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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi 

Komunikasi dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, baik 

komunikasi individu atau kelompok. Manusia pasti melakukan komunikasi 

guna mendapatkan informasi, menyampaikan ide-ide ataupun menambah 

pengetahuan. Komunikasi adalah salah satu hal yang paling mendasar dalam 

kehidupan manusia. Melalui komunikasi manusia dapat saling berhubungan 

satu dengan yang lain dalam proses melakukan aktifitas sesuai dengan 

kebutuhan yang di butuhkan terutama dengan manusia satu dengan yang 

lainnya. Memahami komunikasi dalam kehidupan sehari hari sangatlah 

penting karna dalam berkomunikasi adalah proses penyampain sebuah pesan 

kepada lawan bicaranya. 

Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communication, yang 

bersumber dari kata communis yang artinya “sama” dan communico, 

communication, atau communicare yang berarti membuat sama‖ Istilah yang 

paling sering disebut sebagai asal usul kata komunikasi yang merupakan akar 

dari kata-kata Latin Communis (Onong Uchjana Effendy, 2001:30). 

Menurut Everett M. Rogers komunikasi adalah proses dimana suatu ide 

dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud 

untuk mengubah tingkah laku mereka (Deddy Mulyana, 2010:68). sedangkan 

Liliweri, menjelaskan Komunikasi merupakan pusat dari seluruh sikap, 

perilaku dan tindakan yang terampil dari manusia (communication involves 
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both attitude 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 (Liliweri, 2013:5). 

Komunikasi merupakan aktifitas yang selalu dilakukan oleh manusia 

saat berhubungan dengan manusia lainnya. Dalam proses komunikasi, 

manusia sangat menginginkan komunikasi yang lancar dan efektif, agar tidak 

terjadi kesalahpahaman yang menimbulkan konflik. Keberhasilan proses 

komunikasi bergantung pada efektifitas komunikasi, yaitu sejauh mana para 

partisipannya memberi makna yang sama atas pesan yang dipertukarkan. 

Latar belakang partisipan senantiasa berbeda dan sekecil apapun perbedaan 

itu sangat menentukan efektifitas komunikasi tersebut. Oleh karena itu, 

memahami makna budaya dan segala yang berhubungan dengannya harus 

dilakukan demi tercapainya komunikasi yang efektif. 

Menurut L. Tubbs dan Moss komunikasi efektif menimbulkan 

pengertian, kesenangan, mempengaruhi sikap, hubungan sosial yang baik dan 

tindakan (Rakhmat, 2003 :13). Pendekatan terhadap komunikasi dalam 

konteks ini berfokus pada pemberian makna kepada perilaku, karena 

komunikasi berhubungan dengan perilaku manusia dan terpenuhinya 

kebutuhan berinteraksi dengan manusia dengan manusia lainnya. Kebutuhan 

ini terpenuhi melalui pesan yang berfungsi menjembatani hubungan manusia 

satu dengan lainnya. 
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2.1.1 Komunikasi Verbal 

Komunikasi verbal adalah sarana untuk menyatakan pikiran, perasaan 

dan maksud kita. Bahasa verbal menggunakan kata-kata yang 

mempresentasikan berbagai aspek realitas individual kita. Konsekuensinya, 

kata-kata adalah abstraksi realitas kita yang tidak mampu menimbulkan reaksi 

yang merupakan totalitas objek atau konsep yang diwakili kata-kata itu 

(Mulyana, 2010:261). 

Menurut (Devito, 1997:117) mempelajari interaksi bahasa dan verbal, 

ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan diantaranya:  

1. Kata-kata kurang dapat menggantikan perasaan atau pikiran 

kompleks yang ingin kita komunikasikan. Oleh karenanya, kata-

kata hanya dapat mendeteksi makna yang kita sampaikan. 

2. Kata-kata hanyalah sebagian dari system komunikasi kita. Dalam 

komunikasi yang sesungguhnya kata-kata kita selalu disertai 

perasaan nonverbal. Oleh karenannya, pesan-pesan kita merupakan 

kombinasi isyarat-isyarat verbal dan nonverbal, dan efektivitasnya 

bergantung pada bagaimana kedua macam isyarat ini dipadukan. 

3. Bahasa adalah institusi sosial dari budaya kita dan mencerminkan 

budaya tersebut. Pandanglah bahasa dalam suatu konteks sosial 

dari penggunaan bahasa. 

 Komunikasi verbal diartikan sebagai komunikasi yang 

disampaikan secara lisan maupun tulisan oleh komunikator. Melalui kata-

kata, penerima pesan dapat mengerti dan memahami apa yang ingin 
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disampaiakan oleh si komunikator. Kata-kata tersebut dapat 

mengungkapkan perasaan, gagasan, pemikiran, emosi atau maksud serta 

tujuan komunikator kepada penerima pesan. 

