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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Kebutuhan untuk berinteraksi berlaku universal, kuat, dan mendasar 

(Hargie & Dickson, 2004 : 1). Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, interaksi telah menghubungkan masyarakat global yang 

mempertemukan budaya-budaya dari berbagai belahan dunia. Interaksi global 

membutukan negosiasi orientasi nilai masing-masing budaya demi mencapai 

kesepakatan dan kebutuhan bersama. Beberapa peristiwa benturan nilai budaya 

misalnya perusakan dan pembakaran pabrik PT. Drylocks World Graha di Batam 

oleh 10.000 pekerja tahun 2010. Pekerja merasa tersinggung dengan ucapan 

pemilik perusahaan asal India yang mengatakan pekerja lokal bodoh. Mulyana 

(2010:2) menyebutkan peristiwa tersebut sebagai contoh rendahnya kompetensi 

antarbudaya yang banyak menciptakan kesalahpahaman antara pekerja asing dan 

lokal di Indonesia. 

Pemerintah Indonesia terus membuat kerjasama dengan negara asing 

dalam berbagai perjanjian. Misalnya, saat ini pemerintah menggalakkan 

kampanye penguatan politik, sosial, budaya, dan ekonomi demi menyambut 

Masyarakat Ekonomi Asean, Desember 2015. Menko Perekonomian 2014 Hatta 

Rajasa mengungkapkan (12/03/2014), salah satu yang harus dipersiapkan 

masyarakat Indonesia adalah daya saing (http://m.detik.com/finance/read/2014/ 

03/12/172219/2523759/4/). Bahkan kesiapan generasi muda untuk berkompetisi 

global telah difasilitasi. Salah satu upaya tersebut berupa penambahan anggaran 
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pendidikan sebesar 7% tahun 2014 dalam bentuk beasiswa dalam atau luar 

negeri. Bahkan jauh hari sebelumnya, tahun 2009, Presiden SBY mengukuhkan 

kerjasama multilateral Indonesia - Eropa dalam Partnership and Cooperation 

Agreement (PCA). Diantara bentuk kerjasama tersebut adalah pertukaran pelajar 

dari Indonesia ke Eropa, dan sebaliknya dari Eropa ke Indonesia.  

Salah satu penyelenggara beasiswa terbesar di Eropa dan Amerika Latin 

adalah Erasmus Mundus (EM). Tiap tahun, EM menyeleksi universitas di Asia 

dan Eropa untuk menjadi anggota konsorsium. EM telah memberi kesempatan 

pelajar Jepang, Cina, Laos, Thailand, Singapura, dan hampir seluruh negara Asia 

lain untuk belajar di Eropa; dan sebaliknya dari Eropa ke Asia.  

Angkatan I EM Bridging the Gap (BTG) Lot. 12 dari Indonesia mulai 

memberikan grant pada Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2010. 

Sebanyak 29 civitas akademika Indonesia berangkat ke Eropa selama satu atau 

dua semester. Setelah BTG Lot. 12, EM terus melakukan evaluasi dan promosi di 

Indonesia melalui program sosialisasi atau kerjasama alumnus.  

Di Indonesia pengalaman dan publikasi EM kurang dikenal. Dibanding 

negara lain di Asia, penelitian tentang EM di Indonesia juga paling jarang 

ditemukan. Beberapa alumnus EM-BTG Lot.12 Angkatan I dari Indonesia yang 

merintis karir dalam beberapa institusi berskala multinasional selepas periode 

pertukaran pelajar ternyata, sebagian besar tidak bertahan lama. 

Beragam program, fasilitas, dan bantuan finansial disiapkan EM bagi 

penerima beasiswa baik sebelum, selama, maupun pasca periode pertukaran 

belajar. Misalnya sebelum keberangkatan, mahasiswa diberikan kursus intensif 

bahasa dan tur budaya daerah di tempat mereka menjalani misi belajar. Kemudian 
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selama di host country -negara tempat belajar di luar negeri-, mereka disediakan 

pendamping dari mahasiswa sebaya untuk meminimalisir homesick, lebih cepat 

berinteraksi, menemani berbelanja, bergabung dengan komunitas lokal, atau 

sekadar berbincang.  

