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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi Antarbudaya  

Komunikasi antar budaya menurut (Mulyana & Rakhmat, 2006:11) adalah 

sebagai komunikasi yang terjadi diantara orang-orang yang berbeda 

agama,bangsa,ras,bahasa,tingkat pendidikan,status social bahkan jenis kelamin. 

Pendapat serupa dikemukakan oleh Tubss dan Moss (1996) dalam buku (Sihabudin, 

2011:13) yang menjelaskan Komunikasi antarbudaya terjadi bila pengirim pesan 

adalah angota dari suatu budaya dan penerima pesannya adalah anggota dari suatu 

budaya lain. Komunikasi antarbudaya merupakan komunikasi antar orang-orang 

yang berbeda budaya baik etnik,ras,agama maupun perbedaan sosioekonomi. 

Menurut Andera L. Rich dalam Liliweri, (2002:12) mengatakan bahwa 

komunikasi antara orang-orang yang berbeda kebudayaannya, misalnya antar suku 

bangsa, antar etnis dan ras, serta antar kelas sosial. Definisi komunikasi antar 

budaya lain nya menurut Menurut (Samovar, 2010:2) terdapat sejumlah faktor yang 

membuat kajian komunikasi antarbudaya semakin penting antara lain 1) Globasasi, 

2) Konflik, 3) Kompetisi terhadap sumber daya alam, 4) masalah lingkungan hidup, 

5) masalah isu kesehatan dunia, 6) pergeseran populasi dunia . 

 

Dari penjabaran komunikasi antar budaya diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa komunikasi antar budaya diartikan sebagai komunikasi yang terjadi 

diantara orang-orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda dan 
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akibatnya interaksi dan komunikasi yang sedang dilakukan itu membutuhkan 

tingkat keamanan dan sopan santun tertentu, serta pengalaman tentang sebuah 

atau lebih aspek tertentu terhadap lawan bicara. 

2.1.1 Asumsi-asumsi Komunikasi Antarbudaya  

Dalam buku Liliweri menjelaskan mengenai asumi-asumsi komunikasi 

antarbudaya diantaranya :  

1) Komunikasi antarbudaya dimulai dengan anggapan dasar bahwa 

ada perbedaan persepsi antara komunikator dan komunikan.  

2) Dalam komunikasi antar budaya terkandung isi dan relasi 

antarpersonal  

3) Gaya personal mempengaruhi komunikasi antarpersonal  

4) Komunikasi antarbudaya mengurangi tingkat ketidak pastian  

5) Komunikasi berpusat pada kebudayaan  

6) Efektivas antarbudaya merupakan tujuan komunikasi 

antarbudaya. 

 

2.1.2 Bentuk Komunikasi Antar Budaya  

Menurut DeVito (1997) yang dikutip dalam Jurnal Abdul Karim (2015) bentuk 

– bentuk komunikasi antarbudaya adalah meliputi bentuk-bentuk komunikasi lain 

yaitu : 
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1) Komunikasi antara kelompok agama yang berbeda. 

2) Komuniksi antara subkultur yang berbeda 

3) Komunikasi antara suatu subkultur dan kultur yang dominan 

4) Komunikasi antara jenis kelamin yang berbeda . 

 

2.1.3 Fungsi Komunikasi AntarBudaya  

 Fungsi komunikasi Antarbudaya secara general memiliki dua fungsi 

yaitu (1) Fungsi pribadi dan (2) fungsi social sebagai berikut : 

1) Fungsi Pribadi  

Fungsi pribadi adalah fungsi-fungsi komunikasi yang ditunjukanmelalui 

perilaku komunikasi yang bersumber dari seorang individu. Dalam fungsi 

pribadi dirinci dalam beberapa hal yaitu  

a. Menyatakan Identitas Sosial  

Identitas social diketahui dari asal usul suku bangsa, agama ataupun tingkat 

pendidikan seseorang. Masyarakat Kampung Kepaon mayoritas beragama 

Islam, karena itu masyarakatnya menyatakan identitasnya dengan 

menggunakan jilbab maupun kopiah. Masyarakat Hindu di Bali menyatakan 

identitasnya dengan menggunakan kamen maupun udeng pada saat beribadah 

sehari-harinya. Tidak hanya melalui aspek bahasa, menyatakan identitas 

individu pun dapat dilihat dari perilaku nonverbal.  

