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Kata Pengantar 

 

Komunikasi antar budaya, bukanlah hal baru. Sejak awal pera-

daban manusia, dibentuk kelompok suku, kontak antarbudaya 

terjadi setiap kali orang-orang dari satu suku ditemui anggota 

suku lain dan menemukan bahwa mereka berbeda. Kadang-

kadang perbedaan ini, tidak disertai adanya kesadaran multikul-

tural dan toleransi, dan menimbulkan kecenderungan manusia 

untuk menanggapi orang lain secara dengki. Salah satu alasan 

penting untuk mempelajari komunikasi antarbudaya adalah 

kesadaran untuk menimbulkan identitas budaya kita sendiri. 

Studi komunikasi antarbudaya dimulai sebagai perjalanan ke 

budaya lain dari realitas dan berakhir sebagai sebuah perjalanan 

ke dalam budaya sendiri. 

Komunikasi antarbudaya adalah konsep yang sering dirancukan 

dengan konsep komunikasi lintasbudaya. Buku ini berusaha 

membahas tentang konseptualisasi komunikasi antarbudaya dan 

komunikasi lintasbudaya. Selain membahas kedua konsep terse-

but, buku ini diawali dengan pembahasan mengenai alasan 

mempelajari komunikasi antarbudaya, juga tentang karakteristik 

komunikasi antarbudaya dan asumsi dasar dalam komunikasi 

antarbudaya. 

Bagian kedua buku ini membahas mengenai konsep komunikasi 

antarbudaya yang mindful. Bagian ini diawali dengan kajian 

mengenai identitas. Bagaimana posisi identitas dalam kajian 

komunikasi antarbudaya. Bagaimana identitas dibentuk dan 

dikembangkan oleh individu. Selanjutnya dibahas juga menge-

nai beragam identitas, teori negosiasi identitas. 
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Dalam buku ini juga dibahas mengenai orientasi nilai dan perte-

muan antarbudaya, dimensi nilai menurut Hofstede, orientasi 

konteks rendah dan konteks tinggi.  

Dalam buku ini juga membahas mengenai komunikasi verbal 

dan non verbal dalam konteks komunikasi antarbudaya. Bahasa 

menjadi kunci dalam proses komunikasi, khususnya terlebih 

komunikasi antarbudaya. 

Konteks-konteks komunikasi antarbudaya beserta contoh apli-

katif juga dibahas dalam buku ini sebagai gambaran mengenai 

bidang kajian ini, baik konteks pendidikan, dan kesehatan. Yang 

tidak kalah pentingnya adalah kajian mengenai konflik dalam 

kajian komunikasi antarbudaya beserta contoh terkini. Pembaha-

san mengenai kompetensi komunikasi antar-budaya menjadi 

bahasan juga dalam buku ini. Dengan kompetensi komunikasi 

antarbudaya, tiap orang dapat menghindari maupun menyele-

saikan konflik yang berpotensi muncul dalam setiap proses 

komunikasi.  

Penulis berharap tulisan sederhana dalam buku ini mampu 

membuka dan memperluas wawasan mengenai kajian komuni-

kasi khususnya komunikasi antarbudaya, dan dalam aplikasinya 

mampu menjadikan kita sebagai komunikator dan komunikan 

yang kompeten dalam proses komunikasi antarbudaya. Semoga. 

 

Bangkalan, September 2019 

 

Penulis  
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BAB I 

KOMUNIKASI ANTARBUDAYA : Suatu Pengantar 

 

Ketika memasuki abad ke-21, ada hal urgens yang kita sadari 

bahwa kita perlu meningkatkan pemahaman kita tentang orang-

orang dari beragam etnis dan latar belakang budaya. Saat berin-

teraksi dengan mereka, selalu muncul kemungkinan kesalahpa-

haman antarpribadi, friksi hingga konflik antar budaya. Dengan 

perubahan cepat dalam ekonomi global, teknologi, transportasi, 

dan kebijakan imigrasi, dunia menjadi komunitas kecil yang 

saling bersinggungan. Kita berada dalam dalam peningkatan 

kontak dengan orang-orang yang secara budaya berbeda, dan 

bekerja berdampingan dengan mereka. Kontak antarbudaya 

dapat terjadi di tempat kerja dengan rekan kerja yang memiliki 

keragaman kelas, keyakinan budaya yang berbeda, nilai-nilai, 

dan gaya komunikasi. Untuk mencapai komu-nikasi antarbudaya 

yang efektif, kita harus belajar mengelola perbedaan secara flek-

sibel dan mindfull. 

Studi komunikasi antarbudaya adalah tentang studi perbedaan 

budaya yang benar-benar "membuat perbedaan" dalam pertemu-

an antar budaya. Studi komunikasi antarbudaya juga tentang 

bagaimana upaya memperoleh alat konseptual dan keterampilan 

untuk mengelola perbedaan secara kreatif. Tujuan tulisan pada 

bagian ini ada tiga. Pertama adalah untuk menguraikan alasan 

mengapa kita harus mempelajari studi komunikasi antarbudaya. 

Yang kedua adalah menjelaskan apa itu komunikasi antar-

budaya. Yang ketiga adalah ringkasan dari lima asumsi Inti 

tentang komunikasi antar budaya. 
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Mengapa Mempelajari Komunikasi Antarbudaya? 

 

Ada banyak alasan praktis untuk mempelajari komunikasi antar 

budaya. Alasan mempelajari dan memahami komunikasi lintas-

budaya secara garis besar dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu tren 

keragaman global, tren keragaman domestik, dan peluang pem-

belajaran antarpribadi. 

Trend Keragaman Global 

Keragaman tempat kerja di tingkat global mewakili peluang dan 

tantangan bagi individu dan organisasi. Untuk mengembangkan 

peluang ini, individu dan organisasi yang berada di garis depan 

di tempat kerja harus menghadapi tantangan dunia sebagai 

pemimpin global. Adler (1995) mengemukakan bahwa para 

pemimpin global di dunia saat ini perlu bekerja pada lima kom-

petensi lintas budaya: (1)memahami lingkungan politik, budaya, 

dan bisnis di seluruh dunia dari perspektif global; (2)mengem-

bangkan beberapa perspektif budaya dan pendekatan untuk 

melakukan bisnis; (3)terampil dalam bekerja dengan orang-

orang dari berbagai budaya secara bersamaan;  
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(4)beradaptasi dengan nyaman untuk hidup dalam budaya yang 

berbeda; dan (5)belajar berinteraksi dengan kolega internasional 

secara setara, bukan dari posisi superior — inferior. Singkatnya, 

para pemimpin global harus menempa visi transkultural yang 

tidak terikat oleh satu definisi nasional. Para pemimpin global 

harus dapat mengkomunikasikan visi ini dengan jelas kepada 

orang lain. Para pemimpin global juga harus memiliki kete-

rampilan komunikasi yang diperlukan untuk menerjemahkan 

visi ini menjadi langkah konkrit dan praktik di tempat kerja 

yang beragam. Singkatnya, para pemimpin global perlu mem-

praktikkan keterampilan kompetensi komunikasi transkultural. 

Bisnis yang sukses saat ini tergantung pada globalisasi yang 

efektif. Globalisasi yang efektif, sebagian, tergantung pada per-

masalahan dengan tenaga kerja yang beragam. Faktor-faktor 

yang berkontribusi pada keragaman tenaga kerja di tingkat inter-

nasional salah satunya dipengaruhi oleh kebijakan regional dan 

internasional dengan komitmen pada perjanjian dan kerja-sama 

seperti, pengembangan blok perdagangan regional (misalnya, 

Uni Eropa; Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara, atau 

NAFTA), teknologi komunikasi (misalnya, faks, E-mail, 

Internet), dan kebijakan pekerja asing atau pekerja tamu (mis. 

pekerja migran Turki di Jerman) di tingkat internasional. Dalam 

era ekonomi global ini, tidak dapat dihindari bahwa karyawan 

dan pelanggan dari budaya yang berbeda saling berhubungan 

secara konstan. Mereka bertransaksi, sambil sekaligus merun-

dingkan berbagai sisi perbedaan budaya mereka. 

Menurut laporan Workforce 2020 terbaru (Judy & D'Amico, 

1997), dalam kurun waktu 15 tahun (1980-1995), perdagangan 

internasional tumbuh sekitar 120% di tingkat global. Empat dari 

setiap lima pekerjaan baru di Amerika Serikat dihasilkan 

sebagai akibat langsung dari bisnis internasional.  
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Selain itu, 33% laba perusahaan AS diperoleh melalui perdaga-

ngan impor—ekspor. Bahkan jika kita tidak berani keluar dari 

perbatasan nasional kita, ekonomi global, dan karenanya kontak 

global, menjadi bagian penting dari kehidupan kerja kita sehari-

hari (Brake, Walker, & Walker, 1995). 

Untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang lain yang 

berbeda latar belakang budaya, setiap warga negara perlu mem-

pelajari konsep dasar dan keterampilan komunikasi antar budaya 

yang penuh perhatian.  

Berikut beberapa fakta tentang realitas tempat kerja di Amerika 

Serikat menunjukkan perlunya tindak lanjut masalah komuni-

kasi antarbudaya dalam praktek (Samovar dkk,2010): 

 Meskipun sebagian besar karyawan internasional AS 

dianggap kompeten secara teknis, mereka tidak memiliki 

keterampilan komunikasi antar budaya yang efektif untuk 

melakukan memuaskan dalam budaya baru. 

 Tingkat kegagalan bisnis di luar negeri. Dari angka pelaku 

bisnis yang gagal, sekitar 15-40% untuk personel bisnis A.S 

dikembalikan di awal-awal kerja mereka, sedangkan kurang 

dari 50% memiliki kinerja yang memadai. 

 Diperkirakan bahwa perusahaan AS saja kehilangan $ 2 

miliar per tahun dalam biaya langsung karena kasus 

pengembalian diawal. 

Bisnis A.S. sering mengabaikan bidang kompetensi komunikasi 

antarbudaya dalam proses pemilihan personil mereka di luar 

negeri. Sementara banyak pendatang dipersiapkan dengan baik 

secara teknis untuk tugas mereka di luar negeri, mereka gagal 

memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk berfungsi secara 

efektif dalam lingkungan budaya baru. 
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Di luar bisnis global, semakin banyak orang yang bekerja dalam 

penugasan di luar negeri seperti layanan pemerintah, layanan 

kemanusiaan, layanan pasukan perdamaian, dan pendidikan 

internasional. Memperoleh pengetahuan dan keterampilan 

komunikasi antar budaya yang sadar mindfull adalah langkah 

pertama yang diperlukan untuk menjadi warga global abad ke-

21. 

Trend Keragaman Domestik 

Studi tentang komunikasi lintas budaya dalam masyarakat 

domestik  di Amerika sangat penting karena beberapa alasan. 

Pertama, imigran, anggota kelompok minoritas, dan wanita 

berjumlah sepertiga dari total pendatang baru di angkatan kerja 

Amerika dalam dekade berikutnya. Kedua, menurut perkiraan 

ada penurunan angkatan kerja domestik Amerika sekitar 10%  

dari angka awal 78% menjadi 68%  pada tahun 2020. Dengan 

demikian, sekitar sepertiga dari total tenaga kerja AS akan 

terdiri dari imigran (bukan penutur Bahasa Inggris) dan anggota 

grup minoritas. Ketiga, selama 20 tahun ke depan, angkatan 

kerja AS dari Asia dan kawasan Latin akan tumbuh secara 

dramatis hingga 6%  dan 14%, masing-masing (sebagian besar 

di Selatan dan Barat Amerika Serikat), dan bagian Afrika Orang 

Amerika dalam angkatan kerja akan tetap konstan, sebesar 11% 

(Judy & D'Arnico, 1997). Keempat, selama 20 tahun ke depan, 

orang Amerika Latin / aakan mencapai 47% dari pertumbuhan 

populasi di Amerika Serikat; sementara dari Afrika Amerika 

akan menyumbang 22%; Amerika keturunan Asia dan anggota 

kelompok minoritas lainnya akan berjumlah 18% dari pening-

katan ini. Eropa-Amerika akan menyumbang hanya 13% dari 

pertumbuhan populasi.  

Belajar memahami perbedaan budaya seperti itu akan menjadi 

langkah besar menuju pembangunan komunitas multikultural 

yang lebih harmonis. 
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Di luar dimensi keanekaragaman budaya domestik, ada banyak 

dimensi keanekaragaman lain yang dianggap penting oleh 

individu yang berbeda. Istilah keragaman mengacu pada spek-

trum variasi manusia yang kaya. Loden dan Rosener (1991:18) 

menyatakan bahwa "keragaman adalah keberbedaan atau 

kualitas-kualitas manusia yang berbeda dari kita sendiri dan di 

luar kelompok-kelompok di mana kita berada, tetapi hadir dalam 

individu dan kelompok lain. Dengan kata lain orang-orang yang 

berbeda dari kita sepanjang satu atau beberapa dimensi seperti 

usia, etnis, jenis kelamin, ras, orientasi seksual / pengaruh, dan 

sebagainya " 

Menurut Loden & Rosener (1991:18) ada dua perangkat yang 

menjelaskan tentang dimensi keragaman  dalam budaya apa pun. 

Pertama dimensi primer  keanekaragaman, mengacu pada 

"perbedaan manusia bawaan sejak lahir dan/atau yang mem-

berikan dampak penting pada sosialisasi awal kita dan dampak 

berkelanjutan sepanjang hidup kita". Dimensi ini misalnya, 

etnis, jenis kelamin, usia, kelas sosial, kemampuan fisik, dan 

orientasi seksual. Kedua, dimensi sekunder, yang mengacu pada 

kondisi yang dapat diubah lebih mudah daripada dimensi 

primer, termasuk "perbedaan yang bisa berubah yang kita 

peroleh, buang, dan/atau modifikasi sepanjang hidup kita, yang 

sebagian besar kurang menonjol daripada inti", misalnya, tingkat 

pendidikan, pengalaman kerja, dan hasil. Dimensi keanekara-

gaman lebih mengarah pada dimensi sekunder, yang  memben-

tuk citra diri kita masing-masing dan mengarahkan pemikiran, 

perasaan, dan perilaku kita.  

Selain itu, orang lain sering berinteraksi dengan kita dalam 

pertemuan awal berdasarkan stereotip, penggambaran berbasis 

kelompok. 
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Individu dapat mendefinisikan dimensi identitas primer dan 

sekunder secara berbeda, tergantung pada tahap kehidupan 

khusus mereka. Misalnya, identitas usia mungkin bukan 

identitas yang penting bagi orang dewasa muda berusia 20-an, 

sedangkan itu menjadi sangat menonjol untuk orang dewasa 

yang lebih tua di usia 60-an. Orang berusia 20-an mungkin tidak 

membahas masalah pensiun, sedangkan orang dewasa dalam 

tahap kehidupan selanjutnya mungkin menganggap topik-topik 

itu penting.  

Peluang Belajar  Secara Personal 

Ketika kita memasuki abad ke-21, kontak langsung dengan 

orang lain yang berbeda di lingkungan, sekolah, dan tempat 

kerja kita adalah bagian yang tak terhindarkan dari kehidupan. 

Setiap kontak antar budaya dapat menimbulkan disonansi atau 

tekanan identitas karena atribut seperti aksen asing, cara berbi-

cara, cara melakukan sesuatu, dan cara ekspresi nonverbal. Di 

tempat kerja global, orang membawa berbagai kebiasaan kerja 

dan praktik budaya yang berbeda. Sebagai contoh, orang yang 

berbeda budaya mungkin tampak mendekati kerja tim dan tugas 

pemecahan masalah secara berbeda. Mereka mungkin tampak 

memiliki orientasi waktu yang berbeda, dan mereka memiliki 

orientasi kebutuhan ruang  yang berbeda pula. Mereka juga 

dapat melihat dan bergerak secara berbeda dari orang lain. 

Sebagian besar dari kita lebih suka menghabiskan waktu dengan 

orang yang mirip dengan kita daripada yang berbeda dengan 

kita. Di antara orang-orang dengan kebiasaan dan pandangan 

yang serupa, kita mampu memprediksi perilaku dalam  interaksi. 

Di antara orang-orang dengan kebiasaan pembeda dan aturan 

komunikasi, kita sering mengalami interaksi yang sulit 

diprediksi. Dalam lingkungan budaya yang akrab, kita merasa 

lebih aman dan nyaman. 
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Dalam lingkungan budaya yang tidak dikenal, kita mengalami 

kerentanan dan ancaman emosional. Inilah penjelasan mengapa 

orang lebih menyukai untuk berinte-raksi dengan kelompok atau 

individu yang memiliki kesamaan dengan mereka. Kita lebih 

suka bergaul dengan orang yang memiliki hobbi yang sama, asal 

daerah yang sama, maupun kesamaan lainnya.  

Namun, waktu dan energi yang kita investasikan dalam belajar 

untuk berurusan dengan perasaan ketidaknyamanan sendiri dan 

mengurangi ketidaknyamanan orang lain dapat terbayar  secara 

substansial dalam jangka panjang. Melalui cermin orang lain 

kita belajar mengenal diri kita sendiri. Melalui ketidaknyamanan 

dan kecemasan kita sendiri, kita belajar dengan tenang dan 

tumbuh dalam keragaman Menghadapi orang lain yang berbeda 

membantu kita mempertanyakan cara berpikir dan berperilaku 

kita. Mengenal orang asing yang berbeda membantu kita melihat 

dunia lain berdasarkan  pengalaman orang lain yang berbeda 

dari kita. 

Dari sudut pandang kreativitas manusia, kita belajar lebih 

banyak dari orang-orang yang berbeda dibanding yang mirip 

dengan kita. Pada tingkat individu, kreativitas melibatkan proses 

"menerima ide-ide baru, melalui ketidaknyamanan sementara, 

kita belajar kompromi dan mencoba mencapai beberapa akomo-

dasi. Dalam kebanyakan periode kreatif kita belajar tentnag  

keragaman yang luar biasa: ide-ide baru dan pertemuan 

antarbudaya"(Goleman, Kaufman, & Ray, 1992, hal. 173).  

Dalam menyerap ide-ide yang berbeda, penting bagi kita untuk 

menunda cara berpikir kita yang biasa dan mencoba untuk 

melihat berbagai hal dalam perspektif  yang berbeda — dan dari 

sudut yang lain. 
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Sebaliknya, saat  bertemu orang-orang yang mirip dengan kita, 

kita mempraktikkan rutinitas yang sama, dan dengan ritme dan 

hasil yang dapat diprediksi. Dalam bertemu dan bekerja dengan 

orang-orang yang berbeda dari kita, kita mungkin harus membu-

ka pikiran, telinga, mata, dan hati kita dengan secara lebih luas. 

Saat kita memulai program pertukaran pelajar di luar negeri atau 

pergi ke luar negeri karena alasan bisnis, kita harus belajar 

merangkul ketidakpastian dan menghadapi kerentanan kita. 

Kerentanan emosional adalah bagian dari perjalanan pembe-

lajaran lintas budaya. Dengan kerentanan penuh perhatian, kita 

dapat mendengarkan dengan penuh perhatian dan melihat 

berbagai hal melalui lensa baru. 

Kemampuan kita untuk berkomunikasi secara efektif dengan 

orang asing yang berbeda budaya akan membantu kita untuk 

mengungkap keragaman dan "kelayakan" kita sendiri. Seperti 

yang Edward T Hall (1985) simpulkan, 

Manusia adalah spesies yang sangat kaya dan berbakat dengan 

potensi di luar apa pun yang memungkinkan untuk direnungkan 

bahwa...tampaknya tugas terbesar kita, tugas kita yang paling 

penting, dan tugas kita yang paling strategis adalah belajar 

sebanyak mungkin tentang diri kita sendiri [..] Jadi saat manusia 

belajar lebih banyak tentang kepekaan mereka yang luar biasa, 

bakat mereka yang tak terbatas, dan keanekaragaman yang 

berlipat ganda, mereka harus mulai menghargai tidak hanya 

tentang diri mereka sendiri tetapi juga orang lain. (Hall. 185) 

Komunikasi antarbudaya yang mindfull (penuh perhatian) akan 

memperkaya pemahaman tentang beragam makna tentang 

pekerjaan manusia dan keragamannya. Komunikasi yang mind-

full (penuh perhatian) membutuhkan kesabaran, komitmen, dan 

latihan. 
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Kesediaan kita untuk mengeksplorasi dan memahami perbedaan 

budaya dan kompleksitas seperti itu pada akhirnya akan 

memperkaya kedalaman pengalaman hidup kita sendiri.  

 

Apa Itu Komunikasi Antarbudaya? 

"Budaya" adalah konsep yang elastis dan dinamis yang memiliki 

nuansa makna yang berbeda — tergantung pada perspektif 

seseorang. Kata "komunikasi" juga cair dan tunduk pada inter-

pretasi yang berbeda. Sementara budaya dan komunikasi saling 

mempengaruhi satu sama lain, adalah penting untuk membeda-

kan karakteristik dari dua konsep untuk tujuan memahami 

hubungan yang kompleks di antara mereka. Apa itu budaya? 

Apa itu komunikasi antarbudaya? 

Menurut Koentjaraningrat (2002) kebudayaan adalah keseluru-

han sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam 

rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan millik diri manusia 

dengan belajar. Dia membagi kebudayaan atas 7 unsur: sistem 

religi, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, 

sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi dan peralatan 

bahasa dan kesenian. Kesemua unsur budaya tersebut terwujud 

dalam bentuk sistem budaya/adat-istiadat (kompleks budaya, 

tema budaya, gagasan), sistem sosial (aktivitas sosial, kompleks 

sosial, pola sosial, tindakan), dan unsur-unsur kebu-dayaan fisik 

(benda kebudayaan). D'Andrade (1984) membuat konsep 

"budaya" sebagai berikut: Sistem makna yang dipelajari, diko-

munikasikan melalui bahasa alami dan sistem simbol lainnya. 

Dan mampu menciptakan entitas budaya dan indera tertentu dari 

realitas.  
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Melalui sistem makna ini, kelompok orang beradaptasi dengan 

lingkungan dan struktur kegiatan interpersonal mereka. Sistem 

makna budaya dapat diperlakukan sebagai kumpulan penge-

tahuan yang sangat beragam, atau sekelompok norma yang 

dibagi bersama, atau sebagai yang dibagi secara inter-subjektif, 

dibuat secara simbolis, realitas.  

Definisi budaya integratif ini menangkap tiga poin penting. 

Pertama, istilah budaya mengacu pada kumpulan pengetahuan 

yang beragam, realitas yang dibagi, dan norma-norma yang 

terkumpul yang membentuk sistem makna yang dipelajari dalam 

masyarakat parsial. Kedua, sistem makna yang dipelajari ini 

dibagikan dan ditransmisikan melalui interaksi sehari-hari di 

antara anggota kelompok budaya dan dari satu generasi ke 

generasi berikutnya. Ketiga, budaya memfasilitasi manusia 

untuk bertahan hidup dan beradaptasi dengan lingkungan 

eksternal mereka. 

Berdasarkan konseptualisasi budaya D'Andrade, definisi budaya 

dalam buku ini sebagai kerangka referensi yang kompleks yang 

terdiri dari pola tradisi, kepercayaan, nilai, norma, simbol, dan 

makna yang dibagi ke berbagai tingkatan dengan berinteraksi 

dengan anggota komunitas (lihat Gambar 1.1).  
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Gambar 1 : Kebudayaan Sebagai Metafora Gunung Es 

 
Budaya dimetaforakan sebagai gunung es, dimana yang tidak 

nampak justru lebih besar daripada fenomena yang nampak di 

permukaan. Lapisan yang lebih dalam (misalnya Tradisi, keper-

cayaan, nilai-nilai) tersembunyi dari pandangan kami; kita 

hanya melihat dan mendengar lapisan luar sebagai artefak 

budaya teratas (seperti mode, tren, musik pop) dan simbol verbal 

dan nonverbal. Namun, untuk memahami budaya dengan keda-

laman apa pun, kita harus mencocokkan nilai-nilai yang menda-

sarinya secara akurat dengan norma, makna, dan simbolnya 

masing-masing. Seperangkat keyakinan dan nilai yang menda-

sari itulah yang mendorong pemikiran, reaksi, dan perilaku 

orang. Selanjutnya, untuk memahami kesamaan antara individu 

dan kelompok, kita harus menggali lebih dalam ke tingkat 

kebutuhan manusia universal (seperti keselamatan, keamanan, 

martabat / rasa hormat, kontrol, koneksi, makna, kreativitas). 
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Pada tingkat komunal, budaya mengacu pada pola hidup yang 

terpola oleh sekelompok individu yang berinteraksi yang 

berbagi rangkaian tradisi, kepercayaan, nilai, dan norma. Hal ini 

dikenal sebagai budaya normatif sekelompok individu. Pada 

tingkat individu, anggota suatu budaya dapat melampirkan 

tingkat kepentingan yang berbeda pada jangkauan kompleks dan 

lapisan tradisi budaya, kepercayaan, nilai-nilai, dan norma-

norma. Ini dikenal sebagai budaya subyektif individu (Triandis, 

1972). 

Tradisi yang dibagikan secara kultural dapat meliputi mitos, 

legenda, upacara, dan ritual (mis., Merayakan maulid nabi di 

beberapa wilayah muslim di dunia) yang diwariskan dari satu 

generasi ke generasi berikutnya melalui media lisan atau tertulis. 

Keyakinan yang dibagikan secara budaya merujuk pada serang-

kaian asumsi mendasar yang dipegang erat oleh orang dengan 

begitu saja, mutlak diterima, tanpa bertanya. Keyakinan ini 

dapat berputar di sekitar pertanyaan tentang asal usul manusia; 

konsep waktu, ruang, dan realitas; keberadaan makhluk gaib; 

dan makna kehidupan, kematian, dan akhirat. Jawaban yang 

diajukan untuk banyak pertanyaan ini dapat ditemukan di 

agama-agama besar dunia seperti Kristen, Islam, Hindu, dan 

Budha. Orang-orang yang berpegang pada  salah satu dari filsa-

fat agama ini cenderung berpegang teguh pada keyakinan 

mereka pada iman, sering menerima ajaran dasar tanpa bertanya.  

Di luar kepercayaan budaya atau agama yang mendasar, orang 

juga berbeda dalam apa yang mereka anggap penting dalam 

budaya mereka. Nilai-nilai budaya merujuk pada seperangkat 

prioritas yang memandu perilaku yang "baik" atau "buruk", 

perilaku "boleh" atau "tidak boleh", dan tindakan "adil" atau 

"tidak adil" (Kluckhohn & Strodtbeck, 1961).  
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Nilai-nilai budaya (mis., persaingan individu vs harmoni 

kelompok) dapat berfungsi sebagai dasar motivasi untuk bertin-

dak. Nilai-nilai tersebut dapat berfungsi sebagai logika dan 

perencanaan untuk perilaku tertentu. Nilai-nilai tersebut juga 

dapat berfungsi sebagai tujuan akhir yang diinginkan untuk 

dicapai. Untuk memahami berbagai pola komunikasi dalam 

suatu budaya, kita harus memahami nilai-nilai budaya yang 

mengakar disana dan memberi makna pada pola-pola tersebut.  

Norma budaya merujuk pada ekspektasi kolektif dari apa yang 

merupakan perilaku yang pantas atau tidak patut dalam 'situasi 

tertentu. Norma budaya memandu tindakan tertentu (seperti, 

Urutan kegiatan yang sesuai) yang harus kita ikuti dalam situasi 

tertentu (seperti  Bagaimana bersikap pada guru, orang tua, cara 

memperkenalkan diri kepada orang asing). Kalau kepercayaan 

dan nilai-nilai budaya berada didalam dan tidak terlihat, norma-

norma dapat dengan mudah disimpulkan dan diamati melalui 

perilaku. Tradisi budaya, kepercayaan, dan nilai-nilai saling 

berkaitan untuk mempengaruhi pengembangan norma kolektif 

dalam suatu budaya. Seringkali, ketidaktahuan kita tentang 

norma dan aturan budaya yang berbeda dapat menghasilkan 

perselisihan yang tidak disengaja antara kita dan orang-orang 

dari budaya itu. Kita bahkan mungkin tidak menyadari bahwa 

kita telah melanggar norma atau aturan budaya lain dalam 

situasi tertentu. 

Simbol adalah tanda, artefak, kata, gerakan, atau perilaku yang 

mewakili atau mencerminkan sesuatu yang bermakna. Arti atau 

interpretasi yang disematkan pada simbol (contoh Bendera 

nasional) dapat memiliki level objektif dan subyektif. Orang-

orang secara global dapat mengenali negara tertentu dengan 

bendera nasionalnya karena desain dan warnanya.  

 



Komunikasi Antar Budaya Tinjauan Konsep & Praksis  

 

15 

Namun, orang juga bisa mengadakan evaluasi subjektif tentang 

apa arti bendera itu bagi mereka, seperti perasaan kebanggaan 

atau pengkhianatan. Contoh lain seperti itu adalah simbol 

linguistik "rumah." "Rumah" pada tingkat objektif mengacu 

pada "tempat tinggal keluarga." Namun, anggota dari budaya 

yang berbeda mungkin memiliki makna subyektif yang berbeda 

untuk simbol arsitekstur ini. Rumah adalah tempat kelahiran kita 

berada di dalam diri kita, sebuah identitas, karena kita selalu dan 

akan selalu ada di sana dengan semangat relativitas masa lalu, 

sekarang, dan masa depan. 

Simbol linguistik "rumah", untuk individu yang berbeda, dapat 

berkonotasi dengan spiritualitas, kekerabatan, kepemilikan, 

identitas, ruang sakral, dan waktu sakral. Sementara kata 

"rumah" terdengar sederhana, kata itu dapat memunculkan 

beragam makna budaya dan pribadi. Untuk memahami suatu 

budaya, kita perlu mengetahui secara mendalam nilai-nilai dan 

makna simbol-simbol intinya. Seringkali, kita mempelajari nilai-

nilai dan makna komunitas budaya melalui perolehan simbol-

simbol linguistik intinya. 

 

Fungsi Budaya 

Apa fungsi budaya bagi manusia? Mengapa kita membutuhkan 

budaya? Sebagai komponen penting dari upaya manusia untuk 

bertahan hidup dan berkembang di lingkungan khusus mereka, 

budaya memiliki banyak fungsi. Ada lima fungsi budaya: 1) 

makna identitas; 2) inklusi kelompok; 3) regulasi batas antar-

kelompok; 4) adaptasi lingkungan, dan 5) komunikasi budaya. 

Pertama, budaya berfungsi sebagai identitas. Budaya mem-

berikan kerangka acuan untuk menjawab pertanyaan paling 

mendasar dari setiap manusia: Siapakah saya?  
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Keyakinan budaya, nilai-nilai, dan norma memberikan titik 

penahan di mana kita mengaitkan makna dan signifikansi 

dengan identitas kita. Misalnya, dalam budaya melayu peran-

tauan menekankan makna kesuksesan merantau adalah dengan 

pulang ke kampung halaman dan memiliki materi yang berlebih 

dibanding saat masih di kampung asal. Budaya ini menunjukkan 

pencapaian individu. Seseorang dianggap "sukses" ketika dia 

mewujudkan impian kebanyakan orang. Terjemahan dari sukses 

ini adalah pencapaian dan penghargaan yang nyata (seperti karir 

yang patut ditiru, gaji yang bagus, mobil yang diidam-idamkan, 

atau rumah impian). Seseorang yang dapat mewujudkan mimpi-

nya meskipun kadang-kadang keadaan sulit dianggap sebagai 

individu yang "sukses" dalam konteks budaya di sebagian besar 

wilayah Indonesia. 

Dengan demikian, konsep menjadi orang yang "sukses," atau 

"berharga" dan makna yang melekat pada kata-kata tersebut 

berasal dari nilai-nilai menyenangkan budaya yang diberikan. 

Makna identitas yang kita peroleh dalam budaya kita dibangun 

dan dipertahankan melalui komunikasi sehari-hari. Misalnya, 

dalam budaya Cina, makna menjadi orang yang "berharga" 

berarti bahwa individu menghormati orang tuanya setiap saat 

dan peka terhadap kebutuhan keluarganya. Dalam budaya 

Meksiko, seseorang yang "berpendidikan baik" (una persona 

bier educada) berarti bahwa orang tersebut telah diajar dengan 

baik oleh orang tuanya tentang pentingnya "mendemonstrasikan 

hubungan sosial yang terkait (dengan rasa hormat) dan ber-

(Martabat). Oleh karena itu, jika seorang anak disebut mal edu-

cado (tanpa pendidikan), asumsi yang tersirat adalah bahwa 

anak ini tidak menerima pendidikan dari orang tuanya mengenai 

perlakuan orang lain (khususnya orang dalam posisi otoritas) 

dengan hormat. 
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Kedua, budaya memberikan fungsi inklusi kelompok, 

memuaskan kebutuhan kita akan afiliasi keanggotaan kelompok 

tertentu. Budaya menciptakan zona nyaman di mana kita 

mengalami inklusi dalam in group dan perbedaan dengan out 

group. Dalam kelompok kita sendiri, kita  merasa aman. Kita 

tidak harus terus-menerus membenarkan atau menjelaskan 

tindakan kita. Sebaliknya, bila kita berada bersama orang-orang 

dari out group, kita harus waspada dan kita harus menjelaskan 

tindakan kita. 

Perasaan senasib dan rasa solidaritas sering kali ada di antara 

anggota dari kelompok yang sama. Sebagai contoh, dalam 

kelompok budaya kita sendiri, kita berbicara dalam bahasa atau 

dialek yang sama, kita berbagi ritme nonverbal yang sama, dan 

kita dapat memaknai  mood nonverbal satu sama lain dengan 

lebih akurat. Kebutuhan untuk dilihat sebagai berbagi sesuatu 

yang serupa mendorong kita untuk mengidentifikasi diri dengan 

kelompok-kelompok keanggotaan yang menonjol dan melibat-

kan proses umum inklusi berbasis kelompok. 

Namun, dengan orang-orang dari out group yang berbeda, kita 

harus terus melakukan permainan ―tebak-tebakan‖. Kita 

cenderung merasa asing, dan mengalami kecanggungan selama 

interaksi. Perasaan eksklusi atau differmentasi menyebabkan 

kecemasan interaksi dan ketidakpastian. 

Desakan terhadap inklusi kelompok membahas kebutuhan kita 

untuk dilihat sebagai serupa dengan orang lain dan untuk me-

nyesuaikan diri dengan mereka. Kebutuhan inklusi kelompok 

juga menciptakan batasan antara "kita" dan "mereka." 

Ketiga, fungsi pengaturan batas antarkelompok budaya mem-

bentuk sikap kita dalam kelompok dan luar kelompok dalam 

berurusan dengan orang-orang yang secara budaya berbeda.  
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Sikap adalah kecenderungan yang dipelajari yang mempe-

ngaruhi perilaku kita. Budaya membantu kita membentuk sikap 

evaluatif terhadap interaksi in group  dan out group.  

Budaya dapat dianalogikan seperti kacamata. Kacamata ini 

melindungi kita dari paparan sinar matahari dan memberi kita 

kenyamanan. Kacamata juga menghalangi kita untuk melihat 

dengan jelas melalui lensa kita yang berwarna karena perlindu-

ngan yang sama. Singkatnya, budaya memelihara sikap dan 

perilaku etnosentris kita. Istilah etnosentrisme mengacu pada 

kecenderungan kita untuk menganggap praktik budaya kita 

sendiri lebih superior dan menganggap praktik budaya lain lebih 

rendah. Sebagai makhluk budaya, kita semua etnosentris sampai 

taraf tertentu. Kita sering menganggap cara budaya kita sendiri 

dalam memandang dan merasakan jauh lebih "beradab" dan 

"benar" daripada cara-cara budaya lain. Lebih sering daripada 

tidak, kita tidak menyadari bias etnosentris kita sendiri. Kita 

juga dapat menjadi etnosentris tentang berbagai aspek (seperti 

bahasa, arsitektur, sejarah, atau masakan, ilmu) dari budaya atau 

kelompok identitas kita. Kita memperoleh lensa etnosentrisme 

saat kita berada dalam dunia sosial kita sendiri. 

Keempat, budaya memiliki fungsi adaptasi lingkungan. Budaya 

memfasilitasi proses adaptasi antara diri, komunitas budaya, dan 

lingkungan yang lebih besar (yaitu, lingkungan atau habitat 

ekologis). Budaya bukanlah sistem statis. Budaya bersifat 

dinamis dan berubah dengan orang-orang di dalam sistem. 

Budaya berkembang dengan sistem penghargaan dan hukuman 

yang jelas yang memperkuat perilaku adaptif tertentu dan 

memberikan sanksi terhadap perilaku non-adaptif lainnya dari 

waktu ke waktu. Ketika orang menyesuaikan kebutuhan mereka 

dan cara hidup khusus mereka sebagai tanggapan terhadap 

habitat yang berubah, budaya juga berubah.  
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Artefak budaya tingkat permukaan seperti mode atau budaya 

populer berubah lebih cepat daripada elemen budaya tingkat 

dalam seperti kepercayaan, nilai, dan etika. Budaya menghargai 

perilaku tertentu yang sesuai dengan lingkungan dan sanksi 

perilaku lainnya yang tidak cocok dengan  budaya. 

Kelima. Budaya berfungsi dalam komunikasi budaya, yang 

berarti ada koordinasi antara budaya dan komunikasi. Budaya 

memengaruhi komunikasi, dan komunikasi memengaruhi 

budaya. Antropolog Stuart Hall (1959) dengan singkat menya-

takan bahwa budaya adalah komunikasi dan komunikasi adalah 

budaya. Melalui komunikasi, budaya diturunkan, diciptakan, 

dan dimodifikasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

Komunikasi diperlukan untuk mendefinisikan pengalaman 

budaya. Komunikasi budaya membentuk teori implisit yang kita 

miliki tentang perilaku manusia yang tepat dan praktik manusia 

yang efektif dalam konteks sosiokultural tertentu. 

Komunikasi antarbudaya memberi kita satu kerangka atau 

panduan tentang bagaimana interaksi sosial dapat dicapai 

dengan lancar di antara orang-orang dalam komunitas kita 

(Cushman & Cahn, 1985). Komunikasi antarbudaya mengikat 

orang bersama-sama melalui kode linguistik, norma, dan naskah 

yang mereka bagikan. Skrip adalah urutan interaksi atau pola 

komunikasi yang digunakan bersama oleh sekelompok orang 

dalam komunitas bicara (misalnya sekelompok individu yang 

berbagi seperangkat norma umum mengenai praktik komunikasi 

yang tepat.  

Sebagai contoh, orang-orang dalam komunitas dalam komunitas 

tutur tertentu telah menetapkan seperangkat norma apa yang 

merupakan cara yang sopan atau tidak sopan. Dalam budaya 

Apache Barat, tetap diam adalah cara yang paling tepat untuk 

berperilaku ketika bertemu orang asing. 
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Orang Apache Barat tidak merasa perlu untuk 'memperkenalkan' 

diri kepada orang-orang yang kenal satu sama lain. Hal ini 

karena mereka berasumsi, orang asing lah yang akan mulai 

berbicara dengan mereka.  

Cultural communication (Komunikasi budaya) berfungsi untuk 

mengoordinasikan berbagai bagian dari sistem yang kompleks. 