Kondisi finansial, fasilitas, dan infrastruktur program EM disiapkan sangat 

memadai. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2010 rata-rata mahasiswa Indonesia di 

Portugal menghabiskan biaya hidup €300 tiap bulan. Padahal, dana sebesar €1000 

diterima mahasiswa tiap awal bulan. Sisa beasiswa bulanan tersebut kebanyakan 

digunakan untuk plesiran bersama ke negara lain, menggelar makan malam 

bersama rekan internasional, atau mengikuti seminar internasional.  

Selain itu, kurikulum bagi mahasiswa EM juga tidak sepadat di Indonesia. 

Meskipun buku ajar dan proses mengajar dilakukan dengan bahasa lokal (Bahasa 

Portugis), namun dosen selalu mengalokasikan waktu untuk konsultasi 

mahasiswa asing. Di samping dosen yang kooperatif dan perpustakaan yang 

lengkap; mahasiswa lokal juga sangat membantu perkuliahan. Satu kelebihan EM 

juga sistem konversi nilai. Nilai kuliah di luar negeri akan dikonversi di 

universitas asal, sehingga mahasiswa EM tidak terbebani, mengulang, atau 

tertunda kelulusannya.  

Fasilitas seperti diskon restoran, tiket transportasi, seminar gratis, 

perpustakaan, akomodasi tempat tinggal, program sukarelawan, tur rutin, atau 

berbagai lomba juga disediakan oleh program yang mengusung misi utama 

sebagai wadah pertukaran budaya tersebut. Infrastruktur dan masyarakat setempat 

juga seolah disiapkan demi membuat mahasiswa asing betah. Beberapa kali 

alumnus diundang ke pesta rakyat, ditempatkan di kursi VIP pada upacara resmi 
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kampus, atau diwawancara media lokal. Semua kondisi dan situasi yang 

disiapkan sedemikian rupa tersebut memang dibuat agar mahasiswa lebih 

mempunyai pengetahuan budaya, soft-skill, dan pengalaman berinteraksi dengan 

masyarakat global. 

Paska periode pertukaran pelajar, mahasiswa terus dilibatkan pada 

perkumpulan alumnus dan kontinyu diberikan newsletter tentang perkembangan 

EM. Mahasiswa diprioritaskan untuk bekerja di berbagai perusahaan milik 

alumnus, donatur, atau kerjasama EM. Hasil penelitian, publisitas, atau tur juga 

diinformasikan demi menjaga komunikasi sekaligus promosi EM. 

 

1.1. Pengalaman Alumnus EM dalam Organisasi Multinasional 

Beberapa pengalaman alumnus EM-BTG Lot. 12 bergabung di organisasi 

multinasional selepas periode pertukaran pelajar misalnya Rendra Ardyansyah, 

Nina Septi Wardhani, atau Kusuma Wardhana. Rendra menjadi reporter muda di 

Rusia dan Presiden Asosiasi Pertukaran Pemuda Internasional (AIESEC)-UMM. 

Kemudian Nina Septi Wardhani juga pernah bekerja di perusahaan penyedia 

produk kesehatan dari Prancis, International SOS. Kemudian Kusuma Wardhana 

menjadi staf Kantor Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah. Saat 

ini, ketiga alumnus tersebut tidak melanjutkan karir di organisasi multinasional 

masing-masing. Rendra bekerja di sebuah perusahaan finansial nasional, Nina di 

sebuah rumah sakit daerah, dan Kusuma sedang mendaftar tes Pegawai Negeri 

Sipil (PNS). 

Sedangkan saat ini, alumnus EM Indonesia yang masih berada di 

organisasi multinasional yaitu : 
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1). Tonny Dian Effendi, saat ini menjadi konsultan pendidikan Chinna-Indonesia 

di Gaga China Education Consultant.   

2). Teguh Sriwiyono, staf International Relations Office-UMM 

3). Arofiatus Sa’diyah, staf International Relations Office-UMM 

4). Pepri Saputra, staf Office International Affairs-UGM (Norwegia exchange 

mobility)  

5). Dimas Arif Prassetyo, staf International Relations Office-UMM 

6). Mohamad Isnaini, staf International Relations Office-UMM. 