b. Menyatakan  integrasi social  
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Integrasi social adalah menerima kesatuan dan persatuan antarpersonal, 

antar kelompok,namun tetap mengakui perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh 

setiap unsur. Fungsi integrasi dalam kebudayaan dapat ditandai oleh simbol-

simbol perilaku komunikasi, contohnya mempersilahkan umat Islam yang ada 

di Kampung Kepaon melakukan aktivitas keagamaan nya sehari-hari dibawah 

aturan adat yang ada. 

c. Menambah pengetahuan  

Seringkali komunikasi antarpersonal maupun antarbudaya menambah 

pengetahuan bersama, saling memperlejari kebudayaan, contohnya di kampung 

kepaon bagi umat Islam rutin membuat bubur ketan merah jika memasuki bulan 

ramadhan sebagai tanda syukur kepada tuhan dan dibagikan kepada umat Hindu 

yang ada disana untuk berbagi berkah dan menunjukan jika dalam ajaran Islam 

diharuskan berbagi kepada sesama. Sebaliknya umat Hindu yang ada di Bali 

melakukan aktivitas ngaben pada saat momen kematian umat Hindu. Di Bali 

sendiri, bentuk rumah aben yang diarak melambangkan identias almarhum 

tersebut yang mana semakin tinggi dan mewah bentuknya, melambangkan jika 

almarhum merupakan orang yang sukses dan dihormati.  

d. Melepaskan diri  

Sebagai mahluk social manusia berkomunikasi dengan orang lain untuk 

melepaskan diri atau mencari jalan keluar atas masalah yang sedang dihadapi.  

2) Fungsi Sosial  

a. Pengawasan Sosial  
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Dalam setiap komunikasi antar budaya fungsi ini bermanfaat untuk 

menginformasikan perkembangan mengenai lingkungan. Fungsi ini lebih 

banyak dilakukan oleh media masa yang menyebarluaskan secara rutin 

perkembangan peristiwa yang terjadi dalam sebuah konteks kebudayaan yang 

berbeda. Akibatnya manusia turut mengawasi perkembangan sebuah peristiwa 

dan berusaha mawas diri seandainya peristiwa itu terjadi puladalam lingkungan 

sekitar. 

b. Menjembatani  

Fungsi komunkasi yang dilakukan antara dua orang yang berbeda budaya 

itu merupakan jembatan atas perbedaan diantara mereka, fungsi menjembatani 

itu dapat terkontrol melalui pesan-pesan yang mereka pertukarkan, keduanya 

saling menjelaskan perbedaan tafsir atas sebuah pesan sehingga menghasilkan 

makna yang sama, fungsi ini dijalnkan pula oleh berbagai konteks komunikasi 

termasuk komunikasi masa  

c. Sosialisasi Nilai 

Fungsi sosialisasi nilai mengajarkan dan memperkenalkan nilai-nilai 

kebudayaan suatu masyarakat kepada masyarakat lain.   

d. Menghibur  

Fungsi menghibur juga sering tampil dalam proses komunikasi 

antarbudaya. Komunikasi antarbudaya tidak hanya terbatas pada interaksi 

langsung atau bercakap cakap tetapi bisa ditunjukan juga melalui seni tradisi 
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budaya yang diharapkan dapat memberi hiburan dan pengetahuan mengenai 

suatu kebudayaan.  

2.2 Komunikasi Antarpersonal  

Seperti pembahasan asumsi komunkasi antarbudaya, terdapat asumsi bahwa 

dalam komunikasi antar budaya terkandung isi dan relasi antarpersonal dan Gaya 

personal mempengaruhi komunikasi antarpersonal.  

