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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Definisi Komunikasi 

Larry Samovar dan Richard Porter mengatakan di Intercultural 

Communication: A Reader (1982) (dalam buku Komunikasi Antarbudaya oleh Deddy 

Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat, 2014) bahwa 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. Pesan-pesan itu mengemuka lewat 

perilaku manusia. Ketika akan berbicara, manusia akan berperilaku. Ketika 

melambaikan tangan, tersenyum, bermuka masam, atau menganggukkan kepala, itu 

juga manusia yang sedang berperilaku. Sering perilaku-perilaku ini merupakan pesan-

pesan; pesan-pesan itu digunakan untuk mengkomunikasikan sesuatu kepada 

seseorang.  

Sebelum suatu perilaku dapat disebut sebagai pesan, perilaku itu harus 

memenuhi dua syarat. Pertama, perilaku harus diobservasi oleh seseorang, dan kedua, 

perilaku harus mengandung makna. Dengan kata lain, setiap perilaku yang dapat 

diartikan adalah suatu pesan. Berdasarkan pernyataan akhir tersebut, muncullah 

beberapa implikasi. Pertama, kata setiap menunjukkan kepada manusia, baik perilaku 

verbal ataupun perilaku nonverbal dapat berfungsi sebagai pesan. Kedua, perilaku 

mungkin disadari ataupun tidak disadari. Ketiga, manusia sering berperilaku tanpa 
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sengaja. Perilaku yang tidak disengaja ini menjadi pesan bila seseorang melihatnya dan 

menangkap suatu makna dari perilaku itu (Porter dan Samovar, 1982). 

Dengan konsep hubungan perilaku sadar-tidak sadar dan sengaja-tidak 

disengaja ini, Porter dan Samovar (dalam Intercultural Communication: A Reader, 

1982) mendefinisikan komunikasi sebagai apa yang terjadi bila suatu perilaku 

diberikan makna. Bila seseorang memperhatikan perilaku orang lain dan memberinya 

makna, komunikasi telah terjadi terlepas dari apakah orang tersebut menyadari 

perilakunya atau tidak. Setiap perilaku memiliki potensi komunikasi. Maka tidaklah 

mungkin bagi manusia untuk tidak berkomunikasi.  

2.1.1 Definisi Komunikasi Verbal 

 Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, lisan 

maupun tulisan. Komunikasi ini paling banyak digunakan dalam hubungan antar 

manusia. Melalui kata, mereka mengungkapkan perasaaan, emosi, pemikiran, gagasan, 

menyampaikan fakta, data dan informasi serta menjelaskannya, saling bertukar 

perasaan dan pemikiran, saling berdebat dan bertengkar. Dalam komunikasi verbal, 

bahasa memegang peranan penting (Hardjana, 2003:22). Ada beberapa unsur penting 

dalam komunikasi verbal, yaitu: 

1. Bahasa  

Pada dasarnya bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan 

manusia untuk berbagi makna. Dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang 

dipergunakan adalah bahasa verbal lisan, tertulis pada kertas ataupun 
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elektronik. Bahasa suatu bangsa atau suku berasal dari interaksi dan hubungan 

antar warganya dengan satu sama lain (Hardjana, 2003:23). 

Bahasa memiliki banyak fungsi, namun sekurang-kurangnya ada tiga fungsi 

yang erat hubungannya dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Ketiga 

fungsi itu adalah: 

a. Untuk mempelajari tentang dunia  

b. Untuk membina hubungan yang baik di antara sesama manusia 

c. Untuk menciptakan ikatan-ikatan dalam kehidupan manusia 

2. Kata  

Kata merupakan inti lambang terkecil dalam bahasa. Kata adalah lambang yang 

melambangkan atau mewakili suatu hal, entah orang, barang, kejadian atau 

keadaan. Tapi kata itu bukan manusia, barang, kejadian atau keadaan itu 

sendiri. Makna kata tidak pada pikiran manusia. Tidak ada hubungan langsung 

antara kata dan hal. Yang berhubungan langsung hanyalah kata dan pikiran 

manusia (Hardjana, 2003:24). 

  

2.1.2 Definisi Komunikasi Nonverbal 

Secara sederhana, pesan nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. 

Menurut Larry Samovar dan Richard Porter (dalam buku Ilmu Komunikasi: Suatu 

Pengantar oleh Deddy Mulyana, 2010), komunikasi nonverbal mencakup semua 

rangsangan (kecuali rangsangan verbal) dalam suatu setting komunikasi, dihasilkan 

oleh diri dan penggunaan lingkungan oleh individu, yang mempunyai nilai pesan 
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potensial bagi pengirim atau penerima; sehingga definisi ini mencakup perilaku yang 

disengaja maupun tidak disengaja sebagai bagian dari keseluruhan proses komunikasi. 

Tanpa disadari, manusia banyak mengirimkan pesan nonverbal yang bermakna di mata 

orang lain.  

Sementara kebanyakan perilaku verbal bersifat eksplisit dan diproses secara 

kognitif, perilaku nonverbal bersifat spontan, ambigu, seringkali berlangsung cepat dan 

di luar kesadaran dan kendali individu. Karena itu Edward T. Hall di buku The Silent 

Language, 1973 (dalam buku Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar oleh Deddy Mulyana, 

2010) menamai bahasa nonverbal sebagai “bahasa diam” (silent language) dan 

“dimensi tersembunyi (hidden dimension) suatu budaya. 