Pengalaman selama periode EM diharapkan memberi pengetahuan, 

ketrampilan, dan menimbulkan motivasi untuk meningkatkan kompetensi 

komunikasi antarbudaya (Gudykunst & Kim, 1997 : 250). Hal ini karena semakin 

besar pengalaman dan pengetahuan, alumnus akan lebih mudah memprediksi 

respon atau feedback lawan interaksi. Bukan hanya dalam kegiatan sehari-hari, 

kompetensi komunikasi juga diperlukan dalam mengembangkan karir. 

Pengalaman alumnus belajar dan bergabung dengan organisasi asing misalnya, 

akan menjadi nilai tambah ketika alumnus mendaftar pada perusahaan 

internasional.  

Sebagaimana dilansir konsultan pendidikan internasional SUN Education 

Group, pelamar yang pernah mengenyam pendidikan di luar negeri akan 

diberikan previlis tertentu (http://www.suneducationgroup.com/tips-untuk- 

orang-tua.html). Tentu saja bagi alumnus, pengalaman bersinggungan dengan 

banyak budaya dan orang asing akan melatih kepekaan budaya, membuka 

perspektif baru, melatih sikap cultural relativism, empati, atau ketrampilan lain 

seperti toleransi. Termasuk salah satu keuntungan alumnus dengan banyak 
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berinteraksi dengan orang dari budaya orang lain adalah kemampuan mengelola 

facework.  

Teori Face Negotiation yang dicetuskan Stella Ting-Toomey diilhami 

penelitian lintas budaya, yang implikasinya dapat terjadi dalam komunikasi 

antarpersonal. Teori ini menjelaskan, bagaimana seseorang berkomunikasi 

dengan individu lain pada budaya berbeda, menyelesaikan konflik, menunjukkan 

nilai kesantunan, memertahankan face sebagai perpanjangan konsep pribadi, atau 

memanipulasi facework. Tentu saja kaitannya dengan alumnus, cara dan konten 

komunikasi mereka harus dikelola dengan baik agar hubungan dengan 

masyarakat asing tetap terjaga sebagaimana diinginkan. Implikasinya, alumnus 

seharusnya lebih luwes mengelola facework dalam kehidupan sehari-hari, 

termasuk dalam dunia kerja saat berkomunikasi dengan orang lain. 

Face secara general didefinisikan atas bagaimana kita ingin terlihat dan 

diperlakukan oleh orang lain, serta bagaimana kita memerlakukan orang lain 

sesuai konsep diri yang mereka bangun. Sedangkan facework adalah bagaimana 

tindakan verbal dan nonverbal yang menyelamatkan face diri (self-face), face 

orang lain (other-face), atau face bersama (mutual-face) (Littlejohn & Foss, 2009: 

371). 
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Bagaimanapun, gaya dan konten komunikasi selama berinteraksi dengan 

orang lain akan dipengaruhi pengalaman dan pengetahuan personal. Ketika area 

kesamaan pengetahuan (frame of reference) dan pengalaman (field of experience) 

seseorang semakin lebar, maka kemungkinan pesan dapat diinterpretasikan orang 

lain akan semakin besar pula. Namun sebaliknya, jika area kesamaan tersebut 

semakin sempit maka ketertarikan dan ketepatan interpretasi pesan akan semakin 

rendah. 

Gambar 1. Model Komunikasi Antarbudaya 

(sumber : Gudykunst & Kim, 1997 : 45) 

Pasca periode pertukaran pelajar, area baru diri alumnus dibentuk oleh 

perbedaan pengalaman dan pengetahuan. Padahal melalui komunikasi; nilai-nilai 

budaya, sosial, psikologis, dan lingkungan seseorang saling dipertukarkan. 

Bagaimanapun, interaksi dengan orang lain akan dipengaruhi, dilekati, dan 

diwarnai oleh nilai-nilai tersebut (Gudykunst & Kim, 1997:44). Beragam ide dan 

cara berkomunikasi juga difilter nilai-nilai di atas, mengingat kemampuan 

seseorang dalam mentransmisi dan menginterpretasi pesan adalah terbatas. 

