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BAB II 

Tinjauan Pustaka 

2.1 Komunikasi Antarbudaya 

2.1.1 Konteks Berlangsungnya Komunikasi Antarbudaya 

Menurut Tubbs dan Moss (1996:236), setiap kali komunikasi antarbudaya terjadi, 

perbedaan kerangka  rujukan (frame of reference) peserta komunikasi membuat komunikasi 

lebih rumit dan lebih sulit dilakukan, terutama karena peserta mungkin tidak menyadari 

semua aspek budaya peserta lainnya (dalam Sihabudin, 2011: 4). 

Karena pada mulanya memang seperti Kata atau istilah komunikasi (dari bahasa 

Inggris “communication”), secara etimologis atau menurut asal katanya adalah dari bahasa 

Latin communicatus, dan perkataan ini bersumber pada kata communis yang memiliki 

makna ‘berbagi’ atau ‘menjadi milik bersama’ yaitu suatu usaha yang memiliki tujuan untuk 

kebersamaan atau kesamaan makna. Sehingga wajar jika komunikasi antarbudaya lebih rumit 

dan lebih sulit. 

Pada dasarnya komunikasi berhubungan dengan prilaku manusia dan kepuasan 

terpenuhinya kebutuhan berinteraksi dengan manusia-manusia lainnya. Hampir setiap orang 

membutuhkan hubungan sosial dengan orang-orang lainnya, dan kebutuhan ini terpenuhi 

melalui pertukaran pesan yang berfungsi sebagai jembatan untuk mempersatukan manusia-

manusia yang tanpa berkomunikasi akan terisolasi (dalam Deddy Mulyana dan Jalaluddin 

Rakhmat, 2006: 12) 

Sebenarnya kajian komunikasi antarbudaya akan menunjukkan aspek-aspek perilaku 

komunikasi kita sendiri yang tidak kita sadari sebagai “khas”, seperti sikap kita terhadap 
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waktu, jarak dalam melakukan komunikasi, dan lain-lain. Dalam memperlajari komunikasi 

antarbudaya menurut Devito (1997: 473) (dalam Sihabudin, 2011:4), kita perlu 

memperhatikan hal-hal berikut: 

1. Orang dari budaya yang berbeda berkomunikasi secara berbeda; 

2. Melihat cara perilaku masing-masing budaya (termasuk Anda sendiri) 

sebagai sistem yang mungkin tetapi bersifat arbitrer; 

3. Cara kita berpikir tentang perbedaan budaya mungkin tidak ada kaitannya 

dengan cara kita berperilaku. 

Menurut Aziz Kamal (1993: 43), Islam melihat umat manusia sebagai suatu taman 

besar, di taman terdapat banyak macam warna bunga, tetapi tak ada satu warna pun yang 

lebih mulia. Itulah makna dari pernyataan hadist Nabi: “Saya pelopor bangsa Arab, Suhaib 

(pelopor) bangsa orang Yunani, Bilal (pelopor) orang Etiopia, Salman (pelopor) orang Persia. 

Karena orang-orang ini adalah yang pertama di antara bangsa mereka sendiri yang memeluk 

agama Islam, dan Nabi menghimpun mereka, bersama beliau sendiri, menjadi sebuah 

karangan bunga keimanan”, (dalam Sihabudin, 2011: 4). 

 Akan tetapi, tidaklah mudah bagi pikiran manusia yang telah dirusak oleh kebiasaan 

prasangka regional, warna kulit, dan kelas, yang secara berangsur-angsur, selama berabad-

abad, menjadi bagian dari struktur intelektual masyarakat, untuk menerima pesan Islam yang 

agung tentang persaudaraan universal ini. Adalah kewajiban Islam untuk memperkenalkan 

paham-paham yang lebih sehat dalam kehidupan manusia dan membantu mereka untuk 

menegakkan suatu struktur sosial baru, yang secara umum berdasarkan keimanan, 

persaudaraan manusia (ukhuwah), dan amal saleh (dalam Sihabudin, 2011: 5). 
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 2.2 Pentingnya Komunikasi Antarbudaya 

Budaya adalah suatu konsep yang membangkitkan minat. Secara formal budaya 

didefinisikan 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. Budaya menampakkan diri, dalam pola-pola bahasa dan bentuk-

bentuk kegiatan dan perilaku, serta gaya komunikasi. (dalam Mulyana dan Rakhmat, 2006: 

18). 

