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BAB II 

KERANGKA TEORI / KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 PENELITIAN TERDAHULU 

Penelitian terdahulu membantu peneliti mengetahui fokus penelitian yang 

akan diteliti. Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sudah pernah dilakukan 

oleh seseorang yang topik pembahasannya sejenis dengan topik yang akan diteliti 

oleh peneliti. 

Ada dua penelitian terdahulu yang dipakai peneliti sebagai acuan untuk 

melakukan penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ila Khafia Wafda, 

dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2014, dengan judul “ Peran 

Identitas Suku Jawa dalam Komunikasi Antarbudaya (Studi Deskriptif Kualitatif 

Alumni Pondok Modern Darussalam Gontor Putri yang ada di Demak)” dan 

penelitian yang dilakukan oleh Hanum Salsabila, dari Universitas Diponegoro 

Semarang, tahun 2011, yang berjudul “Akomodasi Komunikasi dalam Interaksi 

Antarbudaya (Kasus Perantau yang Berasal dari Daerah Banyumasan dalam 

Mengomunikasikan Identitas Kultural)”. 

Penelitian terdahulu yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Ila Khafia Wafda, dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2014, dengan 

judul “ Peran Identitas Suku Jawa dalam Komunikasi Antarbudaya (Studi 
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Deskriptif Kualitatif Alumni Pondok Modern Darussalam Gontor Putri yang ada 

di Demak)”. Dari judul tersebut, dapat diketahui bahwa topik yang diangkat oleh 

Ila Khafia Wafda sama dengan peneliti, yakni sama-sama meneliti tentang Peran 

Identitas Suku Jawa dalam Komunikasi Antarbudaya. 

Tujuan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ila Khafia Wafda adalah 

untuk mengkaji peran identitas budaya para santriwati yang berasal dari suku 

Jawa serta pengaruhnya terhadap santriwati yang bukan berasal dari suku Jawa di 

lingkungan Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Demak. 

Penelitian ini menggunakan konsep sosiologi komunikasi yang 

menjelaskan perihal kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki ciri khas atau 

identitas budaya masing-masing dan saling bertemu untuk kepentingan tertentu 

dan memunculkan identitas kesukuan  yang kental satu sama lain dalam 

lingkungan tersebut. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan metode 

penelitian fenomenologi, dan teknik pengumpulan data melalui wawancara 

mendalam dan studi pustaka. 

Hasil dari penelitian ini adalah kelompok yang diteliti cenderung lebih 

memahami dan menerima kebiasaan atau identitas budaya lain serta harus 

memahami sifat masing-masing individu untuk menghindari adanya konflik 

antarbudaya. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti sekarang ini adalah penelitian terdahulu menggunakan metode 
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fenomenologi dan meneliti para alumni santriwati, sedangkan peneliti saat ini 

menggunakan metode studi kasus dan meneliti mahasiswa aktif Universitas 

Multimedia Nusantara. 

Penelitian terdahulu yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Hanum Salsabila, dari Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2011, yang 

berjudul “Akomodasi Komunikasi dalam Interaksi Antarbudaya (Kasus Perantau 

yang Berasal dari Daerah Banyumasan dalam Mengomunikasikan Identitas 

Kultural)”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengalaman interaksi 

antarbudaya yang dilakukan oleh perantau yang berasal dari daerah Banyumas 

saat berinteraksi dengan orang-orang di rantauan serta mengetahui identitas 

kultural kelompok masyarakat rantauan yang berasal dari Banyumas. 

Dalam proses penelitian ini menggunakan konsep sosiologi komunikasi 

yang mengkaji soal kelompok-kelompok masyarakat, terutama Banyumas yang 

melakukan interaksi dengan orang-orang di daerah rantau dan memunculkan 

identitas kesukuan mereka. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan metode 

penelitian fenomenologi, dan teknik pengumpulan data melalui wawancara 

mendalam dan observasi. 