Artinya, sekian banyak alternatif komunikasi sebagaimana pula prediksi atas 
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respon orang lain akan difilter oleh pengaruh budaya, sosial, psikologi, dan 

lingkungan.  

Kontradiksi rawan ditimbulkan akibat kompleksitas dan keberagaman 

budaya, sosial, psikologis, serta lingkungan. Paling tidak, kontradiksi personal 

secara psikologis akan potensial dialami oleh seseorang ketika berkomunikasi 

dengan orang lain. Misalnya ketika suatu saat seseorang mempunyai dorongan 

untuk berkata jujur, namun terpaksa harus berbohong karena takut menyinggung 

orang lain. 

Teori Dialektika Relasional menyatakan, kehidupan sosial selalu berisi 

impuls-impuls ketegangan. Dalam sebuah relasi, ketegangan-ketegangan terus 

berkelanjutan dalam sebuah impuls-impuls kontradiktif. Seseorang tidak selalu 

mampu berdamai dengan elemen kontradiktif dalam kepercayaan dirinya. Pun, 

dalam sebuah hubungan, kepercayaan seseorang terhadap orang lain tidak selalu 

konsisten (West & Turner, 2007 : 234). Ketika ketegangan tersebut tidak bisa 

dikelola, hubungan seseorang rawan mengalami pemutusan, bahkan potensial 

memicu konflik. 

Tentu saja beberapa nilai-nilai budaya antara Eropa dan Indonesia 

diwarnai perbedaan. Sebagai representasi budaya Timur, nilai budaya masyarakat 

kolektivistik yang dibawa alumnus EM harus diadaptasikan dengan nilai budaya 

individualistik khas Barat. Demikian pula ketika alumnus kembali dari Eropa, 

akan ada beberapa pemikiran, gaya, dan konten komunikasi yang dipengaruhi 

nilai-niai budaya Eropa. Namun, sejauh mana nilai budaya individualistik 

tersebut masih mewarnai komunikasi antarpribadi alumnus, akan menarik untuk 

diteliti. Pasalnya, dalam lingkungan kerja berskala multinasional, akan kembali 
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melibatkan nilai budaya individualistik dengan situasi dan akar budaya pribadi 

khas masyarakat kolektivistik.  

Untuk melihat kesamaan dan perbedaan perilaku orang dari dua budaya 

berbeda, dimensi individualistik-kolektivistik menjadi titik tolak pembelajaran. 

Terlebih jika bidang pengalaman dan kerangka pemikiran partisipan komunikasi 

berbeda, maka pertukaran dan interpretasi pesan akan kurang efektif. Kedua 

dikotomi tersebut menjadi faktor signifikan yang menyebabkan perbedaan 

individu dalam mengelola konflik dan facework. Tingkat individualistik dan 

kolektivistik membawa implikasi beberapa nilai-nilai kepribadian yang 

mendasari tendensi perilaku seseorang. Beberapa perbedaan dua budaya ini 

misalnya : 

Tabel 1. Karakteristik Budaya ala Hofstede 

Individualistik   Kolektivistik 

Ditekankan pada tujuan individual Ditekankan pada tujuan bersama  

Kepedulian pada self-face Kepedulian pada other-face atau mutual-face 

Realisasi diri   Penyesuaian pada in-group 

Sedikit perbedaan antara komunikasi pada 

in-group dan out-group 

Banyaknya perbedaan antara komunikasi pada 

in-group dan out-group 

Konstruksi pribadi bebas Konstruksi pribadi saling terkait 

Identitas dilekatkan pada individu   Identitas dilekatkan pada kelompok 

Pemikiran lugas disampaikan Konfrontasi kelompok dihindari 

Low-context communication (gaya komunikasi 

langsung, jelas, pasti) 

High-context communication (gaya komunikasi  

berbelit-belit, bias, probabilitas) 

Australia, Canada, Prancis, Jerman, Inggris, 

Itali, Belanda, Amerika, Portugal 

Brazil, China, Kolombia, Yunani, India, 

Jepang, Arab Saudi, Thailand, Indonesia 

 (Samovar & Porter, 2001 : 65) 
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Kepentingan masing-masing personal lebih ditekankan pada masyarakat 

individualistik dibanding kepentingan kelompok. Karena itu, penekanan pada 

informasi tiap personal lebih banyak digunakan. Pemahaman atas identitas dan 

sifat tiap individu akan membuat prediksi terhadap orang dari budaya individualis 

lebih akurat. Lain halnya dengan budaya kolektivis, identitas kelompok dimana 

seseorang menjadi anggotanya akan lebih ditekankan. Kolektivis juga 

mementingkan tujuan bersama. Inilah latar belakang mengapa konfrontasi 

kelompok lebih dihindari dan nilai-nilai kebersamaan serta keserasian lebih 

dijunjung pada masyarakat kolektivistik. 

