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1. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa 

dapat  menjelaskan  teori-teori,  karakteristik, 

prinsip-prinsip  Komunikasi Lintas Budaya secara 

komprehensif

2. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa 

dapat menganalisis perbedaan penggunaan latar 

belakang budaya  dalam proses komunikasi.
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PERTEMUAN 1 

Topik Kuliah Kontrak Pembelajaran

Memahami Perbedaan Komunikasi Lintas 

Budaya Dan Komunikasi Antarbudaya
Materi Kuliah 1. Aturan main perkuliahan 

2. Pengertian Komunikasi Lintas Budaya

3. Pengertian Komunikasi AntarBudaya
Tujuan Instruksional Khusus 1. Mahasiswa mengetahui dan 

memahami aturan main perkuliahan

2. Mahasiswa mengetahui dan 

memahami pengertian KLB dan KAB

3. Mahasiswa dapat menjelaskan 

perbedaan dan persamaan KLB dan 

KAB

“Pelajari Komunikasi Lintas Budaya, bersaudaralah melalui komunikasi antar budaya, 

dan hiduplah dalam masyarakat multikultur”

Pengertian 

Pada awalnya  studi  lintas  budaya berasal  dari  perspektif  antropologi  sos-bud 

yang  bersifat  depth  description yaitu  penggambaran  mendalam  tentang  perilaku 

komunikasi  berdasarkan  kebudayaan  tertentu.  Sehingga  di  awalnya  KLB  diartikan 

sebagai  proses  mempelajari  komunikasi  di  antara  individu  maupun  kelompok  suku 

bangsa dan ras yang berbeda negara. Alasannya, karena pasti beda negara pasti beda 

kebudayaan.  Sebaliknya,  KAB  adalah  komunikasi  antarpribadi  yang  dilakukan  oleh 

pribadi-pribadi dalam suatu bangsa yang sama.

Definisi Komunikasi Lintas Budaya

1. Sebutan  KLB (cross  culture)  sering  digunakan untuk  menyebut  makna KAB 

(interculture), tanpa dibatasi konteks geogafis, ras dan etnik. Karenanya, KLB 

didefinisikan sebagai analisis perbandingan yang memprioritaskan relativitas 
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kegiatan  kebudayaan.  KLB  umumnya  lebih  terfokus  pada  hubungan  antar 

bangsa tanpa harus membentuk kultur baru sebagaimana yang terjadi dalam 

KAB (Purwasito, 2003)

2. Menurut  Fiber  Luce  (1991)  hakikat  studi  lintas  budaya  adalah  studi 

komparatif yang bertujuan membandingkan : (1) variabel budaya tertentu, (2) 

konsekuensi  atau  akibat  dari  pengaruh  kebudayaan,  dari  dua  konteks 

kebudayaan  atau  lebih.  Harapannya  dengan  studi  ini,  setiap  orang  akan 

memahami kebudayaannya sendiri dan mengakui bahwa ada isu kebudyaan 

yang dominan yang dimiliki orang lain dalam relasi antarbudaya. Artinya KAB 

dapat  dilakukan  kalau  kita  mengetahui  kebudayaan  kita  dan  kebudayaan 

orang lain.

3. KLB adalah proses komunikasi untuk membandingkan dua kebudayaan atau 

lebih melalui sebuah survey lintas budaya (www.dictionary.com)

4. KLB menurut Williams (1966) dalam Samovar dan Porter (1976) berkisar pada 

perbandingan perilaku KAB dengan menunjukkan persamaan dan perbedaan : 

(1) persepsi  dari  pengalaman,  peran lingkungan sosial  dan fisik,  (2)  kognisi 

terdiri unsure-unsur khusus kebudayaan, proses bahasa dan cara berpikir, (3) 

sosialisasi  dan  (4)  kepribadian  seperti  tipe-tipe  budaya  pribadi  yang 

mempengaruhi etos, tipologi karakter atau watak bangsa.

Analisis lintas budaya (sering disebut analisis komparatif) sebagai metode umum 

yang  sering  digunakan  untuk  meakukan  komparasi  dan  menguji  perbedaan  antar 

budaya (Alo Liliweri, 2005). Metode ini bersifat krusial untuk membedakan aspek-aspek 

universal dari kebudayaan manusia dan organisasi sosial dari sebagian kelompok sosial 

atau individu dari masyarakat tertentu.

Pengertian Komunikasi Antarbudaya

1. Komunikasi antara orang-orang yang berbeda kebudayaannya, misal suku bangsa, 

etnik dan ras atau kelas sosial (Samovar dan Porter, 1976).
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2. Terjadi di antara produser pesan dan penerima pesan yang berbeda latar belakang 

kebudayaan (Samovar dan Porter, 1976).

3. KAB  meliputi  yang  melibatkan  peserta  yang  mewakili  pribadi,  antarpribadi, 

kelompok dengan tekanan perbedaan latar belakang yang mempengaruhi peserta 

kom (Dood, 1991).

4. Proses komunikasi simbolik, intepretatif, transaksional, konstekstual yang dilakukan 

sejumlah orang (Lustig dan Koester, 1993).

5. KAB  merupakan  interaksi  antarpribadi  seorang  anggota  dengan  kelompok  yang 

berbeda 

Perbandingan KLB dan KAB

Kesamaan : 

• Keduanya menjadikan kebudayaan sebagai varian besar kajiannya 

• Keduanya memusatkan perhatian pada komunikasi antarpersonal 

Perbedaan :

• KLB menekankan perbandingan 

• KLB mempelajari efek media (perbandingan efek media dengan efek media yang 

lain)

• KAB  menekankan  interaksi  antarpribadi  yang  berbeda  latar  belakang 

kebudayaan 

• KAB mempelajari komunikasi dan hubungan internasional  juga 
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PERTEMUAN 2

Topik Kuliah Memahami Budaya dan Pengaruh 

Perbedaannya Dalam Komunikasi 
Materi Kuliah 1. Pengertian Budaya

2. Perbedaan Budaya dan 

Pengaruhnya Dalam Komunikasi
Tujuan Instruksional Khusus 1. Mahasiswa mengetahui dan 

memahami pengertian budaya

2. Mahasiswa dapat menjelaskan 

perbedaan budaya dan 

pengaruhnya dalam berkomunikasi 

dengan orang lain yang berbeda 

budaya

PENGERTIAN BUDAYA

Budaya  sebagai  alat  untuk  memahami  perilaku  manusia  atau  orang  lain 

seringkali  tidak  dimaksimalkan  manfaatnya.  Mestinya  perspektif  yang  obyekif  harus 

digunakan  untuk  mengimbangi  subyektifitas  dalam  memandang  perbedaan  budaya. 

Budaya muncul bukan karena kebetulan saja, budaya merupakan hasil proses adaptif 

manusia terhadap lingkungannya baik fisik dan biologisnya. Lalu diturunkan, diwariskan 

pada  keturunannya  terus  menerus  hingga  tidak  disadari  dari  mana  asal  warisan 

kebijaksanaan tersebut. Hal ini menyebabkan individu untuk cenderung menerima dan 

mempercayai  apa yang dikatakan  oleh  budaya mereka.  Mereka sering  mengabaikan 

makna, validitas dan objektifitas dari budaya yang mereka miliki (ini biasanya dalam hal 

mitos mitos masyarakat akan tradisi yang dijalani). 

Seringkali  hal  ini  masih  berlanjut  pada  penolakan  “kebenaran”  kultural  yang 

dirasa bertentangan dengan kulturnya sendiri yang merangsang  munculnya prasangka– 

prasangka  dan  memunculkan  budaya  yang  etnosentrik  (dengan  stereotip  sebagai 

informasi  “terbatas’’  untuk menilai  sekelompok orang yang hampir  tidak kita kenal). 
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Dalam kehidupan yang mutikultural seperti  di Indonesia, perlu untuk memahami apa 

yang  terjadi  dan  mengembangkan  kemampuan  untuk  mengatasi  permasalahan 

perbedaan budaya. Semakin kita mengenal budaya orang lain, semakin terampillah kita 

memperkirakan ekspektasi orang lain dan memenuhi ekspektasinya tersebut. Jika hal ini 

berhasil maka pencapaian tujuan dalam kehidupan akan terwujud sesuai dengan target. 

Kunci  pokok  yang  dapat  mengantarkan  kita  ke  dalam  tujuan  besar  itu  diperlukan 

pemahaman akan perbedaan budaya yang ada dan mendasari latar belakang perilaku 

seseorang dan  pemahaman  akan  sebuah  komunikasi  antar  budaya di  antara  pelaku 

komunikasi tersebut. Untuk itu,  kita akan memulai  pembahasan dengan menjelaskan 

apa itu budaya.

PARAMETER – PARAMETER BUDAYA

Budaya  adalah  gaya  hidup  unik  suatu  kelompok  tertentu.  Bahwa  setiap 

kelompok  masyarakat  memiliki  suatu  bahasa,  makan  beserta  caranya  yang  berbeda 

sehingga bagi yang berbeda dengan kelompok lain. sehingga bagi yang bukan bagian 

dari kelompok tersebut akan merasa asing dan menganggapnya unik.

Budaya  merupakan  pengetahuan  yang  dapat  dikomunikasikan,  sifat  perilaku 

dipelajari yang juga ada pada anggota kelompok sosial dan berwujud pada lembaga – 

lembaga dan artefak – artefak. Pengetahuan ini menyangkut bagaimana menghadapi 

dan beradaptasi dengan tantangan hidup yang ada. Misalnya kelahiran, pertumbuhan, 

hubungan  –  hubungan  sosial,  dan  bahkan  kematian.  Serta  ketika  orang beradaptasi 

dengan hal ganjil yang ada di muka bumi ini.

Budaya  membantu  memahami  wilayah  planet  atau  ruang  yang  kita  tempati. 

Suatu  tempat  hanya  asing  bagi  orang  asing,  tidak  untuk  oarang  yang  menempati. 

Budaya memudahkan kehidupan dengan memberi solusi, menetapkan pola hubungan 

dan cara memelihara kohesi dan konsensus kelompok.
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KARAKTERISTIK BUDAYA

1. Komunikasi dan bahasa

Sistem komunikasi, verbal dan non- verbal, satu unsur yang membedakan satu 

kelompok dengan kelompok lainnya. Ada sekitar 15 bahasa utama atau lebih dan tiap – 

tiapnya terdapat dialek, logat, jargon dan ragam lainnya. Belum lagi gerak gerik bahasa 

tubuh yang mingkin universal namun beda makna secara lokal atau kultural. 

2. Pakaian dan penampilan 

Meliputi  pakaian, perhiasan dan dandanan. Pakaian ini akan menjadi ciri yang 

menandakan seseorang berasal  dari  daerah  mana.  Atau  ciri  lukisan  pada  muka  dan 

badan  orang  Papua  atau  orang  Indian  yang  ada  saat  akan  berperang  menandakan 

keberanian. 

3. Makanan dan kebiasaan makan

Ciri ini menyangkut hal dalam pemilihan, penyajian, dan cara akan. Dilarangnya 

seorang muslim untuk  mengkonsumsi  daging  babi,  tidak  berlaku  bagi  mereka orang 

Cina. Orang Sunda terkesan senang makan tanpa alat sendok (tangan saja) akan terlihat 

kurang sopan bagi mereka orang – orang barat. 

4. Waktu dan kesadaran akan waktu

Hal ini menyangkut pandangan orang akan waktu. Sebagian orang tepat waktu 

dan  sebagian  lain  berpandangan  merelatifkan  waktu.  Ada  orang  yang  tidak 

mempedulikan jam atau menit tapi hanya menandai waktunya dengan saat matahari 

terbit atau saat matahari terbenam saja.

Pendekatan Sistem Terhadap Budaya

1. Sistem kekeluargaan

Ini  menyangkut  hubungan  –  hubungan  kekeluargaan  dan  cara  bagaimana 

sekelompok orang memperanakkan, melatih dan mensosialisasikan anak-anaknya.

2. Sistem pendidikan

Ini berkaitan dengan bagaiman anggota-anggota baru masyarakat memperoleh 

informasi, ketrampilan, pengetahuan dan nilai-nilai. Sistem ini bisa formal dan informal.
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3. Sistem ekonomi

Menyangkut cara masyarakat menghasilakan, menyalurkan barang dan jasa-jasa 

pelayanannya.

4. Sistem politik 

Merupakan  alat  utama  pemerintah  untuk  memelihara  keteraturan  dan 

melaksanakan kekuasaan atau wewenang.

5. Sistem agama 

Hal ini berkenaan dengan cara memberi makna dan motivasi pada kehidupan di 

luar aspek material yakni spiritual atau hal-hal gaib.

6. Sistem asosiasi

Mengenai jaringan pengelompokan sosial yang dibentuk orang-orang. Meski ada 

yang bersifat individualistik dan menghindari asosiasi.

7. Sistem kesehatan 

Hal ini menyangkut bagaimana cara untuk menghindari dan mengobati penyakit 

atau merawat orang yang sakit.

8. Sistem rekreasi 

Hal  ini  berkaitan  dengan  cara dalam  bergaul  dan  menggunakan waktu  luang 

atau waktu santai yang dimiliki.

ISTILAH BUDAYA YANG PENTING 

Untuk membantu  memahami  perbedaan budaya perlu  untuk memperhatikan 

hal-hal berikut :

a. Subkultur atau mikrokultur

 Dalam masyarakat besar terdapat suatu budaya besar yang dominan yang sama, 

dan  terdapat  di  dalamnya  sub-kelompok  yang  punya  ciri  yang  berbeda  dengan  sub 

lainnya.  Hal  ini  diklasifikasikan berdasarkan usia,  kelas sosial,  jenis  kelamin,  ras atau 

entitas pembeda lainnya.

b. Unsur universal dan keanekaragaman

8



Unsur  universal  ini  bersifat  umum  yang  mengedepankan  persamaan  di 

antaranya.  Misal  saja usia.  Keanekaragaman memperlihatkan  sifat  yang lebih  khusus 

karena mengedepankan nilai perbedaannya. Misal, jenis kelamin.

c. Perilaku rasional, irrasional, nonrasional

Perilaku rasional adalah apa yang dianggap orang masuk akal untuk mencapai 

tujuan-tujuannya.  Perilaku  irrasional  menyimpang  dari  norma  masyarakat  dan 

bersumber  dari  frustasi  dalam  memuaskan  kebutuhannya,  tanpa  logika  dan 

mengedepankan respon emosional. Perilaku nonrasional tidak berdasarkan logika, tidak 

juga  bertentangan  dengan  ekspektasi  yang  masuk  akal  (dipengaruhi  budaya  atau 

subkultural  orang  lain).  Kita  tidak  sadar  mengapa  melakukan,  mempercayai  dan 

berprasangka menurut pandangan orang di luar budaya sendiri.

d. Tradisi 

Suatu hal yang dapat diekspresikan dalam kebiasaan tak tertulis, pantangan dan 

sanksi-sanksi. Dan ini yang mempengaruhi akan perilaku dan prosedur suatu budaya.

e. Keunikan budaya

Menghargai  keunikan  dari  suatu  budaya  lain  yang  asing  adalah  suatu  hal 

penting.  Tetap berkomunikasi dan menghormati budaya yang beda ini tidak membuat 

kita dituduh etnoenstrik. 

Maka untuk  memahami  perbedaan – perbedaan budaya secara  lebih  efektif, 

langkah  pertama  yang  harus  ditempuh  adalah  meningkatkan  kesadaran  budaya 

seseorang secara umum. Setiap orang harus memahami konsep budaya dan ciri-cirinya 

sebelum ia memperoleh manfaat yang sebaik-baiknya dari studi tentang aspek-aspek 

khusus budaya asing.

HAMBATAN-HAMBATAN KOMUNIKASI ANTARBUDAYA

Tidak ada proses komunikasi yang berjalan tanpa hambatan. Begitu pun dalam 

komunikasi antarpersona. Banyak sekali hambatan yang bisa muncul, baik yang bersifat 

teknis maupun non teknis. Apalagi dalam dalam konteks perbedaan budaya. Berikut ini 
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merupakan beberapa hambatan yang mungkin akan kita temui dalam berkomunikasi 

antarbudaya:

1. Mengabaikan  perbedaan  antara  kita  dan  kelompok  yang  secara  kultural 

berbeda.

