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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

2.1 Citra dan Budaya 

2.1.1 Hubungan Pembentukan Citra, Persepsi dan Stereotypes (Stereotip) 

”Proses pembentukan citra atau kesan terhadap suatu obyek – organisasi, 

atau individu tertentu, melibatkan empat komponen penting dalam diri 

seseorang individu yang meliputi: persepsi, kognisi, motivasi serta sikap. 

Walter Lipman, seorang pakar psikologi sosial, menyebut empat rangkaian itu 

dengan nama picture in our head,: 

1. Persepsi diartikan sebagai hasil pengamatan terhadap unsur lingkungan yang 

dikaitkan dengan suatu proses pemaknaan. Individu akan memberikan 

makna terhadap rangsangan berdasarkan pengalamannya mengenai 

rangsangan. Persepsi atau pandangan individu akan positif apabila 

konfirmasi yang diberikan oleh rangsangan dapat memenuhi kognisi 

individu. 

2. Kognisi yaitu suatu keyakinan diri dari individu terhadap stimulus. 

Keyakinan akan timbul apabila individu telah mengerti rangsangan tersebut, 

sehingga individu harus diberikan informasi-informasi yang cukup yang 

dapat mempengaruhi perkembangan kognisinya. 

3. Motif adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong 

keinginannya melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu 

tujuan. 
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4. Sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir guna 

menghadapi obyek, ide, situasi atau nilai. Sikap bukan perilaku, tetapi 

merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara tertentu. Sikap 

menentukan apakah seseorang harus pro atau kontra terhadap sesuatu, 

menentukan apa yang disukai, diharapkan dan diinginkan. Sikap pun 

mengandung aspek evaluatif artinya mengandung nilai menyenangkan atau 

tidak menyenangkan dan yang paling penting pula, sikap ini juga dapat 

diperteguh ataupun diubah.” 

(http://www.lspr.edu/pritakemalgani/membangun-citra-positif/) 

Mulyana (2010: 184), mengatakan bahwa Stereotypes (stereotip) 

adalah gambaran atau tanggapan tertentu mengenai sifat-sifat dan watak 

pribadi orang golongan lain yang bercorak negatif. Gambaran-gambaran 

stereotip terus berlangsung dan sering diperteguh selama pertemuan-

pertemuan antarbudaya. Stereotip berkaitan dengan konstruksi citra yang 

telah ada dan terbentuk secara turun temurun. Ia tidak hanya mengacu pada 

citra negatif tetapi juga positif. Stereotip biasanya negatif dan dinyatakan 

sebagai sifat-sifat kepribadian tertentu. Namun, stereotip memang benar 

sejauh stereotip itu merujuk kepada perbedaan-perbedaan budaya 

sebenarnya dalam pola-pola khas perilaku yang dipersepsi secara benar, dan 

stereotip-stereotip itu salah hanya dalam cara perilaku itu dipersepsi.  

2.1.2 Hubungan Citra dan Budaya 

Citra didefenisikan sebagai picture of mind, yaitu suatu gambaran 

yang ada di benak seseorang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) versi online (2015), citra berarti; (1) rupa, gambar, gambaran; (2) 
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gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi, perusahaan, 

organisasi, atau produk; (3) kesan mental atau bayangan visual yang 

ditimbulkan oleh sebuah kata, frasa, atau kalimat, dan merupakan unsur 

dasar yang khas dalam karya prosa dan puisi; (4) data atau informasi dari 

potret udara untuk bahan evaluasi. Pengertian citra itu sendiri abstrak 

(intangible) dan tidak dapat diukur secara sistematis, tetapi wujudnya bisa 

dirasakan dari hasil penilaian baik atau buruk, seperti penerimaan dan 

tanggapan baik positif maupun negatif yang khususnya datang dari publik 

(khalayak sasaran) dan masyarakat luas pada umumnya (Ruslan, 1998: 62). 

Beberapa ahli mendefenisikan citra dengan berbagai macam 

pemikiran mereka yang dijabarkan sebagai berikut;. Kasali (2003: 30) 

mendefenisikan citra sebagai kesan yang timbul karena pemahaman akan 

suatu kenyataan. Pemahaman itu sendiri timbul karena adanya informasi. 

