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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori komunikasi 

dari para ahli sebagai penunjang keabsahan data penelitian. Berikut merupakan 

serangkaian ulasan dari teori-teori yang peneliti gunakan. 

A. Pengertian Komunikasi 

Istilah komunikasi pada awalnya berasal dari kata latin yaitu 

communication yang berarti sama. Sama yang dimaksudkan dalam konteks ini 

adalah sama makna (Effendy, 2007:9). Apabila kalimat tersebut apabila 

diterjemahkan ke dalam kalimat sederhana berarti, komunikasi adalah sutu 

bentuk transmisi pertukaran atau pesan yang dilakukan oleh dua orang yang di 

istilahkan dalam konteks ilmu komunikasi yaitu sebagai komunikator dan 

komunikan yang bertujuan untuk mencapai kesepahamamn makna. 

Komunikasi yang dilakukan dalam proses interkasi sosial manusia di 

kehidupan sehari-hari tidak hanya dilakukan sebagai wadah pertukaran 

informasi atau pesan akan tetapi juga digunakan untuk mempengaruhi, 

mempersuasi orang lain, mengemukakan identittas diri melalu ide atau 

gagasan yang kemudian menimbulkan hubungan timbal balik sebagi efek dari 

para peserta komunikasi. 

Komunikator adalah seseorang yang berbicara atau bertindak sebagai 

penyampai pesan atau informasi, sedangkan komunikan adalah seseorang 

yang menerima pesan atau sebagai sasaran komunikasi dari seorang 

komunikator. Thomas M. Scheidel (dalam Mulyana, 2008:4) mengemukakan 
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tujuan utama manusia melakukan komunikasi adalah untuk menyatakan dan 

mendukung identitas diri untuk membangun kontak sosial dengan orang di 

lingkungan sekitarnya. Dan untuk mempengaruhi orang lain agar merasa, 

berpikir dan berperilaku seperti yang kita inginkan. 

Pada hakikatnya mengapa seseorang perlu melakukan komunikasi, 

adalah suatu bentuk pertanyaan sederhana yang seringkali timbul dalam benak 

kita. Berdasarkan sudut pandang peneliti sesuai dengan pengertian komunikasi 

yang dikemukakan oleh para ahli, peneliti berpendapat bahwasanya 

komunikasi muncul dari pengalaman manusia itu sendiri. Sumber pesan atau 

informasi yang disampaikan oleh seorang komunikator adalah berdasarkan 

dari apa yang ia alami, ia lihat bahkan yang ia dengar. Dan kemudian hal 

tersebut membentuk menjadi kalimat verbal yang mengandung nilai-nilai 

informasi dan disampaikan kepada komunikan dengan tujuan untuk 

mempengaruhinya sehingga proses komunikasi tetap berlangsung. Dengan 

berkomunikasi kehidupan manusia sebagai dalam bermasyarakat tidak akan 

mengalami ‘gap’ atau kesalpahaman sebagai dampak perbedaan persepsi. 

Komunikasi memiliki sifat dinamis yang berarti selalu mengalami 

perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan waktu, 

komunikasi dalam interaksi sosial masyarakat ditentukan oleh beberapa unsur 

penting, Wilbur Schramm (dalam Mulyana, 2008:5) mengemukakan tiga 

unsur penting dalam proses komunikasi yaitu: Source (Sumber), Message 

(Pesan), dan Destination (sasaran). Ketiga unsur tersebut kemudian 

menciptakan feedback atau hubungan timbal balik sebagai respon dari 
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komunikasi yang dilakukan oleh komunikator dengan komunikan. 

 

gambar: ilustrasi model Schramm 

 

Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata 

melalui lisan, dalam komunikasi verbal terdapat suatu sistem kode verbal yang 

disebut bahasa. Bahasa dalam konteks verbal yaitu sarana untuk menyatakan 

pikiran, mengungkapkan perasaaan, serta maksud dan tujuan kita. Bahasa 

verbal yang notabene menggunakan kata-kata yang menjadi representasi 

aspek-aspek yang mencakup realitas individual. Deddy Mulyana (dalam 

Mulyana, 2008:267)  mendefinisikan fungsi bahasa melalui bahasa, informasi 

atau pesan dapat disampaikan kepada orang lain, agar komunikasi yang kita 

lakukan berhasil, setidaknya bahasa setidaknya memenuhi tiga fungsi yakni: 

untuk mengenal lingkugan sekitar, membangun kontak dengan orang lai, dan 

untuk mencipatakan koherensi dalam kehidupan kita. 

