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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Komunikasi merupakan proses yang Universal. Komunikasi merupakan 

pusat dari seluruh sikap, perilaku dan tindakan yang terampil (communication 

involves both attitudes and skills). Manusia tidak bisa dikatakan berinteraksi 

sosial kalau dia tidak berkomunikasi dengan cara atau melalui pertukaran 

informasi, ide-ide, gagasan, maksud serta emosi yang dinyatakan dalam simbol-

simbol dengan  orang lain (Alo Liliweri, 2013:5). Maka dari itu, manusia sebagai 

makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari komunikasi untuk menyampaikan 

sebuah pesan dengan harapan agar pesan yang disampaikan dapat diterima dan 

dilaksanakan oleh komunikan. 

Komponen komunikasi salah satunya adalah komunikasi antarbudaya, 

dimana sumber dan penerimannya berasal dari budaya yang berbeda. Komunikasi 

antarbudaya dapat mengawali pengiriman pesan tertentu kepada seorang 

komunikator yang berasal dari latar belakang kebudayaan yang berbeda. Budaya 

adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak dan luas. 

Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-

budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia (Deddy Mulyana 

dan Jalaludin Rahmat, 2014:25). 
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Pada kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, pertemuan 

antarbudaya merupakan sesuatu yang tidak dapat hindarkan.  Dalam interaksi 

yang dilakukan masyarakat, pertemuan dengan budaya lain merupakan hal yang 

tidak bisa dihindari dan membuat komunikasi antarbudaya harus terjadi. Proses 

interaksi antarbudaya sebagian besar dipengaruhi oleh budaya, orang-orang dari 

budaya yang berbeda akan berinteraksi berbeda pula. Akan tetapi, dengan 

perbedaan budaya yang berbeda diharapkan tidak menjadi penghambat proses 

interaksi dalam budaya yang berbeda. Interaksi dan komunikasi harus berjalan 

satu sama lain dalam anggota masyarakat yang berbeda budaya terlepas dari 

mereka sudah mengenal atau belum. faktanya kita tidak hanya berhubungan 

dengan satu etnik saja, akan tetapi juga kita akan berhubungan dengan etnik 

lainnya. Dalam masyarakat modern saat ini, kita akan selalu dipertemukan dengan 

orang yang berbeda etnik dengan kita. 

Hambatan-hambatan ini dapat menyebabkan terjadinya suasana yang tidak 

diharapkan bahkan dapat menimbulkan pertikaian yang menjerumus konflik 

sosial. Salah satu unsur berkomunikasi ialah mengenal budaya. Komunikasi dan 

budaya saling berhubungan, Komunikasi antarbudaya sangat diperlukan dalam 

suatu kelompok budaya yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda, 

karena dapat memahami perbedaan budaya masing-masing akan menimbulkan 

rasa toleransi satu sama lain antar kelompok budaya. Budaya adalah suatu proses 

yang membangkitkan suatu minat. Budaya berkenaan dengan cara manusia hidup, 

manusia belajar berpikir, merasa, mempercayai dan mengusahakan apa yang patut 

menurut budayanya (Mulyana dan Rahmat, 2014:18). 
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Semakin besar perbedaan antarbudaya, semakin besar kesadaran diri 

(mindfulness) para partisipan selama komunikasi. Hal ini mempunyai 

konsekuensi positif dan negatif. Positifnya, kesadaran diri membuat diri lebih 

waspada dan mencegah dalam mengatakan hal-hal yang mungkinkan terasa tidak 

peka atau tidak patut. Negatifnya, hal ini membuat kita terlalu berhati-hati, tidak 

spontan dan kurang percaya diri. 

Dalam keberagaman kebudayaan terdapat hambatan-hambatan yang tidak 

diharapkan sebelumnya seperti penggunaan bahasa, logat, tingkah laku dan lain 

sebagainya. Hambatan-hambatan yang terjadi bisa disebabkan kurangnya sikap 

memahami antara individu dengan individu lainya yang berbeda budaya. Padahal 

syarat terjadinya interaksi dalam masyarakat yang berbeda budaya harus ada 

pertukaran informasi atau makna, saling pengertian antara satu dengan yang 

lainnya.  