Pentingnya perilaku nonverbal ini dilukiskan dalam frase “Bukan apa yang 

dikatakan, tapi bagaimana ia mengatakannya.” Lewat perilaku nonverbalnya, kita 

dapat mengetahui suasana emosional seseorang, apakah ia bahagia, bingung atau sedih. 

Banyak perilaku nonverbal dipelajari secara kultural. Sebagaimana aspek verbal, 

komunikasi nonverbal juga tergantung atau ditentukan oleh kebudayaan, yaitu; 

kebudayaan menentukan perilaku-perilaku nonverbal yang mewakili atau 

melambangkan pemikiran, perasaan dan keadaan tertentu dari komunikator dan 

kebudayaan menentukan kapan waktu yang tepat atau layak untuk 

mengkomunikasikan pemikiran, perasaan dan keadaan internal tersebut. Walaupun 

perilaku-perilaku yang memperlihatkan emosi ini banyak yang bersifat universal, ada 

perbedaan-perbedaan kebudayaan dalam menentukan apa, oleh siapa dan dimana 

emosi-emosi tersebut dapat diperlihatkan (Samovar, Porter & Daniel, 2007:201). 
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Jurgen Ruesch (dalam buku Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar oleh Deddy 

Mulyana, 2010) mengklasifikasikan isyarat nonverbal menjadi tiga bagian. Pertama, 

bahasa tanda (sign language), seperti bahasa isyarat untuk tuna rungu; kedua, bahasa 

tindakan (action language), semua gerakan tubuh yang tidak digunakan secara 

eksklusif untuk memberikan sinyal; dan ketiga, bahasa objek (object language), 

pertunjukan benda, pakaian dan lambang nonverbal bersifat publik baik disengaja 

maupun tidak. Secara garis besar, Larry Samovar dan Richard Porter (1991) membagi 

pesan nonverbal menjadi dua kategori besar, yakni; pertama, perilaku yang terdiri dari 

penampilan dan pakaian, gerakan dan postur tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, 

sentuhan, wewangian dan parabahasa; dan kedua, ruang, waktu dan diam.  

2.1.3 Komponen Komunikasi 

Komponen proses komunikasi menurut Harold Lasswell (dalam buku Ilmu 

Komunikasi: Suatu Pengantar oleh Deddy Mulyana, 2010) diantaranya adalah: 

a. Source/komunikator: pihak yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk 

berkomunikasi. 

b. Message/pesan: apa yang dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima, 

terdiri dari seperangkat simbol verbal dan atau nonverbal yang mewakili 

perasaan, nilai, gagasan atau maksud sumber. 

c. Channel/saluran: alat atau wahana yang digunakan sumber untuk 

menyampaikan pesannya. 
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d. Receiver/komunikan: pihak yang menerima pesan dari sumber/komunikator.  

e. Effect: apa yang terjadi pada penerima setelah ia menerima pesan tersebut. 

f. Noise/gangguan: gangguan komunikasi yang bersifat psikologis, fisik, 

semantik dan lain-lain.  

g. Feedback/umpan balik: stimulus atau reaksi yang diterima pihak sumber, 

sehubungan dengan pesan yang disampaikannya.  

2.1.4  Model Komunikasi Gudykunst dan Kim 

 Model William B. Gudykunst dan Young Yun Kim di buku Communicating 

with Strangers: An Approach to Intercultural Communication (1992) (dalam buku 

Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar oleh Deddy Mulyana, 2010) merupakan model 

komunikasi antarbudaya, yakni komunikasi antara orang-orang yang berasal dari 

budaya berlainan atau komunikasi dengan orang asing (stranger). Model komunikasi 

ini pada dasarnya cocok untuk komunikasi tatap-muka, khususnya antara dua orang. 

Meskipun disebut model komunikasi antarbudaya atau model komunikasi dengan 

orang asing, model ini dapat merepresentasikan komunikasi dengan siapa saja, karena 

pada dasarnya tidak ada dua orang yang mempunyai budaya, sosiobudaya dan 

psikobudaya yang persis sama. 

 Model Gudykunst dan Kim (1992) mengasumsikan dua orang yang setara 

dalam berkomunikasi, masing-masing sebagai pengirim dan sekaligus sebagai 

penerima atau keduanya melakukan penyandian (encoding) dan penyandian-balik 
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(decoding) sekaligus. Karena itu, tampak pula bahwa pesan suatu pihak sekaligus juga 

adalah feedback bagi pihak lainnya. Dengan kata lain, komunikasi tidak statis; manusia 

memproses pesan yang datang pada saat ia juga mengirimkan pesan. 

 

  

 

 

 

Gambar 2.a Model Komunikasi Gudykunst dan Kim 

Menurut Gudykunst dan Kim (1992), penyandian pesan (encoding) dan 

penyandian-balik pesan (decoding) merupakan proses interaktif yang dipengaruhi oleh 

filter konseptual yang dikategorikan menjadi faktor-faktor budaya, sosiobudaya, 

psikobudaya dan faktor lingkungan. Lingkaran paling dalam, yang mengandung 

interaksi antara penyandian pesan dan penyandian-balik, dikelilingi tiga lingkaran 

lainnya yang merepresentasikan pengaruh budaya, sosiobudaya dan psikobudaya. 

