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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Komunikasi Antarbudaya 

 Dalam ilmu sosial, individu merupakan bagian terkecil dalam sebuah 

masyarakat yang di dalamnya terkandung identitas masing-masing. Identitas 

tersebut yang kemudian membedakan antara individu yang satu dengan individu 

yang lain. Identitas dari individu dibedakan menjadi dua yaitu dilihat dari segi 

genotip atau yang sering kita lihat sebagai faktor  bawaan dari keturunan dan 

yang kedua adalah faktor fenotip atau yang sering kita lihat dari pengaruh 

lingkungan sekitar. Melalui paparan di atas dapat ditarik benang merah seperti 

apa yang telah dikemukakan oleh Nursid Sumaatmadja (Purnomo,2010:19) 

kepribadian merupakan keseluruhan perilaku individu hasil interaksi antara 

potensi-potensi biologis-psikologis-fisikal bawaan dengan rangkaian situasi 

lingkungannya, yang terungkap lewat tindakan, perbuatan serta reaksi mental 

psikologisnya ketika mendapatkan rangsangan dari lingkungannya. 

Manusia baik sebagai seorang pribadi ataupun sebagai bagian dari 

masyarakat dalam kaitannya dengan mahkluk sosial dikelilingi oleh berbagai 

masalah yang membuat adanya ketegangan baik antara diri sendiri ataupun orang 

lain. Oleh karenanya manusia dengan manusia yang lain selalu memiliki adanya 

perbedaan dan terdapat juga adanya kesamaan. Sebagai salah satu hal yang sangat 

dilihat dari segi perbedaan dan kesamaan adalah dalam hal kebudayaan. Budaya 

merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah 

kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari 

banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, 

bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni (Mulyana,2005:237). 

Sedangkan kebudayaan itu sendiri menurut Edward Burnett Tylor 

(Liliweri,2002:107) sebuah kompleks dari keseluruhan pengetahuan, 
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kepercayaan, kesenian, hukum, adat istiadat, dan setiap kemampuan lain dan 

kebiasaan yang dimiliki oleh manusia sebagai anggota masyarakat. 

Manusia dan masyarakat adalah satu bagian yang tidak dapat 

dipisahkan, dimana dalam sebuah masyarakat terbentuk dari kumpulan-kumpulan 

manusia itu sendiri. Dalam kehidupan bermasyarakat manusia dituntut untuk 

mampu bertindak dengan sesamanya dengan didasari adanya perbedaan 

kebudayaan yang berbeda-beda, dan hal inilah yang disebut dengan interaksi 

sosial. Interaksi sosial yang dilakukan individu di dalam masyarakat dan 

lingkungannya ini dapat disebut juga komunikasi antar budaya. Seperti yang 

diungkapkan oleh Andrea Rich dan Dennis dalam (Liliweri,2003:10-11), 

komunikasi antarbudaya adalah komunikasi antara orang-orang beda kebudayaan, 

misalnya antar suku bangsa, etnis dan ras dan antar kelas sosial. Komunikasi 

antarbudaya terjadi di antara produser pesan dan penerima pesan yang latar 

belakang kebudayaannya berbeda. Ketika semakin besar perbedaan yang ada 

dalam berkomunikasi hal ini berarti juga akan semakin besar kehilangan 

kesempatan untuk merumuskan kepastian dalam komunikasi yang efektif. Dalam 

hal ini kebudayaan yang menjadi latar belakang kita dalam berkomunikasi akan 

mempengaruhi kita saat melakukan proses komunikasi dengan individu lainnya. 

Melihat adanya komunikasi antarbudaya berarti melihat budaya dalam 

wujud kepercayaan, minat dan kebiasaan. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut 

adalah : 

• komunikasi dilakukan dalam suatu konteks yang cepat 

• subjektivitas dan objektifitas dalam komunikasi antarbudaya 

• kebiasaan percakapan dalam berbagai etnis dalam bentuk dialek, aksen, 

nilai dan sikap yang menjadi identitas sebuah etnis.  