Komunikasi antarpersonal adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap 

muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara 

langsung baik secara verbal ataupun nonverbal. Mulyana, (2000:73) 

Devito dalam Effendy (2003:30) mengungkapkan bahwa komunikasi 

antarpersonal adalah penyampaian pesan oleh satu orang dan penerimaan pesan 

oleh orang lain atau sekelompok orang dengan berbagai dampaknya dan dengan 

peluang untuk memberikan umpan balik. 

Weaver dalam buku Budyatna, (2011:15-18) menyebutkan ada delapan 

karateristik komunikasi antar pribadi diantaranya :  

1) Melibatkan paling sedikit dua orang  

2) Adanya umpan balik 

3) Tidak harus tatap muka secara langsung 

4) Tidak harus bertujuan 

5) Menghasilkan beberapa efek  

6) Tidak hanya berbentuk kata-kata 
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7) Dipengaruhi oleh konteks  

8) Dipengaruhi oleh kegaduhan  

 Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

antarpersonal merupakan suatu proses penyampaian pesan antara komunikator 

kepada komunikan yang mempunyai tujuan tertentu, sehingga komunikan 

menangkap reaksi maka dikatakan komunikasi berlangsung.  Hubungan antara 

umat islam dan umat hindu di Kampung Kepaon Denpasar merupakan bagian 

dari komunikasi antarpersonal dimana terjadi kontak langsung secara tatap 

muka baik verbal maupun non verbal.  

2.3 Komunikasi Antar Agama  

Dirangkum dari pengertian komunikasi Antarbudaya dari 

berbagaipengertian, bisa disimpulkan bahwa sama halnya dengan komunikasi 

antar agama yaitu proses komunikasi dengan orang-orang yang berbeda 

keyakinan. Ketika komunikasi terjadi antara orang-orang berbeda bangsa, 

agama, kelompok ras, atau kelompok bahasa, komunikasi itu disebut 

komunikasi antarbudaya. Komunikasi antarbudaya pada dasarnya mengkaji 

bagaimana budaya berpengaruh terhadap aktivitas komunikasi, apa makna 

pesan verbal dan non verbal menurut budaya-budaya yang bersangkutan, apa 

yang layak dikomunikasikan, bagaimana cara mengkomunikasikannya,dan 

kapan mengkomunikasikannya. Perbedaan antar budaya yang diamaksud dalam 

tulisan ini adalah Agama yang dianut oleh masyarakat Kampung Kepaon yaitu 

Agama Islam dan mayoritas umat Hindu yang ada di Denpasar. 
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 2.4 Mayoritas dan Minoritas 

Di dalam masyarakat,istilah mayoritas dan minoritas itu diberikan kepada 

kelompok agama,etnik,suku yang mendiami suatu wilayah tertentu. Berikut 

penjelasan lebih dalam mengenai mayoritas dan minoritas yang dijelaskan dalam 

buku Liliweri, (2005: 101-106) 

2.4.1 Konsep Mayoritas  

Kelompok mayoritas atau kelompok dominan dalam suatu masyarakat 

merupakan kelompokyangmerasa memiliki control atau kekuasaan untuk 

mengontrol. Mereka merupakan sumber daya kekuasaan dalam setting institusi 

yang berbeda-beda. Setting institusional itu cenderung lebih penting karena hal 

tersebut mempengaruhi masyarakat kita, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, 

agama, pendidikan , dan perekonomian. Sebaliknya kelompok minoritas kurang 

mempunyai akses terhadap sumber daya,tidak berpeluang mendapat kekuasaan 

seperti mayoritas. Inilah ketidak seimbangan kekuasaan, dan hal ini dapat 

mendorong prasangka prasangka mayoritas terhadap minoritas seperti pada 

kenyataan yang ada jika kelompok minoritas lebih rendah kedudukan nya dari pada 

kelompok minoritas.  