Kita seringkali menganggap bahwa di antara kita hanya terdapat persamaan dan 

bukan  perbedaan.  Terutama  dalam  hal  nilai,  sikap,  dan  kepercayaan.  Kita  dengan 

mudah  mengakui  dan  menerima  perbedaan  gaya  rambut,  cara  berpakaian,  atau 

makanan. Tetapi kita menganggap sama dalam hal nilai dan kepercayaan dasar. Ini tidak 

benar.  Bila  kita mengasumsikan kesamaan dan mengabaikan perbedaan,  artinya kita 

mengkomunikasikan kepada lawan bicara kita bahwa cara kitalah yang benar dan cara 

mereka tidak penting.

2. Mengabaikan perbedaan antara kelompok kultural yang berbeda.

Dalam setiap kelompok kultur terdapat perbedaan yang besar dan penting. Bila 

kita  mengabaikan  perbedaan  ini,  kita  akan  terjebak  dalam  stereotipe  yang 

mengasumsikan semua orang yang menjadi anggota kelompok yang sama adalah sama. 

Sadarilah bahwa dalam setiap kultur terdapat banyak subkultur yang bisa berbeda satu 

sama lain.

3. Mengabaikan perbedaan dalam makna (arti).

Makna tidak terletak pada kata-kata yang digunakan melainkan pada orang yang 

menggunakan kata-kata itu. Meskipun kata yang digunakan sama, makna konotatifnya 

bisa berbeda tergantung pada definisi kultural pendengar.

4. Melanggar adat kebiasaan kultural.

Setiap  kultur  mempunyai  aturan  komunikasi  sendiri-sendiri  yang  menetapkan 

mana yang patut dan mana yang tidak. Pada beberapa kultur, orang menunjukkan rasa 

hormat  dengan  menghindari  kontak  mata  langsung  dengan  lawan  bicaranya.  Dalam 

kultur lain, penghindaran kontak mata dianggap mengisyaratkan ketiadaan minat. Pada 

beberapa  kultur  di  Eropa  Selatan,  pria  berjalan  sambil  bergandengan  tangan. 

Sementara kultur lain menganggap hal ini tidak pantas.

5. Menilai perbedaan secara negatif.
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Walaupun kita menyadari akan adanya perbedaan  di antara kultur-kultur,  kita 

tidak boleh menilai perbedaan ini sebagai hal yang negatif. Bila kita menilai perbedaan 

itu  dalam  konteks  positif  atau  negatif,  kita  akan  terjebak  dalam  pemikiran 

etnosentrisme. Perbedaan kultural merupakan perilaku yang dipelajari, bukan perilaku 

yang dibawa sejak lahir.  Karenanya kita harus memandang perilaku kultural  ini  tidak 

secara evaluatif.

6. Kejutan budaya.

Kejutan budaya mengacu pada reaksi psikologis yang dialami seseorang karena 

berada  di  tengah  suatu  kultur  yang  berbeda  dengan  kulturnya  sendiri.  Kebanyakan 

orang  mengalaminya  bila  memasuki  kultur  yang  baru  dan  berbeda.  Sebagian  dari 

kejutan ini timbul karena perasaan terasing, menonjol, dan berbeda dari yang lain. Bila 

kita  kurang  mengenal  adat  kebiasaan  masyarakat  yang  baru,  kita  tidak  dapat 

berkomunikasi secara efektif. Bahkan cenderung akan melakukan kesalahan yang serius. 

Orang yang mengalami kejutan budaya biasanya tidak memahami beberapa hal yang 

mendasar seperti:

• Bagaimana minta tolong atau memberikan pujian kepada seseorang.

• Bagaimana menyampaikan atau menerima undangan makan malam.

• Seberapa dini  atau terlambat datang memenuhi janji  atau berapa lama harus 

berada disana.

• Bagaimana membedakan kesungguhan dari senda-gurau dan sopan-santun dari 

keacuh tak acuhan.

• Bagaimana berpakaian untuk situasi informal, formal, atau bisnis.

• Bagaimana memesan makan di restoran atau memanggil pelayan.

PRINSIP-PRINSIP KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA YANG EFEKTIF

Hambatan  dalam  berkomunikasi  antarpersona  dalam  konteks  perbedaan 

budaya  tidak  berarti  menutup  kemungkinan  untuk  tidak  berkomunikasi  sama sekali 

dengan orang lain.  Hambatan tersebut mungkin sulit  kita hilangkan, namun bisa kita 
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minimalkan  dengan  mengerti  dan  memahami  prinsip-prinsip  dalam  berkomunikasi 

antarbudaya.

1. Relativitas budaya.

Bahasa mempengaruhi pemikiran dan perilaku.  Karakteristik  bahasa pun akan 

mempengaruhi  proses  kognitif  kita  sehingga  orang  yang  menggunakan  bahasa  yang 

berbeda  akan  berbeda  pula  cara  mereka  memandang  dan  berpikir  tentang  dunia. 

Perbedaan bahasa ini akan membuat komunikasi antarbudaya terlihat jelas pada awal 

interaksi  sehingga  penting  untuk  menggunakan  teknik-teknik  yang  efektif  dengan 

mendengarkan  secara  aktif,  pengecekan  persepsi,  berbicara  secara  spesifik,  serta 

mencari umpan balik.

2. Bahasa sebagai cermin budaya.

Bahasa  mencerminkan  budaya.  Makin  besar  perbedaan  budaya,  makin  besar 

perbedaan  komunikasi  yang  akan  terjadi.  Artinya,  makin  sulit  komunikasi  efektif 

dilakukan. Oleh karena itu, kita harus peka terhadap hambatan komunikasi antarbudaya 

dan menggunakan teknik-teknik  sebagai  pembantu  melestarikan  serta  meningkatkan 

komunikasi antarbudaya.

3. Mengurangi ketidakpastian.

Makin  besar  perbedaan  antarbudaya,  makin  besar  ketidakpastian  dan 

ambiguitas dalam komunikasi.  Maka diperlukan lebih banyak waktu dan upaya untuk 

mengurangi ketidakpastian sehingga komunikasi menjadi bermakna.

4. Kesadaran diri dan perbedaan antarbudaya.

Makin besar perbedaan antarbudaya, makin besar kesadaran diri para partisipan 

selama komunikasi. Konsekuensi positifnya, kesadaran diri ini akan membuat kita lebih 

waspada  sehingga  mencegah  kita  mengatakan  hal-hal  yang  tidak  patut.  Sementara 

konsekuensi  negatifnya membuat kita terlalu berhati-hati,  tidak spontan, dan kurang 

percaya diri.

5. Interaksi awal dan perbedaan antarbudaya.

Interaksi awal yang tidak efektif dalam berkomunikasi karena perbedaan budaya 

berangsur-angsur akan berkurang seiring hubungan yang lebih akrab. Caranya, cobalah 
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hindari menilai orang lain secara tergesa-gesa dan pemanen. Apalagi hanya didasarkan 

pada informasi yang terbatas.

6. Memaksimalkan hasil interaksi.

Dalam komunikasi  antarbudaya,  kita berusaha memaksimalkan hasil  interaksi. 

Ada  tiga  konsekuensi  yang  mengisyaratkan  implikasi  yang  penting  dalam  hal  ini. 

Pertama,  orang  akan  berinteraksi  dengan  orang  lain  yang  mereka  perkirakan  akan 

memberikan hasil positif.  Kedua, bila kita mendapat hasil positif, kita terus melibatkan 

diri  dalam komunikasi. Sementara bila mendapat hasil  negatif,  kita akan menarik diri 

dan mengurangi komunikasi. Ketiga, kita membuat prediksi tentang mana perilaku kita 

yang mungkin akan memberi hasil positif. Belajarlah sebanyak mungkin tentang isyarat-

isyarat  sistem  komunikasi  dari  lawan bicara  karena akan membantu  memperkirakan 

hasil dari perilaku kita secara lebih akurat.

KEJUTAN BUDAYA / GEGAR BUDAYA (CULTURE SHOCK)

Pertama kali,  istilah  ini  dipakai  Oberg,  antropolog  kebudayaan  Amerika  yang 

tinggal di Brasil. Konsep/Definisi : 

“ Kejutan yang dialami pada waktu dua kebudayaan yang berbeda bertemu” (Futura)

“ Suatu reaksi negatif terhadap berbagai segi kehidupan suatu masyarakat asing yang 

dirasakan rumit (Nakane Chie)

“  Suatu  penyakit  yang  berhubungan  dengan  pekerjaan  atau  jabatan  yang  diderita 

orang-orang yang secara tiba-tiba berpindah atau dipindahkan ke luar negeri “ (Kalvare 

Oberg)

Tanda-tanda Gegar Budaya :

¯ Meningkatnya perasaan iritasi dan frustasi

¯ Nafsu makan berkurang atau kebalikannya

¯ Takut kontak fisik dengan pribadi lain

¯ Kurang tidur/sukar tidur atau kebalikannya

¯ Perasaan sakit yang tidak jelas sebabnya

¯ Tatapan mata yang kosong
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¯ Perasaan  tidak  berdaya  dan  ingin  terus  bergantung  pada  penduduk 

sebangsanya

¯ Cepat marah 

¯ Akhirnya, keinginan yang tak terbendung untuk pulang ke kampung halaman

Namun,  perlu  diingat  bahwa gejala-gejala  tersebut  dapat  berbeda-beda pada 

masing-masing orang, tergantung pada taraf usia, kelamin, status sosial,  kepribadian, 

kemampuan berkomunikasi dan sebagainya. 

Bagan proses penyesuaian diri pada kebudayaan asing

tinggi

     1

6

tingkat 

penyesuaian         2 4

        7

     3 5

rendah        Waktu

memasuki        Kembali Pulang

kebudayaan asing

Keterangan :

1. Masa Bulan Madu : yang didengar dan dilihat, semuanya dirasakan segar dan 

menyenangkan. Merasa orang disekelilingnya ramah-ramah dan ia merasa puas.

2. Masa Pertarungan : mulai ditemui berbagai persoalan. Timbul perasaan tidak 

berdaya dan frustasi  dan berusaha meyakinkan bahwa semua ini  akan  dapat 

diatasi secepatnya.
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3. Masa Ruwet : keadaan menjadi parah jika kesulitan-kesulitan tidak bisa 

teratasi.

4. Masa Penyesuaian Diri : mulai memahami seluk-beluk kehidupan di lingkungan 

barunya dan segala kesulitan pun mulai menghilang.

5. Masa Ruwet ulang :  sebenarnya  telah  merasa  dirinya  memahami  nilai-nilai 

kebudayaan  asing  itu,  tetapi  kemudian  sadar  lagi  akan  keruwetannya  dan 

kembali mengalami putus asa.

6. Masa tidak lama sebelum kembali ke tanah air 

Semangat mulai gairah lagi, mengetahui tidak lama lagi akan kembali ke tanah 

air. Timbul perasaan ganda ingin cepat pulang dan juga ingin tetap tinggal lebih 

lama lagi dan berat meninggalkan teman-teman yang telah akrab.

7. Masa shock segera setelah kembali ke tanah air

Tiba di negeri sendiri ternyata tidak begitu mudah untuk kembali kepada pola 

kehidupan semula atau mengikat tali persaudaraan baru, Tetapi masa ini lambat 

laun akan segera berlalu dan kembali pada kehidupan normal sebelumnya.

Manfaat Pengalaman Gegar Budaya

¯ Menambah kekayaan pengalaman orang yang bersangkutan

¯ Mendorong seseorang untuk melakukan berbagai cara dan imajinasi dalam 

upaya membandingkan masyarakat/kebudayaan sendiri dengan masyarakat 

atau kebudayaan lingkungan asing.

¯ Menumbuhkan  kesadaran  bagi  diri  sendiri  untuk  mengetahui  betul-betul 

identitas diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangannya.
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PERTEMUAN 3 DAN 4

Topik Kuliah Pengantar Komunikasi Lintas Budaya
Materi Kuliah 1. Alasan mempelajari Komunikasi Lintas 

Budaya

2. Pengertian Komunikasi Lintas Budaya

3. Perbedaan Komunikasi Lintas Budaya 

dengan, Komunikasi Internasional, 

Komunikasi Transrasial dan lain-lain.
Tujuan Instruksional Khusus 1. Mahasiswa mengetahui dan 

memahami alasan dan tujuan 

mempelajari Komunikasi Lintas 

Budaya

2. Mahasiswa mengetahui pengertian 

Komunikasi Lintas Budaya dan 

dapat membedakannya dengan 

kajian komunikasi Transrasial, 

komunikasi Internasional maupun 

dengan komunikasi Intra Budaya

ALASAN MEMPELAJARI KOMUNIKASI LINTAS BUDAYA

Budaya-budaya  yang  berbeda  memiliki  sistem-sistem  nilai  yang  berbeda  dan 

karenanya  ikut  menentukan  tujuan  hidup  yang  berbeda,  juga  menentukan  cara 

berkomunikasi kita yang sangat dipengaruhi oleh bahasa, aturan dan norma yang ada 

pada masing-masing budaya.  Sehingga sebenarnya dalam setiap kegiatan komunikasi 

kita dengan orang lain selalu mengandung potensi Komunikasi Lintas Budaya atau antar 

budaya, karena kita akan selalu berada pada “budaya” yang berbeda dengan orang lain, 

seberapa pun kecilnya perbedaan itu.

Perbedaan-perbedaan ekspektasi budaya dapat menimbulkan resiko yang fatal, 

setidaknya  akan  menimbulkan  komunikasi  yang  tidak  lancar,  timbul  perasaan  tidak 
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nyaman atau timbul kesalahpahaman. Akibat dari kesalahpahaman-kesalahpahaman itu 

banyak kita temui dalam berbagai kejadian yang mengandung etnosentrisme dewasa ini 

dalam  wujud  konflik-konflik  yang  berujung  pada  kerusuhan  atau  pertentangan 

antaretnis.

Sebagai  salah  satu  jalan  keluar  untuk  meminimalisir  kesalahpahaman-

kesalahpahaman akibat perbedaan budaya adalah dengan mengerti  atau paling tidak 

mengetahui  bahasa  dan  perilaku  budaya  orang  lain,  mengetahui  prinsip-prinsip 

Komunikasi Lintas Budaya dan mempraktikkannya dalam berkomunikasi dengan orang 

lain.

Kebutuhan untuk mempelajari Komunikasi Lintas Budaya ini semakin terasakan 

karena semakin terbukanya pergaulan kita dengan orang-orang dari berbagai budaya 

yang  berbeda,  disamping  kondisi  bangsa  Indonesia  yang  sangat  majemuk  dengan 

berbagai  ras,  suku bangsa,  agama,  latar  belakang daerah (desa/kota),  latar  belakang 

pendidikan, dan sebagainya.

Untuk  memerinci  alasan  dan  tujuan  mempelajari  Komunikasi  Lintas  Budaya 

Litvin (1977) menyebutkan beberapa alasan di antaranya sebagai berikut:

1. Dunia sedang menyusut dan kapasitas untuk memahami keanekaragaman budaya 

sangat diperlukan.

2. Semua  budaya  berfungsi  dan  penting  bagi  pengalaman  anggota-anggota  budaya 

tersebut meskipun nilai-nilainya berbeda.

3. Nilai-nilai setiap masyarakat se”baik” nilai-nilai masyarakat lainnya.

4. Setiap individu dan/atau budaya berhak menggunakan nilai-nilainya sendiri.

5. Perbedaan-perbedaan individu itu penting, namun ada asumsi-asumsi dan pola-pola 

budaya mendasar yang berlaku.

6. Pemahaman  atas  nilai-nilai  budaya  sendiri  merupakan  prasyarat  untuk 

mengidentifikasi dan memahami nilai-nilai budaya lain.