Sedangkan Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang dinyatakan 

melalui gambar, lambang, isyarat atau bahasa tubuh gesture. Dalam 

komunikasi noverbal, bahasa tubuh adalah gerakan dari salah satu anggota 
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Nonver
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tubuh manusia seperti kepala, dan tangan. Sedangkan gambar adalah 

merupakan interpretasi lain dari bentuk verbal yang diterapkan melalui 

gambar/lukiasan. Seperti apapun saluran yang digunakan dalam komunikasi 

nonverbal pada hakikatnya tetap mengandung unsur pesan yang tersirat.  

Menyadur pendapat Larry A Samovar dan Richard E Porter (dalam 

Mulyana, 2008:343) menyatakan komunikasi nonverbal mencakup semua 

rangsangan (kecuali rangsangan verbal) dalam suatu setting komunikasi yang 

dihasilkan oleh invidu-individu dan penggunaan lingkungan oleh individu, 

yang mempunyai nilai pesan potensial bagi pengirim atau penerima; jadi 

secera sederhana definisi ini mencakup perilaku yang disengaja juga tidak 

disengaja. 

Sedangkan Harold Laswell (dalam Effendy, 2003:253) mengemukakan 

pengertian komunikasi sebagai; Who sayas what, In which channel, To Whom, 

With What Effect.Ungkapan Laswell tersebut berarti, siapa menyatakan apa, 

dengan saluran apa, kepada sipa, dan dengan efek apa.  

1. Who/ Siapa adalah komunikator, seseorang yang bertugas dalam 

menyampaikan pesan. 

2. Says What/ Menyatakan apa yang berarti suatu pernyataan yang 

dikatakan secara verbal dan di dukung oleh lambang-lambang atau 

nonverbal. 

3. In Which Channel/ Melalui saluran apa, saluran yang lazim digunakan 

seseorang dalam berkomunikasi adalah melalui media yang dapat 

berupa media elektronik, cetak, maupun gambar yang mendukung 

proses penyampaian pesan. 
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Maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan elemen yang 

sangat penting dan memiliki peran dalam membangun hubungan sosial . 

Komunikasi yang dilakukan dengan efektif yang berarti penyampaian pesan yang 

disampaikan oleh komunikator melalui pemilihan kata-kata yang benar dan tepat 

dan makna pesan dapat diterima dan dipahami oleh komunikan. Apabila manusia 

tidak melakukan komunikasi maka tidak akan tercapainya interaksi sosial dan 

bahkan tidak akan tercapainya tujuan hidup manusia, sebab manusia melakukan 

komunikasi adalah untuk mencapai tujuan yang ia inginkan. Dan sifat komunikasi 

yang dinamis selalu berubah dan berkembang berdasarkan konteks waktu dan 

kondisi sosial, oleh sebab itu manusia harus mampu berkomunikasi secara efektif 

agar jalinan interaksi sosial dapat berjalan.  

B. Fungsi Komunikasi 

Rudolph F Vederber (dalam Mulyana, 2008:5) mengemukakan bahwa 

komunikasi mempunyai dua fungsi yakni; Pertama fungsi sosial, yakni untuk 

tujuan kesenagan , untuk menunjukkan ikatan atau hubungan dengan orang 

lain, membangun dan memelihara hubungan. Kedua adalah fungsi 

pengambilan keputusan yang berarti memutuskan untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu pada kondisi tertentu. Menurut Vederber sebagaian 

keputusan ini dibuat oleh diri sendiri dan sebagaian dibuat setelah melakukan 

konsultasi dengan orang lain, sebagaian keputusan bersifat emosional dan 

sebagaian lagi melalui pertimbangan yang matang. 