Komunikasi lintas budaya berfungsi sebagai perekat yang meng-

hubungkan level makro (seperti Unit keluarga, pendidikan, 

media, pemerintah) dan level mikro (seperti Kepercayaan, nilai, 

norma, simbol) dari suatu budaya. Suatu perubahan dalam satu 

bagian dari sistem budaya diekspresikan dan digemakan di 

bagian lain dari sistem melalui komunikasi simbolik. Dengan 

demikian, komunikasi mengoordinasi dan mengatur berbagai 

segi budaya dalam arah yang stabil namun dinamis. 

Singkatnya, budaya berfungsi sebagai "jaring pengaman" di 

mana individu berusaha memenuhi kebutuhan mereka akan 

identitas, inklusi, regulasi batas, adaptasi, dan koordinasi 

komunikasi. Budaya memfasilitasi dan meningkatkan proses 

adaptasi individu dalam habitat budaya alami mereka. 

Komunikasi, pada dasarnya, berfungsi sebagai sarana utama 

untuk menghubungkan berbagai kebutuhan yang berbeda ini. 

Menggambar dari fungsi dasar budaya seperti yang dibahas di 

atas, kita sekarang dapat beralih untuk mengeksplorasi karakte-

ristik dan asumsi dari proses komunikasi antarbudaya 

 

Konseptualisasi Komunikasi Antarbudaya dan Komunikasi 

Lintasbudaya 

Terdapat beberapa pengertian komunikasi antarbudaya yang 

telah diuraikan oleh beberapa ahli, diantaranya Fred. E. Jandt 

yang mengartikan komunikasi antarbudaya sebagai interaksi 

tatap muka diantara orang yang berbeda-beda budaya.  
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Komunikasi antarbudaya merupakan bagian dari komunikasi 

multikultural. Colliers dan Thomas mengartikan komunikasi 

antarbudaya sebagai komunikasi yang terjadi diantara orang 

yang memiliki perbedaan budaya. Stephen Dahl sendiri mengar-

tikan komunikasi antarbudaya secara spesifik, yaitu komunikasi 

yang terjadi didalam masyarakat yang berasal dari dua ataupun 

lebih kebangsaan yang berbeda, seperti perbedaan rasial dan 

latar belakang etnik. Definisi lain tentang komunikasi antar-

budaya dikemukakan oleh Stuward L. Tubbs. Beliau mendefini-

sikan komunikasi antarbudaya sebagai komunikasi yang terjadi 

diantara dua anggota yang berasal dari latar belakang budaya 

yang berbeda baik secara rasial, etnik maupun sosial-ekonomi. 

Dari definisi yang telah diuraikan oleh beberapa ahli, maka 

dikemukakan kesimpulan definisi komunikasi antarbudaya, 

yaitu suatu tindak komunikasi dimana para partisipan berbeda 

latar belakang budayanya (Purwasito, 2003:122-124). 

Istilah cross culture atau "lintas budaya" digunakan dalam 

literatur antar budaya untuk merujuk pada proses komunikasi 

yang sifatnya komparatif (misalnya, membandingkan gaya 

konflik dalam budaya X, Y, dan Z), sedangkan istilah inter-

cultural  "antar budaya" digunakan untuk merujuk untuk proses 

komunikasi antara anggota komunitas budaya yang berbeda 

(misalnya, negosiasi bisnis antara importir Belanda dan 

eksportir Indonesia). Singkatnya, dalam komunikasi antar-

budaya, tingkat perbedaan yang ada di antara individu ditentu-

kan terutama dari faktor keanggotaan kelompok budaya seperti 

kepercayaan, nilai, norma, dan naskah interaksi;  

Istilah komunikasi antarkelompok menyiratkan bahwa ada 

tingkat perbedaan yang berasal dari faktor-faktor keanggotaan 

kelompok umum (seperti, etnis, jenis kelamin, kelas sosial). 
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Komunikasi lintas budaya didefinisikan sebagai analisis perban-

dingan dengan mengutamakan hubungan didalam kegiatan 

kebudayaan. Hubungan antara komunikasi lintas budaya dengan 

komunikasi multicultural yaitu terfokus pada hubungan antar-

bangsa tanpa membentuk kultur baru (Purwasito, 2003:125). 

Komunikasi antar budaya terjadi ketika faktor budaya kelompok 

budaya kita memengaruhi proses komunikasi kita — baik pada 

tingkat kesadaran maupun tingkat ketidaksadaran. Individu 

mungkin sadar bahwa ada beberapa perbedaan budaya antara 

mereka dan anggota kelompok lainnya. Meskipun demikian, 

mereka masih perlu mempelajari pengetahuan dan keterampilan 

untuk mengelola perbedaan tersebut secara konstruktif. 

Sebaliknya, individu mungkin tidak menyadari sama sekali 

bahwa ada perbedaan budaya antara mereka sendiri dan orang 

lain yang berbeda. Mereka mungkin mengaitkan kesalahan 

langkah komunikasi dengan faktor lain seperti kepribadian) 

selain faktor tingkat budaya. Mereka mungkin juga sama sekali 

tidak menyadari bahwa benih perselisihan antarbudaya telah 

ditaburkan. 

Namun, jika komunikator antarbudaya terus mengabaikan 

faktor-faktor berbasis kelompok dan orang yang berdampak 

pada pertemuan mereka, salah penafsiran mereka dapat berubah 

menjadi konflik dengan eskalasi besar. Atau, individu dapat 

tetap dalam hubungan yang sangat dangkal tanpa pernah 

memindahkan hubungan ke tingkat yang memuaskan. Untuk 

mengembangkan hubungan antarbudaya atau antarpribadi yang 

berkualitas, komunikator perlu memadukan pengetahuan dan 

keterampilan serta melatih mindfullness dalam proses komuni-

kasi mereka. 
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Mindfullness berarti menyadari perilaku kita sendiri dan orang 

lain dalam situasi tersebut, dan memusatkan perhatian pada 

proses komunikasi yang terjadi di antara kita dan orang lain 

yang berbeda. Sebagai kebalikan dari mindfullness adalah  

Mindlessness, dalam perbandingan, menyiratkan cara kebiasaan 

berpikir dan merupakan perilaku tanpa kesadaran akan niat 

dan/atau emosi kita yang mendasarinya (Langer, 1997; Thich, 

1991, dalam Gudykunst 1997). Dalam komunikasi yang mind-

full, kita menemukan diri kita dan orang lain dalam "aliran" 

momen interaksi. Dalam komunikasi mindlessness, kita terbawa 

oleh kebiasaan kita, emosi reaktif/defensif, atau kognisi etno-

sentris yang bias. Untuk menjadi komunikator yang efektif 

dalam situasi budaya yang berbeda, kita harus terlebih dahulu 

memperhatikan karakteristik berbeda yang membentuk proses 

itu sendiri. 

Komunikasi antarbudaya didefinisikan sebagai proses pertuka-

ran simbolik di mana individu dari dua (atau lebih) komunitas 

budaya yang berbeda menegosiasikan makna bersama dalam 

situasi interaktif. Karakteristik utama dari definisi ini meliputi 

konsep-konsep berikut: pertukaran simbolik, proses, komunitas 

budaya yang berbeda, menegosiasikan makna bersama, dan 

situasi interaktif. 

 

Karakteristik Komunikasi antar budaya  

Dalam setiap proses pertemuan antar budaya, orang mengguna-

kan pesan verbal dan nonverbal untuk menyampaikan ide-ide 

mereka. Karakteristik pertama, pertukaran simbolik, mengacu 

pada penggunaan simbol verbal dan nonverbal antara minimal 

dua individu untuk mencapai makna bersama. Sementara simbol 

verbal mewakili aspek digital dari proses pertukaran pesan kita, 

simbol atau isyarat nonverbal (yaitu, unit komunikasi terkecil 

yang dapat diidentifikasi) seperti senyuman mewakili aspek  
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analogis dari proses pertukaran pesan kita. Aspek komunikasi 

digital mengacu pada informasi konten yang kita sampaikan 

kepada pendengar kita. Hubungan antara isyarat digital (misal-

nya, kata "marah") dan interpretasinya adalah arbitrer. Kata 

"marah" adalah simbol digital yang mewakili perasaan intens 

dan antagonistik. Kata itu sendiri, bagaimanapun, tidak mem-

bawa perasaan: kata adalah orang, sebagai pengguna simbol, 

yang menanamkan kata tersebut dengan emosi yang kuat. 

Sebagai perbandingan, aspek-aspek analogis komunikasi 

merujuk pada makna afektif yang kita sampaikan melalui 

penggunaan isyarat nonverbal. Isyarat nonverbal adalah analog 

karena ada hubungan "kemiripan" antara isyarat nonverbal 

(misalnya., Kerutan) dan interpretasinya (misal tidak menyukai 

sesuatu). Sementara isyarat verbal bersifat diskrit (misalnya 

dengan suara awal dan akhir yang jelas), isyarat nonverbal 

bersifat kontinu (seperti isyarat nonverbal yang berbeda 

mengalir secara bersamaan tanpa awal dan akhir yang jelas) 

sepanjang proses pertukaran pesan. Sementara pesan verbal 

selalu menyertakan penggunaan isyarat nonverbal seperti aksen 

dan intonasi vokal, kita bisa menggunakan saya nonverbal 

Karakteristik kedua, proses, mengacu pada sifat saling tergan-

tung dari pertemuan antar budaya. Begitu dua orang asing 

budaya melakukan kontak dan berusaha berkomunikasi, mereka 

masuk ke dalam hubungan yang saling bergantung satu sama 

lain. Seorang pengusaha Jepang mungkin membungkuk, dan 

seorang pengusaha Amerika mungkin siap berjabat tangan.  

Keduanya juga dapat dengan cepat membalikkan ritual ucapan 

nonverbal mereka dan beradaptasi dengan perilaku masing-

masing. Namun, perubahan postur nonverbal yang cepat ini 

dapat menyebabkan kebingungan lain di saat pertemuan ber-

langsung canggung.  
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Konsep proses mengacu pada dua ide: sifat transaksional dan 

sifat komunikasi yang ireversibel (Barnlund, 1962; Watzlawick, 

Beavin, & Jackson, 1967). 

Sifat transaksional dari komunikasi antarbudaya mengacu pada 

pengkodean simultan (misalnya, pengirim memilih kata-kata 

yang tepat atau gerakan nonver-bal untuk mengekspresikan 

niatnya) dan men-decode (misalnya, penerima menerjemahkan 

kata-kata atau isyarat nonverbal menjadi makna yang dapat 

dipahami) dari pesan yang dipertukarkan. Ketika proses 

decoding penerima cocok dengan proses pengkodean pengirim, 

penerima dan pengirim pesan telah mencapai makna konten 

bersama secara efektif. Sayangnya, yang lebih sering terjadi 

dalam pertemuan antar budaya dipenuhi dengan kesalahpaha-

man dan ―tebakan‖ kedua karena masalah bahasa, perbedaan 

gaya komunikasi, dan perbedaan orientasi nilai. 

Lebih jauh, komunikasi antarbudaya adalah proses yang tidak 

dapat dibatalkan karena penerima dapat membentuk penerimaan 

yang berbeda bahkan dalam hal pesan yang sama. Setelah 

pengirim mengucapkan sesuatu untuk menerima; dia tidak dapat 

mengulangi pesan yang secara sama persis dua kali. Nada suara 

pengirim, kecepatan interaksi, atau ekspresi wajahnya tidak akan 

tetap sama persis. Sulit juga bagi pengirim untuk menarik atau 

membatalkan pesan begitu pesan telah diterjemahkan. Dengan 

demikian, proses komunikasi antar budaya tidak dapat dibalik-

kan (Barnlund, 1962). Komunikasi ditimbulkan oleh adanya 

keperluan untuk mengurangi  ketidak  pastian,  keperluan untuk  

bertindak secara efektif.  

Komunikasi  juga ditimbulkan oleh adanya keperluan untuk 

mempertahankan atau memperteguh keakuan. Komunikasi akan  

berhenti  jika  makna makna yang sudah ada cukup dan dimulai  

lagi jika diperlukan makna-makna yang baru. 
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Karakteristik ketiga, komunitas budaya yang berbeda (different 

cultural communities), didefinisikan sebagai konsep yang luas. 

Komunitas budaya mengacu pada sekelompok individu yang 

berinteraksi dalam unit terbatas yang menjunjung tinggi 

seperangkat tradisi dan cara hidup bersama. Unit ini dapat 

merujuk ke lokasi geografis dengan batas yang jelas seperti 

negara. Unit ini juga dapat merujuk pada seperangkat keyakinan 

dan nilai-nilai bersama yang dilanggani oleh sekelompok 

individu yang menganggap diri mereka bersatu bahkan jika 

mereka tersebar secara fisik (misalnya, orang-orang Yahudi, 

yang meskipun tersebar di seluruh dunia, memandang diri 

mereka sebagai komunitas budaya yang bersatu melalui 

kepercayaan agama mereka). 

Diartikan secara luas, komunitas budaya dapat merujuk pada 

kelompok budaya nasional, kelompok etnis, atau kelompok 

gender. Secara bersamaan, cultural communities (komunitas 

budaya) adalah konstruksi tingkat kelompok (yaitu, cara hidup 

yang berpola) dan rasa subjektif individu dalam keanggotaan 

atau berafiliasi dengan suatu kelompok. Istilah budaya di sini 

digunakan sebagai kerangka acuan atau sistem pengetahuan 

yang digunakan bersama oleh sekelompok besar individu yang 

berinteraksi dalam unit yang terikat. Batas-batas "obyektif" 

suatu budaya dapat atau tidak bertepatan dengan batas-batas 

nasional atau politiknya. Istilah ini juga dapat digunakan pada 

tingkat tertentu untuk merujuk pada cara hidup berpola oleh 

kelompok etnokultural (yaitu, kelompok etnis dalam suatu 

budaya). 

Karakteristik keempat, menegosiasikan makna bersama, 

mengacu pada tujuan umum dari setiap pertemuan komunikasi 

antarbudaya.  
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Dalam negosiasi bisnis antar budaya atau hubungan romantis 

antarbudaya, tingkat perhatian pertama kita adalah bahwa kita 

ingin pesan kita dipahami. Ketika interpretasi makna pesan 

tumpang tindih secara signifikan dengan makna pesan, kita  

telah menetapkan makna tingkat tinggi bersama dalam proses 

komunikasi. Kata "negosiasi" menyatakan sifat kreatif memberi 

dan menerima dari proses komunikasi manusia yang lancar. 

Misalnya, jika kedua komunikator menggunakan bahasa yang 

sama untuk berkomunikasi, mereka dapat saling meminta untuk 

mendefinisikan dan memperjelas bagian mana pun. dari pesan 

yang dipertukarkan yang dirasakan oleh mereka tidak jelas atau 

ambigu. Setiap pesan verbal dan / atau nonverbal mengandung 

banyak lapisan makna. Tiga lapisan makna yang sangat penting 

bagi pemahaman kita tentang bagaimana orang mengekspresi-

kan diri dalam proses komunikasi adalah makna isi atau konten, 

makna identitas, dan makna relasional. 

Makna isi atau konten mengacu pada informasi faktual (atau 

digital) yang sedang disampaikan kepada penerima melalui 

saluran lisan atau media komunikasi lainnya. Ketika makna 

konten yang dimaksudkan pengirim telah diterjemahkan secara 

akurat oleh penerima; komunikator telah menetapkan tingkat 

makna konten yang saling berbagi. Arti konten biasanya terkait 

dengan diskusi atau masalah substantif (mis.,Detail kontrak 

bisnis) dengan nada faktual yang dapat diverifikasi. Makna 

konten juga melibatkan apa yang pantas untuk dikatakan dalam 

adegan budaya tertentu. Sebagai contoh, dalam banyak budaya 

Asia, adalah tidak sopan untuk mengatakan "tidak" secara 

langsung pada pertanyaan. Dengan demikian, orang-orang dari 

latar belakang Asia akan cenderung menggunakan pernyataan 

kualifikasi seperti, 
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"Saya setuju dengan Anda secara prinsip, namu ..." dan ".Dalam 

sebagian besar pertemuan, orang lebih sering beroperasi dengan 

negosiasi makna konten daripada negosiasi identitas atau makna 

relasional. Mereka juga menghabiskan lebih banyak waktu dan 

upaya untuk memperdebatkan apa yang telah dikatakan atau 

tidak dikatakan (yaitu, makna konten) daripada merefleksikan 

secara sadar tentang makna identitas dan makna relasional yang 

telah disampaikan. Meskipun makna konten mudah untuk 

"diperbaiki," itu adalah lapisan identitas dan makna relasional 

yang membawa informasi kuat tentang "diri" kita dan tentang 

hubungan . 

Makna identitas mengacu pada pertanyaan berikut: "Siapa aku 

dan siapa kamu dalam episode interaksi ini? Bagaimana cara 

saya mendefinisikan diri saya dalam hal ini adegan interaksi? 

Bagaimana saya mendefinisikan Anda dalam adegan interaksi 

ini? Makna identitas melibatkan masalah seperti tampilan meng-

hargai atau menolak dan dengan demikian jauh lebih halus dari-

pada makna konten yang terang-terangan. Decoder biasanya 

menyimpulkan makna identitas melalui nada suara pembicara, 

nuansa nonverbal, ekspresi wajah yang berbeda, dan pilihan kata 

selektif.  

Isyarat verbal dan nonverbal, gaya interaksi, dan identitas yang 

menonjol dari komunikator adalah bagian dari proses negosiasi 

makna identitas. Identitas adalah konsepsi diri komposit yang 

mencakup berbagai aspek diri seperti budaya, etnis, jenis 

kelamin, dan masalah kepribadian.  

Makna relasional menawarkan informasi mengenai keadaan 

hubungan antara dua komunikator. Makna relasional disimpul-

kan melalui intonasi nonverbal, gerakan tubuh, atau gerakan 

yang menyertai tingkat konten verbal (Watzlawick et al., 1967).  
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Makna relasional menyampaikan makna jarak kekuasaan (power 

distance) setara atau tidak setara dan jarak hubungan (relational 

distance) (personal atau non personal).  

Sebagai contoh, profesor berkata, "Saya ingin berbicara dengan 

Anda tentang nilai Anda di kelas ini," yang dapat diartikan 

sebagai "Anda sedang dalam masalah serius atau "Saya khawatir 

tentang nilai Anda di kelas ini bagaimana saya bagaimana saya 

dapat membantu Anda". 

Pada level relasional, frasa di atas dapat diterjemahkan dengan 

nada yang agak meminta, nada yang sangat menuntut, atau nada 

yang peduli dengan tulus. Ini juga dapat diterjemahkan dengan 

kepatuhan atau dengan perlawanan. Makna relasional dari pesan 

sering kali berkonotasi dengan bagaimana hubungan antara 

komunikator dengan komunikasi yang harus didefinisikan dan 

ditafsirkan. Ini terkait erat dengan masalah makna identitas. Ini 

juga sering mencerminkan dimensi jarak kekuasaan yang 

diharapkan dari hubungan. 

Karakteristik kelima, situasi interaktif, mengacu pada adegan 

interaksi pertemuan diadakan. Adegan interaktif mencakup fitur 

konkret (seperti furnitur atau tempat duduk, pengaturan dalam 

ruangan) dan fitur psikologis (seperti dimensi formal-informal 

yang dirasakan) dari suatu pengaturan. Setiap episode 

komunikasi terjadi dalam situasi interaktif. Burgoon, Buller, dan 

Woodall (1996:193) menyimpulkan bahwa situasi interaktif 

biasanya mencakup komponen berikut: 

1. Elemen perilaku. Ini adalah perilaku verbal dan nonverbal 

spesifik yang terjadi dalam suatu situasi. 

2. Tujuan atau motivasi peserta. Misalnya, apakah pertemuan 

biasa atau berkenalan atau situasi negosiasi bisnis? Apa 

tujuan yang diharapkan untuk dicapai dalam situasi tertentu? 
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3. Aturan perilaku. Aturan untuk berkenalan berbeda dari situasi 

negosiasi tawar-menawar/konsesi. 

4. Berbagai peran yang harus dimainkan orang. Individu 

memiliki peran yang ditentukan sebelumnya (sebagai Peran 

pembeli vs sebagai penjual) untuk dimainkan dalam situasi 

interaktif yang berbeda. 

5. Pengaturan fisik dan peralatan. Sebagai contoh, lingkungan 

kelas dengan papan tulis dan tempat duduk lurus berbeda dari 

lingkungan kantor dengan meja, lemari arsip, dan objek 

pribadi. 

6. Konsep kognitif. Fitur psikologis dari situasi seperti dimensi 

publik-privat, dimensi formal-informal, dimensi tugas-sosial, 

dimensi kompetitif-kooperatif. 

7. Keterampilan sosial yang relevan. Keterampilan yang tepat 

dan efektif diperlukan untuk mencapai tujuan interaksi dalam 

situasi tersebut. 

Interpretasi yang kita berikan pada berbagai komponen situasi 

interaktif sangat dipengaruhi oleh makna yang kita sematkan 

pada komponen ini. Kita memperoleh makna untuk komponen 

situasional ini melalui proses sosialisasi utama dalam budaya 

kita sendiri. Sebagai contoh, apakah kita mendefinisikan 

ruangan yang berbeda di lingkungan rumah kita sebagai ruang 

"publik" atau "pribadi" (disediakan untuk tamu atau anggota 

keluarga) dapat sangat bervariasi dari satu budaya ke budaya 

lainnya. Selain itu, harapan kita  tentang interaksi apa, bagai-

mana urutan interaksi harus dilakukan (misalnya, bertanya 

kepada tamu apakah ia ingin teh, kopi, atau semangkuk nasi 

tambahan) sangat berbasis budaya dan situasi. Namun, tanpa 

sensitivitas situasional, kesalahan antarbudaya yang kecil sering-

kali dapat berubah menjadi friksi dan konflik antarbudaya. 
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Asumsi Inti Komunikasi Antar Budaya 

Komunikasi antarbudaya dipandang sebagai proses pertukaran 

simbolik antara orang-orang dari budaya yang berbeda. Tujuan 

umum komunikasi antar budaya yang efektif adalah untuk 

menciptakan makna bersama antara individu yang berbeda 

dalam situasi interaktif. Namun selain menciptakan makna 

konten bersama antara dua komunikator budaya, kita perlu 

memperhatikan identitas dan makna relasional yang diekspre-

sikan dalam situasi antar budaya. Makna identitas dipandang 

sebagai perspektif penting dalam mempromosikan komunikasi 

antarbudaya yang mindfull. Komunikasi antar budaya yang 

mindfull mengharuskan kita mendukung konsep diri yang di-

inginkan orang lain, termasuk identitas budaya, etnis, gender, 

dan pribadi yang mereka sukai.  

Asumsi tentang komunikasi antar budaya : 

Asumsi 1: Komunikasi antar budaya melibatkan berbagai 

tingkat perbedaan keanggotaan kelompok budaya. Ketika indi-

vidu dari dua kelompok budaya berkomunikasi, ada perbedaan 

dan kesamaan di antara kedua individu tersebut. Komunikasi 

antar budaya terjadi ketika faktor-faktor keanggotaan kelompok 

budaya kita memengaruhi proses komunikasi kita pada tingkat 

sadar atau tidak sadar. 

Perbedaan keanggotaan budaya dapat mencakup perbedaan 

tingkat mendalam seperti tradisi budaya, kepercayaan, dan nilai-

nilai. Perbedaan juga dapat mencakup ketidaksesuaian menerap-

kan norma, aturan, dan alur interaksi yang berbeda dalam situasi 

tertentu. Dalam mempraktikkan komunikasi antar budaya yang 

mindfull, kita perlu mengembangkan pemahaman tentang 

perbedaan-perbedaan berharga yang ada di antara kelompok-

kelompok identitas; namun pada saat yang sama, kita perlu terus 

menerus mengenali kesamaan yang ada pada tingkat identitas 

manusiawi. 
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Asumsi 2: Komunikasi antarbudaya melibatkan penyandian dan 

decode simultan dari pesan verbal dan nonverbal dalam proses 

pertukaran Ini adalah asumsi kunci untuk memahami konsep 

"proses" dalam komunikasi antar budaya. Dari sudut pandang 

model transaksional, kedua komunikator antarbudaya dalam 

proses komunikasi dipandang sedang memainkan peran 

pengirim dan penerima. Keduanya bertanggung jawab untuk 

menyinkronkan proses dan hasil percakapan mereka. Proses 

encoding dan decoding yang efektif mengarah pada makna 

bersama. Pengkodean dan penguraian yang tidak efektif oleh 

salah satu dari dua "transceiver" berpotensi menyebabkan 

kesalahpahaman antar budaya. 

Namun, di luar pengkodean dan penguraian pesan yang akurat 

pada tingkat konten, komunikator perlu menumbuhkan kesa-

daran dan sensitivitas tambahan di berbagai tingkatan (seperti 

makna identitas dan makna relasional) dari pemahaman antar 

budaya. Dengan kejelasan pemahaman, kita dapat dengan sadar 

memilih kata-kata dan perilaku yang membuat orang lain 

merasa dilibatkan . 

Asumsi 3: Banyak pertemuan antar budaya melibatkan bentro-

kan makna Anggota komunitas budaya yang berbeda mempela-

jari alur yang berbeda dalam, pembukaan percakapan, pemeliha-

raan, dan pemutusan hubungan kerja. Mereka cenderung meng-

gunakan alur budaya mereka sendiri, sering kali pada tingkat 

tidak sadar, untuk mengevaluasi kesesuaian percakapan orang 

lain. Banyak episode terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi 

antar budaya dimulai dari pertikaian yang bermaksud baik 

(Brislin, 1993)."Well-meaning clashes” atau bentrokan yang 

―bermaksud baik‖ pada dasarnya merujuk pada kesalahpahaman 

yang terjadi di mana orang-orang "berperilaku baik dan secara 

sosial terampil sesuai dengan norma-norma dalam budaya  
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mereka sendiri" (Brislin, 1993: 10) Sayangnya, perilaku yang 

dianggap tepat atau efektif dalam satu budaya dapat dianggap 

tidak pantas atau tidak efektif dalam budaya lain . (misalnya, 

menggunakan kontak mata langsung dianggap sebagai tanda 

penghormatan dalam budaya AS, sedangkan kontak mata 

langsung dapat menunjukkan rasa tidak hormat di Thailand). 

Istilah "Well-meaning clashes“ atau ―maksud baik‖ digunakan 

karena tidak seorang pun dalam pertemuan antar budaya yang 

secara sengaja berperilaku menjengkelkan atau tidak menye-

nangkan. Individu berusaha bersikap sopan atau menyenangkan 

sesuai dengan norma kesopanan budaya mereka sendiri. 

Individu berperilaku etnosentris—sering tanpa kesadaran sadar 

akan tindakan otomatis mereka. 

Komunikasi antar budaya yang efektif dimulai dengan praktik 

komunikasi intrapersonal yang penuh pemikiran. Komunikasi 

intrapersonal yang penuh perhatian dimulai dengan pemantauan 

secara sadar terhadap emosi reaktif kita dalam menilai atau 

mengevaluasi perbedaan komunikasi secara negatif yang berasal 

dari perbedaan budaya. 

Asumsi 4: Komunikasi antar budaya selalu terjadi di dalam 

konteks. Komunikasi antarbudaya tidak terjadi dalam ruang 

hampa. Interaksi antar budaya selalu terikat konteks. Pola-pola 

berpikir dan memiliki selalu ditafsirkan dalam situasi atau 

konteks interaktif. 

Untuk memahami komunikasi antar budaya dari sudut pandang 

kontekstual, kita harus mempertimbangkan bagaimana dimensi 

nilai budaya yang berbeda memengaruhi proses pertukaran 

simbolis antara komunikator dalam situasi interaktif. Selain itu, 

peran para pemain, tujuan interaksi, alur, waktu, dan fitur fisik/ 

psikologis pengaturan dapat mempengaruhi suasana interaksi. 



Komunikasi Antar Budaya Tijauan Konsep & Praktis  

 

34 

Terakhir, pengetahuan budaya, pengalaman budaya masa lalu, 

dan penerapan keterampilan komunikasi yang efektif. Untuk 

mendapatkan pemahaman mendalam tentang proses komunikasi 

antarbudaya, kita harus dengan cermat mengamati hubungan 

antara pola, konteks, dan budaya komunikasi. 

Asumsi 5: Komunikasi antar budaya selalu terjadi dalam sistem 

yang tertanam (embedded system). Suatu sistem adalah sepe-

rangkat bahan yang saling tergantung yang membentuk keselu-

ruhan dan secara simultan saling memengaruhi. Proses enkultu-

rasi kita (yaitu, proses sosialisasi budaya sejak lahir) dalam 

budaya kita sendiri dipengaruhi oleh beragam tingkat makro dan 

mikro di lingkungan kita. Pada tingkat makro, kita dipengaruhi 

bagaimana kita dibiasakan ke dalam budaya kita melalui sistem 

keluarga dan pendidikan kita, sistem keagamaan dan politik, dan 

sistem pemerintahan dan sosial ekonomi, serta pengaruh jumlah 

media dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada tingkat mikro, kita 

dikelilingi oleh orang-orang yang dengan ideologi, nilai, norma, 

dan harapan yang serupa. Namun, budaya bukanlah jejaring 

statis. Budaya adalah adalah proses evolusi yang dinamis. 

Manusia juga bukan individu yang statis yang selalu dapat 

berubah. 

Dalam mempelajari tentang budaya lain atau kelompok-

kelompok yang berbeda, kita harus berkomitmen untuk mem-

buat pilihan-pilihan yang bijaksana dan menggunakan cara 

pandang budaya yang berbeda untuk melihat sesuatu dari pers-

pektif mereka. Dalam melihat hal-hal melalui lensa yang ber-

beda, kita akhirnya dapat merasakan praktik budaya rutin kita 

sendiri dengan wawasan baru. Untuk menjadi komunikator antar 

budaya yang mindfull, kita harus mengembangkan visi baru, 

cara baru mendengarkan orang lain, dan kewaspadaan yang 

penuh perasaan. 
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BAB II 

KOMUNIKASI ANTARBUDAYA YANG MINDFULL 

 

Urgensi Identitas Dalam Kajian Komunikasi Antarbudaya 

Menurut Pinney, tujuan di masa remaja seseorang adalah pem-

bentukan identitas, dan "mereka yang gagal untuk mencapai 

identitas aman dihadapkan dengan kebingungan identitas, 

kurangnya kejelasan tentang siapa mereka dan apa peran mereka 

dalam kehidupan. perkembangan  identitas memainkan peran 

penting dalam perkembangan kejiwaan  individu. Pemahaman 

tentang identitas juga merupakan aspek penting dari studi dan 

praktek komunikasi antarbudaya 

Identitas adalah sebuah konsep abstrak, kompleks, dan dinamis. 

Sebagai hasil dari karakteristik. Gardiner dan Kosmitzki, misal-

nya, melihat  identitas sebagai "diri seseorang‖ ―sebagai indi-

vidu yang terpisah dan berbeda, termasuk perilaku, keyakinan, 

dan sikap." Stella Ting-Toomey menganggap identitas menjadi 

"konsepsi diri yang merefleksikan atau citra diri kita masing-

masing, tentang asal keluarga, jenis kelamin, budaya, etnis, dan 

proses sosialisasi individu. Identitas pada dasarnya merujuk 

pada pandangan reflektif mengenai diri sendiri ataupun persepsi 

orang lain mengenai gambaran diri kita‖. 

Martin & Nakayama (2005: 87) menyatakan identitas sebagai 

konsep diri sendiri, siapa kita sebagai seorang manusia. Bagi 

Matthews (dalam Nakayama 2005) identitas adalah bagaimana 

kita melihat diri kita sendiri. Fong (2004:6) berpendapat bahwa 

―budaya dan identitas budaya dalam pembelajaran hubungan 

antarbudaya menjadi payung untuk menggolongkan identitas ras 

dan etnik‖ Lustig dan Koester melihat identitas budaya sebagai 

―rasa memiliki seseorang akan kelompok budaya atau etnis 

tertentu‖.  
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Ting-Toomey dan Chung (2005: 93) melihat identitas budaya 

sebagai signifikansi emosi yang kita tambahkan  pada rasa 

kepemilikan kita atau  afiliasi  dengan budaya yang lebih besar. 

Menurut  Klyukanov (2005:12)  identitas budaya dilihat sebagai 

keanggotaan dalam kelompok di mana semua orang berbagi 

makna simbolik yang sama. Identitas adalah dinamis dan 

beragam. Artinya  bahwa identitas tidak statis, tetapi berubah 

sesuai dengan pengalaman hidup (Lustig & Koester: 2006:142).  

Kita  memiliki lebih dari satu identitas.  

Untuk membantu mengurangi kompleksitas dan lebih mema-

hami banyak identitas orang, beberapa peneliti telah mengklasi-

fikasikan berbagai jenis identitas. Turner (1987:45) menawarkan 

tiga kategori:  

1) identitas manusia. Identitas manusia adalah mereka persepsi 

diri yang menghubungkan kita ke seluruh umat manusia dan 

membedakan kita dari bentuk kehidupan lainnya. 

2) identitas sosial. Identitas sosial merupakan perwakilan 

dimana kita bergabung, seperti ras, etnis, pekerjaan, usia, 

asal, dan lain-lain. Identitas sosial adalah produk kontras 

antara keanggotaan dalam beberapa kelompok sosial dan 

non-anggota. 

3) identitas diri.  Identitas diri muncul dari hal-hal yang 

membedakan kita dari anggota dalam kelompok lain dan 

menandai kita secara khusus atau unik. Hal-hal ini dapat 

berupa bakat bawaan, seperti kemampuan untuk memainkan 

alat musik tanpa pelatihan formal; prestasi khusus, seperti 

memenangkan medali emas Olimpiade; sifat lain. 

Hall menawarkan kategorisasi yang sama tentang identitas. Dia 

mengatakan, "Setiap  dari  kita  memiliki tiga  level identitas itu. 

Ketiga tingkat yang pribadi/personal, relasional, dan komunal.  
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"Identitas pribadi adalah mereka yang membuat kita unik dan 

berbeda dari orang lain. Identitas relasional adalah produk dari 

hubungan kita dengan orang lain, seperti suami/istri, guru/siswa, 

atau eksekutif/manajer. Identitas komunal yang "biasanya terkait 

dengan masyarakat dalam skala besar, seperti kebangsaan, etnis, 

gender, atau agama atau afiliasi politik." 

Identitas komunal Hall pada dasarnya sama dengan identitas 

sosial Taylor, dan Gudykunst menyediakan klasifikasi lanjutan 

tentang  identitas, yang dianggap penting dalam komunikasi 

antarbudaya. Identitas sosial dapat didasarkan pada keanggo-

taan kita di kategori demografis (misalnya, kebangsaan, etnis, 

jenis kelamin, usia, kelas sosial), peran kita (misalnya, maha-

siswa, profesor, orang tua), keanggotaan kami dalam organisasi 

formal atau informal (misalnya, partai politik, klub sosial), 

asosiasi kita atau panggilan (misalnya, ilmuwan, seniman, 

tukang kebun), atau keanggotaan kita  dalam kelompok stigma 

(misalnya, tunawisma, orang dengan AIDS) 

 

Pembentukan  Dan  Pengembangan  Identitas 

Menurut Ting-Toomey "Identitas Individu diperoleh dan dikem-

bangkan melalui interaksi dengan orang lain dalam kelompok 

budaya mereka." Identity berkembang, melalui proses sosialisasi 

keluarga dan budaya, paparan budaya lain, dan pengembangan 

pribadi. Misalnya setelah memasuki sekolah, kita diminta untuk 

belajar dan menunjukkan perilaku yang secara kultural sesuai  

untuk siswa. Media juga memainkan peran yang cukup besar 

dalam perkembangan identitas kita. 

Paparan stereotip media menciptakan rasa bagaimana kita harus 

melihat, bersikap, dan bertindak untuk menyajikan identitas 

yang sesuai usia dan gender.  
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Media digunakan untuk merekrut orang-orang untuk bergabung 

dengan kelompok yang berbeda, seperti untuk atau melawan 

aktivitas seperti pernikahan gay, aborsi, atau perang di Irak.  

Dari perspektif teoritis, Phinney menawarkan model tiga-tahap 

untuk membantu perkembangan identitas. Walaupun model nya 

berfokus pada identitas etnis di kalangan remaja, namun model 

ini juga dapat diterapkan untuk akuisisi dan pertumbuhan iden-

titas budaya. Tahap pertama identitas etnis yang tidak 

diketahui. Pada tahap pertama "ditandai oleh kurangnya 

eksplorasi etnisitas. Selama tahap ini, individu tidak terlalu 

tertarik menunjukkan etnis pribadi mereka. Untuk anggota 

budaya minoritas, kurangnya minat ini mungkin timbul dari 

keinginan untuk menekan etnis mereka sendiri dalam upaya 

untuk mengidentifikasi dengan budaya mayoritas. Tahap 

kedua, pencarian identitas etnis, dimulai ketika individu 

menjadi tertarik untuk belajar dan memahami identitas etnis 

mereka sendiri. Peningkatan minat dalam identitas etnis bias 

datang saat menghadiri acara budaya, mengambil kelas budaya, 

atau beberapa peristiwa lain yang menghasilkan kesadaran 

budaya yang lebih besar dari seseorang. Tahap akhir yaitu 

pencapaian etnis, terjadi  ketika individu memiliki pemahaman 

yang jelas tentang identitas budaya mereka sendiri. Bagi anggota 

minoritas, hal ini biasanya dilengkapi dengan kemampuan untuk 

secara efektif menangani diskriminasi dan stereotypes. 

Martin dan Nakayama membangun model pengembangan 

identitas empat tahap yang terpisah untuk anggota minoritas dan 

mayoritas. Dalam model minoritas, Tahap awal, identitas 

teruji, mirip dengan model Phinney, di mana individu tidak 

benar-benar perhatian dengan masalah identitas.  
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Selama tahap kedua, kesesuaian, anggota minoritas berusaha 

untuk menyesuaikan dengan budaya dominan dan bahkan 

mungkin memiliki citra diri negatif. Tahap ketiga Resistensi dan 

separatisme, biasanya merupakan hasil dari beberapa kebangki-

tan budaya yang menstimuli kepentingan yang lebih besar dan 

kepatuhan terhadap budaya sendiri seseorang. Secara bersama-

an, penolakan terhadap semua aspek budaya dominan dapat 

terjadi. Pada tahap final, integrasi, Individu memiliki rasa 

bangga dan identitas dan kelompok budaya mereka sendiri, dan 

menunjukkan penerimaan groups. 

 

Membentuk dan menentukan identitas budaya 

Pertumbuhan identitas awal merupakan hasil dari interaksi 

dengan anggota keluarga. Keluraga merupakan sumber cerita 

yang mengikat kita dengan masa lalu dan nilai bdaya yang 

menjadi identitas seseorang.Identitas juga ditetapkan dan 

ditunjukkan dalam ritual budaya dalam masa pendewasaan yang 

diguanakan untuk menolong remaja meningkatkan kesadaran 

mengenai siapa mereka ketika memasuki dewasa. 

Ketika dibentuk, identitas dapat dinyatakan dalam banyak cara, 

mulai dari anak-anak, masa remaja, dan dewasa. Seseorang 

dalam setiap budaya memiliki cara untuk menunjukkan identitas 

agama atau spiritualnya. Identitas kadang ditandai oleh keterli-

batan dalam upacara perayaan.  

