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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Fenomena Komunikasi Antarbudaya 

Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan budaya, terdapat lebih dari seratus suku bangsa 

di Indonesia. Jika dilihat Pulau Jawa saja, dengan luas kurang lebih 129.438 km2 dengan jumlah 

penduduk sekitar 136.610.590 jiwa, terdapat kurang lebih 18 suku bangsa yang menghuni menurut 

Melalatoa (1995: 11 – 14) dalam bukunya Ensiklopedia Suku Bangsa di Indonesia Jilid L – Z. Tentu 

ke-18 suku tersebut memiliki nilai – nilai budaya berbeda – beda namun tetap saling berinteraksi dan 

tetap berusaha memahami satu sama lain. 

Peneliti akan mengambil contoh interaksi antara sesama suku Jawa namun berbeda tempat 

tinggal, di Provinsi Jawa Timur dan D.I. Yogyakarta. Masyarakat Jawa Timur cenderung berinteraksi 

dengan bahasa yang lebih santai daripada masyarakat D.I. Yogyakarta. Ungkapan kata bentuk 

keakraban sesama teman masyarakat Jawa Timur terkadang dianggap sebagai sumpah serapah (kata 

– kata kotor) bagi masyarakat D.I. Yogyakarta. Masyarakat di beberapa daerah di Jawa Timur 

memanggil teman dengan istilah “cok” adalah ungkapan keakraban atau sapaan. Namun bagi 

beberapa masyarakat D.I. Yogyakarta hal tersebut kata – kata yang kurang pantas untuk diucapkan 

sebagai sapaan kepada orang lain. Sehingga menurut peneliti sebagai orang Jawa Timur dan 

terkadang menganut nilai tersebut, ketika berinteraksi dengan orang D.I. Yogyakarta peneliti 

menghindari penggunaan kata “sumpah serapah” sebagai ungakapan sapaan sekalipun kepada 

kerabat dekat sebaya. 

Peristiwa di atas masih interaksi antara sesama suku Jawa, belum lagi ketika berinteraksi 

dengan masyarakat dari bangsa yang berbeda. Tentu akan lebih membutuhkan pengertian dan 

kesadaran dalam berinteraksi dengan mereka, agar tidak terjadi kesalahpahaman bahkan konflik. 

Dalam konteks penelitian ini, mahasiswa – mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam beasiswa 
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Erasmus melaksanakan studi di berbagai negara di Eropa selama kurang lebih 6 bulan. Para 

mahasiswa tersebut tentu akan dan harus berinteraksi dengan orang sekitar yang merupakan warga 

negara tersebut atau teman – teman dari berbagai negara di universitas tempat mereka menempuh 

studi. 

Perbedaan budaya Indonesia dengan Eropa secara umum tentu cukup berbeda dan bahkan ada 

yang bertolak belakang. Sebagian masyarakat Indonesia yang menerapkan “jam karet”, sedangkan 

budaya “on-time” di beberapa negara di Eropa. Tentu mahasiswa – mahasiswa tersebut harus 

menyesuaikan diri dengan menghargai waktu, mengikuti budaya “on-time”. Hal tersebut dapat 

berpengaruh pada pola pengerjaan tugas dari universitas atau saat pertemuan dengan teman – teman 

untuk diskusi. Bukanlah hal yang menyenangkan apabila terlambat mengumpulkan tugas atau 

terlambat ketika bertemu dengan teman untuk diskusi tugas kuliah. Mungkin saja ada beberapa dari 

mereka yang memaklumi, namun jika terjadi beberapa kali bisa saja mengganggu jalannya diskusi. 

Hal lain yang masih sering dilakukan mahasiswa Indonesia adalah “takut” mengutarakan 

pendapat di hadapan publik, dalam konteks ini teman satu kelas atau teman diskusi. Sedangkan 

budaya di beberapa negara Eropa adalah bebas mengemukakan pendapat selama tidak merusak nilai 

– nilai sekitar. Terutama sebagai mahasiswa yang diharapkan dapat lebih aktif, kurang tepat rasanya 

jika berdiam diri tanpa mengemukakan pendapat. 

Peristiwa – peristiwa di atas merupakan fenomena komunikasi antarbudaya yang dialami oleh 

mahasiswa – mahasiswa Indonesia di Eropa. Untuk hasil lebih detail akan dijelaskan pada hasil 

penelitian ini terutama mengenai bagaimana para mahasiswa dapat mencapai sikap mindful dalam 

berinteraksi dengan orang asing. 