Seperti yang ditunjukkan pada gambar diagram 2.a, pengaruh-pengaruh budaya, 

sosiobudaya dan psikobudaya berfungsi sebagai filter konseptual untuk menyandi dan 

menyandi-balik pesan. Filter tersebut membatasi prediksi yang seseorang buat 

mengenai bagaimana orang lain mungkin menanggapi perilaku komunikasinya dan 
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bagaimana seseorang itu menafsirkan rangsangan atau reaksi ketika menyandi-balik 

pesan yang datang. 

Gudykunst dan Kim (1992) berpendapat, pengaruh budaya dalam model itu 

meliputi faktor-faktor yang menjelaskan kemiripan dan perbedaan budaya, misalnya 

pandangan dunia (agama), bahasa, juga sikap terhadap manusia; individualism atau 

kolektivisme. Faktor-faktor tesebut mempengaruhi nilai, norma dan aturan yang 

mempengaruhi perilaku komunikasi manusia.  

Pengaruh sosiobudaya adalah pengaruh yang menyangkut proses penataan sosial 

(social ordering process) (Gudykunst dan Kim, 1992). Sosiobudaya ini terdiri dari 

empat faktor utama; keanggotaan seseorang dalam kelompok sosial, konsep diri, 

ekspektasi peran dan definisi seseorang tentang hubungan antarpribadi.  

Dimensi psikobudaya mencakup proses penataan diri (personal ordering process) 

(Gudykunst dan Kim, 1992). Penataan pribadi ini adalah proses yang memberi 

stabilitas pada proses psikologis. Faktor-faktor psikobudaya ini meliputi stereotype dan 

sikap (seperti etnosentrisme dan prasangka) terhadap kelompok lain.  

 Gudykunst dan Kim (1992) menyatakan bahwa lingkungan mempengaruhi 

manusia dalam menyandi dan menyandi-balik pesan. Lokasi geografis, iklim, situasi 

arsitektural dan persepsi seseorang atas lingkungan tersebut mempengaruhi cara orang 

tersebut menafsirkan rangsangan yang datang dan prediksi yang dibuat mengenai 

perilaku orang lain. Oleh karena orang lain mungkin mempunyai persepsi dan orientasi 

yang berbeda terhadap lingkungan, mereka mungkin menafsirkan perilaku dengan cara 
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yang berbeda dalam situasi yang sama. Setiap pihak akan menafsirkan pihak lainnya 

berdasarkan ekspektasinya sendiri dan membuat prediksi mengenai perilaku pihak lain 

berdasarkan ekspektasi yang sama. Kemungkinan hal itu akan menimbulkan 

kesalahpahaman (misunderstanding). 

 

2.2 Definisi Budaya 

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 (Porter & Samovar di Intercultural 

Communication: A Reader, 1982 dalam buku Komunikasi Antarbudaya oleh Deddy 

Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat, 2014). Budaya berkesinambungan dan hadir 

dimana-mana; budaya meliputi semua peneguhan perilaku yang diterima selama suatu 

periode kehidupan. Budaya juga berkenaan dengan bentuk dan struktur fisik serta 

lingkungan sosial yang mempengaruhi hidup manusia. Sebagian besar pengaruh 

budaya terhadap kehidupan manusia tidak disadari oleh dirinya sendiri. Budaya secara 

pasti mempengaruhi manusia sejak dalam kandungan hingga mati –dan bahkan setelah 

mati pun mereka dikuburkan dengan cara-cara yang sesuai dengan budaya yang 

diikutinya.  
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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 dimiliki untuk pesannya dan kondisi-kondisinya untuk mengirim, 

memperhatikan dan menafsirkan pesan (Porter dan Samovar, 1982). Sebenarnya 

seluruh perbendaharaan perilaku seseorang sangat bergantung pada budaya tempat ia 

dibesarkan. Konsekuensinya, budaya merupakan landasan komunikasi. Bila budaya 

beraneka ragam, maka beraneka ragam pula praktik-praktik komunikasi. 

2.2.1 Definisi Komunikasi Antar Budaya 

Larry Samovar dan Richard Porter dalam buku Communication Between Cultures 

(2001) mengatakan bahwa komunikasi antarbudaya adalah keadaan dimana orang-

orang yang memiliki latar belakang budaya berbeda terlibat dalam proses komunikasi. 

Keunikan dari komunikasi antarbudaya adalah keberagaman latar belakang, 

pengalaman dan asumsi dari budaya komunikator memiliki kecenderungan untuk 

membuat proses komunikasi menjadi sulit, bahkan dalam beberapa kasus, mustahil. 

Samovar dan Porter (2001) menyatakan bahwa elemen paling penting dalam 

bentuk komunikasi ini adalah budaya dan dampaknya berdasarkan perilaku 

berkomunikasinya. Budaya memiliki andil bagi manusia untuk membentuk 

kepercayaan, nilai dan norma, pandangan terhadap dunia, penggunaan bahasa, perilaku 

nonverbal dan berhubungan dengan orang lain. Budaya itu rumit, multidimensi dan 

meluas, budaya merupakan pola hidup yang komplit.  
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Komunikasi antarbudaya terjadi bila produsen pesan adalah anggota suatu budaya 

dan penerima pesannya adalah anggota suatu budaya lainnya. Dalam keadaan 

demikian, manusia segera dihadapkan kepada masalah-masalah yang ada dalam suatu 

situasi dimana suatu pesan disandi dalam suatu budaya dan harus disandi balik dalam 

budaya lain. Seperti yang sudah diketahui, budaya mempengaruhi orang yang 

berkomunikasi. Budaya bertanggung jawab atas seluruh perbendaharaan perilaku 

komunikatif dan makna yang dimiliki setiap manusia. Konsekuensinya, 

perbendaharaan-perbendaharaan yang dimiliki dua orang yang berbeda budaya akan 

berbeda pula, yang dapat menimbulkan segala macam kesulitan.   