Dengan kebanggaan kelompok yang tinggi, identitas kelompok cenderung 

digunakan masyarakat kolektivistik. Lain halnya dengan masyarakat 

individualistik yang menjunjung nilai-nilai pribadi hingga kepedulian juga 

terbatas pada diri sendiri (self-face) dan keluarga saja. Orang individualis juga 

bersaing lebih ketat dan tidak terbebani untuk tampil lebih  menonjol dibanding 

individu lain. Karena itu, nilai-nilai yang dibawa dalam budaya individualis 

seperti demokrasi, materialisme, kesuksesan kerja dan aktivitas, kemajuan, 

rasionalitas, dan humanis.  

Sementara dalam budaya kolektivis, adanya perbedaan atau adanya 

individu yang lebih menonjol daripada individu lain dalam satu kelompok 

cenderung tidak disukai. Budaya mereka lebih diwarnai nilai-nilai keselarasan, 

keramahan, kemurahan hati, pengorbanan, harga diri (kelompok), dan 

penghormatan kelompok.  

Demi memelihara keselarasan berkelompok, konfrontasi pada masyarakat 

kolektivistik lebih dihindari dan harga diri kelompok (mutual-face) atau orang 
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lain (other-face) cenderung diutamakan. Konflik terbuka, persinggungan, bahkan 

konteks komunikasi dibuat sedemikian rupa hingga tetap memelihara kedekatan 

hubungan antarpribadi. Karena itulah, gaya komunikasi high-context menjadi 

acuan gaya komunikasi budaya kolektivis. 

Jika ketrampilan dan kompetensi komunikasi alumnus rendah, maka 

komunikasi yang dilakukan juga akan kaku, etnosentris, dan tidak adaptif. 

Tentunya hal tersebut akan menurunkan kesuksesan interpretasi dan ketertarikan 

orang lain untuk menjalin komunikasi. Seharusnya, semakin banyak pergaulan 

dengan orang berbeda latar belakang budaya, sosial, psikologis, dan lingkungan; 

alumnus makin kompeten mengkomunikasikan pesan.  

Selepas periode pertukaran pelajar, beberapa alumnus bekerja dalam 

lingkungan multinasional. Namun, data empiris menunjukkan karir tersebut 

hanya dalam waktu singkat. Muncul keingintahuan atas kompetensi komunikasi 

antarbudaya dan ketegangan yang dialami alumnus pada organisasi 

multinasional. Kemungkingan ketegangan yang dialami alumnus, terkait dengan 

pengaruh budaya individualistik selama di Eropa.  

Selama di luar negeri, alumnus berinteraksi intens dengan nilai-nilai 

budaya asing. Menjadi keingintahuan peneliti untuk mengetahui bagaimana 

kontradiksi akibat perbedaan nilai budaya tersebut dikelola, dikomunikasikan, 

dan dipresentasikan dalam facework alumnus di lingkungan kerja multinasional. 

Menariknya, meskipun kembali melibatkan partisipan komunikasi dari 

masyarakat individualistik, namun situasi dan akar budaya alumnus adalah pada 

masyarakat kolektivistik.  
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Ketertarikan penelitian juga berdasarkan pengamatan peneliti bahwa 

belum banyak dilakukan kajian sejenis. Padahal pemahaman komperehensif atas 

aspek-aspek yang memengaruhi keberhasilan komunikasi antarbudaya adalah 

keniscayaan; lantaran dalam banyak kesempatan komunikasi tersebut tidak 

terhindarkan. Keberhasilan komunikasi dikhawatirkan akan rendah jika 

pemahaman nilai sosiokultural dan psikokultural kurang. 