2.1.2 Komunikasi Nonverbal 

Menurut Larry A. Samovar dan Richard E. Porter (Mulyana, 

2010:343), komunikasi nonverbal mencakup semua rangsangan (kecuali 

rangsangan verbal) dalam zsuatu setting komunikasi, yang dihasilkan oleh 

individu, yang mempunyai pesan potensial bagi pengirim atau penerima.   Jadi 

definisi ini mencakup perilaku yang disengaja juga tidak disengaja sebagai 

bagian dari peristiwa komunikasi secara keseluruhan, kita mengirim banyak 

pesan non verbal tanpa menyadari bahwa pesan-pesan tersebut bermakna bagi 

orang lain. Sedangkan (Liliweri, 2013:139-140) menjelaskan komunikasi 

Nonverbal itu yaitu: 

1. Komunikasi nonverbal merupakan tindakan dan atribusi (lebih dari 

penggunaan kata-kata) yang dilakukan seseorang kepada orang lain 

bagi pertukaran makna, yang selalu dikirimkan dan diterima secara 

sadar oleh dan untuk mencapai umpan balik atau tujuan tertentu 

(Burgoon dan Saine 1978). 

2. Komunikasi nonverbal meliputi ekspresi wajah, nada suara, 

gerakan anggota tubuh, kontak mata, rancangan ruang, pola-pola 

perabaan, gerakan ekspresi, perbedaan budaya dan tindakan-

tindakan non verbal lain yang tak menggunakan kata-kata. 

Pelbagai penelitian menunjukan bahwa komunikasi non verbal itu 
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sangat penting untuk memahami perilaku antarmanusia daripada 

memahami kata-kata verbal yang diucapkan atau yang ditulis, 

pesan-pesan non verbal memperkuat apa yang disampaiakan secara 

verbal. 

3. Studi tersendiri untuk menggambarkan bagaiamana orang 

berkomunikasi melalui perilaku fisik, tanda-tanda vokal dan relasi 

ruang atau jarak. Akibatnya penelitina tentang komunikasi non 

verbal acapkali menekankan pada dimensi beberapa aspek tertentu 

dari bahasa. 

4. Komunikasi nonverbal merujuk pada variasi bentuk-bentuk 

komunikasi yang meliputi bahasa. Bagaimana seseorang itu 

berpakaian, bagaiamana seseorang melindungi dirinya, 

menampilkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, suara, nada dan 

kontak mata dan lain-lain. 

5. Komuikasi nonverbal meliputi semua stimuli non verbal yang 

dalam setting komunikatif digeneralisasikan oleh individu dan 

lingkunga yang memakaianya. 

6. Komunikasi nonverbal meliputi pesan non verbal yang memiliki 

tujuan atau tidak memiliki tujuan tertentu. 

2.1.3 Komunikasi Antaretnis 

Komunikasi antaretnis atau komunikasi antarras adalah komunikasi 

antar anggota etnik atau ras berbeda, atau komunikasi antar anggota etnis atau 

ras yang sama, tetapi mempunyai latar belakang kebudayaan atau subkultural 
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yang berbeda (Liliweri, 2002: 18). Sedangkan Ridwan menjelaskan 

komunikasi antaretnik adalah komunikasi antara anggota etnik yang berbeda 

atau antar anggota etnik yang sama, tetapi memiliki latar belakang budaya 

yang berbeda atau subkultural yang berbeda (Ridwan, 2016:29). 

Penelitian ini komunikasi antaretnis yang terjalin antara pedagang dari 

etnis Malang dengan pedagang etnis Madura yang ada di pasar Dinoyo 

Malang. Sebagai tuan rumah pedagang etnis Malang menjadi mayoritas dalam 

perdagangan di pasar tersebut. Pedagang yang ada di pasar Dinoyo Malang 

merupakan pedagang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda-

beda. Dalam hal ini pedagang etnis Madura melakukan komunikasi antaretnis 

dengan etnis yang berbeda selama berdagang di Kota Malang. 

2.2 Komunikasi Antarbudaya 

Istilah antarbudaya pertama kali diperkenalkan oleh Edward T. Hall 

pada tahun 1959, tetapi Hall tidak menerangkan pengaruh perbedaan budaya 

terhadap proses komunikasi antarpribadi. Selanjutnya, David K. Berto melalui 

bukunya The Process of Communication (An Introduction to Theory and 

Practice) pada tahun 1960 menjelaskan perbedaan antarbudaya dalam 

komunikasi. Komunikasi antarbudaya adalah komunikasi antarorang yang 

memiliki budaya yang berbeda (Ridwan, 2016:26).  

Budaya dan komunikasi suatu hal yang tidak mungkin dipisahkan. 

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 oleh sekelompok 
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besar orang dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok 

(Mulyana dan Rahmat, 2014:18). 

Menurut (Liliweri, 2013:5) definisi yang paling sederhana dari 

komunikasi antarbudaya adalah menambah budaya ke dalam pernyataan 

“komunikasi antara dua orang atau lebih yang berbeda latar belakang 

kebudayaan”. Kita juga dapat memberikan definisi komunikasi antarbudaya 

yang paling sederhana, yakni komunikasi antarpribadi yang dilakukan oleh 

mereka yang berbeda latar belakang kebudayaan. Asumsi sebuah teori 

komunikasi antarbudaya merupakan seperangkat yang menggambarkan 

sebuah lingkungan yang valid tempat dimana teori-teori itu dapat diterapkan. 