Oleh sebab itu komunikasi antarbudaya dilakukan antara lain untuk menyatakan 
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identitas social, integrasi sosial, menambah pengetahuan dan melepaskan diri, 

Gundykunst dan Kim dalam (Liliweri,2003:25-26). Di dalam sebuah budaya, 

etnis merupakan kepercayaan mengenai tata cara yang ada di dalam individu 

mengenai budayanya (Devito,2007:53). 

  Kehidupan bermasyarakat dengan banyak individu-individu lain yang 

mempunyai kesamaan atau perbedaan latar belakang membuat manusia 

mengkotak-kotakan dirinya sehingga sering terjadi adanya penindasan atau 

kekerasan. Secara garis besar perbedaan kebudayaan dilihat dari faktor nilai dan 

norma dan kemudian sampai pada hal yang paling kecil yaitu sebuah 

kepercayaan, kebiasaan , ketertarikan dan minat individu. Tujuan dalam 

komunikasi antarbudaya yang dipaparkan oleh Gundykunst dan Kim 

(Liliweri,2003:19) ini adalah untuk mengurangi ketidakpastian terhadap 

seseorang individu baru dikenal. Untuk dapat mengurangi ketidakpastian tersebut 

maka perlu adanya pendekatan psikologi sosial yaitu dengan berkomunikasi 

langsung atau melakukan wawancara atau tanya jawab dan mencari tau langkah 

individu lawan dan kemudian mengubah perilaku sehingga akomodasi dengan 

lawan bicara terjadi. Dengan kata lain, menurut Gundykunst dan Kim ( Liliweri, 

2003:19-20) terdapat tiga tahapan interaksi untuk mengurangi ketidakpastian 

tersebut, yaitu : 

• Pra kontak atau pembentukan kesan melalui symbol verbal maupun non 

verbal 

• Initial contact and impression, yakni tanggapan lanjutan atas kesan yang 

muncul dari kontak awal tersebut. 

• Closure, mulai membuka diri melalui atribusi dan pengembangan 

kepribadian implisit. Hal ini dilakukan agar masing-masing individu 

mampu mengerti dan memahami karakter individu lain. 
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Hal lain yang dipaparkan adalah mengenai kompleksitas kognitif yang dapat 

mempengaruhi komunikasi yang efektif. Semakin besar seseorang menyampaikan 

pesan secara kompleks maka semakin besar pula mencapai komunikasi yang 

efektif dan begitu pula sebaliknya (Liliweri,2003:266-268). 

2.2 Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi interpersonal adalah pertukaran informasi di antara 

seseorang dengan paling kurang seorang lainnya atau biasanya di antara dua 

orang yang dapat langsung diketahui balikannya (Muhammad, 2005,158-159). 

Komunikasi interpersonal dapat diklasifikasikan menjadi interaksi intim, 

percakapan sosial, interogasi atau pemeriksaan dan wawancara. Menurut Drs. 

Jalaluddin Rahmat, M.Sc. lewat bukunya yang berjudul Psikologi Komunikasi 

(Rakhmant 2007 : 79 – 129), dia menjelaskan tentang sistem dalam komunikasi 

interpersonal yaitu : 

1. Persepsi Interpersonal 

Persepsi adalah memberikan makna pada stimuli inderawi, atau 

menafsirkan informasi inderawi. Persepsi interpersonal adalah 

memberikan makna terhadap stimuli inderawi yang berasal dari 

seorang komunikan yang berupa pesan verbal dan nonverbal.  

2.   Konsep Diri 

Konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita. 

Konsep diri yang positif, ditandai dengan lima hal, yaitu dengan yakin 

akan kemampuan mengatasi masalah, merasa setara dengan orang lain, 

menerima pujian tanpa rasa malu, menyadari bahwa setiap orang 

mempunyai berbagai perasaan, keinginan dan perilaku yang tidak 

seluruhnya disetujui oleh masyarakat, dan mampu memperbaiki 
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dirinya karena ia sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian 

yang tidak disenanginya dan berusaha mengubah. 

