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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Tema tentang komunikasi bukanlah suatu hal baru, namun akan menjadi 

lebih menarik setelah dihubungkan dengan konsep “antarbudaya”. Istilah 

“antarbudaya” pertama kali diperkenalkan oleh seorang antropolog, Edward T. 

Hall pada tahun 1959 dalam bukunya The Silent Language. Hakikat perbedaan 

antarbudaya dalam proses komunikasi dijelaskan satu tahun setelahnya, oleh 

David K. Berlo melalui bukunya The Process of Communication (an introduction 

to theory and practice). Dalam tulisan itu Berlo menawarkan sebuah model proses 

komunikasi. Menurutnya, komunikasi akan berhasil jika manusia memperhatikan 

faktor-faktor SMCR, yaitu: source, messages, channel, receiver (Liliweri, 

2003:11). 

Budaya merupakan cara hidup yang berkembang di dalam masyarakat 

yang terwujud dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang dilakukan 

berulang-ulang. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh yang bersifat 

kompleks, abstrak, dan luas. 

Mulyana (2006:18) menjelaskan bahwa budaya berkenaan dengan cara 

manusia hidup. Manusia belajar berpikir, merasa, mempercayai dan 

mengusahakan apa yang patut menurut budayanya. Bahasa, persahabatan, 

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

ekonomi dan politik, dan teknologi, semua itu berdasarkan pola-pola budaya. 

Budaya adalah suatu konsep yang membangkitkan minat. Budaya menampakkan 
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diri dalam pola-pola bahasa dan bentuk-bentuk kegiatan dan perilaku yang 

berfungsi sebagai model-model bagi tindakan-tindakan penyesuaian diri dan gaya 

komunikasi yang memungkinkan orang-orang tinggal dalam suatu masyarakat di 

suatu lingkungan geografis tertentu pada suatu tingkat perkembangan teknis 

tertentu dan pada suatu saat tertentu.  

Eksistensi yang ada pada kelompok-kelompok individu itu secara nyata 

didefinisikan dengan kelompok masyarakat yang mempunyai latar belakang dan 

akar budaya di lingkungan di tempat mereka tinggal. Sebagai makhluk sosial yang 

saling berhubungan antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok 

masyarakat lainnya yang berdekatan secara fungsional, dapat membentuk sebuah 

sebuah sistem sosial dengan ciri-ciri simbol yang diwujudkan sebagai satu 

golongan sosial yang sama yang disebut juga dengan suku bangsa walaupun pada 

dasarnya masing-masing masyarakat mempunyai wilayah yang berbeda sehingga 

memiliki budaya yang berbeda pula. 

Dalam kelompok masyarakat budaya terdapat suatu ketentuan turun 

temurun sebagai perwujudan nilai budaya masyarakat tersebut yang lebih dikenal 

dengan tradisi. Pelanggaran terhadap tradisi berarti melanggar ketentuan adat atau 

dapat juga disebutkan melanggar ketentuan adat atau dapat juga disebutkan 

melanggar kepercayaan yang berlaku di dalam masyarakat tradisional. 

Pada kehidupan sehari-hari, tak peduli dimanapun berada, manusia selalu 

berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang-orang tertentu yang berasal dari 

kelompok, ras, etnik, atau budaya lain. Komunikasi merupakan pusat dari seluruh 

sikap, perilaku, dan tindakan yang trampil dari manusia. Manusia tidak bisa 

dikatakan berinteraksi sosial kalau dia tidak berkomunikasi dengan cara atau 

Hambatan Komunikasi..., Christy Natalia Esther Lantu, FIKOM UMN, 2014



 
 

melalui pertukaran informasi, ide-ide, gagasan, maksud serta emosi yang 

dinyatakan dalam simbol-simbol dengan orang lain.  

Menurut William B. Hart II yang dikutip oleh Liliweri (2003: 9), definisi 

yang paling sederhana dari komunikasi antarbudaya adalah menambah kata 

budaya kedalam pernyataan “komunikasi antara dua orang/lebih yang berbeda 

latar belakang kebudayaan” dalam beberapa definisi komunikasi di atas. Setiap 

orang juga dapat memberikan definisi komunikasi antarbudaya yang paling 

sederhana, yakni komunikasi antarpribadi yang dilakukan oleh mereka yang 

berbeda latar belakang kebudayaan. Dengan pemahaman yang sama, maka 

komunikasi antarbudaya dapat diartikan melalui beberapa pernyataan sebagai 

berikut: 

1. Komunikasi antarbudaya adalah pernyataan diri antarpribadi yang 

paling efektif antara dua orang yang saling berbeda latar belakang 

budaya. 