Seperti yang telah peneliti sebutkan di atas bahwa sikap mindful diperlukan dalam berinteraksi 

dengan siapapun termasuk dengan masyarakat dari etnis yang berbeda. Turnomo Rahardjo, dosen 

Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro, dalam penelitiannya berjudul Mindfulness 



9 

 

 

dalam Komunikasi Antaretnis mengemukakan beberapa faktor terciptanya komunikasi yang mindful 

sebagai berikut : 

1. Kelompok etnis berbeda yang saling berinteraksi memiliki kompetensi individu yang memadai 

yaitu kemampuan mengintegrasikan aspek motivasi, pengetahuan, dan kecakapan yang 

memungkinkan mereka berkomunikasi secara layak, efektif, dan memuaskan. Perbedaan dalam 

lingkup etnisitas bukan menjadi kendala bagi hubungan mereka; 

2. Dalam kasus Sudiroprajan, meskipun masih muncul stereotip negatif yang ditujukan kepada 

setiap kelompok etnis, pada tingkatan tertentu dan dalam kadar yang berbeda – beda, ternyata 

stereotip berguna membantu seseorang mengenali dan memahami perilaku orang lain; 

3. Hubungan yang setara antara warga kedua kelompok etnis, tercermin dari munculnya pengakuan 

terhadap karakteristik kultural setiap kelompok. Kondisi seperti itu disebut sebagai komunikasi 

setara (equal) dan dengan sendirinya mengakui adanya perbedaan (difference). 

Dari hasil penelitian Turnomo Rahardjo, peneliti menyetujui poin kedua, adanya stereotip, 

dapat mempengaruhi juga komunikasi antarbudaya yang dialami oleh mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang penempuh beasiswa Erasmus selama berada di Eropa terutama jika 

berkomunikasi dengan kurang atau tidak mindful. Dapat berupa stereotip dari mahasiswa Indonesia 

tersebut atas masyarakat Eropa maupun sebaliknya. 

Lippman (dalam Gudykunst dan Kim, 1997: 112) menyebutkan bahwa stereotip adalah suatu 

gambaran tentang suatu hal yang ada di pikiran kita, dan mempunyai bagian kognitif dan afektif. 

Hewstone dan Brown (dalam Gudykunst dan Kim, 1997: 112) membatasi stereotip sebagai gambaran 

mental suatu individu terhadap kelompok lain yang berbeda dengannya, hal tersebut terbagi menjadi 

tiga aspek sebagai berikut : 

1. Individu – individu sering dikategorisasikan, biasanya berdasarkan hal – hal mendasar yang 

mudah dikenali seperti jenis kelamin dan etnis; 
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2. Individu dalam suatu kelompok dianggap memiliki sifat yang sama dengan anggota kelompok 

tersebut dan memiliki sifat berbeda dengan kelompok lain; 

3. Sifat – sifat suatu kelompok dianggap berlaku bagi setiap individu anggota kelompok tersebut. 

Peneliti menyetujui konsep Lippman atas stereotip, suatu gambaran yang dimiliki oleh 

mahasiswa Indonesia tersebut terhadap masyarakat Eropa sangat dipengaruhi oleh perasaan yang 

terikat pada mereka. Misalnya saja, salah seorang mahasiswa tersebut seorang Muslim 

menggambarkan masyarakat Eropa secara umum sebagai pribadi yang open–minded terhadap 

perubahan. Gambaran tersebut dapat berubah saat berita mengenai larangan mengenakan atribut 

agama (dalam konteks ini hijab) di suatu negara di Eropa, mahasiswa tersebut yang terikat oleh 

perasaan sebagai seorang Muslim pun menggambarkan bahwa terdapat masyarakat Eropa yang 

kurang open – minded. Begitu pun masyarakat Eropa dapat menggambarkan masyarakat Indonesia 

sebagai individu yangkurang menghargai privasi orang lain, misalnya menanyakan hal – hal seperti 

status pernikahan. Namun gambaran tersebut dapat berubah ketika masyarakat Eropa tersebut mulai 

mengenal lebih dalam masyarakat Indonesia. 