Konsep mengenai Mayoritas sering kali dihubungkan dengan kultur dominan. 

Dengan menggunakan analisis Gollnick dan Chinn (1990), konsep ini difahami 

sebagai sebuah aspek yang berkaitan dengan interaksi antar manusia sehari-hari. 
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2.4.2 Karateristik Mayoritas 

Berikut adalah beberapa karateristik mayoritas menurut Liliweri 

diantaranya : 

1) Mereka yang percaya bahwa karena kelompok minoritas secara 

alamiah berbeda, maka kelompok minoritas harus dipisahkan 

bahkan disingkirkan. 

2) Merekayang yakin jika kaum minoritas merupakan kaum yang 

paling berhak sehingga merekapun dapat mengklaim bahwa 

mereka yang paling berkuasa, mempunyai status social yang 

tinggi. 

3) Mereka yang mempunyai rasa takut dan selalu curiga bahwa 

kelompok minoritas selalu berencana menggerogoti faktor-faktor 

yang menguntungkan kelompok dominan . 

Gagasan seperti itulah yang kurang lebihnya melahirkan prasangka social 

mayoritas terhadap minoritas maupun sebaliknya dan prasangka itulah yang 

merupakan studi klasik dari diskriminasi.  

2.4.3 Konsep Minoritas 

Kelompok minoritas merupakan kelompok yang berbeda secara kultural, 

fisik, agama, kesadaran social,ekonomi sehingga perlu didiskriminasi oleh 

segmen masyarakat dominan atau kelompok masyarakat sekeliling. Perilaku 

dan karateristik dari kelompok minoritas selalu diplesetkan oleh kelompok 
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dominan atau mayoritas. Berdasarkan konsep mayoritas dan minoritas dapat 

menetapkan kriteria kelompok minoritas sebagai berikut : 

1) Relatif kurang berpengaruh atau berkuasa 

2) Menunjukan diferensi yang berbeda dengan mayoritas 

3) Selalu distereotip dengan negative 

4) Diperlakukan secara tidak adil. 

Istilah kelompok minoritas menggambarkan istilah yang berbeda dengan 

kelompok mayoritas yang sangat dominan, karena mayoritas menguasai sumber 

daya sehingga selalu merasa bertindak secara tidak adil, menguasai, mempunyai 

martabat lebih tinggi dari pada yang lain. Oleh karena itu, kelompok mayoritas 

dalam stratifikasi selalu lebih tinggi dari pada kelompok minoritas. Berkaitan 

dengan pembahasan yang peneliti jelaskan di latar belakang, mayoritas dan 

minoritas di Bali berdampak pada kehidupan masyarakatnya khususnya dalam 

hal keagamaan. Islam yang menjadi minoritas di Bali sampai saat ini dapat 

hidup dan berkembang namun tetap dibawah peraturan adat yang ada tidak 

seperti Islam didaerah lain nya yang mana agama Islam sendiri di Indonesia 

merupakan agama mayoritas.  

2.5 Stereotip Budaya  

Menurut Operario dan Fiske (2004) dalam buku Priandono, (2016: 201) 

Stereotip terjadi dari sebuah hubungan structural kelompok sehingga kelompok non 

mayoritas cenderung dipandang sebagai tinggi pada satu domain tetapi dinilai 

rendah di sisi lain baik sangat kompeten tapi tidak baik atau sangat baik.  Stereotip 
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ditentukan pula oleh dua aspek konteks social yaitu kekuasaan dan hirarki 

kelompok dan pembenaran terhadap status social.  

Samovar (2009) dalam buku Priandono, (2016: 203) mengidentifikasi tiga 

saluran social yang berperan dalam pembentukan stereotip diantaranya: 

1) Keluarga  

Keluarga merupakan agen sosialisasi konsep stereotip paling penting. 

Menurut kajian Schneider,orang tua cenderung baik secara langsung maupun 

tidak langsung mempromosikan stereotip ini kepada anak-anak mereka. 

