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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Setiap manusia di dunia membutuhkan hubungan sosial dengan orang lain. 

didukung pendapat Mulyana dan Rakhmat (2001: 12) bahwa komunikasi 

berhubungan dengan perilaku manusia dan kepuasan terpenuhinya kebutuhan 

interaksi dengan sesama manusia. Kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain 

dapat terpenuhi melalui pertukaran pesan yang berfungsi sebagai perantara persatu 

antarindividu. 

Berdasarkan pendapat William I. Gorden dalam Mulyana (2008: 5-6), 

terdapat empat fungsi komunikasi yang salah satunya adalah komunikasi sosial. 

Sebagai fungsi sosial, komunikasi penting untuk membangun konsep diri, 

aktualisasi diri, kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, terhindar dari 

tekanan dan ketegangan, antara lain lewat komunikasi yang menghibur, dan 

memupuk hubungan dengan orang lain. 

Dalam membina hubungan yang baik dengan sesama manusia, Komunikasi 

memiliki peran yang penting. Kebutuhan utama manusia, yaitu untuk menjadi 

manusia yang sehat secara rohaniah, adalah kebutuhan akan hubungan sosial yang 

ramah dan hanya bisa terpenuhi melalui membina hubungan yang baik dengan 

orang lain. 
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Melalui berkomunikasi dengan orang lain, kebutuhan emosional manusia 

dapat terpenuhi dan kesehatan mental dapat meningkat. Riswandi (2009: 16-17) 

menjabarkan dalam kehidupannya manusia belajar cinta kasih, keakraban, rasa 

hormat, simpati, bangga, rasa cemburu, dan rasa cinta benci. Saat seseorang 

berkunjung di tengah kumpulan orang-orang dan eksistensi dirinya tidak dianggap 

oleh orang lain, maka akan menyebabkan rasa tidak nyaman. 

Dalam memperoleh kesehatan emosional, seseorang harus memupuk 

perasaan-perasaan positif dan menetralisasikan perasaan-perasaan negatif. Mulyana 

(2008: 18) menjelaskan bahwa seseorang hanya bisa mengekspresikan suatu 

makna, gagasan, atau perasaan yang dipahami melalui lingkungannya. Dalam 

kehidupan sehari-hari, secara sadar atau tidak, seseorang sering mengucapkan 

“Selamat pagi”, “Halo”, “Assalamu’alaikum”, “Apa kabar?” menanyakan keadaan 

keluarga, pekerjaan, mengomentari cuaca, atau mengganggukkan kepala, menepuk 

bahu, melambaikan tangan atau bersalaman, untuk mengakui kehadiran orang lain, 

untuk menunjukkan keramahan, dan untuk memupuk kehangatan dengan orang 

lain, maka komunikasi inilah yang disebut komunikasi fatik (phatic 

communication). 

Menurut Bochner dalam Tubbs dan Moss (2012: 16), hubungan 

antarpersonal berkenaan dengan proses pembentukan hubungan perorangan, 

sebuah ikatan yang dekat, mendalam, pribadi, dan intim. Komunikasi diadik bisa 

disebut komunikasi yang mencakup hubungan antarindividu yang paling erat. 

Dalam hubungan komunikasi dua orang atau diadik mencakup hampir semua 

komunikasi informal dan basa-basi, juga percakapan sehari-hari. 
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Sama dengan peristiwa komunikasi diadik, komunikasi fatik juga tidak bisa 

lepas dari kehidupan manusia sehari-hari. Didukung pendapat Tubss dan Moss, 

komunikasi fatik terjadi di dalam komunikasi antarindividu yang berguna untuk 

mempertahankan hubungan sosial yang baik dan menyenangkan. Dari hubungan 

yang tercipta ini berguna untuk mengembangkan kepribadian seseorang. 

Dalam konsep komunikasi termasuk juga etika pada dasarnya berkaitan 

dengan penilaian tentang perilaku benar atau tidak benar, yang baik atau tidak baik, 

yang pantas atau tidak pantas, yang berguna tidak berguna, dan yang harus 

dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Menurut Mulyana (2016: 4), budaya 

menentuan cara manusia berkomunikasi; topik-topik pembicaraan, siapa boleh 

berbicara atau bertemu dengan siapa, bagaimana dan kapan, bahasa tubuh, konsep 

ruang, makna waktu, dan sebagainya sangat bergantung pada budaya. 