7. Dengan mengatasi hambatan-hambatan budaya untuk berhubungan dengan orang 

lain  kita  memperoleh  pemahaman  dan  penghargaan  bagi  kebutuhan,  aspirasi, 

perasaan dan masalah manusia.
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8. Pemahaman atas orang lain secara lintas budaya dan antar  pribadi  adalah suatu 

usaha  yang  memerlukan  keberanian  dan  kepekaan.  Semakin  mengancam 

pandangan dunia orang itu bagi pandangan dunia kita, semakin banyak yang harus 

kita pelajari dari dia, tetapi semakin berbahaya untuk memahaminya.

9. Pengalaman-pengalaman antar  budaya dapat  menyenangkan  dan  menumbuhkan 

kepribadian.

10. Keterampilan-keterampilan  komunikasi  yang diperoleh memudahkan perpindahan 

seseorang  dari  pandangan  yang  monokultural  terhadap  interaksi  manusia  ke 

pandangan multikultural.

11. Perbedaan-perbedaan  budaya  menandakan  kebutuhan  akan  penerimaan  dalam 

komunikasi,  namun  perbedaan-perbedaan  tersebut  secara  arbitrer  tidaklah 

menyusahkan atau memudahkan.

12. Situasi-situasi  komunikasi  antar  budaya tidaklah  statik  dan bukan pula  stereotip. 

Karena itu, seorang komunikator tidak dapat dilatih untuk mengatasi situasi. Dalam 

konteks  ini  kepekaan,  pengetahuan  dan  keterampilannya  bisa  membuatnya  siap 

untuk berperan serta dalam menciptakan lingkungan komunikasi yang efektif  dan 

saling memuaskan. 

TUJUAN MEMPELAJARI KOMUNIKASI LINTAS BUDAYA

Sedangkan  mengenai  tujuan  mempelajari  Komunikasi  Lintas  Budaya,  Litvin 

(1977) menguraikan bahwa tujuan itu bersifat kognitif dan afektif, yaitu untuk:

1. Menyadari bias budaya sendiri

2. Lebih peka secara budaya

3. Memperoleh  kapasitas  untuk  benar-benar  terlibat  dengan  anggota  dari 

budaya lain untuk menciptakan hubungan yang langgeng dan memuaskan 

orang tersebut.

4. Merangsang pemahaman yang lebih besar atas budaya sendiri

5. Memperluas dan memperdalam pengalaman seseorang
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6. Mempelajari  keterampilan  komunikasi  yang  membuat  seseorang  mampu 

menerima gaya dan isi komunikasinya sendiri.

7. Membantu  memahami  budaya  sebagai  hal  yang  menghasilkan  dan 

memelihara semesta wacana dan makna bagi para anggotanya

8. Membantu  memahami  kontak  antar  budaya  sebagai  suatu  cara 

memperoleh pandangan ke dalam budaya sendiri: asumsi-asumsi, nilai-nilai, 

kebebasan-kebebasan dan keterbatasan-keterbatasannya.

9. Membantu  memahami  model-model,  konsep-konsep  dan  aplikasi-aplikasi 

bidang komunikasi antar budaya.

10. Membantu  menyadari  bahwa  sistem-sistem  nilai  yang  berbeda  dapat 

dipelajari secara sistematis, dibandingkan, dan dipahami.

PENGERTIAN KOMUNIKASI LINTAS BUDAYA

Komunikasi Lintas Budaya merupakan salah satu bidang kajian Ilmu Komunikasi 

yang  lebih  menekankan  pada  perbandingan  pola-pola  komunikasi  antar  pribadi  di 

antara  peserta  komunikasi  yang  berbeda  kebudayaan.  Pada  awalnya,  studi  lintas 

budaya berasal dari perspektif antropologi sosial dan budaya sehingga kajiannya lebih 

bersifat  depth  description,  yakni  penggambaran  yang  mendalam  tentang  perilaku 

komunikasi berdasarkan budaya tertentu. 

Banyak pembahasan Komunikasi Lintas Budaya yang berkisar pada perbandingan 

perilaku  komunikasi  antarbudaya  dengan  menunjukkan  perbedaan  dan  persamaan 

sebagai berikut:

1. Persepsi,  yaitu  sifat  dasar  persepsi  dan  pengalaman  persepsi,  peranan 

lingkungan sosial dan fisik terhadap pembentukan persepsi

2. Kognisi, yang terdiri  dari unsur-unsur khusus kebudayaan, proses berpikir, 

bahasa dan cara berpikir.

3. Sosialisasi,  berhubungan  dengan  masalah  sosialisasi  universal  dan 

relativitas, tujuan-tujuan institusionalisasi; dan
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4. Kepribadian,  misalnya tipe-tipe  budaya pribadi  yang mempengaruhi  etos, 

dan tipologi karakter atau watak bangsa.

PERBEDAAN KOMUNIKASI  LINTAS BUDAYA DENGAN KOMUNIKASI  ANTAR BUDAYA, 

KOMUNIKASI TRANSRASIAL DAN KOMUNIKASI INTERNASIONAL.

Jika tadi Komunikasi Lintas Budaya lebih menekankan pada perbandingan pola-

pola komunikasi antarpribadi di antara peserta komunikasi yang berbeda kebudayaan, 

maka studi  komunikasi antarbudaya lebih mendekati  objek melalui  pendekatan kritik 

budaya. 

Aspek utama dari komunikasi antar budaya adalah komunikasi antar pribadi di 

antara komunikator dan komunikan yang kebudayaannya berbeda.

Dari  gambar  di  atas  terlihat  bahwa  komunikasi  antar  budaya  merupakan 

komunikasi  antar  pribadi  dari  kebudayaan  yang  berbeda.  Tidak  masalah  apakah 

kejadian  itu  terjadi  dalam  satu  bangsa  atau  antar  bangsa  yang  berbeda,  yang  jelas 

adalah budayanya yang berbeda.

Selanjutnya  untuk  menghindari  ketumpangtindihan  yang  sering  terjadi  maka 

selanjutnya kita akan membicarakan kajian Komunikasi Internasional.
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Komunikasi  Internasional  merupakan komunikasi  yang bersifat  interaktif  yang 

menggunakan media. Objek formal komunikasi Internasional senantiasa berhubungan 

dengan  media  massa  yang  dianggap  sebagai  agen  penyebaran  berita-berita 

internasional dari media “sumber” di satu negara kepada “penerima” di negara lain.

Komunikasi Internasional pada umumnya melibatkan dua atau lebih negara di 

mana  produk  komunikasi  massa  disebarkan  melintasi  batas  negara  melalui  struktur 

jaringan  komunikasi  tertentu.  Terdapat  perbedaan  dalam  berbagai  sumber  tentang 

operasionalisasi Komunikasi Internasional,  karena bisa dimungkinkan dalam beberapa 

bentuk yaitu Komunikasi Massa, Hubungan Internasional atau Diplomatik (international 

political communication) dan bentuk-bentuk lain seperti  kunjungan atau perpindahan 

penduduk suatu negara ke negara lain misal turis asing, bisnis internasional, sekolah, 

atau tugas belajar seperti yang dikemukakan oleh Robert O. Angell.

Secara lebih spesifik,  studi-studi  komunikasi  internasional  dapat  dikategorikan 

atas pendekatan maupun metodologi sebagai berikut:

1. Pendekatan  peta  bumi  (geographical  approach)  yang  membahas  arus 

informasi maupun, liputan internasional pada bangsa atau negara tertentu, 

wilayah tertentu, ataupun lingkup dunia, disamping antar wilayah.

2. Pendekatan  media  (media  approach),  adalah  pengkajian  berita 

internasional melalui satu medium atau multi media.

3. Pendekatan peristiwa (event approach) yang mengkaji satu peristiwa lewat 

medium.

4. Pendekatan ideologis (ideological approach), yang membandingkan sistem 

pers antar bangsa atau melihat penyebaran arus berita internasional dari 

sudut ideologis semata-mata.

Selanjutnya kita akan membicarakan tentang komunikasi transrasial. Transrasial 

berarti  melintasi  batas rasial.  Dalam antropologi,  konsep transrasial  ini  sama dengan 

konsep  antar  etnik.  Smith  (1973)  mengatakan  bahwa  kelompok  etnik  adalah 

sekelompok  orang  yang  dipersatukan  oleh  kesamaan  warisan  sejarah,  kebudayaan, 
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aspirasi,  cita-cita dan harapan, tujuan,  bahkan kecemasan dan ketakutan yang sama. 

Pemahaman terhadap konsep transrasial ini dapat diikuti pada gambar berikut:

Keterangan:

EP: ethic perspective

BAV: Behavioral, attitude, values

Gambar MODEL KOMUNIKASI TRANSRASIAL/LINTAS BUDAYA

Dari gambar di atas terlihat bahwa komunikasi transrasial dilakukan antara dua 

orang  yang  berbeda  etnik/ras.  Dimana  masing-masing  inisiator  mengirimkan  pesan 

melintasi suatu “ambang” batas simbol-simbol yang dapat dipahami bersama.

Komunikasi  Transrasial  sebenarnya  memiliki  kemiripan  dengan  Komunikasi 

Lintas Budaya,  hanya saja dalam komunikasi  Transrasial  lebih diarahkan pada proses 

komunikasi  internasional  yang  meliputi  komunikasi  di  antara  mereka  yang  berbeda 

etnik  dan ras.  Komunikasi  Transrasial  bisa berbentuk diadic  dan bisa juga berbentuk 

komunikasi massa.

Ada empat kategorisasi komunikasi Transrasial “diadic” yang didasarkan pada: 1) 

Kesamaan kodifikasi,  yang meliputi  proses  pembakuan kode-kode komunikasi/simbol 

dan  “sign”  yang  tumpang  tindih;  2)  Kedekatan  pengirim  dan  penerima;  3)  masalah 

perspektif; dan 4) Keterampilan umum berkomunikasi.
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PERTEMUAN 5 DAN 6
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Topik Kuliah Pendekatan terhadap Komunikasi Lintas 

Budaya
Materi Kuliah 1. Komunikasi dan Budaya

2. Memahami perbedaan- perbedaan 

budaya
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Tujuan Instruksional Khusus 1. Mahasiswa dapat mengetahui dan 

memahami konsep-konsep 

komunikasi dan budaya.

2. Mahasiswa dapat memahami berbagai 

perbedaan yang ada dalam setiap 

budaya.
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MEMAHAMI DAN MENDEFINISIKAN KOMUNIKASI DAN BUDAYA

Komunikasi Lintas Budaya terjadi bila pengirim pesan adalah anggota dari suatu budaya 

dan penerima pesannya adalah anggota dari suatu budaya yang lain. Oleh karena itu, 

sebelum  membicarakan  Komunikasi  Lintas  Budaya  lebih  lanjut  kita  akan  membahas 

konsep komunikasi dan budaya dan hubungan di antara keduanya terlebih dahulu.

Pembicaraan  tentang  komunikasi  akan  diawali  dengan  asumsi  bahwa  komunikasi 

berhubungan  dengan  kebutuhan  manusia  dan  terpenuhinya  kebutuhan  berinteraksi 

dengan manusia-manusia lainnya. Kebutuhan berhubungan sosial ini terpenuhi melalui 

pertukaran  pesan  yang berfungsi  sebagai  jembatan  untuk  mempersatukan  manusia-

manusia yang tanpa berkomunikasi akan terisolasi.

Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  komunikasi  merupakan  proses 

penyampaian  pesan  dari  seorang  komunikator  kepada  komunikan.  Dan  proses 

berkomunikasi  itu  merupakan  sesuatu  yang  tidak  mungkin  tidak  dilakukan  oleh 

seseorang karena setiap perilaku seseorang memiliki potensi komunikasi. 

Proses  komunikasi  melibatkan  unsur-unsur  sumber  (komunikator),  Pesan,  media, 

penerima dan efek. Disamping itu proses komunikasi  juga merupakan sebuah proses 

yang  sifatnya  dinamik,  terus  berlangsung  dan  selalu  berubah,  dan  interaktif, yaitu 

terjadi antara sumber dan penerima. Proses komunikasi juga terjadi dalam konteks fisik 

dan konteks sosial, karena komunikasi bersifat interaktif sehingga tidak mungkin proses 

komunikasi terjadi dalam kondisi terisolasi. Konteks fisik dan konteks sosial inilah yang 

kemudian  merefleksikan bagaimana seseorang  hidup dan  berinteraksi  dengan orang 

lainnya  sehingga  terciptalah  pola-pola  interaksi  dalam  masyarakat  yang  kemudian 

berkembang menjadi suatu budaya.
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Adapun  budaya  itu  sendiri  berkenaan  dengan  cara  hidup  manusia.  Bahasa, 

persahabatan, kebiasaan makan, praktik komunikasi, tindakan-tindakan sosial, kegiatan-

kegiatan  ekonomi  dan  politik  dan  teknologi  semuanya  didasarkan  pada  pola-pola 

budaya  yang  ada  di  masyarakat.  Budaya  adalah  suatu  konsep  yang  membangkitkan 

minat. Secara formal budaya didefinisikan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, 

kepercayaan,  nilai,  sikap,  makna,  hirarki,  agama,  waktu,  peranan,  hubungan  ruang, 

konsep alam semesta, objek-objek materi dan milik yang diperoleh sekelompok besar 

orang  dari  generasi  ke  generasi  melalui  usaha  individu  dan  kelompok  (Mulyana, 

1996:18).

Budaya dan komunikasi tak dapat dipisahkan satu sama lain, karena budaya tidak hanya 

menentukan siapa bicara dengan siapa, tentang apa dan bagaimana orang menyandi 

pesan,  makna  yang  ia  miliki  untuk  pesan,  dan  kondisi-kondisinya  untuk  mengirim, 

memperhatikan  dan  menafsirkan  pesan.  Budaya  merupakan  landasan  komunikasi 

sehingga  bila  budaya  beraneka  ragam  maka  beraneka  ragam  pula  praktik-praktik 

komunikasi yang berkembang.
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Memahami Perbedaan-Perbedaan Budaya

Budaya adalah gaya hidup unik suatu kelompok manusia  tertentu.  Budaya bukanlah 

sesuatu yang dimiliki oleh sebagian orang dan tidak dimiliki oleh sebagian orang yang 

lainnya  –  budaya  dimiliki  oleh  seluruh  manusia  dan  dengan  demikian  seharusnya 

budaya  menjadi  salah  satu  faktor  pemersatu.  Pada  dasarnya  manusia-manusia 

menciptakan budaya atau lingkungan sosial  mereka sebagai  suatu adaptasi  terhadap 

lingkungan fisik dan biologis mereka.

Individu-individu  sangat  cenderung menerima  dan  mempercayai  apa  yang dikatakan 

budaya mereka. Mereka dipengaruhi oleh adat dan pengetahuan masyarakat dimana 

mereka tinggal dan dibesarkan, terlepas dari bagaimana validitas objektif masukan dan 

penanaman budaya ini pada dirinya. Individu-individu itu cenderung mengabaikan atau 

menolak  apa  yang  bertentangan  dengan  “kebenaran”  kultural  atau  bertentangan 

dengan kepercayaan-kepercayaannya. Inilah yang seringkali merupakan landasan bagi 

prasangka  yang  tumbuh  di  antara  anggota-anggota  kelompok  lain,  bagi  penolakan 

untuk berubah ketika gagasan-gagasan yang sudah mapan menghadapi tantangan.

Setiap budaya memberi identitas kepada sekolompok orang tertentu sehingga jika kita 

ingin  lebih  mudah  memahami  perbedaan-perbedaan  yang  terdapat  dalam  masing-

masing budaya tersebut paling tidak kita harus mampu untuk mengidentifikasi identitas 

dari masing-masing budaya tersebut yang antara lain terlihat pada:
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♦ Komunikasi dan Bahasa

Sistem komunikasi,  verbal  maupun  nonverbal,  membedakan  suatu  kelompok dari 

kelompok lainnya. Terdapat banyak sekali bahasa verbal diseluruh dunia ini demikian 

pula bahasa nonverbal, meskipun bahasa tubuh (nonverbal) sering dianggap bersifat 

universal namun perwujudannya sering berbeda secara lokal.

♦ Pakaian dan Penampilan

Pakaian dan penampilan ini meliputi pakaian dan dandanan luar juga dekorasi tubuh 

yang cenderung berbeda secara kultural.