2) Media Massa 

. Media sangat berpengaruh di dalam membentuk, memperkuat dan 

membenarkan kepercayaan dan harapan stereotip terkait pada sejumlah kelompok, 

secara khusus terjadi ketika pengalaman pribadi khalayak terhadap kelompok 

tersebut . Semakin interaksi social berkurang atau tidak pernah melakukan interaksi 

dengan budaya lain,pandangan stereotip akan cenderung meningkat karena 

khalayak akan sangat bergantung dengan sumber-sumber sekunder sepertimedia 

massa atau pengalaman orang lain. 

3) Agama, Kelompok Agama, dan praktik keagamaan.  

Kelompok ini mendapatkan stereotip oleh media mainstream maupun media 

agama. Seperti dalam film, Arab sering digambarkan sebagai teroris fanatic yang 

melakukan jihad melawan barat. Bentuk stereotip yang muncul di media massa 

selain stereotip agama juga terkait dengan etnisitas. Di Bali sendiri,pasca terjadinya 

Bom Bali pada saat itu orang yang berjilbab distereotipkan sebagai kaum pendatang 
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yang dinilai cenderung negative karena trauma yang dirasakan oleh para 

masyarakat Hindu asli Bali.   

Salah satu contoh konflik berdasarkan stereotype budaya adalah konflik antar 

suku batak dan flores di kota Batam. Konflik ini terjadi pada tahun 1999 hal ini 

dipicu oleh adanya kesalahpahaman masalah hubungan bisnis antara PT Lordway 

Accomodation Engginering dan PT Hiunday Metal Indonesia. Hal ini juga 

dikarenakan adanya stereotype terhadap orang flores yang dicap brutal akibat 

adanya pembantaian pemuda batak yang dilakukan oleh oknum-oknum suku flores. 

2.6 Budaya Dominan  

Menurut Nanda & Warms (2012) dalam buku Priandono (2016: 51) 

menjelaskan Budaya dominan merupakan budaya dengan penguasaan kekayaan 

dan kekuasaan terbesar di dalam suatu masyarakat yang terdiri dari banyak sub- 

budaya. Budaya dominan mempertahankan hegemoni mereka melalui penguasaan 

lembaga social, seperti system hokum,praktik kriminalisasi yang bertentangan 

dengan mereka sendiri. Dalam penjelasannya mengartikulasikan tiga anggapan 

tentang kelompok dominan budaya yang memberikan hak istimewa untuk 

kelompok tersebut yaitu bersalah, kelayakan, dan kompetensi. Bersalah berarti 

bahwa anggota dominan budaya umumnya dianggap tidak bersalah, sebaliknya 

kelompok yang bukan dominan dianggap curiga.  

Di dalam realitanya Budaya dominan yang ada di Bali ialah etnis Hindu 

dengan berbagai macam kebudayaan nya yang kental sedangkan pada masyarakat 

kampung Kepaon dikatakan Budaya non dominan karena lokasinya yang berada di 

tengah-tengah mobilitas umat hindu yang padat dan penduduk kampung Kepaon 
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yang beragama Islam yang menjadi agama minoritas di Bali ini kerap mendapatkan 

perlakuan yang tidak setara dengan Budaya dominan di dalam aktivitas sehari-hari 

nya.  Salah satu contoh konflik berdasarkan stereotype budaya adalah konflik antar 

suku batak dan flores yang ada di Kota Batam pada tahun 1999. Konflik ini terjadi 

karena adanya kesalahpahaman masalah hubungan bisnis antara PT Lordway 

Accomodation Engginering dan PT Hiunday Metal Indonesia dan hal ini juga 

dipicu karena adanya anggapan bahwa suku flores merupakan suku yang sedikit 

berutal dikarenakan adanya pembantaian yang pernah dilakukan oleh oknum-

oknum suku flores terhadap pemuda batak. 