2. Komunikasi antarbudaya merupakan pertukaran pesan-pesan yang 

disampaikan secara lisan, tertulis, bahkan secara imajiner antara dua 

orang yang berbeda latar belakang budaya. 

3. Komunikasi antarbudaya merupakan pembagian pesan yang berbentuk 

informasi atau hiburan yang disampaikan secara lisan atau tertulis atau 

metode lainnya yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda latar 

belakang budayanya. 

4. Komunikasi antarbudaya adalah pengalihan informasi dari seorang 

yang berkebudayaan tertentu kepada seorang yang berkebudayaan lain. 
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5. Komunikasi antarbudaya adalah pertukaran makna yang berbentuk 

simbol yang dilakukan dua orang yang berbeda latar belakang 

budayanya. 

6. Komunikasi antarbudaya adalah proses pengalihan pesan yang 

dilakukan seorang melalui saluran tertentu kepada orang lain yang 

keduanya berasal dari latar belakang budaya yang berbeda dan 

menghasilkan efek tertentu. 

7. Komunikasi antarbudaya adalah setiap proses pembagian informasi, 

gagasan atau perasaan diantara mereka yang berbeda latar belakang 

budayanya. 

 

Kebudayaan yang menjadi latar belakang kehidupan, akan 

mempengaruhi perilaku komunikasi manusia. Oleh karena itu pada saat 

berkomunikasi antarpribadi dengan seseorang dalam masyarakat yang makin 

majemuk, maka dia merupakan orang yang pertama dipengaruhi oleh kebudayaan 

sendiri.  

Budaya dan komunikasi  tak dapat dipisahkan oleh karena budaya tidak 

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

menyandi pesan, makna yang di miliki untuk pesan, dan kondisi-kondisinya untuk 

mengirim, memperhatikan dan menafsirkan pesan. Menurut Rini Darmastuti 

(2013:41) dalam bukunya Mindfullness dalam Komunikasi Antarbudaya 

menjelaskan bahwa budaya sangat memengaruhi komunikasi, maka setiap tindak 

komunikasi yang dilakukan oleh seseorang akan sangat dipengaruhi oleh budaya 

yang menjadi pijakan hidup orang tersebut. Padahal komunikasi itu sendiri 

merupakan suatu dasar dari proses bersosialisasi dalam kehidupan setiap orang. 

Hambatan Komunikasi..., Christy Natalia Esther Lantu, FIKOM UMN, 2014



 
 

Artinya budaya akhirnya membawa pengaruh juga dalam semua segi kehidupan 

setiap orang. 

Makna yang terkandung dalam setiap pesan yang digunakan dalam 

berkomunikasi sangat dipengaruhi oleh budaya yang melatarbelakanginya. Begitu 

juga sebaliknya, perubahan dan perkembangan budaya yang terjadi juga akan 

dipengaruhi oleh komunikasi yang digunakan oleh komunikasi atau masyarakat. 

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang meliputi daerah-daerah 

kepulauan dan berbagai masyarakat. Masyarakat yang tinggal tersebut merupakan 

suatu masyarakat yang sudah turun temurun menempati wilayah tertentu dan 

didasari oleh kekuasaan pengelolaan tradisional suku bangsa. Adanya berbagai 

kebudayaan dan masyarakat yang tinggal tersebut memungkinkan terjadinya 

interaksi sosial di antara masyarakat. 

Hal ini juga berkaitan dengan tingkat peradaban kelompok-kelompok suku 

bangsa dan masyarakat di Indonesia yang berbeda. Pada perbedaan-perbedaan 

yang ada dalam masyarakat akan menjadi pendorong untuk memperkuat 

hubungan antar kebudayaan. 

Indonesia merupakan konteks masyarakat yang majemuk. Ciri yang 

menandai kemajemukan tersebut adalah adanya keragaman budaya yang 

tercermin dari perbedaan adat istiadat, bahasa, suku bangsa, keyakinan agama, 

dan lain-lain. Kemajemukan budaya ini pada satu sisi merupakan kekayaan 

bangsa yang sangat bernilai, namun pada sisi yang lain keragaman memiliki 

potensi bagi terjadinya perpecahan bangsa. 

