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BAB II   

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Komunikasi Sebagai Proses Pertukaran Pesan 

Komunikasi tidak hanya proses pertukaran pesan dari sumber ke 

penerima, tetapi juga mentransimisikan pesan dari seseorang ke orang lain 

agar tercapainya tujuan dari proses komunikasi tersebut. Dan Liliweri 

(2013, p.5), mengatakan bahwa komunikasi merupakan proses universal. 

Artinya, komunikasi merupakan pusat dari seluruh sikap, perilaku, dan 

tindakan terampil dari manusia.  

Dari apa yang dijelaskan di atas Komunikasi tidak bisa dipisahkan 

dari setiap kegiatan manusia dalam melakukan aktifitas kesehariannya, 

yang mana tujuannya melakukan komunikasi untuk mempengaruhi 

pandangan individu lainnya terhadap suatu hal dan kejadian yang terjadi dan 

untuk menerima atau menyampaikan informasi yang dianggap penting bagi 

mereka ketahui, terutama dalam penelitian dimana setiap mahasiswa setiap 

harinya bertukar informasi dengan teman sejawat baik dari suku yang sama 

maupun dari suku yang berbeda, dalam proses pembelajaran di kelaspun 

interaksi dilakukan dengan dosen dan mahasiswanya membawa sebuah 

makna tersendiri dari setiap komunikasi yang dilakukan. 

 Seperti halnya aktifitas jual beli yang ada di pasar, pertukaran 

informasi penjual dengan pembeli mengenai harga maupun produk adalah 
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salah satu bentuk kegiatan komunikasi yang paling mudah di temui setiap 

harinya. 

Komunikasi bisa didefinisikan sebagai suatu rangkaian proses saling 

berkaitan dalam dinamika trdisional, yang mempengaruhi perilaku sumber 

dan penerimanya dengan sengaja menyandi (to code) perilaku mereka 

menghasilkan sebuah pesan disalurkan lewat saluran (channel). Adapun 

unsur-unsur komunikasi menurut Mulyana dan Rakhmat (2014, p.14) 

1. Sumber (source) 

 Sumber adalah orang yang mempunyai sesuatu kebutuhan akan 

komunikasi dalam kesehariannya. Kebutuhan akan komunikasi ini 

berkisar dari kebutuhan sosial untuk diakui sebagai individu hingga 

kebutuhan akan informasi dengan individu lain, sumber juga sebagai orang 

yang membuat dan mengirimkan pesan kepada calon penerima pesan yang 

dituju. 

2. Penyandian (encoding) 

  Encoding adalah suatu kegiatan internal seseorang untuk memilih 

dan merancang perilaku baik verbal maupun non-verbal yang sesuai 

dengan aturan-aturan tata bahasa dan sintaksis guna membuat suatu pesan. 

Seperti pemilihan kosa kata dan kalimat pada komunikasi atau pesan yang 

dirancang sebelum dikirimkan kepada penerima pesan, agar pesan tersebut 

dapat dipahami tanpa ada gangguan kepada penerima pesan. 

3. Pesan (message) 
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  Pesan adalah sesuatu yang disampaikan dari sumber ke penerima 

bilamana sumber bermaksud mempengaruhi penerima, pesan bisa 

dikirimkan melalui media-media yang memungkinkan untuk mengirim 

dan menerima pesan tersebut. Pesan tidak hanya berupa rangkaian kata 

secara verbal, tetapi lambang-lambang ataupun simbol non-verbal yang 

mewakili perasaan dan pikiran sumber, dengan menggunakan media atau 

saluran untuk mengirimkan pesan seperti handphone atau email. 

4. Saluran (channel) 

  Saluran adalah alat penghubung pesan yang dikirimkan atau 

diterima dari sumber ke penerima dalam kegiatan komunikasi. Saluran 

sebagai sarana pesan tersampaikan ke penerima, contoh saluran dalam 

komunikasi untuk menghubungkan pesan dari sumber ke penerima telepon 

atau sosial media yang sebagai media untuk bertukar pesan tersebut. 