Berdasarkan sudut pandang peneliti dalam memaknai fungsi 

komunikasi, peneliti menilai sesuai dengan sifat komunikasi yang dinamis 

menjadikan komunikasi bukan hanya berfungsi sebagai sarana pertukaran 
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pesan atau informasi dan juga bukan hanya sebagai wadah untuk 

mengatualisasi diri serta membangun kontak sosial. Dalam sudut pandang 

peneliti seiring dengan kondisi masyarkat yang majemuk dewasa ini, 

komunikasi juga mengalami perkembangan yang signifikan yang ditandai 

dengan lahirnya era perkembangan teknologi komunikasi yang menjadi pionir 

perubahan pola komunikasi masyrakat yang tradisional menjadi  masyarkat 

modern. 

Peneliti juga bependapat setelah memahami definisi komunikasi dan 

fungsi komunikasi menurut para ahli, bahwa komunikasi tidak hanya menjadi 

inspirasi bagi lahrinya teknologi, akan tetapi komunikasi juga menjadi 

landasan bagi lahirnya suatu bidamg studi yang mengkaji tentang ilmu 

komunikasi secara mendalam dan terbagi ke dalam berbagai perspektif. 

Seperti bidang studi jurnalisme yang mengkaji tentang bagaimana meliput dan 

megelolan informasi yang kemudian dijadikan sebagai sumber berita yang 

bersifat edukatif, bidang studi public relation yang mengkaji tentang 

hubungan-hubungan kemasyarakatan dan seni dalam mengelola problem 

solving  menjadi suatu kreatifitas dalam menyelesaikan masalah dalam 

isntansi bisnis, instansi pemerintahan dan pendidikan. Sedangkan bidang studi 

komunikasi audio visual secara garis besar adalah mengkaji seni berkreasi 

yang menggabungkan teknologi komunikasi dengan sumber daya manusia.  

 Keseluruhan bidang tersebut mempelajari kajian komunikasi dalam 

ragam persepektif. Sebab Komunikasi merupakan ilmu terapan yang dapat 

digunakan dalam berbagai bidang, tidak dapat dipungkiri bahwasanya bidang-
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bidang studi tersebut tidak terlepas dari komunikasi dan dapat diterapkan 

secara profesional dalam kehidupan sehar-hari. 

C. Komunikasi Lintas Budaya 

Merupakan proses komunikasi yang mempelajari komunikasi diantara 

individu-individu, kelompok, suku bangsa dan ras yang berbeda negara dan 

memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda pula. Alo Liliweri (dalam 

Liliweri 2008:32) Komunikasi lintas budaya dibenarkan oleh asumsi ‘kasar’ 

bahwa setiap negara adalah suatu bangsa yang memiliki suatu kebudayaan 

karena itu setiap proses komunikasi diantara individu maupun kelompok 

organisasi hingga komunikasi media yang melintas batas geografis dan juga 

batas sosio antropologis suatu bangsa dan negara selalu disebut komunikasi 

lintas budaya. 

Tidak sedikit orang yang berasumsi bahwasanya komunikasi lintas 

budaya adalah sama dengan definisi dari komunikasi antar budaya namun 

berdasarkan definisi komunikasi antar budaya yang dinyatakan oleh Alo 

Liliweri (dalam Liliweri, 2008:9) bahwa komunikasi antar budaya adalah 

komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh pribadi-pribadi dalam suatu 

bangsa yang sama.  

D. Perbandingan Komunikasi Lintas Budaya dan Komunikasi Antar 

Budaya. 

Baik komunikasi lintas budaya maupun komunikasi antar budaya pada 

dasarnya memiliki kesamaan dan perbandingan sebagai suatu ilmu yang 

mengkaji teknik berkomunikasi dengan orang yang berlainan budaya, 

mengutip pendapat Alo Liliweri (dalam Liliweri, 2001: 9), 
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 Kesamaan antara komunikasi lintas budaya dan komunikasi antar 

buadaya, antara lain : 

1. Keduanya menjadikan kebudayaan sebagai satu varian besar 

dalam kajiannya. Dengan pertanyaan dasar apakah kebudayaan 

mempengaruhi komunikasi lintas budaya komunikasi antar 

budaya ataukah sebaliknya. Komunikasi lintas budaya dan 

komunikasi antar budaya membentuk budaya berkomunikasi. 