Konsep yang dikemukakan oleh Hewstone dan Brown pun dapat berlaku pada interaksi antara 

mahasiswa Indonesia tersebut dengan masyarakat Eropa tempat mereka studi. Poin pertama 

menyatakan bahwa suatu individu akan digambarkan oleh individu dari kelompok lain melalui hal 

yang mudah dilihat seperti etnis. Masyarakat Eropa yang mungkin sudah pernah mengetahui 

karakteristik beberapa individu di Indonesia, dapat menggambarkan bahwa masyarakat Jawa 

cenderung digambarkan sebagai pribadi yang halus, lemah lembut dalam bertutur kata, dan senang 

berbasa – basi; sedangkan masyarakat Medan cenderung digambarkan sebagai pribadi yang to the 

point dan terkesan “keras” dalam bertutur kata. Sehingga cara masyarakat Eropa tersebut berinteraksi 

dengan orang Jawa berbeda dengan interaksi bersama orang Medan, sesuai dengan gambaran yang 

dipunyai oleh masyarakat Eropa tersebut. 
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Sejalan dengan poin kedua, apabila satu individu Jawa memiliki sifat halus,lemah lembut 

dalam bertutur kata, dan senang berbasa – basi maka individu dari etnis lain akan mengganggap 

bahwa semua orang Jawa memiliki sifat tersebut. Padahal tidak demikian, sifat dari seseorang tidak 

hanya dipengaruhi oleh budaya tetapi juga oleh pola pikir individu tersebut. Terdapat pula orang 

Jawa yang to the point dalam menyampaikan maksudnya dan atau sangat tegas dalam bertindak. 

Begitu pula dengan orang Medan, terdapat pula yang memiliki cara berbicara lembut dan atau hal 

lain yang tidak sesuai dengan gambaran pada umumnya. 

Poin ketiga pun tidak jauh dengan poin kedua, apabila terdapat orang Jawa yang memiliki sifat 

tidak seperti gambaran umum orang Jawa terkadang individu tersebut dianggap “bukan” orang Jawa. 

Hal tersebut karena kita cenderung beranggapan bahwa jika suatu kelompok memiliki sifat tertentu 

maka seluruh anggota kelompok pasti memiliki sifat serupa. Itulah kekuatan dari stereotip dalam 

berinteraksi dengan orang berlatar belakang budaya berbeda. 

Namun stereotip tidak selamanya buruk, tergantung bagaimana individu tersebut menanggapi 

stereotip seperti yang telah peneliti ungkapkan di paragraf atas mengenai stereotip atas etnis Cina di 

Sudiroprajan atas penelitian Turnomo Rahardjo. 

2.2. Mindfulness dalam Komunikasi Antarbudaya 

Menurut Gudykunst dan Kim (1997: 40), sebagian besar tingkah laku seseorang dalam 

berkomunikasi merupakan suatu kebiasaan yang telah sering dilakukan. Apabila berkomunikasi 

dengan kebiasaan tersebut, seringkali kita tidak menyadari apa yang kita lakukan atau katakan. 

Menurut Langer (dalam Gudykunst dan Kim, 1997: 40), terdapat tiga karakteristik dalam mencapai 

mindfulness : (1) menciptakan kategori – kategori baru, (2) terbuka terhadap informasi baru, dan (3) 

menyadari adanya lebih dari satu perspektif. 

Langer (dalam Gudykunst dan Kim, 1997: 40) menerangka bahwa suatu kondisi yang 

menyebabkan suatu individu mindless adalah penerapan kategorisasi umum, hal tersebut sejalan 

dengan konsep Hewstone dan Brown (dalam Gudykunst dan Kim, 1997: 112) mengenai tiga aspek 

stereotip. Kategorisasi biasanya didasarkan pada fisik suatu individu seperti jenis kelamin dan ras, 
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karakter kultural misalnya latar belakang etnis, sikap suatu individu misalnya konservatif atau liberal, 

dan keyakinan terhadap kehidupan misalnya agama. Langer (dalam Gudykunst dan Kim, 1997: 40) 

pun mengakui bahwa mengkategorisasikan seperti itu adalah hal yang wajar dilakukan oleh manusia, 

karena dari situlah manusia mengenal dunia.Setiap individu seharusnya berusaha mengurangi 

kategorisasi umum tersebut jika memang ingin sukses dalam menjalankan interaksi, menjadi mindful 

adalah dengan mengakui adanya perbedaan. 