 Hasil dari penelitian ini adalah bahwa proses pengungkapan diri dalam 

mengomunikasikan identitas budaya tergantung pada pengaturan faktor 

komunikasi, hubungan, gender dan   pelanggaran teritori.  
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               Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti    sekarang ini adalah penelitian terdahulu menggunakan metode 

fenomenologi dan fokus   mengkaji adaptasi antarbudaya ke dalam identitas 

budaya Banyumas, sedangkan peneliti saat ini menggunakan metode studi kasus 

dan fokus mengkaji peran identitas budaya suku Jawa dalam komunikasi 

antarbudaya. 

Tabel 2.1 

Matrix Penelitian Terdahulu 

No. Judul Penelitian, 

Peneliti dan 

Waktu Penelitian 

Tujuan 

Penelitian 

Teori dan 

Konsep yang 

Digunakan 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. “Peran Identitas 

Suku Jawa dalam 

Komunikasi 

Antarbudaya 

(Studi Deskriptif 

Kualitatif Alumni 

Pondok Modern 

Darussalam 

Gontor Putri yang 

ada di Demak)”, 

Ila Khafia Wafda, 

dari Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta, tahun 

Tujuan 

penelitian ini 

adalah 

mengkaji 

peran 

identitas 

budaya para 

alumni 

santriwati 

yang berasal 

dari suku 

Jawa serta 

pengaruhnya 

terhadap 

Penelitian ini 

menggunakan 

konsep 

sosiologi 

komunikasi 

yang 

menjelaskan 

perihal 

kelompok-

kelompok 

masyarakat 

yang 

memiliki ciri 

khas atau 

Jenis 

penelitian ini 

adalah 

penelitian 

kualitatif 

deskriptif 

dengan 

metode 

penelitian 

fenomenologi

, dan teknik 

pengumpulan 

data melalui 

wawancara 

Hasil dari 

penelitian ini 

adalah kelompok 

yang diteliti 

cenderung lebih 

memahami dan 

menerima 

kebiasaan atau 

identitas budaya 

lain serta harus 

memahami sifat 

masing-masing 

individu untuk 

menghindari 
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2014. santriwati 

yang bukan 

berasal dari 

suku Jawa di 

lingkungan 

Pondok 

Modern 

Darussalam 

Gontor Putri 

Demak. 

identitas 

budaya 

masing-

masing dan 

saling 

bertemu 

untuk 

kepentingan 

tertentu dan 

memunculkan 

identitas 

kesukuan  

yang kental 

satu sama lain 

dalam 

lingkungan 

tersebut. 

mendalam 

dan studi 

pustaka. 

adanya konflik 

antarbudaya. 

2.  “Akomodasi 

Komunikasi dalam 

Interaksi 

Antarbudaya 

(Kasus Perantau 

yang Berasal dari 

Daerah 

Banyumasan 

dalam 

Mengomunikasika

Tujuan 

penelitian ini 

adalah untuk 

mengetahui 

pengalaman 

interaksi 

antarbudaya 

yang 

dilakukan 

oleh perantau 

Penelitian ini 

menggunakan 

konsep 

sosiologi 

komunikasi 

yang 

mengkaji soal 

kelompok-

kelompok 

masyarakat, 

Jenis 

penelitian ini 

adalah 

penelitian 

kualitatif 

deskriptif 

dengan 

metode 

penelitian 

fenomenologi

Hasil dari 

penelitian ini 

adalah bahwa 

proses 

pengungkapan diri 

dalam 

mengomunikasika

n identitas budaya 

tergantung pada 

pengaturan faktor 
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n Identitas 

Kultural)”, 

Hanum Salsabila, 

dari Universitas 

Diponegoro 

Semarang, tahun 

2011. 

yang berasal 

dari daerah 

Banyumas 

saat 

berinteraksi 

dengan 

orang-orang 

di rantauan 

serta 

mengetahui 

identitas 

kultural 

kelompok 

masyarakat 

rantauan yang 

berasal dari 

Banyumas. 

khusunya 

Banyumas 

yang 

melakukan 

interaksi 

dengan 

orang-orang 

di daerah 

rantau dan 

memunculkan 

identitas 

kesukuan 

mereka. 