Dalam rangka memahami kajian komunikasi antarbudaya Liliweri 

menjelaskan komunikasi antarbudaya sebagai berikut: 

1. Komunikasi antarbudaya adalah pernyataan diri antarpribadi yang 

paling efektif antara dua orang yang saling berbeda latar belakang 

budaya. 

2. Komunikasi antarbudaya merupakan pertukaran pesan-pesan yang 

disampaikan secara lisan, tertulis, bahkan secara imajiner antara 

dua orang yang berbeda latar belakang budaya. 

3. Komunikasi antarbudaya merupakan pembagian pesan yang 

berbentuk informasi atau hiburan yang disampaikan secara lisan 

atau tertulis atau metode lainnya yang dilakukan oleh dua orang 

yang berbeda latar belakng budayanya. 



 

16 

 

4. Komunikasi antarbudaya adalah pengalihan informasi dari seorang 

yang berkebudayaan tertentu kepada sesorang yang berkebudayaan 

lain. 

5. Komunikasi antarbudaya adalah pertukaran makana yang 

berbentuk simbol yang dilakukan dua orang yang berbeda latar 

belakang budayanya.  

6. Komunikasi antarbudaya adalah proses pengalihan pesan yang 

dilakukan seseorang melalui saluran tertentu kepada orang lain 

yang keduannya berasal dari latar belakang budaya yang berbeda 

dan menghasilkan efek tertentu. 

7. Komunikasi antarbudaya adalah setiap proses pembagian 

informasi, gagasan atau perasaan diantara mereka yang berbeda 

latar belakang budayanya. Proses pembagian ini dilakukan secara 

lisan dan tertulis, juga melalui bahasa tubuh, gaya atau tampilan 

pribadi, atau bantuan hal lain disekitarnya yang memperjelas 

pesan. 

Dalam komunikasi antarbudaya, juga penting mencapai apa yang 

komunikator dan komunikan harapkan yaitu komunikasi efektif. 

Komunikasi yang efektif tergantung pada tingkat kesamaan makna yang 

didapat partisipan yang saling bertukar pesan. Fisher berpendapat, untuk 

mengatakan bahwa makna dalam komunikasi tidak pernah secara total 

sama untuk semua komunikator, adalah dengan tidak mengatakan bahwa 

komunikasi adalah sesuatu yang tak mungkin atau bahkan sulit tapi karena 
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komunikasi tidak sempurna. Jadi untuk mengatakan bahwa dua orang 

berkomunikasi secara efektif maka keduanya harus meraih makna yang 

relatif. 

Pada penelitian ini, terdapat komunikasi antarbudaya antara 

pedagang etnis Malang dengan pedagang etnis Madura yang memiliki 

latar belakang budaya berbeda, yang sedang berdagang di pasar dinoyo 

Malang. Komunikasi ini melibatkan interaksi antarpribadi dan kelompok 

dalam kelangsungannya dan rasa toleransi satu sama lain antara partisipan 

komunikasi. Sebab memiliki latar belakang budaya yang berbeda, 

membuat persepsi berbeda pula. Jika hal itu tidak disadari maka akan 

menimbulkan kesalahpahaman, prasangka, stereotip dan sikap 

diskriminasi antar para pedagang di Pasar Dinoyo Kota Malang. 

2.2.1 Unsur-unsur Komunikasi Antarbudaya 

Alo Liliweri menjelaskan unsur-unsur komunikasi antarbudaya dalam 

bukunya sebagai berikut: 

1. Komunikator 

Komunikator dalam komunikasi antarbudaya adalah pihak 

yang memprakarsai komunkasi, artinya dia mengawali pengiriman 

pesan tertentu kepada pihak lain yang disebut komunikator. 

Beberapa studi tentang karakteristik komunikator yang prnah 

dilakukan oleh Howard Gilen dan Arlene Franklyn-Stokes 

menunjukan bahwa karakteristik itu ditentukan antara lain oleh 
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latar belakang etnis dan ras, faktor demografis seperti umur dan 

jenis kelamin, hingga ke latar belakang sistem politik.  

William Gudykunst dan Young Yun Kim (1995) 

mengatakan bahwa secara makro perbedaan karakteristik 

antarbudaya ditentukan oleh faktor nilai dan norma hingga ke arah 

mikro yang mudah dilihat dalam wujud kepercayaan, minat dan 

kebiasaan. Selain itu, faktor-faktor yang berkaitan dengan 

kemampuan berbahasa sebagai pendukung komunikasi misalnya 

kemampuan berbicara dan menulis secara baik dan benar (memilih 

kata, membuat kalimat), kemampuan menyatakan simbol non 

verbal (bahasa isyarat tubuh), bentuk-bentuk dialek dan aksen dan 

lain-lain. dalam kutipannya (Asante dan Gudykunst, 1989).

