
Komunikasi dan Kebudayaan 
 Komunikasi Antar Budaya memerlukan suatu 

pemahaman tentang konsep-konsep komunikasi dan 
kebudayaan serta saling ketergantungan antara 
keduanya. Saling ketergantungan ini terbukti, 
menurut Serbaugh, apabila disadari bahwa: 

 1. Pola-pola komunikasi yang khas dapat berkembang 
atau berubah dalam suatu kelompok kebudayaan 
khusus tertentu. 

 2. Kesamaan tingkah laku antara satu generasi dengan 
generasi berikutnya hanya dimungkinkan berkat 
digunakannya sarana-sarana komunikasi. 

 

 



Komunikasi dan Kebudayaan 
 Sementara Smith (1966) menerangkan hubungan yang 

tidak terpisahkan antara komunikasi dan kebudayaan 
yang kurang lebih sebagai berikut:  

 Kebudayaan merupakan suatu kode atau kumpulan 
peraturan yang dipelajari dan dimiliki bersama; untuk 
mempelajari dan memiliki bersama diperlukan 
komunikasi, sedangkan komunikasi memerlukan 
kode-kode dan lambang-lambang yang harus 
dipelajari dan dimiliki bersama. 



Kebudayaan 
 “culture …. The sum total of the learned behaviors of a 

group people of the generraly considered to be the 
tradition of that people and that are transmitted from 
generation to generation” (Sitaram, 1 970) 

 “Culture… an organized body of rules concerning the way 
in which individuals in a population should communicate 
with one another, the manner in which the think about 
themselves and their environments, these rules not to be 
universally or constanly obeyed, but they are recognized by 
all, and they ordinarily operete to limit the range of 
variation in patters of communication, belief, value, and 
social behavior and that population”. (Levine,1973) 

 



Kebudayaan 
 “Cultural is the total accumulation of many beliefs, 

customs, activities, institutions, and linguitic 
patternas of an identifiable group of people”. (Dodd, 
1982) 

 “Culture…the complex combination of common 
symbols, knowledge, convention, language, 
information progessing patternas, rules, rituals, habits, 
life styles, and attitudes which link and give a common 
identity to a particular group of people at a particular 
point in time “. (Ruben, 1984) 

 



 Kim (1979: 435) seakan mengambil kesimpulan dari isi 
kesemua definisi tersebut ketika ia menyatakan bahwa 
kebudayaan merupakan “kumpulan pola-pola 
kehidupan” yang dipelajari oleh sekelompok manusia 
tertentu dari generasi-generasi sebelumnya dan akan 
diteruskan kepada generasi yang akan mendatang; 
kebudayaan tertanam dalam diri individu sebagai 
pola-pola persepsi yang diakui dan diharapkan oleh 
orang-orang lainnya dalam masyarakat.  

 



 Ditegaskan lagi oleh Samovar et. al (1981: 25) bahwa 
mengenai suatu teladan bagi kehidupan, kebudayaan 
mengkondisikan manusia secara tidak sadar menuju cara-
cara khusus bertingkah laku dan berkomunikasi. Dan 
kalau mau dikaji lagi salah satu definisi yang telah 
disebutkan diatas, maka Dodd (1982; 27) melihat 
kebudayaan sebagai konsep yang bergerak melalui suatu 
kontinum. Mulai dari kognisi dan keyakinan mengenai 
orang-orang lain dan diri sendiri, termasuk nilai-nilai, 
sampai pola-pola tingkah laku. Adat kebiasaan (norms) 
dan praktek-praktek kegiatan (activities) merupakan 
bagian dari norma-norma kebudayaan, yakni model-model 
perilaku yang sudah diakui dan diharuskan. 



 Ruben (1984 : 302-312) menyebutkan beberapa 
karakteristik dari kebudayaan (dan subbudaya), yaitu: 

 1. Kompleks dan banyak segi 

 2. Tidak dapat dilihat 

 3. Berubah sejalan dengan waktu 



Kebudayaan 
 Kalau kita mempelajari suatu kebudayaan, baik kebudayaan 

kompleks dari unit masyarakat yang besar maupun kebudayaan 
(atau subbudaya) dari unit hubungan yang lebih kecil yang lebih 
akrab, seperti kelompok  etnik, komunitas di penjara, organisasi 
pendidikan atau perusahaan, akan ditemukan bahwa sejumlah 
segi yang kompleks dan saling berkaitan, berperan di dalamnya. 
Khususnya pada tingkat masyarakat yang luas, sedemikian 
banyaknya unsur-unsur yang berperan, sehingga sulit untuk 
melakukan identifikasi dan kategorisasi. Beberapa dimensi yang 
paling mendasar dari kebudayaan ialah bahasa, adat 
kebiasaan, kehidupan keluarga, cara berpakaian, dan cara 
makan, struktur kelas, orientasi politik, agama, falsafah 
ekonomi, keyakinan dan sistem lainnya. Unsur-unsur ini 
tidaklah terpisahkan dari yang lain, tetapi sebaliknya saling 
berinteraksi sehingga menciptakan sistem budaya tersendiri. 
 