Penelitian ini penting dilakukan mengingat hubungan multilateral antara 

Indonesia dan negara Uni Eropa terus digiatkan. Beasiswa EM yang mewadahi 

pertukaran mahasiswa Indonesia ke Eropa juga semakin banyak. Seluruhnya 

masih menarik untuk dikembangkan dan menjadi kajian studi.  

 

B.  Perumusan Masalah 

Beasiswa EM memberi alumnus pengalaman berinteraksi dengan 

masyarakat dari Eropa, Asia, dan Amerika. Berbagai organisasi dan kegiatan 

kemahasiswaan dibentuk EM sebagai wadah pertukaran budaya. Alumnus 

diharuskan mengikuti kelas reguler dengan mahasiswa lokal, bekerja di 

perusahaan lokal, hingga tinggal serumah dalam waktu lama dengan masyarakat 

lokal. Di dalam interaksi dengan masyarakat tersebut, terjadi pembauran dari 

individu dengan karakter budaya individulistik hingga kolektivistik. Tiap-tiap 

karakter budaya tersebut mempunyai orientasi dan nilai yang khas. Padahal, 

keragaman budaya berpotensi memunculkan hambatan komunikasi, seperti 

stereotip, prasangka, atau etnosentrisme (Samovar, 2001: 256). Selain juga, 

dalam lingkungan antarbudaya kompleksitas ketegangan-ketegangan dalam 

dialektika relasional akan lebih tinggi.  
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Selama mobilitas pertukaran pelajar, penerima beasiswa EM mempunyai 

pengalaman menyelesaikan masalah dalam lingkungan internasional. Mereka 

mendapat pengetahuan tentang efektivitas dan keragaman facework dalam 

komunikasi antarbudaya. Menarik untuk mengetahui, bagaimana pengalaman 

alumnus selama menerima beasiswa EM muncul kembali dalam praktek 

komunikasi, merefleksikan kompetensi komunikasi antarbudaya yang dimiliki, 

dan mempengaruhi pengelolaan facework di organisasi multinasional paska 

mobilitas?  

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Mendeskripsikan pengalaman mobilitas alumnus Erasmus Mundus yang 

menjadi elemen kompetensi komunikasi antarbudaya 

2. Mengetahui faktor ketegangan dialektika relasional alumnus Erasmus Mundus 

dalam organisasi multinasional  

3. Mengetahui bentuk pengelolaan facework Erasmus Mundus dalam organisasi 

multinasional. 

 

D. Signifikansi Penelitian 

Adalah menarik untuk menemukan makna pengalaman EM yang muncul 

dalam kompetensi komunikasi antarbudaya, dialektika relasional, dan facework 

alumnus pada lingkungan kerja multinasional. Manfaat penelitian ini adalah : 
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1.1  Signifikansi Teoritis 

Penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran atas keberlakuan kajian Teori Kompetensi Komunikasi Antarbudaya, 

Dialektika Relasional, dan Facework dalam sebuah lingkungan antarbudaya. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang terkait 

dengan teori tersebut khususnya dalam organisasi multinasional di Indonesia. 

 

1.2.  Signifikansi Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi bagi institusi atau 

individu dalam lingkungan kerja multinasional atas pentingnya kompetensi 

antarbudaya. Kompetensi tersebut bermanfaat untuk menciptakan budaya 

organisasi sekaligus menjadi strategi mewujudkan visi dan misi organisasi. 

Penelitian ini juga memberi civitas akademika dan penerima beasiswa luar 

negeri gambaran sebuah organisasi multinasional melalui data, informasi, dan 

hasil penelitian. Elemen, kendala, dan kinerja lingkungan tersebut menjadi 

pengetahuan demi mengurangi ketidakpastian dan kesalahpahaman komunikasi, 

sekaligus meningkatkan kepuasan interaksi. 

