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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Komunikasi merupakan suatu transmisi pertukaran pesan yang dilakukan oleh 

komunikator, yakni seseorang yang bertindak sebagai pengirim pesan terhadap 

komunikator sebagai penerima pesan dengan tujuan untuk mencapai kesepahaman 

atau kesepakatan atas isi pesan yang disampaikan oleh komunikator dan dilakukan 

secara tatap muka. Komunikasi juga berfungsi untuk mempersuasi atau 

mempengaruhi seseorang untuk berpikir maupun bertindak sama seperti keinginan 

kita. Secara garis besar seseorang melakukan komunikasi pada dasarnya adalah untuk 

menyingkap dirinya sendiri terhadap orang lain melalui ungkapan verbal seperi 

menyatakan ide atau gagasan dan ugkapan yang dinyatakan melalui komunikasi 

nonverbal yang berupa eskpresi, isyarat atau gesture (bahasa tubuh) dengan maksud 

untuk membangun kontak ataupun interaksi sosial. 

Komunikasi yang dinyatakan dalam bentuk verbal maupun nonverbal pada 

hakikatnya adalah  sama karena mengandung unsur pesan di dalamnya. Meskipun 

dinyatakan dalam bentuk yang berbeda komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal 

merupakan ungkapan yang dinyatakan pada saat berlangsungnya proses interaksi 

manusia. 

Manusia sebagai mahkluk sosial yang hidup bermasyarakat dan bersosialisasi 

sepanjang masanya tidak terlepas dari komunikasi, sebab komunikasi memegang 

peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa adanya komunikasi 

manusia tidak dapat meraih apa yang ia inginkan dan proses interaksi sosial di dalam 

masyrakat pun tidak akan terjadi. Oleh sebab itu manusia dalam berinteraksi dituntut 

agar mampu berkomunikasi secara efektif yakni mampu menyampaikan pesan dengan 
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baik dan benar melalui kata-kata yang dapat dimengerti oleh penerima pesan agar 

perbedaan persepsi antara komunikator dengan komunikan dapat dihindari. 

Komunikasi selalu bersifat dinamis, yaitu komunikasi selalu mengalami 

perubahan yang disebabkan adanya faktor perubahan kondisi peradaban manusia yang 

bertransformasi dari masyrakat tradisonal menjadi masyrakat modern, hal ini 

dinamakan sebagai era globalisasi. Dimana komunikasi pada era ini komunikasi tidak 

hanya berperan dalam proses interaksi seseorang yang sama latar belakang budayanya 

namun juga komunikasi lintas budaya atau komunikasi yang terjadi antara dua orang 

yang berlainan latar belakang budayanya.  

Komunikasi tidak hanya memegang peranan penting dalam proses interaksi 

sehari-hari manusia, baik komunikasi yang dilakukan oleh orang yang sama atau 

bahkan berbeda budayanya , dalam dunia pendidikan pun komunikasi sangat berperan 

penting dalam proses mengajar dan belajar yang dilakukan antara pendidik kepada 

peserta didiknya. Komunikasi dalam dunia pendidikan sangat dibutuhkan sebagai 

upaya dalam proses pengiriman informasi atau pengetahuan dari pendidik terhadap 

peserta didiknya. Sehingga antara komunikasi dengan pendidikan keduanya tidak 

dapat dipisahkan sebab keduanya saling berkaitan satu sama lain. 

Komunikasi lintas budaya adalah suatu situasi yang terjadi manakala 

komunikator dan komunikan memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda, 

dalam komunikasi lintas budaya dibutuhkan teknik atau keterampilan berkomunikasi 

yang sedikit berbeda ketika kita berkomunikasi dengan seseorang yang memiliki latar 

belakang budaya yang sama. Ketrampilan komunikasi ini penting dilakukan guna 

menghindari ‘gap’ atau kesalahpahaman sebagai dampak dari perbedaan persepsi atas 

pesan yang disampaikan oleh komunikator yang berbeda latar belakang budayanya 

dengan komunikan yang juga berlainan latar belakang budayanya. 
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Dalam proses komunikasi lintas budaya tidak dapat dipungkiri adanya 

perbedaan sistem, nilai hingga norma antara peserta komunikasi yang memiliki lainan 

latar belakang kebudayaan. Pada dasarnya komunikasi lintas budaya adalah sebagai 

salah satu cara untuk memahami perbedaan kebudayaan, budaya pada konteks ini 

memegang andil besar terahadp cara berkomunikasi dan berperilaku seseorang. Maka 

budaya bertanggung jawab atas keseluruhan perbendaharaan perilaku komunikatif, 

dan intepretasinya terhadap makna. Konsekuensinya, perbedaan-perbedaan yang ada 

dalam konteks komunikasi lintas budaya adalah timbulnya berbagai macam 

hambatan. 