5. Penerima (receiver) 

  Penerima adalah orang yang menerima pesan dan sebagai akibatnya 

menjadi terhubungkan dengan sumber pesan. Penerima pesan biasanya 

ialah seseorang yang mempunyai kepentingan untuk menerima pesan dari 

sumber, pesan yang diterima penerima mempunyai kemungkinan 

mengalami disaat menerima pesan dikarenakan gangguan saat 

penyampaian pesan. 

6. Penyandian Balik (decoding) 
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  Decoding adalah dimana proses internal penerima dan pemberian 

makna kepada perilaku sumber yang mewakili perasaan dan pikiran 

sumber. 

7. Respon Penerima (receiver responses) 

  Ini mempengaruhi apa yang penerima lakukan setelah ia menerima 

pesan. Respon bisa beraneka ragam, mulai dari tingkatan minimum hingga 

ketingkat maksimum. Komunikasi akan dianggap berhasil apabila 

pengirim pesan mendapatkan respon seperti apa yang diharapkan dari 

penerima pesan yang dituju. 

8. Umpan Balik (feedback) 

Umpan balik adalah informasi tersedia bagi sumber yang 

memungkinkannya untuk mengukur seberapa berhasil dan efektifnya 

komunikasi yang telah dilakukan kepada penerima pesan yang dikirimkan 

melalui media digunakan. 

2.2 Komunikasi Berbeda Budaya 

Komunikasi antarbudaya merupakan dua konsep dari komunikasi 

dan kebudayaan yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Liliweri (2013, p.8) 

studi komunikasi antarbudaya dapat diartikan sebagai studi yang 

menekankan pada efek kebudayaan terhadap komunikasi.  

Komunikasi antarbudaya merujuk dengan adanya komunikasi dari 

sekelompok atau dua individu yang mempunyai latar belakang kebudayaan 

yang saling berbeda satu sama lainnya, dan saling bertukar pesan verbal 
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maupun non-verbal, misalkan saja seorang mahasiswa dari Papua berbicara 

dengan mahasiswa dari Jawa mengenai bagaimana melamar atau menikah 

sesuai budaya Jawa, hal ini dikatakan komunikasi antarbudaya karena 

adanya penyampaian informasi kepada individu dari budaya berbeda. 

Seperti yang di jelaskan Mulyana dan Rakhmat (2014, p.24) dalam setiap 

budaya ada bentuk lain yang agak serupa dengan bentuk budaya. Ini 

menunjukan individu yang telah dibentuk oleh budaya. Kemiripian budaya 

dalam persepsi memungkinkan pemberian makna yang mirip pula terhadap 

suatu objek sosial atau suatu peristiwa dalam berlangsungnya komunikasi 

antarbudaya. 

a. Komunikasi  Antaretnik 

Komunikasi antaretnik merupakan hubungan antara individu-individu 

atau anggota kelompok yang berbeda budaya, misalnya antara suku bangsa, 

etnik, ras, dan sosial Samovar dan Porter (1991, p.25), kelompok etnik 

adalah sekelompok orang yang ditandai dengan bahasa dan asal usul yang 

sama. 

b. Komunikasi Antar Ras 

Komunikasi antar ras bisa disebut komunikasi dengan orang-orang yang 

mempunyai kemiripan dari bentuk fisik maupun kebudayaan yang sama, 

terutama dalam hal bahasa dan agama. Komunikasi antarbudaya dalam 

konteks komunikasi antar ras sangat berorientasi terhadap konflik, karena 

orang yang berbeda ras biasanya memiliki prasangka-prasangka atau 

streotype terhadap ras yang berbeda ras dengannya dan mempunyai 

perbedaan dari kebiasaan maupun perilaku (Armawati, 2003, p.186). 
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Ada beberapa yang perlu diketahui dalam konteks komunikasi 

antarbudaya, antara lain: 