Budaya dan komunikasi tak dapat dipisahkan oleh karena budaya tidak hanya 

menentukan siapa bicara dengan siapa, tentang apa, dan bagaimana orang menyandi pesan, 

makna yang ia miliki untuk pesan dan kondisi-kondisinya untuk mengirim, memperhatikan 

dan menafsirkan pesan. Sebenarnya seluruh perbendaharaan perilaku kita sangat bergantung 

pada budaya tempat kita dibesarkan. Konsekuensinya, budaya merupakan landasan 

komunikasi. Bila budaya beraneka ragam, maka beragam pula praktik-praktik komunikasi. 

(dalam Mulyana dan Rakhmat 2006: 19). 

Dari keragaman tersebut, maka orang mulai menyadari bahwa tidak ada manfaatnya 

mengatakan pada orang  lain, “Perahumu itu sedang tenggelam”, karena kita semua berada 

pada perahu yang sama. Kita harus berbicara satu sama lain (dalam Mulyana dan Rakhmat, 

2006: 3). Sama halnya dengan budaya Sunni dan Syi’ah. Berusaha saling menjelekkan 

bahkan mensesatkan, padahal berada pada satu “perahu” yang sama.  
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2.3 Subbudaya dan Subkelompok 

Subbudaya dan subkultur adalah suatu komunitas rasial etnik, regional, ekonomi atau 

sosial yang memperlihatkan pola perilaku yang membedakannya dengan subkultur-subkultur 

lainnya dalam suatu budaya atau masyarakat yang melingkupinya. (Mulyana dan Rakhmat, 

2006: 19) Di Indonesia, misalnya ada golongan kelompok Islam Sunni atau Ahlussunnah wal 

jammaah, Muhammadiyah, NU, imigran Arab, imigran Cina, imigran India, budaya Jawa, 

Betawi, Batak, Dayak, dan masih banyak lagi lainnya. 

Suatu unsur masyarakat penting lainnya yang tak memenuhi kriteria yang diperlukan 

untuk disebut subkultur, tapi meskipun demikian menghadapi masalah-masalah komunikasi 

serupa seperti Kelompok Syi’ah, Ahmadiyah, JIL (Jaringan Islam Liberal) yang dianggap 

sesat atau menyimpang. Karena dianggap nilai-nilai, sikap-sikap, dan perilaku atau unsur-

unsur perilakunya bertentangan dengan nilai-nilai perilaku komunitas mayoritas. (Mulyana 

dan Rakhmat, 2006: 19) 

Setiap subkultur atau subkelompok adalah suatu entitas sosial yang meskipun 

merupakan bagian dari budaya dominan, unik, dan menyediakan seperangkat pengalaman, 

latar belakang, nilai-nilai sosial, dan harapan-harapan bagi anggota-anggotanya, yang tidak 

bisa didapatkan dalam budaya dominan. Sebagai akibatnya, komunikasi antara orang-orang 

yang tampak serupa ini tidaklah mudah oleh karena dalam kenyataan mereka adalah anggota 

subkultur atau subkelompok yang sangat berbeda dan  latar belakang pengalaman mereka pun 

berbeda pula. (Mulyana dan Rakhmat, 2006: 19)  

Ciri-ciri utama subkelompok: 

1. Nilai-nilai, sikap, dan perilaku atau unsur perilakunya bertentangan dengan nilai-

nilai, sikap, perilaku mayoritas komunitas. 
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2. Subkelompok hadir dalam suatu komunitas yang tidak puas dan tidak sepaham 

dengan komunitas itu serta memiliki kesulitan memahami dan berkomunikasi 

dengan komunitas tersebut 

3. Latar belakang dan Pengalaman yang berbeda sehingga membentang jarak antara 

kelompok dominan dan kelompok yang dianggap sesat misalnya. 