 Menurut mereka, baik komunikator naupun komunikan, 

karakteristik tersebut sangat ditentukan oleh faktor-faktor makro 

seperti penggunaan bahasa minoritas dan pengelolaan etnis, 

pandangan tentang pentingnya sebuah percakapan dalam konteks 

budaya, orientasi atas konsep individualistik dan kolektivistik dari 

suatu masyarakat, dan orientasi atas ruang dan waktu, dan faktor 

mikro, seperti komunikasi yang dilakukan dalam suatu konteks 

yang segera, masalah subjektivitas dan objektivitas dalam 

komunikasi antarbudaya, kebiasaan percakapan pelbagai etnik 

dalam bentuk dialek, aksen serta nilai dan sikap yang menjadi 

identitas etnik (Alo Liliweri, 2013. 25-26). 
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2. Komunikan 

Komunikan dalam komunikasi antarbudaya adalah pihak 

yang menerima pesan tertentu, jika dia menjadi tujuan/sasaran 

komunikasi dari pihak lain (komunikator). Tujuan komunikasi 

akan tercapai manakala komunikan “menerima” (memahami 

makna) pesan dari komunikator, dan memperhatikan (attention) 

serta menerima pesan secara menyeluruh (comprehension). ini 

adalah dua aspek penting yang berkaitan dengan cara bagaimana 

seorang komunikator dan komunikan mencapai sukses dalam 

pertukaran pesan. Yang di maksud dengan attention adalah proses 

awal dari seorang komunikan “memulai” mendengarkan pesan, 

menonton atau membaca pesan itu. Seorang komunikator berusaha 

agar pesan itu diterima sehingga seperangkat pesan tersebut perlu 

mendapat perlakuan agar menarik perhatian. Sedangkan yang 

dimaksud comprehension meliputi cara penggambaran pesan 

secara lengkap sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh 

komunikan. Selanjutnya, Liliweri menjelaskan tiga bentuk dalam 

memperhatikan dan memahami isi pesan yaitu:  

1. Kognitif, komunikan menerima isi pesan sebagai sesuatu yang 

benar 

2. Afektif, komunikan percaya bahwa pesan itu tidak hanya benar 

tetapi baik dan disukai 
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3. Over action atau tindakan nyata, dimana seorang komunikan 

percaya atas pesan yang benar dan baik sehingga mendorong 

tindakan yang tepat.  

Jadi, seorang komunikan dapat berbuat sesuatu untuk 

memisahkan isi dan perlakuan pesan hanya karena pesan yang 

diterima itu mngandung attention dan comprehension (Liliweri, 

2013. 26-27). 

3. Pesan 

Dalam proses komunikasi, pesan berisi pikiran, ide atau 

gagasan, perasaan yang dikirim oleh komunikator kepada 

komunikan dalam bentuk simbol. Simbol adalah sesuatu yang 

digunakan untuk mewakili maksud tertentu, misalnya dalam kata-

kata verbal yang diucapkan atau ditulis, atau simbol non verbal 

diperagakan melalui gerak-gerik tubuh/anggota tubuh, warna, 

artifak, gambar, pakaian dan lain-lain yang semuanya harus 

dipahami secara konotatif. 

  Dalam model komunikasi antarbudaya, pesan adalah apa 

yang ditekankan atau yang dialihkan oleh komunikator kepada 

komunikan. Setiap pesan sekurang-kurangnya mempunyai dua 

aspek utama: content dan treatment, yaitu isi dan perlakuan. Isi 

pesan meliputi aspek daya terik pesan, misalnya kebaruan, 

kontroversi, argumentatif, rasional bahkan emosional. Anda 

mungkin tertarik atas cerita tentang penghangusan pembumi- 
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hangusan kota dili setelah pengumuman hasil jejak pendapat di 

Timor Timur paada tahun 1999, namun mungkin anda lebih 

tertarik lagi jika cerita itu disertai foto-foto atau pemutaran video 

tentang kota Dili yang telah menjadi puing-puing. Jadi aspek daya 

tarik pesan saja tidak cukup, akan tetapi sebuah pesan juga perlu 

mendapat perlakuan, perlakuan atas pesan berkaitan atas 

penjelasan atau penataan isi pesan oleh komunikator. Pilihan isi 

dan perlakuan atas pesan tergantung dari ketrampilan komunikasi, 

sikap, tingkat pengetahuan, posisi dalam sistem sosial dan 

kebudayaan (Liliweri, 2013. 27-28) 

4. Media 

Dalam proses komunikasi antarbudaya, media merupakan 

tempat, saluran yang dilalui pesan atau simbol yang dikirim 

melalui media tertulis misalnya surat, telegram, faksimile. Juga 

media massa (cetak) seperti majalah, surat kabar dan buku, media 

massa elektronik (radio, televisi, video, film dan lain-lain). Para 

ilmuan sosial menyepakati dua tipe saluran: 

1. Sensory channel atau saluran sensoris, yakni saluran 

yang memindahkan pesan sehingga akan ditangkap oleh 

lima indera, yaitu mata, telinga, tangan, hidung dan 

lidah. Lima saluran sensoris itu adalah cahaya, bunyi, 

perabaan, pembauan dan rasa. 
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2. Institutionalized channel atau saluran yang sangat sudah 

dikenal dan digunakan manusia, misalnya percakapan 

tatap muka, material cetakan dan media elektronik. 