 

, dan teknik 

pengumpulan 

data melalui 

wawancara 

mendalam 

dan observasi. 

 

komunikasi, 

hubungan, gender 

dan   pelanggaran 

teritori.  

 

3. “Peran Identitas 

Etnis Jawa dalam 

Komunikasi 

Antarbudaya 

(Studi Kasus di 

Kalangan Pekerja 

Etnis Jawa di 

Liputan6.com)”, 

Odilia Hana 

Santoso, dari 

Mengetahui 

bentuk-

bentuk 

identitas 

kesukuan 

yang muncul 

dalam 

komunikasi 

antarbudaya 

pekerja etnis 

Teori yang 

digunakan 

adalah teori 

interaksionis

me simbolik 

dan konsep 

yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

Jenis 

penelitian ini 

adalah 

penelitian 

kualitatif 

deskriptif 

dengan 

metode 

penelitian 

studi kasus, 

Hasil dari 

penelitian ini 

adalah bahwa 

peran identitas 

etnis Jawa dalam 

komunikasi 

antarbudaya adalah 

menjadi penengah 

dan penyeimbang 

yang 
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Universitas 

Multimedia 

Nusantara, tahun 

2017 

Jawa serta 

mengetahui 

peran 

identitas etnis 

Jawa dalam 

proses 

komunikasi 

antarbudaya. 

adalah konsep  dan teknik 

pengumpulan 

data melalui 

wawancara 

mendalam 

dan observasi. 

 

menyelaraskan dan 

menjaga harmoni. 

Orang etnis Jawa 

biasanya dapat 

mengontrol emosi 

dan menguasai diri 

dalam 

berkomunikasi 

dengan orang lain. 

 

2.2 TEORI DAN KONSEP YANG DIGUNAKAN 

2.2.1 Teori Interaksionisme Simbolik 

Peran identitas etnis Jawa dalam komunikasi antarbudaya dapat dijabarkan 

dengan teori interaksionisme simbolik. Teori ini menekankan pada hubungan 

antara simbol dan interaksi. Simbol dianggap sebagai label arbitrer atau 

representasi dari fenomena, atau dengan kata lain simbol membentuk esensi dari 

teori interaksionisme simbolik. (West dan Turner, 2007, h. 96) 

Ide dan gagasan dari teori ini pertama kali dicetuskan oleh George Herbert 

Mead yang menyatakan bahwa orang bertindak berdasarkan makna simbolik yang 

muncul di dalam sebuah situasi tertentu. Setelah Mead meninggal, teori ini 

dikembangkan kembali oleh salah satu muridnya, yakni Herbert Blumer. Herbert 

Blumer lah yang secara resmi memberi nama teori ini menjadi teori 

interaksionisme simbolik atai symbolic interaction theory (SI). 
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Menurut Ralph LaRossa dan Donald C. Reitzes pada tahun 1993, ada tiga tema 

besar yang mendasari teori interaksionisme simbolik, yakni: (West dan Turner, 

2007, h. 98-99) 

- Pentingnya makna bagi perilaku manusia 

- Pentingnya konsep mengenai diri 

- Hubungan antara individu dengan masyarakat 

Sementara itu, ada tiga asumsi yang didukung oleh tiga tema besar di atas, yakni: 

- Manusia bertindak terhadap manusia lainnya berdasarkan makna yang 

diberikan orang lain pada mereka 

- Makna diciptakan dalam interaksi antarmanusia 

- Makna dimodifikasi melalui proses interpretatif 

Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud melihat bagaimana seseorang 

bertindak satu dengan lainnya berdasarkan label yang diberikan orang lain 

terhadap dirinya, lalu makna apa saja yang diciptakan dalam interaksi 

antarmanusia yang dalam hal ini merupakan komunikasi antarbudaya, dan apakah 

makna tersebut kemudian termodifikasi seiring berjalannya waktu melalui proses 

interpretatif. 