 

Identitas dalam interaksi antarbudaya 

Menurut Hecht dan rekan-rekannya, identitas juga "dipelihara 

dan dimodifikasi melalui interaksi sosial. Identitas kemudian 

mulai dalam interaksi pengaruh melalui membentuk harapan dan 

perilaku memotivasi. Dalam pertemuan antarbudaya, harapan 

yang berbeda-beda untuk tampilan identitas dan gaya komuni-
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kasi membawa potensi besar untuk menciptakan kecemasan, 

ketidakpastian, bahkan konflik. 

Inilah sebabnya mengapa Imahori dan Cupach memper-

timbangkan "identitas budaya sebagai elemen inti dalam 

komunikasi antarbudaya".  

Untuk menghindari potensi masalah selama interaksi antar-

budaya, kita perlu mengembangkan apa yang disebut Collier 

sebagai kompetensi antarbudaya. Kompetensi antarbudaya 

terjadi ketika identitas yang diakui sesuai dengan identitas asal. 

Collier mengatakan bahwa untuk berkomunikasi secara efektif 

dalam situa antarbudaya, identitas dan gaya komunikasi budaya 

diakui individu harus sesuai dengan identitas dan gaya asal dia 

oleh pihak lain. Tapi karena gaya komunikasi cenderung 

berbeda, peserta harus mencari jalan tengah, dan pencarian ini 

akan membutuhkan fleksibilitas dan adaptasi. Secara funda 

mental identitas adalah masalah persamaan dan perbedaan. 

Persamaan dan perbedaan juga memainkan peran penting dalam 

hubungan sosial. 

 

Perspektif Negosiasi Identitas 

Ada banyak pendekatan untuk kajian komunikasi antar budaya. 

Sebagai contoh, tiga pendekatan adalah anxiety/uncertainty
,
 

managemen theory (AUM) (Gudykunst, 1993, 1995), teori 

pelanggaran harapan expectancy violations (EV) (Burgoon, 

1992, 1995), dan teori sistem (Y.Y.Kim, 1988, 1995). Masing-

masing pendekatan ini menekankan berbagai aspek komunikasi 

antar budaya.  

Pendekatan anxiety/uncertainty
,
 management (AUM) menekan-

kan pentingnya pencarian informasi dalam mengurangi kece-

masan dan ketidakpastian. 
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Pendekatan pelanggaran harapan (expectancy violations) 

menekankan pentingnya memahami harapan kita sendiri dan 

orang lain dalam melintasi batas antarpribadi atau budaya.  

Terakhir, pendekatan sistem menyo-roti interface antara faktor 

budaya tuan rumah dan faktor adaptasi pendatang baru terhadap 

budaya baru. Setiap pendekatan didukung oleh badan kerja 

teoritis dan empiris yang memperkuat ide-idenya. 

Teori negosiasi identitas berfokus pada motif keamanan 

identitas-kerentanan sebagai basis yang memengaruhi perte 

muan antar budaya. Memahami motif keamanan identitas 

kerentanan dalam setiap pertemuan antar budaya sangat penting 

karena: 

Pertama, individu membawa perasaan "citra diri" atau "iden-

titas" mereka ke semua jenis pertemuan komunikatif. Arti "citra 

diri", atau pandangan kita tentang diri kita sendiri, sangat 

dipengaruhi oleh faktor budaya, pribadi, situasional, dan 

relasional. Kedua, individu memperoleh identitas mereka 

melalui interaksi dengan orang lain dalam budaya mereka. 

Apakah kita melakukan peran identitas secara efektif atau tidak 

efektif, tepat atau tidak tepat, ditentukan oleh norma yang di-

kembangkan oleh orang-orang dalam budaya. Interaksi yang 

kompeten (seperti ketegasan verbal) dapat dipandang sebagai 

tidak kompeten dalam budaya lain. Apa yang mungkin dianggap 

sebagai interaksi yang tidak kompeten (seperti penghindaran 

konflik) dapat dianggap kompeten dalam budaya lain. Dengan 

demikian, memahami bagaimana berbagai norma budaya 

mendukung dan membentuk cita-cita komunikasi dalam suatu 

budaya sangat penting untuk komunikasi antar budaya yang 

efektif. Ketiga, individu cenderung merasa aman ketika 

berkomunikasi dengan orang-orang yang mereka pandang 

mendukung dan memiliki rasa keakraban yang tinggi. 
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Mereka cenderung mengalami kerentanan identitas ketika 

berinteraksi dengan orang-orang yang mereka anggap asing. 

Dengan orang lain yang serupa, individu cenderung berbagi 

seperangkat nilai, norma, dan skrip. Dengan orang lain yang 

berbeda, kebiasaan norma dan rutinitas individu terus-menerus 

dipertanyakan atau diperebutkan. 

Bab ini disusun dalam tiga bagian utama. Pertama, latar 

belakang teoritis dan domain identitas dari teori negosiasi 

identitas dibahas. Kedua, asumsi teoritis dari perspektif 

negosiasi identitas. Ketiga, komunikasi antarbudaya dan 

negosiasi identitas 

Perspektif Negosiasi Identitas 

Perspektif negosiasi identitas menekankan keterkaitan antara 

nilai budaya dan konsepsi diri. Ini menjelaskan bagaimana 

konsepsi diri seseorang secara fundamental mempengaruhi 

kognisi, emosi, dan interaksi seseorang. Perspektif negosiasi 

identitas menjelaskan mengapa dan bagaimana orang meilihat 

batas antarkelompok. Perspektif negosiasi identitas menggam-

barkan berbagai kebutuhan dan keinginan individu dalam meng-

inginkan inklusi-diferensiasi dan koneksi–otonomi dalam 

hubungan mereka. Perspektif negosiasi identitas juga meme-

takan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap guncangan 

identitas—seperti ketika individu berpindah dari lingkungan 

budaya yang familiar ke lingkungan yang tidak dikenal. 

Perspektif negosiasi identitas adalah teori integratif yang di-

ambil dari karya teori identitas sosial (seperti Abrams Sc Hogg, 

1990; BrewerMiller, 1996), interaksionisme simbolik (seperti  

McCall & Simmons, 1978; Stryker, 1981, 1991), negosiasi 

identitas (seperti Ting-Toomey, 1988, 1989a, 1993), dan 

dialektika relasional (Baxter & Montgomery, 1996). 
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Para penganut teori identitas sosial mendapatkan ide-ide mereka 

dari disiplin psikologis sosial. Interaksionis simbolik mengambil 

ide-ide mereka dari ranah sosiologis.  

Negosiasi identitas dan pendekatan dialektik mencerminkan 

kerja teoretis dan penelitian dalam disiplin komunikasi. 

Singkatnya, perspektif negosiasi identitas adalah teori integratif 

yang menarik inspirasi dari tiga disiplin ilmu utama. Menginte-

grasikan banyak studi penelitian empiris yang dilakukan di tiga 

bidang akademik, ide-ide teoritis dari perspektif negosiasi 

identitas terbentuk. Bagian ini disusun dalam tiga bagian: (1) 

latar belakang teoritis; (2) domain identitas primer; dan (3) 

domain identitas situasional. 

 

Latar Belakang Teoritis 

Dasar dari teori negosiasi identitas menyatakan bahwa individu 

dalam semua budaya ingin menjadi komunikator yang kompeten 

dalam beragam situasi interaktif. Mereka belajar menjadi komu-

nikator yang kompeten dalam budaya mereka sendiri melalui 

latihan berulang. Mereka juga belajar untuk berurusan dengan 

orang lain secara tepat dan efektif melalui kebiasaan rutin. Dua 

sumber identitas biasanya mempengaruhi interaksi sehari-hari 

individu: identitas berbasis kelompok dan identitas berbasis 

orang. 

Kesadaran kita tentang identitas keanggotaan kelompok dan 

identitas pribadi kita terutama berasal dari internalisasi sudut 

pandang orang lain di sekitar kita (Mead, 1934).  

Misalnya, ketika orang-orang penting yang secara konsisten 

menganggap kita dalam sudut pandang yang baik, kita 

cenderung mengembangkan konsepsi positif tentang diri kita 

sendiri.  
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Sebaliknya, ketika orang lain yang relevan secara konsisten 

memandang kita dengan cara yang tidak menguntungkan, kita 

cenderung mengembangkan konsepsi negatif tentang diri kita 

sendiri. 

Proses inti dari konsepsi diri reflektif individu dibentuk melalui 

komunikasi simbolik dengan orang lain (McCall & Simmons, 

1978). Melalui komunikasi kita memperoleh pandangan umum 

kita tentang diri kita sendiri dan orang lain. Melalui komunikasi 

dengan orang lain pula kita memperoleh cara berpikir tertentu 

tentang diri kita sendiri dan orang lain dalam situasi yang ber-

beda. 

Dalam mengembangkan teori identitas sosial, Tajfel dan rekan-

rekannya (Tajfel, 1981, 1982; JC Turner, 1985, 1987) meng-

usulkan bahwa identitas sosial mengacu pada konseptualisasi 

individu tentang diri yang berasal dari keanggotaan dalam 

kategori atau kelompok yang signifikan secara emosional 

(Brewer & Miller, 1996). 

Identitas pribadi, di sisi lain, merujuk pada konsepsi diri indi-

vidu yang "mendefinisikan individu dalam kaitannya dengan 

individu lain" (Brewer & Miller, 1996, hal. 24). 

Identitas sosial dapat mencakup identitas keanggotaan budaya 

atau etnis, identitas gender, identitas orientasi seksual, identitas 

kelas sosial, identitas usia, identitas cacat, atau identitas profe-

sional. Identitas pribadi, di sisi lain, dapat mencakup atribut unik 

apa pun yang kita kaitkan dengan diri kita sendiri dibandingkan 

dengan orang lain. Dalam budaya kolektifis, misalnya, orang 

mungkin lebih peduli dengan masalah berbasis keanggotaan 

kelompok (Marsella, De Vos, & Hsu, 1985). Namun, dalam 

budaya individualis, orang mungkin lebih peduli dengan 

masalah identitas berbasis individu. 
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Teori identitas sosial mengasumsikan bahwa kita biasanya 

berhubungan dengan orang lain melalui dua jenis persepsi: 

persepsi berbasis antarkelompok atau yang berbasis inter-

personal (Tajfel, 1981). 

Dalam hubungan berbasis antar-kelompok, kita memberikan 

perhatian eksklusif pada atribut keanggotaan grup individu. 

Dalam hubungan berbasis interpersonal, kita memberikan 

perhatian selektif pada atribut-atribut idiosinktratik dari 

individu. 

Namun, dalam pertemuan antarbudaya yang sebenarnya, kedua 

jenis keterkaitan hadir. Persepsi berbasis antarkelompok 

menonjol, misalnya, ketika kita mengalami perbedaan 

keanggotaan in grup  atau out-group yang muncul dari proses 

kategorisasi sosial (seperti anggota kelompok ras Hitam dan 

Putih). Persepsi berbasis interpersonal menonjol ketika kita 

mendapat kesempatan untuk berbagi atau mencari tahu infor-

masi yang lebih unik tentang orang yang terlibat dalam proses 

tersebut. Kedua jenis persepsi dapat berkontribusi pada hasil 

interaksi yang efektif atau tidak efektif, tergantung pada 

bagaimana kita menggunakan informasi berbasis kelompok atau 

orang baik identitas sosial maupun teori interaksi simbolik 

memperjelas bahwa proses pendefinisian diri pribadi adalah 

proses sosial. Tidak ada orang yang mengembangkan rasa diri 

dalam ruang hampa. Identitas pribadi dikembangkan bersama 

dengan identitas sosial, dan sebaliknya. Baik identitas sosial dan 

identitas pribadi diperoleh dan dikembangkan dalam jaringan 

yang lebih besar dari budaya kita. 

Dengan demikian, budaya adalah regulator utama dalam meme-

ngaruhi cara kita melampirkan makna, mengembangkan label, 

dan menggambar batasan dalam membangun orang lain dan diri 

kita sendiri secara sosial dan pribadi. 
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Domain Identitas Primer 

Istilah identitas digunakan dalam perspektif negosiasi identitas 

sebagai refleksi diri konsepsi atau citra diri yang kita masing-

masing berasal dari proses sosialisasi budaya, etnis, dan gender 

kita. Identitas diperoleh melalui interaksi kita dengan orang lain 

dalam situasi tertentu. Dengan demikian, identitas pada dasarnya 

merujuk pada pandangan reflektif kita tentang diri kita sendiri— 

baik identitas sosial maupun identitas pribadi.  

Perspektif negosiasi identitas menekankan delapan domain 

identitas dalam mempengaruhi interaksi kita sehari-hari. 

Delapan domain tersebut dikenal sebagai identitas budaya, 

identitas etnis, identitas gender, identitas pribadi, identitas peran, 

identitas relasional, identitas facework, dan identitas interaksi 

simbolik (lihat Gambar 2.1).  

Empat identitas pertama atau domain citra diri (Identitas budaya, 

etnis, gen, dan pribadi) dipandang sebagai identitas utama yang 

memberikan dampak penting dan berkelanjutan di sepanjang 

kehidupan kita. Empat domain identitas lainnya (peran, relasi-

onal, facework, dan identitas interaksi simbolik) adalah identitas 

yang bersifat situasional, yaitu dapat diubah dari satu situasi ke 

situasi berikutnya. 

Baik identitas primer dan situasional saling mempengaruhi satu 

sama lain. Sebagai contoh, identitas gender dan harapan terkait 

gender memengaruhi evaluasi kita tentang bagaimana perem-

puan atau laki-laki "seharusnya" atau "tidak boleh" berperilaku 

dalam situasi tertentu. Identitas etnis kita dapat memengaruhi 

pilihan bahasa atau dialek tertentu yang kami gunakan dalam 

adegan antaretnis tertentu, serta gaya nonverbal yang berpasa-

ngan dengan bahasa atau penggunaan dialek. 
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(Gambar 2.1) 

 

Gaya bahasa dan pesan nonverbal mewakili bagian dari identitas 

simbolik kita. Empat identitas utama pasti mempengaruhi iden-

titas situasional lain dalam adegan interaksi. Selain itu, identitas 

situasional (misalnya melalui keterampilan komunikasi yang 

kompeten atau tidak kompeten) juga dapat memengaruhi cara 

kita memandang diri sendiri—ke arah yang positif atau negatif. 

Secara bersama-sama, delapan domain identitas ini dipandang 

sebagai "konsepsi diri komposit" individu-individu dari setiap 

budaya. Dengan menyadari konsepsi diri komposit ini, kita 

dapat mulai dengan penuh perhatian mendengarkan keprihatinan 

dan isu-isu yang melingkupi kisah-kisah yang berkaitan dengan 

identitas seseorang dalam episode komunikasi. Kita juga dapat 

belajar untuk merefleksikan kembali dan menegaskan beberapa 

identitas penutur yang diinginkan dari kelompok atau budaya 

keanggotaan lain. Kami memulai diskusi kami dengan identitas 

budaya. 

 

 

 

 



Komunikasi Antar Budaya Tijauan Konsep & Praktis  

 

48 

Identitas budaya 

Semua individu disosialisasikan dalam kelompok keanggotaan 

budaya yang lebih besar. Misalnya, setiap orang yang lahir dan/ 

atau dibesarkan di Indonesia memiliki perasaan sebagai "orang 

Indonesia". Identitas budaya kita dapat sangat diresapi sehingga 

jika kita tidak menemukan perbedaan budaya yang besar, kita 

mungkin tidak akan menyadari pentingnya atribut keanggotaan 

budaya kita. 

Individu memperoleh keanggotaan kelompok budaya mereka 

melalui bimbingan orang tua dan interaksi selama tahun-tahun 

pembentukan mereka. Selanjutnya, penampilan fisik, sifat rasial, 

warna kulit, penggunaan bahasa, pendidikan, media massa, peer 

group (kelompok sebaya), kebijakan kelembagaan, dan faktor 

penilaian diri semuanya masuk ke dalam persamaan konstruksi 

identitas budaya.  

Dari perspektif negosiasi identitas, Identitas kultural atau iden-

titas budaya didefinisikan sebagai signifikansi emosional yang 

kita sematkan kan pada rasa kepemilikan atau afiliasi kita 

dengan budaya yang lebih besar. Sebagai ilustrasi, kita dapat 

berbicara tentang identitas kultural Indonesia yang lebih besar, 

atau identitas kultural Asia yang lebih besar. Untuk memahami 

identitas kultural atau identitas budaya secara lebih spesifik, kita 

perlu membahas dua masalah: konten dan arti-penting. Salah 

satu cara untuk memahami isi identitas budaya adalah dengan 

melihat dimensi nilai yang mendasari perilaku masyarakat.  

Meskipun ada banyak dimensi nilai nilai di mana kelompok 

budaya berbeda, satu dimensi yang telah mendapat perhatian 

konsisten dari para peneliti antar budaya di seluruh dunia adalah 

individualisme-kolektivisme (lihat Gudykunst & Ting-Toomey, 

1988; Hofstede, 1991; Triandis, 1995 ).  
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Untuk bernegosiasi secara sadar dengan orang-orang dari bera-

gam budaya, sangat penting bagi kita untuk memahami isi nilai 

dari identitas budaya mereka. 

Individualisme mengacu pada kecenderungan nilai yang luas 

dari suatu kelompok dalam menekankan pentingnya identitas 

individu atas identitas kelompok, hak individu atas hak-hak 

kelompok, dan kepentingan individu atas kepentingan kelom-

pok. Australia, Belgia, Jerman, Swiss, Kanada, dan Amerika 

Serikat telah diidentifikasi sebagai budaya individualistis 

prototipikal (Triandis, 1995). Sebagai perbandingan, kolek-

tivisme mengacu pada kecenderungan nilai yang luas dari suatu 

kelompok dalam menekankan pentingnya identitas "We" atas 

identitas "I", kewajiban dalam kelompok atas hak pribadi, dan 

kebutuhan dalam kelompok atas keinginan individu. Cina, 

Jepang, Korea Selatan, Vietnam, Ghana, Arab Saudi, dan 

Meksiko telah diidentifikasi sebagai budaya kolaboratif prototi-

pikal (Triandis, 1995). 

Memahami kecenderungan individualistis dan kolektivis dari 

berbagai budaya memberikan satu sarana untuk memeriksa nilai 

isi identitas budaya. Pengetahuan tersebut dapat mengarahkan 

kita untuk memahami perilaku sosial orang yang berasal dari 

beragam budaya. Sejauh mana budaya kita memengaruhi peri-

laku kita, sebagian besar bergantung pada seberapa kuat kita 

mengidentifikasi diri dengan budaya itu. 

Pentingnya identitas budaya mengacu pada kekuatan afiliasi 

yang kita miliki dengan budaya kita yang lebih besar. Afiliasi 

keanggotaan yang kuat mencerminkan arti penting identitas 

budaya yang tinggi. Afiliasi keanggotaan yang lemah mencer-

minkan arti penting identitas budaya yang rendah.  
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Semakin kuat citra diri kita dipengaruhi oleh arti penting 

identitas budaya kita, semakin besar kemungkinan kita 

mempraktikkan norma dan alur interaksi budaya kita. Semakin 

lemah citra diri kita dipengaruhi oleh arti-penting identitas 

budaya kita, semakin besar kemungkinan kita mempraktikkan 

norma dan alur  penemuan kita sendiri. Pentingnya identitas 

budaya sering merupakan fenomena yang diterima begitu saja: 

kita hidup dalam budaya kita sendiri sebagai cara hidup yang 

menjadi kebiasaan; kita tidak perlu "membenarkan" atau 

menjelaskan dampaknya kecuali jika orang luar menanyakan-

nya. Sementara konsep "identitas nasional" mengacu pada status 

hukum seseorang dalam hubungannya dengan suatu negara, 

konsep "identitas budaya" mengacu pada sentimen kepemilikan 

atau hubungan dengan budaya yang lebih besar. 

Sebagai ilustrasi, sebagai masyarakat pendatang, penduduk di 

Jakarta dapat mencampurkan beberapa nilai budaya yang lebih 

besar dengan nilai-nilai dan praktik yang berorientasi etnis. 

Untuk menegosiasikan identitas budaya dan etnis secara penuh 

dengan kelompok budaya / etnis yang beragam, kita perlu 

memahami secara mendalam isi dan arti penting isu-isu identitas 

budaya dan etnis. 

 

Identitas etnik 

Identitas etnis berkaitan langsung dengan  masalah keturunan, 

kepercayaan tentang asal usul leluhur seseorang" (Alba, 1990, 

hal. 37). Etnisitas dapat didasarkan pada asal kebangsaan, ras, 

agama, atau bahasa. Bagi banyak orang di Amerika Serikat, 

etnisitas didasarkan pada negara tempat leluhur mereka berasal 

(seperti warga Amerika dapat melacak warisan etnis mereka ke 

negara Asia atau negara Amerika Latin).  
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Etnis melibatkan perasaan subyektif tentang kepemilikan atau 

identifikasi dengan kelompok etnis sepanjang waktu. Untuk 

memahami pentingnya etnis seseorang, kita juga perlu mema-

hami konten dan arti-penting identitas etnis orang tersebut. 

Sebagai contoh, dengan pengetahuan tentang kecenderungan 

nilai individualisme-kolektivisme dari negara-negara asal, kita 

dapat menyimpulkan isi nilai dari kelompok etnis tertentu. 

Kebanyakan orang Asia Asia, penduduk asli Amerika, dan 

orang Amerika Latin/misalnya, yang sangat kuat mengiden-

tifikasi nilai-nilai etnis tradisional mereka, akan cenderung 

berorientasi pada kelompok.  

Orang-orang Amerika-Eropa yang mengidentifikasikan diri 

dengan nilai-nilai dan norma-norma Eropa (meskipun pada 

tingkat tidak sadar) akan cenderung berorientasi pada individu-

alisme. Orang Afrika-Amerika mungkin menganut nilai kolekti-

vistik dan individualistis dalam memadukan nilai etnis Afrika 

Amerika dan berasimilasi dengan nilai Amerika untuk tujuan 

bertahan hidup dan adaptasi. 

Peran arti-penting identitas etnis terkait erat dengan masalah 

pemeliharaan batas antar kelompok lintas generasi (seperti 

generasi ketiga warga Amerika keturunan Kuba di Amerika 

Serikat). Arti penting identitas etnik didefinisikan sebagai 

kesetiaan subyektif kepada suatu kelompok— "besar atau kecil, 

sangat dominan atau lebih rendah dari bawahannya - dengan 

siapa seseorang memiliki hubungan leluhur. 

Tidak ada keharusan untuk kelanjutan, dari generasi ke generasi, 

dari sosialisasi yang sama atau pola budaya, tetapi beberapa 

perasaan batas kelompok harus bertahan. Hal ini dapat diper-

tahankan oleh karakteristik obyektif bersama (bahasa, agama, 

dll), atau dengan kontribusi yang lebih subjektif untuk rasa 

`kelompok', atau dengan beberapa kombinasi dari keduanya.  
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Dengan demikian, identitas etnis memiliki lapisan obyektif dan 

subyektif. Lapisan objektif dapat mencakup klasifikasi rasial, 

agama bersama, atau bahasa bersama. Dari sudut pandang yang 

begitu berlapis, etnisitas adalah warisan dan fakta sejarah yang 

abadi. 

Lapisan subyektif, di sisi lain, menyiratkan bahwa suatu 

kelompok etnis terdiri dari orang-orang yang menganggap diri 

mereka sebagai kelompok yang berbeda dan dipersatukan oleh 

ikatan sejarah, emosional, atau simbolik yang umum (misalnya 

Bahasa). Pada tingkat identifikasi individu, anggota yang 

mengidentifikasi kuat dengan kelompok etnis percaya bahwa 

mereka memiliki sejarah, warisan, dan keturunan yang sama. 

Etnisitas, secara keseluruhan, lebih merupakan pengalaman 

subyektif daripada klasifikasi objektif. Anggota kelompok etnis 

minoritas, dalam konteks hubungan antarkelompok, cenderung 

sangat sadar dan peka terhadap isu-isu yang saling bersinggu-

ngan antara etnis dan budaya. Untuk anggota etnis minoritas, 

dimensi kekuatan yang dirasakan tidak seimbang dan dimensi 

tidak dapat diaksesnya daya dalam masyarakat membuat mereka 

menarik batas yang jelas antara kelompok "pemegang 

kekuasaan" yang dominan dan kelompok "pinggiran" yang tidak 

dominan (Orbe, 1998; Yinger, 1994). Sementara individu sering 

menggunakan identitas sosial untuk mengatasi masalah batas in 

group / out group (misalnya, wilayah saya vs wilayah Anda), 

mereka cenderung menggu-nakan identitas pribadi untuk 

membedakan atribut unik mereka dari kualitas unik pihak lain 

(misalnya, "Saya pekerja keras, dan dia selalu terlambat"). 

Dengan memahami bagaimana orang lain mendefinisikan diri 

mereka sendiri secara etnis dan pada tingkat identitas pribadi, 

kita dapat berkomunikasi dengan mereka dengan sensitivitas dan 

pemahaman yang lebih baik.  
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Kita dapat belajar untuk memberikan dukungan konsepsi diri 

yang tepat dalam hal masalah identitas etnis. Mengungkap dan 

mendukung konsepsi diri orang lain membutuhkan kerja nego-

siasi identitas yang mindfull. 

 

Identitas Gender 

Arti istilah gender seperti "feminin" dan "maskulin" mencermin-

kan bagaimana budaya yang lebih besar atau kelompok etnis 

membangun citra perempuan dan laki-laki. Sementara seks 

adalah atribut biologis yang ditentukan oleh genetika dan 

hormon, gender adalah fenomena yang dipelajari melalui proses 

sosialisasi budaya utama kita (Belenky, Clinchy Goldberger, & 

Tarule, 1986; Wood, 1996, 1997). Sementara seks adalah 

konsep statis, gender adalah konstruksi yang dinamis.  

Identitas gender, merujuk pada makna dan interpretasi yang kita 

pegang tentang citra diri kita dan citra-citra lain yang diharapkan 

dari "perempuan" dan "kejantanan". Misalnya, perempuan 

dalam banyak budaya diharapkan untuk bertindak dengan cara 

pengasuhan, untuk menjadi lebih efektif, dan untuk memainkan 

peran pengasuh utama. Laki-laki dalam banyak budaya diharap-

kan untuk bertindak dengan cara yang kompetitif, untuk lebih 

tertutup secara emosional, dan memainkan peran sebagai 

pencari nafkah. Orientasi ke arah kewanitaan dan kejantanan 

dipelajari melalui praktik budaya dan etnis kita sendiri. Identitas 

gender adalah fenomena yang dikonstruksi secara budaya yang 

terdiri dari makna "atribut budaya untuk pria dan wanita dan 

efek pribadi dan sosial dari makna tersebut pada kehidupan 

nyata individu...Ketika kita berinteraksi dengan anggota 

keluarga, teman, kawan, dan rekan kerja, kita berpartisipasi 

dalam penciptaan budaya gender "(Wood, 1996, hal. 14). 
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Sebagai ilustrasi, dalam budaya tradisional Meksiko, praktik 

membesarkan anak perempuan dan anak laki-laki dalam berso-

sialisasi berbeda secara signifikan. Pada awal masa remaja, 

perbedaan antara anak perempuan dan anak laki-laki menjadi 

semakin nyata. Wanita itu cenderung tetap lebih dekat ke rumah 

dan "dilindungi dan dijaga dalam kontaknya dengan orang lain 

di luar keluarga. Para remaja pria, mengikuti model ayahnya, 

diberi lebih banyak kebebasan untuk datang dan pergi ketika dia 

memilih dan didorong untuk memperoleh banyak pengetahuan 

dan pengalaman duniawi di luar rumah .Identitas gender dan 

identitas budaya/etnis saling bersinggungan dan membentuk 

bagian dari konsepsi diri individu. 

Meskipun perbedaan gender meresap dalam kehidupan kita 

sehari-hari, sulit untuk menunjukkan efeknya. Seperti yang 

diamati oleh Wood (1996). Sebagian besar kita tidak menyadari 

berbagai cara di mana gender menanamkan kehidupan sehari-

hari kita sebagai individu dan kehidupan kolektif kita sebagai 

budaya. Ini karena makna gender yang telah dibangun oleh 

masyarakat kita dinormalisasi, menjadikannya latar belakang 

yang diterima begitu saja yang dengan mudah dapat luput dari 

perhatian.  

Identitas gender kita dibuat, dikonstruksi melalui komunikasi 

kita dengan orang lain. Identitas gender juga didukung dan 

diperkuat oleh struktur dan praktik budaya yang ada. Identitas 

gender yang kita pelajari saat anak-anak mempengaruhi 

komunikasi kita dengan orang lain. Identitas gender  memenga-

ruhi bagaimana kita mendefinisikan diri kita sendiri, bagaimana 

kita mengkodekan dan men-decode pesan, dan bagaimana kita 

mengembangkan harapan tentang apa yang merupakan peran 

seks yang pantas atau perilaku yang tidak pantas.  
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Kita dapat memilih untuk berperilaku berbeda atau membingkai 

ulang evaluasi kita dalam melihat kinerja identitas berbasis 

gender. Sebagaimana ditunjukkan dalam teori negosiasi iden-

titas, setiap manusia memiliki beragam identitas, dan ia dapat 

memilih untuk berkomunikasi secara penuh dan fleksibel dalam 

situasi budaya yang berbeda. Untuk terlibat dalam perilaku 

komunikasi yang fleksibel, kita membutuhkan kompas konsep-

tual atau model kerja seperti perspektif negosiasi identitas untuk 

memandu berbagai tindakan kita. Perspektif konseptual dapat 

menambah kedalaman pemahaman kita tentang proses rumit 

seperti, antar budaya, etnis, dan gender. 

 

Identitas diri (Personal identity) 

Di luar identitas keanggotaan grup, individu mengembangkan 

identitas personal/identitas pribadi. Kita mengembangkan identi-

tas pribadi kita karena konsepsi kita tentang "diri yang unik" - 

yaitu pengamatan kita terhadap panutan di sekitar kita dan 

dorongan diri sendiri. Identitas pribadi didefinisikan sebagai 

sentimen dan informasi yang dimiliki individu mengenai citra 

diri pribadinya. Citra-diri pribadi ini terkait dengan kepribadian-

nya yang unik, dorongan, tujuan, dan nilai-nilai. Identitas 

pribadi dapat memiliki dua sisi: identitas pribadi aktual dan 

identitas pribadi yang diinginkan. 

Istilah identitas pribadi aktual mengacu pada atribut unik yang 

sering ditunjukkan oleh individu dan yang juga dirasakan oleh 

orang lain (seperti sifat-sifat ketegasan, cerewet, pendiam). 

Namun, pelabelan atribut tersebut dapat sangat bervariasi antara 

persepsi seseorang dengan orang lain . Istilah identitas pribadi 

yang diinginkan, di sisi lain, mengacu pada atribut yang lebih 

disukai yang dianggap individu sebagai aset dalam interaksi.  
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Semakin banyak orang menegaskan identitas yang diinginkan 

dalam interaksi, semakin orang merasa bahwa dia dipahami, 

dihargai, dan didukung. Premis dari pendekatan negosiasi 

identitas terletak pada pentingnya mendukung identitas orang 

lain yang diinginkan, lebih menonjol daripada identitas mereka 

yang sebenarnya. 

Di luar aspek identitas pribadi yang aktual dan yang diinginkan, 

kita juga harus mempertimbangkan faktor-faktor sifat kepribadi-

an tertentu dalam proses negosiasi identitas. Individu yang 

"mandiri" cenderung dimotivasi oleh pencapaian tujuan pribadi, 

penegasan pribadi, dan keadilan dan penghargaan pribadi. 

Secara relatif, anggota yang "saling tergantung" cenderung 

dimotivasi oleh pencapaian tujuan yang berorientasi kelompok, 

konsensus kolektif, dan harmoni dan penghargaan dalam 

kelompok. Menurut penelitian sebelumnya, pola mandiri-diri 

cenderung mendominasi dalam budaya individualistik dan pola 

saling-mandiri cenderung mendominasi dalam budaya kolektif 

(Triandis, 1995). Dengan demikian, pada tingkat identitas yang 

diinginkan, individu mandiri cenderung berusaha untuk validasi 

harga diri pribadi seperti oleh seseorang yang mengakui atribut 

pribadi dan kompetensi mereka. Di sisi lain, anggota yang saling 

tergantung berusaha untuk validasi harga diri kolektif seperti 

melalui upaya tim mereka dan keberhasilan kelompok kolektif. 

 

Identitas Situasional 

Identitas situasional merujuk pada peran, hubungan, pengerjaan, 

dan identitas simbolik yang merupakan citra diri adaptif dan 

sangat tergantung situasional. Identitas ini dapat diubah— ter-

gantung pada konfigurasi tujuan interaksi, keinginan dan 

kebutuhan individu, peran, status, dan aktivitas dalam situasi 

tersebut.  
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Dibandingkan dengan empat identitas utama (di atas), mereka 

kurang stabil dan didorong oleh fitur situasional eksternal dan 

kemudian diinternalisasi oleh individu yang beroperasi di 

masyarakat. 

 

Identitas Peran 

Identitas peran terkait erat dengan parameter situasional dari 

pertemuan antar budaya .Konsep "peran" adalah metafora 

teatrikal yang dibentuk oleh norma-norma harapan dalam situasi 

tertentu dalam masyarakat tertentu (Burke, 1945; Goffman, 

1959; Stryker, 1987, 1991). 

Istilah peran mengacu pada seperangkat perilaku yang diharap-

kan dan nilai-nilai yang dikaitkan dengan mereka bahwa budaya 

atau kelompok etnis mendefinisikan sebagai layak atau dapat 

diterima. Norma merujuk pada apa yang "seharusnya atau tidak 

seharusnya" terjadi dalam situasi interaktif. Peran ditentukan 

harapan tentang bagaimana hal-hal harus dilakukan (misalnya, 

bagaimana menyapa seseorang dengan sopan) dalam komunitas 

budaya. Norma-norma situasi membentuk apa yang merupakan 

peran yang tepat atau tidak tepat yang untuk dimainkan. Nilai-

nilai budaya, etnis, dan yang berkaitan dengan gender mendasari 

penguatan dan interpretasi norma dan peran situasional. 

Misalnya, norma-norma di ruang kelas masyarakat individu-

alistis (seperti di Amerika Serikat) mendorong siswa untuk 

mengambil inisiatif dan mengekspresikan pendapat pribadi 

secara bebas. Idealnya, guru yang di ruang kelas  harus memain-

kan peran yang ramah dan demokratis. Guru harus mendapatkan 

pertanyaan dan menghasilkan suasana terbuka di kelas, semen-

tara siswa harus mengajukan pertanyaan dan mengekspresikan 

pendapat mereka secara bebas.  
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Sebaliknya, norma di ruang kelas masyarakat kolektif, seperti 

Jepang misalnya sering menekankan kerjasama tim dan kepatu-

han kelas. Idealnya, guru di ruang kelas kolektivistik harus 

memainkan peran ahli. Mereka harus menyebarluaskan pendapat 

dan fakta para ahli, dan para siswa harus mencatat dengan serius 

dan penuh hormat.  

 

Identitas Relasional 

Orang-orang di setiap budaya dilahirkan ke dalam jaringan 

hubungan keluarga. Kita memperoleh kepercayaan dan nilai-

nilai budaya kita dalam sistem keluarga. Aturan yang kita 

peroleh sehubungan dengan orang tua, saudara kandung, 

keluarga besar, teman sebaya, dan guru kita akan  berkontribusi 

pada pembentukan awal identitas relasional Sebagai contoh, 

melalui proses sosialisasi keluarga, kita belajar untuk menangani 

masalah batas seperti ruang dan waktu. Kita juga belajar untuk 

berurusan dengan masalah otoritas seperti kegiatan pengambilan 

keputusan berbasis gender (seperti siapa yang melakukan 

pekerjaan rumah tangga) dan dinamika kekuasaan (misalnya 

orang tua berperan mengatur tugas sehari-hari di keluarga). 

Selain membentuk identitas relasional dalam keluarga, kita juga 

mengembangkan hubungan dengan orang lain seperti hubungan 

sosial atau persahabatan. Dukungan konsepsi diri dari teman-

teman dekat dan orang lain yang signifikan dapat menjadi 

bentuk yang kuat dari persetujuan identitas (Cupach Metts, 

1994). Namun, pengembangan hubungan intim antara orang-

orang dari dua budaya yang kontras adalah fenomena yang 

kompleks. 
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Identitas Facework 

Istilah wajah mengacu pada masalah penghormatan identitas dan 

masalah pertimbangan lainnya di dalam dan di luar proses 

pertemuan antarbudaya. Oleh karena itu sumber daya identitas 

rentan dalam interaksi sosial karena dapat terancam, diting-

katkan, dan ditawar. Wajah adalah sumber identitas yang 

dimanifestasikan dan dikelola dalam komunikasi dengan orang 

lain . 

Istilah facework mengacu pada perilaku komunikasi spesifik 

yang kita lakukan untuk "menyelamatkan" wajah kita sendiri 

dan/atau orang lain. Individu, sebagai komunikator yang 

memiliki sumber daya, sering menggunakan perilaku kerja 

kreatif untuk melindungi emosi mereka yang rentan seperti 

kesombongan dan rasa malu, atau kehormatan dan ketidak-

hormatan. Sementara konsep wajah (yaitu, masalah penghor-

matan identitas) adalah fenomena universal, pada saat kita 

"melakukan" pekerjaan berbeda di berbagai budaya (Ting-

Toomey, 1985, 1988, 1994a; lihat juga, Brown & Levison, 

1987).  

Dalam proses negosiasi facework yang penuh pertimbangan, 

menghormati wajah orang lain dan membantu orang lain untuk 

menyelamatkan muka mungkin merupakan salah satu cara untuk 

mengelola identitas interaktif yang menguntungkan lintas-

budaya. Kita juga harus mempertimbangkan dengan serius 

kompetensi antar pekerjaan antar budaya.  

Sebagai contoh, dalam negosiasi bisnis internasional, berbicara 

secara tegas lugas dapat dihargai dalam budaya Barat dan sering 

dipandang sebagai tindakan facework yang kompeten. Namun, 

dari sudut pandang banyak budaya Asia, berbicara secara bijak-

sana dan hati-hati mungkin dianggap sebagai respons kerja 

muka yang lebih terampil. 
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Sementara manusia di semua budaya menginginkan penghorma-

tan identitas dalam proses komunikasi, apa cara yang tepat 

untuk menunjukkan rasa hormat dan pertimbangan untuk wajah 

bervariasi dari satu budaya ke yang lain. Selain itu, emosi 

(seperti kesombongan, rasa malu, kehormatan, sakit hati, 

kemarahan) yang dihasilkan dalam reaksi terhadap berbagai 

masalah penyelamatan wajah mungkin berbeda dari satu orang 

ke orang lain. Konteks dan tujuan situasional yang berbeda 

membutuhkan aturan yang berbeda tentang kepatutan dan 

efektivitas facework . 

 

Identitas Interaksi Simbolik 

Identitas kerja nyata dikembangkan dan dipertahankan melalui 

interaksi simbolik. Selain itu, semua domain identitas secara 

implisit atau eksplisit diekspresikan melalui interaksi simbolik. 