2. Keduanya memustkan perhatian pada komunikasi antar 

personal. 

Sedangkan perbandingan antara komunikasi lintas budaya dan komunikasi 

antar budaya meliputi : 

1. Komunikasi lintas budaya menekankan perbandingan, misalnya 

perbandingan antara variabel-variabel kebudayaan yang 

mempengaruhi komunikasi antar pribadi. Sebaliknya, 

2. Komunikasi antar budaya menekankan interaksi antar pribadi 

yang berbeda latar belakang budayanya. 

Pada hakikatnya proses komunikasi lintas budaya yang dinyatakan oleh 

Alo Liliweri (dalam Liliweri, 2004:24-25)  adalah sama dengan proses 

komunikasi pada umumnya, yakni proses komunikasi yang interaktif, 

transaksional dan bersifat dinamis. Komunikasi lintas budaya yang interaktif 

merupakan suatu proses komunikasi yang dilakukan oleh komunikator yang 

berasal dari latar belakang budaya yang berbeda dengan komunikan yang juga 
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memiliki latar belakang budaya yang berbeda, komunikasi interaktif ini dilakukan 

melaui dua arah dan menghasilkan hubungan timbal balik.  

Sedangkan komunikasi transaksional mencakup tiga unsur yang 

melibatkan efek kognitif yakni melibatkan emosi yang tinggi dan 

berekesinambungan atas pertukaran pesan, pengalaman hidup di masa lalu, kini 

dan kemampuan dalam memprediksi di masa yang akan datang sehingga dapat 

berpsrtisipasi dalam menjalankan peran dalam konteks komunikasi lintas budaya. 

E. Unsur-Unsur Komunikasi Lintas Budaya  

Terdapat beberapa unsur-unsur penting dalam kajian Komunikasi Lintas 

Budaya yang relevan dengan hakikat dalam penelitian ini, peneliti mengulas 

beberapa unsur-unsur tersebut berdasarkan pendapat dari Alo Liliweri (dalam 

Liliweri 2004:26-30), diantaranya adalah : 

a. Komunikator 

Komunikator dalam konteks komunikasi lintas budaya adalah 

sebagai pihak yang mengawali komunikasi yakni pihak yang melakukan 

proses pengiriman pesan kepada pihak lain yang disebut sebagai 

komunikan. Komunikator dan komunikan dalam konteks lintas budaya 

adalah pihak-pihak yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda 

satu sama lain. 

b. Komunikan 

Komunikan dalam definisi komunikasi lintas budaya adalah pihak 

yang menjadi sasaran atau tujuan komunikasi atas penyampaian pesan 
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komunikator atau secara sederhana adalah pihak penerima pesan yang 

berbeda latar belakang budayanya dengan komunikator. 

Seorang komunikan saat meperhatikan atau memahami isi pesan, 

bergantung pada tiga bentuk pemahaman, yakni Kognitif yaitu anggapan 

komunikan ketika menerima isi pesan beranggapan pesan yang 

diterimanya adalah sebgai sesuatu yang benar. Afektif yakni komunikan 

percaya bahwa pesan yang diterimanya adalah sebagai pesan yang sesuai 

dengan konteks dan disukai. Dan yang terakhir adalah Overt Action atau 

tindakan yang nyata komunikan melakukan suatu tindakan sebagai timbal 

balik atas pesan yang ia terima sebagai suatu yang benar, tepat dan disukai. 

c. Pesan 

Dalam proses komunikasi pesan berisi tentang pikiran, ide atau 

gagasan yang di transfer komunikator kepada komunikan ke dalam bentuk 

simbol. Simbol merupakan sesuatu yang digunakan untuk mewakili suatu 

maksud tertentu. Dalam konteks komunikasi lintas budaya pesan 

merupakan suatu penekanan yang dimaksudkan sebagai penjelasan suatu 

makna dalam proses interaksi yang dialihkan oleh komunikator terhadap 

komunikan. 

d. Media 

Dalam proses komunikasi lintas budaya meda adalah sebagai 

saluran yang dilalui oleh pesan atau simbol yang dikirim melalui media 

tertulis, cetak maupun media eletronik. 