♦ Makanan dan Kebiasaan Makan

Cara  memilih,  menyiapkan,  menyajikan  dan  memakan  makanan  sering  berbeda 

antara  budaya  yang  satu  dengan  budaya  yang  lainnya.  Subkultur-subkultur  juga 

dapat dianalisis dari perspektif  ini, seperti  ruang makan eksekutif,  asrama tentara, 

ruang minum teh wanita, dan restoran vegetarian.

♦ Waktu dan Kesadaran akan waktu

Kesadaran akan waktu berbeda antara budaya yang satu  dengan budaya lainnya. 

Sebagian orang tepat waktu dan sebagian lainnya merelatifkan waktu.

♦ Penghargaan dan Pengakuan

Suatu cara untuk mengamati suatu budaya adalah dengan memperhatikan cara dan 

metode  memberikan  pujian  bagi  perbuatan-perbuatan  baik  dan  berani,  lama 

pengabdian atau bentuk-bentuk lain penyelesaian tugas.

♦ Hubungan-Hubungan

Budaya  juga  mengatur  hubungan-hubungan  manusia  dan  hubungan-hubungan 

organisasi  berdasarkan  usia,  jenis  kelamin,  status,  kekeluargaan,  kekayaan, 

kekuasaan, dan kebijaksanaan.

♦ Nilai dan Norma
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Berdasarkan sistem nilai yang dianutnya, suatu budaya  menentukan norma-norma 

perilaku  bagi  masyarakat  yang  bersangkutan.  Aturan  ini  bisa  berkenaan  dengan 

berbagai hal, mulai dari etika kerja atau kesenangan hingga kepatuhan mutlak atau 

kebolehan  bagi  anak-anak;  dari  penyerahan  istri  secara  kaku  kepada  suaminya 

hingga kebebasan wanita secara total.

♦ Rasa Diri dan Ruang

Kenyamanan yang dimiliki seseorang atas dirinya bisa diekspresikan secara berbeda 

oleh  masing-masing  budaya.  Beberapa  budaya  sangat  terstruktur  dan  formal, 

sementara  budaya  linnya  lebih  lentur  dan  informal.  Beberapa  budaya  sangat 

tertutup  dan  menentukan  tempat  seseorang  secara  persis,  sementara  budaya-

budaya lain lebih terbuka dan berubah.

♦ Proses mental dan belajar

Beberapa budaya menekankan aspek perkembangan otak ketimbang aspek lainnya 

sehingga orang dapat mengamati perbedaan-perbedaan yang mencolok dalam cara 

orang-orang berpikir dan belajar.

♦ Kepercayaan dan sikap

Semua budaya tampaknya mempunyai perhatian terhadap hal-hal supernatural yang 

jelas dalam agama-agama dan praktik keagamaan atau kepercayaan mereka.
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PERTEMUAN 7 

Topik Kuliah Perspektif Teoritis Komunikasi Lintas 

Budaya
Materi Kuliah 1. Makna perspektif teoritis

2. Makna perspektif subjektif

3. Makna perspektif objektif
Tujuan Instruksional Khusus Mahasiswa dapat mengetahui dan 

memahami perspektif teoritis Komunikasi 

Lintas Budaya dalam konteks ilmu sosial

MAKNA PERSPEKTIF TEORITIS.

Teori-teori Komunikasi Lintas Budaya merupakan teori-teori yang secara khusus 

menggeneralisasi  konsep komunikasi  di  antara komunikator dengan komunikan yang 

berbeda kebudayaan,  dan yang membahas pengaruh kebudayaan terhadap kegiatan 

komunikasi.

Dr.  Alo  Liliweri  mengatakan  bahwa  paling  tidak  ada  tiga  sumber  yang  bisa 

digunakan untuk menggeneralisasi teori Komunikasi Lintas Budaya, yakni:

1. Teori-teori komunikasi antar budaya yang dibangun akibat perluasan teori 

komunikasi  yang secara khusus dirancang untuk  menjelaskan komunikasi 

intra/antar budaya.

2. Teori-teori  baru  yang  dibentuk  dari  hasil-hasil  penelitian  khusus  dalam 

bidang komunikasi antar budaya.

3. Teori-teori komunikasi antar budaya yang diperoleh dari hasil generalisasi 

teori ilmu lain, termasuk proses sosial yang bersifat isomorfis.

MAKNA PERSPEKTIF SUBJEKTIF/EMIK

Pada  prinsipnya  dalam  penelitian  yang  menggunakan  perspektif  ini  maka 

peneliti  “menjadikan  dirinya”  sebagai  bagian  dari  kebudayaan  yang  dia  teliti,  atau 
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dengan kata lain, peneliti bertindak sebagai partisipan penuh karena dia masuk dalam 

suatu struktur budaya tertentu.(Liliweri, 2001:34)

Dalam  penelitian  berperspektif  subjektif  ini  biasanya  peneliti  akan  menolak 

masukan  variabel  kebudayaan  lain  ke  dalam  kebudayaan  yang  sedang  diteliti.  Oleh 

karena itu,  para peneliti  yang menggunakan perspektif  ini kerap kali mendapat kritik 

karena gambaran yang diberikan tentang kebudayaan yang ditelitinya terlalu  sedikit. 

Pendekatan subjektif pun sering mengkritik peneliti  yang menarik kesimpulan tentang 

suatu budaya tertentu berdasarkan ukuran-ukuran yang berlaku pada kebudayaan lain.

MAKNA PERSPEKTIF OBJEKTIF/ETIK

Dalam penelitian yang menggunakan perspektif objektif ini seorang peneliti akan 

menggunakan  dua  pendekatan  kebudayaan  yang  berbeda  terhadap  objek  tertentu. 

Penggunaan  perbedaan  kebudayaan  dilakukan  untuk  menunjukkan  dimensi  dan 

variabilitas  kebudayaan dan untuk  menunjukkan  bahwa teori-teori  komunikasi  antar 

budaya  tidak dimaksudkan untuk meneliti perbedaan budaya. 

Berikut adalah tabel yang dapat memudahkan kita untuk memahami perbedaan 

perspektif  subjektif/emik  dengan  perspektif  objektif/etik  dalam  komunikasi  antar 

budaya.

Emik Etik
1. Peneliti mempelajari perilaku manusia 

dari dalam kebudayaan objek 

penelitian

1. Peneliti mempelajari perilaku manusia 

dari luar kebudayaan objek penelitian

2. Peneliti hanya meneliti satu kebudayaan 2. Peneliti menguji banyak kebudayaan 

dan membandingkan kebudayaan 

tersebut
3. Struktur kebudayaan ditemukan sendiri 

oleh peneliti 

3. Struktur diciptakan oleh peneliti

4) Umumnya kriteria-kriteria yang 

diterapkan ke dalam karakteristik 

kebudayaan sangat realtif

4. Kriteria-kriteria kebudayaan bersifat 

mutlak dan berlaku universal
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PERTEMUAN  8 

Topik Kuliah Sumber-sumber Teori Komunikasi Lintas 

Budaya
Materi Kuliah 1. Teori-teori berdasarkan perspektif 

ilmu komunikasi

2. Perspektif teoritis, pengembangan 

teori baru

3. Perspektif teoritis, kontribusi dari 

disiplin lain
Tujuan Instruksional Khusus Mahasiswa mengetahui dan memahami 

sumber-sumber teori Komunikasi Lintas 

Budaya

TEORI-TEORI BERDASARKAN PERSPEKTIF ILMU KOMUNIKASI

Gundykunst  (1983)  mengemukakan  bahwa  terdapat  lima  pendekatan  dalam 

ilmu  komunikasi  yang  diasumsikan  dapat  menerangkan  komunikasi  lintas  (antar) 

budaya. Kelima pendekatan tersebut adalah :

1. Teori Komunikasi berdasarkan analisis kebudayaan implisit 

Kebudayaan  implisit  adalam  kebudayaan  immaterial,  kebudayaan  yang 

bentuknya  tidak  nampak  sebagai  benda  namun  dia  “tercantum”  atau 

“tersirat”  dalam  nilai  dan  norma  budaya  suatu  masyarakat,  misalnya 

bahasa.

   Pendekatan kebudayaan implisit mengandung beberapa asumsi yaitu:

1). Kebudayaan mempengaruhi skema kognitif

2). Kebudayaan mempengaruhi organisasi tujuan dan strategi tindakan

3). Kebudayaan mempengaruhi pengorganisasian skema interaksi; dan

4). Kebudayaan mempengaruhi proses komunikasi.

2. Teori Analisis Kaidah Peran
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Dari berbagai penelitian yang dilakukan maka diketahui bahwa telah terjadi 

beragam variasi penerapan prinsip-prinsip teori “kaidah peran”. Beberapa 

isu yang menonjol misalnya:

1). Apa saja sifat dasar yang dimiliki suatu masyarakat?

2). Apa yang dimaksudkan dengan kaidah peran?

3). Apa hubungan antara aktor dan kaidah peran? Apakah setiap kaidah 

peran mampu menerangkan atau mengakibatkan perilaku tertentu?

3. Teori analisis Interaksi antar budaya

Ada beberapa  pendektan  ilmu komunikasi  yang  sering  digunakan  untuk 

menerangkan interaksi antar budaya, yakni:

1).  Pendekatan  jaringan  metateoritikal,  yaitu  studi  tentang  bagaimana 

derajat hubungan antar pribadi

2).  Teori  Pertukaran.  Inti  teori  ini  mengatakan  bahwa  hubungan 

antarpribadi bisa diteruskan dan dihentikan. Makin besar keuntungan yang 

diperoleh  dari  hubungan  antarpribadi  maka  makin  besar  peluang 

hubungan  tersebut  diteruskan.  Sebaliknya  makin  kecil  keuntungan  yang 

diperoleh, maka makin kecil peluang hubungan tersebut diteruskan.

Wood  (1982)  dalam  Liliweri  (1994)  mengidentifikasi  12  karakteristik 

pendekatan pertukaran tersebut:

1. Prinsip individual, 

2. Komunikasi Coba-coba, 

3. Komunikasi eksplorasi, 

4. Komunikasi euphoria, 

5. Komunikasi yang memperbaiki, 

6. komunikasi pertalian, 

7. Komunikasi sebagai pengemudi, 

8. komunikasi yang membedakan, 

9. Komunikasi yang disintegratif, 
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10. Komunikasi yang macet, 

11. Pengakhiran komunikasi, 

12. Individualis.

4. Teori pengurangan tingkat kepastian

Berger (1982) menyatakan bahwa salah satu dari fungsi utama komunikasi 

adalah  fungsi  informasi  yaitu  untuk  mengurangi  tingkat  ketidakpastian 

komunikator dan komunikan. Setiap individu memiliki keinginan yang kuat 

untuk  memperoleh  informasi  tertentu  tentang  pihak  lain.  Berger 

merekomendasikan strategi pencarian informasi sebagai berikut :

1. Mengamati pihak lain secara pasif, 

2. Menyelidiki atau menelusuri pihak lain,

3. menanyakan informasi melalui pihak ketiga, 

4. penanganan lingkungan kehidupan pihak lain, 

5. Interogasi, 

6. Membuka diri.
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PERSPEKTIF TEORITIS, PENGEMBANGAN TEORI BARU

Pendekatan  perspektif  teoritis  terhadap  Komunikasi  Lintas  Budaya  juga  bisa 

bersumber dari penelitian khusus dalam bidang Komunikasi Lintas Budaya. Teori-teori 

yang muncul antara lain:

1. Teori Tiple M

Menurut  Mowlana(1989)  ada  tiga  unsur  penting  dalam  teori  ini  yaitu 

masyarakat  massa,  media  massa,  dan  budaya  massa.  Ketiganya 

berhubungan satu sama lain membentuk segitiga sebagimana terlihat dalam 

gambar berikut:

Gambar 3. HUBUNGAN ANTARA MASYARAKAT MASSA,MEDIA MASSA DAN 

BUDAYA MASSA

2. Model Determinisme Teknologi

Masih  menurut  Mowlana,  dikatakan  bahwa media  massa  yang  berkaitan 

dengan  budaya  suatu  masyarakat  itu  sebagian  besar  ditentukan  oleh 

teknologi. Apabila teori determinisme teknologi ini dikaitkan dengan media 

massa dan kebudayaan, maka teori ini memiliki 2 (dua) kelemahan yaitu:

a. Teori  determinisme teknologi  hanya memandang satu aspek tertentu 

dari media yaitu bentuk material atu teknologi sebagai karakter pokok 

yang berarti dan sangat menentukan.

b. Banyak pandangan teori ini yang hanya berdasarkan peristiwa historis 

dan pengalaman yang dialami oleh dunia barat.
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3. Teori ekonomi Politik

Teori  ini  mempertanyakan  hubungan  antara  masyarakat  massa,  media 

massa, budaya massa sebagaimana yang digambarkan oleh Teori Triple M. 

Menurut teori ini media massa tidak selalu menjadi sebab atau pembentuk 

budaya massa, melainkan hanya bertindak sebagai saluran penyampaian isi 

budaya saja.

4. Teori Cultural Studies dan Post Modernism

Perspektif ini meletakkan kerangka bagi suatu interpretasi budaya mengenai 

peranan teknologi  komunikasi  dan sistem media yang berkembang tahun 

1970-an. Hall memandang media massa merupakan instrumen yang penting 

dari kapitalisme abad ke-20 yang berfungsi memelihara hegemoni ideologi. 

Media massa dianggap mampu menetapkan kerangka budaya massa.

5. Teori integratif. 

Teori  ini  memunculkan  konsep  dan  fenomena  pluralisme  budaya  dalam 

kajiannya. 

A. Perspektif teoritis, kontribusi dari disiplin lain

 Kebudayaan  dan  proses  atribusi,  analisis  faktor  penghambat  efektivitas 

komunikasi

Hubungan  kebudayaan  dan  proses  atribusi  dengan  efektivitas  komunikasi 

antarmanusia akan dijawab melalui teori proses atribusi dan kebudayaan.

Teori  atribusi  dimulai  dengan  mempersoalkan  bagaimana  cara  individu 

mengorganisir  dan  memahami  makna  informasi  dari  setiap  peristiwa  dan  tindakan 

tersebut sebagaimana yang dia alami.
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Proses  atribusi  biasanya  dimulai  dengan  tindakan  individu  mengamati  objek 

secara  langsung,  sehingga  dia  bisa  mendapatkan  informasi  tentang  objek  (individu) 

tersebut dan memahaminya.

Heider dalam Rakhmat (1998) mengungkapkan dua jenis atribusi, yaitu atribusi 

kausalitas,  intinya  mempertanyaan  apakah  perilaku  orang  lain  itu  dipengaruhi  oleh 

faktor  personal  ataukah  faktor  situasional  dan  atribusi  kejujuran,  yang 

mempertanyakan  sejauh  mana  pernyataan  seseorang  menyimpang  dari  pernyataan 

umum  dan  sejauh  mana  orang  tersebut  mendapatkan  keuntungan  dari  pernyataan 

anda.

Freedle  dalam  Gundykunst  (1983)  menyebutkan  bahwa  kualitas  atribusi 

dipengaruhi oleh budaya atributor.
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Pertemuan 9 dan 10

Topik Kuliah Proses dan Keterampilan Komunikasi 

Lintas Budaya
Materi Kuliah 1. Beberapa aspek terapan Komunikasi 

Lintas Budaya

2. Perencanaan strategi komunikasi
Tujuan Instruksional Khusus Mahasiswa mengetahui dan memahami 

serta dapat menerapkan keterampilan 

Komunikasi Lintas Budaya

Deskripsi:

A. Beberapa Aspek Terapan Komunikasi Lintas Budaya

Dalam  kajian  ilmu  komunikasi,  yang  dimaksudkan  dengan  aspek-aspek 

komunikasi adalah semua ihwal yang menjadi objek material ilmu komunikasi. Yaitu: 1) 

Bentuk-bentuk komunikasi; 2) Sifat-sifat; 3) metode; 4) teknik; 5) fungsi; 6) tujuan; 7) 

model; 8) bidang-bidang; 9) sistem komunikasi.