Identitas interaksi simbolik mengacu pada proses komunikasi 

verbal dan nonverbal yang melaluinya kita memperoleh citra 

diri reflektif kita dan nilai-nilai terkait dari identitas berbasis-

kelompok dan identitas berbasis-orang (Blumer, 1969). Selain 

itu, dalam interaksi simbolis dengan orang lain, individu cende-

rung menggunakan gaya linguistik dan nonverbal tertentu yang 

disukai dalam berhubungan dengan orang lain. Misalnya, 

Francophones di Montreal lebih suka menggunakan bahasa 

Prancis untuk berkomunikasi, sedangkan Anglophones di sana 

lebih suka menggunakan Bahasa Inggris untuk berinteraksi 

dengan orang lain. Interaksi simbolik terdiri dari pertukaran 

proses pesan verbal dan nonverbal yang merupakan dinamika 

komunikasi antara orang-orang lintas kelompok etnis atau 

budaya. 
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Isyarat simbolis verbal dan nonverbal berfungsi sebagai 

lambang identitas kita. Individu di semua budaya menggunakan 

bahasa berbasis budaya dan gerakan nonverbal untuk berkomu-

nikasi, mengelola kesan, membujuk, mengembangkan hubu-

ngan, dan untuk memperoleh dan membangkitkan kesada-ran 

identitas yang mereka inginkan. Pola verbal dan nonverbal ini 

memberi tahu orang lain tentang diri kita sendiri dan bagai-mana 

kita ingin dipersepsikan dan diperlakukan. Bahasa atau dialek 

yang kita gunakan mencerminkan afiliasi keanggotaan grup kita 

Kita telah mengidentifikasi delapan domain identitas yang 

memainkan peran penting dalam proses komunikasi antar-

budaya. Kedelapan domain ini adalah identitas budaya, identitas 

etnis, identitas gender, identitas pribadi, identitas peran, identitas 

relasional, identitas facework, dan identitas interaksi simbolik. 

Untuk terlibat dalam negosiasi identitas yang mindful, kita harus 

meningkatkan basis pengetahuan, tingkat kesadaran, dan akurasi 

kita dalam menilai keanggotaan kelompok kita sendiri dan 

masalah identitas pribadi. Bersamaan dengan itu, kita harus 

memahami masalah konten dan arti-penting domain identitas 

dalam korespondensi langsung dengan bagaimana orang lain 

memandang diri mereka dalam berbagai situasi. 

 

Teori Negosiasi Identitas 

Teori negosiasi identitas menekankan bahwa identitas atau 

konsepsi diri dipandang sebagai mekanisme reflektif dalam 

penjelasan untuk proses komunikasi antar budaya. Identitas 

dipandang sebagai citra diri reflektif yang dibangun, dialami, 

dan dikomunikasikan oleh individu dalam budaya dan dalam 

situasi interaksi tertentu. 
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Konsep negosiasi didefinisikan sebagai proses interaksi 

transaksional di mana individu dalam situasi antar budaya 

berusaha untuk menegaskan, mendefinisikan, memodifikasi, 

menantang, dan/atau mendukung citra diri mereka sendiri dan 

orang lain sesuai keinginan. Negosiasi identitas merupakan 

kegiatan komunikasi timbal balik. Pada saat yang sama, 

komunikator berusaha membangkitkan identitas yang mereka 

inginkan dalam interaksi; sekaligus juga berusaha menantang 

atau mendukung identitas orang lain. 

 

Asumsi Teoritis Teori Negosiasi Identitas 

Dalam konteks teori ini, salah satu tujuan penting dari negosiasi 

identitas adalah untuk mengeksplorasi cara sadar untuk menda-

patkan pengetahuan yang akurat tentang domain identitas diri 

dan orang lain dalam pertemuan antarbudaya. Singkatnya, teori 

ini mengasumsikan bahwa manusia dalam semua budaya meng-

inginkan baik identitas berbasis kelompok yang positif maupun 

identitas berbasis pribadi yang positif dalam semua jenis situasi 

komunikasi. Bagaimana kita dapat meningkatkan pemahaman 

antar budaya, rasa hormat, dan dukungan timbal balik melalui 

komunikasi yang mindfull adalah perhatian utama dari 

pendekatan ini. 

Teori negosiasi identitas ini terdiri dari 10 asumsi inti berikut, 

yang menjelaskan komponen pendahuluan, proses, dan hasil 

komunikasi antar budaya (Ting Toomey,1999:40-45) 

1) Dinamika utama dari identitas keanggotaan seseorang dalam 

suatu kelompok dan identitas pribadi terbentuk melalaui 

komunikasi simbolik dengan orang lainnya. 

2) Orang-orang dalam semua budaya atau kelompok etnis 

memiliki kebutuhan dasar akan motivasi untuk memperoleh 

kenyamanan identitas, kepercayaan, keterlibatan, koneksi dan 
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stabilitas baik level identitas berdasarkan individu maupun 

kelompok. 

3) Setiap orang akan cenderung mengalami kenyamanan 

identitas dalam suatu lingkungan budaya yang familiar 

baginya dan sebaliknya akan mengalami identitas yang rentan 

dalam suatu lingkungan yang baru. 

4) Setiap orang cenderung merasakan kepercayaan identitas 

ketika berkomunikasi dengan orang lain yang budayanya 

sama atau hampir sama dan sebaliknya kegoyahan identitas 

manakala berkomunikasi mengenai tema-tema yang terikat 

oleh regulasi budaya yang berbeda darinya. 

5) Seseorang akan cenderung merasa menjadi bagian dari 

kelompok bila identitas keanggotaan dari kelompok yang 

diharapkan memberi respon yang positif. Sebaliknya akan 

merasa berbeda/asing saat identitas keanggotaan kelompok 

yang diinginkan memberi respon yang negatif. 

6) Seseorang akan mengharapkan koneksi antarpribadi melalui 

kedekatan relasi yang meaningful (misalnya dalam situasi 

yang mendukung persahabatan yang akrab) dan sebaliknya 

akan mengalami otonomi identitas saat mereka menghadapi 

relasi yang separatis/terpisah. 

7) Orang akan memperoleh kestabilan identitas dalam situasi 

budaya yang dapat diprediksi dan akan menemukan 

perubahan identitas atau goncang dalam situasi-situasi 

budaya yang tidak diprediksi sebelumnya. 

8) Dimensi budaya, personal dan keragaman situasi 

mempengaruhi makna, interpretasi, dan penilaian terhadap 

tema-tema atau isu-isu identitas tersebut. 

9) Kepuasan hasil dari negosiasi identitas meliputi rasa 

dimengerti, dihargai dan didukung. 
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10) Komunikasi antarbudaya yang mindful menekankan penting-

nya pengintegrasian pengetahuan antarbudaya, motivasi, dan 

ketrampilan untuk dapat berkomunikasi dengan memuaskan, 

tepat, dan efektif. 

Ting-Toomey berpendapat, salah satu kompetensi dalam komu-

nikasi antarbudaya adalah proses negosiasi identitas yang efektif 

di antara dua orang atau lebih yang terlibat dalam komunikasi. 

Apalagi, dalam berkomunikasi dengan orang dari budaya yang 

berbeda, maka keahlian untuk menegosiasi identitas menjadi 

penting demi tujuan kesepemahaman. 

 

Komunikasi Antar Budaya Yang Mindful  

Lebih lanjut Ting-Toomey (1999 : 45 – 47) menjelaskan tentang 

komunikasi antarbudaya yang mindful. Mindfulness berarti 

kesiapan untuk menggeser kerangka referensi, motivasi untuk 

menggunakan kategori-kategori baru untuk memahami perbe-

daan-perbedaan budaya atau etnis, dan kesiapan untuk bereks-

perimen dengan kesempatan-kesempatan kreatif dari pembuatan 

keputusan dan pemecahan masalah. Sebaliknya mindlessness 

adalah ketergantungan yang amat besar pada kerangka referensi 

yang familiar, kategori dan desain yang rutin dan cara-cara 

melakukan segala hal yang telah menjadi kebiasaan. Untuk 

menjadi komunikator yang mindful, individu mesti mempelajari 

sistem nilai yang mempengaruhi konsepsi diri orang lain. Ia 

perlu membuka diri terhadap satu cara baru konstruksi identitas. 

Ia juga perlu siap untuk memahami satu perilaku atau masalah 

dari sudut pandang budaya orang lain. Ia juga mesti waspada 

bahwa banyak perspektif hadir dalam upaya interpretasi satu 

fenomena dasar. 
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Kriteria komunikasi yang mindful (Ting-Toomey, 1999 : 48-49) 

adalah: 

 Kecocokan: ukuran di mana perilaku dianggap cocok dan 

sesuai dengan yang diharapkan oleh budaya. 

 Keefektifan: ukuran di mana komunikator mencapai shared 

meaning dan hasil yang diinginkan dalam satu situasi 

tertentu. 

Sementara komponen komunikasi yang mindful meliputi penge-

tahuan, motivasi, dan ketrampilan. Pengetahuan dalam pemaha-

man Ting-Toomey merupakan pemahaman kognitif yang dimili-

ki seseorang dalam rangka berkomunikasi secara tepat dan 

efektif dalam satu situasi tertentu. Sementara motivasi adalah 

kesiapan kognitif dan afektif serta keinginan untuk berkomuni-

kasi secara tepat dan efektif dengan orang lain. Sedangkan kete-

rampilan didefinisikan sebagai kemampuan operasional sebenar-

nya untuk menampilkan perilaku-perilaku yang dianggap sesuai 

dan efektif dalam situasi tertentu (Ting-Toomey, 1999 : 50 – 

54). 

Konsep perhatian Langer (1989, 1997) mendorong individu 

untuk menyelaraskan diri dengan hati-hati terhadap skrip mental 

mereka yang sudah terbiasa dan harapan yang telah terbentuk 

sebelumnya. Mindfulness berarti kesiapan untuk menggeser 

kerangka referensi seseorang, motivasi untuk menggunakan 

kategori-kategori baru untuk memahami perbedaan budaya atau 

etnis, dan kesiapan untuk bereksperimen dengan manfaat kreatif 

dari pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Konsep 

mindfulness dapat berfungsi sebagai langkah efektif pertama 

dalam mengintegrasikan pengetahuan teoretis kita dengan 

dimensi hasil berdasarkan identitas. 
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Mindlessness, di sisi lain, adalah ketergantungan yang kuat pada 

kerangka acuan yang sudah dikenal, desain atau kategori yang 

dirutinkan, dan cara-cara tradisional dalam melakukan sesuatu. 

Ini berarti kita beroperasi pada ―auto pilot‖ tanpa pemikiran 

yang cermat. Ini berarti kita berada pada tahap "reaktif" daripada 

tahap "proaktif" reflektif. Untuk terlibat dalam keadaan sadar 

dalam komunikasi antar budaya yang kompeten, individu perlu 

menyadari bahwa ada perbedaan dan kesamaan antara kelompok 

keanggotaan dan komunikator sebagai individu yang unik. 

Untuk menjadi komunikator yang sadar, individu perlu 

mempelajari sistem nilai yang memengaruhi konsep-diri orang 

lain. Mereka harus terbuka terhadap cara baru dalam pemben-

tukan identitas. Mereka perlu dipersiapkan untuk memahami 

dan memahami suatu perilaku atau masalah dari sudut pandang 

budaya dan pribadi orang lain. Komunikator yang mindfull perlu 

waspada bahwa berbagai perspektif biasanya ada dalam 

menafsirkan fenomena dasar. 

 

Hasil dari Komunikasi Antar Budaya Mindful 

Menurut teori negosiasi identitas, hasil yang memuaskan 

termasuk perasaan dipahami, perasaan dihormati, dan perasaan 

didukung. Bersama-sama, mereka berfungsi sebagai dimensi 

hasil identitas. Pencapaian proses negosiasi identitas yang 

memuaskan bergantung pada persepsi komunikator dalam 

interaksi. Kondisi ini juga tergantung pada kesediaan kita untuk 

melatih perhatian dalam interaksi kita dengan orang lain yang 

berbeda. 

Sejauh komunikator memandang identitas yang diinginkan telah 

dipahami secara sadar, diberikan dengan hormat, dan didukung, 

pihak-pihak yang terlibat harus mengalami rasa kepuasan iden-

titas yang tinggi.  
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Sejauh komunikator menganggap bahwa identitas yang diingin-

kan telah dilewati tanpa berpikir, disalahpahami, dan/atau 

dihina, pihak yang terlibat harus mengalami rasa kepuasan 

identitas yang rendah. Dengan demikian, konstruk kepuasan 

identitas bertindak sebagai kriteria penting dari kompetensi 

komunikasi antarbudaya. Komunikasi antar budaya yang mind-

full melibatkan pengelolaan makna bersama yang tepat dan 

pencapaian efektif dari tujuan yang diinginkan.  

Makna bersama melibatkan kesadaran akan makna pengkodean 

dan penguraian kode pada konten, identitas, dan tingkat relasi-

onal selama proses komunikasi itu sendiri. Tujuan interpersonal 

mengacu pada konsekuensi yang diantisipasi atau hasil yang 

ingin dicapai. Tujuan dapat mencakup tujuan instrumental, 

tujuan presentasi diri, dan tujuan hubungan (Cupach & Canary, 

1997). Tujuan instrumen berkaitan dengan hasil substantif atau 

sumber daya yang ingin dicapai orang dalam interaksi seperti 

mengubah sikap orang lain, mendapatkan kepatuhan, atau 

meminta bantuan). Sasaran presentasi diri atau sasaran identitas 

merujuk pada gambar pribadi atau publik yang ingin kita perta-

hankan (seperti cerdas, kredibel, atau kuat) dan ingin orang lain 

menghargai sebagai konsekuensi dari interaksi kita. Terakhir, 

sasaran hubungan terkait dengan status hubungan (seperti lebih 

intim atau kurang intim) yang kami inginkan untuk dipertahan-

kan dengan orang lain. 

Komunikasi antar budaya yang mindfull menekankan penting-

nya mengintegrasikan pengetahuan, motivasi, dan keterampilan 

antar budaya yang diperlukan untuk mengelola isu-isu berbasis 

proses secara memuaskan dan mencapai tujuan interaktif yang 

diinginkan secara tepat dan efektif.  
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Komunikasi antar budaya yang mindfull memiliki tiga 

komponen — pengetahuan, motivasi, dan keterampilan; yang 

kedua adalah bahwa komunikasi antar budaya yang penuh 

perhatian mengacu pada manajemen yang tepat, efektif, dan 

memuaskan dari makna dan tujuan bersama yang diinginkan 

dalam episode antar budaya. 

Spitzberg dan Cupach (1984) mengusulkan bahwa kompetensi 

komunikasi memiliki dua kriteria: kesesuaian dan efektivitas. 

"Kesesuaian" mengacu pada sejauh mana perilaku dianggap 

tepat dan sesuai dengan harapan yang dihasilkan oleh budaya. 

"Efektivitas" mengacu pada sejauh mana komunikator mencapai 

makna bersama dan hasil yang diinginkan dalam situasi tertentu. 

Dengan menggunakan dua kriteria ini dalam mengevaluasi 

kompetensi lintas budaya yang penuh perhatian, kita dapat 

mendefinisikan komunikasi antar budaya yang penuh perhatian 

sebagai proses dan hasil dari bagaimana dua individu yang 

berbeda menegosiasikan makna bersama dan mencapai hasil 

yang diinginkan melalui perilaku yang tepat dan efektif dalam 

situasi antar budaya. 

Komunikasi antar budaya yang mindfull sangat bergantung pada 

persepsi komunikator dalam mengevaluasi kinerja komunikatif 

satu sama lain. Apa yang mungkin tampak efektif (misalnya 

memulai presentasi publik dengan lelucon) dalam satu konteks 

budaya dapat dipandang tidak efektif dan tidak pantas dari 

perspektif budaya lain. Demikian juga, apa yang mungkin 

tampak sesuai (memulai pembicaraan dengan minta maaf atau 

metaforis) dalam satu konteks budaya dapat diartikan oleh 

budaya lain sebagai tidak pantas dan tidak efektif. 
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Untuk bertindak secara tepat dan efektif, individu harus mening-

katkan pengetahuan dan motivasi budaya mereka dalam mene-

rapkan keterampilan interaksi adaptif dalam pertemuan antar-

budaya. Spitzberg dan Cupach (1984) mengidentifikasi tiga 

komponen kompetensi komunikasi: pengetahuan, motivasi, 

dan keterampilan.  

Pengetahuan mengacu pada pemahaman kognitif yang dimiliki 

seseorang untuk berkomunikasi secara tepat dan efektif dalam 

situasi tertentu. Motivasi mengacu pada kesiapan kognitif dan 

afektif dan keinginan untuk berkomunikasi secara tepat dan 

efektif dengan orang lain. Keterampilan mengacu pada 

kemampuan operasi aktual untuk melakukan perilaku yang 

dianggap sesuai dan efektif dalam situasi budaya tertentu. 

Dari semua komponen manajemen perbedaan antar budaya, 

pengetahuan adalah komponen yang paling penting yang meng-

garisbawahi komponen lain dari kompetensi komunikasi antar 

budaya. 

Pengetahuan 

Tanpa pengetahuan yang peka budaya, komunikator budaya 

mungkin tidak dapat mencocokkan masalah nilai budaya dengan 

perilaku yang berhubungan dengan identitas. Ilmu pengetahuan 

di sini mengacu pada proses pemahaman mendalam tentang 

fenomena tertentu melalui serangkaian informasi yang diperoleh 

melalui pembelajaran sadar dan pengalaman serta pengamatan 

pribadi. 

Secara keseluruhan, basis pengetahuan berfokus pada bagai-

mana individualis dan kolektivis menegosiasikan makna 

bersama, mengelola berbagai tujuan, dan mengatur masalah 

identitas dan relasional.  
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Untuk mengelola perbedaan budaya dengan penuh pertimba-

ngan, misalnya, kita harus mempertimbangkan faktor 

keanggotaan budaya dan identitas pribadi orang lain.  

Pengetahuan dapat meningkatkan motivasi dan keterampilan 

kita dalam berurusan dengan orang-orang yang berbeda secara 

budaya. Untuk menambah pengetahuan kita, kita perlu memper-

hatikan apa yang terjadi dalam pemikiran, perasaan, dan 

pengalaman kita sendiri. Konsep "mindfulness" dapat berfungsi 

sebagai langkah efektif pertama dalam meningkatkan kesadaran 

kita akan sistem berpikir dan menilai kita sendiri. Selain itu, 

melalui perhatian, kita dapat belajar untuk lebih menyadari 

kesamaan dan perbedaan yang ada antara individu dan 

kelompok yang berbeda. Konsep Thich (1991) tentang 

"mindfulful living" (konsep filosofis Buddhis) dan Langer's 

(1989, 1997) konsep "mindful learning" membim-bing individu 

untuk menyesuaikan dengan hati-hati dengan alur mental 

kebiasaan mereka dan kategorisasi yang terbentuk sebelumnya 

(misalnya, stereotip yang kaku). Menurut Langer (1989), jika 

mindlessness adalah "kepercayaan kaku pada kategori lama, 

mindfulness berarti penciptaan berkesinambu-ngan dari yang 

baru. Kategorisasi dan kategorisasi ulang, pelabelan dan 

pelabelan kembali sebagai satu tuan dunia adalah proses yang 

alami bagi anak-anak". 

Untuk terlibat dalam keadaan perhatian, seseorang perlu belajar 

untuk (1)terbuka terhadap informasi dan ide-ide baru, (2) 

menyadari bahwa berbagai perspektif biasanya ada dalam 

melihat suatu situasi, dan (3)belajar membuat (atau menginte-

grasikan) sudut pandang yang berbeda, kategori, dan konteks 

untuk menafsirkan pertemuan (Langer, 1989, 1997). Sebagai-

mana dicatat oleh Thich (1991), "Semua sistem pemikiran 

membimbing cara; dan bukan kebenaran absolut...  
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Pelajari dan latih ketidakterikatan dari pandangan agar terbuka 

untuk menerima sudut pandang orang lain. Kebenaran 

ditemukan dalam kehidupan dan bukan hanya dalam penge-

tahuan konseptual.  

Bersiaplah untuk belajar sepanjang hidup dan untuk mengamati 

kenyataan dalam diri dan di dunia setiap saat ―Pengetahuan yang  

cukup  tentang  budaya  menjadi penting karena dengan mempu-

nyai komponen ini dengan sendirinya seseorang menyadari dan 

memahami peraturan, norma dan harapan yang dapat dikelom-

pokkan dengan budaya orang-orang yang berinteraksi dengan-

nya. Dalam usaha mencapai kompetensi dalam komunikasi, 

seseorang diharapkan memiliki pengetahuan konten yang 

meliputi pengetahuan mengenai isi pesan dan pengetahuan 

procedural berkaitan dengan bagaimana proses isi pesan 

disampaikan dalam situasi tertentu‖ (Samovar et. al., 2010: 

462). Karakter menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam 

mencapai kemampuan komunikasi. Karakter menjadi dasar 

penilaian bagi sekelompok orang karena karakter dapat diasosia-

sikan sebagai sifat seseorang yang terbentuk  melalui proses 

interaksi dengan lingkungan. William Howel menyebutkan 

terdapat empat tingkatan dari kompetensi komunikasi, yaitu: 

1. Unconscious Incompetence: 

Tidak sadar dan  tidak bisa melakukan apa-apa. Dimaksud  

tidak sadar adalah telah salah menafsirkan pesan atau 

perilaku komunikasi pihak lain secara tidak sadar. Sedangkan 

tidak bias melakukan apa-apa adalah tidak cukup peduli 

dengan perilaku komunikasinya sendiri. Bentuk kompetensi  

ini  adalah yang paling rendah dari bentuk lainnya. 

2. Conscious Incompentence: 

Sadar dalam berkomunikasi, tetapi tidak bisa melakukan apa-

apa. Sadar adalah komunikasi yang dilakukannya tidak 

efektif dan seringkali terjebak pada salah paham, seperti 
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penanganan konflik yang tidak produktif. Meskipun begitu, 

mampu melakukan apapun untuk memperbaikinya. 

3. Conscious Competence:  

Sadar  dalam   hal  berkomunikasi dan mampu melakukan 

sesuatu. Orang pada bentuk ini mampu mengontrol perilaku  

komunikasinya secara sadar dan melakukannya terus mene-

rus sehingga menjadi komunikasi yang lebih efektif. 

4. Unconscious Competence:  

Tidak sadar karena telah menjadi sebuah kebiasaan dan mam-

pu melakukan sesuatu. Bentuk ini merupakan tingkatan 

paling tinggi dalam kompetensi komunikasi. Orang pada  

tingkatan ini memiliki kemampuan untuk menyatukan tinda-

kan komunikasi menjadi bagian dari perilakunya sehari-hari. 

Dia tidak perlu lagi sibuk untuk mengatur perilakunya  terus 

menerus karena secara otomatis dirinya telah menyesuaikan 

(Griffin, 2006: 431). 

Kompetensi komunikasi antarbudaya dapat digambarkan 

sebagai berikut:  

Gambar : Intercultural Comm Competence A staircase 

model 
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Motivasi dalam kompetensi komunikasi antar budaya mengacu 

pada kesiapan kita untuk belajar dan berinteraksi dengan orang-

orang yang berbeda. Motivasi, dalam konteks teori negosiasi 

identitas, dipandang sebagai masalah identitas utama dan 

masalah kebutuhan identitas. Dari perspektif negosiasi identitas, 

kami percaya bahwa dalam memengaruhi proses komunikasi 

antar budaya kita. Kita juga harus sadar bahwa lokus dan fokus 

dari kebutuhan identitas kita yang berbeda (mis. Keamanan, 

inklusi, kepercayaan, koneksi, dan stabilitas) dipengaruhi oleh 

faktor keanggotaan budaya dan preferensi pribadi kita. Dalam 

berkomitmen pada diri kita sendiri untuk menghadapi perbedaan 

berbasis budaya dan perbedaan individu secara penuh, kita harus 

memiliki pemahaman yang baik tentang asumsi yang disajikan 

oleh teori negosiasi identitas. 

Kita perlu memahami alasan di balik setiap asumsi dan dapat 

menerapkannya secara fleksibel dalam beragam situasi antar 

budaya. Kita perlu menganalisis secara sistematis kebutuhan 

identitas kita dan orang lain dalam situasi pertemuan. Kita harus 

terbiasa dengan domain identitas dan nilai-nilai pendamping 

yang memengaruhi perilaku interaktif kita dan orang lain. 

Untuk memahami peran "motivasi" dalam istilah yang peka 

terhadap budaya, kita perlu memahami bagaimana identitas 

primer dan identitas situasional berpotongan dan kelompok dan 

personal. Kita juga harus secara sadar menyadari kecenderungan 

etnosentris kita sendiri yang kita bawa ke dalam situasi perjum-

paan antar-budaya. Sementara identitas utama kita memberi kita 

bimbingan dan arahan dalam kehidupan kita sehari-hari, mereka 

juga membatasi pemikiran dan perilaku kita. Kita cenderung 

menggunakan standar etnosentris kita dalam mengevaluasi 

kinerja orang lain yang berbeda.  

 

 



Komunikasi Antar Budaya Tijauan Konsep & Praktis  

 

74 

Keterampilan 

Keterampilan dalam konteks ini adalah kemampuan operasional 

kami untuk mengintegrasikan pengetahuan dan motivasi dengan 

praktik antar budaya yang tepat dan efektif. Keterampilan inte-

raksi adaptif membantu kita berkomunikasi dengan penuh kesa-

daran dalam situasi antar budaya. Banyak keterampilan interaksi 

berguna dalam mempromosikan komunikasi antar budaya yang 

tepat dan efektif. 

Beberapa di antaranya, misalnya, adalah keterampilan klarifikasi 

nilai-nilai, keterampilan pengamatan yang cermat, keterampilan 

menyimak yang penuh perhatian, keterampilan empati verbal, 

keterampilan sensitivitas nonverbal, keterampilan dukungan 

identitas, keterampilan membingkai ulang, keterampilan mana-

jemen pekerjaan tangan, keterampilan dialog kerja sama, dan 

transkultural keterampilan kompetensi. 

Dari semua keterampilan operasional, penilaian identitas adalah 

keterampilan utama untuk memahami komunikasi antarbudaya 

yang penuh perhatian. Sebagai contoh, dengan memperhatikan 

orang asing budaya dan dengan sadar mendengarkan apa yang 

dia katakan, kami menandakan niat kami ingin memahami iden-

titas orang asing yang berbeda. Dengan menyampaikan rasa 

hormat dan penerimaan kami terhadap perbedaan berbasis 

kelompok dan berbasis orang, kami mendorong kepercayaan 

antar pribadi, inklusi, dan koneksi. Terakhir, dengan mengkon-

firmasi secara verbal dan nonverbal identitas yang diinginkan 

dari orang asing budaya, kami menegaskan kembali kelayakan 

intrinsik dari orang lain yang berbeda. Keterampilan penilaian 

identitas dapat disampaikan melalui kata, pandangan, gerakan, 

atau keheningan responsif. Perasaan dipahami, dihormati, dan 

secara intrinsik dihargai membentuk dimensi hasil komunikasi 

antarbudaya yang mindful. 
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Komunikasi antar budaya yang penuh perhatian menekankan 

negosiasi yang sesuai, efektif, dan memuaskan dari makna 

bersama dan tujuan yang diinginkan antara orang-orang dari 

budaya yang berbeda. Komunikator antarbudaya yang penuh 

perhatian adalah individu-individu yang memiliki sumber daya 

kembali yang terbiasa dengan identitas diri dan masalah nego-

siasi identitas lainnya. Mereka memperhatikan faktor anteseden, 

proses, dan hasil yang membentuk interaksi dinamis dari proses 

komunikasi antarbudaya. Mereka juga mampu beradaptasi 

dengan perbedaan antar budaya, secara fleksibel dan kreatif, 

dalam beragam situasi komunikasi. 
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BAB III 

ORIENTASI  NILAI  DAN  PERTEMUAN  ANTAR 

BUDAYA 

 

Ketika kita berhubungan dengan orang asing dari budaya yang 

berbeda, kita sering mengalami kejutan budaya. Kejutan budaya 

(culture shock) dapat terjadi ketika kita bepergian ke luar negeri 

untuk penugasan global dan tinggal di sana selama jangka waktu 

tertentu. Kita juga dapat mengalami guncangan interaksi karena 

bekerja atau belajar bersama dengan teman sebaya dari berbagai 

negara atau kelompok imigran. Dari perbedaan nonverbal yang 

tak terucapkan hingga perbedaan bahasa, identitas simbolik kita 

terus-menerus ditantang ketika bekerja dalan beragam situasi 

budaya. Perbedaan nonverbal dan bahasa yang ditegaskan oleh 

perbedaan nilai budayanya. 

Kluckhohn dan Strodtbeck (1961) menjelaskan orientasi nilai 

budaya membentuk lensa dasar sebagai landasan kita melihat 

tindakan kita sendiri dan tindakan orang lain. Orientasi nilai me-

netapkan kriteria latar belakang bagaimana kita harus berkomu-

nikasi secara tepat dengan orang lain. Orientasi nilai juga 

mengatur bagaimana kita menafsirkan dan mengevaluasi budaya 

Nilai orientasi mempengaruhi kita secara keseluruhan dalam 

melihat konsepsi diri, pada gilirannya konsep diri mempenga-

ruhi perilaku kita. 

Analisis nilai budaya bertindak sebagai panduan dalam meme-

takan hubungan antara variabilitas budaya, konsep diri, dan 

komunikasi. Orientasi nilai budaya menyoroti kemungkinan 

perbedaan dan persamaan praktik antara kelompok budaya. 

Orientasi nilai budaya juga membantu kita untuk memahami 

kepercayaan dan nilai-nilai implisit kita sendiri melalui cermin 

budaya lain.  
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Perbandingan tersebut akan bertindak sebagai langkah kritis 

menuju pemahaman yang lebih baik dalam memahami orang-

orang dari berbagai latar belakang budaya. 

Sub bagian berikut menjelaskan asumsi dasar dan lima orientasi 

nilai yang dikembangkan oleh Kluckhohn dan Strodtbeck 

(1961). Kelima orientasi nilai ini mencakup hubungan manusia 

dengan lingkungannya, konsep tentang waktu, konsep sifat 

manusia, konsep aktivitas, dan konsep hubungan interpersonal. 

Contohnya adalah bagaimana setiap etnokultur memiliki orien-

tasi nilai yang berbeda dalam menyikapi hal yang sama. Etno-

kultur adalah kelompok etnis (seperti kelompok Afrika 

Amerika, Irlandia Amerika, Meksiko Amerika) dalam budaya 

nasional Amerika. Masing-masing etnokultur ini berbagi sepe-

rangkat nilai tertentu yang sama berdasarkan ikatan leluhur atau 

warisan bersama. Orientasi nilai budaya memiliki beberapa 

fungsi, termasuk fungsi identitas, fungsi solidaritas kelompok, 

fungsi evaluatif, fungsi adaptasi dan fungsi penjelas.  

Dalam batas budaya kita sendiri, serangkaian orientasi nilai 

memandu mengenai diri kita sendiri, misalnya apakah kita 

cenderung lebih individualistis atau kolektifis. Identitas sosial 

dan pribadi kita dibentuk dan diperkuat melalui interaksi kita 

yang intens dengan orang lain yang serupa secara budaya. Selain 

itu, nilai-nilai budaya membuka jalan bagi solidaritas dan afiliasi 

keanggotaan dalam kelompok (yaitu, fungsi solidaritas). 

Anggota yang sangat mengidentifikasi budaya atau etnokultur 

mereka memiliki ikatan kemitraan dan sering memiliki cara 

hidup yang sama. Selanjutnya, orientasi nilai mengatur 

konsensus dalam kelompok dan menetapkan standar evaluatif 

mengenai apa yang "dihargai" atau "didevaluasi" dalam suatu 

budaya (yaitu, fungsi evaluatif).  
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Orientasi nilai budaya menawarkan seperangkat prinsip yang 

digunakan untuk berfungsi secara adaptif dalam lingkungan 

budaya yang berubah (yaitu, fungsi adaptif). Terakhir, orientasi 

nilai budaya membantu kita untuk menjelaskan atau "memaha-

mi" peristiwa atau perilaku orang di sekitar kita tanpa terlalu 

banyak pemrosesan informasi (fungsi penjelasan). Kita hidup 

dan menerapkan nilai-nilai budaya kita sendiri setiap hari 

melalui norma dan aturan yang telah kita kembangkan bersama 

dalam budaya kita. Bagaimanapun, jika kita tidak pernah pergi 

jauh dari lingkungan kita, kita mungkin tidak mendeteksi 

pentingnya orientasi nilai budaya ini.  

 

Asumsi dasar Orientasi Nilai Kluckhohn dan Strodtbeck 

Orientasi Nilai 

Orientasi ialah peninjauan untuk menentukan sikap (arah, tem-

pat, dan sebagainya) yang tepat dan benar; pandangan yang 

mendasari pikiran, perhatian atau kecenderungan. Menurut 

Kluckhohn (dalam Mulyana, 2004), nilai adalah konsepsi (tersu-

rat atau tersirat, yang sifatnya membedakan individu atau ciri-

ciri kelompok) dari apa yang diinginkan, yang memengaruhi 

tindakan pilihan terhadap cara, tujuan antara dan tujuan akhir.  

Definisi ini berimplikasi terhadap pemaknaan nilai-nilai budaya. 

Kluckhohn mengungkapkan ada enam implikasi terpenting nilai 

tersebut, yaitu: 

a. Nilai merupakan konstruk yang melibatkan proses kognitif 

(logis dan rasional) dan proses ketertarikan dan penolakan 

menurut kata hati.  

b. Nilai selalu berfungsi secara potensial, tetapi tidak selalu 

bermakna apabila diverbalisasi.  

c. Apabila hal itu berkenaan dengan budaya, nilai diungkapkan 

dengan cara unik oleh individu atau kelompok. 
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d. Karena kehendak tertentu dapat bernilai atau tidak, maka 

perlu diyakini bahwa pada dasarnya disamakan (aquated) 

daripada diinginkan, ia didefenisikan berdasarkan keperluan 

sistem kepribadian dan sosiol budaya untuk mencapai ketera-

turan dan menghargai orang lain dalam kehidupan sosial.  

e. Pilihan diantara nilai-nilai alternatif dibuat dalam konteks 

ketersediaan tujuan antara (means) dan tujuan akhir (ends). 

f. Nilai itu ada, ia merupakan fakta alam, manusia, budaya, dan 

pada saat yang sama ia adalah norma-norma yang telah 

disadari. 

Orientasi nilai dapat dikatakan bersifat komplek tetapi berpola 

pada prinsip yang mengutamakan tatanan dan langsung pada 

tindakan dan pikiran manusia yang berhubungan dengan solusi 

dalam memecahkan masalah.  

Kluckhohn dan Strodtbeck (1961) mengamati bahwa manusia 

dalam semua budaya menghadapi serangkaian masalah dasar 

manusia atau pertanyaan eksistensial. Berdasarkan penelitian 

mereka pada masyarakat Indian di Navajo, masyarakat Latino, 

dan masyarakat Amerika Eropa di Amerika Barat Daya, Kluck-

hohn dan Strodtbeck membuat daftar lima pertanyaan mendasar 

berikut: 

1. Bagaimana hubungan manusia dengan alam (people—nature 

orientation)? 

2. Apa fokus duniawi dari kehidupan manusia (time sense 

orientation)? 

3. Apa karakter dari sifat alami manusia (human nature 

orientation)? 

4. Apa orientasi aktifitas manusia (activity orientation)? 

5. Apa hubungan sosial manusia dengan manusia lainnya 

(relational orientation)? 
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Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan diatas ada di semua 

budaya. Namun, beberapa budaya memiliki preferensi yang 

lebih kuat dibanding budaya lain. Solusi dan kebijakan dalam 

menjawab pertanyaaan-pertanyaan diatas menunjukkan mewa-

kili kebijaksanaan dari budaya tertentu yang diwariskan dari 

satu generasi ke generasi berikutnya.  

 

Orientasi Nilai Manusia dengan -  Alam 

Orientasi nilai  ini berusaha  pertanyaan ini: bagaimana hubu-

ngan antara manusia dan alam (atau supranatural). Apakah 

manusia yang harus mengontrol lingkungan atau alam, ataukah 

harus hidup harmoni bersama alam, atau tersubordinasi oleh 

alam. Sementara banyak kelas menengah Eropa Amerika me-

mandang bahwa manusia perlu  penguasaan dan kontrol atas 

lingkungan alam. Sementara dari  kelompok etnokultural 

(seperti Afrika, Asia, Latino di Amerika Serikat cenderung pada 

hidup orientasi harmoni dengan alam) 

 

Figure  Masyrakat Indian Navajo yang beroirentasi hidup 

harmoni dengan alam 
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Banyak kelompok penduduk asli Amerika percaya bahwa manu-

sia, alam, roh semua saling berkaitan dan menjadi  bagian dari 

kontinum alam semesta, karenanya kita harus belajar untuk 

hidup harmonis satu sama lain. 

Budaya-budaya Buddhis seperti Bhutan, Laos, Thailand, dan 

Tibet juga cenderung sangat mendukung harmoni dengan alam. 

Bencana alam seperti bumi gempa, letusan gunung berapi, dan 

banjir dalam pandangan ini merupakan contoh bahwa keyakinan 

mereka bahwa alam merupakan kekuatan yang berada di luar 

kendali individu. Cara terbaik untuk berhubungan  dengan alam 

adalah dengan menghormatinya dan bertindak rendah hati 

dalam menghadapi kekuatan eksternal yang dahsyat. Implikasi 

dari orientasi nilai ini adalah bahwa sementara beberapa indi-

vidu percaya mendapatkan kontrol atas lingkungan mereka, 

yang lain percaya pada pentingnya  hidup harmonis dengan 

alam. 

 

Orientasi Waktu 

Orientasi akal waktu menjawab pertanyaan ini: Apakah fokus 

duniawi dalam suatu budaya berorientasi pada masa lalu, seka-

rang, atau masa depan? Pengertian waktu berorientasi masa lalu 

berarti menghormati ikatan sejarah dan leluhur. Sedangkan ber-

orientasi waktu ―sekarang‖ berarti menghargai situasi sekarang, 

terutama hubungan dan kegiatan antarpribadi yang sedang ber-

langsung saat ini. Orientasi masa depan berarti memiliki rencana 

untuk kepentingan jangka pendek, jangka menengah dan 

panjang serta memiliki rencana dan  tujuan yang jelas untuk 

mewujudkannya. 
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Imigran Asia (seperti Orang Amerika Vietnam) dan penduduk 

asli Amerika cenderung menghormati masa lalu. Orang Afrika-

Amerika cenderung memiliki perasaan kuat tentang referensi di 

masa lalu dan saat ini.   

 

Orang Amerika-Eropa cenderung menekankan perhatian untuk 

masa depan. Secara  khusus  masyarakat Vietnam Amerika 

percaya pada ajaran Buddha tentang karma dan kelahiran 

kembali. Mereka percaya bahwa siklus hidup individu  ditentu-

kan oleh baik dan buruk perbuatan dari kehidupan sebelumnya. 

Tujuan akhirnya adalah untuk mencapai pembebasan jiwa 

spiritual liberation . Leluhur disembah selama empat generasi 

setelah kematian" (Locke, 1992, hlm. 105 -106). Jadi, bagi 

banyak imigran Vietnam-Amerika, masa lalu mereka sangat 

memengaruhi identitas mereka saat ini. 