 Kesadaran akan eksistensi dan hakekat kebudayaan 
atau subbudaya baru muncul apabila: 

 1. Seseorang anggota kebudayaan atau subbudaya 
melakukan pelanggaran terhadap standar-standar 
yang selama ini berlaku atau diharapkan masyarakat. 

 2. Bertemu secara kebetulan dengan seseorang yang 
berasal daari kebudayaan atau subbudaya lain, dan 
berdasarkan pengamatan teryata tingkah lakunya 
sangat berbeda dengan tingkah laku yang selama ini 
dikenal atau dilakukan. 



PRINSIP-PRINSIP KOMUNIKASI DALAM 
PENERAPAN PADA KONTEKS ANTAR BUDAYA 
 1. Hakekat Pokok Komunikasi 

 “…sesuatu yang terjadi bilamana makna dilekatkan pada 
perilaku atau pada hasil/akibat dari perilaku tersebut”. Ini 
berarti bahwa setiap saat seseorang memperhatikan 
perilaku atau akibat dari perilaku kita serta memberikan 
makna padanya, maka komunikasi telah terjadi, tanpa 
harus dibatasi apakah perilaku itu dilakukan dengan 
sengaja atau tidak sengaja, dengan maksud atau tanpa 
maksud. (“We cannot not communicate”). 

 Pembahasan mengenai pengertian dan hakikat komunikasi 
tidak dapat meninggalkan peninjauan atas unsur-unsur 
komunikasi. 

 



Unsur-unsur komunikasi 
 1. Sumber 
 Merupakan orang yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi, yakni 

keinginan untuk membagi keadaan internal sendiri, baik yang bersifat  
emosional maupun informasional dengan orng lain. Kebutuhan ini bisa 
berupa keinginan untuk memperoleh pengakuan sosial sampai pada keinginan 
untuk mempengaruhi sikap dan tingkah laku orang lain. 

 2. Meng-encode 
 Karena keadaan internal tidak bisa dibagi bersama secara langsung, maka   

diperlukan simbol-simbol yang mewakili. Encoding adalah suatu aktifvitas 
internal pada sumber dalam menciptakan pesan melalui pemilihan pada 
simbol-simbol verbal dan non verbal, yang disusun berdasarkan aturan-aturan 
tata bahasa dan sintaksis yang berlaku pada bahasa yang digunakan. 

 3. Pesan 
 Merupakan hasil encoding. Pesan adalah seperangkat simbol-simbol verbal 

atau non verbal yang mewakili keadaan khusus sumber pada satu dan tempat 
tertentu. 



Unsur-Unsur Komunikasi 
 4. Saluran 

 Merupakan sarana fisik penyampaian pesan dari sumber ke penerima atau 
yang menghubungkan orang ke orang lain secara umum. 

 5. Penerima 

 Adalah orang -orang yang menerima pesan dan dengan demikian 
terhubungkan dengan sumber pesan. Penerima bisa orang yang dimaksud 
oleh sumber atau orang lain yang kebetulan mendapatkan kontak juga 
dengan pesan yang dilepaskan oleh sumber dan memasuki saluran. 

 6. Men-decode 

 Decoding merupakan kegiatan internal dari penerima. Melalui indera, 
penerima mendapatkan macam-macam data dalam bentuk “mentah”, yang 
harus diubah kedalam pengalaman-pengalaman yang mengandung makna. 

 7. Respons Penerima 

 Yakni apa yang telah diputuskan oleh penerima untuk dilakukan terhadap 
pesan.Respons dapat bervariasi sepanjang dimensi minimum sampai 
maksimum. 



Unsur-unsur Komunikasi 
 8. Balikan (feedback) 

 Merupakan informasi bagi sumber sehingga ia dapat menilai efektifitas 
komunikasi untuk selanjutnya  penyesuaikan diri dengan situasi yang ada. 