Sedangkan menurut Kotler (1997: 208) citra adalah seperangkat keyakinan, 

ide dan kesan yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu objek. 

Webster (1993) yang dikutip dari Sutisna (2001: 331) 

mendefenisikan citra sebagai gambaran mental atau konsep tentang sesuatu. 

Frank Jeffkins dalam buku Handbook of Public Relations (2011: 62), pakar 

inggris mengatakan bahwa citra adalah kesan seseorang atau individu 

tentang sesuatu yang muncul sebagai hasil dari pengetahuan dan 

pengalamanya. Berdasarkan defenisi-defenisi diatas maka peneliti 

merumuskan bahwa citra merupakan suatu gambaran, pemahaman, kesan 

individu terhadap individu lainnya. 
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Merujuk pada arti budaya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) versi online (2015) budaya berarti; 1) pikiran, akal budi; 2) adat 

istiadat; 3) sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang 

(beradab, maju); dan 4) sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah 

sukar diubah. Secara formal budaya didefenisikan sebagai tatanan 

pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, agama, 

waktu, peranan, hubungan ruang, konsep alam semesta, objek-objek materi 

dan milik yang diperoleh sekelompok besar orang dari generasi ke generasi 

melalui usaha individu dan kelompok (Mulyana, 2010: 18). 

Budaya memiliki peran penting didalam terciptanya suatu citra. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa budaya merupakan nilai-nilai yang muncul 

akibat interaksi antarmanusia disuatu wilayah atau negara tertentu. Budaya 

inilah yang menjadi acuan dasar bahkan bisa menjadi rel bagi proses 

komunikasi antarmanusia yang ada didalamnya. 

Manusia memiliki pemahaman serta penilaian terhadap sesamanya 

melalui karakteristik budaya yang dimiliki oleh seseorang. Karakteristik 

budaya meliputi komunikasi dan bahasa, pakaian dan penampilan, makanan 

dan kebiasaan makan, waktu dan kesadaran akan waktu, penghargaan dan 

pengakuan, hubungan-hubungan, nilai dan norma, rasa diri dan ruang, 

proses mental dan belajar, serta kepercayaan dan sikap (Mulyana, 2010: 58). 

Karakteristik-karakteristik itulah yang merupakan suatu model sederhana 

untuk menilai suatu budaya tertentu. 
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2.2 Komunikasi Antar Budaya 

2.2.1 Fungsi Komunikasi Antar Budaya 

Menurut Liliweri (2003: 42) terdapat dua fungsi komunikasi antar 

budaya yaitu: 

1. Fungsi Pribadi, adalah fungsi komunikasi yang ditujukan melalui 

perilaku komunikasi yang bersumber dari individu. Dalam proses 

komunikasi antar budaya terdapat beberapa perilaku komunikasi 

yang digunakan untuk menyatakan identitas sosial. Perilaku itu 

dinyatakan melalui tindakan berbahasa baik secara verbal dan 

nonverbal. Dari perilaku berbahasa itulah dapat diketahui identitas 

diri maupun sosial, misalnya dapat diketahui asal-usul suku bangsa, 

agama, maupun tingkat pendidikan. Seringkali komunikasi antar 

budaya menambah pengetahuan, saling mempelajari kebudayaan 

masing-masing. 

2.  Fungsi Sosial, adalah pengawasan. Praktek komunikasi antar budaya 

diantara komunikator dan komunikan yang berbeda kebudayaan 

berfungsi saling mengawasi. Dalam setiap proses komunikasi 

antarbudaya fungsi ini bermanfaat untuk menginformasikan 

perkembangan tentang lingkungan. Dalam proses komunikasi antar 

budaya, fungsi komunikasi 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 
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perbedaan tafsir atas sebuah pesan sehingga menghasilkan makna 

yang sama. Fungsi ini dijalankan pula oleh berbagai konteks 

komunikasi termasuk komunikasi massa. 

2.2.2 Pendekatan dalam Komunikasi Antar Budaya 

Pendekatan dalam komunikasi antar budaya pada dasarnya beranjak 

dari asumsi dasar tentang sifat alamiah manusia, kebiasaan-kebiasaan, 

pengetahuan, bahasa bahkan terhadap konsepsi tentang budaya dan 

komunikasi itu sendiri. Nasrullah (2012: 36) memaparkan tiga 

pendekatan dalam komunikasi antar budaya menurut Martin dan 

Nakayama (1997), yakni pendekatan fungsionalis, pendekatan 

interpretatif, dan pendekatan kritis. 