 

Dimensi Nilai Hofstede 

Karya Hofstede merupakan salah satu usaha untuk menggu-

nakan data statistik ekstensif untuk membahas nilai budaya. 

Pandangan Hofstede jelas. Ia beragumen ―bahwa masyarakat 

memiliki ‗program mental‘ yang dikembangkan dalam keluarga 

mulai dari keccil dan ditanamkan dalam sekolah dan organi-

sasi...[program mental] dinyatakan dengan jelas dalam nilai 

yang mendominasi diantara orang-orang dari negara-negara 

yang berbeda‖ (Samovar, 2014:236).  

A. Individualisme/Kolektivisme 

Individualisme  

Individualisme vs kolektivisme (orientasi pribadi vs orientasi 

kelompok) telah ―menjadi salah satu variable pola dasar yang 

menentukan tindakan manusia.‖ Seperti yang dituliskan oleh 

Ting Toomey dan Chung, ―Kecenderungan nilai individualistis  
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Dan kolektivitas dimanefestasikan sehari-hari dalam interaksi 

keluarga, sekolahm dan tempat kerja.‖ Bagaimanakah nilai 

individualisme dan kolektivisme tersebut dimanefestasikan? 

Andersen dan rekannya memberikan jawaban sempurna 

terhadap pertanyaan tersebut dengan menjelaskan sifat individu-

alism/kolektivitas tersebut : ―Budaya kolektivitas menekankan 

komunitas, kolaborasi, minat, harmoni, tradisi, fasilitas umum, 

mempertahankan harga diri. Budaya individualistis menekankan 

hak dan kewajiban pribadi, privasi, menyatakan pendapat 

pribadi, kebebasan, inovasi, dan ekspresi diri‖. 

Goleman menggaris bawahi beberapa karakter dan budaya lain 

yang menghargai individualisme : ―Tujuan pribadi seseorang 

menjadi prioritas dibandingkan kesetiaan terhadap kelompok, 

seperti keluarga atau majikan. Kesetiaan seseorang individualis 

terhadap suatu kelompok sangat kecil; mereka kadang merasa 

menjadi bagian dari banyak kelompok dan cenderung mengganti 

keanggotaan mereka jika hal itu cocok bagi mereka, pindah 

gereja, misalnya, atau meninggalkan satu jenis pekerjaan untuk 

yang lainnya. 

Kolektivisme.  

Triandis menyatakan bahwa beberapa prilaku berikut ditemukan 

dalam budaya kolektif : ―Kolektivisme berarti penekanan terha-

dap (a) pandangan, kebutuhan, dan tujuan kelompok-dalam 

dibandingkan diri sendiri; (b) norma dan kewajiban sosial yang 

ditentukan oleh kelompok-dalam dibandingkan untuk 

bersenang-senang; (c) kepercayaan yang dianut dalm kelompok-

dalam yang membedakan pribadi dalam kelompok- dalam; dan 

(d) kesediaan untuk bekerjasama dengan anggota kelompok 

dalam. Dalam budaya kolektivis, ketergantungan merupakan hal 

yang khas, kebutuhan dan keinginan pribadi seseorang merupa-

kan hal yang sekunder.  
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B. Menghindari Ketidakpastian 

Inti dari menghindari ketidakpastian adalah kebenaran bahwa 

tidak ada yang tahu akan masa depan. Seperti apa yang dinyata-

kan oleh Hofstede, menghindari ketidakpastian: ―Menjelaskan 

hal yang membuat masyarakat dalam suatu budaya merasa 

gugup terhadap situasi yang mereka lihat tidak terstruktur, tidak 

jelas atau tidak dapat di prediksi, situasi yang mereka coba 

hindari untuk mempertahankan pada perilaku yang ketat dan 

kepercayaan tentang kebenaran yang mutlak‖. 

C. Menghindari ketidakpastian yang tingkatnya tinggi 

Budaya yang seperti ini mencoba menghindari ketidakpastian 

dan ambiguitas dengan menyediakan kestabilan bagi anggotanya 

melalui protocol social yang formal, untuk menghindari atau 

mengurangi bahaya ini, ada kebutuhan yang besar untuk hukum, 

rencana, peraturan, ritual, perayaan tertulis serta protokol sosial, 

prilaku, dan komunikasi yang tetap yang menambah struktur 

dalam kehidupan. 

D. Menghindari ketidakpastian yang tingkatnya rendah 

Swedia, Denmark, Irlandia, Norwegia, Amerika Serikat, 

Finlandia, dan Belanda, mereka lebih mudah menerima ketidak-

pastian yang ada dalam hidup, cenderung untuk bertoleransi 

terhadap yang tidak biasa, dan tidak merasa terancam dengan 

pandangan dan orang yang berbeda. Mereka menghargai 

inisiatif, tidak menyukai struktur yang terkait dengan hierarki, 

mau mengambil resiko, fleksibel, berpikir bahwa seharusnya ada 

sedikit peraturan, dan bergantung pada para ahli juga pada diri 

mereka sendiri. Seperti halnya dengan dimensi nilai, perbedaan 

dalam ketidakpastian mempengaruhi komunikasi antar budaya. 
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E. Pengaruh Kekuasaan 

Nilai budaya yang lain yang ditawarkan Hofstede adalah 

pengaruh kekuasan yang memkelompokkan budaya pada penga-

ruh kekuasaan besar dan kecil. Ia menyimpulkan konsep penga-

ruh kekuasaan sebagai berikut : ―Kekuasaan merupakan karakter 

suatu budaya yang mengartikan bahwa orang yang kurang 

berkuasa dalam masyarakat menerima ketidaksamaan kekuasaan 

dan menganggapnya sebagai hal yang normal‖. 

F. Pengaruh kekuasaan yang tinggi 

Gudykunst memberikan kesimpulan ringkas mengenai budaya 

dengan pengaruh kekuasaan yang tinggi ketika menuliskan, 

―Individu dari budaya dengan pengaruh kekuasaan yang tinggi 

menerima kekuasaan sebagai bagian dari masyarakat. Jadi, 

penguasa menanggap bawahannya berbeda dari dirinya dan 

sebaliknya‖. Dalam organisasi dengan pengaruh kekuasaan yang 

tinggi, Anda akan menemukan pemusatan kekuasaan, penting-

nya status dan peringkat, sejumlah besar pengawas, sistem nilai 

terstruktur yang menilai suatu pekerjaan, dan bawahan yang 

terdapat dalam hierarki yang kaku. 

G. Pengaruh kekuasaan yang rendah 

Seperti yang ditulis oleh Brislin, ―Budaya dengan pengaruh 

kekuasan yang rendah dituntun oleh hukum, norma, dan perila-

ku setiap hari yang membuat perbedaan kekuasaan sekecil 

mungkin‖. Menurut Hofstede, dalam konteks bisnis dengan 

pengaruh kekuasaan yang kecil, Anda mungkin mengamati 

bagaimana suatu keputusan yang diambil disosialisasikan, 

bawahan diarahkan, bos bergantung pada dukungan tim, dan 

simbol status ditunjukkan seminimal mungkin. 
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H. Maskulin/Feminim 

Hofstede menggunakan kata maskulin dan feminim untuk 

merujuk pada tingkatan dimana sifat maskulin dan feminim 

dinilai dan dinyatakan. Adler merasa bahwa istilah maskulin dan 

feminim tidak cukup menyatakan arti dibalik dimensi ini dan 

memilih untuk menggunakan istilah kesuksesan karis dan 

kualitas hidup.(h.244) 

Gambar : Perbedaan antara  Small Power Distance dan 

Large Power Distance 

 

Orientasi Konteks-Tinggi dan Konteks Rendah Hall 

Hall (1976) mengklaim bahwa interaksi manusia, pada tingkat 

yang luas, dapat dikategorikan dalam sistem komunikasi 

konteks rendah dan konteks tinggi. Dalam komunikasi 

konteks rendah Low-Context Communication (LCC), kita 

menekankan pada makna yang diekspresikan melalui pesan 

verbal secara eksplisit.  
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Sedangkan komunikasi konteks tinggi High-Context 

Communication (HCC)  lebih menekankan bagaimana makna 

disampaikan melalui konteks (misalnya, peran sosial atau posisi) 

dan saluran nonverbal (misalnya, berhenti, diam, nada suara) 

dari pesan verbal. 

Budaya konteks rendah ditandai dengan komunikasi konteks 

rendah seperti pesan verbal dan eksplisit, gaya bicara langsung 

lugas dan berterus terang. Para penganut budaya ini mengatakan 

bahwa apa yang mereka maksudkan (the say what they mean) 

adalah apa yang mereka katakan (they mean what they say). 

Sebaliknya, budaya konteks tinggi, seperti kebanyakan pesan 

yang bersifat implisit, tidak langsung dan tidak terus terang, 

pesan yang sebenarnya mungkin tersembunyi dibalik perilaku 

nonverbal, intonasi suara, gerakan tangan, pemahaman lebih 

kontekstual, lebih ramah dan toleran terhadap budaya masya-

rakat. Terkadang pernyataan verbal bisa bertentangan dengan 

pesan nonverbal. Manusia yang terbiasa berbudaya konteks 

tinggi lebih terampil membaca perilaku nonverbal dan juga akan 

mampu melakukan hal yang sama. Watak komunikasi konteks 

tinggi yaitu tahan lama, lamban berubah dan mengikat 

kelompok penggunanya. Orang-orang berbudaya konteks tinggi 

lebih menyadari proses penyaringan budaya daripada orang-

orang berbudaya konteks rendah. 
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Dalam tabel perbandingan dibawah ini, dijelaskan mengenai 

perbedaan kebudayaan komunikasi tingkat tinggi dan tingkat 

rendah. 

 

High culture context (HCC) 
 

 

 

 

 

 

 

Low culture Context 

(LCC) 

- Prosedur pengalihan 

informasi lebih sukar  

- Prosedur pengalihan 

informasi menjadi lebih 

gampang 

Persepsi terhadap isu dan orang yang menyebarkan isu 

- Tidak memisahkan isu dan 

orang yang mengkomunikasi-

kan isu 

- Memisahkan isu dan 

orang yang mengkomu-

nikasikan isu 

Persepsi terhadap tugas dan relasi 

- Mengutamakan relasi sosial 

dalam melaksanakan tugas 

- Social oriented  

- Personal relations 

- Relasi antarmanusia 

dalam tugas 

berdasarkan relasi tugas 

- Task oriented 

- Impersonal relations 

Persepsi terhadap kelogisan informasi 

- Tidak menyukai informasi 

yang rasional  

- Mengutamakan emosi  

- Mengutamakan basa-basi 

- Menyukai informasi 

yang rasional  

- Menjauhi sikap emosi  

- Tidak mengutamakan 

basa-basi 

Persepsi terhadap pola negosiasi 

- Mengutamakan perundingan 

melalui human relations 

(hubu-ngan antarmanusia)  

- Pilihan komunikasi meliputi 

perasaan dan intuisi 

- Mengutamakan perun-

dingan melalui 

bargaining (penawaran)  

- Pilihan komunikasi 

meliputi pertimbangan 
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rasional 

- Mengutamakan otak 

daripada hati 

Persepsi terhadap informasi tentang individu 

- Mengutamakan individu 

dengan mempertimbangkan 

du-kungan faktor sosial  

- Mempertimbangkan loyalitas 

individu kepada kelompok 

- Mengutamakan 

kapasitas individu tanpa 

memper-hatikan faktor 

sosial. 

- Tidak mengutamakan 

pertim-bangan loyalitas 

individu kepada 

kelompok. 

Bentuk pesan/informasi 

- Sebagian besar pesan tersem-

bunyi dan implisit  

- Sebagian besar pesan 

jelas dan eksplisit 

Reaksi terhadap sesuatu 

- Reaksi terhadap sesuatu tidak 

selalu tampak  

- Reaksi terhadap sesuatu 

selalu tampak 

Memandang in group dan out group 

- Selalu luwes dalam melihat 

perbedaan in group dengan 

out group 

- Selalu memisahkan 

kepentingan in group 

dengan out group 

Sifat pertalian antarpribadi  

- Pertalian antarpribadi sangat 

kuat 

- Pertalian antarpribadi 

sangat lemah 

Konsep Waktu  

- Konsep terhadap waktu sangat 

terbuka atau luwes 

- Konsep terhadap waktu 

yang sangat terorganisir 
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Karakteristik individualisme dan kolektivisme menurut Hofstede 

yaitu : 

Individualisme Kolektifisme 

Otonomi individual  

Orientasi pada diri sendiri  

Mengutamakan kepentingan 

individu  

Unik dan bebas  

Mengutamakan kehormatan 

individu  

Keluarga inti  

Pemberian ganjaran kepada 

individu berdasarkan 

kesamaan hak (equility) 

Persaingan 

Kesatuan kelompok dan 

harmoni  

Orientasi pada kelompok  

Mengutamakan kepentingan 

kelompok  

Peduli terhadap 

ketergantungan sesama 

Pemilikan kelompok  

Keluarga besar 

Distribusi ganjaran 

mengutamakan keseimbangan  

Kerjasama 

Contoh negara dengan budaya konteks rendah yaitu Jerman, 

Amerika, Swiss, Kanada, Denmark, Australia, Swedia, Inggris. 

Sedangkan negara degngan budaya konteks tinggi Arab Saudi, 

Jepang, Kuwait, Cina, Meksiki, Korea, Nigeria, Vietnam. 

Antropolog Hall memberikan cara efektif lain untuk mengamati 

perbedaan dan persamaan budaya dalam persepsi dan komuni-

kasi. Hall mengelompokkan budaya sebagai konteks-tinggi atau 

konteks-rendah, tergantung dari arti apa yang datang dari ruang 

lingkupnya dibandingkan dengan arti dari perkataan yang 

diucapkan. 

Walaupun semua budaya memiliki sebagian karakteristik dari 

variabel  konteks-tinggi dan konteks-rendah, dapat ditempatkan 

dalam suatu skala untuk mengetahui peringkat dimensi ini. 

Untuk menekankan kenyataan ini, kami telah meletakkan 

berbagai budaya alam suatu tingkatan. 
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Dalam budaya konteks tinggi (Indian Amerika, Amerika Latin, 

Jepang, Arab, Cina, Afrika-Amerika, dan Korea), arti dari 

informasi yang diperlukan selama interaksi, tidak harus dikom-

unikasikan lewat kata-kata. Salah satu alasan bahwa arti kadang 

tidak harus di katakan secara verbal dalam budaya konteks 

tinggi adalah karena sifat masyarakat yang homogen. Menurut 

Hofstede, ―budaya konteks-tinggi lebih sering ditemukan pada 

budaya nasional.‖  

Masyarakat dari budaya konteks-tinggi cenderung waspada 

terhadap lingkungan sekitar mereka dan dapat menyatakan serta 

mengartikan perasaan tanpa menyatakannya secara verbal. Arti 

dalam budaya konteks-tinggi juga dinyatakan ―Melalui status 

(usia, jenis kelamin, pendidikan, latar belakang keluarga, gelar, 

dan afiliasi serta melalui teman atau rekan). Dalam budaya 

konteks-rendah (Jerman, Swiss, Skandivnavia, dan Amerika 

Utara) setiap kali mereka berinteraksi dengan orang lain mereka 

membutuhkan informasi latar belakang‖.  

Dalam budaya konteks rendah, pesan verbal mengandung 

banyak informasi dan hanya sedikit yang tertanam dalam 

konteks atau peserta. Perbedaan komunikasi di antara budaya 

konteks-tinggi dan konteks-rendah juga jelas dalam cara dimana 

keduanya menyikapi konflik. 
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BAB IV 

KOMUNIKASI  VERBAL  ANTARBUDAYA 

YANG MINDFUL 

 

 

Bahasa bisa memenjarakan kita. Bahasa juga bisa membebaskan 

kita. Bahasa membingkai harapan kita dan mengarahkan persep-

si kita. Kita memperoleh makna dan nilai-nilai yang mendasari 

dunia simbolik. Komunikator antarbudaya mencapai makna 

bersama, dan dengan demikian memahami, melalui pertukaran 

efektif pesan verbal dan nonverbal. 

 

Bahasa Manusia 

Setiap bahasa manusia mencerminkan sistem logis dan koheren. 

Istilah "system" menyiratkan pola, aturan, dan struktur. Dengan 

memahami fitur dasar dari suatu bahasa, kita dapat menjadi 

lebih sadar akan penyebab yang berkontribusi terhadap gesekan 

verbal lintas budaya.  
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Sebuah bahasa adalah sistem simbolik yang ―sewenang-

wenang‖ (arbiter) dalam menjelaskan ide, perasaan, pengala-

man, kejadian, orang, atau fenomena lain yang diatur dalam 

aturan berlapis, serta dikembangkan oleh anggota komunitas 

penuturnya.  

Arbiter (Kesembarangan) 

Semua bahasa manusia sewenang-wenang dalam fonemiknya 

(yaitu, unit suara) dan representasi grafik (yaitu, huruf atau 

karakter). Fitur bahasa yang sewenang-wenang juga meluas ke 

simbol atau karakter tertulis yang digunakan anggota budaya 

untuk mengekspresikan ide-ide mereka. 

Aturan berlapis-lapis 

Bahasa manusia tampaknya menjadi satu-satunya system 

komunikasi yang mengkombinasikan element tanpa makna 

(meaningless elements) ke dalam struktur yang bermakna ke 

dalam struktur bermakna (meaningful structures) (Chaika, 

1989). Bagi penutur asli, aturan "bahasa asing" tampak tidak 

teratur dan tidak masuk akal. Untuk penutur asli, aturan bahasa 

mereka masuk akal dan secara alami lebih logis daripada bahasa 

lain. Bahkan, sebagian besar penutur asli tidak dapat mengarti-

kulasikan dengan jelas aturan bahasa mereka sendiri karena 

mereka menggunakannya setiap hari pada tingkat kompetensi 

yang tidak disadari. Semua bahasa manusia disusun berdasarkan 

seperangkat aturan berikut : fonologi, morfologi, sintaksis, 

semantik, dan pragmatik. 

Komunitas Tutur (Speech Community) 

Aturan pragmatis  dari bahasa mengacu pada aturan situasional 

yang mengatur penggunaan bahasa dalam budaya tertentu.  
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Pragmatik menyangkut aturan "bagaimana mengatakan apa 

kepada siapa dan di bawah kondisi situasional apa" komunitas 

tutur. Sebuah masyarakat tutur didefinisikan sebagai kelompok 

individu yang terlibat yang berbagi seperangkat norma dan 

aturan mengenai praktik komunikasi secara tepat. 

Aturan pragmatis menyangkut harapan budaya tentang bagai-

mana, kapan, di mana, dengan siapa, dan dalam kondisi apa 

ungkapan lisan tertentu  lebih disukai, dilarang, atau disaran-

kan. Sebagai contoh, nilai jarak kekuasaan yang besar yang 

ditemukan di banyak keluarga tradisional Jawa tradisional pada 

dasarnya menentukan bahwa ayah harus menjadi kepala 

keluarga, ibu harus merawat anak-anak, dan anak-anak harus 

menghormati dan mematuhi keinginan ayah mereka. Ada aturan 

pragmatis yang jelas yang membentuk siapa mengatakan apa 

kepada siapa dan bagaimana dalam percakapan di keluarga 

Jawa. 

Komunitas tutur (speech community) juga memperhatikan 

bagaimana orang-orang membentuk identitas berbasis kelompok 

bersama, mendefinisikan dan menafsirkan tujuan interaksi, dan 

mengevaluasi penggunaan kode ucapan yang tepat (Philipsen, 

1992). Kode tutur (speech code) mengacu pada norma, aturan, 

dan premis dari cara berbicara dalam suatu budaya. Bagaimana 

orang dan komunitas terhubung melalui komunikasi? Untuk 

memahami komunitas bahasa, kita harus memahami kode 

bahasa dan aturan linguistik berlapis-lapis dari komunitas 

bahasa (Carbaugh, 1990, 1996; Philipsen, 1987, 1992). 

Fitur linguistik memunculkan beragam fungsi bahasa lintas 

budaya dan menjawab pertanyaan mengapa bahasa memainkan 

peran penting dalam setiap budaya. Bahasa memang merupakan 

"bagian integral dari rasa identitas dan pola piker yang menyer-

tainya" (Fisher, 1998, hal. 43). 
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Bahasa Lintas Budaya : Fungsi Yang Beragam 

Orientasi nilai budaya mendorong penggunaan bahasa dalam 

kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, bagi masyarakat dengan 

orientasi nilai individualisme yang tinggi (misalnya, Jerman 

dan Amerika Serikat), kata-kata dan frase seperti "Saya", 

"tujuan saya", ―pendapat saya", cenderung muncul sebagai 

bagian dari bahasa sehari-hari. Sebaliknya bagi masyarakat 

dengan orientasi budaya kolektifis (seperti Jepang, Korea), 

ungkapan yang sering muncul adalah ―kami‖, ―tujuan kami‖, 

―kerja tim kami‖ dan sebagainya. 

TABLE 4. 1. 

 
 

Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi fungsi beragam bahasa 

di seluruh budaya sebagai identitas kelompok, penyaringan 

persepsi, penalaran kognitif, status dan keintiman, dan 

fungsi kreativitas (Edwards, 1985, 1994; Farb, 1973; Ting-

Toomey & Korzenny 1989).  
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Fitur bawaan dari suatu bahasa memengaruhi fungsi spesifik 

(misalnya, status dan fungsi keintiman) dari penggunaan bahasa 

dalam situasi tertentu dan dalam budaya tertentu  

Fungsi Identitas Grup 

Bahasa adalah kunci utama menuju suatu budaya. Bahasa 

melayani fungsi identitas budaya / etnis yang lebih besar karena 

bahasa merupakan lambang "kelompok". Bahasa merepresenta-

sikan simbol inti, bahasa adalah sentimen nasionalisme dan 

etnisitas dan menjadi penyebab simbolisme yang kuat (Edwards, 

1985, hal. 15) 

Bahasa menginfiltrasi begitu intens pengalaman sosial dalam 

suatu budaya sehingga bahasa maupun budaya tidak dapat dipa-

hami tanpa pengetahuan keduanya. Untuk memahami budaya 

secara mendalam, kita harus memahami bahasa suatu budaya 

ini.  

Fungsi Penyaringan Perseptual 

Bahasa lebih dari sekadar alat komunikasi. Bahasa mencermin-

kan pandangan dunia dan keyakinan orang-orang yang menggu-

nakannya untuk berbicara.  Bahasa  mencerminkan cara berpikir 

penting dan cara menonjol dalam menjalani kehidupan sehari-

hari seseorang dalam suatu budaya. Bahasa bertindak sebagai 

penjaga gerbang dalam memilih dan mengatur apa yang diang-

gap "berita" di lingkungan sosial kita dan menawarkan label 

untuk mengurung dan menangkap aspek-aspek menonjol dari 

realitas persepsi kita. Bahasa sehari-hari dalam budaya berfungsi 

sebagai prisma dimana individu menafsirkan apa yang mereka 

anggap "di luar sana". 
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Fungsi Penalaran Kognitif 

Bahasa mengkategorikan totalitas pengalaman budaya kita dan 

menjadikan peristiwa-peristiwa yang tidak berhubungan dengan 

jumlah tak terbatas tampak koheren dan dapat dipahami teruta-

ma terutama sesuai dengan kerangka budaya dan penalaran kita. 

Benjamin Whorf (1952, 1956), yang diambil dari karya mentor-

nya Edward Sapir (1921), telah menguji hipotesis "bahasa 

adalah panduan untuk realitas budaya". 

Berfokus pada analisis komparatif antara bahasa India Hopi dan 

bahasa-bahasa Eropa, Whorf (1952) menyimpulkan bahwa 

bahasa bukan sekadar sarana untuk menyuarakan gagasan, 

melainkan "merupakan pembentuk gagasan‖. Whorf (1952) 

menekankan bahwa bahasa adalah struktur gramatikal dari 

bahasa yang membentuk dan merupakan proses pemikiran sese-

orang. Struktur ketatabahasaan ini sepenuhnya berbasis budaya 

dan, dengan demikian, bahasa, pemikiran, dan budaya meru-

pakan bagian integral dari sistem pola pikir. Pada dasarnya, 

Whorf percaya bahwa tata bahasa dari berbagai bahasa merupa-

kan realitas konseptual yang terpisah untuk anggota dari budaya 

yang berbeda.  

Status dan Fungsi Keintiman 

Kita dapat menggunakan bahasa untuk menandakan perbedaan 

status seperti penggunaan selektif dari kata ganti formal dan 

informal dalam bahasa yang berbeda. Kita juga dapat menggu-

nakan bahasa untuk mengatur keintiman melalui sarana verbal 

untuk menandai persahabatan dan ikatan relasional (Brown & 

Gilman, 1960). Misalnya penggunaan kata aku dan saya menun-

jukkan tingkat formalitas dan kedekatan antara par  penuturnya. 

Kata aku digunakan dalam situasi yang non formal dan para 

penggunanya memiliki tingkat keintiman yang tinggi, sedangkan 

kata ―saya‖ digunakan dalam situasi lebih formal. 
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Fungsi Kreativitas 

Meskipun manusia adalah yang menciptakan bahasa, kita juga 

terkadang terjebak oleh kebiasaan sistem linguistik kita sendiri. 

Misalnya dalam bahasa Indonesia penggunaan akhiran ―wan‖ 

untuk menunjukkan laki-laki dan ―wati‖ untuk perempuan. Hal 

ini tentu agak menyulitkan dalam pemahaman secara umum. 

Mengapa tidak disepakai saja bahwa bila yang disebut adalah 

―karyawan‖, ―pustakawan‖ adalah seluruh karyawan dan 

pustakawan baik laki-laki maupun perempuan. Kalau dalam 

bahasa Inggris, akhiran ―man‖ juga bermakna semua petugas 

atau profesi tertentu baik itu laki-laki atau perempuan, seperti: 

‖fireman‖ adalah petugas pemadam kebakaran, baik laki-laki 

maupun perempuan, ―chairman‖ adalah pimpinan baik laki-laki 

atau perempuan. 

Bahasa memang bisa memenjarakan kita karena memengaruhi 

cara kita memandang dunia "di luar sana". Untungnya, bahasa 

juga dapat membebaskan kita — yaitu, jika kita mau mengubah 

kebiasaan bahasa kita secara sadar dan prasangka prasangka 

tentang berbagai kelompok identitas. Di beberapa kalangan 

masih sering terjadi ―seksisme linguistik‖. Untuk memerangi 

seksisme linguistik, berikut adalah beberapa saran yang dapat 

dilakukan: (1) berkomitmen untuk menghi-langkan bahasa 

seksis dari semua komunikasi kita (2) mempraktekkan dan 

memperkuat pola bahasa nonsexist sampai menjadi kebiasaan 

(3) mempersuasi orang lain untuk menggunakan bahasa 

nonsexist dalam kehidupan sehari-hari mereka; (4) mengguna-

kan kata pengganti yang tepat  untuk menggantikan seksisme 

lisan; dan (5) menggunakan kapasitas kreatif kita untuk mem-

bingkai ulang kebiasaan seksis verbal  dengan kata-kata netral 

gender di ruang publik maupun privat (Sorrels, 1983, hal. 17). 
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Individu dapat mengumpulkan potensi kreatif mereka untuk 

menggunakan bahasa dengan sadar untuk saling menguntungkan 

dan kolaborasi lintas gender dan kelompok budaya. 

Keyakinan yang Dinyatakan dalam Bicara dan Diam 

Diam  seringkali dapat mengatakan banyak kata. Sementara 

―diam‖ terjadi di dalam konteks tindakan dalam budaya di 

seluruh dunia, bagaimana diam ditafsirkan dan dievaluasi secara 

berbeda antar budaya. Hall (1983) mengklaim diam berfungsi 

sebagai alat komunikasi penting dalam pola komunikasi masya-

rakat Jepang.  Diam  lebih dari sekadar berhenti di antara kata-

kata; melainkan, itu seperti titik koma yang mencerminkan jeda 

dalam pikiran pembicara. Melalui diam, sinkronisasi antar-

pribadi dimungkinkan dalam banyak budaya konteks tinggi. 

Sementara ―diam‖ dapat memiliki makna kontekstual yang kuat 

dalam budaya konteks tinggi, ―diam‖ yang berkepanjangan 

sering dipandang sebagai "jeda kosong" atau "penyimpangan 

yang bodoh‖ dalam model retorika Barat. Dari perspektif 

konteks tinggi, keheningan dapat menjadi inti dari bahasa 

superioritas dan inferioritas, yang memengaruhi hubungan 

seperti guru-siswa, pria-wanita, dan pakar-klien. Proses diam 

atau menahan diri dari berbicara dapat memiliki efek positif dan 

negatif. Dalam beberapa situasi, khususnya, di banyak budaya 

kolektivis Asia, "diam dituntut oleh orang lain dan oleh mereka  

mereksendiri yang memutuskan  untuk diam. Menjadi diam— 

memengaruhi keheningan yang dipaksakan sendiri—sering 

dihargai di beberapa lingkungan sosial. Tanda menghormati 

kebijaksanaan dan keahlian orang lain"(Ishii & Bruneau, 1991, 

hal. 315). 

 

 



Komunikasi Antar Budaya Tinjauan Konsep & Praksis  

 

101 

Konsep diam juga menempati peran sentral dalam budaya 

Apache di Amerika Serikat (Basso, 1970). Diam dianggap tepat 

dalam konteks di mana hubungan sosial antara individu tidak 

dapat diprediksi dan melibatkan tingkat ambiguitas yang tinggi. 

Mereka juga lebih memilih diam dalam situasi di mana harapan 

peran tidak jelas. Anggota suku Indian Navajo dan Papago 

menunjukkan perilaku diam yang serupa di bawah kondisi yang 

sama seperti yang dilakukan Apache (Basso, 1970). 

Dengan demikian, kesalahpahaman komunikasi antar budaya 

sering terjadi karena prioritas yang berbeda-beda untuk berbi-

cara dan diam oleh kelompok yang berbeda. Diam dapat terjadi 

dengan berbagai fungsi, tergantung pada jenis hubungan, situasi. 

Bentrokan antarbudaya meningkat ketika kita secara tidak 

sengaja menggunakan standart budaya kita dalam menilai 

pembicaraan dan ―diam‖ orang lain.  

Komunikator antarbudaya yang mindfull. 

Untuk menjadi komunikator verbal dalam komunikasi antar-

budaya, dapat dilakukan dengan cara: 

1. Memahami fungsi dan interpretasi yang melekat pada berba-

gai mode bicara dari dalam penggunaan bahasa tertentu, kita 

juga harus peka terhadap keyakinan budaya dan nilai-nilai 

yang mendasari berbagai ekspresi lisan kelompok beda 

budaya. 

2. Memahami dasar-dasar fitur “languaculture” yang akan kita 

hadapi. Istilah “languaculture” menekankan ikatan yang 

diperlukan anatara bahasa dan budaya (Agar: 1994). Ciri-

ciri bahasa tertentu, mulai dari aturan sintaksis hingga aturan 

semantik, mencerminkan pandangan dunia, nilai-nilai, dan 

premis pembicara mengenai berbagai fungsi dan cara berbi-

cara. 
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3. Kembangkan empati dan kesabaran verbal untuk penutur asli 

dalam budaya kita. Kita dapat, misalnya, (a) berbicara dengan 

lambat, dalam kalimat sederhana, dan memungkinkan pema-

haman berhenti; (b) nyatakan kembali apa yang kita katakan 

dengan kata-kata yang berbeda; (c) menggunakan pertanyaan 

untuk memeriksa apakah pesan diterima sudah akurat (d) 

parafrase dan pemeriksaan persepsi dan meminta tanggapan 

umpan balik; dan (e) menggunakan penyajian visual seperti 

grafik, gerak tubuh, atau ringkasan untuk memperkuat 

maksud kita.  

4. Mempraktekkan keterampilan mendengarkan ketika berko-

munikasi dengan non penutur asli suatu bahasa. Mendengar-

kan dengan penuh perhatian menuntut kita memperhatikan 

dengan seksama pesan verbal dan nonverbal pembicara 

sebelum menanggapi atau mengevaluasi. Ini berarti mende-

ngarkan dengan penuh perhatian dengan menggunakan 

semua indera kita dan memeriksa secara responsif terhadap 

keakuratan proses penguraian makna kita pada berbagai ting-

katan (yaitu, pada konten, identitas, dan makna relasional). 

Mendengarkan dengan penuh perhatian adalah keterampilan 

komunikasi antar budaya yang penting karena berbagai 

alasan. Pertama, mendengarkan dengan penuh perhatian 

membantu kita mengelola kerentanan emosional antara diri 

kita sendiri dan orang lain yang berbeda. Kedua, hal ini 

membantu kita untuk meminimalkan kesalahpahaman dan 

memaksimalkan saling pengertian.  Ketiga, mendengarkan 

dengan penuh perhatian membantu kita untuk mengungkap 

bias persepsi kita sendiri dalam proses mendengar. Dengan 

mendengarkan dengan penuh perhatian, kita mengirimkan 

pesan dukungan identitas berikut kepada orang lain: "Saya 

berkomitmen untuk memahami pesan verbal Anda dan orang 

di balik pesan itu." 
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5. Praktekkan keterampilan parafrase yang peka terhadap 

budaya. Parafrase keterampilan mengacu pada dua karakteris-

tik utama: (a) secara lisan menyatakan kembali makna isi dari 

pesan pembicara dalam kata-kata kita sendiri, dan (b) nonver-

bal memperkuat penafsiran kita tentang arti emosional pesan 

pembicara. Penyajian kembali secara verbal harus mencer-

minkan pemahaman tentatif kita tentang makna pembicara di 

balik isi pesan. Secara nonverbal, kita harus memperhatikan 

nada sikap yang mendasari penyajian verbal kita. Ketika 

berinteraksi dengan orang dari masyarakat konteks tinggi, 

pernya-taan kalimat kita harus menunjukkan hormat, sebalik-

nya dalam berinteraksi dengan anggota masyarakat konteks 

rendah, pernyataan parafrase kita bisa lebih langsung pada 

point pembicaraan.   

6. Memahami perbedaan mendasar dari pola komunikasi 

konteks rendah dan konteks tinggi dan kecenderungan etno-

sentris. Individu yang terlibat dalam pola komunikasi konteks 

rendah lebih suka gaya verbal langsung, penggunaan bahasa 

yang berorientasi pada orang, peningkatan diri, dan banyak 

bicara untuk "berkenalan". Sebaliknya, individu masyarakat 

konteks tinggi lebih cenderung menggunakan interaksi gaya 

lisan yang  berorientasi pada status, kita usia, dan diam untuk 

mengukur situasi dengan orang asing. Untuk menjadi komu-

nikator  antarbudaya yang mindful, kita membutuhkan kete-

rampilan baik komunikasi verbal dan nonverbal untuk berko-

munikasi yang peka dalam  melintasi batas-batas budaya dan 

etnis.     
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BAB V 

KOMUNIKASI NONVERBAL ANTARBUDAYA 

YANG MINDFUL 

 

 

Pesan nonverbal memiliki banyak fungsi dalam interaksi antar 

budaya. Sementara pesan verbal menyampaikan makna konten, 

pesan nonverbal membawa identitas yang kuat dan makna rela-

sional. Pesan nonverbal dapat membantu untuk melengkapi, 

menekankan, mengganti, dan bahkan bertentangan dengan 

makna pesan verbal.  

Pesan nonverbal dapat digunakan tanpa pesan verbal. Sebalik-

nya, pesan verbal selalu melibatkan beberapa isyarat nonverbal 

(misalnya, nada suara). 
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Pesan nonverbal adalah aspek nonlinguistik dari komunikasi 

yang membawa makna emosional yang kuat. Pesan non verbal 

menyediakan konteks untuk pesan verbal yang menyertainya 

Pesan non verbal harus ditafsirkan dan dimaknai. Pesan non 

verbal juga dapat membuat kesalahpahaman Pesan nonverbal 

dapat membuat kerancuan dan gesekan antar budaya dan karena 

(1) isyarat nonverbal yang sama dapat berarti hal yang berbeda 

untuk orang yang berbeda dalam budaya yang berbeda (2) 

isyarat nonverbal yang dikirim berulang dikirim dalam setiap 

interaksi, menciptakan penafsiran yang ambigu; dan (3) faktor 

kepribadian, jenis kelamin, status sosial ekonomi, dan situasi 

membuat makna non verbal yang berbeda. 

Komunikasi nonverbal adalah, bentuk ekspresi manusia secara. 

Komunikasi non verbal ada di mana-mana. Komunikasi nonver-

bal  memiliki keunggulan interaksi. Artinya, pesan nonverbal 

sering menjadi sarana utama sinyal emosi, sikap, dan sifat hubu-

ngan kita dengan orang lain. Pesan nonverbal seringkali dapat 

mengungkapkan pesan verbal yang tidak bisa diungkapkan dan 

dianggap lebih jujur daripada pesan verbal. Dalam perkemba-

ngan manusia kita, tindakan nonverbal mendahului bahasa. Bayi 

belajar berkomunikasi terlebih dahulu melalui gerakan nonver-

bal sebelum mereka menguasai kode linguistik. Banyak ahli 

nonverbal (misalnya, Birdwhistell, 1955; Mehrabian, 1981) 

memperkirakan bahwa dalam setiap interaksi sosial, hampir dua 

pertiga makna interaksi diperoleh melalui pesan nonverbal. 

Pesan nonverbal menandakan siapa kita  melalui artefak kita 

(misalnya, pakaian yang kita kenakan), isyarat suara kita. 

Bagian ini disusun dalam empat bahasan. Pertama, bagaimana 

fungsi, pola, dan contoh interaksi nonverbal di berbagai budaya 

disajikan. 
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Kedua, proses pengaturan batas ruang dan waktu lintas budaya. 

Ketiga, konsep-konsep sinkronisasi dan peringatan nonverbal 

interpersonal. Terakhir, rekomendasi untuk komunikasi nonver-

bal yang mindful. 

 

Fungsi Dan Pola Khusus Komunikasi Nonverbal  

Interaksi nonverbal memiliki kedua aspek yaitu budaya-univer-

sal dan budaya-spesifik. Sebagai contoh, beberapa orang memi-

liki kecenderungan untuk mengekspresikan perasaan melalui 

isyarat nonverbal, budaya membuat aturan tentang tampilan, 

waktu, tempat, dengan siapa, dan bagaimana emosi yang 

berbeda harus diungkapkan atau ditekan (Ekman & Oster, 

1979). Aturan tampilan nonverbal dipelajari dalam suatu 

budaya. Kecenderungan nilai budaya (misalnya, individual-

lisme—kolektivisme dan jarak kekuasaan), dalam hubungannya 

dengan banyak faktor relasional dan situasional, akan memenga-

ruhi perilaku nonverbal lintas budaya.  