Berkaitan dengan komunikasi antarbudaya, semakin besar derajat 

perbedaan antarbudaya maka semakin besar pula hilangnya peluang dalam 

merumuskan tingkat kepastian sebuah komunikasi efektif. Liliweri (2003: 12) 

menyimpulkan bahwa ketika suatu masyarakat berada pada kondisi kebudayaan 

yang beragam maka komunikasi antarpribadi dapat menyentuh nuansa komunikasi 

antarbudaya. Perbedaan budaya dan latar belakang ini yang membuat komunikasi 

berjalan lebih sulit. Hal tersebut berasal dari perbedaan bahasa maupun perbedaan 

pemaknaan dalam komunikasi verbal maupun nonverbal yang menyebabkan 

terjadinya hambatan komunikasi. 
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Saat ini, pertemuan antarbudaya yang berbeda telah menjadi bagian penting 

penduduk suatu negeri. Komunikasi antarbudaya harus dilakukan demi menjalin 

kerjasama dengan orang lain, seperti mitra bisnis, sejawat, bahkan tetangga. Tanpa 

pemahaman antarbudaya, seseorang yang tinggal dalam budaya lain hanya akan 

mengalami frustasi dan bahkan kegagalan sehingga komunikasi efektif tidak dapat 

tercipta. Didukung pendapat Devito (2011: 116), pesan fatik bisa menjadi solusi 

dalam memprakarsai interaksi terutama dengan orang asing di awal interaksinya. 

Komunikasi fatik erat kaitannya dengan individu. Perbedaan-perbedaan 

yang menimbulkan komunikasi berjalan tidak efektif berasal dari gaya komunikasi 

individu yang tercipta dari latar belakang budaya masing-masing. Gaya komunikasi 

yang dimiliki individu ini akan terus berpengaruh saat seseorang berkomunikasi 

dengan lingkungan sosialnya dan berbaur dengan orang-orang yang berasal dari 

latar belakang budaya yang berbeda. 

Berkaitan dengan komunikasi fatik, seseorang akan dianggap ramah dan 

bersikap terbuka kepada setiap orang seperti saat menyapa, tersenyum, atau sekedar 

menganggukkan kepala jika bertemu dengan orang lain. Komunikasi fatik yang 

terjadi bisa mengarah pada komunikasi efektif. Seseorang cenderung akan 

disenangi oleh orang lain jika sering menerapkan komunikasi fatik. Sebuah sapaan 

atau teguran dapat membuat seseorang merasa dihargai keberadaan atau eksistensi 

dirinya dibanding orang yang tidak pernah menerapkan komunikasi fatik akan 

dianggap kaku. 
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Ungkapan fatik yang sering digunakan seperti hai, halo, Pak, Bu, morning, 

atau apa kabar. Selain itu komunikasi nonverbal seperti senyum, anggukan kepala, 

sentuhan pada pundak juga mewakili komunikasi fatik yang sering digunakan. 

Komunikasi fatik yang terlihat sederhana ini memiliki makna yang mendalam bagi 

pelakunya karena disamping itu juga dapat memberikan kesenangan. Kesan 

komunikasi fatik yang tercipta kemudian dapat menentukan lawan bicara apakah 

komunikasi dapat berlanjut atau tidak. 

Komunikasi fatik yang diterapkan dalam hubungan interpersonal dalam 

budaya yang berbeda diciptakan untuk menimbulkan komunikasi yang efektif. 

Seperti halnya di beberapa lembaga kursus di Kampung Bahasa, di dalamnya 

terdapat siswa yang berasal dari berbagai budaya di Indonesia. Siswa dari Sabang 

hingga Merauke secara bersama belajar bahasa Inggris, Jerman, Mandarin, Arab, 

dan lain-lain sesuai minat bahasa yang dipelajari. 

Berdasar prasurvei yang dilakukan peneliti, siswa dari berbagai daerah 

datang ke Kampung Bahasa paling ramai pada musim libur sekolah. Sehingga ada 

banyak paket belajar yang ditawarkan lembaga kursus sesuai kebutuhan. Salah 

satunya di lembaga kursus The Daffodils yang mengkhususkan dirinya pada 

program Speaking. Menurut Nur Mahmudi, salah satu pengajar menuturkan bahwa 

siswa yang belajar di The Daffodils bahkan ada yang berasal dari Thailand karena 

akan mereka jadikan bekal untuk meneruskan pendidikan ke Turki. Walaupun 

begitu yang menjadi mayoritas tetap siswa dari dalam negeri. 
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The Daffodils sendiri merupakan salah satu lembaga kursus yang telah 

berdiri sejak tahun 2002 dan mulai terdaftar di Departemen Pendidikan Nasional 

pada tahun 2003. Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti secara acak 

terhadap calon siswa The Daffodils, rata-rata dari mereka mendapatkan 

rekomendasi dari mantan siswa yang pernah kursus di Kampung Bahasa bahwa The 

Daffodils merupakan lembaga kursus spesialis Speaking yang patut diperhitungkan. 