1. Pendekatan Fungsionalis 

Pendekatan fungsionalis ini atau yang dikenal dengan pendekatan 

ilmu sosial (social science) beranjak dari disiplin ilmu psikologi dan 

sosial. Pendekatan ini menyatakan bahwa pada dasarnya kebiasaan 

manusia itu dapat diketahui melalui penampilan luar dan dapat 

digambarkan. Oleh karena itu, kebiasaan manusia dapat diprediksi 

dan dapat dikenali melalui perbedaan-perbedaan budaya. 

2. Pendekatan Interpretatif 

Pendekatan interpretatif (interpretive approach) ini menegaskan 

bahwa pada dasarnya manusia itu mengkonstruk dirinya dan realitas 

yang berada di luar dirinya. Realitas oleh karena itu tidak bisa 

dipandang sebagai cerminan ekspresi manusia itu sendiri. Pendekatan 

ini meyakini bahwa baik budaya dan komunikasi itu bersifat 
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subjektif. Oleh karena itu, pendekatan ini memberikan arahan 

bagaimana menggambarkan dan memahami kebiasaan manusia serta 

bukan bermaksud untuk memprediksi kebiasaan. 

3. Pendekatan Kritis 

Pendekatan kritis (critical approach) pada dasarnya memiliki 

kesamaan dalam pendekatan interpretatif yang memandang manusia 

dalam kacamata subjek dan bukan dalam kacamata objek. Namun, 

pendekatan ini memberikan metode untuk mengetahui bagaimana 

konteks makro misalnya kekuatan sosial dan politik memberikan 

pengaruh terhadap komunikasi. Budaya tidak hanya merupakan 

tempat dimana interpretasi bisa muncul secara banyak dan beragam, 

melainkan juga terdapat kekuatan dominan didalamnya. Oleh karena 

itu, pendekatan kritis tidak sekadar mempelajari kebiasaan manusia, 

tetapi dengan mempelajari bagaimana kekuasaan sosial atau politik 

itu berfungsi dalam situasi budaya tertentu akan memberikan 

manusia itu solusi dalam menyikapi kekuasaan tersebut. 

 

2.3 Konsep Dasar Tentang Persepsi 

2.3.1 Pengertian Persepsi 

Persepsi (perception) dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana 

cara seseorang melihat sesuatu; sedangkan dalam arti luas ialah 

pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau 

mengartikan sesuatu (Leavitt, 1978 dalam Sutisna, 2001: 331). Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi Online (2015), persepsi 
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berarti; (1) tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, (2) proses 

seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancainderanya. 

Menurut DeVito (1997) dalam Sobur (2003: 445), persepsi adalah 

proses ketika kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang 

memengaruhi indra kita. Sugihartono, dkk (2007: 8) mengemukakan 

bahwa persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus 

atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk kedalam alat 

indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang 

dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau 

persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi 

tindakan manusia yang tampak atau nyata. 

Gulo (1982) mendefenisikan persepsi sebagai proses seseorang 

menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-

indera yang dimilikinya (dalam Sobur, 2003: 446). Sedangkan Suharnan 

(2005: 23) menyatakan bahwa persepsi merupakan suatu proses 

menginterpretasikan atau menafsir informasi yang diperoleh melalui 

sistem alat indera manusia. Menurutnya kognisi manusia relevan dengan 

beberapa aspek dalam persepsi , yaitu pencatatan indera, pengenalan 

pola, dan perhatian. Rakhmat (2007: 51) menyatakan persepsi adalah 

pengamatan tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang 

diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. 

Pareek (1996) dalam Sobur (2003: 446) mengemukakan bahwa 

persepsi dapat didefenisikan sebagai proses menerima, menyeleksi, 

mengorganisasikan, mengartikan, menguji, dan memberikan reaksi 



 

15 
 

kepada rangsangan pancaindera atau data. Walgito (2004: 70) 

mengungkapkan bahwa persepsi merupakan suatu proses 

pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima 

oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan 

merupakan aktivitas yang intergrated dalam diri individu. Respon 

sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dengan berbagai 

macam bentuk. Stimulus mana yang akan mendapatkan respon dari 

individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. 

