




 Menghormati anggota budaya lain sebagai 
manusia 

 Menghormati budaya lain apa adanya 

 Menghormati hak anggota budaya yang lain 
untuk bertindak berbeda dari cara kita 
bertindak 

 Menyenangi hidup bersama orang dari 
budaya lain 

 Sense of cultural relativity 



 Carley H.Dood (1982) : Komunikasi antar budaya adalah 
pengiriman danpenerimaan pesan-pesan dalam konteks 
perbedaan kebudayaan yang menghasilkan efek-efek yang 
berbeda (intercultural communication is thesending and 
receiving of message within a context of cultural differences 
producing differential effects). 
 

 Young Yun Kim (1984) : Komunikasi antar budaya adalah 
suatu peristiwa yang merujuk dimana orang – orang yang 
terlibat di dalamnya baik secara langsung maupun tak tidak 
langsung memiliki latar belakang budaya yang berbeda 
(intercultural communication…refers to the communications 
phenomenon in which different in cultural background, come 
into direct or indirect contact which ane another). 
 



 Komunikasi dan budaya yang mempunyai hubungan 
timbal balik, seperti dua sisi mata uang. Budaya 
menjadi bagian dari perilaku komunikasi, dan pada 
gilirannya komunikasi pun turut menentukan, 
memelihara, mengembangkan atau mewariskan budaya,  

 Edward T.Halll mengatakan , bahwa „komunikasi adalah 
budaya‟ dan „budaya adalah  komunikasi‟. Pada satu 
sisi, komunikasi merupakan suatu mekanisme untuk 
mensosialisasikan norma-norma budaya masyarakat, 
baik secara horizontal, dari suatu masyarakat kepada 
masyarakat lainnya, ataupun secara vertikal dari suatu 
generasi ke generasi berikutnya. Pada sisi lain budaya 
menetapkan norma-norma (komunikasi) yang dianggap 
sesuai untuk kelompok tertentu. 
 



 Untuk mencari kejelasan dan 
mengintegrasikan berbagai konseptualisasi 
tentang kebudayaan komunikasi antar 
budaya, ada 3 dimensi yang perlu 
diperhatikan (kim. 1984 : 17-20). 

 (1) Tingkat masyarakat kelompok budaya 
dari partisipan-partisipan komunikasi. 

 (2) Konteks sosial tempat terjadinya KAB, 
 (3) Saluran yang dilalui oleh pesan-pesan 

KAB (baik yang bersifat verbal maupun 
nonverbal). 



       Istilah kebudayaan telah digunakan untuk menunjuk pada 
macam-macam tingkat lingkungan dan kompleksitas dari organisasi 
sosial. Umumnya istilah kebudayaan mencakup : 

 - Kawasan – kawasan di dunia, seperti : budaya timur/barat. 

 - Sub kawasan-kawasan di dunia, seperti : budaya Amerika 
Utara/Asia Tenggara, 

 - Nasional/Negara, seperti, : Budaya Indonesia/Perancis/Jepang, 

 - Kelompok-kelompok etnik-ras dalam negara seperti : budaya 
orang  Amerika Hutam, budaya Amerika Asia, budaya Cina 
Indonesia, 

 - Macam-macam subkelompok sosiologis berdasarkan kategorisasi 
jenis kelamin kelas sosial.  

 Countercultures (budaya Happie, budaya orang dipenjara, budaya 
gelandangan, budaya kemiskinan). 

 



 Perhatian dan minat dari ahli-ahli KAB banyak 
meliputi komunikasi antar individu – individu 
dengan kebudayaan nasional berbeda (seperti 
wirausaha Jepang dengan wirausaha 
Amerika/Indonesia) atau antar individu dengan 
kebudayaan ras-etnik berbeda (seperti antar 
pelajar penduduk asli dengan guru pendatang). 
Bahkan ada yang lebih mempersempit lagi 
pengertian pada “kebudayaan individual” karena 
seperti orang mewujudkan latar belakang yang 
unik. 