Setiap orang tampaknya tertarik pada pesan yang dikomuni-

kasikan oleh gerakan tubuh, gerakan mata, ekspresi wajah, 

sosok tubuh, penggunaan jarak (ruang), kecepatan dan volume 

bicara, bahkan juga keheningan. Kita juga ingin bisa mengenda-

likan komunikasi nonverbal kita sendiri sehingga kita dapat 

berkomunikasi secara lebih efektif. Jelas bahwa ini semua 

merupakan tujuan yang penting. Sayangnya, komunikasi non-

verbal begitu kompleks sehingga tidak mudah bagi kita untuk 

mencapai tujuan tersebut. Apalagi, kita tidak mempunyai cukup 

pengetahuan yang memungkinkan kita membaca pikiran sese-

orang dari gerak-gerik, sosok tubuh, atau ekspresi wajah. Kita 

juga tidak mem-punyai pengetahuan yang cukup tentang 

komunikasi nonverbal untuk menetapkan aturan yang jelas 

mengenai komunikasi nonverbal yang menyangkut status atau 

kekuasaan.  
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Tetapi belakangan ini kita telah belajar banyak tentang komu-

nikasi nonverbal dan kaitannya dengan sejumlah besar karakter-

istik penting seperti status, persuasi, kredilitas, kontrol, persaha-

batan, dan wewenang. Seperti yang diungkapkan Hardjana 

(2003:26-27), komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang 

pesannya dikemas dalam bentuk nonverbal, tanpa kata-kata. 

Dalam kehidupan nyata komunikasi nonverbal ternyata jauh 

lebih banyak dipakai daripada komunikasi verbal, dengan kata-

kata. Dalam berkomunikasi hampir secara otomatis komunikasi 

nonverbal ikut terpakai. Karena itu, komunikasi nonverbal 

bersifat tetap dan selalu ada. Komunikasi nonverbal lebih jujur 

mengungkapkan hal yang mau diungkapkan dengan spontan. 

Tamu dirumah kita, meski lapar, dapat berbasa-basi menolak 

pada waktu kita tawari makan siang. Tetapi adik kecil yang 

masih bayi, pada waktu lapar langsung menangis dan minta ASI. 

Meskipun lebih umum, terus-menerus dipakai dan lebih jujur, 

namun komunikasi nonverbal lebih sulit ditafsir karena kabur.  

Misalnya, jika ada orang tersenyum kepada kita, maka kita tidak 

dapat dengan cepat menangkap apa artinya: senang, kaget, 

bingung ataupun bertanya-tanya. Kekaburan ini disebabkan 

karena struktur komunikasi nonverbal tidak jelas. Susunan suatu 

komunikasi nonverbal, misalnya berjabat tangan, mungkin 

masih mudah dimengerti. Tetapi jika jabat tangan itu disambung 

dengan raut wajah seperti cemberut, gerak mata seperti terkejut, 

gerak anggota tubuh seperti tangan yang kaku dan seluruh tubuh 

yang tegang, kita sulit mengartikannya. Karena itu, mempelajari 

komunikasi nonverbal lebih sulit daripada mempelajari komuni-

kasi verbal. Sebab perbendaharaan kata, tata kalimat, dan tata 

bahasanya sulit ditunjuk Liliweri (2004: 138-140) menyatakan 

ada beberapa hal yang termasuk dari komunikasi non verbal 

yaitu:  
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1. Komunikasi non verbal merupakan tindakan dan atribusi 

(lebih dari penggunaan kata-kata) yang dilakukan seorang 

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 non verbal meliputi ekspresi wajah, nada suara, 

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

pola perabaan, gerakan ekspresif, perbedaan budaya dan dan 

tindakan-tindakan non verbal lain yang tak menggunakan 

kata-kata. Pelbagai penelitian menunjukkan bahwa komuni-

kasi non verbal itu sangat penting untuk memahami perilaku 

antarmanusia daripada memahami kata-kata verbal yang 

diucapkan atau yang ditulis, pesan-pesan non verbal 

memperkuat apa yang disampaikan secara verbal.  

3. Studi tersendiri untuk menggambarkan bagaimana orang ber-

komunikasi melalui perilaku fisik, tanda-tanda vokal dan 

relasi ruang atau jarak. Akibatnya penelitian tentang komuni-

kasi non verbal acapkali menekankan pada dimensi beberapa 

aspek tertentu dari bahasa  

4. Komunikasi non verbal merujuk pada variasi bentuk-bentuk 

komunikasi yang meliputi bahasa. Bagaimana seorang itu 

berpakaian, bagaimana seseorang melindungi dirinya, 

menampilkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, suara, nada dan 

kontak mata dll  

5. Komunikasi nonverbal meliputi semua stimuli non verbal 

yang dalam setting komunikastif digeneralisasikan oleh 

individu dan lingkungan yang memakainya.  

6. Komunikasi non verbal meliputi pesan non verbal yang 

memiliki tujuan ataupun tidak memiliki tujuan teretentu. 
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Kita dapat menarik kesimpulan bahwa komunikasi non verbal 

adalah cara berkomunikasi melalui pernyataan wajah, nada 

suara, isyarat-isyarta, kontak mata, dan lain-lain. Cara ini 

memainkan peranan yang sangat penting dalam hidup daripada 

interaksi verbal, meskipun harus diakui bahwa perbedaan isyarat 

membawa perbedaan makna. 

Ada lima kategori fungsi komunikasi non verbal menurut Simon 

Capper dalam Liliweri (2004:140-141 yaitu:  

1. Fungsi Regulasi (Regulation function). Fungsi regulasi men-

jelaskan bahwa simbol non verbal yang digunakan mengisya-

ratkan bahwa proses komunikasi verbal sudah berakhir. 

Dalam percakapan dengan sesama, anda akan mengalami 

kesulitan menyatakan diri, atau memberikan reaksi balik 

(feedback). Fungsi regulasi dimaksudkan untuk membantu 

orang yang sedang mendengarkan anda memberikan inter-

pretasi yang tepat terhadap apa yang sedang anda sampaikan 

secara verbal. Jadi fungsi regulasi bermanfaat untuk 

mengatur pesan non verbal secara seksama untuk 

meyakinkan orang lain menginterpretasi makna yang 

disampaikan secara verbal.  

2. Fungsi Interpersonal ( Interpersonal function). Fungsi ini 

membantu kita untuk menyatakan sikap dan emosi dalam 

relasi antarpribadi (bisa disebut pula dengan ‗affect 

displays‘). Dalam beberapa penelitian yang berkaitan dengan 

pertukaran non verbal ditunjukkan bahwa ada sinkronisasi, 

kongruens dan konvergensi yang dapat ditunjukkan oleh 

pesan non verbal (Wallbott, 1995). Mereka menemukan 

bahwa pesan non verbal dapat meningkatkan relasi yang 

sangat tinggi antara para peserta komunikasi, misalnya 

meningkatkan simpati, daya tarik kepada lawan bicara.  
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3. Fungsi Emblematis (Emblematic function) menerangkan 

bahwa pesan non verbal dapat disampaikan melalui isyarat-

isyarat gerakan anggota tubuh, terutama tangan. Contoh yang 

baik untuk ini adalah ketika anda menyatakan kemenangan 

dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati anda menyatakan 

kemenangan itu dengan membuat huruf ‗V‘ dengan jari 

telunjuk dan jari tengah.  

4. Fungsi Ilustrasi (Illustrative function). Fungsi ilustrasi mene-

rangkan bahwa pesan non verbal digunakan untuk mengindi-

kasikan ukuran, bentuk, jarak, dll. Contoh, ketika anda mem-

berikan pengarahan kepada seseorang maka anda akan me-

nunjukkan jarak suatu obyek, apakah dekat-jauh, besar-kecil, 

tinggi-rendah. (Simon Capper 1997). 

5. Fungsi Adaptasi (Adaptive function). Fungsi adaptif dimak-

sudkan sebagai fungsi pesan non verbal untuk menyesuaikan 

pelbagai pesan baik verbal maupun non verbal. Misalnya, 

anda menciptakan jenis-jenis tanda atau simbol yang 

menyenangkan diri sendiri (kesukaan). Kadang-kadang 

tanda-tanda itu anda lakukan secara tidak sadar. Gerakan-

gerakan refleks seperti megang-megang jenggot, mencabut 

kumis, mengurai rambut, menggigit kuku, mencubit-cubit 

jerawat termasuk dalam kategori fungsi adaptasi.  

Secara sederhana, pesan nonverbal adalah semua isyarat yang 

bukan kata-kata. Larry Samovar dan Richard E. Porter dalam 

Mulyana (2007:343), komunikasi nonverbal mencakup semua 

rangsangan (kecuali rangasangan verbal) dalam suatu setting 

komunikasi, yang dihasilkan oleh individu dan penggunaan ling-

kungan oleh individu, yang mempunyai nilai pesan potensial 

bagi pengirim atau penreima; jadi definisi ini mencakup perilaku 

yang disengaja sebagai bagian dari peristiwa komunikasi secara 

keseluruhan;  
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kita mengirim banyak pesan nonverbal tanpa menyadari bahwa 

pesan-pesan tersebut bermakna bagi orang lain. 

Komunikasi nonverbal adalah bidang studi yang kompleks. 

Bagian ini  mengkaji fungsi dasar dari komunikasi lintas-budaya 

nonverbal dan menggunakan contoh-contoh dari studi tentang 

Kinesics (wajah dan tubuh gerakan), oculesics (kontak mata), 

vocalics (misalnya nada suara, volume), proxemics (jarak 

spasial), haptics (sentuhan), lingkungan (misalnya dekorasi, 

architecture), dan chronemics (waktu) untuk menggambarkan 

beragam fungsi nonverbal. 

Berdasarkan penelitian nonverbal sebelumnya (Matsumoto & 

Kudoh,1993), fungsi pesan nonverbal adalah: (1) mencerminkan 

dan mengelola  identitas; (2) mengekspresikan emosi dan sikap 

; (3) manajemen percakapan ; dan (4) pembentukan dan daya 

tarik kesan. 

 

Mencerminkan dan Mengelola Identitas 

Isyarat nonverbal berfungsi sebagai penanda identitas kita. Cara 

kita berpakaian,  aksen kita, cara gerak tubuh kita yang nonver-

bal memberi tahu orang lain tentang diri kita sendiri dan bagai-

mana kita ingin dipahami. 

Dengan demikian, isyarat nonverbal berfungsi sebagai lencana 

identitas kita dan identitas tersebut yang membuat kita masuk ke 

dalam kategori tertentu (misalnya, in group atau out group. 

Menurut penelitian persepsi sosial, jenis kelamin dan ras adalah 

dua kategori primer atau "primitif" yang segera diproses 

dalam beberapa menit pertama pertemuan antar kelompok 

(Brewer, 1988). 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi kategori pengelompokan  

tersebut diantaranya: (1) isyarat fisik yang kontras (seperti 

warna kulit dan fitur wajah); (2) "tipikal" seseorang yang kita 

ketahui melalui stereotip kita bahwa dia "nampak seperti sese-

orang dari kelompok itu"; dan (3) pola bicara nonverbal 

seperti aksen kontras, tata bahasa, dan cara berbicara (Smith & 

Bond, 1993).  

Sebagaimana teori akomodasi komunikasi yang menjelaskan 

bahwa  kita cenderung melihat orang-orang yang terlihat seperti 

kita sebagai lebih ramah dan menarik sedangkan orang-orang 

yang terdengar berbeda dari kita sebagai Individu yang aneh. 

 

Mengekspresikan Emosi dan Sikap 

Melalui pesan nonverbal kita menyimpulkan perasaan dan sikap 

orang asing dalam interaksi. Perasaan dan sikap biasanya disim-

pulkan melalui system nonverbal kinesik dan vokal. Istilah 

kinesik, berasal dari kata Yunani kinesis ("gerakan"), mencakup 

semua bentuk gerakan wajah, tubuh, dan gerakan. Menurut 

Birdwhistell (1970), wajah mampu menghasilkan sekitar 

250.000 ekspresi. 
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Ada dua cara untuk mempelajari ekspresi wajah: pendekatan 

Universalitas Budaya percaya bahwa ekspresi wajah adalah 

fungsi adaptasi dasar manusia. Mereka berpendapat bahwa 

bayi sebenarnya tidak memperoleh ekspresi wajah dari orang 

dewasa; Sebaliknya, mereka berpendapat, bayi tahu bagaimana 

menggunakan ekspresi wajah secara naluriah untuk mendapat-

kan apa yang mereka inginkan. Anak-anak yang dilahirkan buta 

atau tuli juga tampak mampu mewujudkan ekspresi emosi 

seperti tawa atau kebencian (Darwin,1872/1965; Izard, 1980). 

Pendekatan Relativis budaya, Pendekatan ini menjelaskan 

bahwa budaya memberikan aturan dasar yang mengatur kapan 

dan bagaimana emosi apa yang harus diungkapkan atau disem-

bunyikan (Birdwhistell, 1970; Hall, 1981). Bayi dan anak-anak 

belajar peran sosial, aturan, dan menampilkan emosional non-

verbal yang tepat secara sadar. Melalui proses penguatan budaya 

yang berkelanjutan, individu menginternalisasi aturan nonverbal 

dalam budaya mereka tanpa upaya sadar.  
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Mereka dapat melakukan "secara spontan" dengan isyarat non-

verbal yang tepat sesuai dengan persyaratan situasional tertentu. 

Ekman dan Friesen (1975) berusaha untuk mengintegrasikan 

kedua pendekatan diatas dengan menggunakan teori ekspresi 

neurokultur. Menurut  teori ini, sebagian orang cenderung untuk 

membuat sambungan antara keadaan emosional tertentu dan 

otot-otot wajah, melalui sosialisasi secara terus menerus, juga 

melalui proses ―reward &punishment‖ dalam budaya mereka. 

Individu menyerap makna isyarat nonverbal dalam lingkungan 

nonverbal tanpa perlu menggunakan kamus nonverbal untuk 

pemaknaan. Jika bahasa adalah kunci inti dari suatu budaya, 

komunikasi nonverbal memang merupakan jantung dari masing-

masing budaya. Komunikasi nonverbal ada di seluruh budaya.  

Nilai-nilai budaya mempengaruhi lintang ekspresi emosional 

dalam kondisi situasional tertentu dalam budaya yang berbeda. 

Berdasarkan orientasi budaya individualisme-kolektivisme dan 

kekuasaan jarak, misalnya individualis akan cenderung meng-

hargai ekspresi emosi spontan, sedangkan dari budaya kolektivis 

akan cenderung untuk memantau ekspresi emoisonal nonverbal 

mereka untuk menjaga kerhamonisan hubungan dan reaksi 

dalam kelompok. 

Masyarakat individualis sering berpikir bahwa hak mereka 

untuk secara bebas mengekspresikan ide dan perasaan pribadi, 

sedangkan masyrakat kolektivis cenderung lebih peduli dengan 

pendapat dan reaksi orang lain. Dengan demikian, mereka men-

jaga emosi mereka dengan lebih hati-hati, terutama dengan 

anggota dalam kelompok. 

Peneliti nonverbal umumnya sepakat bahwa ada relatifitas uni-

versal dalam memaknai ekspresi emosi wajah yang mendasar 

seperti marah, jijik, takut, kebahagiaan, sedih ness, dan kejutan 

(Ekman et al, 1987; Izard, 1980). 



Komunikasi Antar Budaya Tijauan Konsep & Praktis  

 

116 

Semakin mirip budaya (yaitu, dari wilayah geografis yang 

sama), semakin akurat adalah proses decoding pesan nonver-

bal. Semakin mirip budaya (yaitu, dari wilayah geografis yang 

sama), semakin akurat adalah proses decoding pesan nonver-

bal. Selain itu, makna senyum dapat membawa konotasi yang 

berbeda dalam budaya yang berbeda. Dalam budaya AS, 

senyum dapat berarti sukacita atau Happiness. Dalam budaya 

Jepang, sementara senyum dapat digunakan untuk menandakan 

kegembiraan, senyum juga dapat digunakan untuk menutupi 

rasa malu, menyembunyikan ketidaksenangan, atau menekan 

kemarahan. Secara keseluruhan, budaya tampaknya memainkan 

peran yang kuat dalam hal jenis emosi yang harus ditampilkan 

atau ditekan di berbagai situasi interaktif dan negosiasi (Gudy-

kunst & Ting-Toomey, 1988).  

 

Fungsi pesan non verbal 

Ada lima kategori fungsi komunikasi non verbal menurut Simon 

Capper dalam Liliweri (2004:140-141) yaitu : 

1. Fungsi Regulasi. Regulation function. Fungsi regulasi menje-

laskan bahwa simbol non verbal yang digunakan mengisya-

ratkan bahwa proses komunikasi verbal sudah berakhir. 

Dalam percakapan dengan sesama, anda akan mengalami 

kesulitan menyatakan diri, atau memberikan reaksi balik 

(feedback). Fungsi regulasi dimaksudkan untuk membantu 

orang yang sedang mendengarkan anda memberikan inter-

pretasi yang tepat terhadap apa yang sedang anda sampaikan 

secara verbal. Jadi fungsi regulasi bermanfaat untuk menga-

tur pesan non verbal secara seksama untuk meyakinkan orang 

lain menginterpretasi makna yang disampaikan secara verbal. 
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2. Fungsi Interpersonal Interpersonal function. Fungsi ini mem-

bantu kita untuk menyatakan sikap dan emosi dalam relasi 

antarpribadi (bisa disebut pula dengan „affect displays‟). 

Dalam beberapa penelitian yang berkaitan dengan pertukaran 

non verbal ditunjukkan bahwa ada sinkronisasi, kongruens 

dan konvergensi yang dapat ditunjukkan oleh pesan nonver-

bal (Wallbott, 1995). Mereka menemukan bahwa pesan non 

verbal dapat meningkatkan relasi yang sangat tinggi antara 

para peserta komunikasi, misalnya meningkatkan simpati, 

daya tarik kepada lawan bicara. 

3. Fungsi Emblematis. Emblematic function menerangkan 

bahwa pesan non verbal dapat disampaikan melalui isyarat-

isyarat gerakan anggota tubuh, terutama tangan. Contoh yang 

baik untuk ini adalah ketika anda menyatakan kemenangan 

dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati anda menyatakan 

kemenangan itu dengan membuat huruf ‗V‘ dengan jari 

telunjuk dan jari tengah. 

 

Pembentukan Kesan dan Atraksi 

Ketika kita berusaha mengelola atraksi di tingkat nonverbal, kita 

juga berusaha  menciptakan kesan yang menguntungkan di 

hadapan orang lain sehingga mereka dapat tertarik kepada kita 

atau setidaknya mendapatkan kredibilitas kita. Pembentukan 

kesan dan atraksi interpersonal sangat erat kaitannya. Daya tarik 

fisik dirasakan  secara konsisten dikaitkan dengan pembentukan 

kesan positif. 

Dalam hal aspek kredibilitas yang dirasakan, ketenangan wajah 

dan postur tubuh tampaknya memengaruhi penilaian kita tentang 

apakah individu tampaknya kredibel (yaitu, memiliki kekuatan 

pengaruh sosial yang tinggi) atau tidak kredibel (yaitu, memiliki 

kekuatan pengaruh sosial yang rendah).  
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Dalam beberapa budaya Asia (misalnya, Korea Selatan dan 

Jepang), orang yang berpengaruh cenderung mempertahankan 

ekspresi wajah yang terkendali dan kekakuan postural. Namun, 

dalam budaya AS, ekspresi dan postur wajah yang santai dikait-

kan dengan kredibilitas dan memberikan kesan positif (Burgoon 

et al., 1996). 

 

Ruang Dan Waktu Lintas Budaya 

Ruang dan waktu adalah masalah regulasi batas dan perlindu-

ngan identitas yang menjadikan kita, sebagai manusia menjadi 

“territorial animals”. Identitas utama kita  terkait erat dengan 

wilayah yang kita klaim. Ketika wilayah kita (misalnya, "dise-

rang," identitas kita menerima ancaman dan mengalami kerenta-

nan emosional.  Pada bagian ini kita akan membahas tiga tema: 

spatial boundary regulation, environmental boundary regula-

tion, and temporal regulation.  

 

Peraturan Batas Ruang Interpersonal 

Peraturan batas ruang interpersonal dapat didiskusikan dalam 

kaitannya dengan dua sistem klasifikasi nonverbal: proxemics 

dan haptics. 

Proxemik 

Studi proxemic meneliti fungsi dan pengaturan ruang antar-

pribadi dalam budaya yang berbeda. Mengklaim ruang untuk 

diri sendiri berarti memberikan rasa identitas atau kedirian sese-

orang akan suatu tempat. Misalnya, kita sering menggunakan 

objek tanda seperti buku, mantel, dan payung untuk "tanda" atau 

"klaim" kursi favorit atau meja di ruang kelas. 
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Kebiasaan/kecenderungan penggunaan ruang muncul karena 

dorongan teritorial. Menurut Edward T. Hall, seorang antro-

polog, penggunaan ruang berhubungan erat dengan kemampuan 

bergaul dengan sesama dan penentuan keakraban antara diri 

dengan orang lain. Berdasarkan pengamatannya di Amerika 

Utara, Hall menentukan 4 zone jarak di mana manusia bergerak 

tersebut: 

1. Jarak Intim - 0-18 inci (< 0,5m) 

Jarak ini biasa digunakan dengan orang yang intim. Pada 

jarak ini, kehadiran orang lain secara fisik dirasa menggang-

gu. Dalam jarak ini, pandangan mata terdistorsi dan suara-

suara yang terdengar berupa sebuah bisikan, erangan, atau 

dengkuran. Pada jarak ini juga dua orang tersebut dapat 

merasakan panas dan bau tubuh serta dapat menyentuh 

pasangannya.  

Hal ini dapat disimpulkan bahwa ada saat-saat di mana kita 

ikut terlibat dengan emosi seseorang, perasaan kita berubah 

mengikuti moodnya. Namun berdesak-desakkan di dalam lift 

tidak termasuk dalam kategori ini karena syarat yang ada 

dalam kategori ini adalah harus terdapat kesenga-jaan atau 

ada daya tarik-menarik antara dua orang tersebut. 

2. Jarak Pribadi (Personal) - 18 inci - 4 kaki (± 0,5m-1,5m) 

18 inci merupakan jarak terluar dari jarak intim dan awal dari 

jarak personal. Pada jarak ini kita kehilangan rasa panas dan 

bau badan pasangan kecuali bila menggunakan wewangian 

yang kuat baunya. Pandangan mata mulai terlihat fokus dan 

suara yang dikeluarkan mulai memiliki arti verbal. Walaupun 

syarat yang termasuk dalam tipe ini khas, namun seseorang 

masih dapat memegang, atau mendorong pasangannya.  

Jarak ini merupakan jarak interaksi dari teman baik, juga 

merupakan jarak yang paling sesuai bagi orang-orang yang 

mendiskusikan masalah-masalah pribadi. 
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3. Jarak Sosial - 4 - 10 kaki (1,5m-3m) 

Disebut juga sebagai jarak psikologis, dimana seseorang 

mulai merasa cemas saat orang lain memasuki batas wilayah-

nya (merupakan zona transaksi impersonal). Dalam jarak ini 

kita dapat benarbenar melihat dan mendengar dengan jelas. 

Mata kita dapat fokus pada keseluruhan wajah orang yang 

dihadapi ketika jaraknya lebih dari 8 kaki. Jarak ini sesuai 

untuk pertemuan-pertemuan dalam urusan kantor dan tidak 

menjadi masalah ketika kita tidak peduli dengan kehadiran 

orang lain dan mudah untuk tidak terlibat dalam pembicaraan 

orang-orang di sekitar kita pada jarak tersebut. 

4. Jarak publik 12 hingga 25 kaki 

Sekali seseorang ada pada jarak ini kita dapat memahami 

nuansa arti dari wajah atau intonasi suara orang lain. Mata 

kita dapat memandang tubuh orang lain. Ini merupakan jarak 

perkuliahan, pertemuan massa, interaksi dengan figur yang 

memiliki kekuatan. 

Haptics 

Studi Haptic mempelajari persepsi, fungsi, dan makna perilaku 

sentuhan sebagai komunikasi dalam budaya yang berbeda. 

Budaya yang berbeda mengkodekan dan menafsirkan perilaku 

sentuhan dengan cara yang berbeda. Sentuhan digunakan untuk 

memenuhi lima fungsi komunikatif: (1) interaksi ritual seperti 

berjabat tangan atau membungkuk; (2) mengungkapkan penga-

ruh seperti mencium dan menendang; (3) main-main seperti 

membelai dan menggelitik (4) fungsi kontrol seperti menggan-

deng lengan seseorang dan (5) fungsi yang berhubungan dengan 

tugas seperti perawat mengambil denyut nadi pasien di perge-

langan tangan (Jones & Yarborough, 1985). Budaya yang 

berbeda memiliki harapan yang berbeda mengenai siapa yang 

boleh disentuh  dalam adegan atau interaksi. 
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Budaya Arab memandang dan berjabat tangan lawan dengan 

lawan jenis adalah tabu. Pelukan penuh persahabatan antara 

laki-laki jauh lebih dapat diterima dalam banyak budaya 

Amerika Latin daripada di Inggris atau Amerika Serikat. 

Berpegangan tangan persahabatan antara dua wanita di banyak 

budaya Asia juga merupakan praktik nonverbal yang umum. 

Budaya Arab dan Barat sangat berbeda pada norma nonverbal 

haptics. Namun, norma-norma ini seringkali berada di luar 

kesadaran mereka. perilaku sentuhan dalam budaya Arab dan 

Amerika Latin biasanya terbatas pada sentuhan sesama jenis 

daripada sentuhan lawan jenis. aturan perilaku sentuhan yang 

tepat dan tidak tepat jauh lebih ketat dalam budaya kolektif 

daripada budaya individualistis. 

 

Peraturan Batas Lingkungan 

Kita akan membahas peraturan batas lingkungan dalam dua 

bagian: peraturan batas fisik , dan peraturan batas psikologis. 

Peraturan Batas Fisik 

Wilayah utama yang kita klaim (rumah, pekarangan) menawar-

kan rasa aman, kepercayaan interaksi atau kepastian, dan 

inklusi. Wilayah primer adalah tempat atau lokasi yang penting 

bagi kehidupan kita dan  memiliki ikatan emosional yang kuat, 

sedangkan wilayah sekunder adalah tempat-tempat seperti pasar 

lingkungan yang kita merasa kurang terkoneksi. 

Hal ini perlu diingat, karena bagaimanapun, tiap orang dapat 

mendefinisikan wilayah primer dan sekunder berdasarkan 

penilaian kultural dan subyektif. Sebuah kafe, warung kopi di 

sekitar lingkungan rumah, bagi sebagian orang, mungkin adalah 

rumah kedua. Konsep wilayah dan identitas saling terkait karena 

kita biasanya menginvestasikan banyak waktu, upaya, emosi, 

dan harga diri di tempat-tempat yang kita klaim sebagai wilayah 

utama kita.  
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Wilayah rumah atau lingkungan menegaskan pengaruh yang 

kuat pada kehidupan kita sehari-hari. Lewin (1936), menjelas-

kan mengenai keterkaitan perilaku kita berdasarkan lingkungan 

dan komunitas dimana kita tinggal. Lewin memperkenalkan 

rumus rumus B  (P, E), untuk menjelaskan perilaku manusia: 

di mana perilaku B (behavior), People orang, dan lingkungan E. 

Sederhananya, Lewin percaya bahwa perilaku manusia didefini-

sikan oleh orang-orang yang berinteraksi serta lingkungan di 

mana komunikasi berlangsung. 

Peraturan Batas Psikologis 

Ruang Intrapersonal mengacu pada kebutuhan untuk privasi 

informasi atau ketenangan secara psikis. Sementara aturan 

tentang privasi merupakan perhatian utama di banyak lingku-

ngan sosial Barat, masalah ini mungkin dianggap sangat sensitif  

dalam banyak budaya berorientasi kolektivis. Bahkan, konsep 

privasi konotasi sangat negatif di banyak budaya kolektiftivis. 

Sebagai contoh, kosa kata Cina yang sangat mirip dengan 

konsep "privasi" adalah "rahasia" dan "keegoisan," keduanya 

dengan makna yang merendahkan. Ini bukan untuk mengatakan 

bahwa orang Cina tidak memerlukan privasi atau ruang pribadi. 

Hal ini berarti bahwa banyak orang Cina percaya bahwa 

relasional interkoneksi harus mengesampingkan pentingnya 

privasi pribadi dalam interaksi sehari-hari. 

Orientasi Waktu  

Studi tentang waktu disebut sebagai chronemics. Chronemics 

mengkaji bagaimana orang-orang dalam struktur budaya yang 

berbeda, menafsirkan, berada dalam dimensi waktu. Edward T 

Hall menyatakan bahwa budaya mengatur waktu dalam satu 

atau dua cara:monochronic (M-time) dan polychronic (P-time). 

Klasifikasi Hall menggambarkan dua pendekatan berbeda dalam 

melihat dan menggunakan waktu. 
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Monochronic Time. Seperti arti yang dimiliki oleh kata 

monochronic, konsep ini menjelaskan waktu sebagai hal yang 

linear dan terbagi, lebih spesifik lagi.‖ Pandangan monochronic 

terhadap waktu memercayai bahwa waktu merupakan sumber 

yang langka yang harus dibagi dan diatur melalui penggunaan 

jadwal dan janji temu,dan melalui tujuan hanya mengerjakan 

satu hal dalam satu waktu. Novinger menyimpulkan karakteris-

tik budaya yang monochronic dengan menyatakan,‖ Budaya 

yang monochronic memiliki pendekatan yang sebagian besar 

linear dan berurutan terhadap waktu yang rasional, menekankan 

spontanitas, dan cenderung berfokus pada satu aktivitas pada 

suatu waktu. Budaya dengan orientasi seperti ini melihat waktu 

sebagai hal yang nyata. Ketika berbicara mengenai pengalaman 

M-time Hall menyatakan, ―Orang-orang berbicara mengenai 

waktu seolah-olah waktu itu adalah uang, sesuatu yang dapat 

‗dihabiskan‘, ‘disimpan‘, ‗dibuang‘, dan ‗dihilangkan‘. Melaku-

kan orientasi ini berarti menilai ketepatan waktu, mengorganisir, 

dan menggunakan waktu dengan bijaksana. Pengikut aliran 

naturalis Inggris Charles Darwin menyimpulkan pandangan ini 

dalam tulisannya, ―Seseorang yang berani untuk menghabiskan 

satu jam belum menemukan nilai hidup‖.  

Waktu merekam berapa jam anda bekerja, bel sekolah membuat 

anda berpindah dari kelas ke kelas, dan kalender menandai hari 

dan peristiwa penting dalam hidup anda.  

Budaya yang termasuk dalam M-time adalah Jerman, Austria, 

Swiss, dan budaya dominan di Amerika Serikat. Seperti yang 

dijelaskan oleh Hall, ‖Orang-orang di dunia Barat, terutama 

orang Amerika, cenderung menganggap waktu sebagai sesuatu 

hal yang tetap ada di alam ini, sesuatu yang ada di sekitar kita, 

dan yang tidak dapat kita hindari, bagian dari lingkungan yang 

selalu hadir, sama seperti udara yang kita hirup. 
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Dalam situasi bisnis, budaya M-time menjadwalkan janji ketemu 

sebelumnya, tidak datang terlambat, dan cenderung mengikuti 

rencana awal.  Sebagai tambahan, ketika berbisnis, orang 

dengan orientasi M-time cenderung menekankan pada menanda-

tangani kontrak dan berpindah kepada pengusaha yang baru. 

Polychronic Time. Orang dari budaya yang berorientasi pada 

polychromic orientasi hidup mereka berbeda dengan mereka 

yang berorientasi  monochronic. Kecepatan dalam budaya P-

time (Arab, Afrika, India, Amerika Latin, Asia Selatan, dan Asia 

Tenggara) lebih santai dibandingkan yang ditemukan dalam 

budaya M-time. Salah satu alasannya adalah bahwa hubungan 

antarmanusia merupakan inti dari budaya polychronic. Seperti 

yang dinyatakan oleh Smith dan Bond, ―Pandangan polychronic 

terhadap waktu adalah bahwa mempertahankan hubungan yang 

harmonis merupakan agenda yang penting, sehingga waktu 

digunakan lebih fleksibel supaya hubungan kita dengan orang 

lain baik. Budaya ini biasanya kolektif dan berhubungan dengan 

kehidupan dalam perilaku holistik. Bagi budaya P-time waktu 

tidak begitu nyata, sehingga perasaan membuang-buang waktu 

tidak sebesar dalam budaya M-time. Anggota-anggotanya dapat 

berinteraksi dengan lebih dari satu orang atau melakukan satu 

hal dalam satu waktu. 

Ada dua poin penting dalam menyimpulkan M-time dan P-time. 

Pertama, ketika berbicara mengenai M-time dan P-time sebagai 

dua kategori yang berbeda, akan lebih realistis melihat dua 

klasifikasi yang dipaparkan Hall sebagai suatu rangkaian. Ada 

banyak budaya yang tidak persis termasuk pada salah satu dari 

dua kategori tersebut, namun mengandung nilai-nilai dari baik 

M-time maupun P-time. Kedua, penting untuk dingat bahwa 

bagaimana seseorang menyikapi karakter M-time dan P-time 

merupakan hal yang kontekstual.  
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Dalam suatu situasi, kita mugkin sangat cepat (M-time). Di 

situasi lain, kita mungkin  memutuskan bahwa apa yang sedang 

kita kerjakan sekarang adalah penting dan memutuskan menun-

da janji (P-time). 

Perbedaan antara 

budaya monochronic dan polychronic adalah sebagai 

berikut: 

Orang yang Monochronic Orang yang Polychronic 

Mengerjakan satu hal dalam 

satu waktu 

Melakukan banyak hal dalam 

satu waktu 

Berkomitmen terhadap waktu 

dengan serius 

Mempertimbangkan 

komitmen waktu tuuan untuk 

dicapai, jika memungkinkan 

Berkonteks rendah dan 

memer-lukan informasi 

Berkonteks tinggi dan sudah 

memiliki informasi 

Mengikuti rencana Sering dan mudah mengganti 

rencana 

Menekankan ketepatan waktu Ketepatan waktu didasarkan 

pada hubungan 

Terikat dengan pekerjaan Terikat pada manusia dan 

hubungan antar sesama 

Terbiasa dalam hubungan 

jangka pendek 

Kecendrungannya rendah 

untuk membangun kembali 

hubungan seumur hidup 

 

Anggota budaya individualistis cenderung mengikuti monokro-

nik, sedangkan anggota budaya kolektif cenderung mengikuti 

polykronik. Anggota budaya individualistic cenderung meman-

dang waktu sebagai sesuatu yang dapat dikontrol dan diatur.  
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Anggota budaya kolektif cenderung memandang waktu berda-

sarkan pengalaman (yaitu, hidup dan mengalami waktu sepe-

nuhnya daripada memonitor waktu jam secara mekanis). 

 

Bahasa Dalam Interaksi Komunikasi Antarbudaya 

Bahasa merupakan sejumlah simbol atau tanda yang disetujui 

untuk digunakan oleh sekelompok orang guna menghasilkan 

arti. Hubungan antara simbol yang dipilih dengan arti yang 

disepakati kadang berubah. Hampir setiap interaksi komunikasi 

antarbudaya melibatkan satu atau lebih individu yang menggu-

nakan bahasa kedua. Bahasa merupakan faktor yang memberi-

kan hubungan saling menguntungkan pada pihak yang terlibat. 

Ketika individu dari budaya yang berbeda terlibat dalam komu-

nikasi, salah satu dari mereka tidak akan menggunakan bahasa 

asli mereka. Kecuali mereka yang berbicara dalam bahasa kedua 

fasih. Dalam setiap interaksi antarbudaya, penting bagi kita 

untuk selalu ―waspada‖. Hal ini menurut Langer karena dalam 

interaksi antarbudaya tersebut, terjadi penciptaaan kategori baru, 

mau menerima informasi baru, menyadari bahwa orang lain 

mungkin saja tidak setuju dengan perspektif kita. Menciptakan 

kategori baru berarti bergeser dari klasifikasi yang umum dan 

luas yang telah biasa kita gunakan bertahun-tahun.  

Menjadi waspada juga dalam konteks menggunakan bahasa 

kedua baik secara fisik maupun kognitif dibandingkan saat 

menggunakan bahasa asli penutur. Jika kosakata dalam bahasa 

kedua terbatas, maka tuntutan secara kognitif menjadi semakin 

besar. Kesulitan ini akan meningkat jika penutur bahasa kedua 

tidak terbiasa dengan aksen penutur asli. Penutur bahasa kedua 

dihadapkan dengan tugas mental yang berat dibanding penutur 

asli.  
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Beberapa langkah yang dapat dilakukan agar tidak terjadi kesa-

lahpahaman dalam penggunaan bahasa kedua di interaksi antar-

budaya: 1) Kendalikan kecepatan berbicara. Hal ini dilakukan 

agar semua peserta dalam percakapan lintas budaya dapat 

mengikuti dengan jelas dan tepat makna kata / kalimat yang 

terucap. Hal ini dilakukan karena biasanya penutur asli berbicara 

dengan kecepatan lebih dibanding dengan penutur bahasa kedua. 

(2) menentukan tingkat kosakata pembicara bahasa kedua, 

dengan cara menghindari kosa kata tertentu yang bisa berupa 

metafora, slang, kolokuialisme (istilah ucapan sehari-hari) yang 

kadang menghambat pemahaman. (3) memonitor umpan balik 

non verbal. Ketika kita berinteraksi dengan seorang pengguna 

bahasa kedua, kita perlu berhati-hati terhadap respons non 

verbal seseorang. Dalam situasi antarbudaya, kita perlu 

mewaspadai terhadap perbedaan budaya dalam isyarat non 

verbal. 

Teknologi Komunikasi dan Bahasa. 
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BAB VI 

KOMUNIKASI ANTARBUDAYA DALAM BERAGAM 

KONTEKS 

 

Komunikasi tidak terjadi dalam ruang hampa. Semua interaksi 

manusia dipengaruhi sampai taraf tertentu oleh pengaturan 

budaya, sosial, dan fisik di mana ia terjadi. Pengaturan ini dise-

but konteks komunikasi. Budaya kita  menentukan perilaku 

komunikasi yang sesuai dalam berbagai konteks sosial dan fisik 

dengan menetapkan aturan tertentu. Ketika berkomunikasi 

dengan anggota budaya kita sendiri, dan kelompok kita bergan-

tung pada aturan budaya yang diinternalisasi untuk menetapkan 

perilaku yang sesuai untuk situasi komunikasi tertentu. Aturan-

aturan ini memungkinkan kita untuk berkomu-nikasi secara 

efektif satu sama lain, dan karena mereka adalah produk dari 

enkulturasi kita, maka kita tidak perlu berpikir secara sadar 

tentang aturan mana yang akan digunakan. Tetapi ketika terlibat 

dalam komunikasi antarbudaya, hal-hal bisa berbeda, karena kita 

dan mitra komunikasi kita  mungkin menggunakan seperangkat 

aturan yang sangat berbeda. Untuk menjadi komunikator antar 

budaya yang kompeten, kita harus menyadari betapa beragam-

nya aturan budaya dalam meme-ngaruhi konteks komunikasi. 

Untuk memahami betapa pentingnya konteks dalam komunikasi 

antar budaya, kita akan melihat tiga asumsi dasar tentang komu-

nikasi manusia yang secara langsung berlaku untuk pengaturan: 

1) Komunikasi diatur oleh aturan (Communication Is Rule 

Governed). Baik secara sadar maupun tidak sadar, orang ber-

harap bahwa interaksi mereka akan mengikuti aturan yang 

tepat dan ditentukan secara budaya. Aturan dapat dianggap 

sebagai pedoman untuk tindakan Anda dan tindakan orang 

lain.  
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Aturan komunikasi mengatur perilaku verbal dan nonverbal 

dan menentukan tidak hanya apa yang harus dikatakan, tetapi 

juga bagaimana hal itu harus dikatakan. 