B. Prinsip dan strategi pelaksanaan

Dalam menyusun perencanaan Komunikasi  Lintas Budaya ada beberapa prinsip yang 

harus diperhatikan, yakni:

1. Prinsip keselarasan (compatible)

2. Prinsip kesesuaian dengan kebutuhan (need) sasaran, terutama menjawab masalah 

need  berdasarkan  tahap-tahap  kebutuhan  dari  Maslow  (kebutuhan  biologis, 

sosiologis dan psikologis).

3. Prinsip pelaksanaan suatu proses belajar mengajar yang efektivitasnya dipengaruhi 

oleh sifat atau ciri  sasaran masyarakat di  desa, tenaga pengajar,  fasilitas,  materi 

dan kondisi lingkungan. 

4. Prinsip  pelaksanaan  yang  bertujuan  mengembangkan  sikap,  pengetahuan, 

keterampilan dan sikap serta kemampuan masyarakat di desa sasaran.
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Selanjutnya  perencanaan  komunikasi  tersebut  dilakukan  dengan  strategi  sebagai 

berikut:

1. Konsolidasi, yaitu  memantapkan  dan  mengembangkan  ketenagaan  dan 

kelembagaan yang tangguh dan mendukung kerja “proses komunikasi”.

2. Integrasi, yaitu menggalang keterpaduan kerja dengan lembaga atau pihak lain 

yang  potensial  untuk  meningkatkan,  daya  guna  dan  hasil  guna  perencanaan 

proses komunikasi

3. Implementasi,  yaitu  menerapkan  metode  dan  teknik  perencanaan  proses 

komunikasi  termasuk  penyediaan  sarana  dan  prasarana  serta  materi 

perencanaan.

Sesuai  dengan  aspek-aspek  yang  terlibat  dalam  suatu  proses  komunikasi  maka  kita 

harus menentukan:

1. Sasaran/komunikan.  Seorang  perencana  Komunikasi  Lintas  Budaya  harus  bisa 

mengidentifikasi  masalah  sasaran  dengan  cermat.  Untuk  memudahkan 

pendekatan  terhadap  sasaran  yang  jumlahnya  banyak,  beragam  dan  sukar 

dijangkau,  maka  perencana  komunikasi  harus  mensegmentasikan  sasaran  ke 

dalam kelompok-kelompok yang lebih homogen.

2. Komunikator.  Komunikator  yang  handal  adalah  komunikator  yang  memiliki 

kredibilitas tertentu. Ada tiga jenis kredibilitas yaitu ethos, pathos dan logos.

3. Pesan. Dalam konteks  Komunikasi  Lintas  Budaya,  pesan  merupakan  tema-tema 

yang  dibicarakan  bersama  oleh  peserta  komunikasi.  Dalam  hal  ini  seorang 

komunikator membutuhkan:

a. Pengetahuan tentang bentuk-bentuk pesan  verbal masyarakat sasaran.

b. Pengetahuan terhadap isi pesan.

4. Media. Merupakan alat bantu demi tercapainya efektivitas komunikasi. Beberapa 

bentuk media yang sifatnya hardware dan software, yaitu:

a. Sarana komunikasi, seperti radio komunikasi, radio kaset, slide, tv, dan lain-

lain.
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b. Sarana transportasi

c. Alat bantu komunikasi yang biasa dipakai dalam penyuluhan, misalnya media 

unit-unit percontohan, produk hasil teknologi, dan lain-lain.

d. Gedung, balai pertemuan atau tempat terbuka untuk pertemuan.

5. Metode dan teknik. Ada beberapa metode yang bisa dipilih, yaitu:

a. metode penyampaian atau memperoleh pesan yang bersifat informatif

b. membujuk

c. instruktif

Sementara  untuk  teknik  yang  digunakan  adalah  teknik  dialogis,  yang  dilakukan 

dengan dua cara, yaitu:

a. Sikap mendengarkan

b. Bertanya kepada kelompok sasaran.

6. Konteks, yaitu situasi dan kondisi yang bersifat lahir dan batin yang dialami para 

peserta  komunikasi  sehingga  diharapkan  bisa  mempengaruhi  setiap  proses 

komunikasi.
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PERTEMUAN 11

Topik Kuliah Pola Budaya
Materi Kuliah 1. Pola Budaya berkonteks Tinggi

2. Pola Budaya Berkonteks Rendah
Tujuan Instruksional Khusus 1. Mahasiswa mengetahui pola-pola 

budaya yang ada di dunia 

2. Mahasiswa dapat membandingkan 

pola budaya berkonteks tinggi dengan 

pola budaya berkonteks rendah
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Pola Budaya

Sesuai tujuannya dengan mempelajari Komunikasi Lintas Budaya kita dapat mengetahui 

varian  kebudayaan  yang  mempengaruhi  cara  seorang  komunikator  dan  komunikan 

berkomunikasi. Salah satu aspek utama yang harus dipelajari adalah pola budaya atau 

orientasi budaya (Cultural Pattern). Pertama kali dikenalkan oleh Ruth Bennedict (1934) 

yang  menyatakan  bahwa  kebudayaan  merupakan  cara-cara  yang  menjadi  dasar 

kehidupan  manusia  yang  ditampilkan  melalui  karakteristik  kebudayaan  yang  unik. 

Katanya,  keunikan  itu  dimunculkan  oleh  individu  karena  secara  psikologis  manusia 

dipengaruhi oleh sekelompok orang tertentu yang telah membuat konfigurasi khusus 

dari kebudayaan mereka dan menjadikan konfigurasi itu sebagai sifat-sifat kebudayaan 

kelompok tersebut.

Pola-pola budaya itu tidak dapat  dilihat atau dialami  sebab pola-pola itu terdiri  dari 

pikiran,  gagasan,  bahkan  filosofi  yang  ada  dalam  akal  manusia.  Pola-pola  budaya 

umumnya dibentuk oleh nilai, kepercayaan atau keyakinan dan norma (aturan).

Ada enam Pola Dasar Perbedaan Budaya menurut DuPraw (2001) yaitu :

1. Corak komunikasi yang berbeda

2. Sikap yang berbeda terhadap konflik

3. Pendekatan yang berbeda dalam menyempurnakan tugas

4. Corak pengambilan keputusan yang berbeda

5. Sikap yang berbeda dalam menyingkap sesuatu

6. Pendekatan yang berbeda dalam mengetahui sesuatu
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Menurut Edward T Hall, sebuah kebudayaan yang memiliki derajat kesulitan yang tinggi 

dalam  mengkomunikasikan  pesan  disebut  High  Context  Cultural (HCC),  sebaliknya 

kebudayaan yang memiliki  derajat  kesulitan  yang rendah dalam mengkomunikasikan 

pesan  disebut  Low  Context  Cultural  (LCC).  Para  anggota  kebudayaan  HCC  sangat 

mengharapkan  agar  kita  mengunakan  cara-cara  yang  lebih  praktis  sehingga  mereka 

dapat  mengakses  informasi  secara  cepat.  Hal  ini  dikarenakan  kebudayaan  HCC 

umumnya bersifat implisit, dimungkinkan hal itu sudah ada dalam nilai-nilai, norma dan 

sistem  kepercayaan  mereka.  Sebaliknya,  para  anggota  kebudayaan  LCC  sangat 

mengharapkan  agar  kita  tidak  perlu  menggunakan cara-cara praktis  dengan  maksud 

menolong mereka mengakses informasi, karena kebudayaan LCC ini umumnya eksplisit 

maka cukuplah informasi secara garis besar yang perlu disampaikan.

Beberapa Aplikasi HCC dan LCC menurut Stella Ting Toomey (1988) :

1. persepsi terhadap isu dan orang yang menyebarkan isu

LCC akan memisahkan orang dengan isu.

HCC mengalami  kesulitan memisahkan antara isu dan siapa yang menyebarkan.

2. Persepsi terhadap relasi antarpribadi dalam tugas

LCC memandang relasi antarpribadi dalam tugas bersifat formal dan impersonal

HCC menganggap relasi antarpribadi dalam tugas lebih sebagai bagian dari relasi 

sosial sehingga kadang-kadang tidak bersifat tugas saja.

3. Persepsi terhadap kelogisan informasi

LCC  tidak  menyukai  informasi  yang  cenderung  tidak  dimengerti,  karena 

utamanya adalah rasionalitas.

HCC  tidak  terlalu  menyukai  sesuatu  yang  terlalu  rasional,  kerena 

kecenderungannya  lebih  menyukai  yang  bersifat  emosi  dalam  mengakses 

informasi.

4. persepsi terhadap gaya komunikasi
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LCC sering memakai gaya komunikasi langsung, lebih mengutamakan pertukaran 

informasi  secara verbal  dan bersifat  formal,  langsung,  tatap muka dan tanpa 

basa-basi langsung ke tujuan.

HCC  gaya  komunikasinya  kurang  formal,  didominasi  non  verbal  dan  sering 

menggunakan basa-basi dan ritual.

5. Persepsi terhadap pola negosiasi

LCC  cenderung  melakukan  negosiasi  yang  bersifat  linear  dan  logis  dalam 

menyelesaikan masalah

HCC  menyukai  perundingan  yang  halus,  meninggalkan  konfrontasi  dalam 

menyelesaikan  konflik,  lebih  menggunkan  relasi  antarmanusia,  emosi  budaya 

dan pendekatan human relations.

6. persepsi terhadap informasi tentang individu

LCC  lebih  mengutamakan  informasi  tentang  seorang  individu,  harus  lengkap 

tidak mengutamakan pertimbangan latar belakang individu keanggotaan.

HCC  lebih  menekankan  kehadiran  seorang  individu  dengan  dukungan  faktor 

sosial,  tidak  peduli  siapa  dia,  kerja  apa  karena  yang  penting  adalah  loyalitas 

kelompoknya.
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PERTEMUAN 12

Topik Kuliah Komunikasi  Lintas  Budaya  Dalam 

Masyarakat Multikultur
Materi Kuliah 1. Ras

2. Etnik

3. Hubungan Antarras dan Antaretnik

4. Pluralisme dan Multikulturalisme
Tujuan Instruksional Khusus 1. Mahasiswa mengetahui pengertian 

ras dan etnik

2. Mahasiswa dapat menjelaskan 

hubungan antarras dan antaretnik

3. Mahasiswa dapat memahami 

pluralism dan multikulturalisme

Pengertian Ras dan Etnik

Secara  sederhana  istilah  etnik  dan  ras  sering  kita  dengar.  Perbedaan  karena 

tampilan fisik disebut perbedaan ras sedang perbedaan adat istiadat seperti  pakaian, 

makanan  khas  dan  lain-lain  sering  diartikan  sebagai  perbedaan  etnik.  Pertanyaan 

penting adalah kenapa kita harus membicarakan perbedaan ras dan etnik dan untuk 

apa? Secara sederhana kita bisa menjawabnya bahwa itu pada dasarnya untuk memiliki 

identitas yang berarti  akan memudahkan kita menjawab asal seseorang,  kebudayaan 

dan peradaban yang membesarkan orang tersebut sebagai manusia sosial.

Kata etnik  berasal  dari  bahasa Yunani  ethnos yang berarti  bangsa atau orang 

atau acapkali  diartikan sebagai  setiap  kelompo sosial  yang ditentukan oleh ras,  adat 

istiadat,  bahasa,  nilai  dan  norma  budaya  yang  mengindikasikan  adanya  kenyataan 

kelompok  yang  minoritas  dan  mayoritas  dalam  suatu  masyarakat.  Karena  itu,  para 

pakar menyebuntukan berbagai macam definisi  tentang etnik yang dapat disimpulkan 

dalam beberapa hal :

1. Sebagai  suatu kelompok sosial  yang mempunyai  tradisi  kebudayaan dan sejarah 

yang sama
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2. Suatu  kelompok  individu  yang  memiliki  kebudayaan  yang  berbeda  namun 

anggotanya merasa memiliki semacam subkultur yng sama

3. Suatu kelompok yang memiliki domain tertentu

Sementara ras dapat dimaknai sebagai :

1. Perbedaan variasi dari penduduk atas dasar tampilan fisik, tipe atau golongan, pola 

keturunan dan semua kelakuan bawaan yang tergolong unik

2. Menyatakan  tentang  identitas  berdasar  perangai,  kualitas  perangai  tertentu, 

kehadiran  suatu  kelompok,  tanda-tanda  aktivitas  suatu  kelompok,  kesamaan 

keturunan, keluarga, klan atau hubungan kekeluargaan, arti biologis

Kita membutuhkan identitas seperti kata Lisa Orr (1997) karena identitas bermakna tiga 

hal yaitu identitas pribadi, identitas sosial dan identitas budaya. Lalu apa pengaruhnya 

terhadap perilaku seseorang?

Masyarakat Pluralisme dan Multikulturalisme

Berikut  ini  disadur  tulisan  Tatang  Muttaqin,  M.Ed  dalam  Studium  General 
Komunikasi Lintas Budaya di Fisip Unsoed 17 juni 2006 :

Konsepsi multikularisme diawali oleh perlawanan sebagian warga Kanada 
terhadap ambisi dominasi dan hegemoni  kelompok  anglo-saxon dan  franco  di 
pusat kekuasaan Kanada. (Foster, L. & D. Stockley, 1989). Pandangan ini diamini 
oleh penulis buku  Rethinking Multiculturalism, Bhikhu Parekh (2001). Parekh 
mengatakan  bahwa  gerakan  multikultural  muncul  pertama  kali  muncul  di 
Kanada dan Australia  sekitar  tahun 1970-an,  kemudian menyebar di  Amerika 
Serikat,  Inggris,  Jerman,  dan  lainnya.  Inti  dari  multikulturalisme  adalah 
kesediaan  menerima  kelompok  lain  secara  sama  sebagai  kesatuan,  tanpa 
mempedulikan perbedaan budaya, etnik, jender, bahasa, ataupun agama. 

Menurut  Parekh  (2001)  konsep  multikulturalisme  merujuk  kepada 
pluralitas kebudayaan, dan cara tertentu untuk merespons pluralitas  itu.  Oleh 
karena  itu,  multikulturalisme  bukanlah  doktrin  politik  pragmatik  melainkan 
sebagai cara pandang kehidupan manusia. Karena hampir semua negara di dunia 
tersusun dari anekaragam kebudayaan—artinya perbedaan menjadi asasnya—dan 
gerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain di muka bumi semakin intensif, 
maka  multikulturalisme  itu  harus  diterjemahkan  ke  dalam  kebijakan 
multikultural sebagai politik pengelolaan perbedaan kebudayaan warga negara.1 

1 Menurut Vayrinen (1994) dan Connor (1994), hanya ada sekitar 10 sampai 15 persen Negara 
yang memiliki karakteristik penduduk yang homogen.
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Namun, yang masih menjadi pertanyaan besar,  model  kebijakan multikultural 
seperti apa yang dapat dikembangkan oleh suatu negara seperti Indonesia?

