi antar kelompok. Terdapat dua

penyebab dari mis-interpretasi yang berhubungan erat, kemudian melihat itu sebagai

perbedaan pada ketidakpastian yang bersifat kognitif dan kecemasan yang bersifat

afeksi- suatu emosi.

William Hollen yang merupakan salah satu guru dari Gundykunst mecoba

berpendapat 4 level dalam kompetensi komunikasi:

1. Unconscious incompetence

Salah mengartikan perilaku dalam kondisi tidak sadar.

2. Conscious incompetence

Kita mengetahui salah mengartikan sesuatu namun tidak berusaha untuk

memperbaikinya.

3. Conscious competence

Memikirkan komunikasi yang akan dilakukan agar menjadi efektif
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4. Unconscious competence

Mengembangkan ketrampilan berkomunikasi tanpa berfikir bagaimana

berbicara dengan orang lain

Penyebab dasar kegagalan komunikasi antar kelompok menurut Gundykunst

adalah kecemasan dan ketidakpastian. Dua penyebab dari kesalahan dalam

menafsirkan saling berhubungan satu sama lain. Kecemasan didefinisikan sebagai

perasaan gelisah, tekanan, khawatir atau takut akan hal yang terjadi. Sedangkan

ketidakpastian adalah pikiran.

Dalam proses komunikasi, semakin tinggi ketidakpastian seseorang maka akan

semakin rendah keberhasilan komunikasi yang akan dilakukannya. Dengan kata lain,

proses komunikasi dilakukan untuk mengurangi ketidakpastian sehingga tujuan dari

komunikasi tersebut dapat tercapai. Konsep kecemasan digunakan oleh Gundykunst

untuk menjelaskan proses penyesuaian budaya, ketidakpastian digunakan untuk

memprediksi perilaku orang lain.

Konsep-konsep dasar Anxiety/Uncertainty Management Theory:

1. Diri dan konsep diri

Meningkatnya kebanggaan (self-esteem) dalam diri pada saat

berinteraksi dengan orang lain akan menaikan kemampuan kita dalam hal

mengatur kecemasan.

2. Motivasi untuk berinteraksi dengan orang asing

Meningkatnya kebutuhan untuk masuk ke dalam kelompok pada saat

berinteraksi dengan orang asing akan menaikan kecemasan kita.

3. Reaksi terhadap orang asing
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Meningkatnya ketrampilan dalam diri kita untuk secara kompleks

memproses informasi mengenai orang asing akan menaikkan kemampuan

kita dalam hal memprediksi perilaku secara akurat.

4. Kategori sosial dari orang-orang asing

Semakin meningkatnya persamaan personal yang dirasakan antara diri

kita dengan orang asing, maka akan tinggi pula kemampuan kita untuk

mengontrol kecemasan dan kemampuan kita dalam memprediksi perilaku

mereka secara akurat.

5. Proses situasional

Meningkatnya situasi informal pada saat kita berkomunikasi dengan

orang asing yang kemudian menghailkan penurunan kecemasan kita dan

meningkatnya kepercayaan diri kita dalam memprediksi perilaku orang

asing.

6. Hubungan dengan orang asing

Meningkatnya ketertarikan terhadap orang asing akan menghasilkan

penurunan kecemasan dan meningkatnya percaya diri kita dalam hal

memprediksi perilaku orang lain(Griffin, 2003)

Dalam proses komunikasi, semakin tinggi ketidakpastian seseorang

maka akan semakin rendah keberhasilan komunikasi yang akan dilakukannya.

Dengan kata lain, proses komunikasi dilakukan untuk mengurangi

ketidakpastian sehingga tujuan dari komunikasi tersebut dapat tercapai.

Inti dari teori ini adalah apabila kita bertemu dengan orang yang berbeda

budaya untuk pertama kalinya maka akan menimbulkan kecemasan dan
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ketidak pastian dan itu menyebabkan ketidak berhasilan dalam komunikasi.

Namun komunikasi jugalah yang membuat kecemasan dan ketidak pastian

itu berkurang.