2) Konteks menetapkan aturan komunikasi yang sesuai  konteks 

seperti kebanyakan budaya, dipelajari dan dipatuhi. Konteks 

Membantu Menentukan Aturan Komunikasi 

3) Aturan komunikasi beragam secara budaya meskipun budaya 

memiliki banyak pengaturan sosial yang sama (sekolah, per-

temuan bisnis, rumah sakit, dan sejenisnya), anggota mereka 

sering mematuhi aturan yang berbeda ketika berinteraksi 

dalam lingkungan tersebut. Akibatnya, konsep pakaian, 

waktu, bahasa, perilaku, dan perilaku nonverbal dapat ber-

beda secara signifikan di antara budaya. 

 

Menilai Konteks 

Sebelum membahas tentang komunikasi antarbudaya dari 

konteks dari bisnis, perawatan kesehatan, dan pendidikan, kita 

perlu membahas  memeriksa tiga variabel komunikasi yang 

terjadi dalam proses komunikasi. Diluar konteks atau budaya, 

kita  akan menemukan aturan komunikasi mengenai (1) forma-

litas dan informalitas, (2) ketegasan dan keharmonisan antar-

pribadi, dan (3) status hubungan yang memainkan peran utama 

dalam menanggapi lingkungan interpersonal dan organisasi 

mereka. 

 

Pengaruh Budaya Pada Bidang Kesehatan 

 Komunikasi Layanan Kesehatan Dalam Masyarakat yang 

Beragam 

Semua budaya memiliki kepercayaan mengenai penyakit dan 

kesehatan yang diperoleh dari cara pandang mereka dan yang 

disampaikan secara turun temurun dari generasi ke generasi 

berikutnya.  



Komunikasi Antar Budaya Tinjauan Konsep & Praksis  

 

131 

Keyakinan ini sering bervariasi dari satu budaya ke budaya lain 

dan menyebabkan konsep yang berbeda. Hal ini sejalan dengan 

yang diungkapkan oleh Andrews (2003) bahwa umumnya 

bahwa teori mengenai kesehatan dan penyebab penyakit 

didasarkan pada pandangan yang dimiliki oleh suatu kelompok. 

Pandangan ini meliputi sikap, kepercayaan dan praktik-praktik 

suatu kelompok terhadap kesehatan dan biasanya disebut 

sebagai sistem kepercayaan kesehatan.  

Budaya dan etnis menciptakan pola kepercayaan dan persepsi 

yang unik tentang penyakit dan kesehatan. Pola ini akan mem-

pengaruhi bagaimana penyakit dikenali, apa penyebabnya, 

bagaimana hal tersebut diartikan dan kapan layanan kesehatan 

diperlukan. Pandangan budaya mengenai kesehatan dan 

penyakit berbeda bukan hanya di seluruh dunia, akan tetapi di 

sub kultur-sub kultur di tiap negara. Dalam pengobatan Cina 

yang dipraktikkan oleh jutaan masyrakatnya, diyakini bahwa 

kesehatan merupakan keadaan fisik dan rohani yang harmonis 

dengan alam. Hal ini mengakibatkan orang-orang Cina 

cenderung tertarik pada layanan kesehatan dengan memaksi-

malkan bahan-bahan dari alam.  

 Sistem Kepercayaan layanan Kesehatan yang Beragam 

Menurut Andrews (2003) ada 3 kategori pendekatan dalam 

bidang layanan kesehatan, yaitu supernaturaal/ magis/ religius, 

holistik, dan ilmiah/ biomedis. Dari ketiga kategori tersebut, 

masing-masing memiliki karakter sesuai dengan kepercayaan 

dan budaya setempat. Pertama tradisi supernatural/ magis/ 

religius mendasarkan pada kekuatan supranatural/ magis/ 

religius yang beranggapan bahwa sistem kepercayaan dimana 

dunia dianggap sebagai arena dimana kekuatan super natural –

lah yang mendominasi (Andrews, 2003:73).  
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Figure 1 : beberapa budaya meyakini bahwa doa,upacara, 

ritual tertentu mampu menyembuhkan penyakit 

Pengikut tradisi ini memegang kepercayaan yang kuat mengenai 

keberadaan ilmu sihir, kekuatan magis, dan roh jahat. Sistem ini 

menjelaskan bahwa nasib dunia dan seluruh isinya termasuk 

manusia tergantung pada tindakan Tuhan atau dewa dan keku-

atan supranatural. Dalam sistem ini penyakit berhubungan 

dengan kekuatan spiritual. Dari cara pandang ini ilmu sihir, 

melanggar hal yang tabu, mengganggu objek yang sakit, meng-

ganggu roh menyebabkan penyakit. Namun dalam beberapa 

budaya mempercayai bahwa penyakit merupakan akibat dari roh 

jahat yang memasuki tubuh seseorang akibat jampi-jampi.  

Penyakit dianggap sebagai akibat dari intervensi aktif makhluk 

supranatural. Pengobatan penyakit dalam tradisi supernatural/ 

magis/ religius ini harus melibatkan hubungan yang positif 

dengan roh-roh, dewa dan sejenisnya. Pengobatan dilakukan 

oleh soerang penyembuh yang disebut dukun atau shaman.  
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Dalam proses pengobatannya, shaman meminta kekuatan yang 

lebih besar kepada roh-roh. Shamanisme ini menyediakan hubu-

ngan spiritual dengan makhluk-mkhluk lain sebagai salah satu 

cara penyembuhan penyakit. Dukun atau shaman memasuki 

dunia roh dengan menyanyikan dan memanggil roh untuk 

keperluan penyembuhan penyakit. Kedua tradisi holistik. Pada 

tradisi ini mempercayai bahwa kesehatan holistik didasarkan 

pada prinsip bahwa semua hal diciptakan saling ketergantungan 

dan saling berhubungan. Tubuh manusia berinteraksi secara 

konstan dengan segala yang ada disekitarnya. Kesehatan holistik 

lebih dari sekedar tidak merasa sakit. Pendekatan ini mengang-

gap bahwa hukum alam mengatur segala sesuatu dan setiap 

orang yang ada di alam semesta. Sebagai contoh, ketika seorang 

individu cemas menghadapi ujian atau wawancara kerja, maka 

kegugupannya dapat mengakibatkan reaksi fisik seperti sakit 

kepala atau sakit perut. Ketika seseorang memendam kemara-

han, kejengkelan dalam jangka panjang, ia sering berpotensi 

mengalami  penyakit serius seperti sakit kepala atau migrain. 

Dalam pendekatan ini ada hukum alam yang mengatur segala 

sesuatu dan di alam semesta. Bila kita ingin sehat, maka kita  

harus tetap selaras dengan hukum alam dan mampu menyesuai-

kan atau beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Banyak 

orang asal Asia (Cina, Filipina, Korea, Asia Jepang, dan 

Tenggara) tidak percaya bahwa mereka memiliki kontrol atas 

alam. Mereka memiliki perspektif fatalistik dimana orang harus 

menyesuaikan diri dengan dunia fisik daripada mengendalikan 

atau mengubah lingkungan. Tradisi holistik / naturalistik dite-

mukan di beberapa praktek medis Cina. Misalnya, pengobatan 

Cina berusaha untuk mengembalikan keseimbangan antara 

kekuatan yin dan yang. Orang Cina percaya bahwa kesehatan 

dan hidup bahagia dapat dipertahankan jika dua kekuatan dari 

Yang dan yin yang seimbang.  
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Metode tradisional pengobatan holistik Cina telah berusia ribuan 

tahun termasuk diantaranya menelan telur, mengikuti aturan 

ketat kombinasi makanan, dan makanan tertentu sebelum dan 

setelah peristiwa kehidupan seperti melahirkan dan operasi. 

Obat tradisional termasuk akupunktur, juga merupakan praktek 

kuno dengan menyuntikkan jarum ke tubuh untuk menyembuh-

kan penyakit atau mengurangi rasa sakit. Obat herbal, seperti 

ginseng, dan ramuan tradisional Cina digunakan secara luas oleh 

masyrakatnya serta oleh banyak orang Barat. Ketiga adalah 

tradisi biomedis atau ilmiah. Pada pendekatan ini sistem perawa-

tan kesehatan berfokus pada diagnosis obyektif dan penjelasan 

ilmiah tentang penyakit. Pendekatan ini berbasis bukti yang 

mengandalkan prosedur seperti tes laboratorium untuk memveri-

fikasi keberadaan dan diagnosis penyakit. Karena pendekatan ini 

berfokus pada penyebab penyakit fisik, sering tidak memperhi-

tungkan aspek psikososial dari penyakit seperti norma budaya, 

peristiwa kehidupan yang mungkin berkaitan dengan masalah 

kesehatan fisik. Menurut Andrews (2003) pendekatan ini 

mendukung keyakinan bahwa "kehidupan dikendalikan oleh 

serangkaian proses fisik dan biokimia yang dapat dipelajari dan 

dimanipulasi oleh manusia. Kesehatan manusia dipahami dalam 

hal proses fisik dan kimia. Tradisi biomedis sistem perawatan 

kesehatan, diarahkan untuk menaklukkan penyakit dengan 

memerangi serangan mikroorganisme dan sel yang sakit. Tradisi 

ini menekankan kekhawatiran biologis dan pada kelainan yang 

ditemukan dalam fungsi struktur fisik atau Kimia tubuh. 

Perawatan dalam pendekatan ini berusaha untuk menghancurkan 

atau menghapus sumber/penyebab, memperbaiki bagian tubuh 

yang terkena, atau mengontrol sistem tubuh yang terkena.  
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Perawatan dilakukan agar kembali tubuh ke keadaan normal 

termasuk bedah, obat-obatan, atau intervensi terapi lain yang 

merusak atau menghilangkan penyebab penyakit.  

Dalam pendekatan ini, operasi, kemoterapi, atau radiasi dapat 

digunakan untuk melawan kanker. Antibiotik mungkin 

diresepkan untuk menghancurkan bakteri penyebab penyakit 

dan obat antivirus dapat diberikan untuk mengobati infeksi 

virus. Dalam beberapa kasus, suplemen gizi seperti vitamin dan 

mineral dapat diresepkan untuk membantu mengembalikan 

tubuh ke keadaan normal. 

 Kompetensi Layanan Kesehatan Antarbudaya 

Dengan meningkatnya keragaman budaya individu di suatu 

wilayah  maka meningkat pula keragaman dalam perawatan dan 

layanan kesehatan yang mereka cari. Dalam menghadapi keraga-

man ini, cara-cara yang menyenangkan bagi semua anggota 

masyarakat harus ditemukan dan dipraktekkan. Dalam perawa-

tan kesehatan, budaya mengintervensi pada setiap langkah dari 

proses pengobatan. Budaya memegang peran penting dalam 

pelayanan kesehatan yang memuaskan. Dengan demikian, 

dalam rangka mencapai tujuan perawatan kesehatan yang 

optimal untuk semua kondisi multikultur, lembaga penyedia 

layanan kesehatan harus kompeten secara budaya. Kompetensi 

antarbudaya umumnya didefinisikan sebagai "pengetahuan, 

motivasi, dan keterampilan untuk berinteraksi secara efektif dan 

tepat dengan anggota budaya yang berbeda." Sebuah sistem 

perawatan kesehatan yang kompeten secara budaya, oleh karena 

itu, terdiri dari komponen yang saling terkait yang (1) mengakui 

pentingnya budaya, (2) membuat penilaian dari hubungan antar-

budaya, (3) menjaga kewaspadaan terhadap dinamika yang diha-

silkan dari dorongan budaya, (4) memanfaatkan perluasan 

pengetahuan budaya,  
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dan (5) beradaptasi dengan layanan untuk memenuhi kebutuhan 

pasien dengan latar belakang budaya yang unik. Sistem ini juga 

mengakui integrasi  keyakinan kesehatan dan perilaku, preva-

lensi penyakit dan insiden, dan hasil pengobatan untuk budaya 

yang  berbeda. 

Sebuah sistem perawatan kesehatan yang kompeten terdiri atas 

beberapa atribut, diantaranya: (1) kesadaran budaya, (2) penge-

tahuan budaya, (3) pemahaman budaya, (4) sensitivitas budaya, 

dan (5) skill  budaya 

Kompetensi antarbudaya harus menyertakan campuran yang 

tepat dari beberapa hal berikut : 1) Seorang staf yang memahami 

keragaman budaya, 2) Penyedia atau penerjemah yang mampu 

berbicara bahasa pasien, 3) Pelatihan bagi penyedia tentang 

budaya dan bahasa dari orang-orang yang mereka layani, 4) 

Panduan  instruksional dalam bahasa pasien  dan konsisten 

dengan norma-norma budaya mereka, 5) pelayanan kesehatan 

dengan setting budaya yang spesifik 
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Figure 2 : Layanan kesehatan memerlukan keterampilan 

komunikasi antarbudaya 

 Bahasa dan Layanan Kesehatan 

Bahasa manusia di seluruh dunia menyajikan model yang sangat 

berbeda, termasuk dalam layanan bidang kesehatan. Perbedaan 

bahasa dapat mempersulit interaksi medis. Penggunaan istilah 

medis juga dapat mempersulit interaksi perawatan kesehatan. 

Kata-kata bisa memiliki arti yang berbeda dalam bahasa yang 

sama. Di Meksiko, kata Spanyol Horita berarti sekarang. Di 

Puerto Rico, artinya dalam satu jam atau lebih. Hal ini dapat 

menyebabkan kebingungan antara dua pembicara Spanyol yang 

datang dari berbagai negara. 

Wawancara adalah teknik utama yang digunakan oleh dokter 

dan tenaga medis lainnya untuk memperoleh informasi tentang 

pasien yang diperlukan untuk membuat diagnosis, untuk menen-

tukan apa tes mungkin diperlukan, dan untuk akhirnya mengo-
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bati penyakit. Komunikasi dengan pasien dari budaya yang 

berbeda sering dipersulit oleh perbedaan bahasa. 

 

Pengaruh Budaya Pada Bidang Pendidikan 

Budaya tak terpisahkan dari  pendidikan. Orang dibesarkan di 

beragam budaya yang berpendidikan sesuai dengan kebutuhan 

yang dirasakan budaya mereka. Jadi, sebagian orang mungkin 

secara biologis sama, banub mereka tumbuh menjadi berbeda 

secara sosial karena pengalaman budaya mereka. Sekolah meru-

pakan salah satu yang paling penting dari pengalaman manusia. 

Sekolah juga menyediakan konteks di mana kedua proses sosia-

lisasi dan proses belajar terjadi. Sekolah memiliki dampak 

penting dalam interaksi antarbudaya. Sehingga mempelajari 

kajian komunikasi antarbudaya dalam konteks pendidikan 

menjadi penting, dengan beberpa alasan diantaranya: Pertama, 

kita bisa mendapatkan pemahaman yang berharga tentang 

budaya dengan mempelajari persepsinya dan pendekatan untuk 

pendidikan. Pentingnya pendidikan di masyarakat  Cina, misal-

nya, dinyatakan dalam pepatah sederhana "belajar (ilmu) adalah 

harta yang mengikuti pemiliknya di mana-mana." 

Masyarakat Latin menganggap pendidikan dan sekolah sebagai 

yang berkaitan erat namun berbeda. Bagi masyrakat latin 

pendidikan adalah dianggap lebih dari sekolah formal. 

Masyrakat Latin percaya bahwa "pendidikan juga memiliki 

fungsi evaluatif terjadap moral seperti yang anak terdidik 

memiliki rasa hormat terhadap orang tua dan yang lebih dewasa, 

memiliki sopan santun, dan perhatian kepada  orang lain. 

Kedua, dalam kebanyakan kasus, tujuan tradisional sekolah 

secara universal  terkait dengan fungsi intelektual atau sosial 

dalam masyarakat yang dominan.  
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Fungsi sekolah yang paling eksplisit adalah penanaman 

pengetahuan dan keterampilan secara luas untuk peningkatan 

partisipasi individu dalam masyarakat. Ketiga agar kita memili-

ki kesadaran  akan pengetahuan informal budaya. Melalui pendi-

dikan diharapkan menunjukkan bahwa anak-anak seharusnya 

melakukan internalisasi nilai-nilai dasar dan keyakinan dari 

budaya mereka. Mereka mempelajari aturan perilaku yang di-

anggap tepat untuk peran mereka dalam masyarakat dan mulai 

disosialisasikan ke dalam masyarakat. Di sekolah, anak-anak 

belajar aturan perilaku yang benar, hierarki nilai-nilai budaya, 

bagaimana memperlakukan dan berinteraksi dengan orang lain, 

harapan, peran, genderm rasa hormat, dan semua hal-hal 

informal lainnya. Keempat, pendidikan adalah salah satu 

profesi terbesar. Kesadaran akan keragaman budaya sekarang 

melekat dalam pendidikan yang dapat membantu pemahaman 

kita tentang perilaku komunikasi antarbudaya dan dapat dimani-

festasikan dalam ruang kelas multikultural. Pendidikan secara 

universal di dipengaruhi oleh budaya.  

Dinamika pendidikan yang Berubah 

Seperti yang kita ketahui, sistem pendidikan formal cenderung 

mengajarkan banyak hal yang sama: baca tulis, matematika, 

ilmu pengetahuan, sejarah, agama, dan sebagainya, yang 

kemudian membedakan hasil dari metri pembelajaran tersebut 

adalah budaya mereka. Hal ini diperkuat oleh sebuah pepatah 

Cina kuno yang mengatakan bahwa semua orang dilahirkan 

sama, yang kemudian menjadikannya berbeda adalah pendi-

dikan. Perbedaan ini terutama disebabkan oleh pengaruh budaya 

pada sistem pendidikan. Apa yang diajarkan dalam suatu 

budaya, sangat penting untuk mengutamakan pelestarian budaya 

dan biasanya merupakan tanggung jawab utama dari sistem 

pendidikan formal dalam suatu budaya. 
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Pengajaran sejarah umumnya ada di semua budaya, tetapi 

masing-masing budaya menekankan sejarahnya sendiri. "Suatu 

bangsa menulis sejarahnya di citra ideal. Di Amerika Serikat, 

sejarahnya meliputi tema yang melibatkan peristiwa seperti 

penandatanganan Deklarasi Kemerdekaan, Revolusi Amerika. 

Setiap kebudayaan, secara sadar atau tidak sadar, cenderung 

untuk memuliakan sejarah, ilmu pebgetahuan, ekonomi, dan 

prestasi artistik, dan sering mengabaikan pencapaian dari 

budaya lain. Karena apa yang diajarkan dalam sistem pendidi-

kan bervariasi dalam tiap budaya. Mengetahui bagaimana pendi-

dikan terjadi dalam setiap budaya merupakan hal yang penting, 

karena (1) memberikan pengetahuan tentang sifat budaya, (2) 

membantu kita di mengetahui hubungan interpersonal antara 

siswa dengan suswa serta antara siswa dan guru, (3) membantu 

kita untuk memahami pentingnya sebuah ruang budaya dalam 

lingkup pendidikan. 

Proses pendidikan formal biasanya terkait langsung dengan 

nilai-nilai dan karakteristik budaya itu. Hal yang lazim terjadi di 

beberapa budaya bagi guru untuk berbicara dalam waktu yang 

lebih banyak, sedangkan pada budaya lain siswa yang lebih 

banyak berbicara. 

Diam dan partisipasi bersuara yang minim merupakan ciri khas 

dari beberapa ruang kelas, sedangkan kelas yang lain cenderung 

ramai dan aktif. Dalam banyak budaya, siswa mendengarkan 

dan kemudian menuliskan apa yang dikatakan guru daripada 

menggunakan buku teks individu.  

Selain itu, wewenang yang diberikan pada guru berbeda pada 

tiap budaya. Juga aspek nonverbal seperti ruang, jarak, waktu, 

dan dress code yang akan berpengaruh dalam perilaku kelas. 
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Kita melihat beberapa sistem pendidikan internasional dan do-

mestik beragam budaya untuk memberikan sekilas keunikan 

masing-masing. 

Budaya akan mempengaruhi dalam kurikulum sesuai dengan 

karakter budaya itu. Seperti yang misalnya, budaya Cina adalah 

kolektivis; oleh karena itu, pendidikan Cina menekankan tujuan 

dari kelompok atau masyarakat, menumbuhkan solidaritas 

kelompok yang menuntut kerja sama dan saling ketergantungan, 

menekankan perilaku moral, dan mengutamakan harmoni. 

Tradisi Konfusianisme menyatakan bahwa guru seharusnya 

tidak hanya mengajarkan pengetahuan tetapi juga menumbuh-

kan rasa yang kuat dari perilaku moral yang  benar pada siswa 

mereka. Hal ini menjadikan guru Cina, memegang posisi oto-

ritas moral dan menginstruksikan siswa dalam aturan moral 

budaya tentang perilaku.Pendidikan di Cina secara inheren 

kompetitif.  

Sistem pendidikan Jepang diatur  oleh kementerian pendidikan 

yang memiliki tingkat otoritas tinggi tentang keseragaman dan 

standar curriculum sekolah. Jepang sangat berorientasi kelom-

pok, nilai budaya dinyatakan dalam pepatah Jepang yang me-

nyatakan, "Sebuah panah tunggal mudah patah, tapi tidak bila 

banyak."  

Di Jepang, harmoni sosial merupakan elemen penting dari buda-

ya mereka, dan mereka berkeras bahwa pendidikan sekolah 

meliputi pembentukan karakter dan pendidikan moral dan 

perilaku sosial yang tepat. Untuk tujuan ini, pendidikan Jepang 

dalam kurikulumnya berisi instruksi dalam kerjasama, harmoni, 

kesopanan sosial, dan saling ketergantungan. 
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Proses pendidikan Korea yang mirip dengan yang ditemukan di 

Cina dan Jepang. Guru mengambil peran kepemimpinan dalam 

bidang nilai-nilai sosial, kesadaran tugas,masyarakat dan persia-

pan akademik. Orang tua meminta guru bertanggung jawab 

untuk mendisiplinkan anak-anak mereka, dan anak-anak sering 

mengatakan bahwa guru mereka akan memperingatkan  jika 

mereka nakal. 

Di banyak negara Afrika, tujuan pendidikan tradisional ada dua. 

Pertama adalah sosial, dan berusaha untuk mengembangkan 

karakter anak, menanamkan rasa hormat terhadap orang tua dan 

orang-orang yang memegang kekuasaan, mengembangkan rasa 

memiliki, mendorong partisipasi aktif dalam urusan keluarga 

dan masyarakat, dan membantu anak memahami, menghargai, 

dan mempromosikan warisan budaya masyarakat luas. Tujuan 

kedua lebih praktis, yaitu pengembangan keterampilan intelek-

tual, pengembangan keterampilan fisik dan bakat anak, pelatihan 

kejuruan, dan pengembangan sikap yang sehat seperti nilai keju-

juran 

Dari diskusi kita dari sistem pendidikan menjelaskan bahwa 

budaya secara signifikan mempengaruhi proses belajar. Dalam 

banyak kasus, terutama dalam budaya industri ada kemiripan 

yang erat antara budaya dalam pengajaran sains dan matematika. 

Namun, di wilayah lain, materi seperti sejarah, filsafat, dan 

nilai-nilai sosial, ada perbedaan, sering lebih luas, dalam 

pembelajaran karena setiap budaya mengajarkan sejarah dan 

tradisi tertentu yang berbeda 
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 Sistem Pendidikan yang berbeda secara budaya 

Pendidikan Multikultural 

 
Pendidikan multikultural di Amerika Serikat adalah sebuah pen-

dekatan untuk pendidikan dan pembelajaran yang didasarkan 

pada nilai-nilai dan keyakinan demokratis dan afirmasi pluralis-

me budaya dalam masyarakat yang saling bergantung. Dalam 

demokrasi pluralistik, pendidikan multikultural menyatakan 

bahwa tujuan utama dari pendidikan umum adalah untuk men-

dorong perkembangan intelektual, sosial, dan pribadi dari semua 

siswa untuk meraih potential tertingginya kebutuhan pendidikan 

multikultural yang efektif adalah fakta yang harus dihadapi oleh 

para pendidik.  
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Terlepas dari masalah budaya asli atau budaya pendamping (co-

culture) keanggotaan siswanya, tujuan pendidikan multicultural 

harus mampu mempersiapkan siswa untuk bermanfaat dan, 

menjadi anggota masyarakat yang produktif. Hal ini adalah sig-

nifikan karena keragaman budaya di kelas melibatkan siswa 

yang memiliki preferensi belajar yang berbeda, harapan, dan 

gaya komunikasi serta tujuan yang berbeda. Untuk memenuhi 

tantangan ini mengharuskan sistem pendidikan terus beradaptasi 

dengan dinamika budaya yang selalu berubah. 

Pendidik saat ini dihadapkan dengan tantangan yang luar biasa: 

untuk mempersiapkan siswa dari latar belakang budaya yang 

beragam untuk hidup dalam masyarakat yang berubah dengan 

cepat terlepas dari masalah ras, etnis, gender, kelas, bahasa, 

agama, kemampuan, atau usia. Sekolah masa depan akan men-

jadi semakin beragam secara budaya. Tapi itu bukan hanya 

keragaman etnis dan ras namun juga gelombang baru imigran 

datang dari belahan dunia. 

Ketika pendidik menghadapi perbedaan budaya, semangat mul-

tikulturalisme menuntut kesamaan semua orang diakui dan dia-

firmasi, sekolah harus mencari cara untuk terlibat secara aktif 

dalam memahami satu sama lain secara efektif. Dari perspektif 

ini, jika sekolah yang memenuhi tantangan pendidik multikul-

tural, mereka harus memberikan para siswa dengan kebangkitan 

intelektual dan pertumbuhan. Tujuan penting dari pendidikan 

multikultural adalah untuk mengajarkan tentang praktek-praktek 

budaya orang lain tanpa stereotip atau salah menafsirkan 

mereka, dan untuk mengajarkan tentang praktek-praktek budaya 

sendiri tanpa menghina perilaku budaya orang lain secara nega-

tive. Siswa multikultural penting untuk berbagi pengalaman 

budaya dengan anggota dari kedua budaya dominan dan budaya 

pendamping (co-culture).  
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Pendekatan seperti pendidikan multikultural memerlukan stra-

tegi pendidikan di mana latar belakang budaya "siswa digu-

nakan untuk mengembangkan instruksi kelas dan lingkungan 

sekolah yang efektif. Hal ini dirancang untuk mendukung dan 

memperluas konsep budaya, keragaman, kesetaraan, keadilan 

sosial, dan demokrasi di lingkungan sekolah formal". 

Perbedaan bahasa dalam Pendidikan Multikultural  

Bahasa adalah dinamika sosial penting dan signifikan di kelas 

multikultural. Bahasa adalah sistem substitusi simbolik yang 

memungkinkan kita untuk berbagi pengalaman dan kondisi 

internal dengan orang lain. Dalam pengaturan yang ideal, peng-

gunaan bahasa komunal membantu menciptakan saling penger-

tian, memfasilitasi makna bersama, dan memungkinkan komuni-

kasi dengan orang lain pada tingkat yang sama. Dampak mig-

rasi, bagaimanapun, telah menyebabkan penggunaan bahasa 

komunal memudar di sekolah-sekolah. 

Sebelum seorang guru budaya dapat membuat pesan yang efek-

tif, mereka harus memiliki pemahaman yang komprehensif 

tentang bahasa, etnis, budaya, dan sosial keragaman. Mereka 

juga harus memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk 

menerjemahkan pengetahuan ke dalam instruksi dan kurikulum 

yang efektif. Dengan kata lain, guru yang efektif kompeten 

secara budaya. 

Elemen kompetensi guru multikultural melibatkan tertentu 

perilaku yang mengarah pada kemampuan untuk menilai buda-

ya, keragaman nilai, mengelola dinamika perbedaan, dan ber-

adaptasi dengan keragaman.  

95 Seorang guru yang kompeten secara budaya, oleh karena itu, 

terlibat dalam praktek-praktek-yang memberikan hasil yang adil 

bagi semua siswa pembelajar.  
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Guru yang kompeten secara budaya membuka pikiran dan hati 

peserta didik mereka, meyakinkan bahwa perbedaan tidak di-

anggap atau membuat mereka diperlakukan sebagai secara ber-

beda.  

Seorang guru yang kompeten secara budaya memahami bahwa 

budaya menciptakan harapan tentang perilaku yang sesuai bagi 

guru dan siswa secara sama-sama, dan mengatur cara "terbaik" 

untuk belajar. Untuk menjadi guru yang kompeten secara buda-

ya, guru harus mendapatkan pandangan yang lebih koheren, 

preferensi belajar, pandangan yang menyediakan tidak hanya 

pemberdayaan pribadi tetapi juga perspektif sosial yang benar-

benar kembali efektif dari realitas sosial di dunia yang lebih 

besar. 

Guru yang kompeten secara multicultural dapat: 

 Mengenali. Ketika merencanakan pelajaran dan kegiatan 

pembelajaran lainnya, guru multikultural mampu melihat 

bahwa tiap siswa berbeda, namun diharapkan mampu menge-

tahui, dan memahami perbedaan tersebut dalam kegiatan di 

lingkungan kelas. 

 Memahami bagaimana budaya mereka sendiri yang mungkin 

berbeda dari siswa mereka. 

 Rencana kegiatan yang akan membantu siswa untuk mema-

hami perbedaan budaya, penyebab konflik  budaya, dan 

hubungan antara perbedaan budaya dan kesenjangan sosial.  

Dalam rangka mengembangkan kompetensi budaya yang diper-

lukan untuk berfungsi secara efektif dalam lingkungan pendidi-

kan yang beragam, kita harus memahami diri sendiri dan mema-

hami keragaman budayanya. Hal ini untuk mengakomodasi 

situasi pendidikan terkini,  
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yang memungkinkan kondisi siswa saat ini tiba di sekolah 

dengan berbagai bahasa dan dialek, ditentukan oleh wilayah, 

lingkungan, dan kelas sosial. 

 

Pengaruh Budaya Pada Bidang Bisnis 

 Ruang lingkup Bisnis Internasional 

Max Weber pernah mengatakan bahwa bila kita belajar sesuatu 

dari sejarah perkembangan ekonomi, budayalah yang membuat 

perbedaan. Bukti arkeologis telah mengungkapkan keberadaan 

diaspora perdagangan lebih dari tiga ribu tahun yang lalu di tem-

pat yang sekarang disebut Iran. Sejarah yang tercatat penuh 

dengan contoh-contoh perdagangan lintas budaya. Perdagangan 

dan eksploitasi adalah motif utama pendirian koloni-koloni 

Eropa di Afrika, Amerika, Tenggara Asia, dan Kepulauan 

Pasifik. Seperti yang ditunjukkan Friedman, periode ini memang 

merupakan fase globalisasi pertama. Friedman menambahkan, 

"Di era ini, negara-negara dan pemerintah (sering diilhami oleh 

agama atau imperialisme atau kombinasi keduanya) memimpin 

dalam meruntuhkan tembok dan menyatukan dunia, mendorong 

integrasi." Sistem transportasi, teknologi telekomunikasi, dan 

distribusi produk yang semakin maju telah membawa "kematian 

―jarak" secara signifikan mengurangi, atau bahkan menghilang-

kan, hambatan waktu dan jarak. Perbatasan nasional telah sangat 

berkurang di era yang ditandai oleh usaha kerjasama interna-

sional, merger, perjanjian lisensi, investasi modal asing, kerja-

sama lainnya. Peristiwa-peristiwa ini telah menghasilkan pe-

ningkatan ketergantungan ekonomi antar negara. Negara maju 

dan berkembang sekarang terikat secara langsung pada sistem 

ketergantungan ekonomi internasional.  
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Hampir semua bisnis yang ada sekarang adalah bisnis global. 

Tekanan untuk membangun dan mempertahankan manfaat 

persaingan global telah mengubah cara perusahaan dalam 

menjalankan bisnisnya. Dengan populasi dunia dan kekuatan 

daya belinya yang besar, hampir setiap perusahaan berpartisipasi 

secara penuh dalam pasar kerja global untuk memastikan 

pertumbuhan ekonomi. Dalam pasar baru ini, pengetahuan 

mengenai perbedaan budaya, kerja tim lintas budaya dan 

kolaborasi multikultural merupakan hal yang penting bagi 

bisnis. Komunikasi lintasbudaya merupakan hal yang kompleks, 

karena perbedaan kebiasaan, perilaku, nilai.  

 Komunikasi dalam Konteks Bisnis Multikultural 
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Perkembangan kemampuan komunikasi bisnis dalam pasar 

multinasional adalah usaha yang menantang. Konsep yang uni-

versal seperti manajemen, negosiasi, decision making (pembu-

atan keputusan), manajemen dalam menghadapi konflik merupa-

kan hal-hal yang sering dilihat dengan cara yang berbeda karena 

perbedaan budaya.  

Dalam konteks bisnis antar-budaya, ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan, diantaranya protokol bisnis, cara menyapa, penam-

pilan pribadi, pemberian hadiah, pemilihan topik percakapan. 

Ketika terlibat dalam bisnis internasional, ada beberapa protokol 

bisnis yang biasanya menjadi penduan dalam melakukan inte-

raksi bisnis lintas budaya, yaitu hubungan awal, sapaan, penam-

pilan pribadi, memberi hadiah, dan pengetahuan tentang hal-hal 

yang tabu. Hubungan awal ini dapat berupa bagaimana etiket 

penulisan email, panggilan telepon, menulis surat bisnis formal 

dan sebagainya. Cara menyapa dalam konteks bisnis interna-

sional juga menjadi hal penting, selain mengenal kebiasaan dan 

karakter mitra bisnis dari negara lain. Misalnya biasakan untuk 

menyapa dalam bahasa tuan rumah. Orang Amerika biasanya 

lebih cenderung dan informal, seperti penggunaaan sapaan ―hai‖ 

biasa dalam masyarakat Amerika. Namun hal ini berbeda 

dengan karakter masyrakat Jepang yang formal dengan cara 

membungkuk sebagai bentuk informasi sosial di Jepang.  

Penampilan pribadi masyarakat di Amerika cenderung informal, 

sehingga sering direfleksikan dalam kebijaksanaan ―Casual 

Friday‖ yang mengijinkan karyawannya untuk berpakaian 

santai.  

Budaya pemberian hadiah berbeda di masing-masing negara. 

Pemberian hadiah merupakan hal yang umum dan menjadi 

bagian protokol bisnis di banyak budaya.  



Komunikasi Antar Budaya Tijauan Konsep & Praktis  

 

150 

Bertukar hadiah dalam konteks bisnis membutuhkan sejumlah 

protokol tertulis maupun tidak.  Bagi pebisnis yang bepergian 

keluar negeri, penting untuk mengetahui pandangan masyarakat 

lokal terhadap pemberian hadiah. Di masyrakat barat yang indi-

vidualis, pemberian hadiah dapat dimaknai sebagai bentuk 

penyuapan.  

Pemilihan topik pembicaraan juga menjadi salah satu protokol 

bisnis, perlu kepekaan budaya agar tidak menjadikan hal yang 

peka atau tabu dalam pembicaraan bisnis. Tema-tema netral 

yang dapat digunakan sebagai pembicaraan bisnis biasanya ten-

tang cuaca, lingkungan sekitar, pengaturan ruang atau bangu-

nan. Tema tentang keluarga, pekerjaan, dan hal-hal pribadi 

menjadi pembicaraan yang sebaiknya dihindari di beberapa 

wilayah.  

 Manajemen Antarbudaya 

Pemahaman mengenai perbedaan antarbudaya akan mening-

katkan kemampuan untuk memenuhi tuntutan sebagai manajer 

internasional lintas budaya. Dalam manajemen internasional, 

ada dua perbedaan yang biasa terjadi dalam dunia bisnis inter-

nasioanal, yaitu gaya kepemimpinan manajerial dan bagaimana 

manajer menghadapi proses pengambilan keputusan dalam 

organisasi. 

Manajer di setiap budaya mencerminkan nilai penting suatu 

budaya. Penelitian menunjukkan bahwa manajer di Amerika 

menghargai prestasi dan inisiatif pribadi, tindakan serta akibat 

dan berusaha mengurangi perbedaan status. Dalam budaya yang 

berorientasi tindakan seperti Amerika, manajer menginspirasi 

karyawan dengan menjanjikan promosi, kenaikan gaji, honor 

dan bentuk pengakuan publik. Budaya Jepang secara tradisional 

berorientasi pada kelompok dan perhatian terhadap seseorang.  
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Budaya Asia seperti Korea dan China juga menekankan kehar-

monisan kelompok pada saat yang sama juga menekankan 

bahwa setiap orang dalam perusahaan harus mengetahui posisi-

nya. 

Setiap manajer harus mengambil keputusan penting, terlepas 

dari apapun budayanya. Pengambilan keputusan adalah peranan 

utama manajer. Pengambilan keputusan dapat terjadi dalam 

konteks yang berbeda seperti manajer personalia, perluasan 

pasar, produk baru dan sebagainya. Manajer bisnis internasional 

harus menyadari siapa yang mengambil keputusan dan bagai-

mana keputusan tersebut diambil. Di perusahaan keputusan pada 

umumnya diambil oleh sekelompok eksekutif yang dianggap 

memiliki tanggung jawab penuh terhadap keputusan perusahaan.  

Dalam perusahaan Amerika otoritas untuk membuat keputusan 

penting berada dalam tangan individu dari tingkat atas yang 

memungkinkan proses yang cepat ketika diperlukan. Di Nigeria, 

manajer dianggap memiliki posisi yang tinggi dan pendelegasian 

wewenang kepada yang lain hampir tidak pernah terjadi.  

 Negosiasi Bisnis Antarbudaya 

Proses negosisasi sangat penting mengingat bahwa eksekutif 

internasional menghabiskan lebih dari 20 persen dari waktu 

mereka untuk aktifitas negosiasi. Hal ini mungkin terdengar 

sangat konservatif, namun perlu diingat bahwa negosiasi meru-

pakan bagian integral semua merger internasional, usaha patu-

ngan, impor dan ekspor, perjanjian lisensi paten, dan setiap 

usaha komersial lintas-budaya lainnya. Negosiasi bisnis domes-

tik dan internasional melibatkan wakil dari organisasi yang 

berbeda yang bekerja untuk mencapai solusi yang disetujui 

bersama, sementara secara bersamaan proses negosiasi mencoba 

untuk meminimalkan perbedaan, kesalahpahaman, dan konflik.  
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Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka bergantung pada komu-

nikasi. Dalam proses negosiasi, budaya memainkan peran 

penting ketika perwakilan dari beragam latar belakang budaya 

berunding untuk mencoba untuk mencapai kesepakatan yang 

dapat diterima kedua belah pihak.  

Jadi tugas yang dituntut dari seorang negosiator yang berpenga-

laman adalah bagaimana "manajemen lintas budaya dan interna-

sional dan hal ini dianggap sebagai tugas yang paling menan-

tang." Tantangan ini muncul karena peserta negosiasi lintas 

budaya dalam sering dipengaruhi oleh posisi tawar menawar 

(bargai-ning position) masing-masing negara.  