Sebagai akibatnya, maka komunikasi antara orang-orang yang tampak serupa ini 

tidaklah mudah. 
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2.4 Komunikasi Antarbudaya 

Komunikasi antarbudaya terjadi bila pengirim pesan adalah anggota dari suatu budaya 

dan penerima pesannya adalah anggota dari suatu budaya lain. (Richard E.Porter dan Larry 

A.Samover : 1982). Dengan kata lain, komunikasi antarbudaya merupakan komunikasi antara 

pengikut aliran Sunni dan Syi’ah secara lebih mendalam dan tidak normatif saja. 

 Komunikasi antarbudaya, dapat juga dipahami sebagai perbedaan budaya dalam 

mempersepsi objek-objek sosial dan kejadian-kejadian. Untuk memahami dunia dan tindakan 

orang lain, kita harus memahami kerangka persepsinya. Dalam komunikasi lintas budaya, 

mengharapkan banyak persamaan dalam pengalaman dan persepsi. Ada tiga unsur sosio 

budaya yang berpengaruh besar, dan langsung terhadap makna yang kita bangun dalam 

persepsi kita, yaitu: sistem kepercayaan (belief), sistem nilai (value), sistem sikap (attitude), 

pandangan dunia (world view), dan organisasi sosial (social organization) (dalam Sihabudin, 

2011: 39). 

 Ketiga unsur ini mempengaruhi persepsi kita dan makna yang kita bangun. Unsur-

unsur tersebut mempengaruhi aspek-aspek makna yang bersifat pribadi dan subjektif. 

Seorang Sunni dam seorang Syi’ah setuju bahwa Sholat itu adalah syariat Islam. Akan tetapi, 

secara kaidah rukun-rukunnya dan praktek verbal dan nonverbal dalam solat berbeda. 
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2.4.1 Sistem Kepercayaan, Nilai, dan Sikap dalam Komunikasi Antarbudaya 

 Kepercayaan secara umum dapat dipandang sebagai kemungkinan subjektif, yang 

diyakini individu bahwa suatu objek atau peristiwa memiliki karakteristik tertentu. 

Kepercayaan memiliki hubungan antara objek yang dipercaya dan karakteristik tertentu. 

Kepercayaan melibatkan hubungan antara objek yang dipercaya dan yang membedakannya. 

Dalam komunikasi antarbudaya tidak ada hal yang benar dan salah sejauh hal-hal tersebut 

berkaitan dengan kepercayaan. Budaya memainkan peranan penting dalam pembentukan 

kepercayaan (dalam Sihabudin, 2011: 39). 

 Artinya kita tidak bisa menyalahkan kepercayaan yang dianut orang lain, misalnya 

melakukan ziarah kubur pada hari jum’at yang dilakukan oleh orang NU. Sama halnya juga 

dengan Syi’ah dan Sunni dalam berargumen saling menyalahkan. Kita harus dapat mengenal 

dan menghadapi kepercayaan tersebut bila kita ingin melakukan komunikasi yang efektif. 

 Nilai adalah seperangkat aturan yang terorganisasikan untuk membuat pilihan-pilihan 

dan mengurangi konflik dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai memiliki aspek evaluatif dan 

sistem kepercayaan, nilai dan sikap. Dimensi evaluatif ini meliputi kualitas-kualitas seperti, 

kemanfaatan, kebaikan, estetika, kebutuhan, dan kesenangan (dalam Sihabudin, 2011: 41). 

 Kepercayaan dan nilai memberikan kontribusi bagi pengembangan dan sikap. Sikap 

sebagai suatu kecenderungan yang diperoleh dengan belajar untuk merespons suatu objek 

secara konsisten. Sikap itu dipelajari dalam suatu konteks budaya, artinya lingkungan kita 

membentuk sikap kita, kesiapan kita untuk merespons, dan akhirnya perilaku kita.  