Faktor fungsi dan hubungan antara komponen komunikasi juga berkaitan dengan 

komunikasi antarbudaya. Namun, yang menjadi ciri utama dari suatu komunikasi 

antarbudaya yaitu adanya komunikator dan komunikan berasal dari budaya yang 

berbeda. Maka dari itu, komunikasi antarbudaya dapat disimpulkan sebagai 

komunikasi yang komunikatornya adalah anggota suatu budaya dan penerima 

pesannya adalah anggota suatu budaya lainnya. 

2.2.2 Hambatan Komunikasi Antarbudaya 

LaRay M. Barna (dalam jurnalnya yang berjudul Stumbling Blocks in Intercultural 

Communication) mengembangkan enam hambatan komunikasi antarbudaya yang 

disebutnya The Six Stumbling Blocks. Hambatan-hambatan tersebut merupakan asumsi 

persamaan, perbedaan bahasa, kesalahan tafsir perilaku nonverbal, prasangka dan 

stereotip, kecenderungan untuk menilai dan kecemasan yang tinggi.  
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1.  Assumption on similiarities (Asumsi persamaan) 

Satu jawaban perihal munculnya kesalahpahaman dan atau penolakan adalah 

banyak orang dengan naifnya berasumsi bahwa orang-orang itu sama saja demi 

memudahkan proses komunikasi. Itu sama saja seperti mengatakan orang Cina 

sama saja dengan orang Jepang, padahal kenyatannya tidak. Orang-orang ini 

melupakan fakta bahwa adaptasi terhadap kebutuhan biologis dan sosial, nilai 

dan norma, kepercayaan dan keyakinan membuat satu budaya dengan budaya 

lain itu sangatlah berbeda. Alasan lain dari kenapa banyak orang memiliki 

pikiran: “people are people” adalah untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan 

ketika berhadapan dengan suatu perbedaan. Ketika seseorang berlaku atau 

terlihat “aneh” (berbeda dari yang lainnya), kemungkinan orang ini akan dicap 

“salah” dan dapat menimbulkan sikap etnosentrisme. Asumsi persamaan ini 

tidak jarang merambah ke ekspektasi orang terhadap bahasa verbal yang umum 

digunakan, tetapi bisa juga meliputi simbol nonverbal, isyarat dan sinyal. 

2.  Language differences (Perbedaan bahasa) 

Kosa kata, sintaksis, idiom, slang, dialek dan seterusnya, menimbulkan 

kesulitan atau kesalahpahaman. Masalah bahasa yang lebih buruk lagi adalah 

kecenderungan seseorang untuk tetap mengartikan suatu kata atau frasa bahasa 

baru ke dalam satu arti saja, tanpa memperhatikan konotasi dan konteksnya. 

Variasi bahasa tak terhingga yang mungkin terjadi, terutama jika ada infleksi 
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dan kualitas nada suara, akan membuat pemahaman menjadi lebih sulit 

sehingga seringkali tidak dimasukkan atau dianggap. 

3.  Nonverbal misinterpretation (Salah menafsirkan perilaku nonverbal) 

Orang yang berasal dari budaya yang berbeda akan memiliki pemahaman akan 

kebenaran yang berbeda pula. Mereka melihat, mendengar, merasakan dan 

mencium bau-bauan hanya terhadap sesuatu yang memiliki arti atau dirasa 

penting bagi mereka. Mereka menyimpulkan apa saja yang mereka terima 

melalui pemahaman mereka sendiri dan mengartikannya sesuai dengan 

referensi/acuan dari budaya mereka sendiri. Kurangnya daya paham terhadap 

isyarat dan simbol nonverbal yang mudah dilihat –seperti gestur, postur dan 

pergerakan tubuh lainnya– adalah hambatan komunikasi yang nyata. Lebih 

susah untuk mengartikan kode tersirat secara benar daripada yang tidak terlihat 

seperti perlakuan terhadap konsep ruang dan waktu serta perilaku menghormati 

atau formalitas.  

4.  Preconceptions and stereotypes (Prasangka dan stereotip) 

Ernest Becker (1962: 84-89) menegaskan tentang apa yang harus dilakukan 

oleh manusia yang rawan cemas –mengurangi ancaman yang apa yang tidak 

diketahui dengan membuat dunia menjadi gampang ditebak, dan ini didukung 

oleh stereotip. Ini adalah salah satu fungsi budaya yang mendasar: untuk 

merencanakan dunia dimana setiap individunya berorientasi dengan jelas. 

Stereotip adalah apa-apa yang dipercaya oleh pihak selanjutnya, digeneralisasi 
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secara berlebihan, dan menjadi dasar atas apa yang dianggap “masuk akal” 

tanpa peduli itu akurat apa tidak. Stereotip ada karena hal ini dibuat dari mitos 

atau penyangkalan seseorang dari budaya tertentu dan kadangkala merupakan 

prasangka yang tidak masuk akal.  