Tatkala manusia bertatap muka (medium institusional) 

maka orang yang akan memakai bahasa  isyarat tubuh dan 

pernyataan wajah (kita menangkap pesan itu dengan mata), lalu 

menangkap bunyi (suara atau gangguan lain), dan mungkin juga 

meraba, mencium bau dengan hidung, atau merasakan sesuatu 

dengan lidah. Para ilmuan sosial juga menyimpulkan bahwa 

komunikan akan lebih menyukai pesan yang disampaikan melalui 

kombinasi dua tau lebih saluran sensoris (Liliweri, 2013. 28-29) 

5.  Efek 

Manusia mengkomunikasikan pesan karena dia 

mengharapkan agar tujuan dan fungsi komunikasi tercapai. Tujuan 

dan fungsi komunikasi, termasuk komunikasi antarbudaya, antar 

lain memberikan informasi, menjelaskan/menguraikan tentang 

sesuatu, memberikan hiburan, memaksakan pendapat atau 

mengubah sikap komunikan. 

6. Umpan balik 

Umpan balik merupakan tanggapan balik dari komunikan 

kepada komunikator atas pesan-pesan dalam komunikasi 

antarbudaya maka komunikator dan komunikan tidak bisa 
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memahami ide, pikiran dan perasaan yang terkandung dalam pesan 

tersebut.   

Dalam kasus komunikasi tatap muka, umpan balik lebih 

mudah diterima. Komunikator dapat mengetahui secara langsung 

apakah serangkaian pesan itu dapat diterima oleh komunikan atau 

tidak. Komunikator pun dapat mengatakan sesuatu secara langsung 

jika dia melihat komunikan kurang memberikan perhatian atas 

pesan ytang sedang disampaikan. Reaksi-reaksi verbal dapat 

diungkapkan secara langsung oleh komunikan melalui kata-kata 

menerima, mengerti bahkan mungkin menolak pesan, sebaliknya 

reaksi pesan dapat dinyatakan dengan pesan non verbal seperti 

menganggukan kepala tanda setuju dan menggelengkan kepala 

sebagai ungkapan tidak setuju (Liliweri, 2013. 29-30). 

7. Suasana 

Satu faktor penting dalam komunikasi antarbuaya adalah 

suasana yang kadang-kadang disebut setting of communication, 

yakni tempat (ruang, space) dan waktu (timumpan balik, suasana, 

e) serta suasana (sosial psikologis) ketika komunikasi antarbudaya 

berlangsung. Suasana itu berkaitan dengan waktu waktu (jangka 

pendek/panjang, jam/hari/minggu/bulan/tahun) yang tepat untuk 

bertemu/berkomunikasi, sedangkan tempat (rumah, kantor, rumah 

ibadah) untuk berkomunikasi, kualitas relasi (formalitas, 
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informalistas) yang berpengaruh terhadap komunikasi antarbudaya 

(Liliweri, 2013. 30). 

8. Gangguan 

Gangguan dalam komunikasi antarbudaya adalah segala 

sesuatu yang menjadi penghambat laju pesan yang akan ditukar 

antara komunikator dengan komunikan, tau paling fatal adalah 

mengurangi makna pesan antarbudaya. Gangguan menghambat 

komunikan menerima pesan dan sumber pesan. Gangguan (noise) 

dikatakan ada dalam satu sistem komunikasi bila dalam membuat 

pesan yang disampaikan berbeda dengan pesan yang diterima. 

Ganggguan itu dapat bersumber dari unsur-unsur komunikasi, 

misalnya komunikator, komunikan, pesan, media/saluran yang 

mengurangi usaha bersama untuk memberikan makna yang sama 

atas pesan. 

Gangguan yang bersumber dari komunikator dan 

komunikan misalnya karena perbedaan status sosial dan budaya 

(stratifikasi sosial, jenis pekerjaan, faktor usia), latar belakang 

pendidikan (tinggi pendidikan) dan pengetahuan (akumulasi 

pengetahuan terhadap tema yang dibicarakan), ketrampilan 

(kemampyuan untuk memanipulasi pesan) berkomunikasi. 

Sementara itu gangguan yang berasal dari pesan misalnya 

perbedaan pemberian makna atas pesan yang disampaikan secara 

verbal, (sinonim, homonim, denotatif dan konotatif), perbedaan 
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tafsir atas pesan non verbal (bahasa isyarat tubuh). Gangguan dari 

media/saluran karena orang salah memilih media yang tidak sesuai 

dengan konteks komunikasi, gangguan situasi-kondisi-suasana 

yang kurang mendukung terlaksannya komunikasi antarbudaya 

(Alo Liliweri, 2013. 30-31).  

2.2.2 Prinsip Komunikasi Antarbudaya 

Devito (2003) menjelaskan prinsip komunikasi antarbudaya 

sebagai berikut: 

1. Relativitas Bahasa 

Gagasan umum bahwa memengaruhi pemikiran dan 

perilaku paling banyak disuarakan oleh para antropologis 

linguistik, pada akhir tahun 1920-an dan disepanjang tahun 1930-

an dirumuskan bahwa bahasa mempengaruhi proses kognitif. 

Dikarenakan bahasa di dunia sangat berbeda dalam hal 

karakteristik semantik dan strukturnya, orang yang menggunakan 

bahasa yang berbeda juga akan berbeda dalam cara memandang 

dan berfikir tentang dunia. 