Tiga konsep penting dalam teori interaksionisme simbolik, antara lain: 

1. Pikiran (mind) sebagai kemampuan menggunakan simbol yang 

mempunyai makna sosial yang sama. Menurut Mead, manusia hasus 

mengembangkan pikiran melalui interaksi dengan orang lain. Salah 
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satu aktivitas penting yang diselesaikan orang melalui pikiran adalah 

pengambilan peran yang artinya kemampuan secara simbolik untuk 

menempatkan dirinya sendiri dalam diri khayalan dari orang lain, 

2. Diri (self) sebagai kemampuan untuk merefleksikan diri kita sendiri 

dari perspektif orang lain. Menurut Mead, diri tidak berasal dari 

intropeksi atau dari pemikiran sendiri yang sederhana, melainkan 

berkembang dari pengambilan peran yang khusus, seperti bagaimana 

seseorang dilihat oleh orang lain. 

3. Masyarakat (society) sebagai jejaring hubungan sosial yang diciptakan 

manusia. Masyarakat menggambarkan keterhubungan beberapa 

perangkat perilaku yang terus disesuaikan oleh individu-individu. 

(West dan Turner, 2007, h. 107) 

Pendekatan interaksionisme simbolik ini berkembang menjadi kelompok 

teori-teori konvensional dan interaksional. Teori –teori tersebut berpandangan 

bahwa kehidupan sosial adalah proses interaksi yang membangun, memelihara 

serta mengubah kebiasaan-kebiasaan tertentu, termasuk simbol-simbol dan 

bahasa. Komunikasi dalam hal ini dianggap sebagai alat the glue of society (alat 

perekat masyarakat). Bagi kalangan yang turut mendukung teori ini, pengetahuan 

dapat ditemukan melalui metode interpretasi. (Bungin, 2006, h. 250) 

Peneliti menilai teori ini tepat dan sesuai pada penelitian ini karena 

penelitian ini berusaha mencari tahu bagaimana proses pengambilan peran yang 

artinya kemampuan secara simbolik untuk menempatkan dirinya sendiri dalam 

diri khayalan orang lain melalui pikiran, diri, dan masyarakat. 
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2.2.2  Peran Identitas Budaya 

Ada banyak alasan pentingnya memahami identitas karena identitas juga 

merupakan poin penting dalam komunikasi antarbudaya yang sekarang ini 

menjadi sangat vital sebagai akibat dari adanya globalisasi dan keanekaragaman 

domestik. Seiring dengan peningkatan keanekaragaman dalam masyarakat, 

konsep baru mengenai identitas budaya terus bermunculan. 

Identitas merupakan hal yang abstrak, kompleks, dan dinamis. Artinya, 

identitas bukan merupakan hal yang statis, tetapi selalu berubah menurut 

pengalaman hidup seseorang. Lagipula, seseorang pasti memiliki lebih dari satu 

identitas, seperti ras, etnis, jenis kelamin, nasional, regional, organisasi, pribadi, 

dan identitas dalam dunia maya jika ada. Padahal, pentingnya suatu identitas 

tergantung pada situasi yang ada. (Samovar, 2014, h. 184-185) 

Identitas itu beragam, sehingga tidak mudah untuk diartikan dan 

menyebabkan ada banyak gambaran yang disediakan oleh para ahli komunikasi 

mengenai asrti dari identitas. Seperti misalnya Fong yang berpendapat bahwa 

budaya dan identitas budaya dalam pembelajaran hubungan antarbudaya menjaadi 

payung untuk menggolongkan identitas ras dan etnik. Fong juga menjelaskan 

identitas budaya sebagai identifikasi komunikasi dari sistem perilaku simbolis 

verbal dan non-verbal yang memiliki arti dan yang dibagikan di antara anggota 

kelompok yang memiliki rasa saling memiliki dan yang membagi tradisi, warisan, 

bahasa, dan norma-norma yang sama. Identitas budaya merupakn konstruksi 

sosial. (Samovar, 2014, h. 184) 
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Adapun kategori-kategori yang mengklasifikasikan identitas. Turner 

mengelompokkan identitas ke dalam tiga kategori, yakni: (Samovar, 2014, h. 185) 