1. Hakikat Komunikasi Antarbudaya  

Menurut Devito (2011, p.534) ada dua hakikat dalam komunikasi 

antarbudaya, yaitu: 

a. Enkulturasi  

Mengacu pada proses yang mana kultur ditransmisikan dari suatu 

generasi ke generasi berikutnya. Bagaimana kultur itu dipelajari bukan 

mewarisinya. Kultur ditransmisikan melalui proses belajar, bukan melalui 

gen. Orang tua, kelompok teman, sekolah, lembaga keagamaan, dan 

lembaga pemerintahan merupakan guru-guru utama dalam bidang kultur. 

b. Akulturasi 

Akulturasi mengacu pada proses yang mana kultur seseorang 

dimodifikasikan melalui kontak atau pemaparan langsung dengan kultur 

lainnya seperti media massa melalui berita maupun program acara yang 

menampilkan kultur lain. Young Yun Kim (1988) mengatakan bahwa “ 

sebab terjadinya perubahan yang praktis satu arah ini adalah perbedaan 

jumlah pendatang dengan jumlah masyarakat tuan rumah.” 

2. Prinsip Komunikasi Antarbudaya 

Komunikasi antarbudaya mempunyai prinsip-prinsip yang sebagian 

besar diturunkan dari teori-teori komunikasi yang sekarang diterapkan 

untuk komunikasi antarbudaya. Devito (2011, p.487) mengemukakan 

beberapa prinsip di dalam komunikasi antarbudaya, yaitu: 
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a. Relativitas Bahasa 

Karakteristik bahasa mempengaruhi proses kognitif kita, Dan karena 

bahasa-bahasa di dunia sangat berbeda-beda dalam hal karakteristik 

semantik dan strukturnya, bisa dikatakan bahwa  orang-orang yang 

menggunakan bahasa yang berbeda juga akan berbeda dalam cara mereka 

memandang dan berpikir tentang dunia, dikarenakan adanya perbedaan dari 

gaya bicara seperti intonasi maupun dialeg yang diucapkan setiap kali 

melakukan komunikasi. 

b. Bahasa Sebagai Cermin Budaya 

Bahasa mencerminkan budaya. Makin besar perbedaan budaya yang 

terjadi, maka akan semakin terlihat perbedaan komunikasi baik dalam 

bahasa maupun dalam isyarat-isyarat non verbal, makin besar perbedaan 

antara budaya (dan, karenanya, makin besar perbedaan komunikasi). 

Dikarenakan berbedanya bahasa dari setiap daerah atau kebudayaan yang 

ada pada daerah tersebut menjadikan bahasa menjadi salah satu perbedaan 

dalam komunikasi yang sangat menonjol. 

c. Kesadaran Diri dan Perbedaan Antarbudaya 

Makin besar perbedaan antarbudaya, makin besar kesadaran diri 

(mindfulness) para setiap pelaku komunikasi. Ini mempunyai konsekuensi 

positif dan negatif. Positifnya, kesadaran diri ini barangkali membuat kita 

lebih waspada. ini mencegah kita mengatakan hal-hal yang mungkin terasa 

tidak peka atau tidak patut. Negatifnya, ini membuat kita terlalu berhati-hati, 

tidak spontan, dan kurang percaya diri. 
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Suku adalah sekelompok budaya, yaitu suku dan budaya adalah 

golongan yang mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya, yaitu 

melalui garis keturunan, budaya, bahasa, agama, perilaku atau ciri-ciri 

biologis. Identitas suku pun ditandai oleh pengakuan dari orang lain akan 

ciri khas kelompok tersebut dan oleh kesamaan budaya, bahasa, agama, 

perilaku atau ciri-ciri biologis. Budaya adalah suatu cara hidup yang 

berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan 

diwariskan dari generasi ke generasi dimana dalam 1 kelompok suku 

mempunyai agama maupun bahasa yang dianut mayoritas kelompok 

tersebut.  