 Contohnya dalam budaya orang Syi’ah membicarakan tentang Tuhan adalah langkah 

pertama dalam membentuk kepribadiannya menjadi seorang Islam yang benar-benar ingin 

mengetahui akan Tuhannya melalui akalnya. Akan tetapi, dikalangan orang Sunni, justru 



16 

 

membicarakan Tuhan dengan dalil akal dilarang karena akan mendekati kemusyrikan. 

Sebaiknya menggunakan dalil naqli seperti al-Qur’an atau al-Hadist. 

 2.4.2 Pandangan Dunia dalam Perspektif Budaya 

 Unsur budaya ini, meskipun konsep dan uraiannya abstrak, merupakan salah satu 

unsur terpenting dalam aspek-aspek perseptual komunikasi antarbudaya. Pandangan dunia 

berkaitan dengan orientasi suatu budaya terhadap hal-hal seperti Tuhan, kemanusiaan, alam 

semesta, dan masalah-masalah filosofis lainnya yang berkenaan dengan konsep makhluk. 

Oleh karena pandangan dunia begitu kompleks, kita sulit melihatnya dalam suatu interaksi 

antarbudaya (dalam Sihabudin, 2011: 41). 

 Isu-isu pandangan dunia bersifat abadi dan merupakan landasan paling mendasar dari 

suatu budaya. Seorang Sunni tentu saja mempunyai pandangan dunia yang berbeda 

dibandingkan dengan seorang Syi’ah. Begitu juga sebaliknya. 
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 2.4.3 Pengaruh Organisasi Sosial dalam Pengembangan Budaya 

 Sihabudin (2011), menyebutkan,”ada dua unit sosial yang dominan dalam suatu 

budaya yang mempengaruhi persepsi, yaitu keluarga dan sekolah. Keluarga paling berperan 

dalam mengembangkan anak selama periode awal (formatif) dalam kehidupannya, keluarga 

banyak memberi pengaruh budaya, bahkan pembentukan sikap pertamanya sampai pemilihan 

barang mainannya. 

 Sekolah, mempunyai tanggung jawab besar mewariskan dan memelihara suatu 

budaya. Sekolah memelihara budaya dengan memberi tahu anggota-anggota budaya. Sekolah 

mengajarkan segala ilmu pengetahuan. Sekolah mungkin menekankan revolusi berlandaskan 

perdamaian atau kekerasan (dalam Sihabudin, 2011: 42). 

  

2.5 Model Komunikasi Antarbudaya 

 Mulyana dan Rakhmat menyebukan bahwa komunikasi antarbudaya terjadi bila 

produsen pesan adalah anggota suatu budaya dan penerima pesannya adalah anggota suatu 

budaya yang lainnya. Dalam keadaan demikian, kita segera dihadapkan kepada masalah yang 

ada dalam situasi di mana suatu pesan disandi dalam suatu budaya dan harus disandi balik 

dalam budaya lain. 

 Pengaruh budaya atas individu dan masalah-masalah penyandian dan penyandian 

balik pesan terlukis pada gambar 1. Tiga budaya diwakili dalam model ini oleh tiga bentuk 

geometrik yang berbeda. Budaya A dan budaya B relatif serupa dan masing-masing diwakili 

oleh suatu segi empat dan suatu segi delapan tak beraturan yang hampir menyerupai segi 

empat. Budaya C sangat berbeda dengan budaya A dan B. Perbedaan yang lebih besar ini 

tampak pada bentuk melingkar budaya C dan jarak fisiknya dari budaya A dan budaya B.  
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Gambar 1.  Sumber : (dalam Sihabudin, 2011: 22) 

 

 

 

 

 

Dari gambar 1 di atas menunjukkan bahwa : 

1. Mulyana dan Rakhmat Dalam setiap budaya ada bentuk lain yang agak serupa dengan 

bentuk budaya. Artinya individu yang dibentuk oleh budaya. Namun individu tersebut 

sedikit berbeda dari budaya yang mendasarinya. Ini menunjukkan dua hal. Pertama, 

ada pengaruh-pengaruh lain di samping budaya yang membentuk individu. Kedua, 

meskipun budaya merupakan kekuatan dominan yang mempengaruhi individu, orang-

orang dalam suatu budaya pun mempunyai sifat-sifat yang berbeda.  