Budaya komunikasi sangat beragam sehingga dalam setiap hubungan tidak 

mungkin dapat terjadi dengan begitu saja. Idealnya segala macam hubungan tentu 

melewati awal perkembangan dimana hubungan tersebut menuju kearah yang 

Hambatan Komunikasi..., Christy Natalia Esther Lantu, FIKOM UMN, 2014



 
 

positif atau negatif. Namun dalam membina sebuah hubungan, tidak selamanya 

setiap hubungan harus diakhiri dengan hubungan yang positif, dalam artian 

kearah yang lebih intim yaitu, menuju pernikahan, karena masing-masing 

individu punya motivasi yang berbeda-beda dalam menjalani hubungan. 

Pada dua individu yang berhubungan dengan latar belakang berbeda 

tentunya membawa perbedaan. Proses hubungan dimana masing-masing individu 

memiliki latar belakang budaya yang berbeda tentu memerlukan sebuah adaptasi 

yang cukup agar berjalannya hubungan tersebut. Tidak bisa disimpulkan jika 

sebuah hubungan hanya melalui proses adaptasi yang singkat, disisi lain juga 

mereka harus membuat keputusan segera dari hubungan tersebut apakah harus 

berakhir atau berlanjut menuju ke jenjang pernikahan. 

Manado adalah salah satu bagian dari Indonesia yang memiliki 

keberagaman tradisi dan budaya. Orang Manado terkenal karena keterbukaanya, 

hangat, menyenangkan dan penuh kasih, yang menarik pengunjung secara alami 

ke dalam lingkaran keluarga besar mereka. Tepat dengan slogan kota ini "torang 

samua basudara", yang berarti: "kita semua bersaudara". Manado adalah kota 

terbesar, paling utara Indonesia, ibu kota provinsi Sulawesi Utara. 

(Koentjaraningrat, 2010:144) 

Dalam buku Manusia dan kebudayaan di Indonesia yang di tulis oleh 

Koentjaraningrat berdasarkan pemaparan dari N.S Kalangie  bahwa orang 

Minahasa adalah suatu suku-bangsa yang mendiami suatu daerah pada bagian 

timur-laut jazirah Sulawesi Utara. Dalam ucapan umum orang Minahasa 

menyebut diri mereka orang Manado atau Touwenang (orang Wenang), orang 

minahasa, atau pula Kawanua. Tetangga-tetangganya di sebelah utara adalah 
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orang sanger dan orang Talaud, serta orang Bolaang Mongondow di sebelah 

selatan.  

Penduduk Minahasa dapat dibagi ke dalam delapan kelompok sub-etnik, 

yaitu: (a) Tounsea, (b) Toumbulu, (c) Tountemboan, (d) Toulour, (e) 

Tounsawang, (f) Pasan, (g) Ponosakan, dan (h) Bantik. Setiap kelompok subetnik 

ini memiliki bahasa sendiri yang disebut dengan nama sub-etnik itu sendiri. 

(Koentjaraningrat, 2010:143) 

Pada umumnya orang Minahasa membenarkan kebebasan orang untuk 

menentukan jodohnya sendiri walaupun dulu katanya dikenal juga penentuan 

jodoh atas kemauan orang tua sekalipun yang bersangkutan belum saling kenal 

mengenal. Identitas hubungan kekerabatan seseorang dalam kelompok famili  

ialah nama famili yang disebut fam. Nama famili diambil dari nama famili suami 

atau ayah tanpa perubahan prinsip keturunan bilateral. (Koentjaraningrat, 

2010:155). 

Pernikahan beda budaya adalah perkawinan yang terjadi antara pasangan 

yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Maka dari itu, untuk 

mengurangi adanya cekcok  rumah tangga, kita harus hambatan-hambtan yang ada 

antar suami istri, dengan menerapkan pola- pola komunikasi yang baik dan benar, 

khususnya komunikasi antarbudaya. 

Karena adanya prinsip kebebasan untuk memilih jodohnya maka dapat 

saja orang Manado akan memilih suku lain diluar sukunya. Salah satu suku yang 

dapat dipilih adalah suku Sunda. 
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Salah satu budaya lainnya juga diungkapkan oleh Koentjaraningrat 

(2010:307) berdasarkan penjelasan dari Harsojo bangsa Sunda adalah orang-orang 

yang secara turun-temurun menggunakan bahasa ibu bahasa Sunda serta 

dialeknya dalam kehidupan sehari-hari, dan berasal serta bertempat tinggal di 

daerah Jawa Barat, daerah yang juga sering disebut Tanah Pasundan atau Tatar 

Sunda. Di daerah Jawa Barat sendiri secara luas menggunakan bahasa Sunda. 

Dalam hubungan dengan kehalusan bahasa sering dikemukakan, bahwa bahasa 

Sunda  yang murni dan yang halus ada didaerah Priangan, seperti di kabupaten 

Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Bandung, Sumedang, Sukabumi dan Cianjur. 