5. Tendency to evaluate (Kecenderungan untuk menilai) 

Kecenderungan untuk menilai –untuk menerima dan menolak– pernyataan dan 

perilaku orang atau kelompok lain daripada mencoba untuk memahami semua 

pemikiran dan perasaan yang diungkapkan dari sudut pandang lain. Hambatan 

komunikasi antarbudaya yang disebabkan oleh penilaian (menarik kesimpulan) 

yang singkat menjadi lebih besar ketika ada perasaan dan emosi yang terlibat: 

tetapi juga ini adalah waktu yang tepat untuk mendengarkan agar memahami. 

Seperti yang dikatakan oleh Sherif, Sherif dan Nebergall (1965), “Komitmen 

seseorang atas agama, pandangan politik, nilai atas keluarga dan prinsip dirinya 

adalah komposisi dari gambaran dirinya sendiri, -intim dan dihargai.” 

Dibutuhkan kesadaran atas kecenderungan untuk menutup pikiran dan 

keberanian mengambil risiko untuk mengubah persepsi dan nilai diri sendiri 

agar dapat memahami mengapa seseorang berpikir dan berlaku berbeda 

darinya. 

6.  High anxiety (Kecemasan yang tinggi) 

Kegelisahan atau kecemasan yang tinggi, dikenal juga sebagai stres, umum 

dialami oleh orang dalam lingkungan lintas budaya karena tingginya angka 
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ketidakpastian yang ada. Kata “cemas” dan “gelisah” saling berhubungan 

karena seseorang tidak bisa hanya cemas secara mental tanpa merasa gelisah 

secara fisik (tegang). Ketegangan yang sedang dan sikap positif dapat membuat 

orang sanggup menghadapi tantangan dengan antusias. Terlalu banyak 

kecemasan dan kegelisahan (stres) dapa memunculkan bentuk pertahanan diri 

seperti persepsi yang salah, menarik diri atau memusuhan. Inilah kenapa 

kecemasan atau stress ini dianggap hambatan yang serius.  

 Culture shock (Gegar budaya) 

Jika seseorang tinggal dalam lingkungan budaya lain dengan merasa “was-was” 

terus menerus, untuk melindungi diri dari ”kesalahan yang bodoh”, akan 

menyebabkan “keletihan budaya” atau biasa disebut “gegar budaya”. Hal ini 

dapat dihindari oleh orang yang belajar untuk menerima keberagaman budaya 

dengan antusiasme daripada dengan kecemasan dan mengelola stres dengan 

mempraktekkan relaksasi tubuh (Barna, 1983: 33-39). 

 Psychological reactions (Reaksi psikologis) 

Memahami aspek psikologis dari kecemasan yang tinggi dapat membantu 

untuk mencari cara dalam mengurangi efeknya yang melemahkan (Selye, 

1976). Manusia tidak bisa mengelak dari fakta bahwa sistem biologisnya telah 

diatur sedemikian rupa sehingga jika mereka mengartikan sesuatu sebagai 

“tidak normal” maka mereka akan waspada (Toffler, 1970; Ursin, 1978). Jika 

seseorang berekspektasi akan ada sesuatu yang menarik terjadi ketimbang 
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menakutkan, ia akan lebih dapat merasa antusias. Selye (1978) akan melabeli 

hal itu sebagai “good stress” yang tidak begitu membahayakan kecuali jika rasa 

stres tersebut berlangsung terus-menerus tanpa jeda.  

 

 2.3 Komunikasi dalam Pendidikan  

Magdalena Iordache-Platis dan Ioana Josan (dalam jurnalnya yang berjudul 

Communication Efficiency within Higher Education Institutions: The Case of 

Romania, 2009) mengatakan bahwa pendidikan adalah proses yang dinamis dan 

kompleks. Seringkali, pendidikan diasimiliasikan dengan barang ekonomu yang 

membutuhkan pertukaran, mengenalkan pasar edukasi. Dalam konteks ini, subjek dari 

kehidupan pendidikan adalah elemen aktif yang berinteraksi dan berkontribusi melalui 

tindakannya terhadap perubahan di dunia pendidikan.  

Perhatian lebih untuk komunikasi yang efisien di bidang pendidikan adalah sebuah 

kebutuhan bagi semua kontraktor pendidikan sebagai hasil dari evolusi sistem 

pendidikan sesuai dengan trend terbaru yang diputuskan oleh strategi nasional dan 

internasional.  

Komunikasi adalah kunci dari pendidikan, bagian fundamental dari kemajuan 

budaya dan peradaban; menyebabkan hubungan yang kompleks antara pengirim dan 

penerima, sebuah mekanisme dinamis dari mediasi, dengan keterlibatan yang dalam di 

keseharian manusia.  
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Sebuah proses komunikasi yang terintegrasi, yang dibutuhkan dalam institusi 

pendidikan tinggi, harus didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari media 

komunikasi yang layak, perkataan yang bagus, pesan yang dapat dipahami dan evaluasi 

feedback dengan membuat program pendidikan sesuai dengan kebutuhan pelajarnya.  

Maka dari itu, untuk menciptakan dasar dari perkembangan mekanisme 

komunikasi positif di pendidikan/perguruan tinggi, komunikasi harus mengungguli 

hambatan dari implementasi strategi pendidikan nasional. 

Dewasa ini, komunikasi dalam pendidikan memiliki tujuan ganda: di satu sisi 

komunikasi tersebut adalah instrument untuk melakukan tindakan edukasi yaitu 

pengajaran dan pembelajaran, dan di sisi lain komunikasi merupakan elemen penting 

yang dapat membantu untuk merubah sistem pendidikan secara umum dan perguruan 

tinggi secara khusus (Magdalena Iordache-Platis dan Ioana Josan dalam jurnal 

Communication Efficiency within Higher Education Institutions: The Case of 

Romania, 2009). 