Secara umum, ada 3 pendekatan dalam mengelola keragaman budaya dan 
etnik di dunia:  Pertama,  model yang mengedepankan nasionalitas, jus soli  dan 
civic  concept  of  citizenship.  Nasionalitas  adalah  sosok  baru  yang  dibangun 
bersama tanpa memperhatikan aneka ragam suku bangsa, agama, dan bahasa, 
dan nasionalitas  bekerja  sebagai  perekat  integrasi.  Dalam kebijakan ini  setiap 
orang—bukan kolektif—berhak untuk  dilindungi  negara sebagai  warga negara. 
Model ini dipandang sebagai penghancur akar kebudayaan etnik yang menjadi 
dasar pembentukan negara dan menjadikannya sebagai masa lampau saja. Model 
kebijakan  multikultural  ini  dikhawatirkan  terjerumus  ke  dalam  kekuasaan 
otoritarian karena kekuasaan untuk menentukan unsur-unsur integrasi nasional 
berada  di  tangan  suatu  kelompok  elite  tertentu.  Contoh  model  ini  adalah 
Perancis, di mana warga Perancis sebagai individu -apapun latar belakang etnis 
dan budayanya- dapat menikmati hak sipil, budaya dan bahasa.2 

Kedua, model nasionalitas-etnik yang mengacu pada prinsip jus sanguinis, 
kebalikan dari  jus soli. Nasionalitas-etnik berlandaskan pada kesadaran kolektif 
etnik  yang  kuat  yang  landasannya  adalah  hubungan  darah  dan  kekerabatan 
dengan  para  pendiri  bangsa  (founders).  Selain  itu,  kesatuan  bahasa  juga 
merupakan ciri  nasional-etnik ini.  Model  ini  dianggap sebagai model  tertutup 
karena orang luar  yang tidak memiliki  sangkut  paut  hubungan darah dengan 
etnis  pendiri  bangsa  akan  tersingkir  dan  diperlakukan  sebagai  orang  asing. 
Contoh model ini adalah Jerman, Jepang dan Singapura.3

Ketiga, model  multikultural-etnik yang mengakui  eksistensi dan hak-hak 
warga etnik secara kolektif. Dalam model ini, keanekaragaman menjadi realitas 
yang harus diakui dan diakomodasi negara, dan identitas dan asal-usul warga 
negara diperhatikan. Isu-isu yang muncul karena penerapan kebijakan ini tidak 

2 This integrationist response to diversity assumes that the non-recognition of minority groups is a 
way of preserving State unity and societal cohesion. It is also a model based on the strict separa-
tion of  the private from the public space (Birnbaum, 1995).  This division is legally elaborated 
through the Law of 1901 concerning associations (Giordan, 1992) which approves associations as a 
vehicle permitting citizens (regardless of their origin) to organize the development of the minority 
cultures and languages to which they are attached. This law is being frequently used by minority 
groups in France, but the institutional frameworks guaranteeing the real practice of this recog-
nized right are lacking. Nonetheless, on the whole, France has been integrating quite successfully 
its immigrant populations. However, at present, with increasing immigrant populations, a sizeable 
number of whom obtain French nationality (about 100,000 a year) the French Republic is strug-
gling to cope democratically with diversity. The educational sistem has become a prominent arena 
for these difficulties with repeated rulings against girls wearing the Islamic scarf in public schools. 
Another current dilemma facing State authorities is the request for granting Jewish pupils in pub-
lic schools a particular status for the Shabbat. (http://www.unesco.org/most/sydpaper.htm) 

3 Di Jerman misalnya, hanya orang berdarah Jerman yang mendapatkan kewarganegaraan se-
hingga   meskipun  sudah  tidak  berbahasa  Jerman  (Jerman  Timur)  dengan  gampang  ketika 
unifikasi menjadi Jerman, namun orang Turki yang sudah tiga generasi di Jerman dan berbahasa 
Jerman (native) tetap saja tidak mendapatkan kewarganegaraan Jerman.

4

http://www.unesco.org/most/sydpaper.htm


hanya keanekaragaman kolektif  dan etnik,  tetapi juga isu mayoritas-minoritas, 
dominan-tidak  dominan.  Persoalannya  menjadi  lebih  kompleks  lagi  karena 
ternyata  mayoritas  tidak  selalu  berarti  dominan,  karena  berbagai  kasus 
menunjukkan bahwa minoritas justru dominan dalam ekonomi. Jika kekuasaan 
negara lemah karena prioritas kekuasaan dilimpahkan ke aneka ragam kolektif 
sebagai  konsekuensi  pengakuan  negara,  negara  mungkin  diramaikan  konflik- 
konflik internal berkepanjangan yang pada gilirannya akan melemahkan negara 
itu  sendiri.  Contoh  model  ini  adalah  Australia  dan  Kanada  yang  cenderung 
akomodatif terhadap masalah kewarganegaraan sehingga dengan mudah mampu 
mengadopsi kebijakan politik multiculturalism. Meskipun demikian, tidak semua 
kelompok   di  kedua  negara  tersebut  menerima  dengan  legowo  kebijakan 
multiculturalism.4

Di dalam upaya mengembangkan masyarakat multikultur,  United Nations  
for  Education,  Science  and  Culture  Organization (UNESCO)  menawarkan  6 
(enam)  program,  yaitu:  (1)  mencegah  terjadinya  diskriminasi;  (2)  melakukan 
riset  kebijakan  mengenai  pengelolaan  masyarakat  yang  multibudaya  dan 
multietnik;  (3)  melakukan  pertemuan,  pertukaran  dan  sirkulasi  informasi 
sehingga tidak terjadi miskomunikasi; (4) menumbuhkan kesadaran masyarakat 
tentang  pentingnya  pengembangan  masyarakat  multikultur;  (5)  melakukan 
pendidikan mengenai hak-hak azasi manusia dan mendorong saling pemahaman 
antarbudaya; (6) memperkuat kapasitas masyarakat lokal (endogenous people) 
sehingga mampu mandiri dan sejajar dengan yang lainnya. 

1. Peran Media dalam Membangun Masyarakat Multikultur

Media  massa  dipandang  punya  kedudukan  strategis  dalam  masyarakat.5 

Ashadi Siregar (2004) memetakan tiga fungsi instrumental media massa, yaitu 
untuk  memenuhi  fungsi  pragmatis  bagi  kepentingan  pemilik  media  massa 
sendiri,  bagi kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik  dari pihak di luar media 
massa, atau untuk kepentingan warga masyarakat. 

Secara konseptual, keberadaan media massa dan  masyarakat perlu dilihat 
secara bertimbal balik. Untuk itu ada 2 pandangan yaitu apakah media massa 

4 Australia terdiri dari penduduk asli, Aborigin dan kaum imigran yang membentuk bangsa domi-
nan, dalam hal ini Inggris. Adapuk Kanada memiliki beberapa penduduk asli dan dua ‘pembentuk 
bangsa’, yaitu Perancis yang 100 tahun lebihj dulu dari Inggris tiba di Kanada sehingga terjadi 
pemisahan keturunan Perancis yang terkonsentrasi di Quebec dan keturunan Inggris yang terse-
bar luas di propinsi lain sehingga memiliki implikasi yang besar terhadap berkembangnya politik 
multikulturalisme di  Kanada.  Term multiculturalism yang sudah mulai  ada sejak akhir tahun 
1960-an dan 1970-an dianggap oleh keturunan Perancis sebagai taktik keturunan Inggris untuk 
menghapus “the  founding status "  keturunan Perancis. 

5  Marshall McLuhan (1964) melihat kehadiran media massa saja sudah menjadi pesan tersendiri, 
the medium is the message. Toffler (1981) menyatakan media massa berperan dalam melahirkan 
gelombang  ketiga  dalam  kehidupan  manusia  sehingga  muncul  era  informasi.  Naisbitt  (1994) 
melihat media massa dan komunikasi sebagai salah satu penggerak di era global.
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membentuk  (moulder)  atau  mempengaruhi  masyarakat,  ataukah  sebaliknya 
sebagai cermin (mirror) atau dipengaruhi oleh realitas masyarakat. Dua landasan 
ini  menjadi  titik  tolak  dari  bangunan epistemogis  dalam kajian media  massa, 
yang  mencakup  ranah  pengetahuan  mengenai  hubungan  antara  masyarakat 
nyata (real) dengan media, antara media dengan masyarakat  cyber, dan antara 
masyarakat real dengan masyarakat cyber secara bertimbal-balik. 

Pandangan pertama,  bahwa media membentuk  masyarakat  bertolak  dari 
landasan  bersifat  pragmatis  sosial  dengan   teori  stimulus  –  respons  dalam 
behaviorisme.  Teori  media  dalam landasan  positivisme  ini  pun  tidak  bersifat 
mutlak, konsep mengenai pengaruh media massa terdiri atas 3 varian, pertama: 
menimbulkan peniruan langsung (copy-cut),  kedua: menyebabkan ketumpulan 
terhadap  norma  (desensitisation),  dan  ketiga:  terbebas  dari  tekanan  psikis 
(catharsis) bagi khalayak media massa. 

Pandangan  kedua  menempatkan  media  sebagai  teks  yang 
merepresentasikan  makna,  baik  makna  yang  berasal  dari  realitas  empiris 
maupun yang diciptakan oleh media. Dengan demikian realitas media dipandang 
sebagai  bentukan  makna  yang  berasal  dari  masyarakat,  baik  karena  bersifat 
imperatif dari faktor-faktor yang berasal dari masyarakat, maupun berasal dari 
orientasi  kultural  pelaku media.  Dari sini  media dilihat  pada satu sisi  sebagai 
instrumen  dari  kekuasaan  (ekonomi  dan/atau  politik)  dengan  memproduksi 
kultur dominan untuk pengendalian (dominasi dan hegemoni) masyarakat, dan 
pada sisi lain dilihat sebagai institusi yang memiliki otonomi dan independensi 
dalam memproduksi budaya dalam masyarakat.  

Secara teoretis, media massa memegang peranan penting sebagai katalisator 
dalam masyarakat (Lasswell, 1934), bahkan teoretisi Marxis melihat media massa 
sebagai  piranti  yang  sangat  kuat  (a  powerfull  tool).6 Namun  seiring  dengan 
semakin  beragamnya  media  dan  semakin  berkembangnya  masyarakat, 
kebenaran teori-teori tersebut menjadi diragukan. Beberapa studi tentang media 
massa di Indonesia menunjukkan hasil yang sangat beragam.7

Dikaitkan dengan pembangunan nasional, pemetaan dampak media massa 
yang cukup memadai dikemukakan oleh John T. McNelly (Zulkifli,  1996) yang 
dikenal  dengan  McNelly’s  Four  Position,  yaitu:  (1)  sudut  pandang  nol  (null  
position) yang menyatakan bahwa media massa memiliki sedikit  peranan atau 

6  Magic  Bullet  Theories  yang  dikembangkan  pada  tahun  1920  menyatakan  bahwa  media 
mengarahkan  pikiran  orang  dan  memiliki  dampak  secara  instant  (Baran  &  Davis,  2000). 
Besarnya  kekuataan  media  massa  saat  melahirkan  kekhawatiran  bahwa  ide-ide  merupakan 
barang yang lebih fatal daripada senjata (Sukadental dalam Jurnal Audientia, Vol. 1 No. 3, 1993).

7   Djamin,  1978;  Ridwan,  1985,  Harmayn,  1990,  Zulkifli,  1996;  Evanita  et  all,  2003;   dan 
Krismantari, 2004.
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bahkan tidak memiliki peranan sama sekali dalam pembangunan nasional8; (2) 
sudut pandang antusias yang melihat media massa memiliki peran yang besar 
terhadap pembangunan suatu negara;9 (3)  cautions position  yang menganggap 
media  massa  memiliki  peranan  dalam  pembangunan  negara  namun  bukan 
sebagai elemen utama dalam menentukan ada tidaknya perubahan10; (4) sudut 
pandang pragmatik  yang melihat  bahwa berperan atau  tidaknya media massa 
terhadap pembangunan negara haruslah ditempatkan secara kontekstual.11

Berdasarkan  peta  di  atas,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  dalam  skala 
minimal sekalipun media massa memiliki  peran. Model  efek terbatas (limited 
effect  model)  yang  dianggap paling  minimal  dan  pesimis  dalam melihat  efek 
media massa menyatakan bahwa sekecil apapun media massa tetap memberikan 
efek.  Apalagi  jika  dikaitkan  dengan kenyataan dan  kondisi  sosial  dan  budaya 
masyarakat  Indonesia  yang  masih  terbatas  pendidikannya  dan  masih  kuat 
budaya paternalistiknya. Kenyataan ini diperkuat dengan adanya realitas sosial 
politik  di  Indonesia,  di  mana peran lembaga otoritatif  (trias  politica),  seperti 
eksekutif, legislatif, dan yudikatif belum melakukan perannya secara sempurna 
sehingga  media  massa  sebagai  the  fourth  estate akan  mendapat  tempat 
tersendiri.

Dengan demikian,  di  era  global  ini  nampaknya keberadaan media massa 
dalam masyarakat merupakan suatu kebutuhan yang bertimbal balik, masyarakat 
membutuhkan media massa untuk memenuhi kebutuhannya dan media massa 
sebagai  entitas  bisnis  juga  membutuhkan  masyarakat  yang  menjadi 
konsumennya untuk menjaga eksistensinya.

Sejalan dengan perubahan-perubahan politik besar yang terjadi sejak 1999, 
dan  berjalannya  konsolidasi  demokrasi,  maka  media  massa  nasionalpun 

8  Menurut  sudut  pandang nol,  kemajuan suatu  bangsa ditentukan oleh tingkat  melek huruf, 
pendidikan dan ekonomi.

9   Salah  satu  pendukung  sudut  pandang  antusias  adalah  Karl  W.  Deutsch  dalam  buku 
Nationalism  and  Sosial  Communications,  Deutsch  menyatakan: Mass  communication  is 
necessary to national consciousness, spirit and concerted national action.                  . 

10   Keyakinan  tentang  adanya  variable  lain  yang  ikut  menentukan pembangunan  bangsa  ini 
membawa  pada  upaya  pendalaman  dari  para  pendukungnya  melalui  suatu  penelitian  yang 
melahirkan  Two  steps  flow  of  communication  theory yang  menyatakan  bahwa  dalam 
penyampaian pesan suatu program pembangunan, selain media massa diperlukan kehadiran para 
pemimpin  informal  (informal  leader)  agar  pesan  yang  disampaikan dapat  diterima baik  oleh 
khalayaknya.

11  Menurut  sudut  pandang  pragmatik,  struktur  komunikasi  merupakan  cerminan  struktur 
masyarakat. Komunikasi berubah karena masyarakat berubah. Komunikasi  adalah fungsi  atau 
alat  masyarakat  yang selalu memperbaiki dan memperbaharui dirinya (Schramm, 1964,  Mass 
Media and National Development).
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mengalami perubahan-perubahan besar. Mulai disadari benarnya filosofi dasar 
bahwa tanpa adanya media massa yang independen dan bebas campur tangan 
negara, maka tidak ada demokrasi. Oleh karena itulah, UU Pers No. 40 Tahun 
1999  dan  UU  Penyiaran  No.  32  Tahun  2002  kemudian  ditetapkan  untuk 
menjamin kebebasan dan independensi media massa. Walaupun masih banyak 
tanda tanya apakah kedua undang-undang ini sudah cukup mampu menjamin 
pers sebagai kekuatan keempat (fourth estate) dari demokrasi. 

Media massa yang terjamin kebebasan dan independensinya pada gilirannya 
menguntungkan  semuanya,  baik  negara  maupun  masyarakat.  Walaupun 
seringkali dianggap merugikan kepentingan-kepentingan politik tertentu (vested 
interest),  namun  demikian  precision  journalism   (berdasarkan   investigative  
reporting),  justru  dapat  menjadi  semacam early  warning  sistem terhadap 
ancaman-ancaman  laten  terhadap  negara  dan  masyarakat,  termasuk  praktek-
praktek yang merongrong kekayaan rakyat seperti korupsi, kolusi dan nepotisme 
(KKN). 

Selanjutnya,  sebagai  proses  kinerja  pemaknaan  sosial,  budaya  tidak 
berlangsung dalam ruang kosong. Artinya, apa yang disebut budaya berlangsung 
dalam  kategori-kategori  ruang  waktu  tertentu,  memiliki  perjalanan  sejarah 
(historiositas), bukan proses yang hanya berlingkup individual, dan proses yang 
melibatkan kelompok. Kelompok itu bisa berupa etnik, ras, agama, bangsa dan 
kelompok usia. 

Menurut  Jan  Romein,  watak  berkembang  berdasarkan  pengalaman 
(common fate) dalam sejarah bangsa. Hal yang sama juga diucapkan oleh Ernts 
Cassirer  (1946),  bahwa  bangsa  tidak  dapat  dilepaskan  dari  pengalaman 
kehidupan  masyarakat  bangsanya.  Aktivitas  masyarakat  bangsa  dalam 
perkembangan  sejarahnya  banyak  berhubungan  dengan  pertumbuhan  negara 
bangsa (nation state). 