Macam KAB dapat lagi diklasifikasi berdasarkan konteks sosial 
dari terjadinya. Yang biasanya termasuk dalam studi KAB : 

 - Business 

 - Organizational 

 - Pendidikan 

 - Alkulturasi imigran 

 - Politik 

 - Penyesuaian perlancong/pendatang sementara 

 - Perkembangan alih teknologi/pembangunan/difusi inovasi 

 - Konsultasi terapis. 



 Komunikasi dalam semua konteks merupakan persamaan 
dalam hal  unsur unsur dasar dan proses komunikasi manusia 
(transmitting, receiving, processing). Tetapi adanya pengaruh 
kebudayaan yang tercakup dalam latar belakang pengalaman 
individu membentuk pola-pola persepsi pemikiran. 

 Penggunaan pesan-pesan verbal/nonverbal serta hubungan-
hubungan diantaranya. Maka variasi kontekstual, merupakan 
dimensi tambahan yang mempengaruhi prose-proses KAB. 

Misalnya : Komunikasi antar orang Indonesia dan Jepang dalam 
suatu transaksi dagang akan berbeda dengan komunikasi 
antar keduanya dalam berperan sebagai dua mahasiswa dari 
suatu universitas. 

Jadi konteks sosial khusus tempat terjadinya KAB memberikan 
pada para 

      partisipan hubungan-hubungan antar peran. Ekpektasi, 
norma-norma dan aturan-aturan tingkah laku yang khusus. 

 

 



 Dimensi lain yang membedakan KAB ialah saluran 
melalui mana KAB terjadi. 

 Secara garis besar, saluran dapat dibagi atas : 

 - Antarpribadi/interpersonal/person-person, 

 - Media massa. 

 Bersama –sama dengan dua dimensi sebelumnya, 
saluran komunikasi juga mempengaruhi proses 
dan hasil keseluruhan dari KAB. 

 Misalnya : orang Indonesia menonton melalui TV 
keadaan kehidupan di Afrika akan memilih 
pengalaman yang bebeda dengan keadaan apabila 
ia sendiri berada disana dan melihat dengan mata 
kepala sendiri. 



 International Communication yang 
diartikannya sebagai interaksi antara 
struktur-struktur politik atau negara-negara, 
yang sering dilakukan oleh wakil-wakil dari 
negara-negara, atau bangsa-bangsa tersebut 

 (“interaction between structures or nations, 
often carried on by representatives of those 
nations”). 

 



 Terjadi antara individu-individu dari 
kebudayaan yang sama dan bukan 
antaraindividu-individu dari kebudayaan-
kebudayaan yang berbeda (“takes place 
among individuals of different cultures”) 

 



 Adalah komunikasi antara anggota-anggota 
suatu subbudaya minoritas dengan 
anggotaanggota budaya mayoritas yang 
dominan (“Communications between the 
people of a minority sub-culture and those of 
the majority dominant culture”). 



 Arthur Smith (1971) mengemukakan tentang 
Transcracial Communication,sebagai pengertian yang 
dicapai oleh orang-orang dari latar belakang etnik 
atau ras yang berbeda dalam suatu situasi interaksi 
verbal (“the understanding that persons from 
different ethnic or racial backgrounds can achieve in 
a situation of verbal interaction”); dalam pengertian 
ini tercakup dalamnya baik dimensi rasial maupun 
etnik (“it includes both rasial and ethnic dimensions”); 
hal mana untuk membedakan komunikasi transrasial 
dari komunikasi internrasial, yang biasanya 
menunjukkan perbedaan hanya dalam artiras (“….to 
differentiate transracial communication from the 
much-used term interracial. Which usually denotes 
differences in race only”). 
 



 Rich (1974) sebaliknya dari Sitaram, melihat 
pengertian dari minority dan majority sebagai 
suatu hal yang bersifat relatif serta hasil 
penelitian yang subyektif. Maka ia lebih 
memilih istilah Intteracial Communication 
yaitu komunikasi antara anggota-anggota 
dari kelompok-kelompok rasial yang berbeda 
(“Communication between members of 
differing, ethnic groups”). 

 



 Contracultural Communication, yaitu 
komunikasi antara anggota-anggota dari dua 
kebudayaan yang asing satu sama lain, tetapi 
secara relatif sejajar, dalam suatu hubungan 
kolonial, di mana satu kebudayaan di paksa 
untuk tunduk pada kekuasaan kebudayaan 
yang lain (“Communication between 
…members of two strange but relativerly 
equal culture in a colonial relatinship where 
one culture is forced to submit to the power 
of the other”). 
 