3. Atraksi Interpersonal 

Atraksi interpersonal adalah kesukaan pada orang lain, sikap positif 

dan daya tarik seseorang. Komunikasi antarpribadi dipengaruhi atraksi 

interpersonal dalam hal : 

a. Penafsiran pesan dan penilaian, pendapat dan penilaian kita 

terhadap orang lain tidak semata-mata berdasarkan 

pertimbangan rasional tetapi juga secara emosional. Hal itu 

berarti bahwa kita dapat menilai seseorang baik atau buruknya 

tergantung dari sikap positif atau negatif orang tersebut. 

b. Efektivitas komunikasi, hal ini berarti bahwa komunikasi dapat 

dikatakan menjadi komunikasi yang efektif jika terdapat 

kenyamanan atau kesenangan terhadap komunikan. Hal itu 

akan berbanding terbalik ketika seseorang merasa tidak 

nyaman dan senang dalam situasi tersebut maka akan lebih 

memilih untuk menghindari komunikasi.  

4. Hubungan Interpersonal. 

Hubungan interpersonal dapat diartikan sebagai hubungan antara 

seseorang dengan orang lain. Hubungan interpersonal yang baik akan 

menumbuhkan keterbukaan orang untuk mengungkapkan dirinya, 

makin cermat persepsinya tentang orang lain dan persepsi dirinya, 

sehingga makin efektif komunikasi yang berlangsung di antara 

komunikan. Dengan kata lain sama dengan halnya yang diungkapkan 

oleh Bonchner (Tubbs dan Moss Sylvia,2001:16) bahwa hubungan 

antarpersonal berkenan dengan proses pembentukan hubungan 
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perorangan, yaitu suatu ikatan yang mendekatkan, mendalam, pribadi 

dan intim.   

 

2.2.1 Proses Komunikasi Interpersonal 

Dalam kaitannya dengan hubungan interpersonal, pengertian dan riset 

teori interpersonal terfokus pada kecemburuan dimana kecemburuan adalah suatu 

reaksi ke ancaman hubungan. Seseorang akan merasakan cemburu ketika 

pasangannya sedang menjahui atau menjalani hubungan dengan individu lain  

(Devito,2007:270). Dalam sebuah hubungan di dalam komunikasi terdapat 

beberapa alasan secara umum mengapa seorang individu menjalin hubungan yaitu  

(Devito.2007:226-227) : 

1. Mengurangi kesepian. 

2. Membutuhkan dorongan dari individu lain,  

3. Memperoleh pengetahuan tentang diri sendiri melalui interaksi dengan 

orang lain. 

4. Memaksimalkan kesenangan dan mengurangi rasa sakit  

Devito (2007:260) membagi hubungan interpersonal menjadi empat konten, yaitu 

pertemanan, cinta, keluarga dan teman kerja. Dalam kaitannya dengan hubungan 

berpacaran antarpersonal maka dari ke empat konten hanya mengenai hubungan 

cinta yang lebih difokuskan. Di dalam komunikasi interpersonal terdapat tahapan 

seseorang melakukan komunikasi dengan yang lain , yaitu (Devito,2007:219) : 

1) Perkenalan. Dari perkenalan sebuah komunikasi interpersonal dibagi 

menjadi dua yaitu tahapan presepsi dan interaksi. Persepsi dimaksudkan 

pada pandangan individu terhadap individu lain, sedangkan interkasi 

adalah proses komunikasi interpersonal ketika belum adanya pengetahuan 

satu sama lain. 
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2) Keterlibatan. Keterlibatan dalam proses komunikasi interpersonal 

merupakan tahapan yang dimana masing-masing individu belajar 

mengenai individu tersebut. Di dalam keterlibatan terdapat dua tahapan 

yaitu pengujian dan memperkuat. Pengujian dimaksudkan untuk lebih 

mengenal individu dengan latar belakang kebudayaannya sedangkan 

memperkuat adalah individu memperkuat komunikasi interpersonal bisa 

dalam sebuah hubungan pacaran. 

3) Intim. Komitmen antarpribadi termasuk dalam tahapan intim, dimana 

masing-masing individu berjanji dalam sebuah komitmen untuk tetap 

setia, menjaga, dan bersama-sama. 

4) Permasalahan. Ketika dalam hubungan berpacaran masuk dalam tahapan 

yang paling rumit yaitu terjadi permasalahan dalam hubungan pacaran 

maka yang nanti akan ditemui dalah tahapan ini adalah pembusukan 

hubungan antarpribadi dan ketidakpuasan hubungan antarpribadi. 