Clifford  Gertz  (1993)  mengakui  betapa  sulitnya  memahami  manusia 
Indonesia  yang  super  majemuk  yang  menghuni  beribu  pulau.  Kesulitannya 
adalah  bagaimana  memahami  manusia  Indonesia  lewat  pemetaan  panorama 
perjalanan sejarah yang penuh konflik, sejak zaman kerajaan sampai era krisis 
yang berkepanjangan.

J  de  Finance  (1991)  menyatakan  bahwa  etika  dan  moralitas  berkaitan 
dengan watak. Watak seseorang membuat orang itu berkepribadian, dan watak 
bangsa membentuk kepribadian bangsa. Untuk itu diperlukan semacam solusi 
untuk menanamkan dan memekarkan segala sesuatu yang bernilai positif  bagi 
perkembangan  watak  dan  kepribadian  bangsa.  Aspek-aspek  positif  itu  harus 
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diagendakan  dalam  rangka  menciptakan  sebuah  masyarakat  masa  depan 
Indonesia baru, masyarakat multikultur.

Watak  masyarakat  (sosial  character)  merupakan  satu  elemen dari  suatu 
watak  bangsa  atau  kepribadian  bangsa.  Danandjaja  (1998)  menyarankan 
penggabungan  gagasan  lama  tentang  sifat  adaptasi  pranata  sosial  terhadap 
kondisi lingkungan dengan modifikasi karakteriologi psiko-analitik. Teori Erich 
Fromm  mengenai  watak  masyarakat  mengakui  asumsi  transmisi  kebudayaan 
dalam  hal  membentuk  kepribadian  tipikal  atau  kepribadian  kolektif.  Namun 
Fromm  juga  mencoba  menjelaskan  fungsi-fungsi  sosio-historik  dari  tipe 
kepribadian  tersebut  yang  menghubungkan  kebudayaan  tipikal  dari  suatu 
kebudayaan  obyektif  yang  dihadapi  suatu  masyarakat.  Untuk  merumuskan 
hubungan tersebut secara efektif, suatu masyarakat perlu menerjemahkannya ke 
dalam unsur-unsur watak (traits) dari individu anggotanya agar mereka bersedia 
melaksanakan apa yang harus dilakukan.

Payung  besar  nasionalisme  sebagai  ideologi  yang  mencakup  prinsip 
kebebasan, kesatuan, dan kepribadian selaku orientasi nilai kehidupan kolektif 
suatu kelompok dalam usahanya merealisasikan tujuan pada awal pergerakannya 
difokuskan  pada  masalah  kesadaran  identitas,  pembentukan  solidaritas  lewat 
proses integrasi  dan mobilisasi lewat  organisasi  (Hertz,  1945).  Dalam konteks 
kekinian,  lembaga  yang  mampu  menjangkau  khalayak  luas  tanpa  hambatan 
(barier) ruang dan waktu adalah media massa. Televisi nasional, TVRI mampu 
menjangkau  hampir  sembilan  puluh  persen  masyarakat  Indonesia,  demikian 
halnya RRI sudah menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia. Daya jangkau 
yang luar biasa dari kedua media publik menjadikannya sangat strategis dalam 
mengembangkan  masyarakat  multikultur  yang  toleran  dan  egaliter  sehingga 
mampu  memperkokoh  persatuan  dan  kesatuan  yang  didasarkan  kesamaan 
pandangan, senasib sepenanggungan.

2. Strategi Optimalisasi Media Massa dalam Membangun 
Masyarakat Multikultur 

Media massa mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam membangun 
masyarakat  multikultur  karena  perannya  yang  sangat  potensial  untuk 
mengangkat  opini  publik  sekaligus  sebagai  wadah  berdialog  antarlapisan 
masyarakat.12 

12  Teori pengaturan agenda (agenda setting) yang dikemukakan oleh McCombs & Shaw (1972) 
menunjukkan kaitan antara urutan kadar penting suatu isue yang ditetapkan media dan urutan 
signifikansi yang diletakkan pada isue yang sama oleh publik. Studi Trenaman & McQuail (1961) 
juga  menunjukkan ada  bukti  kuat  yang  menunjukkan orang-orang  berpikir  tentang  apa  yang 
diberitahukan kepada mereka.
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Terkait  dengan  isu  keragaman  budaya  (multikulturalisme),  peran  media 
massa  seperti  pisau  bermata  dua,  berperan  positif  sekaligus  juga  berperan 
negatif.   Peran  positif  media  massa  berupa:  (1)  kontribusi  dalam 
menyebarluaskan dan memperkuat  kesepahaman antarwarga;  (2)  pemahaman 
terhadap  adanya  kemajemukan  sehingga  melahirkan  penghargaan  terhadap 
budaya lain;  (3) sebagai ajang publik  dalam mengaktualisasikan aspirasi  yang 
beragam;  (4)  sebagai  alat  kontrol  publik  masyarakat  dalam  mengendalikan 
seseorang, kelompok, golongan, atau lembaga dari perbutan sewenang-wenang, 
(5) meningkatkan kesadaran terhadap persoalan sosial, politik, dan lain-lain di 
lingkungannya. 

Peran  negatif  media  massa  dapat  berujud  sebagai  berikut:  (1)  media 
memiliki  dan kekuatan ’penghakiman’ sehingga penyampaian yang  stereotype, 
bias,  dan cenderung  imaging yang tidak sepenuhnya menggambarkan realitas 
bisa nampak seperti kebenaran yang terbantahkan; (2) media memiliki kekuatan 
untuk  menganggap  biasa  suatu  tindakan  kekerasan.  Program-program  yang 
menampilkan  kekerasan  yang  berbasiskan  etnis,  bahasa  dan  budaya  dapat 
mendorong  dan  memperkuat  kebencian  etnis  dan  perilaku  rasis;13 (3)  media 
memiliki  kekuatan  untuk  memprovokasi  berkembangnya  perasaan  kebencian 
melalui penyebutan pelaku atau korban berdasarkan etnis atau kelompok budaya 
tertentu;14 (4)  pemberitaan  yang  mereduksi  fakta  sehingga  menghasilkan 
kenyataan  semu  (false  reality),  yang  dapat  berakibat  menguntungkan 
kepentingan tertentu dan sekaligus merugikan kepentingan pihak lain

Selanjutnya, tidak dapat dipungkiri bahwa media massa memiliki hubungan 
timbal  balik  yang  saling  mempengaruhi  dengan  masyarakatnya.  Organisasi 
media massa yang relatif lebih modern dan mapan membuat posisi tawar media 
massa  menjadi  lebih  dominan  dalam  mempengaruhi  khalayak  dibandingkan 
dengan sebaliknya.

Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  ada  beberapa  catatan  yang  dapat 
dijadikan  rekomendasi  untuk  mengoptimalkan  peran  media  massa  dalam 
mengembangkan  masyarakat  multikultur,  yaitu  melalui  pengembangan 
paradigma  civic  journalism,  atau  public  journalism,  sebagaimana  ditawarkan 
ahli  komunikasi  Jay  Rosen  (1998)  atau  di  Indonesia  mengemuka  konsep 
jurnalisme makna15.

13  Sebagaimana  dijelaskan  dalam  the  Guidelines  for  the  Portrayal  of  Violence  on  BBC 
Programmes (1993) yang mengatakan bahwa: while the relationship between the violence on the 
screen and violence in real life is extremely complicated, and may not be that of direct cause-
and-effect, it must be borne in mind that violence in programmes may be imitated

14 Contoh mutakhir adalah kasusf Radio Mille Collines di Rwanda yang secara terbuka dan agresif 
memprovokasi pemirsa untuk terlibat dalam genosida, atau kejadian di Bosnia yang mendorong 
terjadinya ‘pembersihan etnis’ oleh etnis Serbia.
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Inti  paradigma  baru  pemberitaan  media  massa  adalah  selalu 
mengedepankan  kepentingan  bersama  dalam  setiap  liputannya,  tanpa 
mengabaikan  objektivitas  pemberitaan  itu  sendiri.  Berbagai  cara  yang  bisa 
ditempuh: (1) orientasi pemberitaan media massa lebih ditujukan ke signifikansi 
peristiwa  dibanding  popularitas  tokohnya;  (2)  media  massa  harus  menggeser 
pola berita dari sensasionalitas dariama ke utilitas (kemanfaatan) informasi;16 (3) 
media  massa  tidak  boleh  terpukau  oleh  'peristiwa',  tetapi  harus  memberi 
perhatian kepada 'kejadian';17 (4) media massa harus mampu memperkuat visi 
sosialnya  dengan  memfasilitasi  publik.  Untuk  kepentingan  ini,  media  massa 
dituntut memberi akses kontrol intern, dengan melibatkan perlunya pengawasan 
publik media terhadap yang disajikan; (5) mendorong pandangan kritis terhadap 
media massa, yang memacu gerakan pemantauan media (media watch) di tengah 
masyarakat. 18

Selanjutnya,  ditilik  dari  aspek  substansi  pesan  (content),  media  massa 
diharapkan  dapat  berpartisipasi  dalam  membangun  masyarakat  multikultur 
dengan cara sebagai berikut: Pertama, memperkenalkan dan menanamkan nilai-
nilai  egaliterisme,  toleransi  dalam  pluralisme  kepada  masyarakat.  Mudahnya 
orang  atau  kelompok  melakukan  tindak  kekerasan  terhadap  orang  atau 
kelompok  lain,  sesungguhnya  diawali  ketidaksabaran  dalam  menerima 
perbedaan-perbedaan pandangan ataupun pendapat sosial politik. Demikian pula 
dengan  masih  kuatnya  sikap-sikap  diskriminatif  dan  rasialisme  dalam 
masyarakat  kita.  Hal  ini  antara  lain  tidak  dapat  dilepaskan  dari  paradigma 
kehidupan  sosial  politik  masa  sebelum  reformasi  yang  sering  dianggap 
mencurigai perbedaan pendapat dalam masyarakat. Media massa dapat berperan 
dalam  memberikan  pemahaman  terhadap  pentingnya  membangun  proses 
kompromi dalam kehidupan masyarakat. Setiap sengketa dan perselisihan antara 
kelompok masyarakat dan negara, maupun antar kelompok-kelompok di dalam 

15 Jurnalisme makna diperkenalkan oleh Jacoeb Oetama pada pidato penerimaan penganugera-
haan Doktor Honoris Causa dalam Bidang Komunikasi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 
17 April 2003, judul pidatonya “Antara Jurnalisme Fakta dan Jurnalisme Makna”.

16 Maraknya tayangan infotainment nampaknya mulai menjadi kekhawatiran sebagian masyarakat 
karena pesan yang disampaikan nyaris tidak ada manfaatnya bagi publik. Fenomena infotainment 
nampaknya agak mirip dengan koran kuning (yellow press). Trend tersebut tak dapat dilepaskan 
dari  komersialisasi media massa yang bercirikan: isinya menghibur,  ringan serta menekankan 
human interest menyangkut kejahatan, kekerasan, dan skandal tokoh penting yang lebih bersifat 
sensasional (Schudson, 1987; Hughes, 1940; Curran et al., 1981). 

17 Demi kepentingan konsumennya (publik media), pers perlu memiliki kemampuan mengubah 
'kejadian'  menjadi 'peristiwa'.  Dalam konteks  media massa,  'peristiwa'  adalah 'kejadian'  besar 
yang  patut  diberitakan.  Sebaliknya,  'kejadian'  merupakan 'peristiwa'  kecil  yang  kurang punya 
manfaat untuk diberitakan, baik untuk kepentingan pengelola media massa, maupun publiknya.

18 Gerakan  itu  mencoba  menolak  terjadinya  pemihakan  media  massa  atas  dasar  nilai-nilai 
(kepentingan) dan ideologi tertentu, yang bertentangan dengan filosofi dan profesionalisme ideal 
media massa, yang bersifat universal.
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masyarakat  diharapkan  dapat  diselesaikan  di  dalam  kerangka  proses  hukum 
ataupun mediasi yang bersifat non-kekerasan.

Kedua,  adanya keperluan menanamkan nilai-nilai solidaritas sosial dalam 
masyarakat.  Perlu  ditanamkan bahwa demokrasi  bukan hanya soal  kebebasan 
dan persamaan, melainkan juga solidaritas sosial. Demikian yang tercakup dalam 
semboyan  awal  demokrasi  modern  pasca  revolusi  Perancis  (liberte,  egalite,  
freternite).  Kepedulian  pada  masyarakat  miskin  dan  tersisihkan,  misalnya 
merupakan satu  bentuk solidaritas sosial  yang mendukung demokrasi,  karena 
ikut  memberdayakan  kekuatan  masyarakat  sipil.  Media  massa  yang  ideal 
sebaiknya tidak hanya menyediakan halaman ataupun program acara yang hanya 
berpusat pada aktualitas ataupun menyajikan realitas keseharian, apalagi hanya 
disajikan dengan kurang memperhatikan nilai-nilai estetika melalui pendekatan 
yang tidak jarang cenderung dilebih-lebihkan. 

Ketiga,  kemampuan  “mengajak  tanpa menghakimi”  sehingga  masyarakat 
semakin dewasa dan arif dalam menghadapi kemajemukan dalam masyarakat. 

Alternatif Rencana Aksi

Di samping rekomendasi yang bersifat normatif,  diperlukan juga rencana 
aksi  yang  praktis  untuk  mengoptimalkan  keberadaan  media  massa  melalui 
strategi  media yang terencana, tepat dan terukur.  Diharapkan melalui  strategi 
media  tersebut  terjadi  perubahan  watak  dan  karakter  masyarakat  menuju 
masyarakat yang egalitarian, toleran, dan demokratis.

Strategi media yang dirumuskan dari hasil Studi Pengembangan Wajak Jati 
Diri  Bangsa Melalui  Media dapat diadaptasi untuk pengembangan masyarakat 
multikultur  dengan  cara  mengoptimalkan  kampanye  media  dan  manajemen 
berita (news management). Untuk mempermudah, ilustrasi skematik di bawah 
ini  mencoba  memetakan  strategi  media  dalam  mengembangkan  masyarakat 
multikultur.

PERTEMUAN 13 DAN 14

Topik Kuliah Penelitian Komunikasi Lintas Budaya
Materi Kuliah 1. Ruang lingkup penelitian KLB

2. Pelaksanaan penelitian lapangan 

atau field trip
Bentuk Kuliah 1. Diskusi dengan masyarakat atau kultur 

tertentu dan seberapa besar pengaruh 
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media massa yang menerpanya

2. Field  Trip atau  Kunjungan 

masyarakat/kultur tertentu
Tujuan Instruksional Khusus 1. Mahasiswa mengetahui perbedaan, 

persamaan, bidang-bidang atau 

ruang lingkup penelitian 

Komunikasi Lintas Budaya

2. Mahasiswa mengetahui dan, 

memahami penelitian bidang 

Komunikasi Lintas Budaya

3. Mahasiswa dapat membandingkan 

perbedaan dalam komunikasi antar 

budaya sebuah masyarakat atau 

kultur tertentu dan tingkat 

kepengaruhan atas peran media 

massa

A. Ruang Lingkup Penelitian Komunikasi Lintas Budaya

Penelitian Komunikasi Lintas Budaya memfokuskan perhatian pada bagaimana 

budaya-budaya  yang  berbeda  berinteraksi  dengan  proses  komunikasi;  bagaimana 

komponen-komponen komunikasi berinteraksi dengan  komponen-komponen budaya.

Komponen-komponen Budaya

Disiplin  yang  menelaah  komponen-komponen  budaya  adalah  antropologi 

budaya,  sehingga  penelitian  Komunikasi  Lintas  Budaya  harus  mengacu  pada  disiplin 

tersebut dalam mengidentifikasi dan mendeskripsikan komponen budaya.

Asante mengemukakan enam komponen budaya yang penting:

1. Komponen Pandangan Dunia.

Setiap  budaya  punya  caranya  yang  khas  dalam  memandang  dunia-dalam 

memahami,  menafsirkan  dan  menilai  dunia.  Ketika  Komunikasi  Lintas  Budaya 

terjadi,  pandangan  dunia  akan  mempengaruhi  proses  penyandian  dan  pengalih 
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sandian.  Pandangan dunia  juga dapat  dipakai  untuk memdiagnosis  “noise”  yang 

terjadi dan menunjukkan “terapi”-nya.