 Prosser (1978) merumuskan Countercultural 
Contracultural sebagai interaksi antara anggota-
anggota suatu kelompok subbudaya yang 
anggota-anggotanya, terasingkan dari 
kebudayan atau masyarakat yang dominan, tetapi 
secara aktif dapat melawan nilai-nilai tadi, 
sehingga sering kali menghasilkan konflik (that 
interaction between members of a subcultural or 
cultural group whose members largely are 
alienated from the dominant culture or society, 
but may actively work againts these values. 
Conflict is often the result”). 

 



 Dodd (1982) membagi situasi perbedaan antar budaya, 
khususnya yang biasa dimasukkan ke dalam pengertian 
komunikasi subbudaya (Subcultural Communications) ke dalam : 

(1) Interethnic Communication: 
 Yaitu komunikasi antara dua atau lebih orang dari luar latar 

belakang etnik yang berbeda )”…. Communications between two 
or more persons from different ethnic backgrounds”). Kelompok 
etnik adalah kumpulan orang yang dapat dikenal secara unik dari 
warisan tradisi kebudayaan yang sama, yang seringkali asalnya 
bersifat nasional. 
 

 Contohnya di AS : Italian American, Polish American. Mexican 
American, Puerto Rican American.  

 Di Indonesia, tentunya yang dimaksud dengan kelompok etnik 
ialah berbagai suku bangsa yang ada dalam wilayah negara 
Indonesia, seperti : Suku Jawa, Sunda, Batak, Minang, dll, yang 
bisa melampaui batas subwilayah secara geografik. 
 



 Yakni komunikasi antara dua atau lebih orang 
dari latar belakang ras yang berbeda 
(“communication between two or more persons 
of differing racial background”).  

 Sedangkan ras yang diartikannya sebagai ciri-ciri 
penampilan fisik yang diturunkan dan diwariskan 
secara genetik. Pokok perhatian yang penting 
disini adalah bahwa perbedaan-perbedaan ras 
menyebabkan perbedaan perbedaan perseptual 
yang menghambat berlangsungnya komunikasi, 
bahkan sebelum ada sama sekali usaha untuk 
berkomunikasi. 



 Melibatkan orang-orang dari budaya asal atau 
pokok yang berkomunikasi dengan orang-orang 
dari subbudaya yang terdapat dalam budaya 
pokok tadi (“….involves persons from a parent 
culture communication with persons from 
subcultures within the parent culture”).  

 Dengan mengutip perumusan Prosser tentang 
Countercultural Communication, Dodd pada 
pokoknya menekankan sifat dari subbudaya pada 
situasi khusus antar budaya di sini yang menolak 
nilai-nilai yang sudah diakui masyarakat luas 
(„establisment values‟) saat ini. 

 



 Beberapa perbedaan antara orang-orang 
adalah berdasarkan atas status yang 
ditentukan oleh pendapatan, pekerjaan dan 
pendidikan. Perbedaan ini menciptakan 
kelas-kelas sosial dalam masyarakat. 
Menyertai perbedaan ini adalah perbedaan 
dalam hal pandangan, adat kebiasaan dan 
lain sebagainya. Walaupun dalam beberapa 
hal tertentu kelas-kelas sosial ini memiliki 
bersama aspek-aspek kebudayaan pokoknya. 

 



 Merupakan unit-unit subbudaya yang cukup 
menonjol. Berdasarkan homogenitas dalam 
karakteristik – karakteristik ideologik, ditambah 
dengan loyalits kelompok, banyak perbedaan-
perbedaan antar kelompok yang meletus menjadi 
konflik serius.  

 Misalnya perang antara kaum protestan dan 
katolik di Irlandia Utara atau perang antara 
penganut agama Islam dan Kristen di Libanon. 
Juga faktor – faktor jenis kelamin, tempat tinggal 
(seperti daerah rural atau urban) dan umur dapat 
menentukan perbedaan – perbedaan kelompok 
(group) ini. 
 