2.3 Hambatan Potensial Dalam Komunikasi Antarbudaya  

Larry A. Samovar dan Richard A. Porter menjelaskan jika ada 6 

hambatan potensial yang terjadi pada komunikasi antarbudaya, namun 

keduanya juga mengatakan jika hambatan komunikasi tidak terbatas itu 

saja, juga hambatan yang nantinya akan dikemukakan bisa jadi memiliki 

bias budaya barat dikarenakan latar belakang keduanya yang lahir dan 

tumbuh di Amerika, namun hambatan-hambatan akan dijabarkan se-general 

mungkin (Samovar & Porter, 1991) 

1. Mencari Kemiripan 

Manusia cenderung untuk mencari atau berkumpul dengan 

kelompok yang mereka rasa mempunyai kesamaan dalam penampilan, 

kebiasaan, dan sifat. Manusia juga cenderung lebih suka memilih topik 

dalam pembicaraan dengan apa yang mereka sukai saja. namun kebudayaan 
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telah memberi pengikutnya sebuah pola-pola komunikasi yang seringkali 

berbeda pola dari kelompok dari budaya lainnya. Seseorang cenderung akan 

memilih untuk mencari kelompok dalam pergaulan sehari-hari yang 

mempunyai kesamaan dengan dirinya seperti paham atau keyakinan, 

masalah bias muncul dari kenyamanan tersebut adalah tersisihnya orang-

orang yang tidak memiliki kesamaan atau bukan bagian dari kelompok 

tersebut, contohnya saja beberapa mahasiswa lebih memilih untuk kontrak 

rumah dengan orang-orang yang mereka rasa mempunyai kemiripan seperti 

perilaku maupun asal mereka. 

2. Pengurangan Ketidakpastian 

  Pada saat seseorang bertemu dengan orang yang asing, hal utama 

yang dilakukan oleh keduanya ialah mengurangi ketidakpastian, atau 

meningkatkan kemampuan untuk memprediksi tingkah laku dari lawan 

komunikasinya. Jika kemampuan untuk “memprediksi hal yang akan 

dilakukan untuk hal yang mungkin akan terjadi berikutnya” menurun, maka 

ketidakpastian pasti akan meningkat. 

  Komunikasi adalah alat yang sangat penting yang digunakan untuk 

mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan pengetahuan pada lawan 

komunikasinya, namun bagaimanapun membuat prediksi yang pasti dan 

mengumpulkan informasi untuk mengurangi ketidakpastian adalah hal yang 

sulit ketika seseorang dihadapkan dengan orang lain dengan kebudayaan 

yang berbeda. 

   3. Stereotyping 

(Peter & Samovar, 1991, p.280) mendefinisikan Strereotype sebagai: 
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    Stereotype menjadi kontraproduktif saat kita menempatkan 

seseorang pada kelompok yang salah, saat kita salah dalam memahami norma 

suatu kelompok, dan mempunyai penilaian yang tidak tepat terhadap suatu 

kelompok atau kategori, dan menjadikan orang dalam kelompok tersebut 

menjadi terasingkan (Porter & Samovar, 1991, p.268). 

4. Prasangka 

Dalam konteks interpersonal dan antarbudaya, prasangka seringkali 

memuat berbagai tingkatan permusuhan. Levin, yang dikutip oleh Poter dan 

Samovar, mempercayai jika prasangka berhubungan dengan: “perasaan 

negative, kepercayaan, dan kecenderungan bertindak atau perilaku 

mendeskriminasi yang muncul terhadap sekelompok orang-orang dari 

kebudayaan berbeda yang mempunyai perbedaan fisik maupun budaya, 

prasangka timbul dikarenakan adanya penilaian yang terlalu dini dalam 

pemahaman seseorang akan seseorang yang berbeda dengan dirinya.” 

(Porter & Samovar 1991, p.269) 

5. Rasisme  

Rasisme adalah perpanjangan dari prasangka, rasisme mengacu 

kepada perasaan yang meyakini jika salah satu kategori ras ditakdirkan 

untuk menjadi lebih unggul dari ras lainnya. Yang perlu ditanamkan kepada 

orang-orang adalah, hal-hal yang membedakan sekelompok manusia adalah 

kebudayaannya, bukan keturunan biologis maupun ras. Rasisme tetap 

menjadi halangan yang utama terhadap susksesnya komunikasi 

antarbudaya. Misalkan saja pandangan orang-orang terhadap seseorang 
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yang mempunyai badan gemuk/obesitas dengan melontarkan celaan secara 

verbal karena kondisi fisiknya. 