Berdasarkan Langer (dalam Gudykunst dan Kim, 1997: 41) demi mencapai mindfulness, 

setiap individu harus terbuka terhadap informasi – informasi baru.Ketika kita bertindak dalam 

“automatic pilot” dalam situasi tertentu, kita cenderung melihat hal yang sama terjadi dalam situasi 

yang sama yang sebelumnya pernah kita alami. Jika kita menyadari untuk terbuka terhadap informasi 

baru, kita akan melihat suatu perbedaan walau sedikit dengan cara orang lain melihat hal yang sama 

dalam situasi sama. Cegala dan Waldron (dalam Gudykunst dan Kim, 1997: 41) berpendapat bahwa 

semakin kita berpikir dalam bertindak pada situasi tertentu, semakin kita memiliki sikap tepat dan 

efektif dalam menangani situasi tertentu. 

Hal terakhir menurut Langer (dalam Gudykunst dan Kim, 1997: 41) agar mencapai 

mindfulness adalah menyadari bahwa di dunia ini terdapat lebih dari satu perspektif. Ketika kita 

berkomunikasi dalam “automatic pilot”, kita tidak menyadari adanya perspektif lain yang dapat 

dipertimbangkan dalam berkomunikasi. Pola pikir yang melekat tersebut membatasi kemampuan 

kita dalam bersikap di situasi tertentu. Ketika berkomunikasi secara mindful, kita dapat mencari dan 

menemukan pilihan lain dan tidak dibatasi pada apa yang muncul begitu saja dalam benak. Kita pun 

dapat menggunakan segala sumber komunikasi yang tersedia untuk kita, dibandingkan dengan hanya 

perspektif yang kita miliki. 

Jika di lingkungan lama kita telah memiliki kategori dalam melakukan rutinitas, maka di 

lingkungan baru kita sebaiknya memiliki kategori baru yang sesuai dengan lingkungan baru. Kita 

pun harus bersedia terbuka serta menyaring informasi baru yang didapat dari lingkungan baru, 

sebaiknya tidak kaku dengan hanya terbuka dan menyaring informasi yang sesuai dengan prinsip 
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kita. Berbeda lingkungan tentu berbeda pula perspektif dalam hal apapun, misalnya dalam cara 

berkomunikasi. 

2.3. Anxiety and Uncertainty Management (AUM) Theory 

Menurut Gudykunst (dalam Gudykunst dan Kim, 1997: 32), ketika kita berinteraksi dengan 

orang asing maka harus dapat mengontrol kecemasan dan ketidakpastian demi mencapai komunikasi 

yang efektif. Berdasarkan pernyataan Gudykunst (dalam Gudykunst dan Mody, 2001: 198) ketika 

seseorang memasuki budaya yang baru, mereka memiliki ketidakpastian tentang beragam aspek dari 

orang asing di sana; seperti sikap, perasaan, kepercayaan, nilai, dan tingkah laku. Kita harus mampu 

memprediksi beberapa alternatif pola tingkah laku yang akan dilakukan oleh orang asing. 

Kita harus mampu untuk menjelaskan sikap, perasaan, dan tingkah laku orang asing. Kita harus 

dapat menemukan alasan mengapa orang asing bersikap tertentu, kita menjadi terlibat dalam 

pengurangan ketidakpastian. 

Lalu sesuai dengan pernyataan Stephan dan Stephan (dalam Gudykunst dan Mody, 2001: 198) 

kecemasan adalah ketegangan, perasaan tidak enak, atau prediksi kita terhadap apa yang akan terjadi 

ketika berinteraksi dengan orang asing. Kecemasan yang dialami ketika berkomunikasi dengan orang 

asing adalah berdasarkan dari ekspektasi negatif. 

Hambatan Komunikasi Antarbudaya 

Kita akan menghadapi hambatan dalam berkomunikasi antarbudaya apabila tidak mengontrol 

kecemasan dan ketidakpastian. Berdasarkan pernyataan Gudykunst (dalam Gudykunst dan Mody, 

2001: 198) tidak perlu sepenuhnya mengurangi kecemasan maupun ketidakpastian. Karena apabila 

ketidakpastian terlalu tinggi maka kita tidak dapat menginterpretasikan pesan dari orang asing secara 

akurat atau tingkah lakunya. 