1. Identitas manusia merupakan pandangan yang menghubungkan 

seseorang dengan seluruh manusia dan memisahkan seseorang dari 

bentuk kehidupan yang lain 

2. Identitas sosial merupakan perwakilan dari kelompok dimana 

seseorang tergabung, seperti ras, etnis, pekerjaan, umur, kampung h., 

dan lain-lain. 

3. Identitas personal merupakan identitas yang timbul dari hal-hal yang 

membedakan seseorang dengan orang yang lainnya dan menandakan 

seseorang sebagai pribadi yang spesial dan unik. 

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mencari tahu identitas sosial dari 

kelompok pekerja etnis Jawa, apa saja identitas yang muncul, dan bagaimana 

peranannya dalam komunikasi antarbudaya. 

Sedangkan, Hall mengelompokkan identitas dalam tiga kategori yang 

kurang lebih sama, yakni: (Samovar, 2014, h. 186) 

1. Identitas personal adalah hal-hal yang membuat seseorang menjadi 

unik dan berbeda dari yang lainnya. 

2. Identitas relasional adalah hasil dari hubungan seseorang dengan orang 

lain, seperti suami-istri, guru-siswa, atau direktur-manajer. 
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3. Identitas komunal adalah identitas yang biasanya dihubungkan dengan 

komunitas skala besar, seperti kewarganegaraan, etnis, gender, atau 

agama, dan aliran politik. 

Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat identitas komunal yang muncul 

dalam diri para pekerja etnis Jawa di kantor Liputan6.com. Apa saja identitas etnis 

atau etnisitas yang muncul dan bagaimana peranannya dalam komunikasi 

antarbudaya. 

Identitas diperoleh melalui interaksi dengan anggota lain dalam suatu 

kelompok budaya. Keluarga merupakan komponen yang memengaruhi 

pembentukkan identitas awal. Identitas terbentuk melalui keanggotaan dalam 

suatu kelompok dan terjadi dalam banyak cara. Konsep identitas dalam kelompok 

yang sama dapat berubah setiap waktu. 

Identitas juga memiliki sisi gelap atau kelemahan, yaitu: (Samovar, 2014, 

h. 202-216) 

1. Stereotip adalah bentuk kompleks dari pengelompokkan yang secara 

mental mengatur pengalaman seseorang dan mengarahkan sikap 

seseorang dalam menghadapi orang-orang tertentu. 

2. Prasangka adalah perasaan negatif yang dalam terhadap kelompok 

tertentu. 

3. Rasisme adalah kepercayaan terhadap superioritas yang diwarisi oleh 

ras tertentu. 
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4. Etnosentrisme adalah pandangan bahwa budaya seseorang lebih 

unggul dibandingkan dengan budaya yang lain. 

Barangkali sisi gelap atau kelemahan ini dapat menjadi kendala bagi 

terbentuknya identitas etnis Jawa di kalangan para pekerja di Liputan6.com. Maka 

dari itu, penelitian ini juga ingin melihat apakah identitas etnis dapat terkikis 

akibat kelemahan yang disebutkan di atas atau tetap berdiri kuat. 

Dalam penelitian ini, identitas etnis lebih banyak digali, khususnya 

identitas etnis suku Jawa yang memiliki peran tertentu dalam komunikasi 

antarbudaya. Di sanalah letak benang merah atau garis besar dari penelitian ini. 