Kemajemukan budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia, memiliki 

dampak positif dan negatif. Kemajemukan masyarakat multikultural sangat 

berpotensi menimbulkan konflik sebagai akibat dari perbedaan budaya. Untuk 

menghindari konflik tersebut diperlukan adanya komunikasi efektif sehingga 

tercapai suatu pemahaman mengenai budaya yang berbeda dan pada akhirnya bisa 

menciptakan kenyamanan dan menghargai satu sama lain. 

Tempat untuk berkomunikasi bermacam-macam, seperti halnya 

lingkungan rumah, lingkungan kantor, tempat keramian seperti pasar dan lain-

lain. Disini Pasar sebagai objek penelitian berbagai macam etnis menjadi satu 
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dalam suatu tempat yang mengharuskan berkomunikasi antarbudaya secara 

langsung. Dimana peneliti mengambil objek lingkungan pasar Dinoyo yang 

terletak di kota Malang.   

Kota Malang sebagai kota pariwisata, memiliki daya tarik tersendiri baik 

dari segi geografis, iklim, tradisi dan seni budayanya. Dengan kelebihan dan 

keunikan tersebut tidaklah mengherankan apabila Kota Malang terkenal sebagai 

Kota pariwisata dengan berbagai macam fasilitas dan pendukung lainnya, 

diantaranya keindahan alam dan panorama yang indah hawa yang sejuk, 

banyaknya peninggalan bangunan atau gedung pada masa kolonial Belanda yang 

bisa kita lihat hingga saat ini dan peninggalan seni, adat, tradisi dan lainnya 

(kominfo.malangkota.go.id). Kota Malang juga memiliki banyak Universitas dan 

tempat wisatanya. Hal ini membuat pendatang dari berbagai daerah di Indonesia 

berdatangan baik untuk berwisata, melanjutkan studi pendidikan maupun 

mengadu nasib sebagai perantauan untuk berdagang dan berwirausaha. 

Semakin banyaknya pendatang yang datang di Kota Malang, maka kita 

dapat melihat dinamika komunikasi yang sangat menarik jika kita dapat 

mempelajarinya. Semakin banyak pendatang yang datang ke Kota Malang, 

semakin beragam pula interaksi budaya di Kota Malang yang terjadi. Kondisi ini 

akhirnya menciptakan sebuah adaptasi, khususnya bagi para pendatang. Mereka 

akan menyesuaikan dengan local culture di Kota Malang. 

Disini penulis ingin meneliti tentang komunikasi antarbudaya dimana 

terdapat fenomena menarik yang dapat di pelajari sebagai pemahaman tentang 
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hambatan-hambatan yang mempengaruhi komunikasi berlandaskan budaya. 

Seperti yang dijelaskan diatas pendatang yang datang ke kota Malang mayoritas 

untuk berdagang. Disini penulis memperhatikan adanya fenomena komunikasi 

antarbudaya yang sangat kental, terdapat di lingkungan pedagang pasar. 

Komunikasi antarbudaya dapat terjadi disegala bidang termasuk transaksi 

dan interaksi antar penjual-pembeli dan antar pedagang di pasar. Pasar merupakan 

sisi dunia usaha yang mempunyai karakteristik kerakyatan yang melekat dengan 

dimensi sosial, ekonomi dan budaya. Maka dari itu, terdapat budaya yang berbeda 

dan dapat mempengaruhi pribadi satu atau dua orang yang akan mempengaruhi 

latar belakang kebudayaan dari mereka. Menurut William B. Hart II 1996 

komunikasi paling sederhana adalah menambahkan kata budaya ke dalam 

pernyataan “Komunikasi antar dua orang atau lebih yang berbeda latar belakang 

kebudayaannya” Komunikasi antarbudaya adalah proses pengalihan pesan yang 

dilakukan seseorang melalui saluran tertentu kepada orang lain yang keduaanya 

berasal dari latar belakang budaya yang berbeda dan menghasilkan efek tertentu 

(Alo Liliweri, 2013:9).  