Didukung pendapat Dina Kristiana, salah satu dari tiga pendiri The Daffodils, 

bahwa lembaga kursus ini konsisten dalam program yang diajarkan, yaitu Speaking. 

Sedangkan lembaga kursus lain yang juga spesialis Speaking, memberikan lebih 

dari satu program lain sehingga tidak dapat konsisten dalam programnya. 

Dalam program yang ditawarkan The Daffodils, siswa dapat memilih 

beberapa program sesuai dengan kemampuan bahasa Inggris mereka. Berdasarkan 

data yang didapat dari brosur The Daffodils, terdapat 10 program yang ditawarkan, 

yaitu Stepping Stone, Speak First, Listen and Talk, Step One, Speak Second, 

Interview, Vocabulary, Step Two, Public Speaking, Step Three, Pronunciation, dan 

Listening. Semua program tersebut tidak mewajibkan siswa 100% berbahasa 

Inggris. Penggunaan bahasa Inggris disesuaikan dengan tingkatan program. 

The Daffodils membuka pendaftaran setiap tanggal 10 dan 25 untuk 

program belajar dua mingggu dan satu bulan. Menurut data siswa yang diperoleh 

peneliti, dari periode pendaftaran 25 Oktober 2017, terdapat jumlah keseluruhan 

siswa sebanyak 342 orang, didominasi siswa dari Pulau Jawa kemudian Sumatera 

dan Sulawesi. Pada periode 10 November 2017, terhitung jumlah keseluruhan siswa 

sebanyak 392 orang dengan jumlah siswa yang hampir sama dari Pulau Jawa, 



7 

 

Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, dan dua orang dari Thailand. Sedangkan pada 

periode 25 November 2017, terhitung jumlah keseluruhan siswa sebanyak 371 

orang dengan jumlah seimbang antara siswa asal Pulau Jawa, Sumatera, 

Kalimantan, dan Sulawesi, dan satu orang dari Thailand. 

Siswa The Daffodils lebih dominan berasal dari luar Kota Pare. Sebagian 

besar berasal dari Jawa Barat, Jakarta, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Setiap 

siswa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris untuk berkomunikasi 

dengan teman yang berasal dari daerah yang berbeda. Siswa akan menggunakan 

bahasa daerah ketika berkomunikasi dengan teman yang berasal dari daerah yang 

sama. Sebagai manusia yang memiliki budaya, identitas budaya terkadang masih 

melekat pada siswa. Penggunaan bahasa daerah kepada lawan bicara yang berasal 

dari daerah lain akan dilakukan ketika sudah melakukan interaksi selama dua atau 

tiga hari. Pada awalnya siswa akan memilih untuk mengikuti identitas budaya lawan 

bicaranya atau tidak. Berawal dari itu, lawan bicara juga bisa memutuskan untuk 

meneruskan hubungan atau mengakhirinya. 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

mengenai “Implementasi Komunikasi Fatik Antarbudaya dalam Meningkatkan 

Komunikasi Efektif pada siswa The Daffodils di Desa Tulungrejo, Pare, Kediri”. 

Menarik ketika siswa yang berasal dari berbagai budaya kemudian tinggal bersama 

dalam beberapa waktu untuk bersama-sama belajar bahasa Inggris. Adaptasi dari 

berbagai budaya awalnya akan memaksa siswa untuk bisa menyesuaikan diri 

dengan lingkungan baru. Hubungan pertemanan antarbudaya akan terjalin baik jika 
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diawal pertemanan saling memberikan kesan baik dalam upaya mewujudkan 

komunikasi yang efektif. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi komunikasi fatik 

antarbudaya dalam meningkatkan komunikasi efektif pada siswa The Daffodils di 

Desa Tulungrejo, Pare, Kediri?” 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi 

komunikasi fatik antarbudaya dalam meningkatkan komunikasi efektif pada siswa 

The Daffodils di Desa Tulungrejo, Pare, Kediri. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah 

penelitian dan menambah sumber bacaan Ilmu Komunikasi. Hasil penelitian 

ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi terhadap penelitian 

selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pelaku 

komunikasi antarbudaya dalam menerapkan komunikasi fatik baik verbal 

maupun nonverbal dalam upaya meningkatkan komunikasi yang efektif. 