6. Etnosentrisme 

Nanda dan Warms dalam Porter dan Samovar menawarkan sebuah 

penjelasan kontemporer mengenai etnosentrisme, yaitu sbb: 

Gagasan jika budaya milik sesesorang lebih unggul daripada budaya 

lain, dan budaya lain harus diukur berdasarkan sejauh mana mereka hidup 

berdasarkan standar budaya pengukur. Seseorang menjadi etnosentrisme 

jika orang itu melihat budaya lain melalui pandangan sempit tentang budaya 

atau posisi sosial yang ia miliki (Porter & Samovar, 1991). 

 

2.4 Perasaan Superior Dalam Budaya 

Etnosentrisme merupakan “paham” dimana para penganut suatu 

kebudayaan atau suatu kelompok suku bangsa merasa lebih superior 

daripada kelompok budaya lain diluar mereka. Etnosentrisme dapat 

"membangkitkan sikap “kami” dan “mereka”, lebih khusus lagi dapat 

membentuk subkultur yang bersumber dari suatu kebudayaan yang besar. 

Menurut Matsumoto (1996), etnosentrisme adalah kecenderungan 

untuk melihat dunia hanya melalui sudut pandang budaya sendiri. Dalam 

etnosentrisme ada 2 tipe yang satu sama lain saling berlawanan yaitu: 

A. Etnosentrisme Fleksibel 
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Etnosentrisme ini ialah apabila seseorang mampu untuk 

menafsirkan maupun menilai secara baik seorang individu berdasarkan 

pengalaman ataupun penilaian yang dibuat secara spesifik tanpa 

memandang suku atau budaya orang tersebut. 

B. Etnosentrisme Infleksibel 

Etnosentrisme ini ditandai dengan ketidakmampuan seseorang 

keluar dari perspektif dan penilaian yang dibuat secara sembarangan kepada 

individu lain yang berbeda dengan dirinya, etnosentrisme ini juga 

menyebutkan ketidakmampuan seseorang untuk memahami perilaku 

maupun budaya orang lain. 

Ada tiga faktor yang mempengaruhi etnosentrisme : 

1. Prasangka Sosial 

Allport (1958), prasangka merupakan 

pernyataan  yang  hanya  didasarkan pada pengalaman dan  keputusan yang 

tak diuji terlebih dahulu. Pernyataan itu bergerak pada suatu skala suka 

dengan tidak suka, mendukung dengan tidak mendukung terhadap sifat-sifat 

tertentu. Namun pengertian perasangka kini lebih diarahkan pada 

pandangan yang emosional dan bersifat negatif terhadap seseorang atau 

sekelompok orang tertentu. 

Effendy (1981), mengemukakan pengertian perasangka dalam 

hubungannya dengan komunikasi bahwa perasangka merupakan salah satu 

rintangan atau hambatan berat bagi suatu kegiatan komunikasi oleh karena 
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orang-orang yang mempunyai perasangka belum apa-apa sudah bersikap 

curiga dan menentang komunikator yang melancarkan komunikasi. 

Johnson (1986), juga mengemukakan, prasangka disebabkan 

karena: 

1. Gambaran perbedaan antar kelompok; 

2. Nilai yang dimiliki kelompok lain nampaknya sangat menguasai 

kelompok minoritas;  

3. Karena adanya stereotif; dan  

4. Karena perasaan superior pada kelompok sendiri. 

 

2. Stereotype 

Merupakan bentuk prasangka antar etnik/ras. Orang cenderung 

membuat kategori atas tampilan karakteristik perilaku orang lain 

berdasarkan kategori, ras, jenis kelamin, kebangsaan dan tampilan 

komunikasi verbal maupun non-verbal dalam kategori yang dibuatnya 

sendiri. Streotype juga pemberian sifat tertentu terhadap seseorang 

berdasarkan kategori yang bersifat subjektif, hanya karena berbeda 

kelompok. Adapun hubungan streotype dan komunikasi diungkap oleh 

Hewstone & Giles (1986) 

1. Proses streotype merupakan hasil dari kecenderungan kita untuk 

mengantisipasi atau mengharapkan kualitas derjaat hubungan tertentu 

antara kelompok-kelompok tertentu berdasarkan sifat-sifat psikologis 
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yang dimiliki. Semakin negative generalisasi itu kita lakukan, semakin 

sulit kita berkomunikasi dengan sesama. 