Maka dari itu penting sekali untuk menerjemahkan komunikasi antarbudaya dalam 

setiap interaksi komunikasi yang berbeda aliran terutama Syi’ah dan Sunni. Artinya 

yang Syi’ah tidak selalu apa yang telah dipredikatkan sebagai ahli bid’ah atau yang 

sesat karena memiliki perbedaan mendasar dengan Sunni sebagai mayoritas. Atau 

individu-individu Sunni tidak selalu membenci Syi’ah karena perbedaan-perbedaan. 

2. Model menunjukkan bahwa bisa terdapat banyak ragam perbedaan budaya dalam 

komunikasi antarbudaya. Komunikasi antarbudaya terjadi dalam banyak situasi, yang 

berkisar dari ragam interaksi antara orang-orang yang memiliki budaya dominan yang 

A B 

C 



19 

 

sama, tetapi memiliki subkultur dan subkelompok berbeda. (dalam Sihabudin, 2011: 

23) 

Artinya, bila kita melihat perbedaan-perbedaan berkisar pada suatu skala minimum-

maksimum, tampaklah bahwa besarnya perbedaan dua kelompok budaya tergantung 

pada keunikan sosial kelompok-kelompok budaya dibandingkan. Contoh maksimum 

adalah Islam dan Kristen, dan contoh minimum adalah Muhammadiyah dan Nu, 

Syi’ah dan Sunni. 

2.6 Efektivitas Komunikasi Antarbudaya 

Konsep komunikasi antaretnik dari David K Berlo dan Joseph Devito (dalam 

Sihabudin, 2011: 119), mereka mengartikan komunikasi antarbudaya sebagai bentuk 

komunikasi antarpribadi dari komunikator dan komunikan yang berbeda budayanya. 

Efektivitas komunikasi antarpribadi itu sangat ditentukan oleh faktor-faktor: 

1. Keterbukaan 

2. Empati 

3. Perasaan positif 

4. Memberikan dukungan 

5. Memelihara keseimbangan 

Mulyana dan Rakhmat (2006), merekomendasikan tiga syarat yang harus dipenuhi 

agar komunikasi antarbudaya menjadi efektif. Syarat tersebut antara lain 

1. Menghormati anggota budaya lain sebagai manusia 
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2. Menghormati budaya lain apa adanya, bukan sebagai yang kita kehendaki. 

Sebuah budaya adalah cara hidup yang telah dijalankan orang sehingga 

mereka dapat hidup menurut kehendak mereka. Suatu budaya yang aneh 

menurut pandangan kita; tentu tidak aneh bagi orang yang hidup dalam 

budaya itu. Tidak ada kebudayaan yang tidak baik, yang semuanya perlu 

kita hormati. 

3. Mengormati hak anggota budaya yang lain untuk bertindak berbeda dari 

cara kita bertindak. 

Sementara itu, ada beberapa hal lain yang menjadi penghambat menurut David K 

Berlo dan Joseph Devito (dalam Sihabudin, 2011: 120), antara lain: 

1. Stereotip 

Ketika kita berkomunikasi dengan orang suku, agama, atau ras lain, kita dihadapkan 

dengan sistem nilai dan aturan yang berbeda. Sulit memahami komunikasi mereka bila kita 

sangat etnosentrik. Melekat dalam etnosentrisme ini adalah stereotip, yaitu generalisasi 

(biasanya bersifat negatif) atas kelompok orang (suku, agama, ras), dengan mengabaikan 

perbedaan-perbedaan individual. (dalam Sihabudin, 2011: 121). 

Di Indonesia kita sering mendengar stereotip-stereotip kesukuan, keagamaan. 