 

1.3.  Signifikansi Sosial 

Penelitian ini memberikan penjelasan pada masyarakat adanya 

keberagaman budaya dan ketegangan dialektika relasional dalam lingkungan 

kerja multinasional, serta pengetahuan tentang facework untuk mengelola 

ketegangan tersebut.  
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E. Kerangka Pemikiran Teoritis 

1.1. Paradigma Penelitian 

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif. Paradigma diartikan 

sebagai landasan dasar, kepercayaan yang diperlukan peneliti untuk menemukan 

sebuah fenomena sosial yang menarik untuk diangkat. Paradigma interpretif 

memandang komunikasi sebagai konstruksi realitas subjektif-pluralistik melalui 

interaksi sosial. Dalam konteks ini, mengacu pada ketegangan subjek penelitian 

dalam komunikasi antarbudaya yang tercipta akibat keberagaman nilai dalam 

organisasi multinasional. 

Paradigma interpretif secara ontologis memahami realita secara subyektif 

dan banyak/ganda berdasarkan sudut pandang subjek penelitian. Hubungan 

peneliti dengan yang diteliti (epistemologis) saling terkoneksi dan berinteraksi. 

Dalam penelitian, peran nilai (aksiologis) sangat mempengaruhi realitas. 

Paradigma ini juga secara retoris memungkinkan penggunaan bahasa yang tidak 

formal namun tetap menggunakan istilah-istilah kualitatif baku. Kemudian proses 

penelitian (metodologis) paradigma interpretif menggunakan logika berfikir 

induktif, dibentuk secara resiprokal dan terus-menerus, terikat dengan konteks, 

menekankan kebenaran, serta akurasi pemahaman (Creswell, 1998:4-5). 

Teori komunikasi sebagai sekumpulan pemikiran menjelaskan hubungan, 

sebab, aspek realitas, dan fenomena komunikasi. Objek kajian komunikasi 

meliputi partisipan komunikasi, pesan, hubungan, percakapan, media, atau 

interaksi sosial pada kelompok, organisasi, budaya, maupun masyarakat. 
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Karena luasnya bidang ilmu komunikasi para ahli telah membuat 

pemetaan berdasarkan seperangkat kerangka konseptual atau biasa disebut 

perspektif komunikasi : 

(1) Tradisi    : kritis, positivistik, atau sibernetika 

(2) Disiplin ilmu   : sosiologi, antropologi, psikologi 

(3) Level/cakupan  : intrapersonal, interpersonal, organisasi, antarbudaya 

(4) Level observasi   : mikro, meso, dan makro. 

(5) Metodologi    : objektif dan subjektif. 

(6) Wilayah    : barat dan timur. 

(7) Paradigma   : positivistik, interpretif, dan kritis. 

Penelitian ini meneliti elemen hubungan dari objek komunikasi. Dalam 

tataran komunikasi antarpribadi, ketegangan yang muncul di dalamnya bisa dikaji 

menggunakan Teori Dialektika Relasional. Implikasi kontradiksi dalam 

lingkungan kerja di organisasi multinasional akan dianalisa menggunakan 

effective intercultural work group theory. Sedangkan cara subjek penelitian 

mengatasi kontradiksi, mengelola hubungan, atau memunculkan kesan akan 

didasarkan pada teori facework.
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Istilah & peta teori komunikasi adalah sebagai berikut : 

Tokoh Istilah Kategori 

Fisher (1978:263) Perspektif  (1) mekanistik, komunikasi sebagai transmisi 

(2) psikologi, komunikasi sebagai pemrosesan informasi 

(3) interaksional, komunikasi sebagai dialog 

(4) pragmatik, komunikasi sebagai sistem umum 

Fiske (2002:2) Mahzab (1) Transmisi, komunikasi sebagai proses  

(2) Semiotika, komunikasi sebagai produksi & pertukaran makna 

Stacks (dalam West & 

Turner, 2007: 57) 

Blueprint (1) System, komunikasi sebagai relasi logis objek dalam satu 

kesatuan / jika-maka 

(2) Rule, komunikasi sebagai aturan untuk dipatuhi / kausal 

(3) Law, komunikasi sebagai tindakan sebab-akibat 

Litlejohn (1999:12-16)  Genre (1) Struktural & fungsional, komunikasi sebagai proses linguistik 

untuk transmisi makna sesuai peran & fungsi individu 

(2) Kognitif & perilaku, komunikasi sebagai proses evaluasi 

pesan secara kognitif  

(3) Interaksi, komunikasi sebagai proses interaksi untuk produksi 

& reproduksi struktur sosial 

(4) Interpretif, komunikasi sebagai proses pemahaman pesan 

(5) Kritis, komunikasi sebagai wacana ketidakadilan & 

penindasan  

-Craig (dalam West & 

Turner, 2010:28) 