5) Perbaikan. Tahapan selanjutnya ketika permasalahan terjadi adalah 

memperbaiki hubungan yang telah rusak oleh masalah, yaitu perbaikan 

hubungan antarpribadi. 

6) Keputusan atau pemutusan. Tahapan selanjutnya ketika permasalahan 

terjadi adalah pemutusan. Pemutusan dilakukan ketika kita memilih untuk 

tidak ingin memperbaiki kerusakan dalam hubungan antarpribadi. 

Pemutusan ini termasuk dalam pemutusan hubungan antarpribadi dan 

dalam hubungan social 
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Gambar 5.1 

Enam tahapan sebuah hubungan antarpribadi 

 

Dalam sebuah proses komunikasi interpersonal terdapat empat elemen 

penting yaitu, sumber, pesan, media dan penerima pesan. Sumber atau yang 

mengirimkan pesan merupakan seorang individu yang mempunyai tujuan tertentu 

dan memiliki latar belakang tertentu seperti etnis dan agama. Pesan merupakan 

suatu hal yang akan disampaikan dan mempengaruhi penerima pesan. Hal ini bisa 
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bersifat negatif ataupun positif sesuai dengan latar belakang dari pengirim pesan 

atau sumber. Dari pesan kemudian disampaikan kepada si penerima pesan melalui 

media, media merupakan elemen dari proses komunikasi yang berada di tengah 

antara sumber dan penerima pesan. Sedangkan penerima pesan adalah individu 

yang dituju oleh sumber, penerima pesan juga bisa menjadi sumber ketika pesan 

yang dia terima kemudian dia respon dengan informasi atau pertanyaan lain, hal 

ini nantinya yang akan disebut sebagai feedback ( Devito,2007:9-20). Oleh karena 

itu terdapat beberapa hal yang mempengaruhi proses komunikasi interpersonal, 

yaitu (Devito,2007:56) : 

1) Konsep Diri. Konsep diri merupakan gambaran tentang siapa masing-masing 

individu, yang terdiri dari perasaan, pemikiran, sikap dan perilaku individu 

mengenai suatu hal. 

2) Pandangan Orang Lain. Pandangan orang lain merupakan pendapat orang lain 

mengenai sikap ataupun fisik dari masing-masing individu. Jadi apa yang 

individu pikirkan mengenai dirinya belum tentu sama dengan apa yang orang 

lain pikirkan mengenai individu tersebut. 

3) Sosial. Untuk dapat mengembangkan diri dalam berkomunikasi maka 

lingkungan sosial merupakan pengaruh yang dapat mempengaruhui individu 

dalam melakukan proses komunikasi. 

4) Budaya. Budaya merupakan hal yang sangat dekat dengan individu, budaya 

seperti orang tua, guru dan media yang mengajarkan individu dengan berbagai 

cara dan macam-macam kepercayaan yang menghasilkan nilai dan sikap 

untuk berhasil dalam melakukan proses komunikasi.  
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2.2.2 Tujuan Komunikasi Interpersonal 

Tujuan dari komunikasi interpersonal menurut Devito ( 2007:7-8). 

adalah : 

1. Dengan melakukan komunikasi interpersonal dapat membantu seorang 

individu untuk berbicara mengenai dirinya kepada individu lain dan 

berharap mendapatkan respon dan juga pendapat individu tersebut 

mengenai diri kita, perilaku kita dan perasaan kita. 

2. Melalui komunikasi interpersonal juga dapat belajar mengenai pendapat 

orang lain mengenai masing-masing pribadi sehingga akan terlihat 

seseorang yang menyukai atau tidak. 

3. Komunikasi interpersonal membantu menghubungkan dimana kebutuhan 

terbesar masing-masing individu adalah untuk memelihara hubungan erat 

pada individu lain. Setiap individu mempunyai keinginan untuk 

merasakan disukai dan dicintai oleh individu lain dan sebaliknya juga suka 

dan cinta terhadapa individu lain. 

4. Untuk menghibur. Maksudnya adalah dalam melakukan komunikasi 

interpersonal dapat mengurangi kesendirian dan tekanan dalam suatu 

masalah disetiap individu sehingga merasakan kesenangan. 