  

2.2.3 Etnis Jawa 

 Dalam kenyataan, luas pulau Jawa sekitar tiga kali lebih kecil daripada 

Sumatra, tetapi harus diakui bahwa pulau Jawa memang menonjol. Di pulau Jawa 

inilah, masa prasejarah dimulai. Ditemukan pithecanthropus di pusat pulau Jawa, 

di Trinil, di lembah Bengawan Solo. Kemudian ditemukan batu tertulis pertama di 

sebelah baratnya. Sampai dengan abad ke-15, ditemukan dokumen-dokumen 

arkeologi dan epigrafi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada abad ke-14, Pulau 

Jawa menjadi pusat sebuah sistem pelayaran antar pulau yang sangat canggih. 

Dengan kata lain, Pulau Jawa merupakan pulau yang menyatukan nusantara. 

(Lombard, 1996, h. 18-19) 
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Etnis Jawa merupakan salah satu suku terbesar yang ada di Indonesia. 

Sebagai buktinya, di manapun di seluruh bagian pelosok penjuru negeri ini, pasti 

akan ditemukan orang-orang yang berasal suku Jawa yang mendiami kawasan 

tersebut, meskipun terkadang jumlahnya minoritas. Dengan kata lain, di mana  

ada kehidupan di seluruh Indonesia, orang Jawa selalu ada. 

Etnis Jawa hidup dalam lingkungan adat istiadat yang sangat kental. Adat 

istiadat etnis Jawa masih sering digunakan dalam berbagai kegiatan masyarakat, 

mulai masa-masa kehamilan hingga kematian. Di dalam hal ini, di manapun etnis 

Jawa berada akan selalu dilaksanakan dan dijadikan  Ugemana atau Pathokan 

dalam kehidupannya. (“Asal Usul Sejarah Suku Jawa”, 2009, para. 26). 

Banyak yang bisa di gali dari literatur-literatur yang sudah ada bahwa etnis 

Jawa punya banyak keanekaragaman ciri khas 

dan budaya beserta tradisi tradisinya. Orang-orang yang berasal dari suku-suku 

lain  yang ada di Indonesia akan sangat dengan mudahnya berinteraksi dengan 

orang-orang etnis Jawa karena kelompok etnis Jawa mempunyai sifat dan karakter 

yang sangat santun dalam bermasyarakat. Hal tersebut juga dapat dibuktikan 

dengan diterimanya  masyarakat etnis Jawa sebagai bagian dari anggota 

masyarakat oleh  etnis lain di seluruh Indonesia. 

Sebagian besar masyarakat Jawa hingga kini masih tetap mengamalkan 

filosofi mereka sehingga masyarakat awam pun bisa mengenali sifat dan karakter 

mereka yang khas. Karakter orang Jawa diidentikkan dengan sikap sopan, segan, 

pemalu serta menjaga etika bicara. Dalam keseharian masyarakat Jawa, mereka 
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sangat menjunjung tinggi sifat Andap Asor terhadap orang yang lebih tua. Andap 

Asor adalah adab ketika berbicara yang memiliki tingkatan-tingkatan, melihat 

siapa lawan bicaranya. (“Asal Usul Sejarah Suku Jawa”, 2009, para. 29). 

Jika bicara tentang budaya Jawa, tentu tidak akan pernah ada habisnya. 

Budaya Jawa sangat kaya dan banyak sekali yang bisa digali. Seperti misalnya 

pakaian adat Jawa yang beraneka ragam. Ada blangkon, jarit, kebaya, kemben, 

dan lain-lain. Adapun, ritual kuno, seperti slametan adalah syukuran yang 

diadakan setelah terjadi suatu yang membahagiakan. Etnis Jawa erat dengan acara 

makan bersama. Kebersamaan dan kekeluargaan dijunjung tinggi. (Lombard, 

1996, h. 156-164) 

Tenggang rasa atau tepo seliro menjadi ciri khas etnis Jawa yang menonjol 

di mata banyak orang, bahkan bagi kaum etnis lain. Etnis Jawa dinilai memiliki 

kesabaran yang tinggi, kelemahlembutan, dan mampu menjaga perasaan orang 

lain serta menyeimbangkan situasi pergaulan agar tetap harmonis. 