Sesuai dengan judul peneliti “komunikasi antarbudaya dikalangan 

pedangan. Tentang komunikasi antarbudaya pedagang etnis Jawa dengan 

pedagang etnis Madura di Pasar Dinoyo Kota Malang”. Maka dari itu peneliti 

ingin meneliti fenomena tersebut karena sebagian besar pedagang yang ada di 

pasar Dinoyo merupakan pendatang yang beretnis Madura. Seperti yang diketahui 

masyarakat asli Madura memiliki karakter budaya yang berbeda, baik bahasa 

maupun kebiasaan. 
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Dalam buku yang ditulis oleh Huub De Jong, bahwa Masyarakat Madura 

sangat erat hubungannya dengan pulau Jawa, khususnya Jawa Timur. Disepanjang 

masa telah terjadi migrasi, penduduk dalam jumlah yang  sangat besar, baik untuk 

selama-lamanya ataupun untuk waktu yang sangat singkat. Sudah sejak 

pertengahan abad yang lampau terdapat 833.000 orang Madura yang bertempat 

tinggal di Jawa Timur, dua kali lipat lebih banyak dari pada jumlah orang yang 

bertempat tinggal di pulau itu sendiri (Huub De Jong, 1989: 23).  

  Komunikasi antarbudaya yang terjadi di kalangan pedagang secara tidak 

langsung memberikan identitas kepada mereka bahwa komunikasi sangatlah 

penting untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Oleh karena itu adaptasi 

budaya merupakan gaya pengenalan dan pemahaman atas keberagaman budaya. 

Dilingkungan pasar dinoyo Malang, pertemuan antara orang-orang yang berbeda 

budaya tidak dapat dihindarkan. Interaksi merupakan hal yang tidak dapat 

dielakan dalam sebuah komunikasi antarbudaya dan merupakan suatu keharusan.  

Dengan komunikasi yang efektif permasalahan mendasar dalam 

komunikasi seperti kesalahpahaman dan pesan yang tak sampai dapat diatasi. 

Permasalahan-permasalahan itu tidak selamanya hilang, namun dapat 

diminimalisir seminim mungkin. Dengan begitu, pesan yang disampaikan dapat 

diterima dengan baik. Perbedaan-perbedaan tersebut melahirkan sikap prasangka 

sosial, ekonomi, politik antaretnik. Sikap itu muncul pada stereotipe antaretnik, 

jarak sosial, sikap diskriminasi yang bila tidak ditangani dengan baik akan 

menimbulkan disintegrasi sosial antaretnik termasuk disintegrasi antaretnik dalam 

pasar dinoyo Malang.  
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Jika kita perhatikan pedagang di Pasar Dinoyo Kota Malang, kita dapat 

melihat komunikasi antar pedagang terlihat efisien secara komunikasi. Tetapi, 

masih terlihat seperti ada pembatas antar etnis Jawa dan etnis Madura dalam arti 

pengelompokan. Dari pengamatan tersebut peneliti ingin meneliti, apa penyebab 

terjadinya pengelompokan etnis dari segi komunikasi antarbudaya. Berdasarkan 

latar belakang budaya diatas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul. 

“Komunikasi Antar Budaya dikalangan Pedagang etnis Jawa dengan Pedagang 

etnis Madura di Pasar Dinoyo Kota Malang” 

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana komunikasi antarbudaya yang terjadi pada pedagang etnis 

Jawa dengan pedagang etnis Madura di pasar dinoyo Malang?  

2. Bagaimanakah hambatan-hambatan komunikasi budaya antar pedagang 

etnis Jawa dengan Pedagang etnis Madura di Pasar Dinoyo Kota Malang? 

 

 

 

 

 



 

8 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana komunikasi 

antarbudaya yang terjadi pada pedagang etnis Jawa dengan pedagang etnis 

Madura di Pasar Dinoyo Kota Malang. 

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hambatan-hambatan 

dalam komunikasi budaya antar pedagang etnis Jawa dengan pedagang etnis 

Madura di Pasar Dinoyo Kota Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kajian dalam rangka 

pelaksanaan akademik untuk Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang mengenai pemahaman tentang Ilmu Komunikasi, 

khususnya dalam proses Komunikasi Antarbudaya. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengurus dan ketua 

paguyuban dalam mengelola dalam bentuk referensi tentang proses komunikasi 

antarbudaya dan juga pengetahuan kepada mahasiswa khususnya dalam bidang 

Ilmu Komunikasi. 