2. Komponen Kepercayaan (beliefs). 

Salah satu unsur kepercayaan yang sangat penting dalam komunikasi lintas kultural 

adalah citra (image) kita dengan komunikasi dari budaya lain. Citra mempengaruhi 

perilaku  kita  dalam  hubungannya  dengan  orang  yang  citranya  kita  miliki.  Citra 

menentukan desain pesan komunikasi kita.

3. Komponen nilai.

Sistem  nilai  masyarakat  dalam  budaya  tertentu  mempengaruhi  cara  berpikir 

anggota-anggotanya. Spranger mengemukakan kategori nilai yang terkenal antara 

lain:  nilai  ilmiah,  nilai  religius,  nilai  ekonomis,  nilai  estetis,  nilai  politis  dan nilai 

sosial.

4. Nilai sejarah

Lewat  sejarah  yang  mereka  ketahui,  anggota  masyarakat  saling  bertukar  pesan 

dalam Komunikasi Lintas Budaya.

5. Komponen Mitologi.

   Mitologi  suatu  kelompok  budaya  memberikan  pada  kelompok  pemahaman 

hubungan-hubungan,  yakni,  hubungan  orang  dengan  orang,  orang  dengan 

kelompok luar, dan orang dengan kekuatan alami.

5. Komponen otoritas status. 

Setiap  budaya mempunyai  caranya sendiri  dalam mendiskusikan  otoritas  status. 

Bersamaan dengan otoritas  status ada permainan peran yang ditentukan secara 

normatif.

B. Bagaimana penelitian Komunikasi Lintas Budaya dilakukan?

Selama  ini  penelitian  Komunikasi  Lintas  Budaya  memiliki  kelemahan  yang 

diakibatkan  oleh  karena  telah  melanggar  asas  perbedaan.  Ada  lima  kelemahan 

penelitian Komunikasi Lintas Budaya menurut Tulsi B. Saral (1979), yaitu:
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1. Dalam budaya Barat, tekanan terlalu banyak pada penggunaan indera visual dan 

auditif; padahal setiap bangsa berbeda dalam mengindera stimuli.

2. Hampir  semua  studi  Komunikasi  Lintas  Budaya terbatas  pada  apa  yang  dapat 

dipersepsi atau diekspresikan.

3. Penelitian  juga  bertumpu  pada  apa  yang  dianggap  sebagai  objektif  truth. 

Pandangan dunia tentang realitas tunggal menguasai asumsi-asumsi penelitian

4. Para  teoritisi  barat,  cenderung  memisalahkan  jiwa  dari  tubuh,  individu  dari 

lingkungan, kesadaran individu dari kesadaran kosmisal.

5. Kebanyakan  studi  komunikasi  didasarkan  pada  model  linear  yang  mekanistis. 

Model ini sangatlah tidak cocok untuk melukiskan Komunikasi Lintas Budaya yang 

holistik.

C. Pemilihan Paradigma: Positivistik atau Naturalistik  

Positivisme ditegakkan pada logika – empirisme.  Dimana sesuatu dipandang 

ada bila dapat diukur; bila dapat dihitung dengan bilangan.

Untuk Komunikasi Lintas Budaya pengukuran misalnya bisa dilakukan dengan 

menggunakan  skala  world  minded  attitudes  dari  Sampson  dan  Smith  atau 

internasionalism dari Free dan Cantrill.

Paradigma positivisme  –  yang  mengasumsikan  realitas  tunggal,  objektif  dan 

identik  –  sangat  bertentangan  dengan  asumsi  perbedaan  dalam  Komunikasi  Lintas 

Budaya. Dalam positivisme realitas dikonstruksi seperri yang dikehendaki peneliti bukan 

seperti yang dikehendaki responden.

Dalam  perkembangannya  kemudian  muncul  paradigma  naturalistik  sebagai 

reaksi terhadap paradigma positivisme.

Paradigma ini beranggapan bahwa realitas adalah hasil konstruksi kita; karena 

setiap orang mengkonstruksi realitas kita mengenal banyak realitas. Pengamat dan yang 

diamati berhubungan secar interaktif, saling mempengaruhi.

Tujuan  penelitian  tidak  lagi  memperoleh  pengetahuan  nomothetik (hukum-

hukum yang dapat digeneralisaikan) tetapi mencari dan mengembangkan pengetahuan 
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idiografik (penjelasan tentang kasus-kasus. Terakhir, penelitian naturalistik selalu terikat 

dengan nilia-nilai (value-bound).

Paradigma naturalistik  lebih  relevan  lagi  dengan penelitian  komunikasi  yang 

melihat komunikasi  sebagai  proses.  Dan juga sangat  relevan untuk digunakan dalam 

penelitian Komunikasi Lintas Budaya.

Untuk uraian lebih lanjut tentang kedua metode penelitian tersebut maka bisa 

dibaca  dalam  berbagai  buku  metode  penelitian  sosial  yang  ada  di  antaranya  buku 

Metode  Penelitian  Komunikasi  karya  Jalaluddin  rakhmat  dan  Metode  Penelitian 

kualitatif karya L.L. Moleong.

D. Pentingnya Field Trip Dalam Kuliah KLB

Setiap  perkuliahan  yang  hanya  bersifat  teoritik  sangat  dimungkinkan 

pesertanya  akan  mengalami  kesulitan  dalam  mendeskripsikan  pemahamannya  pada 

tingkat realitas/kenyataan yang sesungguhnya.  Oleh karena itu,  sebuah cara/metode 

yang  tepat  dan  efektif  perlulah  dipilih  yang  akan  memungkinkan  mahasiswa 

memahami,  melihat  dan  sekaligus  mengaplikasikan  berbagai  teori  dan  pemahaman 

Komunikasi  Lintas  Budaya  secara  langsung  dalam  sebuah  masyarakat  yang  berbeda 

budaya.

Hal lain yang menjadikan  field trip sebagai sebuah metode yang urgen adalah 

mahasiswa  akan  melihat  secara  langsung  pengaruh  media  massa  dalam  pewarisan 

budaya yang berbeda generasi. Sehingga mahasiswa akan mampu menggambarkan dan 

membandingkan  perbedaan  budaya  yang  ada  dengan  budaya  yang  lain.  Termasuk 

perbedaan  budayanya  sendiri.  Tujuan  penting  lain  adalah  mahasiswa  akan  mampu 

menghargai  perbedaan  budaya  tersebut  dan  justru  pada  intinya  akan  melahirkan 

masyarakat  yang  menerima  perbedaan  masing-masing  budaya  demi  tercapainya 

masyarakat  plural  dan  multikultur  sehingga  akan semakin  menududukan  poisis  ilmu 

komunikasi sebagai salah satu cara terciptanya negara kesatuan. 
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	Adapun budaya itu sendiri berkenaan dengan cara hidup manusia. Bahasa, persahabatan, kebiasaan makan, praktik komunikasi, tindakan-tindakan sosial, kegiatan-kegiatan ekonomi dan politik dan teknologi semuanya didasarkan pada pola-pola budaya yang ada di masyarakat. Budaya adalah suatu konsep yang membangkitkan minat. Secara formal budaya didefinisikan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, agama, waktu, peranan, hubungan ruang, konsep alam semesta, objek-objek materi dan milik yang diperoleh sekelompok besar orang dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok (Mulyana, 1996:18).
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	Individu-individu sangat cenderung menerima dan mempercayai apa yang dikatakan budaya mereka. Mereka dipengaruhi oleh adat dan pengetahuan masyarakat dimana mereka tinggal dan dibesarkan, terlepas dari bagaimana validitas objektif masukan dan penanaman budaya ini pada dirinya. Individu-individu itu cenderung mengabaikan atau menolak apa yang bertentangan dengan “kebenaran” kultural atau bertentangan dengan kepercayaan-kepercayaannya. Inilah yang seringkali merupakan landasan bagi prasangka yang tumbuh di antara anggota-anggota kelompok lain, bagi penolakan untuk berubah ketika gagasan-gagasan yang sudah mapan menghadapi tantangan.
	Setiap budaya memberi identitas kepada sekolompok orang tertentu sehingga jika kita ingin lebih mudah memahami perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam masing-masing budaya tersebut paling tidak kita harus mampu untuk mengidentifikasi identitas dari masing-masing budaya tersebut yang antara lain terlihat pada:
	Komunikasi dan Bahasa
	Sistem komunikasi, verbal maupun nonverbal, membedakan suatu kelompok dari kelompok lainnya. Terdapat banyak sekali bahasa verbal diseluruh dunia ini demikian pula bahasa nonverbal, meskipun bahasa tubuh (nonverbal) sering dianggap bersifat universal namun perwujudannya sering berbeda secara lokal.
	Pakaian dan Penampilan
	Pakaian dan penampilan ini meliputi pakaian dan dandanan luar juga dekorasi tubuh yang cenderung berbeda secara kultural.
	Makanan dan Kebiasaan Makan
	Cara memilih, menyiapkan, menyajikan dan memakan makanan sering berbeda antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Subkultur-subkultur juga dapat dianalisis dari perspektif ini, seperti ruang makan eksekutif, asrama tentara, ruang minum teh wanita, dan restoran vegetarian.
	Waktu dan Kesadaran akan waktu
	Kesadaran akan waktu berbeda antara budaya yang satu dengan budaya lainnya. Sebagian orang tepat waktu dan sebagian lainnya merelatifkan waktu.
	Penghargaan dan Pengakuan
	Suatu cara untuk mengamati suatu budaya adalah dengan memperhatikan cara dan metode memberikan pujian bagi perbuatan-perbuatan baik dan berani, lama pengabdian atau bentuk-bentuk lain penyelesaian tugas.
	Hubungan-Hubungan
	Budaya juga mengatur hubungan-hubungan manusia dan hubungan-hubungan organisasi berdasarkan usia, jenis kelamin, status, kekeluargaan, kekayaan, kekuasaan, dan kebijaksanaan.
	Nilai dan Norma
	Berdasarkan sistem nilai yang dianutnya, suatu budaya  menentukan norma-norma perilaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Aturan ini bisa berkenaan dengan berbagai hal, mulai dari etika kerja atau kesenangan hingga kepatuhan mutlak atau kebolehan bagi anak-anak; dari penyerahan istri secara kaku kepada suaminya hingga kebebasan wanita secara total.
	Rasa Diri dan Ruang
	Kenyamanan yang dimiliki seseorang atas dirinya bisa diekspresikan secara berbeda oleh masing-masing budaya. Beberapa budaya sangat terstruktur dan formal, sementara budaya linnya lebih lentur dan informal. Beberapa budaya sangat tertutup dan menentukan tempat seseorang secara persis, sementara budaya-budaya lain lebih terbuka dan berubah.
	Proses mental dan belajar
	Beberapa budaya menekankan aspek perkembangan otak ketimbang aspek lainnya sehingga orang dapat mengamati perbedaan-perbedaan yang mencolok dalam cara orang-orang berpikir dan belajar.
	Kepercayaan dan sikap
	Semua budaya tampaknya mempunyai perhatian terhadap hal-hal supernatural yang jelas dalam agama-agama dan praktik keagamaan atau kepercayaan mereka.
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	A.Beberapa Aspek Terapan Komunikasi Lintas Budaya
	B.Prinsip dan strategi pelaksanaan
	PERTEMUAN 11
	Topik Kuliah
	Pola Budaya
	Sesuai tujuannya dengan mempelajari Komunikasi Lintas Budaya kita dapat mengetahui varian kebudayaan yang mempengaruhi cara seorang komunikator dan komunikan berkomunikasi. Salah satu aspek utama yang harus dipelajari adalah pola budaya atau orientasi budaya (Cultural Pattern). Pertama kali dikenalkan oleh Ruth Bennedict (1934) yang menyatakan bahwa kebudayaan merupakan cara-cara yang menjadi dasar kehidupan manusia yang ditampilkan melalui karakteristik kebudayaan yang unik. Katanya, keunikan itu dimunculkan oleh individu karena secara psikologis manusia dipengaruhi oleh sekelompok orang tertentu yang telah membuat konfigurasi khusus dari kebudayaan mereka dan menjadikan konfigurasi itu sebagai sifat-sifat kebudayaan kelompok tersebut.
	Pola-pola budaya itu tidak dapat dilihat atau dialami sebab pola-pola itu terdiri dari pikiran, gagasan, bahkan filosofi yang ada dalam akal manusia. Pola-pola budaya umumnya dibentuk oleh nilai, kepercayaan atau keyakinan dan norma (aturan).
	Ada enam Pola Dasar Perbedaan Budaya menurut DuPraw (2001) yaitu :
	1.Corak komunikasi yang berbeda
	2.Sikap yang berbeda terhadap konflik
	3.Pendekatan yang berbeda dalam menyempurnakan tugas
	4.Corak pengambilan keputusan yang berbeda
	5.Sikap yang berbeda dalam menyingkap sesuatu
	6.Pendekatan yang berbeda dalam mengetahui sesuatu
	Menurut Edward T Hall, sebuah kebudayaan yang memiliki derajat kesulitan yang tinggi dalam mengkomunikasikan pesan disebut High Context Cultural (HCC), sebaliknya kebudayaan yang memiliki derajat kesulitan yang rendah dalam mengkomunikasikan pesan disebut Low Context Cultural (LCC). Para anggota kebudayaan HCC sangat mengharapkan agar kita mengunakan cara-cara yang lebih praktis sehingga mereka dapat mengakses informasi secara cepat. Hal ini dikarenakan kebudayaan HCC umumnya bersifat implisit, dimungkinkan hal itu sudah ada dalam nilai-nilai, norma dan sistem kepercayaan mereka. Sebaliknya, para anggota kebudayaan LCC sangat mengharapkan agar kita tidak perlu menggunakan cara-cara praktis dengan maksud menolong mereka mengakses informasi, karena kebudayaan LCC ini umumnya eksplisit maka cukuplah informasi secara garis besar yang perlu disampaikan.
	Beberapa Aplikasi HCC dan LCC menurut Stella Ting Toomey (1988) :
	1. persepsi terhadap isu dan orang yang menyebarkan isu
	LCC akan memisahkan orang dengan isu.
	HCC mengalami  kesulitan memisahkan antara isu dan siapa yang menyebarkan.
	2. Persepsi terhadap relasi antarpribadi dalam tugas
	LCC memandang relasi antarpribadi dalam tugas bersifat formal dan impersonal
	HCC menganggap relasi antarpribadi dalam tugas lebih sebagai bagian dari relasi sosial sehingga kadang-kadang tidak bersifat tugas saja.
	3. Persepsi terhadap kelogisan informasi
	LCC tidak menyukai informasi yang cenderung tidak dimengerti, karena utamanya adalah rasionalitas.
	HCC tidak terlalu menyukai sesuatu yang terlalu rasional, kerena kecenderungannya lebih menyukai yang bersifat emosi dalam mengakses informasi.
	4. persepsi terhadap gaya komunikasi
	LCC sering memakai gaya komunikasi langsung, lebih mengutamakan pertukaran informasi secara verbal dan bersifat formal, langsung, tatap muka dan tanpa basa-basi langsung ke tujuan.
	HCC gaya komunikasinya kurang formal, didominasi non verbal dan sering menggunakan basa-basi dan ritual.
	5. Persepsi terhadap pola negosiasi
	LCC cenderung melakukan negosiasi yang bersifat linear dan logis dalam menyelesaikan masalah
	HCC menyukai perundingan yang halus, meninggalkan konfrontasi dalam menyelesaikan konflik, lebih menggunkan relasi antarmanusia, emosi budaya dan pendekatan human relations.
	6. persepsi terhadap informasi tentang individu
	LCC lebih mengutamakan informasi tentang seorang individu, harus lengkap tidak mengutamakan pertimbangan latar belakang individu keanggotaan.
	HCC lebih menekankan kehadiran seorang individu dengan dukungan faktor sosial, tidak peduli siapa dia, kerja apa karena yang penting adalah loyalitas kelompoknya.
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