Etnis Jawa memiliki high context ambiguity dalam berkomunikasi, yang 

mana orang etnis Jawa tidak berbicara straight to the point melainkan mereka 

suka berbasa basi tetapi tetap dengan hati yang tulus. Komunikasi orang etnis 

Jawa juga tidak terang-terangan, melainkan memiliki banyak arti yang tersirat. 

Orang awam kebanyakan menilai orang Jawa dengan keuletan dan 

keberanian untuk bekerja keras. Orang Jawa dilihat pantang menyerah. Ia akan 

memperjuangkan apapun untuk kelangsungan dan kesejahteraan kehidupannya. 
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Orang etnis Jawa menjunjung tinggi toleransi dan kesolidaritasan. Mereka 

suka membantu, menolong, dan setia. Etnis Jawa menjunjung tinggi asa 

kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan. Di mana ada falsafah Jawa 

yang berbunyi mangan ora mangan sing penting kumpul yang artinya susah pun 

tidak masalah asal bersama-sama. (“Asal Usul Sejarah Suku Jawa”, 2009, para. 

31). 

Nilai etnis Jawa yang dilihat sebagai hambatan atau kendala dalam 

pergaulan antarbudaya adalah bahwa orang etnis Jawa tidak bicara secara lugas 

atau tersurat, melainkan tersirat. Padahal, tidak selamanya hal ini berdampak baik. 

Terkadang, tidak bicara straight to the point juga menjadi hambatan dan masalah. 

Lawan bicara dapat salah paham dan menyalahartikan maksud yang sebenarnya. 

Selain itu, orang etnis Jawa juga memiliki tingkat dominasi etnis yang 

besar, sehingga orang etnis Jawa cenderung mendominasi dan eksklusif, tetapi 

hanya dalam beberapa kasus tertentu saja. Artinya, tidak semua orang Jawa seperti 

itu. 

 Orang etnis Jawa mempelajari nilai-nilai dan norma-norma kehidupan 

mereka secara turun temurun dan melestarikannya dengan cara mewariskannya 

kepada anak cucu mereka. Mereka mempelajari falsafah hidup dari orang tua 

mereka, menghidupi dan menjalankannya, serta mengajarkannya kepada anak 

cucu mereka kelak. 
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2.2.4 Komunikasi Antarbudaya 

Komunikasi antarbudaya sudah ada sejak awal peradaban ketika manusia 

membentuk kelompok suku. Hubungan antarbudaya terjadi setiap kali orang-

orang dari suku yang satu bertemu dengan orang-orang dari suku yang berbeda 

dan mendapati adanya ketidaksamaan atau perbedaan. (Samovar, 2014, h. 2) 

Komunikasi antarbudaya melibatkan interaksi antara orang-orang yang 

persepsi budaya dan sistem simbolnya cukup berbeda dalam suatu komunikasi. 

Singkatnya, komunikasi antarbudaya adalah interaksi antarpribadi atau antar 

kelompok yang dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki kebudayaan 

berbeda. (Samovar, 2014, h. 13) 

Menurut Kluckhohn, kebudayaan dapat didefinisikan sebagai berikut: 

1. Keseluruhan cara hidup suatu masyarakat 

2. Warisan sosial yang diperoleh individu dari kelompoknya 

3. Suatu cara berpikir, merasa, dan percaya 

4. Suatu abstraksi dari tingkah laku 

5. Suatu teori para antropolog tentang cara suatu kelompok masyarakat 

nyatanya bertingkah laku 

6. Suatu ‘gudang untuk mengumpulkan hasil belajar’ 

7. Seperangkat orientasi standar pada masalah-masalah yang sedang 

berlangsung 

8. Tingkah laku yang dipelajari 

9. Suatu mekanisme untuk penataan tingkah laku yang bersifat normatif 
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10. Seperangkat teknik untuk menyesuaikan, baik dengan lingkungan luar 

maupun dengan orang lain, 

11. Suatu endapan sejarah, dan mungkin dengan rasa putus asa, beralih 

pada kiasan-kiasan sebagai suatu peta, sebuah penyaring, dan sebagai 

sebuah matriks. (Geertz, 2006 dikutip dalam Syam, 2014, h. 27) 