Dewasa ini dalam dunia pendidikan komunikasi lintas budaya di 

implementasikan ke dalam suatu metode pembelajaran yang bertujuan untuk 

pentransferan wawasan global dari pendidik kepada peserta didik. Sebagaimana yang 

terjadi dalam dunia pendidikan di India. India adalah salah satu negara di kawasan 

benua Asia yang memiliki jumlah penduduk terpadat ke dua, dengan populasi 

penduduk mencapai lebih dari satu milyar jiwa, sehingga India masuk ke dalam 

peringkat ketujuh sebagai salah satu negera besar di dunia berdasarkan ukuran 

wilayah geografisnya yang memiliki luas wilayah 3.287.590 Km (dalam, 

www.incredibleindia.com )  

India selain dikenal berdasarkan ukuran luas wilayah dan tingkat kepadatan 

penduduk yang besar, India juga dikenal sebagai negara dengan tipikal masyarakatnya 

yang sangat erat menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan dan tradisi yang dianutnya 

selama ribuan tahun dan tetap terjaga hingga saat ini. Sebagian besar masyarakat di 

India adalah beragama Hindu sehingga India mendapat julukan sebagai negara 

Hindustan, dan sebagaian lainnya adalah masyarakat yang memeluk agama Islam 

yakni agama terbesar kedua di India, Sikh, Kristen dan Budha.  

http://www.incredibleindia.com/
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Kekentalan budaya, tradisi dan adat istiadat masyarakat di India nampak 

begitu jelas dari cara berpakaian wanita India dan ‘tanda merah’ yang ada di kening 

wanita India serta pada saat merayakan festival atau acara keagamaaan di India. 

Namun demikian, kemajemukan di India membuat masyrakatnya sangat mudah 

berinteraksi dengan orang asing atau orang yang berbeda latar belakang budaya. India 

memiliki dua bahasa utama yang digunakan dalam proses komunikasi sehari hari, 

yakni Bahasa Hindi dan Bahasa Inggris, namun saat ini masyarakat di India sangat 

fasih dalam berkomunikasi menggunakan Bahasa Inggris, sehingga Bahasa Inggris di 

India digunakan sebagai second language atau bahasa kedua. 

Bahasa Inggris yang digunakan dalam berkomunikasi oleh masyrakat di India 

merupakan sebagai lambang yang menunjukkan status sosial dan derajat pengetahuan 

seseorang, serta Bahasa Inggris yang dianggap sebagai tolak ukur kemajuan suatu 

negara. Semakin besar masyarakat pada suatu negara berkomunikasi dalam Bahasa 

Inggris maka semakin maju pula tingkat kemajuan yang dimiliki oleh negara tersebut. 

Dan India saat ini tengah sibuk bertransformasi dari negera berkembang menjadi 

negara maju yang salah satunya adalah ditunjukkan melalui dunia pendidikan.   

Salah satu upaya yang dikembangkan dalam meningkatkan kemajuan dan 

kualitas pendidikan di India adalah melalui usaha yang dilakukan oleh suatu 

organisasi terbesar di India yang berfous pada penanganan masalah pendidikan yaitu 

organisasi Teach For India. Organisasi didirikan karena adanya faktor masalah 

pendidikan di India yang berupa ketimpangan atau ketidakadilan yang menimpa anak-

anak yang berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi dibawah rata-rata, sehingga 

tidak mampu untuk bersekolah atau mengalami putus sekolah. 

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai volunteer atau relawan yang 

bergabung bersama organisasi Teach For India sebagai tenaga pendidik. Teach For 
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India membuka kesempatan bagi orang-orang dengan latar belakang pendidikan, 

pengalaman hingga pendidikan yang berbeda, yang terseleksi secara kompetitif untuk 

berkonstribusi dalam usaha perbaikan wajah pendidikan di India dengan memberikan 

bekal wawasan global kepada peserta didiik yang berada di sekolah Lord Krishna 

Public School, New Delhi yang merupakan sekolah dibawah naungan kerjasama 

dengan organisasi Teach For India. 