Hal ini yang dilakukan Sunny terhadap orang asing disekelilingnya yang

tidak bukan adalah suami, keluarga dari suaminya dan juga orang disekitar

tempat tinggal dan kerja Sunny. Pada awalnya Sunny sebagai orang

Indonesia yang pertama kali datang ke Perancis merasakan kecemasan dan

ketidak pastian karena dia belum mampu untuk berkomunikasi dengan

bahasa Perancis. Namun setelah beberapa tahun menikah Sunny mulai masuk

ke dalam budaya baru tersebut dan keseringan Sunny dalam berkomunikas

dengan orang-orang disekitarnya. Ini karena terdapat motivasi dalam diri

Sunny untuk masuk dalam budaya baru tersebut.

2.9 Frekuensi Kemunculan

Pada dasarnya frekuensi bisa diartikan sebagai tingkat keseringan terjadinya

sesuatu dalam waktu-waktu tertentu. Frekuensi adalah jumlah timbulnya atau

contoh-contoh suatu fenomena tertentu dalam suatu sample tertentu (Kartono 2003 :

179).Frekuensi adalah jumlah kejadian gejala pengukuran dalam satu interval kelas

(Chaplin, 1989 : 199). Frekuensi diartikan jumlah pengamatan atau pengukuran dalam

satu kelas distribusi frekuensi (soekanto, 1993: 122)

Jadi dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa frekuensi adalah

banyaknya gejala atau fenomena yang terjadi dalam pengamatan atau pengukuran

pada suatu interval kelas tertentu.
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2. 10 Struktur Kategori

kata budaya digunakan dalam berbagai diskursus dan ini diakui

dikarenakan luasnya aspek kehidupan yang disentuh. Murdock (1971)

mendiskripsikan budaya dalam tujuh puluh sembilan ragam aspek kehidupan,

yang oleh Berry (1980, dalam Berry, 1999) dikategorisasi ulang hingga dapat

teringkas menjadi delapan aktifitas kehidupan. Kemudian peniliti

mengkategorisasikan ulang sesuai dengan kebutuhan penelitian menjadi 5

kategorisasi yakni:

1. Makanan, shot yang dapat dikategorisasikan dalam kategori makanan apabila

dalam video tersebut Sunny menyampaikan pesan budaya tentang makanan

seperti bahan makanan, jenis makanan, bagaimana untuk memasak sesuatu

2. Pakaian, shot yang dapat dikategorisasikan dalam kategori pakaian apabila

dalam video tersebut Sunny menyampaikan pesan budaya tentang jenis

pakaian, bahan pakaian, model pakaian.

3. Rumah, shot yang dapat dikategorisasikan dalam kategori rumah apabila

dalam video tersebut Sunny menyampaikan pesan tentang budaya seperti

bentuk rumah, tipe rumah, interior rumah

4. Teknologi, shot yang dapat dikategorisasikan dalam kategori teknologi

apabila dalam video tersebut Sunny menyampaikan pesan tentang budaya

tentang teknologi seperti teknologi rumah tangga, teknologi komunikasi,

teknologi informasi, teknologi otomotif, teknologi lalu lintas.

5. Ekonomi, shot yang dapat dikategorisasikan dalam kategori ekonomi apabila

dalam video tersebut Sunny menyampaikan pesan budaya tentang kegiatan

dan hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi seperti kegiatan jual beli.
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Pemasukan dan pengeluaran atau juga memberikan informasi tentang harga

suatu barang, nilai suatu barang.

6. Transportasi, shot yang dapat dikategorisasikan dalam kategori Transportasi

apabila dalam video tersebut Sunny menyampaikan pesan budaya tentang

hal-hal yang berkaitan dengan transportasi seperti jenis transportasi,

peraturan lalu lintas, budaya berlalu lintas.

7. Aktifitas individual dan keluarga video yang dapat dikategorisasikan dalam

kategori aktivitas individual dan keluarga apabila dalam video tersebut

Sunny menyampaikan pesan budaya tentang berbagai macam kegiatan yang

dilakukan secara individual maupun keluarga seperti, kegiatan hiburan,

kegiatan olah raga, kegiatan sosial dan juga sehari-hari.

8. Religi, shot yang dapat dikategorisasikan dalam kategori religi apabila dalam

video tersebut Sunny menyampaikan pesan budaya tentang kegiatan rohani,

informasi keagamaan.

9. Ilmu Pengetaguan, shot yang dapat dikategorisasikan dalam kategori ilmu

pengetahuan apabila dalam video tersebut Sunny menyampaikan pesan

budaya tentang ilmu pengetahuan secara umum maupun ilmu pengetahuan

alam dan sosial.