2. Bahasa Sebagai Cermin Budaya 

Bahasa mencerminkan budaya. Semakin besar perbedaan 

budaya, semakin besar pula perbedaan komunikasi, baik dalam 

bahasa maupun dalam isyarat-isyarat nonverbal. Semakin besar 

perbedaan antara budaya, semakin sulit pula komunikasi 

dilakukan, yang ditandai dengan banyaknya kesalahan dalam 
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komunikasi, kesalahan kalimat, kesalahpahaman, kesalahan 

persepsi dan semakin banyak potong kompas. 

3. Mengurani Ketidakpastian 

Semakin besar perbedaan budaya, semakin besar 

ketidakpastian dan ambiguitas dalam komunikasi untuk 

mengurangi ketidakpastian sehingga kita dapat lebih baik 

menguraikan, memprediksi dan menjelaskan perilaku orang lain. 

4. Kesadaran Diri dan Perbedaan Antarbudaya 

Semakin besar perbedaan budaya, semakin besar kesadaran 

diri (mindfulness) para partisipan selama komunikasi. Hal ini 

mempunyai konsekuensi positif dan negatif. Positifnya, kesadaran 

diri membuat lebih waspada dan mencegah dalam mengatakan hal-

hal yang mungkin terasa tidak peka atau tidak patut. Negatifnya, 

hal ini membuat kita terlalu berhati-hati, tidak spontan dan kurang 

percaya diri (Ridwan, 2016:35-36).  

2.2.3 Model Komunikasi Antarbudaya 

 

Gambar 2.1 Model Komunikasi Antarbudaya 

William B. Gudykunst dan Young Yun Kim 

Sumber: William B. Gudykunst dan Young Yun Kim 1983  

(Mulyana 2010: 169) 
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Menurut model komunikasi Gudykunst dan Kim, 

kedudukan sender dan receiver adalah sama. Dengan kata lain, 

pribadi A dan pribadi B dapat berperan sebagai pengirim sekaligus 

penerima. Masing-masing priibadi dapat dapat melakukan 

penyandian pesan maupun sekaligus penyandian balik pesan. Pesan 

dari pribadi A dapat juga menjadi umpan balik pribadi B. 

Demikian pula sebaliknya (Mulyana 2010: 171). 

Dalam penyampaian pesan, ada faktor yang mempengaruhi 

receiver untuk menanggapi pesan itu. Faktor-faktor tersebut berupa 

filter konseptual yang terdiri atas faktor budaya, sosiobudaya, 

psikobudaya dan lingkungan. 

Lingkungan paling dalam mengandung interaksi antara 

penyandian pesan dan penyandian pesan balik pesan, dikelilingi 

tiga lingkaran lainnya yang merepresentasikan pengaruh budaya, 

sosiobudaya dan psikobudaya. Ketiga lingkaran dengan garis 

putus-putus mencerminkan hubungan faktor yang tidak dapat 

dipisahkan dan saling mempengaruhi. Lingkungan mempengaruhi 

kita dalam menyandi dan menyandi balik pesan. Lokasi geografis, 

iklim, situasi arsitektual (lingkungan fisik), dan persepsi atas 

lingkungan tersebut mempengaruhi cara kita menafsirkan 

rangsangan yang datang dan prediksi yang dibuat mengenai 

perilaku orang lain.  
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Pada saat berkomunikasi antara pedagang Malang dengan 

pedagang Surabaya komunikasi yang terjalin dapat dikatakan 

efektif. Karena latar belakang budaya antara Malang dan Surabaya 

memiliki karakteristik budaya yang mirip, seperti bahasa dalam 

berkomunikasi. Berbeda pula jika, pedagang Malang 

berkomunikasi dengan pedagang Madura, komunikasi yang terjalin 

belum tentu efektif. Karena latar belakang budaya atau 

karakteristik budaya yang jauh berbeda membuat kedua pedagang 

dengan latar belakang budaya yang jauh berbeda ini harus 

melakukan penyesuaian satu sama lain untuk menciptakan 

komunikasi yang efektif.  

2.2.4 Fungsi Komunikasi Antarbudaya 

a. Fungsi Pribadi 

Fungsi pribadi adalah fungsi-fungsi komunikasi yang ditunjukan 

melalui perilaku komunikais yang bersumber dari seorang 

individu.  

1. Menyatakan Identitas Sosial 

Dalam proses komunikasi antarbudaya terdapat beberapa 

perilaku komunikasi individu yang digunakan untuk menyatakan 

identitas diri maupun identitas sosial. Perilaku itu dinyatakan 

melalui tindakan berbahasa baik secara verbal dan non verbal. Dari 

perilaku berbahasa itulah dapat di ketahui identitas diri maupun 

sisial, misalnya dapat diketahui asal-usul suku bangsa, agama, 
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maupun tingkat pendidikan seseorang. Pak jago adalah orang Jawa, 

karena itu dia menyatakan identitasnya dengan bahasa jawa. 

Sedangkan Fatoni adalah orang Madura, karena itu dia 

menggunakan bahasa Madura. 