Begitu pula dengan kecemasan yang terlalu tinggi, kita akan berkomunikasi secara auto-pilot 

dan menginterpretasikan tingkah laku orang asing berdasarkan latar belakang budaya kita sendiri. 

Selain itu, cara kita menangkap pesan juga terlalu sederhana, yang dapat menghambat kemampuan 

untuk memprediksi tingkah laku orang asing. 
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Ketika ketidakpastian terlalu rendah, kita akan merasa terlalu percaya diri bahwa kita sangat 

paham akan tingkah laku orang asing dan tidak mempermasalahkan apakah prediksi kita akurat atau 

tidak. Jika kecemasan terlalu rendah, kita tidak termotivasi untuk berkomunikasi dengan orang asing. 

Skema AUM Theory 

Di dalam AUM theory terdapat skema yang mampu mengelompokkan beragam aksioma, terdiri 

dari 7 kategori berdasarkan Gudykunst dalam bukunya Theorizing Intercultural Communication. 

Kategori tersebut adalah self-concept, motivation to interact, reactions to strangers, social 

categorizations of strangers, situational processes, connections with strangers, dan ethical 

interactions. Ketujuh hal tersebut akan mempengaruhi kecemasan dan ketidakpastian dalam 

berkomunikasi. 

2.4. Intercultural Communication 

Menurut Gudykunst (dalam Gudykunst dan Mody, 1997: 179), intercultural communication 

adalah komunikasi antarbudaya yang terjadi antara orang-orang dengan kebudayaan nasional 

berbeda. Di dalamnya terdapat beragam fokus teori. Seperti komunikasi efektif, akomodasi dan 

adaptasi, manajemen identitas, jaringan komunikasi, dan akulturasi. 

Komunikasi Low Context dan High Context 

Menurut Gudykunst dan Ting-Tooney (dalam Gudykunst dan Mody, 2002: 36), komunikasi 

low context mendominasi budaya individualisme sedangkan budaya kolektivisme lebih didominasi 

komunikasi high context.Komunikasi low context dan high context digunakan hampir dalam seluruh 

budaya, namun seringkali salah satu jenis konteks mendominasi.Seseorang dalam budaya 

individualisme cenderung berkomunikasi secara to the point, karena bertele – tele ataupun berbasa – 

basi dianggap kurang efektif dalam berkomunikasi. Berbeda jauh dengan seseorang dalam budaya 

kolektivisme yang lebih mementingkan keharmonisan suatu kelompok sehingga cenderung 

berkomunikasi secara tidak to the point. 
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2.5. Perbedaan Komunikasi Antarbudaya dengan Komunikasi Lintas Budaya 

Perbedaan konsep komunikasi antarbudaya dan lintas budaya yang digunakan peneliti sebagai 

pedoman penelitian terangkum dalam tabel berikut : 

No.  
Cross-cultural Communication 

(Komunikasi Lintas Budaya) 

Intercultural Communcation 

(Komunikasi Antarbudaya) 

1. Gudykunst &Mody 

(2002: 175 – 176) 

Membandingkan tingkah laku dalam 

dua atau lebih budaya. 

Misal : Cara orang Jepang berinteraksi 

dengan sesama orang Jepang 

dibandingkan dengan cara orang 

Amerika Serikat berinteraksi dengan 

sesama orang Amerika Serikat. 

Mengusut tingkah laku ketika 

member dari dua atau lebih budaya 

berinteraksi. 

Misal : Mengusut cara orang 

Jepang berinteraksi dengan orang 

Amerika Serikat. 

2. Mulyana & Rakhmat 

(2006: v) 

 Lebih inklusif, lebih informal, 

personal dan tidak selalu bersifat 

antarbangsa/ antarnegara. Bidang 

yang dipelajari tidak sekedar 

komunikasi antara dua kelompok 

etnik atau dua kelompok ras. 

 

Berdasarkan tabel konsep di atas dan setelah melewati proses diskusi, maka peneliti akan 

berfokus pada nilai – nilai dalam komunikasi antarbudaya, walau tidak menutup kemungkinan jika 

nantinya pada pengolahan data ditemukan nilai – nilai dalam komunikasi lintas budaya. 

 