Berdasarkan hal tersebut, perasaan, kemampuan berpikir, pengalaman-

pengalaman yang dimiliki individu tidak sama, maka dalam 

mempersepsi sesuatu stimulus, hasil mungkin akan berbeda antar 

individu satu dengan individu lain. 

Dari penjelasan mengenai pengertian persepsi diatas, maka peneliti 

menarik kesimpulan bahwa persepsi bermula dari stimulus atau 

rangsangan yang diterima oleh pancaindera lalu menafsirkannya 

sehingga berpengaruh pada respon terhadap lingkungan kehidupannya. 

2.3.2 Syarat-Syarat Pesepsi 

Sunaryo (2002: 98) mengemukakan pendapatnya tentang syarat-

syarat terjadinya persepsi, yaitu: 

1. Adanya objek yang dipersepsi 

2. Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu 

persiapan dalam mengadakan persepsi 

3. Adanya alat indera/reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus 
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4. Saraf sensoris sebagai alat meneruskan stimulus ke otak yang 

kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon. 

2.3.3 Proses Persepsi 

Proses yang terjadi dalam membentuk persepsi dikemukakan oleh 

beberapa ahli sebagai berikut; Menurut Sobur (2003: 447) dalam proses 

persepsi, terdapat 3 (tiga) komponen utama, yaitu: 

1. Seleksi adalah proses penyaringan oleh indera terhadap 

rangsangan dari luar, intensitas, dan jenisnya dapat banyak atau 

sedikit. 

2. Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga 

mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang 

dianut, motivasi, kepribadian, dan kecerdasan. Interpretasi juga 

bergantung pada kemampuan seseorang untuk mengadakan 

pengategorian informasi yang diterimanya, yaitu proses mereduksi 

informasi yang kompleks menjadi sederhana. 

3. Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk 

tingkah laku sebagai reaksi. 

 

 

DeVito (1997) dalam Sobur (2003: 449) menggambarkan proses 

persepsi pada skema dibawah ini: 

 

 
Terjadinya 
Stimulasi 
Alat indera 

Stimulasi 
Alat indera 
diatur 

Stimulasi 
alat indera 
dievaluasi – 
ditafsirkan 
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1. Terjadinya Stimulasi Alat Indera (Sensory Stimulation) 

Pada tahap pertama, alat-alat indera di stimulasi (dirangsang). Meskipun 

memiliki kemampuan penginderaan untuk merasakan stimulus 

(rangsangan), kita tidak selalu menggunakannya. 

2. Stimulasi terhadap Alat Indera Diatur 

Pada tahap kedua, rangsangan terhadap alat indera diatur menurut 

berbagai prinsip. Salah satu prinsip yang sering digunakan adalah 

prinsip proksimitas (proximity), atau kemiripan: orang atau pesan yang 

secara fisik mirip satu sama lain, dipersepsikan bersama-sama, atau 

sebagai satu kesatuan (unity). Prinsip lain adalah kelengkapan (closure): 

kita memandang atau memersepsikan suatu gambar atau pesan yang 

lengkap. 

3. Stimulasi Alat Indera Ditafsirkan-Dievaluasi 

Langkah ketiga dalam proses perceptual adalah penafsiran-evaluasi. 

Langkah ketiga ini merupakan proses subjektif yang melibatkan 

evaluasi dipihak penerima. Penafsiran-evaluasi kita tidak semata-mata 

didasarkan pada rangsangan luar, melainkan juga sangat dipengaruhi 

oleh pengalaman masa lalu, kebutuhan, keinginan, sistem nilai, 

keyakinan tentang yang seharusnya, keadaan fisik dan emosi saat itu, 

dan sebagainya yang ada pada kita. 

2.3.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

Bagan 2.1 Proses Pembentukan Persepsi 
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Menurut Krech dan Crutchfield (1975) dalam Sobur (2003: 460-462), 

faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai 

berikut: 

1. Faktor Fungsional: dihasilkan dari kebutuhan, kegembiraan (suasana 

hati), pelayanan, dan pengalaman masa lalu seorang individu. Dari 

percobaan yang dilakukan Bruner dan Goodman, terbukti bahwa 

pengalaman menunjukkan dampak kebutuhan terhadap persepsi. 