Misalnya, orang-orang Jawa-Sunda beranggapan bahwa mereka halus dan sopan, dan orang-

orang Batak itu nekat, suka berbicara keras, suka berkelahi.  

Problem utamanya adalah menurut Arnett,”komunikasi dari posisi terpolarisasikan” 

Gudykunst dan Kim, (dalam Sihabudin, 2011: 120), yakni ketidakmampuan mempercayai 

atau secara serius menganggap pandangan sendiri sebagai sesuatu yang keliru dan pendapat 
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orang lain sebagai sesuatu yang benar. Komunikasi ditandai retorika “kami yang benar” dan 

“mereka yang salah.” Dengan kata lain, setiap kelompok budaya cenderung etnosentrik. 

2. jarak sosial 

3. sikap diskriminasi 

   Hubungan antara prasangka dalam komunikasi sangat erat karena prasangka 

diasumsikan sebagai dasar pembentukan perilaku komunikasi. 

Porter dan Samovar (1976: 10), sumber utama perbedaan budaya dalam sikap adalah 

etnosentrisme, yaitu kecenderungan memandang orang lain secara tidak sadar dengan 

menggunakan kelompok kita sendiri dan kebiasaan kita sendiri sebagai kriteria untuk segala 

penilaian. Makin besar kesamaan kita dengan mereka, makin dekat mereka kepada kita; 

makin besar keidaksamaan, makin jauh mereka dari kita. Kita cenderung melihat kelompok 

kita, negeri kita, budaya kita sendiri, sebagai yang paling baik, sebagai yang paling bermoral. 

Pandangan ini menuntut kesetiaan kita yang pertama dan melahirkan kerangka rujukan yang 

menolak eksistensi kerangka rujukan yang lain. Pandangan ini adalah posisi mutlak yang 

menafikan posisi yang lain dari tempatnya yang layak bagi budaya yang lain. (dalam 

Mulyana dan Rakhmat, 2006: 77). 
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2.7 Teori Mindfulness Intercultural dalam Komunikasi Antarbudaya 

Ting-Toomey menjelaskan tentang komunikasi antarbudaya yang mindful. 

Mindfulness berarti kesiapan untuk menggeser kerangka referensi, motivasi untuk 

menggunakan kategori-kategori baru untuk memahami perbedaan-perbedaan budaya atau 

etnis, dan kesiapan untuk bereksperimen dengan kesempatan-kesempatan kreatif dari 

pembuatan keputusan dan pemecahan masalah. Sebaliknya mindlessness adalah 

ketergantungan yang amat besar pada kerangka referensi yang familiar, kategori dan desain 

yang rutin dan cara-cara melakukan segala hal yang telah menjadi kebiasaan. 

Untuk menjadi komunikator yang mindful, individu mesti mempelajari sistem nilai 

yang mempengaruhi konsepsi diri orang lain. Ia perlu membuka diri terhadap satu cara baru 

konstruksi identitas. Ia juga perlu siap untuk memahami satu perilaku atau masalah dari sudut 

pandang budaya orang lain. Ia juga mesti waspada bahwa banyak perspektif hadir dalam 

upaya interpretasi satu fenomena dasar.  

Kriteria komunikasi yang mindful:  

1. Kecocokan: ukuran di mana perilaku dianggap cocok dan sesuai dengan yang 

diharapkan oleh budaya.  

2. Keefektifan: ukuran di mana komunikator mencapai shared meaning dan hasil yang 

diinginkan dalam satu situasi tertentu. 

Komponen komunikasi yang mindful: 

1. Pengetahuan: pemahaman kognitif yang dimiliki seseorang dalam rangka 

berkomunikasi secara tepat dan efektif dalam satu situasi tertentu. 
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2. Motivasi: kesiapan kognitif dan afektif serta keinginan untuk berkomunikasi secara 

tepat dan efektif dengan orang lain. 

3. Keterampilan:kemampuan operasional sebenarnya untuk menampilkan perilaku-

perilaku yang dianggap sesuai dan efektif dalam situasi tertentu. 