2.3.1 Pengertian Pembelajaran 

Slameto (2003:2) (dalam buku Strategi Belajar Mengajar oleh Dr. Hamdani, M.A., 

2011) mengatakan bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Perubahan itu relatif 

konstan dan berbekas. Dalam kaitan ini, proses belajar dan perubahan merupakan bukti 

hasil yang diproses. Belajar tidak hanya mempelajari mata pelajaran, tetapi juga 
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penyusunan, kebiasaan, persepsi, kesenangan atau minat, penyesuaian sosial, 

bermacam-macam keterampilan lain dan cita-cita (Hamalik, 2002:45). Dengan 

demikian, seseorang dikatakan belajar apabila terjadi perubahan pada dirinya akibat 

adanya latihan dan pengalaman melakukan interaksi dengan lingkungan. 

Pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan sistemik yang 

bersifat interaktif serta komunikatif antara pengajar dengan siswa/mahasiswa, sumber 

belajar dan lingkungan untuk menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan 

terjadinya tindakan belajar siswa/mahasiswa (Desy Rohmah dalam jurnalnya yang 

berjudul Dasar-dasar Komunikasi Pembelajaran).  

Beberapa ciri belajar seperti yang dikutip oleh Darsono (2000:30) dalam Strategi 

Belajar Mengajar (Dr. Hamdani, M.A., 2011) adalah (1) belajar dilakukan dengan 

sadar dan mempunyai tujuan; (2) belajar merupakan pengalaman sendiri, tidak dapat 

diwakilkan oleh orang lain; (3) belajar merupakan proses interaksi antara individu dan 

lingkungan; dan (4) belajar mengakibatkan terjadinya perubahan pada diri orang yang 

belajar. 

Adapun prinsip-prinsip belajar dalam pembelajaran oleh Darsono (2000:30) dalam 

Strategi Belajar Mengajar (Dr. Hamdani, M.A., 2011) adalah (1) kesiapan belajar; (2) 

perhatian; (3) motivasi; (4) keaktifan siswa; (5) mengalami sendiri; (6) pengulangan; 

(7) materi pelajaran yang menantang; (8) balikan dan penguatan; dan (9) perbedaan 

individual. 
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Berdasarkan ciri dan prinsip-prinsip tersebut, proses mengajar bukanlah kegiatan 

memindahkan pengetahuan dari guru kepada siswa tetapi suatu kegiatan yang 

memungkinkan siswa merekonstruksi sendiri pengetahuannya sehingga mampu 

menggunakan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 

2.3.2 Tujuan Komunikasi dalam Kegiatan Belajar Mengajar (Pembelajaran) 

Desy Rohmah (dalam jurnalnya yang berjudul Dasar-dasar Komunikasi 

Pembelajaran) memberikan beberapa tujuan komunikasi dalam proses 

pembelajaran: 

A. Memberikan pcngetahuan tentang tujuan belajar  

Pada permulaan pembelajaran, siswa (pelajar) perlu diberi tahu tentang 

pengetahuan yang akan diperolehmya atau keterampilan yang akan 

dipelajarinya. 

B. Memotivasi siswa  

Usaha untuk memotivasi siswa (pelajar) seringkali dilakukan dengan 

menggambarkan sejelas mungkin keadaan di masa depan, dimana mereka perlu 

menggunakan pengetahuan yang telah diperolehnya.  

C. Menyajikan informasi 

Guru kelas (pengajar) bebas dari tugas mempersiapkan dan menyajikan 

pelajaran, ia dapat menggunakan energinya kepada fungsi-fungsi yang lain 
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seperti merencanakan kegiatan siswa, mendiagnosa masalah siswa, 

memberikan konseling secara individual. 

D. Merangsang diskusi  

Kegunaan media untuk merangsang diskusi seringkali disebut sebagai papan 

loncat, diambil dari bentuk penyajian yang relatif singkat kepada sekelompok 

siswa dan dilanjutkan dengan diskusi. 

E. Mengarahkan kegiatan siswa 

Pengarahan kegiatan merupakan penerapan dari metode pembelajaran yang 

disebut metode kinerja (performance) atau metode penerapan (application). 

Dengan kata lain program media digunakan untuk mengarahkan siswa 

dilakukan kegiatan langkah demi langkah (step-by-step). 

F. Memberikan pengalaman simulasi 

Simulator adalah alat untuk menciptakan lingkungan buatan yang secara 

realistis dapat merangsang siswa dan bereaksi terhadap responnya sendiri, 

sehingga dapat melatih perilaku kompleks yang membutuhkan lingkungan 

khusus. Contoh yng sering ditemui adalah simulator mobil yang digunakan 

untuk latihan mengendarai mobil dan simulator pesawat yang digunakan untuk 

pelatihan pilot. Instruktur biasanya menjadi bagian dari sistem, memberikan 

penilaian segera dan menyelipkan kerusakan pada sistem untuk memberikan 

siswa latihan mengatasi masalah. 
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2.3.3 Gaya Komunikasi dalam Kegiatan Belajar Mengajar (Pembelajaran) 