2. Menyatakan Integrasi Sosial 

Inti konsep integrasi sosial adalah menerima persatuan dan 

kesatuan antarpribadi, antarkelompok namun tetap mengakui 

perbedaan-perbedaan yang diakui oleh setiap unsur. Perlu 

dipahami bahwa salah satu tujuan komunikasi adalah memberikan 

makna yang sama atas pesan yang dibagi antara komunikator 

dengan komunikan. Dalam kasus komunikasi antarbudaya yang 

melibatkan perbedaan budaya antar komunikator dengan 

komunikan maka integasi sosial merupakan tujuan utama 

komunikasi. Dan prinsip utama dalam proses pertukaran pesan 

komunikasi antarbudaya adalah saya memberlakukan anda dan 

bukan sebagaimana yang saya kehendaki. Dengan demikian 

komunikator dengan komunikan dapat meningkatkan integrasi 

sosial atas relasi mereka.  

3. Menambah Pengetahuan 

Komunikasi antarpriibadi ataupun antarbudaya akan 

menambah pengetahuan bersama karena pihak yang berkomunikasi 

saling mempelajari kebudayaan masing-masing. 
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4. Melepaskan diri atau jalan keluar 

Komunikasi adakalanya ditunjukan untuk melepaskan diri 

atau mencari jalan keluar atas masalah yang dihadapi seseorang. 

Pilihan komunikasi seperti ini disebut komunikasi yang berfungsi 

menciptakan hubungan yang komplementer dan hubungan yang 

simetris.  

b. Fungsi sosial 

Fungsi sosial adalah fungsi komunikasi yang ditunjukan 

melalui perilaku komunikasi yang bersumber dari masyarakat luas. 

Beberapa fungsi komunikasi antarbudaya sebagai berikut: 

1. Pengawasan 

Komunikasi antarbudaya anatar komunikator dan 

komunikan yang berbeda kebudayaan berfungsi saling mengawasi. 

Dalam komunikasi antarbudaya, fungsi ini bermanfaat untuk 

menginformasikan “perkembangan” tentang lingkungan. Fungsi ini 

lebih dilakukan oleh media massa yang menyebarkuaskan secara 

rutin perkembangan peristiwa yang terjadi di sekitar meskipun 

peristiwa yang terjadi dalam sebuah kontek kebudayaan yang 

berbeda.  

2. Menjembatani 

Dalam proses komunikasi antarbudaya, fungsi komunikasi 

yang dilakaukan antara dua orang yang berbeda merupakan 

jembatan budaya akan perbedaan diantara kedua pihak. Fungsi 
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menjembatani itu dapat terkontrol melalui pesan-pesan yang 

dipertukarkan, keduanya saling menjelaskan perbedaan tafsir atas 

sebuah pesan sehingga menghasilkan makna yang sama. 

3. Sosialisasi Nilai 

Fungsi sosisalisasi adalah mengajarkan dan 

memperkenalkan nialai-nilai kebudayaan suatu masyarakat pada 

masyarakat lain. Dalam komunikasi anatarbudaya sering kali 

tampil perilaku komunikasi non verbal yang kurang dipahami, 

namun yang lebih penting adalah cara menangkap nilai yang 

terkandung dalam gerakan tubuh, gerakan imaginer, pihak yang 

diajak komunikasi. 

4. Menghibur 

Fungsi menghibur juga sering tampil dalam proses 

komunikasi antarbudaya. Beberapa acara yang ditampilkan stasiun 

televisi yang menyajikan humor-hukor yang segar memberikan 

gambaran tentang cara orang-orang sibuk yang memnfaatkan 

waktu luang untuk mengunjungi teater dan menikamati 

pertunjukan humor. 

2.3 Teori  Anxiety/Uncertainty Management Theory (Teori Pengelolaan 

Kecemasan/Ketidakpastian).  

Budaya yang dimiliki seseorang sangat menentukan bagaimana 

cara berkomunikasi, artinya cara seseorang dalam berkomunikasi dengan 

orang lain apakah dengan orang yang sama budaya maupun dengan orang 
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yang berbeda budaya, karakter budaya yang sudah tertanam sejak kecil 

sulit untuk dihilangkan, karena budaya adalah suatu cara hidup yang 

berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan 

diwariskan dari generasi ke generasi (Tubbs-Sylvia Moss, 1996:237). 

Dalam teori  Anxiety/Uncertainty Management Theory (Teori 

Pengelolaan Kecemasan/Ketidakpastian). Teori yang di publikasikan 

William Gudykunst ini memfokuskan pada perbedaan budaya pada 

kelompok dan orang asing. Ia berniat bahwa teorinya dapat digunakan 

pada segala situasi dimana terdapat perbedaan diantara keraguan dan 

ketakutan. Ia menggunakan istilah komunikasi efektif kepada proses-

proses meminimalisir ketidakmengertian. Gudykunst menyakini bahwa 

kecemasan dan ketidakpastian adalah dasar penyebab dari kegagalan 

komunikasi pada situasi antar kelompok. Terdapat dua penyebab dari mis 

interpretasi yang berhubungan erat, kemudian melihat itu sebagai 

perbedaan pada ketidakpastian yang bersifat kognitif dan kecemasan yang 

bersifat afeksi- suatu emosi. 