2. Streotype berpengaruh terhadap langkah individu dalam proses 

informasi. Berbagai penelitian menunjukan bahwa setiap orang dapat 

mengingat informasi yang menyenangkan maupun yang kurang 

menyenangkan. Sumber dan sasaran informasi mempengaruhi proses 

informasi yang diterima atau yang hendak dikirimkan. 

3. Streotype menciptkana harapan pada anggota sekelompok tertentu (in 

group) terhadap perilaku kelompok lain (out group) 

4. Streotype menghambat pola-pola perilaku komunikasi kita dengan 

orang lain (out group) 

3. Jarak Sosial 

Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi efektivitas 

komunikasi  antaretnik adalah jarak sosial. Menurut Deaux (1984), jarak 

sosial merupakan aspek lain dari prasangka sosial yang menunjukkan 

tingkat penerimaan seseorang terhadap orang lain dalam hubungan yang 

terjadi diantara mereka. Doobs (1985), mengemukakan jarak sosial 

merupakan perasaan untuk memisahkan seseorang atau kelompok tertentu 

berdasarkan tingkat penerimaan tertentu, dengan arti bahwa upaya untuk 

mengusir atau meninggalkan seseorang dari kelompok karena minimnya 

tingkat penerimaan yang didapatkan. 
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Secara teoritis pengukuran jarak sosial temuan Emory Bogardus 

yang diikuti (Gerungen, 1988) itu mengukur penerimaan seseorang 

terhadap orang lain dalam unsur-unsur seperti: 

1. Kesediaan untuk menikah dengan orang lain 

2. Bergaul rapat sebagai kawan anggota dalam klubnya 

3. Menerimanya sebagai tetangga 

4. Menerimanya sebagai rekan sejawatnya 

5. Menerimanya sebagai pengunjung negaranya 

6. Menerimanya sebagai warganegaranya, dan 

7. Tidak ingin menerimanya dalam negaranya. 

Liliweri (2013) berasumsi bahwa semakin dekat jarak sosial 

seseorang komunikator dari suatu etnik dengan  seorang  komunikan  dari 

etnik  lain, maka semakin efektif pula komunikasi diantara mereka. 

Sebaliknya jika semakin jauh jarak sosial maka semakin kurang efektif 

komunikasi. 

2.5 Mengurangi Disonasi Atau Ketidaknyamanan 

Teori disonansi kognitif adalah teori yang menjelaskan bagaimana 

manusia secara konsisten mencari dan berupaya untuk mengurangi 

disonansi atau ketidaknyaman dalam berbagai situasi yang baru. Dengan 

semakin berkembangnya minat terhadap proses kognitif seperti proses 

informasi, popularitas teori disonansi kognitif menjadi menurun Camgoz 

(2011). 
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Leon Festinger merumuskan pertama kali teori disonansi kognitf 

pada pertengahan tahun 1950an dan dipresentasikan secara formal dan 

lengkap pada tahun 1957. Menurut Festinger, ketika seorang individu 

memiliki dua atau lebih elemen pengetahuan yang relevan satu sama lain 

namun inkonsisten dengan yang lainnya maka terciptalah perasaan 

ketidaknyamanan. Festinger menyebutnya dengan disonansi. 

2.6 Pengembangan Hubungan 

Teori ini juga disebut sebagai social penetration theory. Salah satu 

teori komunikasi antar pribadi ini termasuk salah satu teori  pengembangan 

hubungan atau relationship development theory. Menurut Altman dan 

Taylor (1973) dalam teori penetrasi sosial, prinsip utama bagi komunikasi 

pada pertemuan pertama adalah norma resiprositas. Norma ini 

menilai bahwa individu memiliki kewajiban untuk mengembalikan 

pengungkapan pihak lain yang diterima. Teori ini juga, Secara langsung 

akan mengenali diri orang lain dengan cara “masuk ke dalam” (penetrating) 

diri orang yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui 

beberapa informasi terkait diri orang lain. 