 

Ellen langer dalam Ruben & Stewat (2005:3) menyebut konsep mindfulness akan 

terjadi ketika kita memberikan perhatian pada situasi dan konteks, kita terbuka dengan 

informasi baru dan kita menyadari bahwa ada banyak perspektif tidak hanya satu persepektif 

di kehidupan manusia. 

Langer (1989), juga menjelaskan bahwa mindfulness atau kesadaran mengacu pada 

keaktifan dan pengolahan informasi yang berubah-ubah, kepekaan terhadap konteks dan 

berbagai macam perspektif, dan kemampuan untuk mendatangkan perbedaan yang baru. 

Seperti ketika perbedaan kebudayaan secara nyata jelas terlihat atau dibuat eksplisit, orang-

orang akan lebih berhati-hati tentang interaksi. Artinya, mampu mengontrol apa yang harus 

dan tidak harus dikomunikasikan dalam interaksi antarbudaya atau meminimalkan hal yang 

tidak menyenangkan; kesan stereo-typic.  

Maka dari itu terdapat keuntungan-keuntungan potensial yang mungkin muncul pada 

komunikator melalui meningkatnya mindfulness dan perhatian pada detail bisa diimbangi 

dengan mengurangi pengaruh-pengaruh efek negatif pada proses komunikasi antarbudaya 
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2.8 Fitur Komunikasi yang Menimbulkan Mindfulness 

 Dalam mempertimbangkan peran Mindfulness dalam menangani isu-isu sosial, maka 

perlu menentukan fitur dari situasi komunikasi, komunikator sendiri, atau pesan mereka yang 

mungkin secara alami meminta perhatian lebih besar. Karya awal Langer (1978) dan analisis 

selanjutnya oleh orang lain (misalnya, JK Burgoon & Langer, 1995; Hawes, 1995) telah 

mengidentifikasi beberapa hal sebagai berikut yang mendorong orang untuk menjadi lebih 

bijaksana yaitu: 

1. Situasi baru 

2. Format komunikasi baru 

3. Situasi yang tak terlibat 

4. Gangguan oleh faktor eksternal yang mengganggu penyelesaian naskah 

5. Konflik, kompetisi, atau kebingungan yang timbul di antara dua atau lebih tujuan 

pesan dan atau sarana untuk mencapainya 

6. Mengantisipasi konsekuensi negatif dari pesan yang belum terkirim 

7. Waktu yang tertunda atau pemrosesan kesulitan intervensi antara formulasi dan 

transmisi pesan yang sebenarnya 

8. Perbedaan, modalitas fitur yang menimbulkan kecurigaan, pesan, sumber, atau 

situasi seperti mengharapkan informasi yang tidak valid, berinteraksi dengan 

sumber yang konon dipercaya, atau mengakui ketidakpercayaan dalam sebuah 

pesan 
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9. Mengalami konsekuensi positif dan negatif yang sangat berbeda-beda dari 

konsekuensi sebelumnya (misalnya, mengalami pelanggaran positif atau negatif 

dari harapan atau gagal untuk mencapai suatu tujuan dan rencana). 

Selain kesadaran atau mindfulness tumbuh secara alami, tumbuh fitur elemen pesan 

antar-tindakan, verbal dan non-verbal yang dapat dimanipulasi dengan sengaja untuk 

memperoleh pemikiran yang lebih bijaksana, kreatif, dan fleksibel. Bahkan induksi yang 

paling eksperimental yang dirancang untuk memicu kesadaran yang lebih besar bergantung 

pada varian jenis-jenis manipulasi pesan sehingga bisa dikaji ulang dari perspektif fitur 

komunikasi yang membuat keberhasilan induksi mindfulness. 