Peneliti tertarik untuk memilih India karena faktor karakteristik budaya India 

yang unik dan komleksitas yang ada di India dan salah satunya adalah dalam dunia 

pendidikan di India, sebagai negara yang bertransformasi dari negera berkembang 

menjadi negara maju pada kenyataannya hingga saat ini dunia pendidikan di India 

masih mengalami persoalan-perosalan yang terjadi.  

Teach For India organisasi yang didirikan semenjak tahun 2007 yang berpusat 

di kota Mumbai  ini berkomitmen untuk mengakhiri permasalahan pendidikan di 

India dengan memberikan kualitas pendidikan terbaik bagi seluruh anak-anak di 

India. Hingga saat ini Teach For India telah berkembang dan berdiri di beberapa kota 

besa di India yakni, New Delhi, Chennai, Hyderabad, Ahmedabad dan Banglore 

(dalam, www.teachforindia.org ).  

Sebagai organisasi yang dihuni oleh orang-orang yang berasal dari berbagai 

latar belakang berbeda yang salah satunya adalah berlatar belakang kebudayaan yang 

berbeda dari para International Volunteer atau Relawan Internasional, maka dalam 

organisasi ini dibentuk suatu metode pembelajaran yang unik yaitu metode 

pembelajaran berbasis pertukaran budaya. Sehingga dalam konteks ini diperlukannya 

komunikasi lintas budaya yang efektif. Komunikasi lintas budaya digunakan sebagai 

salah satu strategi untuk memgurangi tingkat kesalapahaman dalam komunikasi 

orang-orang yang berbeda latar belakang budayanya. 

http://www.teachforindia.org/
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Sebab tujuan untuk menjadi bagian dari organisasi Teach For India ialah untuk 

memberikan suatu kontribusi yang nyata dalam memberikan pengetahuan, serta 

wawasan global  bagi anak-anak yang berada dibawah naungan organisasi Teach For 

India. Melalui implementasi komunikasi lintas budaya sebagai strategi dalam metode 

pembelajaran yang berupa pelajaran kebudayaan dan bahasa asing dari para peserta 

relawan asing sebagai pendidik terhadap peserta didiknya yaitu murid-murid  di 

lingkups sekolah yang berada dibawah naungan  Teach For India,  maka efektifitas 

dalam penyampaian bekal wawasan global akan sangat mudah dilakukan dalam upaya 

mendorong kualitas pendidikan di India.  

Maka dalam konteks penelitian pemahaman atas Ilmu Komunikasi Lintas 

Budaya sangat perlu untuk dipelajari dan dipahami untuk mengurangi tingkat 

ketidakpastian dan kesalapahaman dalam konteks komunikasi dengan orang-orang 

yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. 

Komitmen dan konstribusi Teach For India dalam pandangan peneliti sangat 

layak untuk diapresiasi dan layak untuk ditiru oleh organisasi pendidikan maupun 

organisasi yang berbasis kepemimpinan dan kepemudaan di seluruh dunia. Teach For 

India menjadi pionir gerakan perubahan yang dihuni oleh generasi muda bertalenta 

yang memiliki komitmen dan integeritas untuk membuat perubahan yang hingga saat 

ini konsisten berjalan dan melahirkan alumni gerakan perubahan yang berguna dan 

mampu bekerja secara profesional serta membuat inovasi-inovasi terbarukan untuk 

mendorong kualitas pendidikan di India agar diakui dan diperhitungkan dalam skala 

global. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi 

Komunikasi Lintas Budaya Sebagai Strategi dalam Metode Pembelajaran pada 
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Orgaisasi Teach For India di Sekolah Tingkat Dasar Lord Krishna Public School, 

New Delhi dilakukan ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penilitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Komunikasi 

Lintas Budaya Sebagai Strategi dalam Metode Pembelajaran pada Orgaisasi Teach 

For India di Sekolah Tingkat Dasar Lord Krishna Public School New Delhi. 

D. Manfaat Penelitian 

Berlandaskan dari tujuan penelitian tersebut, maka dapat diungkapkan bahwa 

penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut : 

1) Manfaat Akademis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar mampu memberikan tambahan sumber 

referemsi khususnya bagi mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi dalam 

Implementasi Komunikasi Lintas Budaya dalam proses pendidikan. 

2) Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemahaman 

masyarkat akan efektifitas komunikasi lintas budaya dalam proses pendidikan. 