.  
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F. Anxiety/ Uncertainty Management Theory (Teori Manajemen 

Ketidakpastian dan Kesalahpahaman) 

Tujuan mempelajri komunikasi Lintas budaya adalah sebagai strategi 

untuk mengurangi tingkat kesalapahaman dan ketidapstian dalam 

berkomunikasi dengan individu-individu atau kelompok yang memiliki latar 

belakang kebudayaan yang berbeda. Dalam studi komunikasi, terutama teori 

informasi diajarkan bahwa tingkat ketidaktentuan itu akan berkurang 

manakala kita mampu meramalkan secara tepat proses komunikasi (Liliweri, 

2004:19) 

Pada penelitian ini, peneliti mengusung teori Anxiety/ Uncertainty 

Management Theory yang dikemukakan oleh William Gudykunts (dalam 

gudykunts, 1989:28) Gudykunts beranggapan dasar seseorang gagal dalam 

membangun komunikasi adalah karena faktor perasaan takut, gelisah dan 

merasa tertekan. Gudykunts menyebut Anxiety sebagai perilaku afektif yang 

berkaitan dengan emosi seseorang, dan Uncertainty sebagai kognitif atau 

pikiran. Gudykunts berasumsi bahwa semakin besar tingka perbedaan budaya, 

maka akan semakin tinggi pula tekanan, perasaan takut dan gelisah dalam diri 

sesorang ketika mulai membangun interaksi. 

Dalam teori ini William Gudykunts memaparkan beberapa konsep 

dasar Anxiety/ Uncertainty Management Theory, yaitu : 

1. Konsep diri atau Self and Self Concept 

Konsep ini memaparkan mengenai meningkatnya self esteem atau 

rasa bangga yang ada dalam diri seseorang, perasaan seeorang akan 

meningkat rasa bangganya ketika ia berinteraksi dengan orang ‘asing’ 
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yang berlainan latar belakang budaya dengan dirinya, maka hak ini akan 

berdampak pada meningkatnya kecemasan dalam diri seseorang. 

2. Motivasi Berinteraksi 

Dalam konsep ini menjelaskan adanya kebutuhan untuk merasa 

diterima dalam suatu kelompok yang dihuni oleh orang-orang asing dalam 

membangun interaksi. maka yang kemudian timbul adalah meningkatnya 

rasa kecemasan. Ketika seseorang merasa begitu ingin diterima dalam 

suatu kelompok orang asing maka akan membuat peningkatan 

kegelisahan, dalam bekanya akan dihuni oleh berbagai pertanyaan-

pertanyaan bagiamana cara bersikap, apa yang harus dikatakan agar 

dirinya dapat diterima dalam kelompok itu. 

3. Reaksi Terhadap Orang Asing 

Dalam konsep ini mendefinisikan tentang kemampuan seseorang 

dalam menyerap informasi tentang orang yang berlainan budaya atau 

orang asing dengan dirinya maka berdampak pada kemapuan kita dalam 

memprediksi perilaku orang asing dengan akurat. 

4. Kategori Sosial dari Orang Asing 

Berkaitan dengan penigkatan kesamaan antar pribadi yang di 

interpretasikan antara diri seesorang dengan orang asing, maka akan 

menghasilkan peningkatan kemampuan dalam mengelola kecemasan serta 

kemampuan dalam meprediksi perilaku dari orang asing. 

5. Proses Situasional 

Konsep ini menjelaskan peningkatan terjadi di dalam situasi 

informal ketika seseorang sedang melakukan komunikasi dengan orang 



33 
 

asing, akan menghasilkan penurunan tingkat kecemasan dan mampu 

meningkatkan rasa percaya diri saat membangun interkasi dengan orang 

asing. 

6. Koneksi dengan Orang Asing 

Pada konsep ini menjelaskan ketertaikan seseorang terhadap orang 

asing, bahwa semakin tinggi tingkat ketertarikannya terhadap orang asing 

maka akan semakin menurun rasa cemas dan meningkatnya rasa percaya 

diri. 

 