Di dalam sebuah kegiatan belajar mengajar, komunikasi adalah aktivitas yang 

paling vital karena tanpanya maka proses pembelajaran tidak akan terjadi. Komunikasi 

yang dimaksud melibatkan berbicara, mendengarkan dan pemikiran kritis. Namun 

setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam berkomunikasi dan cara yang dipakai 

ini merupakan gaya komunikasi. Ada empat gaya komunikasi yang digunakan dalam 

ruangan kelas menurut Samovar dan Porter dalam Communication Between Cultures 

(2001). 

a. Komunikasi langsung versus tidak langsung: mencerminkan sejauh mana 

tingkat pengaruh suatu budaya dengan melihat penggunaan masyarakatnya 

antara komunikasi langsung atau tidak langsung. Contohnya cara berbicara 

seorang Amerika yang cenderung terus terang dan tanpa basa-basi (BJ Shade, 

C. Kelly dan M. Oberg, Creating Culturally Responsive Classrooms, 1997 

dalam buku Larry Samovar dan Richard Porter; Communication Between 

Cultures, 2001). Perilaku tersebut seringkali dijauhi oleh seorang Asia-

Amerika, khususnya imigran generasi pertama, karena hal itu diartikan sebagai 

perilaku orang yang memiliki tingkat wawasan rendah. Guru yang tidak 

familiar dengan preferensi kultural antara penggunaan komunikasi langsung 

dan tidak langsung akan menganggap bahwa siswa yang lebih suka 

menggunakan komunikasi tidak langsung sebagai anak yang bodoh, tidak 

memiliki motivasi dan tidak bisa belajar (Cleary & Peacock, 1998). 



 

31 
 

b. Komunikasi formal dan informal: mencerminkan tingkat formalitas yang 

diharapkan dalam suatu situasi komunikasi. Perbedaan budaya yang berkaitan 

dengan kesopanan dan ketidaksopanan dapat menyebabkan masalah yang 

cukup serius di dalam kelas. Banyak siswa asing yang terbiasa dengan 

hubungan yang cukup formal mengalami kesulitan ketika harus berbicara 

dengan gurunya, apalagi jika harus memanggil nama gurunya dengan nama 

depan (Althen, 1988:129). Seperti bangsa Asia dan Timur Tengah yang sangat 

menghormati dan tidak berani membantah gurunya dengan bangsa Amerika 

yang lebih santai dan menganggap hal tersebut berlebihan.  

c. Komunikasi nonverbal: perlu diingat bahwa bentuk komunikasi ini sangat 

dipengaruhi oleh budaya dan seringkali disalahartikan di dalam kelas. 

Contohnya kontak mata dengan guru yang dianggap kebanyakan bangsa Asia 

dan Indian (bangsa asli Amerika) sebagai bentuk ketidaksopanan dibandingkan 

bangsa Amerika yang mengganggap tidak adanya kontak mata sebagai bentuk 

ketidaksopanan (Dresser, 1996:39). 

d. Komunikasi yang berpusat pada topik versus yang berkaitan dengan topik: 

menunjukkan bagaimana cara siswa membahas dan mempelajari suatu topik. 

Hal ini juga dipengaruhi oleh budaya. K. H. Au dalam Literacy Instruction in 

Multicultural Settings, 1993: 96 (dalam buku Communication Between 

Cultures, 2001) mengatakan bahwa siswa Eropa-Amerika cenderung 

menggunakan pendekatan yang berpusat pada topiknya. Cara pembahasan 

mereka berfokus pada satu topik atau dengan yang berkaitan erat dengan topik 

tersebut, diurutkan secara linear lalu menemukan solusinya. Sedangkan siswa 
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Afro-Amerika seringkali menggunakan pendekatan yang berkaitan dengan 

suatu topik. Mereka menampilkan beberapa peristiwa atau kisah yang berkaitan 

dengan seseorang atau suatu topik, namun hal-hal yang berkaitan tersebut 

disampaikan secara tersirat dan biasanya tidak dijelaskan lebih lanjut (K. H. 

Au, 1993: 96). 

 

2.3.4 Bentuk-bentuk Komunikasi dalam Kegiatan Belajar Mengajar 

(Pembelajaran) 

A. Komunikasi Intrapersonal 

Komunikasi intrapersonal merupakan komunikasi dengan diri sendiri dengan 

tujuan untuk berpikir, melakukan penalaran, menganalisis dan merenung. Demikian 

menurut Effendy (oleh Desy Rohmah dalam jurnalnya yang berjudul Dasar-dasar 

Komunikasi Pembelajaran) tentang pengertian komunikasi  intrapersonal atau 

komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi yang berlangsung  dalam diri 

seseorang orang itu berperan baik sebagai komunikator maupun sebagai komunikan.  

B. Komunikasi Antarpersonal 

Komunikasi antarpersonal adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan-

pesan antara dua orang atau diantara sekelompok kecil orang-orang dengan 

beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika.  

C. Komunikasi Kelompok 

1. Komunikasi dalam kelompok besar 
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Komunikasi dalam kelompok besar (large group, massa atau macro 

group) tidaklah selalu sama dengan komunikasi dalam kelompok kecil, 

meskipun setiap kelompok besar pasti terdiri atas beberapa kelompok kecil. 

Hal ini disebabkan oleh pertama, dalam komunikasi yang jumlah orangnya 

ratusan atau ribuan orang yang sedang berlangsung hampir tidak terdapat 

kesempatan untuk memberikan tanggapan secara verbal dan personal 

karena sedikit sekali kemungkinannya bagi komunikator untuk bertanya 

jawab; dan kedua, sebaiknya pembicara senantiasa perlu lebih fokus dalam 

arah pembicaraannya sehingga pendengar akan lebih mudah mencerna 

pesan pembicara. 