Budaya yang berbeda menetapkan kriteria yang berbeda pula 

dalam pemilihan negosiator. Amerika Serikat adalah negara 

yang sangat egaliter, sehingga Amerika cenderung untuk 

memilih anggota berdasarkan kemampuan manajerial yang ter-

bukti, memiliki daya saing, dan kemampuan verbal, dengan 

sedikit perhatian untuk posisi mereka dalam perusahaan. Mereka 

dipilih bukan hanya karena status mereka, tetapi juga karena 

efisiensi mereka dan bahkan keterampilan persuasif mereka. 

Dalam budaya lain, sifat-sifat yang berbeda mempengaruhi 

pilihan seseorang untuk menjadi bagian dari kelompok nego-

siasi. Di Cina, Jepang, dan Timur Tengah, status anggota tim 

adalah pertimbangan penting. Dimasukkannya pejabat peru-

sahaan tinggi atau individu dari keluarga berpengaruh seringkali 

merupakan indikasi bahwa perusahaan sedang serius bernego-

siasi. Di Asia Timur, jumlah orang yang ditugaskan untuk tim 

juga merupakan sinyal tingkat kepentingan yang melekat pada 

perundingan tersebut, menunjukkan semakin besar pentingnya 

nilai negosiasi tersebut. 
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Usia negosiator juga dapat menjadi salah satu faktor. Karena 

kuatnya pengaruh  dari sikap ajaran Konghucu terhadap orang 

tua, Cina dan Korea, biasanya mengirim anggota yang lebih tua 

dari perusahaan sebagai ketua team. Budaya membentuk etika 

seseorang, pada tataran individu/ pribadi dan nasional. Sebagai 

bagian dari perencanaan untuk negosiasi komersial, penting bagi 

kita untuk memahami etika bisnis budaya tuan rumah. 

Amerika Serikat telah menetapkan hukum yang melarang pem-

bayaran suap atau pemberian hadiah sehubungan dengan urusan 

bisnis. Namun, di beberapa negara, penyuapan, pembayaran 

keuangan, atau hadiah dianggap sebagai bagian alami dari 

proses negosiasi. Jadi hadiah dianggap hal yang umum sebagai 

bentuk "melakukan bisnis" yang banyak nama khusus untuk 

kegiatan tersebut.  

Meskipun relativitas etika lintas budaya ini menyebabkan 

banyak ambiguitas, tetap penting bagi pelaku bisnis interna-

sional untuk menghindari, semua bentuk pembayaran/biaya 

yang melanggar prinsip-prinsip etika. Bertindak secara etis dan 

dengan integritas bukan hanya hal yang baik untuk dilakukan, 

tetapi juga baik untuk bisnis dan karir seseorang dalam jangka 

panjang. 

Cara untuk mengasah keterampilan komunikasi dalam proses 

negosiasi lintas antara lain:  

 Persiapan. Persiapan untuk mempelajari semua tentang 

budaya tuan rumah sebelum negosiasi dimulai. Ini berarti 

belajar tentang perilaku yang berkaitan dengan formalitas, 

status, perilaku nonverbal, penggunaan bahasa, dan sebagai-

nya. 

 Mengembangkan kepekaan terhadap penggunaan waktu. Hal 

ini berarti belajar untuk beradaptasi dengan budaya setempat 

tentang orientasi waktu di wilayah tersebut.   
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Hal ini juga menyarankan bersabar ketika berhadapan dengan 

budaya yang memiliki orientasi waktu yang berbeda dengan 

di budaya asal. Mendengarkan dengan seksama. Bagian dari 

berkonsentrasi pada proses belajar untuk tetap kenyamanan-

mampu dengan diam dan menyadari bahwa kurangnya kata-

kata juga merupakan bentuk komunikasi. 

 Belajar untuk mentolerir ambiguitas. Banyak pertemuan 

antarbudaya yang ditandai dengan kebingungan dan mencari 

makna. Semua ini diterjemahkan ke dalam ambiguitas tingkat 

tinggi, yang merupakan kualitas memiliki lebih dari satu 

makna. Oleh karena itu, kita diminta untuk menjadi toleran 

sehingga lebih mudah untuk mencari area kesepakatan.  
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BAB VII 

KOMPETENSI KOMUNIKASI ANTARBUDAYA 

 

Definisi Kompetensi Komunikasi Antarbudaya 

Apakah kompetensi dilihat dari dalam diri komunikator atau 

diantara partisipan komunikasi? Kim (1991, dalam Gudykunst 

& Kim, 1997:252) menyatakan kapasitas dan kapabilitas sese-

orang berada dalam diri individu. Karenanya, kompetensi mele-

kat dalam diri komunikator. Namun Gudykunst (1991) dalam 

sumber yang sama menyatakan, kompetensi berasal dari penilai-

an atas keterlibatan dalam interaksi. Artinya, kompetensi sese-

orang berasal dari penilaian orang lain. Diantara dua pandangan 

tersebut, yang pasti kompetensi komunikasi selalu memerlukan 

perspektif diri dan orang lain. Ketrampilan untuk empati, tepat 

menempatkan diri, dan to listen (tidak dominan, sehingga terjadi 

interaksi dialogis) memang tidak menjamin kompetensi sese-

orang. Namun ketrampilan tersebut bisa memperluas lingkungan 

dimana partisipan komunikasi mampu beradaptasi, sehingga 

orang lain mengakui kompetensinya.  

Kompetensi komunikasi antarbudaya menyaratkan tiga kompo-

nen penting (Gudykunst & Kim, 1997:257-275) : 

1. Motivasi. Motivasi sebagai fungsi untuk menemukan pre-

diksi, menghindari kecemasan, dan mendukung konsep diri; 

menjadi dorongan utama agar seseorang menjalin hubungan 

dan berkomunikasi dengan orang lain. 

2. Pengetahuan. Pengetahuan terdiri atas informasi yang tepat 

tentang stranger, perbedaan kelompok, kesamaan pribadi, dan 

menemukan pilihan interpretasi atas sebuah perilaku. 

3. Ketrampilan. Elemen ini penting untuk mengurangi kece-

masan dan ketidakpastian. Kecemasan seseorang bisa diatasi 

dengan sikap mindful, toleran terhadap ambiguitas,  
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dan ketenangan. Sedangkan ketidakpastian selain dengan 

mindful, juga dapat dikurangi dengan empati, mengadaptasi-

kan perilaku diri, melatih kepekaan akurasi prediksi, dan me-

mahami penjelasan alasan tiap perilaku orang lain 

Secara umum kompetensi komunikasi terdiri dari kemampuan 

kognitif, afektif, dan perilaku. Kemampuan kognitif direfleksi-

kan dalam kesadaran individual yang relevan dengan situasi 

komunikasi dan syarat-syaratnya. Pemahaman situasi tersebut 

misalnya mengerti konteks verbal (cara mengekspresikan); 

konteks hubungan (memadukan pesan pada satu hubungan); dan 

konteks lingkungan (mengetahui kendala lingkungan simbolik 

dan fisik dalam pembuatan pesan). Pengetahuan kognitif ini 

setara dengan self-awareness atau self-monitoring yang mende-

teksi kepantasan sosial dari self-presentation. Sekaligus untuk 

kontrol dan modifikasi perilaku ekspresif seseorang sesuai 

dengan situasi tertentu. Perspektif afektif memperhatikan emosi 

personal atau perubahan perasaan akibat konteks yang berbeda 

atau orang-orang yang terlibat dalam komunikasi. Atribusi per-

sonal yang merefleksi kemampuan afektif meliputi : (1) Konsep 

diri, bagaimana kita melihat diri kita yang berdampak pada 

bagaimana seseorang berkomunikasi dan berhubungan dengan 

sekitar. Konsep diri positif mencakup harga diri, optimisme, 

ekstrovet, dan kemandirian. (2) Empati, kemampuan melihat, 

berfikir, dan merasakan satu peristiwa dari perspektif orang lain. 

Dengan empati, seseorang bisa mengadopsi peran orang lain, 

membuat komunikasi berjalan resiprokal, saling mendengar, dan 

terkoneksi. (3) Open-mindedness, kesediaan berbagi, mengakui, 

mengapresiasi, dan menerima pemikiran seseorang, sekalipun 

berbeda.  
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(4) Social relaxation, kemampuan untuk mengatur kecemasan. 

Orang yang kurang kompeten akan merasa kurang aman berada 

pada situasi baru dan berperilaku kaku, ragu-ragu, terbata-bata, 

atau berkomunikasi terbatas. (5) Non-judgment, menghindari 

stereotip dan prasangka, mencari informasi sebanyak-banyak-

nya, dan menghargai perbedaan. Aspek perilaku adalah dimensi 

yang memperhatikan kemampuan mencapai tujuan komunikasi 

melalui aplikasi efektif dari ketrampilan perilaku.  

Hammer (1989) menjelaskan konsep kompetensi komunikasi, 

dimana konsep ini merupakan alat untuk mengukur kualitas 

komunikasi. Selain itu, pencapaian kemampuan komunikasi 

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan umum manusia, yaitu 

mengatasi lingkungannya. Kompetensi komunikasi ini juga 

meliputi penilaian sosial yang dilakukan interaktan terhadap 

kemampuan dirinya dan orang lain dalam berkomunikasi 

(Spitzberg & Cupach dalam Hammer, 1989). Spitzberg (1994) 

mendefinisikan kompetensi sebagai kemampuan atau satu set 

perilaku terampil. Kompetensi ini sangat kontekstual sifatnya. 

Dalam menilai kompetensi komunikasi digunakan dimensi 

keberhasilan dan kelayakan. Keberhasilan artinya aturan, norma, 

dan harapan yang dinilai dari suatu hubungan yang secara signi-

fikan tidak melanggar atau mengganggu. Sedangkan kelayakan 

adalah keberhasilan dari rewards atau tujuan-tujuan yang dinilai 

relatif terhadap biaya dan alternatif-alternatif. Berbagai literatur 

menempatkan kompetensi komunikasi antar budaya hampir 

sama dengan kompetensi komunikasi secara umum. Perbedaan-

nya, pada kompetensi komunikasi antar budaya, para pakar 

memberikan tekanan lebih pada faktor-faktor kontekstual. Jadi, 

kompetensi komunikasi antar budaya melihat keberhasilan dan 

kelayakan interaksi antara orang-orang yang mengidentikasikan 

lingkungan simbolik dan fisik tertentu. 
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Komunikasi antar budaya terjadi ketika pesan yang harus 

dipahami, diproduksi oleh anggota dari satu kebudayaan, 

diproses dan konsumsi oleh anggota dari kebudayaan yang lain. 

Komunikasi antar budaya adalah komunikasi dimana sumber 

dan penerimanya berasal dari budaya yang berbeda (Samovar & 

Porter, 1994). 

 

Meningkatkan Ketrampilan Komunikasi Antarbudaya 

Kompetensi komunikasi antarbudaya merupakan sebuah ke-

mampuan yang perlu dipahami dan dimiliki seseorang dalam 

melakukan interaksi dengan masyarakat dari budaya yang ber-

beda. Kompetensi komunikasi antarbudaya penting dipahami 

agar dapat meminimalisasi masalah-masalah komunikasi antar-

budaya sehingga tujuan komunikasi antarbudaya dapat tercapai. 

Sukamto (2005: 32) mengungkapkan bahwa, ada lima kompo-

nen penting dalam proses terjadinya komunikasi antarbudaya 

yakni kompetensi attitudes (sikap), knowledge (pengetahuan), 

skill of interpreting and relating (keterampilan menafsirkan dan 

mengkaitkan), skill of discovery and interaction (keterampilan 

penemuan dan interaksi) dan critical cultural awareness (kesa-

daran budaya yang kritis). 

Menurut Byram (2008: 231) ada beberapa pengetahuan yang 

perlu dipahami agar seseorang dikatakan menguasai kompetensi 

pengetahuan antara lain pengetahuan mengenai: (1) hubungan 

sejarah dan kontemporer antara satu budaya dan budaya teman 

bicaranya; (2) alat mencapai hubungan dengan lawan bicara dari 

negara lain (baik jauh atau dekat), dan adat yang memfasilitasi 

hubungan atau bantuan untuk menyelesaikan masalah; (3) 

macam-macam penyebab dan proses kesalahpahaman antara 

lawan bicara dari asal budaya yang berbeda; 
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 (4) pandangan umum suatu negara dan bagaimana peristiwa 

didalamnya berkaitan dan terlihat dari pandangan negara lawan 

bicaranya; (5) pandangan umum negara lawan bicara dan panda-

ngannya terhadapnya dari seseorang; (6) definisi umum dari 

suatu wilayah dalam suatu negara dan bagaimana hal tersebut 

dirasakan dari pandangan negara lain; (7) pandangan umum dari 

suatu wilayah dalam negara lawan bicara dan pandangan terha-

dap mereka dari seseorang atau suatu negara; (8) proses dan adat 

sosialisasi pada seseorang dan negara lawan bicaranya; (9) per-

bedaan sosial dan penanda prinsipnya dalam suatu negara dan 

negara lawan bicaranya; (10) adat dan persepsi mereka menge-

nai kehidupan sehari-hari dalam suatu negara dan lawan bicara-

nya dan yang mengadakan dan mempengaruhi hubungan antara 

mereka; (11) proses interaksi sosial dalam negara lawan 

bicaranya. (Byram, 2008: 231).  

Ada beberapa pengetahuan yang perlu dipahami agar seseorang 

dikatakan menguasai kompetensi pengetahuan antara lain 

pengetahuan mengenai: (1) hubungan sejarah dan kontemporer 

antara satu budaya dan budaya teman bicaranya; (2) alat men-

capai hubungan dengan lawan bicara dari negara lain (baik jauh 

atau dekat), dan adat yang memfasilitasi hubungan atau bantuan 

untuk menyelesaikan masalah; (3) macam-macam penyebab dan 

proses kesalahpahaman antara lawan bicara dari asal budaya 

yang berbeda; (4) pandangan umum suatu negara dan bagai-

mana peristiwa didalamnya berkaitan dan terlihat dari panda-

ngan negara lawan bicaranya; (5) pandangan umum negara 

lawan bicara dan pandangannya terhadapnya dari seseorang; (6) 

definisi umum dari suatu wilayah dalam suatu negara dan bagai-

mana hal tersebut dirasakan dari pandangan negara lain;  
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(7) pandangan umum dari suatu wilayah dalam negara lawan 

bicara dan pandangan terhadap mereka dari seseorang atau suatu 

negara; (8) proses dan adat sosialisasi pada seseorang dan 

negara lawan bicaranya; (9) perbedaan sosial dan penanda 

prinsipnya dalam suatu negara dan negara lawan bicaranya; (10) 

adat dan persepsi mereka mengenai kehidupan sehari-hari dalam 

suatu negara dan lawan bicaranya dan yang mengadakan dan 

mempengaruhi hubungan antara mereka; (11) proses interaksi 

sosial dalam negara lawan bicaranya (Byram 2008: 231) 

Sedangkan ketrampilan Menafsirkan dan Mengkaitkan (1) 

mengidentifikasi pandangan ethnosentris dalam suatu peristiwa 

atau kejadian dan menjelaskan asalnya; (2) mengidentifikasi 

area kesalahfahaman dan penyelewengan fungsi dalam suatu 

interaksi dan menjelaskan masing-masing sistem budaya saat 

itu; (3) menengahi antarkonflik interpretasi suatu fenomena. 

(Byram 2008: 232) 

Ketrampilan penemuan dan interaksi adalah ketrampilan untuk 

memperoleh pengetahuan baru dari suatu budaya, dan aplikasi 

budaya serta kemampuan untuk menjalankan pengetahuan, 

sikap, dan ketrampilan. Ketrampilan tersebut dapat diwujudkan 

dalam tindakan antara lain sebagai berikut: (1) memperoleh dari 

lawan bicara konsep dan nilai suatu peristiwa dan mengembang-

kan sistem penjelasan yang rentan dari aplikasi ke fenomena 

lain; (2) mengidentifikasi referensi penting dalam dan antar-

budaya dan memperoleh kepentingan dan konotasi mereka; (3) 

mengidentifikasi proses interaksi yang sama dan berbeda, verbal 

dan nonverbal dan menegosiasi atau mengatasi penggunaan 

yang tepat dalam keadaan tertentu; (4) penggunaan dalam 

pelaksanaan kombinasi pengetahuan yang tepat, kemampuan 

dan sikap untuk berinteraksi dengan lawan bicara dari negara 

dan budaya yang berbeda,  
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mempertimbangkan dengan seksama derajat kebiasaan yang ada 

dengan negara dan budaya serta luasnya perbedaan antara 

seorang dengan yang lain; (5) mengidentifikasi hubungan saat 

ini maupun yang telah lalu antara suatu negara dengan negara 

dan budaya lainnya; (6) mengidentifikasi dan membuat penggu-

naan adat kebiasaan umum maupun privat yang memfasilitasi 

hubungan dengan negara dan budaya lainnya; (7) penggunaan 

pelaksanaan pengetahuan, sikap dan kemampuan untuk me-

mediasi antara penutur dan lawan bicaranya. (Byram, 2008: 

232-233). 

Kesadaran budaya kritis menurut Byram (2008: 233) dapat di-

lihat melalui tindakan berikut: (1) mengidentifikasi dan meng-

interpretasi nilai eksplisit dan implisit dalam sebuah peristiwa 

kepada seseorang dan budaya lainnya; (2) membuat analisis 

evaluatif dari peristiwa dan kejadian yang merujuk pada panda-

ngan dan kriteria eksplisit; (3) menginteraksi dan memediasi 

dalam pertukaran antarbudaya sesuai dengan kriteria eksplisit, 

menegosiasi dimana kepentingan tingkat penerimaannya melalui 

penggambaran pengetahuan, skill dan sikap seseorang. (Byram 

2008: 233). 

 

Fleksibilitas Komunikasi 

Apa itu fleksibilitas komunikasi antarbudaya? Bagaimana kita 

tahu bahwa individu-individu dalam proses komunikasi telah 

berkomunikasi dengan sangat baik atau lemah? Fleksibilitas 

komunikasi antarbudaya memiliki tiga komponen konten — 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Komunikasi antarbudaya 

yang fleksibel menekankan pentingnya mengintegrasikan penge-

tahuan dan sikap berpikiran terbuka dan menempatkannya ke 

dalam praktik adaptif dan kreatif dalam komunikasi sehari-hari. 
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Komunikasi antar budaya yang fleksibel menekankan kesinam-

bungan penggunaan nilai-nilai budaya kita sendiri, penilaian, 

dan rutinitas dalam berkomunikasi dengan orang lain yang ber-

beda secara budaya. 

Sementara komunikasi antar budaya yang fleksibel mencermin-

kan pola pikir etnosentris, komunikasi antar budaya yang fleksi-

bel mencerminkan sikap etnorelatif. Pola pikir etnosentris 

berarti tetap terjebak dengan pandangan dunia budaya kita 

sendiri dan menggunakan nilai-nilai budaya kita sendiri sebagai 

standar dasar untuk mengevaluasi perilaku budaya orang lain. 

Namun, pola pikir etnorelatif berarti memahami perilaku komu-

nikasi dari kerangka referensi budaya orang lain (M. Bennett, 

1993; J. Bennett & M. Ben¬nett, 2004). Dalam keadaan etno-

relativisme yang optimal, pola pikir yang fleksibel, kesadaran 

emosional yang waspada, dan perilaku interaksi yang kompeten 

berkumpul bersama dan membantu kita menjadi komunikator 

antar budaya yang dinamis dan fleksibel. Banyak ahli kompe-

tensi komunikasi percaya bahwa salah satu definisi kompetensi 

komunikasi adalah bahwa kita memiliki kemampuan untuk 

menyesuaikan dan mode perilaku komunikasi untuk pengaturan 

orang lain dan kita sendiri. 

Dalam konteks fleksibilitas komunikasi Gudykunst dan Kim 

menawarkan saran berikut: bahwa untuk mengumpulkan 

informasi tentang dan menyesuaikan perilaku kita dengan orang 

asing, kita harus  fleksibel dalam perilaku kita. Kita harus 

mampu memilih strategi yang tepat untuk mengumpulkan 

informasi yang kita butuhkan tentang orang asing untuk 

berkomunikasi secara efektif dengan mereka. Ini mengharuskan 

kita memiliki pilihan perilaku yang berbeda untuk mengum-

pulkan informasi secara terbuka . 
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Culture Shock (Gegar Budaya) 

Cultural shock dijabarkan Oberg (dalam Samovar, 2001:274) 

sebagai kekhawatiran terkikisnya simbol-simbol hubungan 

sosial sebuah budaya. Sedangkan tahap seorang pendatang ber-

adaptasi dengan budaya setempat demi mengatasi gegar budaya 

digambarkan dalam sebuah kurva U oleh Lysgaard yang terdiri 

dari empat tahap (Gudykunst & Kim, 1997:359). Tahap Trans-

formasi Budaya dalam ―Kurva U‖ dan ―Kurva W‖ 

 
Gambar Kurva U dan W 
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Model culture shock digambarkan dengan curve, atau Lysgaard 

menyebutnya ―U-Curve Hypothesis‖. Kurva ini diawali dengan 

perasaan optimis dan bahkan kegembiraan yang akhirnya mem-

beri jalan kepada frustrasi, ketegangan, dan kecemasan sebagai 

individu tidak dapat berinteraksi secara efektif dengan lingku-

ngan baru mereka. Secara spesifik Kurva U ini melewati empat 

tingkatan, yaitu: (1) Fase optimistik, fase pertama yang digam-

barkan berada pada bagian kiri atas dari kurva U. Fase ini berisi 

kegembiraan, rasa penuh harapan, dan euphoria sebagai anti-

sipasi individu sebelum memasuki budaya baru. (2) Masalah 

kultural, fase kedua di mana masalah dengan lingkungan baru 

mulai berkembang, misalnya karena kesulitan bahasa, sistem 

lalu lintas baru, sekolah baru, dan sebagainya. Fase ini biasanya 

Lusia Savitri Setyo Utami: Teori-Teori Adaptasi Antar Budaya 

192 ditandai dengan rasa kecewa dan ketidakpuasan. Ini adalah 

periode krisis dalam culture shock. Orang menjadi bingung dan 

tercengang dengan sekitarnya, dan dapat menjadi frustrasi dan  
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mudah tersinggung, bersikap bermusuhan, mudah marah, tidak 

sabaran, dan bahkan menjadi tidak kompeten. (3) Fase recovery, 

fase ketiga dimana orang mulai mengerti mengenai budaya 

barunya. Pada tahap ini, orang secara bertahap membuat penye-

suaian dan perubahan dalam caranya menanggulangi budaya 

baru. Orang-orang dan peristiwa dalam lingkungan baru mulai 

dapat terprediksi dan tidak terlalu menekan. (4) Fase penye-

suaian, fase terakhir, pada puncak kanan U, orang telah mengerti 

elemen kunci dari budaya barunya (nilai-nilai, adaptasi khusus, 

pola komunikasi, keyakinan, dan lain-lain).  

Kemampuan untuk hidup dalam dua budaya yang berbeda, 

biasanya juga disertai dengan rasa puas dan menikmati. Namun 

beberapa hal menyatakan bahwa, untuk dapat hidup dalam dua 

budaya tersebut, seseorang akan perlu beradaptasi kembali 

dengan budayanya terdahulu, dan memunculkan gagasan 

tentang W Curve, yaitu gabungan dari dua U Curve. Gambar 4: 

Kurva W (Sumber: Oberg, 1960) Ketika orang-orang kembali ke 

rumah setelah tinggal lama di budaya asing, mereka akan meng-

alami putaran lain dari culture shock, kali ini dalam budaya asli 

mereka. Contohnya seperti pelajar yang kembali dari belajar di 

luar negeri, mereka akan berbeda dan memiliki perpektif yang 

berbeda dan melihat dunia dengan perspektif yang berbeda. 

Pelajar mengeluh, mengkomunikasikan pengalaman mereka di 

luar negeri kepada teman dan keluarga mereka sering sulit dila-

kukan. Inilah yang kemudian terjadi dalam tahapan Kurva W. 

Ketika seseorang menjadi pendatang dalam sebuah host-culture, 

ia akan melalui tahap-tahap adaptasi. Tahap tersebut mentrans-

formasikan budaya melalui fase : a. Honeymoon, adanya perasa-

an gembira dan optimisme ketika tiba di luar negeri. b. Crisis, 

adanya frustasi ketika mulai berhubungan sosial c. Recovery,  
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mulai memiliki ketrampilan bahasa dan sinergis dengan kehi-

dupan sosial setempat. d. Adjustment, adanya penguasaan diri, 

terbiasa, dan menikmati budaya setempat. 

Tahap gegar budaya tidak hanya dialami pendatang ketika tiba 

di luar negeri. Samovar dan Porter (2000:275) menjelaskan ada-

nya perasaan yang membuat tertekan ketika kembali ke negara 

asal, karena seorang pendatang telah terbiasa dengan budaya 

pada host culture sebelumnya. Fase ini digambarkan Gullahorn 

& Gullahorn dengan menambahkan fase ambivalensi, re-entry, 

dan re-sosialisasi pada kurva U, sehingga menggambarkan 

kurva W. Pada fase ambivalensi, pendatang yang telah beradap-

tasi dan menikmati budaya luar negeri merasa lega sekaligus 

sedih karena akan pulang kembali ke budaya aslinya.  

Fase berikutnya, re-entry, seseorang kembali merasakan kerin-

duan akan kebiasaan, budaya, dan teman di luar negeri.  

Fase terakhir, seseorang kembali berusaha mengintegrasikan diri 

pada kehidupan sosial dengan mengambil peran yang diterima 

masyarakat.  

Nanda dan Warms (dalam Samovar, 2001 : 275) menjelaskan 

anggapan satu budaya adalah lebih tinggi dari budaya lain 

sebagai wujud sikap etnosentrisme. Paham ini akhirnya membu-

at satu penilaian atau sudut pandang hanya berdasarkan standard 

diri sendiri. Etnosentrisme akan berkonsekuensi buruk ketika 

terjadi penolakan atau alienasi dari budaya dominan ke budaya 

co-culture. 
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BAB 8 

KOMUNIKASI ANTARBUDAYA, KONFLIK 

DAN RESOLUSINYA 

 

Karakteristik Konflik  

Menurut Nardjana (1994) konflik adalah akibat situasi dimana 

keinginan atau kehendak yang berbeda atau berlawanan antara satu 

dengan yang lain, sehingga salah satu atau keduanya saling 

terganggu. 

Menurut Killman dan Thomas (1978), konflik merupakan kondisi 

terjadinya ketidakcocokan antar nilai atau tujuan-tujuan yang ingin 

dicapai, baik yang ada dalam diri individu maupun dalam hubu-

ngannya dengan orang lain. Kondisi yang telah dikemukakan 

tersebut dapat mengganggu bahkan menghambat tercapainya 

emosi atau stres yang mempengaruhi efisiensi dan produktivitas 

kerja (Wijono,1993, p.4) Menurut Wood, Walace, Zeffane, 

Schermerhorn, Hunt, dan Osborn (1998:580) yang dimaksud 

dengan konflik (dalam ruang lingkup organisasi) adalah: Conflict 

is a situation which two or more people disagree over issues of 

organisational substance and/or experience some emotional 

antagonism with one another yang kurang lebih memiliki arti 

bahwa konflik adalah suatu situasi dimana dua atau banyak orang 

saling tidak setuju terhadap suatu permasalahan yang menyangkut 

kepentingan organisasi dan/atau dengan timbulnya perasaan 

permusuhan satu dengan yang lainnya. 

Konflik : Sebuah Perspektif Antarbudaya 

Komunikasi antarbudaya adalah kata kunci dalam studi komu-

nikasi global saat ini. Antarbudaya yang efektif. Komunikasi 

diyakini dapat membantu seseorang untuk mengembangkan 

hubungan yang lebih bermakna. Karena itu, prinsip komunikasi 
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antar budaya adalah hal yang penting untuk dipelajari dan dipa-

hami oleh orang yang datang dari berbagai latar belakang. 

Komunikasi melibatkan interaksi antara orang-orang yang 

memiliki perbedaan dalam persepsi dan sistem simbolik mereka, 

dalam pengaturan komunikasi. 

Komunikasi antar budaya adalah proses yang kompleks karena 

ketika beberapa individu terlibat dalam komunikasi budaya, setiap 

peserta berada dalam seperangkat aturan yang berbeda. Memahami 

perbedaan akan memfasilitasi peserta untuk menghindari kesalah-

pahaman yang berpotensi menyebabkan konflik budaya. 

Konflik komunikasi antarbudaya dapat disebabkan oleh stereotip 

tertentu, prasangka, etnosentrisme dan perilaku verbal atau non 

verbal yang tidak pantas ketika menjalin komunikasi dengan 

orang-orang dari budaya yang berbeda. Komunikasi adalah 

kekuatan dominan penyelesaian konfli komunikasi dapat berfungsi 

sebagai alat untuk menyebarkan konflik serta sumber untuk 

mengelola konflik. Budaya menentukan cara konflik dipersepsikan 

dan dikelola. 

Martin, J. N. dan Nakayama, T. K. (2010: 426) mengusulkan 

bahwa konflik antar budaya tidak dapat dihindari dan itu terjadi di 

tahap multilevel, yaitu interpersonal, sosial, nasional dan internasi-

onal. Pemahaman tentang sifat konflik antarbudaya sangat 

dibutuhkan karena ada hubungan erat antara budaya dan konflik. 

Ha ini berarti bahwa perbedaan budaya dapat menyebabkan 

konflik. Bagaimana individu menentukan konflik, masalah yang 

layak dan tidak patut terjadi dibahas dalam konflik, serta 

bagaimana menyelesaikan konflik sangat dipengaruhi oleh budaya. 

DeVito, J. A. (2009: 281) menegaskan bahwa konflik dipengaruhi 

oleh budaya peserta, terutama sistem kepercayaan dan nilai-nilai 

mereka tentang konflik. Budaya menginformasikan topik-topik  
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mengenai cara-cara yang tepat dan tidak pantas untuk menangani 

konflik. Topik dalam konflik juga tergantung pada jenis budaya 

yang menempatkan mereka ke dalam konteks, apakah itu konteks 

rendah atau tinggi. Pada budaya konteks tinggi konflik dipusatkan 

di sekitar pelanggaran nilai-nilai dan norma-norma kelompok, 

sedangkan dalam budaya konteks rendah, konflik lebih banyak 

pada nilai dan norma individu. Budaya juga membentuk kemauan 

dan keterampilan peserta untuk menciptakan strategi konflik. 

Sebagai contoh, masyarakat dengan budaya kolektivis cenderung 

menghindari konflik untuk menyelamatkan wajah para anggota. 

Melakukan  "kontak dengan budaya lain akan mengubah identitas 

budaya, baik secara sadar maupun tidak sadar, "namun demikian," 

kontak budaya harus dilihat sebagai sumber pengayaan, bukan 

konflik.  Konflik yang tidak terkendali juga dirasakan karena faktor 

budaya, ketidakpekaan serta kurangnya kompetensi budaya.  

Kompetensi budaya ini dapat berupa  rasa hormat, pengetahuan 

dan pemahaman seperti pengetahuan budaya yang mendalam dan 

kesadaran sosiolinguistik. Kompetensi budaya dapat diwujudkan 

dengan menghormati orang dari budaya yang berbeda,tidak 

mendiskriminasi, tidak memaksakan perbedaan budaya sendiri 

terhadap orang-orang yang datang dari berbagai daerah dan negara. 

Untuk mengatasi konflik antar budaya, peserta komunikasi  harus 

mengembangkan keterampilan budaya seperti mendengarkan, 

mengamati, dan mengevaluasi faktor-faktor yang memicu konflik. 

Keberanian untuk mengekspresikan konflik dengan kejujuran dan 

kesediaan untuk menegosiasikan konflik, dan tidak menghindari 

konflik, adalah kualitas untuk mengatasi konflik secara efektif. 

Mengelola Konflik  Antarbudaya 

Konflik merupakan aspek yang tidak terhindarkan dalam setiap 

hubungan. Konflik dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat 

diperbaiki-perpisahan atau perceraian di tingkat interpersonal, 
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perang pada skala nasional, atau kesempatan yang hilang dalam 

bisnis komersial. Jika tidak diatur dengan tepat, konflik dapat 

mengarah pada masalah yang tidak dapat diperbaiki.  

Manajemen konflik merupakan suatu pendekatan yang berorientasi 

pada proses mengarahkan dalam bentuk komunikasi dari para 

pelaku konflik dan pihak ketiga, dan bagaimana mereka 

mempengaruhi kepentingan dan interpretasi. 

Konflik sering terjadi, baik dalam pelaksanaan operasional bisnis 

maupun dalam kehidupan manusia sehari-hari. Berbagai inovasi 

dan perubahan di masyarakat seringkali menimbulkan adanya 

konflik, terutama jika perubahan tidak disertai dengan pemahaman 

tentang ide-ide yang sedang berkembang. 

Menurut Beamer dan Varner, konflik dalam konteks bisnis biasa-

nya timbul dari 5 wilayah pertentangan berikut: 1) ketidaksetujuan 

terhadap tugas (apa); 2) ketidaksetujuan terhadap proses (bagai-

mana) ;3) ketidaksetujuan terhadap alokasi sumber (dengan apa); 

4) ketidaksetujuan terhadaptujuan (mengapa) ;5) ketidaksetujuan 

terhadap kekuasaan (bagaimana) 

Dalam proses manajemen konflik, organisasi melakukan pengelolaan 

informasi dari konflik dan menentukan solusi yang paling tepat. Menurut 

Dawn M. Baskerville, ada enam tipe manajemen konflik, yaitu: 

- Avoiding  

Individu atau organisasi pada umumnya cenderung meng-

hindari konflik. Berbagai hal sensitif dan berpotensi menye-

babkan konflik sebisa mungkin dihindari. Ini merupakan cara 

yang paling efektif menjaga lingkungan terhindar dari konflik 

terbuka 

- Acomodating 

Ini merupakan kegiatan mengumpulkan berbagai pendapat 

dari banyak pihak yang terlibat dalam konflik. Dengan 

mengumpulkan pendapat, maka organisasi dapat mencari jalan 
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keluar dengan tetap mengutamakan kepentingan salah satu 

pihak yang berkonflik. Sayangnya, cara seperti ini masih bisa 

menimbulkan konflik baru dan perlu dilakukan evaluasi secara 

berkala. 

- Compromising 

Berbeda dengan acomodating, cara compromising cenderung 

memperhatikan pendapat dan kepentingan semua pihak. 

Kompromi merupakan cara penyelesaian konflik yang 

melakukan negosiasi pada pihak-pihak yang berkonflik dan 

mencari jalan tengah bagi kebaikan bersama. Dengan kata 

lain, dengan kompromi maka semua pihak yang berkonflik 

akan mendapatkan solusi yang memuaskan. Cara seperti ini 

dapat menyelesaikan konflik tanpa menimbulkan konflik yang 

baru. 

- Competing 

- Ini adalah cara menyelesaikan konflik dengan mengarahkan 

pihak yang berkonflik untuk saling bersaing dan memenang-

kan kepentingan masing-masing. Pada akhirnya salah satu 

pihak akan kalah dan mengalah atas kepentingan pihak lain. 

Ini merupakan strategi cadangan dan dianggap kurang efektif 

bila salah satu pihak lebih kuat dari yang lain. 

- Colaborating 

- Kolaborasi adalah cara menyelesaikan konflik dengan beker-

jasama untuk memperoleh hasil yang memuaskan karena 

semua pihak bersinergi dalam menyelesaikan masalah dengan 

tetap memperhatikan kepentingan semua pihak. Dengan kata 

lain, kepentingan pihak-pihak yang berkonflik tercapai dan 

menghasilkan win-win solution. 

- Conglomeration (Mixtured Type) 

Ini merupakan penyelesaian konflik dengan mengkombinasi-

kan kelima tipe manajemen konflik di atas. Tipe manajemen 



Komunikasi Antar Budaya Tinjauan Konsep & Praksis  

 

172 

konflik yang satu ini membutuhkan waktu dan tenaga yang 

besar dalam proses penyelesaian konflik. 

Meskipun conflik merupakan bagian dari hampir setiap aspek dari 

pengaturan bisnis, cara masing-masing budaya tentang memahami 

dan berurusan dengan konflik pasti berbeda.  Di Amerika Serikat 

ada keyakinan bahwa konflik  merupakan bagian dari persaingan 

dan "ekspresi diri" dan karena itu dapat berguna. Di Timur Tengah, 

orang melihat konflik  sebagai cara alami dari kehidupan. Orang 

diharapkan memiliki perasaan yang kuat pada banyak isu dan 

untuk mengekspresikan perasaan secara animasi dan konfrontatif. 

Pikirkan sejenak tentang apa yang dikatakan dalam pepatah Yahudi 

lucu yang memuliakan perselisihan dengan mencatat, "Di mana 

ada dua orang Yahudi ada tiga pendapat."  

Secara umum, seperti yang kita ketahui di beberapa tempat, budaya 

kolektif memiliki keengganan untuk membuka, konflik secara  

langsung, yang dipandang sebagai ancaman bagi kesepakatan 

organisasi ,stabilitas hubungan di antara anggota kelompok. Di 

Jepang, konflik dipandang sebagai masalah antarpribadi yang  

memalukan dan menyedihkan karena berpotensi mengganggu 

harmony sosial . Mereka percaya perselisihan harus diselesaikan 

secara pribadi dan lebih memilih "mencapai kesepakatan tanpa 

konfrontasi, terutama dengan pihak yang terlibat dalam hubungan 

jangka panjang. Untuk memastikan bahwa konflik bukan bagian 

dari lingkungan, sebagian besar perusahaan Jepang menggunakan 

program untuk dan mensosialisasikan kepada karyawan agar 

mereka melihat organisasi sebagai bagian dari pribadi mereka yang 

profesioanl. Karena identitas individu berasal sebagian dari 

organisasi.  

Mengelola Konflik Antarbudaya 

 Kenali Isu yang diperdebatkan 
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 Menjaga agar pikiran kita tetap terbuka. Hal ini dilakukan 

guna mencoba untuk melihat sesuatu dari sudut pandang lain 

dan tetap terbuka untuk posisi orang lain 

 Jangan Terburu-Buru. Kita harus belajar untuk memperlambat 

seluruh proses negosiasi saat konflik muncul.  

 Menjaga konflik berpusat pada  ide,bukan pada  orang 

 Mengembangkan teknik untuk menghindari konflik 

Ada sejumlah teknik yang dapat digunakan untuk membantu 

menyelesaikan konflik, antara lain:   

- Belajar menggunakan kata ganti kolektif dapat membantu 

meredakan konflik. Meskipun kadang-kadang Anda mungkin 

harus merujuk kepada orang-orang dengan nama, ketika Anda 

dengan sekelompok orang, mencoba mengembangkan praktek 

menggunakan kata ganti kelompok sebagai cara yang berpusat 

pada konten, bukan orang. Perhatikan bagaimana kata-kata 

seperti "kita" dan "kami" fokus pembicaraan pada setiap orang 

bukan pada satu orang, seperti halnya dengan "Aku," "saya," 

dan "Anda." 

- Ulangi komentar orang lain seobjektif mungkin sehingga kita 

dapat mencegah konflik .  

- Cobalah untuk menyatakan sebanyak mungkin poin kesepa-

katan.  
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