Selain itu, penelitian komunikasi telah memeriksa fenomena sosial-kognitif yang 

berkaitan dengan mindfulness-mindlessness (kecerobohan). Komunikasi yang terencana, 

kreatif, strategis, fleksibel, dan berbasis alasan akan memenuhi syarat sebagai kesadaran 

dalam komunikasi. Lawan dari itu adalah komunikasi yang reaktif, dangkal diproses, dan 

kaku akan berakhir dengan mindless (kecerobohan) pula (Berger et al, 1996; waldron et al 

1995) (dalam JK Burgoon dkk).  
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2.9 Teori Negosiasi Identitas 

Intercultural communication generally refers to face-to-face interaction among people 

of diverse culture, Guo-Ming Chen dan William J. Sartosa mengatakan bahwa komunikasi 

antarbudaya adalah proses negosiasi atau pertukaran sistem simbolik yang membimbing 

perilaku manusia dan membatasi mereka dalam menjalankan fungsinya sebagai kelompok. 

Selanjutnya komunikasi antarbudaya itu dilakukan: 

1. Dengan negosiasi untuk melibatkan manusia di dalam pertemuan antarbudaya  yang 

membahas satu tema (penyampaian tema melalui simbol) yang sedang 

dipertentangkan. Simbol tidak sendirinya mempunyai makna tetapi dia dapat berarti 

ke dalam satu konteks dan makna-makna itu dinegosiasikan atau diperjuangkan 

Sebagai pembimbing perilaku budaya yang tidak terprogram namun bermanfaat 

karena mempunyai pengaruh terhadap perilaku kita 

2. Menunjukkan fungsi sebuah kelompok sehingga kita dapat membedakan diri dari 

kelompok lain dan mengidentifikasinya dengan berbagai cara. 

Secara lebih spesifik mengartikan sebuah nilai-nilai budaya tertentu, seperti contoh 

kelompok Syi’ah ketika melakukan suatu pembicaraan tentang prinsip-prinsip keagamaan 

semisal sejarah Islam. Dengan penggunaan kata yang biasa mereka dengar dan bisa diartikan 

menurut sudut pandang mereka, karena di Syi’ah ada beberapa kelompok Syi’ah lainnya 

seperti Syi’ah Ghullat (fanatik) dan Syi’ah Zaidiyah dan lainnya. Ketika diartikan dan 

diimplementasikan menurut cara pandang kelompok lain tentu akan menimbulkan konflik. 

Sama halnya ketika Syi’ah Ja’fariyah yang sudah distempel sama oleh kelompok Sunni Jawa 

Timur termasuk dalam kelompok Syi’ah Ghullat (Fanatik) atau Syi’ah pada umumnya yang 

tidak sejalan dengan pemikiran Sunni. 
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Sama halnya dengan kelompok Sunni ketika berbicara dan dimaksudkan atau 

diperuntukkan kelompok Sunni lainnya, lalu di persepsikan melalui cara pandang atau 

menurut kebudayaan Syi’ah maka akan terjadi persimpangan arti (Streotyp Agama). Karena 

terkadang dalam suatu budaya artikulasi sangat penting peranannya. Apalagi khususnya di 

Jawa Timur yang dijadikan sebagai objek dalam masalah ini, karena terbanyak kelompok 

Syi’ah Ja’fariyah dan Sunni Syafi’i. Maka ketika ada komunikasi yang tidak dipahami, 

sebelum mempersepsi atau memkreasi ada baiknya mengenali siapa sesungguhnya yang 

berbicara dan apa maksudnya. 

 Membangun kembali kesadaran akan pentingnya persatuan melalui jalur komunikasi 

antar aliran Sunni dan Syi’ah yang selama ini hanya pada masalah konflik berkepanjangan 

antara keduanya berkaitan dengan permasalahan sejarah dan perbedaan pada masalah 

kepemimpinan selepas meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Artinya, memang tidak bisa 

dielakkan ketika terjadi pergolakan atau benturan ketika masuk pada permasalahan sensitif. 

Akan tetapi bagaimana kita bisa memahami secara mindful terhadap isu sentralnya sebagai 

anggota masyarakat dan Islam. Mengedepankan persatuan Islam dalam ranah sosial dan 

akademis serta pengembangan budaya Islami, dari pada melulu mengutamakan benturan 

yang tak berujung pada Islam yang Kaffah. 

 