2.7 Kebutuhan Hubungan Interpersonal 

Teori Kebutuhan Hubungan Interpersonal  ini menjelaskan tentang 

adanya hubungan yang terjadi antar individu yang harus menghadirkan 

sesuatu dalam kondisi tertentu agar dapat menghasilkan sesuatu yang 

menyenangkan. 
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Schutz (1958) mengatakan bahwa setiap manusia memiliki tiga 

kebutuhan interpersonal yang disebut dengan inklusif kontrol dan afeksi. 

Dasar teori ini adalah bahwa manusia pasti membutuhkan orang lain sebagai 

makhluk sosial. 

Kebutuhan hubungan interpersonal pun terdapat tiga macam di antaranya: 

A. Kebutuhan untuk Iklusi 

Kebutuhan ini untuk mengadakan atau mempertahankan 

komunikasi yang memuaskan. Kebutuhan ini berupa kepuasan dalam 

individu ketika berkomunikasi.  

B. Kebutuhan untuk Kontrol 

Dalam kebutuhan ini terdapat suatu penguasaan dalam 

berkomunikasi seperti mempengaruhi, mendominasi, memimpin dan 

mengatur. Itu adalah kontrol positif. Sedangkan kontrol negatif adalah untuk 

memberontak, mengikut, dan menurut saja.  

C. Kebutuhan untuk Afeksi 

Kebutuhan ini berhubungan dengan cinta dan kasih sayang yang 

melibatkan emosi dan perasaan. Dalam afeksi positif adalah cinta, intim, 

persahabatan sedangkan afeksi negatif adalah kebencian, dingin, dan jarak 

emosional. 

2.8 Orientasi Perilaku Interpersonal  

FIRO adalah singkatan dari Fundamental Interpersonal Relations 

Orientation. Merupakan salah satu teori yang berkaitan dengan hubungan 
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interpersonal yang dikemukakan oleh Schutz (1960), teori ini mencoba 

menjelaskan perilaku interpersonal dalam orientasinya dengan orang lain. 

Teori ini mengemukakan bahwa orang mengorientasikan dirinya kepada 

orang lain dengan cara-cara yang tertentu, yang merupakan determinan 

yang mempengaruhi perilakunya dalam hubungan interpersonal. Pola 

hubungan antar pribadi (interpersonal) dapat dijelaskan dalam tiga 

kebutuhan interpersonal, yaitu inklusi (inclusion) atau keikutsertaan, 

kontrol dan afeksi. 

Inklusi adalah kebutuhan akan keikutsertaan (togetherness), 

kebutuhan untuk bergabung dengan orang lain. Kebutuhan tersebut nampak 

melalui perilaku untuk menarik orang lain dan interest pada orang lain. 

Kebutuhan akan kontrol bervariasi dari kebutuhan untuk 

mendominasi orang lain sampai kebutuhan untuk dikontrol. Pada satu pihak 

orang ingin mengontrol orang lain secara mutlak (komplit), sedangkan di 

pihak lain keinginan untuk dikontrol oleh orang lain secara mutlak. 

Kebutuhan afeksi adalah erat hubungannya dengan personal dan 

emotional feeling antara dua individu, dan dalam keadaan ekstrem 

menjelma dalam cinta dan benci. Orang dengan kebutuhan afeksi yang 

tinggi akan bersahabat (friendly), pada umumnya akan menciptakan 

hubungan emosional dengan orang lain. 

2.9 Pertukaran Sosial 

Teori Social Exchange ini merupakan salah satu teori dalam bidang 

komunikasi yang biasanya disebut sebagai pertukaran sosial. Monge & 
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Contractor (2003), mengemukakan bahwa orang menghitung nilai 

keseluruhan dari sebuah hubungan dengan mengurangkan pengorbanannya 

dari penghargaan yang diterima. 