2. Faktor Struktural: faktor-faktor tersebut timbul atau dihasilkan dari 

bentuk stimuli dan efek-efek netral yang ditimbulkan dari sistem 

saraf individu. 

3. Faktor Situasional: berkaitan dengan bahasa nonverbal. Petunjuk 

proksemik, petunjuk kinesik, petunjuk wajah, petunjuk paralinguistik 

adalah beberapa dari faktor situasional yang memengaruhi persepsi. 

4. Faktor Personal: terdiri atas pengalaman, motivasi, kepribadian. 

Pengalaman akan membantu seseorang dalam meningkatkan 

kemampuan persepsi. Pengalaman tidak selalu lewat proses belajar 

formal. Pengalaman bertambah melalui rangkaian peristiwa yang 

pernah dihadapi. Faktor yang memengaruhi stimuli yang akan 

diproses adalah motivasi. Kemudian, kepribadian adalah ragam pola 

tingkah laku dan pikiran yang memiliki pola tetap yang dapat 

dibedakan dari orang lain yang merupakan karakteristik seorang 

individu. 

Menurut Thoha (2003: 154), faktor-faktor yang mempengaruhi 

persepsi seseorang adalah sebagai berikut: 
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1. Faktor Internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, 

keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan 

fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat dan 

motivasi. 

2. Faktor Eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, 

pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, 

keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau 

ketidakasingan suatu objek. 

Menurut Wood (2013: 79), ada beberapa hal yang mempengaruhi 

persepsi, yaitu: 

1. Fisiologi: kemampuan indera, emosional dan kemampuan fisik. 

2. Usia: mempengaruhi persepsi kita terhadap waktu, usia dan 

pengalaman hidup juga dapat mengubah persepsi kita terhadap 

masalah. 

3. Budaya: keseluruhan nilai, norma, kepercayaan, dan pemahaman dari 

interpretasi terhadap pengalaman yang melingkupi sekelompok 

manusia. Budaya membentuk pola kehidupan dan memandu 

bagaimana cara manusia berpikir, merasakaan dan berkomunikasi. 

4. Lingkungan Sosial: sudut pandang, gender, kelompok etnik-rasial. 

5. Peran Sosial: interaksi yang dihadapi sehari-hari memengaruhi 

bagaimana cara kita menginterpretasikan dan mengevaluasi peran. 

Peran sosial juga memengaruhi bagaimana cara kita 

mengkomunikasikan perasaan. 
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6. Kemampuan Kognitif: cara kita berpikir terhadap situasi dan manusia 

akan mempengaruhi bagaimana cara kita memilah, menyusun, dan 

menginterpretasikan pengalaman. 

7. Person-Centeredness: kemampuan untuk melihat orang lain sebagai 

individu yang unik. 

8. Diri Sendiri: cara melihat hubungan interpersonal pada orang dengan 

gaya kelakatan yang berbeda.  

Dengan demikian, peneliti mengambil kesimpulan bahwa setiap 

individu berbeda dalam mempersepsikan suatu objek dan itu dipengaruhi 

oleh faktor dari dalam diri seseorang maupun dari luar, serta dipengaruhi 

oleh kepribadian, pengalaman dan pengetahuan. 

 

2.4  Identitas Budaya 

2.4.1 Makna Identitas Budaya 

Identitas dalam hubungan antarmanusia adalah memahami sesuatu 

yang lebih konseptual, yakni tentang bagaimana melakukan komunikasi 

yang empatik atau sekurang-kurangnya berbagi (to share) pikiran, 

masalah dan rasa simpatik dalam sebuah proses komunikasi antarbudaya 

(Liliweri, 2003: 68) 

Jameson (2007: 207) mengemukakan bahwa identitas budaya 

mengacu pada pengertian individu yang berasal dari keanggotaan formal 

atau informal dalam kelompok yang meneruskan dan menanamkan 

pengetahuan, keyakinan, nilai, sikap, tradisi dan cara hidup. Perhatian 

identitas budaya adalah mengenai apa yang telah dipelajari seseorang 
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dimasa lalu dan bagaimana mereka menggunakannya untuk 

mempengaruhi masa depan. 