 9. Gangguan (noise) 

 Gangguan beraneka ragam, untuk itu harus didefinisikan dan dianalisis. Noise 
dapat masuk kedalam sistem  komunikasi manapun yang merupakan apa saja yang 
mengganggu atau membuat kacau penyampaian pesan, termasuk yang bersifat 
fisik atau phisikis. 

 10. Bidang Pengalaman 

 Komunikasi dapat terjadi sejauh para pelaku memiliki pengalamanpengalaman 
yangsama.  perbedaan dapat mengakibatkan komunikasi menjadi sulit, tetapi 
walaupun perbedaan tidak dapat dihilangkan bukan berarti komunikasi tidak ada 
harapan untuk terjadi. 

 11. Konteks Komunikasi 

 Komunikasi selalu terjadi dalam suatu konteks tertentu paling tidak ada tiga 
dimensi:  Dimensi fisik Merupakan lingkungan konkrit dan nyata tempat 
terjadinya komunikasi, seperti ruangan, halaman dan jalanan.  Dimensi Sosial, 
misalnyaadat istiadat, situasi rumah,dll.  Dimensi Norma, misalnya mencakup 
kesemua kehidupan masyarakat. 



2. Prinsip Homofili dan Heterofili 
 homofili. Jelasnya homofili adalah derajat persamaan 

dalam beberapa hal tertentu seperti keyakinan, nilai, 
pendidikan, status sosial dan lain-lain, antara 
pasangan-pasangan individu yang berinteraksi. 
(Rogers dan Kincaid, 1981 : 127). 

 Perasaan-perasaan ini memungkinkan untuk 
tercapainya persepsi dan makna yang sama pula 
terhadap sesuatu objek atau peristiwa. 

 



Dimensi Homofili 
 Dodd( 1982 : 168-17) membuat klasifikasi tentang 

dimensi-dimensi homofili kedalam: 

 1. Homofili dalam penampilan. 

 2. Homofili dalam latar belakang. 

 3. Homofili dalam sikap. 

 4. Homofili dalam nilai. 

 5. Homofili dalam kepribadian. 

 



Heterofili 
 Dipandang dari sudut kepentingan komunikasi antar budaya, adanya 

perbedaan-perbedaan tidak menutup kemungkinan terjadinya 
komunikasi antar individu-individu atau kelompok-kelompok budaya. 

 Dalam kaitan ini kiranya teori yang dikemukakan oleh Grannovetter 
(1973) mengenai “kekuatan dan ikatan-ikatan lemah (The strengt of 
weak ties) yang menyarankan akan pentingnya hubungan-hubungan 
heterofili dalam pertukaran informasi. Dalam komunikasi manusia, 
agaknya diperlukan juga keseimbangan diantara kesamaan dan tidak 
kesamaan, antara yang sudah dianggap biasa dengan sesuatu yang baru.  

 Ada suatu proposisi dasar yang menyatakan bahwa kekuatan pertukaran 
informasi pada komunikasi (antara dua orang) ada hubungannya 
dengan derajat heterofili antara mereka. Dengan kata lain, orang akan 
menerima hal-hal baru, yang informasional, justru melalui ikatan-ikatan 
yang lemah. Heterofili adalah derajat perbedaan dalam beberapa hal 
tertentu antara pasangan-pasangan individu yang berinteraksi (Rogers 
dan Kincaid, 1981 : 128). 
 





3. Komunikasi Sebagai Proses Konvergensi 
 Model Komunikasi Konvergensi (convergence model of 

communication), seperti yang diutarakan oleh Rogers dan Kincaid 1981, 
yang menekankan komunikasi sebagai proses penciptaan dan 
pembagian bersama informasi untuk tujuan mencapai saling pengertian 
bersama (mutual understanding) antara para pelakunya (Rogers and 
Kincaid, 1981 : 63) 

 

 Komunikasi disini dilihat tidak sebagai komunikasi yang berlangsung 
secara linear dari sumber kepada penerima, melainkan sebagai sirkum 
atau melingkar (cyclical). Pihak-pihak yang terlibat dalam proses 
komunikasi berganti-ganti peran sebagai sumber ataupun penerima 
yang diistilahkan sebagai “transceivers”, sampai akhirnya mencapai 
tujuan, kepentingan atau pengertian bersama.  

 

 Dengan demikian, komunikasi selalu mengandung makna adanya saling 
berhubungan. 

 