Menurut Purwasito, komunikasi merupakan pertukaran simbol. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa komunikasi antarbudaya merupakan pertukaran simbol dari 

dua orang atau lebih yang dilatarbelakangi oleh faktor perbedaan budaya, yang 

mencakup: 

- bahasa 

- keyakinan 

- adat istiadat 

- kepercayaan 

- status sosial-ekonomi 

- dan sebagainya 

Dengan adanya komunikasi antarbudaya, maka terjadilah pertukaran 

simbol, yang mana simbol-simbol tersebut berhubungan erat dengan identitas 

budaya. (Sambas, 2015, h. 29) 

 Adapun prinsip-prinsip komunikasi antarbudaya, antara lain: 

1. Relativitas bahasa 

Bahasa memengaruhi pemikiran dan perilaku. Perbedaan bahasa juga 

memengaruhi perbedaan cara pandang terhadap dunia. 
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2. Bahasa sebagai cermin budaya 

Bahasa mencerminkan budaya. Makin besar perbedaan budaya, makin 

besar pula perbedaan cara berkomunikasi. 

3. Mengurangi ketidakpastian 

Makin besar perbedaan budaya, makin banyak risiko ketidakpastian dalam 

berkomunikasi akan terjadi. Komunikasi antarbudaya berfungsi untuk 

mengurangi ketidakpastian. 

4. Kesadaran diri dan perbedaan anatarbudaya 

Makin besar perbedaan budaya, makin besar mindfullness (kesadaran diri) 

dalam komunikasi antarbudaya. 

5. Interaksi awal dan perbedaan antarbudaya 

Perbedaan budaya sangat penting dalam interaksi awal. Dalam komunikasi 

antarbudaya, penting untuk memulai interaksi dengan baik. 

6. Memaksimalkan hasil interaksi  

Dalam komunikasi antarbudaya, orang berusaha untuk memaksimalkan 

hasil interaksi agar memiliki banyak pandangan dari setiap sudut pandang 

budaya yang berbeda-beda. (Liliweri, 2002, h. 37) 

Tujuan dari adanya komunikasi antarbudaya yang paling ditekankan 

adalah mengurangi ketidakpastian tentang  orang lain. (Liliweri, 2002, h. 12) 

Demikian juga meminimalkan terjadinya kesalahpahaman dan konflik. 

Ditemukan pula adanya hambatan-hambatan dalam komunikasi 

antarbudaya yang disebut juga dengan communication barrier. Communication 

Peran Identitas..., Odilia Hana, FIKOM UMN, 2017



barrier adalah segala sesuatu yang menjadi penghalang bagi terjadinya 

komunikasi yang efektif. (Chaney dan Martin, 2004, h.11) 

Hambatan-hambatan dalam komunikasi antarbudaya memiliki bentuk 

seperti gunung es yang terbenam di dalam air, yang mana hambatan komunikasi 

tersebut terbagi dua, yakni ada yang di atas air above waterline (di atas air) dan 

ada yang pada below waterline (di bawah air). 

Faktor-faktor yang menghambat komunikasi antarbudaya yang ada pada 

below waterline (di bawah air) adalah faktor-faktor yang membentuk perilaku 

atau sikap seseorang, hambatan jenis ini sulit untuk dilihat atau diperhatikan, 

seperti contohnya persepsi, norma, stereotip, filosofi bisnis, aturan, jaringan, nilai, 

dan grub cabang. 

Sedangkan hambatan yang berada above waterline (di atas air) lebih 

mudah dilihat karena berbentuk fisik, seperti contohnya fisik, budaya, persepsi, 

motivasi, pengalaman, emosi, bahasa, nonverbal, dan kompetisi. (Chaney dan 

Martin, 2004, h. 11-12) 
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2.3 KERANGKA PEMIKIRAN 
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