Dari penjelasan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa identitas 

budaya merupakan ciri-ciri atau jati diri seseorang tentang budaya baik 

itu tradisi, sikap, keyakinan, nilai, dan cara hidup. 

2.4.2 Pembentukan Identitas Budaya 

Liliweri (2003: 35) menjelaskan bahwa identitas budaya 

dikembangkan melalui proses yang meliputi beberapa tahap, yaitu: 

1. Identitas Budaya yang Tak Disengaja 

Pada tahap ini, identitas budaya terbentuk secara tidak sengaja 

atau tidak disadari. Identitas budaya ini terbentuk karena adanya 

pengaruh tampilan budaya yang lebih dominan, sehingga orang akan 

ikut-ikutan untuk membentuk identitas baru. Banyak identitas budaya 

yang dimiliki oleh suatu suku bangsa diperoleh secara tidak teruji, 

tidak disengaja bahkan tidak disadari. 

2. Pencarian Identitas Budaya 

Pencarian identitas meliputi sebuah proses penjajakan, bertanya 

dan uji coba atas sebuah identitas lain, orang harus mencari dan 

belajar tentang itu. Pencarian ini bisa dilakukan melalui penelitian 

lebih mendalam atau bertanya kepada keluarga, teman-teman, atau 

melacaknya secara ilmiah. Agak berbeda dengan identitas yang 

diwarisi dan dipelajari oleh generasi berikutnya tanpa sadar, cultural 

identity search membutuhkan proses pencarian identitas budaya, 

pelacakan dan pembelajaran budaya. 
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3. Identitas Budaya yang Diperoleh 

Sebuah bentuk identitas yang dicirikan oleh kejelasan dan 

keyakinan terhadap penerimaan diri kita melalui sebuah internalisasi 

kebudayaan yang kemudian membentuk identitas kita. 

4. Konformitas; Internalisasi 

Proses pembentukan identitas dapat diperoleh melalui 

internalisasi yang membentuk konformitas. Jadi, proses internalisasi 

berfungsi untuk membuat norma-norma yang dimiliki seseorang 

menjadi sama (konformitas) dengan norma-norma yang dominan 

atau membuat norma yang dimilikinya berasimilasi kedalam kultur 

dominan. Pada tahap inilah makin banyak orang melihat dirinya 

melalui sudut pandang kultur dominan, bukan dari kultur asal. 

5. Resistensi dan Separatisme 

Resistensi dan separatisme adalah pembentukan identitas sebuah 

kultur dari sebuah komunitas tertentu (terkadang merupakan 

komunitas minoritas dari sebuah suku bangsa, etnik, bahkan agama) 

sebagai suatu komunitas yang berperilaku ekslusif untuk menolak 

norma-norma kultur dominan atau kemudian memisahkan diri 

mereka dari kelompok mayoritas. 

6. Integrasi 

Pembentukan identitas budaya dapat dilakukan melalui proses 

integrasi budaya, dimana seseorang atau sekelompok orang 

mengembangkan identitas baru yang merupakan hasil dari integrasi 

berbagai budaya dari komunitas atau masyarakat asal. 
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Adapun faktor-faktor pembentuk identitas budaya kurang lebih 

sebagai berikut:  

1. Kepercayaan 

Kepercayaan menjadi faktor utama dalam identitas budaya, tanpa 

adanya kepercayaan yang di anut maka tidak akan terbentuk suatu 

identitas budaya yang melekat pada suatu kebudayaan. Biasanya 

kepercayaan ini muncul dari amanah para leluhur terdahulu yang 

meyakini tentang suatu kegiatan yang biasa dilakukan oleh suatu 

budaya yang tentunya berbeda antara budaya satu dengan budaya 

lainnya. 

2. Rasa Aman 

Perasaan aman atau positif bagi penganut suatu kebudayaan 

menjadi faktor terbentuknya identitas budaya, karena tanpa adanya 

rasa aman dari pelaku kegiatan budaya maka tidak akan dilakukan 

secara terus menerus sesuatu yang dianggapnya negatif dan tidak 

aman. 