Teori ini dikembangkan ahli psikolog Thibaut & Kelley (1959), teori 

ini memiliki hubungan dengan pertukaran orang lain yang dapat 

menghasilkan sesuatu. Komunikasi akan terjadi ketika adanya lingkungan 

dan sikap individu yang saling berhubungan. Di lingkungan masyarakat, 

pastinya kita akan menemui berbagai orang dengan sikap yang berbeda-

beda yang saling terkait dan berhubungan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa 

komunikasi dengan teori social exchange ini memerlukan setidaknya 

minimal dua individu yang memperhitungkan keuntungan dan kerugian. 

2.10 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 Adapun hasil penelitian yang relevan dan memiliki kesamaan 

dengan apa yang ingin diteliti oleh peneliti yaitu penelitian dengan judul 

“Hambatan Komunikasi Antarbudaya Masyarakat Suku Flores Dan 

Lombok Di Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai 

Timur”. Penelitian ini dilakukan oleh Friscila Febriyanti (2014). 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 

penelitian deskriptif mengenai kegiatan atau perilaku subyek yang diteliti, 

baik mengenai bagaimana subyek berusaha bersikap pasif, aktif dan 

interaktif, perbedaan penelitian dengan yang ingin peneliti lakukan ialah 

dari metode yang digunakan, dalam penelitian hambatan komunikasi  

antarbudaya masyarakat suku Flores dan Lombok di desa bukit makmur 
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kecamatan kaliorang kabupaten kutai timur, metode yang digunakan ialah 

studi kasus, dari sisi teori juga mempunyai perbedaan yaitu pada penelitian 

ini menggunakan teori teori analisis kebudayaan implisit, sedangkan 

peneliti menggunakan etnosentrisme  dan persepsi 

Hasil penelitian menunjukan, hambatan komunikasi antarbudaya antara 

suku flores dan suku lombok di desa bukit kecamatan kaliorang kabupaten 

kutai timur, bahwa bahasa yang berbeda merupakan salah satu penghambat 

dalam komunikasi yang dialami oleh suku Flores dan Lombok diakibatkan 

atas ketidak pahaman bahasa daerah serta dialek yang mereka gunakan. 

Bahasa yang di gunakan secara umum ketika berkomunikasi dengan suku 

yang berbeda menggunakan Bahasa Indonesia.  

Sedangkan komunikasi terhadap suku sendiri sehari-hari lebih 

menggunakan bahasa daerah masing-masing misalkan suku Flores 

menggunakan dialek Sika dan suku Lombok menggunakan dialek Sasak. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kesalahpahaman 

mengenai komunikasi nonverbal tidak terlalu vital akan tetapi 

mempengaruhi sikap penilaian terhadap masing-masing suku.  

Kebiasaan suku Flores dalam berpergian tidak lepas dengan membawa 

senjata tajam karna faktor terbiasa dari kampung. Berbeda halnya dengan 

suku Lombok bahwasanya dengan membawa senjata tajam tersebut akan 

sangat membahayakan bagi orang lain apalagi dengan gesture tubuh suku 

Flores lebih besar daripada suku Lombok yang sangat mendukung dalam 

memberi penilaian negatif. tidak jarang prasangka dan streotype terjadi 
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antara kedua suku yang berbeda tersebut diakibatkan oleh karena kurangnya 

pemahaman antar masing-masing suku yang berbeda.  

Seperti halnya orang Flores yang memiliki upacara adat di setiap 

kegiatannya yang terkadang membuat suku Lombok itu tidak terlalu penting 

karena di faktor berada dilingkungan yang tidak tepat dikarenakan Desa 

Bukit Makmur di diami beragam suku, akan tetapi sebenarnya tradisi 

tersebut tetap harus di adakan karena sudah merupakan budaya yang tetap 

harus di jalankan untuk memperkenalkan tradisi adat Flores ke anak cucu 

mereka. Begitu pula dengan orang Lombok yang pada dasarnya terlalu 

fanatik dengan agama akan merasa kurang adanya saling menghargai baik 

dari perbedaan budaya dan perbedaan keyakin. 