2.7 Relasi Antar Etnik 

Menurut J. Jones yang dikutip Aloliliweri (2002:14) Etnik adalah sebuah 

himpunan manusia yang dipersatukan oleh suatu kesadaran atas kesamaan sebuah 

kultur atau subkultur dengan kesamaan ras, agama,asal usul bangsa bahkan peran 

dan fungsi tertentu.  

Didalam kehidupan Kampung Kepaon sendiri etnik yang ada tidak hanya 

dari Bali saja, namun saat ini sudah banyak pendatang yang berasal yang rata-rata 

berasal dari pulau Jawa dan Lombok  

Hubungan antar etnik terjadi ketika pertukaran social, kerja sama,persaingan 

dan konflik dan ketika keterlibatan setiap kelompok etnik itu dibatasi oleh faktor 

status, peran, kelompok, jaringan interaksi, dan institusi social. Proses ini akan terus 

berlangsung dalam interaksi social dalam penjagaan hubungan sehingga 

meminimalisir potensi konflik yang terjadi.  

Beberapa bentuk-bentuk hubungan antar etnik diantaranya yaitu :  
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- Asimilasi merupakan upaya dalam mengurangi perbedaan demi 

meningkatkan kesatuan tindak dan sikap untuk mencapai tujuan bersama  

- Akomodasi merupakan suatu keadaan proses menunjukan hubungan antar 

etnik kemudian melakukan adaptasi kebudayaan kedalam kebudayaan etnik 

lain. Adaptasi adalah proses penyesuaian menyesuaikan nilai,norma, dan 

pola-pola antara dua budaya atau lebih. Aloliliweri (2005:135-140) 

2.8 Teori Dialektis Hubungan oleh Baxter 

Teori dialektis hubungan rmerupakan pembahasan mengenai bagaimana 

individu,kebudayaan,danbahasa membentuk sebuah kesatuan ketika ada hal yang 

bertentangan di dalamnya. Dialektis mengacu pada sebuah tekanan antara 

kekuatan-kekuatan yang berlawanan dalam sebuah system (Littlejohn, 2012:302) 

 Baxter berpandapat jika dialek menghasilkan sebuah kesempatan untuk 

mencapai sebuah persatuan dalam perbedaan. 

Dalam pembahasannya terdapat asumsi-asumsi sebagai berikut :  

1.Hubungan tidak bersifat linear, bahwa sebuah hubungan terdiri akan 

keinginan-keinginan yang sifatnya kontradiktif . 

2.Hidup berhubungan ditandai dengan adanya perubahan, baik itu 

mengalami kemunduran maupun kemajuan. Apa yang dialami oleh kedua orang 

yang saling berhubungan pada tahunlalu akan berbeda dengan hubungan yang 

mereka alami pada tahun ini, hal ini menunjukan jika sebuah hubungan 

mengalami perubahan.  
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3. Kontradiksi merupakan fakta fundamental dalam berhubungan, karena

merupakan hal yang tidak dapat dihindari dan akan selalu ada dan akan 

menciptakanketegangan antara keduanya. Ketegangan ini membuat hubungan 

membutuhkan komunikasi agar ketegangan dapat dikelola dengan baik dalam 

suatu hubungan.  

4. Komunikasi untuk mengelola dan menegosiasikan kontradiksi dalam

suatu hubungan, karena didalam suatu hubungan pasti akan selalu ada 

kontradiksi dan ketegangan. Ketegangan tidak selalu membawa dampak yang 

negatif  dalam suatu hubungan hanya saja perlu dibarengi dengan 

berlangsungnya komunikasi yang baik agardapat mengelola konflik atau 

ketegangan tersebut menjadi positif bagi sebuah hubungan.  

Asumsi ini merupakan asumsi yang mendukung pada penelitian ini karena 

berkaitan dengan komunikasi yang digunakan untuk melakukan sebagai upaya 

meredakan konflik antara dua pihak yang terlibat maupun untuk mengelola 

kontradiksi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Kampung Kepaon. 