 

3. Pola Perilaku 

Pola perilaku juga menjadi faktor pembentuk identitas budaya, 

bagaimana pola perilaku kita dimasyarakat mencerminkan identitas 

budaya yang kita anut. Dalam hal ini bisa terjadinya diskriminasi 

terhadap orang-orang tertentu yang berperilaku kurang baik menurut 

orang sekitarnya yang pada umumnya didalam budaya orang tersebut 

adalah sesuatu yang wajar dilakukan. 
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(http://makhinoaruma.blogspot.co.id/2014/05/identitas-budaya/) 

 

2.5 Teori Komunikasi tentang Identitas 

Dalam praktik komunikasi, identitas menjadi ciri khas sebuah kebudayaan 

yang melatarbelakanginya. Teori-teori yang berfokus pada pelaku komunikasi 

akan selalu membawa identitas diri ke sejumlah tingkatan, tetapi identitas 

berada dalam lingkup budaya yang luas dan manusia berbeda dalam 

menguraikan diri mereka sendiri. Michael Hecht dan koleganya dalam 

Littlejohn (2009:131) mengatakan bahwa teori komunikasi tentang identitas 

tergabunglah ketiga konteks budaya berikut−individu, komunal, dan publik. 

Menurut teori tersebut, identitas yang berawal dari budaya aslinya merupakan 

penghubung utama antara individu dan masyarakat serta komunikasi 

merupakan mata rantai yang memperbolehkan hubungan ini terjadi. Identitas 

adalah “kode” yang mendefenisikan keanggotaan dalam komunitas yang 

beragam−kode yang terdiri dari simbol-simbol, seperti bentuk pakaian dan 

kepemilikan; dan kata-kata, seperti deskripsi diri atau benda yang biasanya 

dikatakan; dan makna yang dihubungkan terhadap benda-benda tersebut. 

Komunikasi merupakan alat untuk membentuk identitas budaya dan juga 

mengubah mekanisme. Identitas diri baik dalam pandangan sendiri maupun 

orang lain dibentuk ketika berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan. Kita 

mendapatkan pandangan serta reaksi orang lain dalam interaksi sosial dan 

sebaliknya, memperlihatkan rasa identitas dengan cara mengekspresikan diri 

dan merespons orang lain. Hecht menguraikan identitas melebihi pengertian 
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sederahana akan dimensi diri dan dimensi yang digambarkan. Kedua dimensi 

tersebut berinteraksi dalam rangkaian empat tingkatan atau lapisan, yaitu: 

1. Personal Layer, yang terdiri dari rasa akan keberadaan diri sendiri dalam 

situasi sosial. Identitas tersebut terdiri dari berbagai perasaan serta ide 

tentang diri sendiri, siapa dan seperti apa diri anda sebenarnya. 

2. Enactment layer atau pengetahuan orang lain tentang diri anda berdasarkan 

pada apa yang anda lakukan, apa yang anda miliki, dan bagaimana anda 

bertindak. Penampilan anda adalah simbol-simbol aspek yang lebih 

mendalam tentang identitas budaya anda serta orang lain akan 

mendefenisikan dan memahami anda melalui penampilan tersebut. 

3. Relational atau siapa diri anda dalam kaitannya dengan individu lain. 

Identitas dibentuk dalam interaksi anda dengan mereka. Anda dapat melihat 

dengan sangat jelas identitas hubungan ketika anda merujuk diri sendiri 

secara spesifik sebagai mitra hubungan. Anda menjadi terikat kepada peran 

tertentu yang berhadap-hadapan dengan peran lain. Oleh karena itu, pada 

tingkat hubungan, identitas budaya sangat tidak individualis tetapi terikat 

pada hubungan itu sendiri. 

4. Communal, diikat pada kelompok atau budaya yang lebih besar. Tingkat 

identitas budaya ini sangat kuat dalam banyak budaya Asia, misalnya, 

ketika identitas budaya seseorang dibentuk terutama oleh komunitas yang 

lebih besar daripada perbedaan individu diantara manusia dalam 

komunikasi. Kapanpun anda memperhatikan apa yang dipikirkan dan 

dilaksanakan oleh komunitas anda, maka anda menyesuaikan diri pada 

tingkatan identitas budaya anda tersebut. 
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Meskipun budaya-budaya akan menekankan tingkatan identitas budaya 

yang berbeda, keempat tingkatan tersebut selalu hadir. Semuanya “saling 

tercakup”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