Sampai sekarang dialek Cianjur masih dipandang sebagai bahasa Sunda yang 

terhalus. 

 Sistem kekerabatan orang Sunda dipengaruhi oleh adat yang diteruskan 

secara turun-temurun dan oleh agama Islam. Perkawinan di tanah Sunda misalnya 

dilakukan baik secara adat, maupun secara agama Islam. Ketika upacara akad 

nikah atau ijab Kabul dilakukan, maka tampak sekali bahwa didalam upacara-

upacara yang terpenting ini terdapat unsur agama dan adat. Sistem pemilihan 

jodoh di Jawa Barat tidak terikat satu sistem tertentu. Hanya yang pasti adalah 

bahwa perkawinan di dalam keluarga batih dilarang. Di tanah Sunda, bentuk 

keluarga yang terpenting adalah keluarga-batih. Keluarga-batih ini terdiri dari 

suami, isteri, dan anak-anak yang didapat dari perkawinan atau adopsi, yang 

belum kawin. Adat sesudah nikah di Jawa Barat pada prinsipnya adalah neolokal 

(bukan penduduk asli). (Koentjaraningrat : 2010:307) 

Dari beberapa perbedaan budaya yang dijelaskan ini dapat dilihat bahwa 

berbagai macam kesalahpahaman bisa terjadi karena adanya aturan-aturan yang 
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berbeda sesuai dengan apa yang di dapat dari setiap budayanya. Masing-masing 

anggota kelompok mengganggap budaya mereka sebagai suatu kemestian, tanpa 

mempersoalkannya dan mereka menggunakan hal demikian untuk mengukur 

nilai-nilai dari budaya lain. Itulah sebabnya komunikasi antarbudaya itu dapat 

dikatakan sangat rumit karena adanya aturan-aturan di setiap budaya di Indonesia 

yang berbeda-beda.  

Kesadaran dari setiap orang bahwa ada perbedaan-perbedaan sekaligus 

kesamaan-kesamaan dalam diri masing-masing orang dan kelompok budayanya 

merupakan langkah awal untuk meminimalkan perilaku komunikasi yang 

mengekspresikan ketidaktulusan tersebut. Dengan demikian dalam masyarakat 

Indonesia sangat dibutuhkan komunikasi untuk memahami cara-cara yang 

berbeda ketika orang menginterpretasikan dan memberikan makna terhadap 

pengalaman-pengalaman yang sama. Di sisi lain, dengan komunikasi setiap orang 

bersedia untuk menerima orang lain tanpa syarat dan tidak ada keinginan untuk 

mengubah orang lain. 

Hal inilah yang menarik untuk dikaji lebih dalam untuk melihat sejauh 

mana hambatan komunikasi yang terjadi pada pasangan menikah beda budaya di 

Indonesia khususnya pada suku Manado dan Sunda. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari yang telah penulis jabarkan sebelumnya maka dapat dirumuskan 

bahwa permasalahan yang akan diteliti adalah : “Bagaimanakah hambatan 

komunikasi  yang terjadi pada pasangan menikah beda budaya di Indonesia 
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dengan studi kasus pada pasangan menikah dari suku Manado dengan suku 

Sunda?” 

 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 

Untuk dapat mengetahui seperti apa hambatan komunikasi antar budaya 

yang terjadi dalam hubungan pasangan menikah yang berbeda suku di 

Indonesia. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi kontribusi dalam 

perkembangan Ilmu Komunikasi dalam bidang komunikasi antarbudaya, terutama 

melalui hambatan komunikasi yang terjadi antar pernikahan beda budaya serta 

dapat menjadi perbandingan dengan penelitian berikutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memudahkan bagi para pembaca untuk 

memahami persepsi yang muncul dalam benak masing-masing individu terhadap 

pasangannya yang berbeda budaya dalam kehidupan keluarga kawin campur. 

Sekaligus penelitian ini juga hendaknya dapat menjadi masukan bagi para pelaku 
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pasangan kawin campur untuk melihat beberapa alternatif dalam menerapkan 

nilai-nilai budaya dalam kehidupan keluarga kawin campur.  

 

 

 

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat lebih memantapkan para 

peneliti untuk melihat beragamnya persoalan komunikasi antarbudaya. Melihat 

perkembangan sosial budaya yang semakin kompleks, berarti permasalahan yang 

muncul dalam kehidupan sehari-hari semakin beragam yang terkait dengan 

persoalan komunikasi. 
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