Teori Anxiety/Uncertainty Management dikemukakan oleh 

William Gundykunst. Gundykunst merupakan Profesor Speech 

Communication di California State University. Gundykunst ingin teory 

yang dikemukakanya dapat diaplikasikan dalam berbagai situasi dimana 

perbedaan antar manusia menimbulkan keraguan dan ketakutan. 

Gundykunst berasumsi bahwa seseorang akan merasakan dirinya sebagai 

orang asing pada saat ada pertemuan antar budaya. Orang tersebut akan 
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merasakan kegelisahan dan ketidakpastian, dan merasa tidak naman dan 

tidak tau harus bagaimana dirinya bersikap. Teori ini memfokuskan pada 

perbedaan budaya pada kelompok asing atau orang asing. Teori ini 

bertujuan untuk dapat digunakan dalam  segala situasi dimana terdapat 

keraguan dan ketidakpastian diantara dua orang tersebut. Gundykunst juga 

meyakini bahwa kecemasan dan ketidakpastian merupakan penyebab dari 

kegagalan komunikasi di dalam sebuah situasi 

Komunikasi yang efektif dapat terjadi apabila seseorang dapat 

memprediksi dan menjelaskan perilaku pihak yang lain. Gundykunst 

menggunakan istilah komunikasi efektif merupakan proses untuk 

meminimalkan kesalahpahaman. Namun penulis lain menggunakan istilah 

ketepatan (accuracy), kebenaran (fidelity), pemahaman 

(understanding) untuk istilah yang sama. William Hollen yang merupakan 

salah satu guru dari Gundykunst mecoba berpendapat 4 level dalam 

kompetensi komunikasi: 

a. Unconscious incompetence 

Salah mengartikan perilaku dalam kondisi tidak sadar.  

b. Conscious incompetence 

Diketahui mengetahui salah mengartikan sesuatu namun tidak berusaha 

untuk memperbaikinya. 

c. Conscious competence 

Memikirkan komunikasi yang akan dilakukan agar menjadi efektif 
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d. Unconscious competence 

Mengembangkan ketrampilan berkomunikasi tanpa berfikir bagaimana 

berbicara dengan orang lain. 

Penyebab dasar kegagalan komunikasi antar kelompok menurut 

Gundykunst adalah kecemasan dan ketidakpastian. Dua penyebab dari kesalahan 

dalam menafsirkan saling berhubungan satu sama lain. Kecemasan didefinisikan 

sebagai perasaan gelisah, tekanan, khawatir atau takut akan hal yang terjadi. 

Sedangkan ketidakpasrtian adalah pikiran. Dalam proses komunikasi, semakin 

tinggi ketidakpastian seseorang maka akan semakin rendah keberhasilan 

komunikasi yang akan dilakukannya. Dengan kata lain, proses komunikasi 

dilakukan untuk mengurangi ketidakpastian sehingga tujuan dari komunikasi 

tersebut dapat tercapai. Konsep kecemasan digunakan oleh Gundykunst untuk 

menjelaskan proses penyesuaian budaya, ketidakpastian digunakan untuk 

memprediksi perilaku orang lain. 

Konsep-konsep dasar Anxiety/Uncertainty Management Theory: 

a. Diri dan konsep diri 

 Meningkatnya kebanggaan (self-esteem) dalam diri pada saat 

berinteraksi dengan orang lain akan menaikan kemampuan kita dalam hal 

mengatur kecemasan. 

b. Motivasi untuk berinteraksi dengan orang asing 

 Meningkatnya kebutuhan untuk masuk ke dalam kelompok pada 

saat berinteraksi dengan orang asing akan menaikan kecemasan kita. 
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c. Reaksi terhadap orang asing 

 Meningkatnya ketrampilan dalam diri untuk secara kompleks 

memproses informasi mengenai orang asing akan menaikkan 

kemampuan dalam hal memprediksi perilaku secara akurat. 

d. Kategori sosial dari orang-orang asing 

 Semakin meningkatnya persamaan personal yang dirasakan antara 

diri dengan orang asing, maka akan tinggi pula kemampuan untuk 

mengontrol kecemasan dan kemampuan kita dalam memprediksi perilaku 

mereka secara akurat. 

e. Proses situasional 

  Meningkatnya situasi informal pada saat kita berkomunikasi 

dengan orang asing yang kemudian menghailkan penurunan kecemasan 

kita dan meningkatnya kepercayaan diri kita dalam memprediksi perilaku 

orang asing. 

f. Hubungan dengan orang asing 

  Meningkatnya ketertarikan terhadap orang asing akan 

menghasilkan penurunan kecemasan dan meningkatnya percaya diri kita 

dalam hal memprediksi perilaku orang lain. 

Adanya kenyakinan dari komunikan agar komunikasi tetap berjalan 

dengan baik sesuai dengan harapan, telah menjalankan proses komunikasi 

sesuai dengan harapan. Harapan tersebut pada dasarnya adalah bentuk 

harapan dari masing-masing pihak yang melakukan komunikasi dengan 

dukungan berbagai komunikasi yang digunakan. Sikap saling toleransi yang 
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ditunjukkan oleh pedagang di Pasar Dinoyo Kota Malang menjadikan proses 

komunikasi dapat berjalan dengan baik dan toleransi antar pedagang yang 

berbeda etnis dapat dilakukan dengan baik. 