Dari proses dan tujuan komunikasi antarpribadi yang sudah ada maka 

dapat dilihat efektivitas komunikasi antarpribadi. Menurut Devito (2007:18-20) 

efektivitas komunikasi antarpribadi dapat tercapai ketika seorang individu 

mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan individu lain. Hal ini berarti 

bagaimana seorang individu mempunyai pengetahuan mengenai individu lain dan 

pengetahuan dalam menyesuaikan diri dengan individu lain. Selain itu juga 

mampu berinteraksi dalam topik komunikasi yang berbeda-beda serta mampu 

menciptakan topik tersebut. 
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Dari semua konten kualitas hubungan antar pribadi dalam kaitannya 

dengan penelitian ini maka difokuskan dalam hubungan cinta antar individu. 

Menurut Dindia dan Timmerman ( Devito,2007:265) cinta adalah suatu perasaan 

yang ditandai oleh sikap peduli dalam keakraban, penderitaan, dan komitmen. Hal 

ini juga merupakan suatu hubungan antarpribadi yang mengembangkan, merawat 

dan bahkan menyakiti. Pada saat itu juga ketrampilan berkomunikasi dapat terus 

dikembangkan. Di dalam hubungan interpersonal yang terdapat enam jenis 

konsep yang menarik mengenai cinta, yaitu : 

1) Eros : Cinta jenis eros adalah cinta yang berpusat pada kebirahian dan 

kecantikan secara fisik. 

2) Ludus : Ludus bersifat kegembiraan dan hiburan, di mana cinta jenis 

ludus dikatakan seperti bermain game. 

3) Storge : Cinta jenis storge adalah cinta yang bersifat lambat dan tenang.  

4) Pragma : Bersifat tradisional dan praktis. Berpusat pada hubungan kerja 

yang akan merasa cocok ketika kebutuhan tercukupi. 

5) Mania : Bersifat kegembiraan dan sebuah tekanan.  

6) Agape : Cinta Agape adalah cinta yang berbelas kasih dan tanpa pamrih. 

Cinta jenis ini biasanya hanya ditemukan di dalam hubungan rohani. 

Di dalam hubungan interpersonal cinta akan berkaitan dengan 

komunikasi. Komunikasi di dalam sebuah hubungan cinta meliputi sebuah pesan 

yang rahasia antarpribadi, di mana dalam hubungan cinta antarpribadi 

menggunakan tanda verbal dan nonverbal yang mempunyai arti dan menandakan 

ikatan khusus tersebut.  Cinta di dalam hubungan antarpribadi dipengaruhi oleh 

kebudayaan dan gender. Sebuah penelitian yang menggambarkan cinta 

dipengaruhi oleh kebudayaan adalah ketika orang Asia lebih bersifat bersahabat 
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dalam ikatan cinta sedangkan gaya cinta orang Eropa lebih pada cinta yang 

romantis. Selain budaya, jenis kelamin atau gender juga mempengaruhi cinta 

dalam hubungan antarpribadi. Wanita dan laki-laki mempunyai pengalaman 

mengenai cinta yang berbeda, akan tetapi di dalam cinta mereka dipersatukan. 

Seorang wanita lebih banyak memiliki pengalaman cinta yang romantic 

dibandingkan oleh laki-laki. Seorang wanita berbicara dengan hati melalui cinta 

sedangkan seorang laki-laki berbicara dengan logika. Wanita dan laki-laki juga 

mempunyai tipe cinta yang berbeda, wanita mempunyai tipe cinta mania, pragma 

dan storge. Sedangkan laki-laki mempunyai tipe cinta eros dan ludus 

(Devito,2007:267-272). 
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Tujuan Komunikasi Antarpribadi 
menurut Devito : 

• Belajar  

• Mempengaruhui  

• Menghubungkan  

• Menghibur 

 

2.3 Kerangka Pikir 

 

 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kebudayaan 

Etnis Agama 

A B 
Proses Dalam Pacaran berbeda 
Etnis dan Agama menurut Devito 

• Perkenalan 

• Keterlibatan 

• Intim 

• Permasalahan 

• Perbaikan 

• Pemutusan 

 

Pengaruh perbedaan etnis dan agama dalam 
berpacaran 

Efektivitas komunikasi antarpribadi menurut 
Devito 

- Kemampuan menyesuaikan diri dalam berinteraksi 

Kebudayaan 