2. Komunikasi dalam kelompok kecil. 

Komunikasi kelompok kecil adalah sekumpulan perorangan yang relatif 

kecil yang masing-masing dihubungkan oleh beberapa tujuan yang sama dan 

mempunyai derajat organisasi tertentu diantara mereka. Contoh, komunikasi 

antar manajer dengan sekumpulan karyawan. 

D. Komunikasi Massa 

Komunikasi massa adalah produksi dan distribusi secara institusional dan 

teknologis dari sebagian besar aliran pesan yang dimiliki bersama secara 

berkelanjutan dalam masyarakat-masyarakat industrial. 

2.3.5 Dasar-dasar Komunikasi Efektif dalam Kegiatan Belajar Mengajar 

(Pembelajaran) 

Komunikasi efektif adalah proses penyampaian informasi dua arah antara 

komunikator dan komunikan serta informasi tersebut sama-sama direspon sesuai 
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dengan harapan kedua pelaku komunikasi tersebut (Desy Rohmah dalam jurnalnya 

yang berjudul Dasar-dasar Komunikasi Pembelajaran). Adapun aspek-aspek untuk 

membangun komunikasi efektif yaitu sebagai berikut: 

a. Kejelasan 

Hal ini dimaksudkan bahwa dalam komunikasi harus menggunakan bahasa dan 

mengemas informasi secara jelas, sehingga mudah diterima dan dipahami oleh 

komunikan. 

b. Ketepatan 

Ketepatan atau akurasi ini menyangkut penggunaan bahasa yang benar dan 

kebenaran informasi yang disampaikan. 

c. Konteks 

Konteks atau sering disebut dengan situasi, maksudnya adalah bahwa bahasa 

dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan dan lingkungan dimana 

komunikasi itu terjadi. 

d. Alur 

Bahasa dan informasi yang akan disajikan harus disusun dengan alur atau 

sistematika yang jelas, sehingga pihak yang menerima informasi cepat tanggap 

e. Budaya 

Aspek ini tidak saja menyangkut bahasa dan informasi, tetapi juga berkaitan 

dengan tatakrama dan etika. Artinya dalam berkomunikasi harus menyesuaikan dengan 

budaya orang yang diajak berkomunikasi, baik dalam penggunaan bahasa verbal 

maupun nonverbal, agar tidak menimbulkan kesalahan persepsi. 
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Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Komunikasi Efektif 

Dalam komunikasi yang efektif, terdapat lima hal yang perlu diperhatikan 

(Desy Rohmah dalam jurnalnya yang berjudul Dasar-dasar Komunikasi 

Pembelajaran):  

A. Respect: sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang 

ingin disampaikan. Pahami bahwa seorang pendidik harus bisa menghargai 

setiap siswa yang dihadapinya. Rasa hormat dan saling menghargai merupakan 

hukum yang pertama dalam berkomunikasi dengan orang lain.  

B. Emphaty: kemampuan menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang 

dihadapi orang lain. Pengajar perlu saling memahami dan mengerti keberadaan, 

perilaku, dan keinginan dari siswa. Rasa empati akan menimbulkan respek atau 

penghargaan, dan rasa respek akan membangun kepercayaan yang merupakan 

unsur utama dalam membangun sebuah suasana kondusif di dalam proses 

belajar-mengajar.  

C. Audible: dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik, berarti pesan yang 

disampaikan bisa diterima dengan baik oleh penerima pesan.  

D. Clarity: kejelasan dari pesan sehingga tidak menimbulkan multi-interpretasi 

atau berbagai penafsiran yang berlainan. Clarity dapat pula berarti keterbukaan 

dan transparansi. Dalam berkomunikasi, perlu dikembangkan sikap terbuka 

(tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan), sehingga dapat menimbulkan 

rasa percaya (trust) dari penerima pesan.  

E. Humble: dengan menghargai orang lain, mau mendengar, menerima kritik, 

tidak sombong, dan tidak memandang rendah orang lain. 
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2.4 Definisi Konseptual  

Definisi konseptual merupakan unsur penelitian yang menjelaskan tentang 

karakteristik suatu masalah yang akan diteliti. Untuk memahami dan memudahkan 

penafsiran banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka akan ditentukan beberapa 

definisi konseptual yang berhubungan dengan yang akan diteliti, antara lain: 

a. Persepsi  

John R. Wenburg dan William W. Wilmot menyatakan bahwa persepsi dapat 

didefinisikan sebagai cara organisme memberi makna (dalam Ilmu Komunikasi: Suatu 

Pengantar oleh Deddy Mulyana, 2010). 

b. Prasangka dan stereotip 

Suatu kekeliruan persepsi terhadap orang yang berbeda adalah prasangka. Prasangka 

adalah sikap tidak adil terhadap seseorang atau suatu kelompok. Ian Robertson 

mengatakan bahwa pikiran berprasangka selalu menggunakan citra mental kaku yang 

meringkas apapun yang dipercayai sebagai khas suatu kelompok, citra demikian 

disebut stereotip (dalam Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar oleh Deddy Mulyana, 

2010). 

c. Etnosentrisme  

Levine dan Campbell (1988) mengartikan bahwa etnosentrisme adalah pandangan 

kelompok tertentu yang berasal dari satu budaya untuk menilai budaya lain yang 

memiliki nilai berlawanan atau berbeda dengan kebudayaannya. 