 

-Litlejohn (2009:960) 

 

-Griffin (2012:47) 

Tradisi (1) Retorika, komunikasi sebagai seni berbicara pada publik 

(2) Semiotika, komunikasi sebagai proses berbagi tanda/makna  

(3) Fenomenologi, komunikasi sebagai pengalaman diri & liyan 

melalui dialog  

(4) Sibernetika, komunikasi sebagai pemrosesan informasi 

(5) Sosio-psikologis, komunikasi sebagai pengaruh interpersonal 

(6) Sosio-kultural, komunikasi sebagai penciptaan & 

pembentukan realitas sosial   

(7) Kritis, komunikasi sebagai tantangan reflektif pada wacana 

ketidakadilan   

Miller (dalam Knapp & 

Dally, 2011:78 atau 

West & Turner, 

2010:75)  

Perspektif (1) Postpositivistik, komunikasi sebagai konstruksi realitas 

objektif yang terpolakan melalui interaksi sosial 

(2) Interpretif, komunikasi sebagai konstruksi realitas 

subjektif-pluralistik melalui interaksi komunikatif 

(3) Kritis, komunikasi sebagai refleksi diri dan emansipasi 
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1.2. State of the Art 

Penelitian komunikasi antarbudaya menarik dan mempunyai beragam 

perspektif. Beberapa penelitian yang mempunyai lingkup serupa misalnya : 

 (terlampir) 

 

1.2.1.  Kesamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu 

Kesamaan penelitian ini dan penelitian Bernadeta yaitu pada lingkungan 

kerja yang meruncing pada nilai multikultural yang mungkin menjadi kekhasan 

penelitian cultural studies. Aspek tersebut umum ditemui mengingat 

keberadaannya seakan menjadi keniscayaan pada sebuah komunikasi 

antarbudaya. Penelitian ini berbeda atas lokasi, metode, subjek, dan fokus 

penelitian dengan Bernadeta yang lebih fokus pada stereotip, prasangka, dan 

etnosentrisme dari budaya Prancis dan Indonesia. Sedangkan peneliti fokus pada 

kontradiksi dari dialektika relasional dalam komunikasi antarbudaya. Selain itu, 

Bernadeta menggunakan metode probing dan analisis domain. Sedangkan peneliti 

menggunakan metode fenomenologi dan observasi yang lebih dalam 

menjabarkan makna subjektivitas dari subjek penelitian. Fenomenologi dipilih 

mengingat peneliti ingin menggali pengalaman dan pengembangan tiap subjek 

yang tentu berbeda satu dengan lainnya. Kelemahan metode Bernadeta ada pada 

pengklasifikasian yang dalam derajat tertentu membatasi dan mengotak-kotakkan 

keluasan konsepsi manusia yang tidak terbatas.   

Kesamaan dengan penelitian Tokugawa adalah pada konsep dialektika 

yang muncul pada relasi. Artinya, penelitian sama-sama membahas ketegangan 

yang dialami seseorang terkait dengan relasi pada orang lain. Selain itu juga pada 
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tataran komunikasi antarpribadi yang menjadi jangkauan penelitian. Tentunya, 

kesamaan tersebut akan menimbulkan adanya beberapa konsep atau perspektif 

pembahasan serupa. Jika Tokugawa fokus pada hubungan romantis, maka 

peneliti lebih mengarah pada lingkungan kerja. Perbedaan budaya juga tidak 

menjadi penekankan Tokugawa. Lain dengan peneliti yang mendasarkan 

ketertarikan dan situasi budaya berbeda dari interaksi subjek penelitian. Selain 

itu, penelitian pesan verbal dan nonverbal akan lebih diperhatikan peneliti karena 

pola komunikasi antarpribadi tidak dimediasi. Dengan kata lain, bentuk langsung 

sebagai ciri komunikasi antarpribadi lebih tampak daripada penelitian Tokugawa 

yang melihat bentuk komunikasi termediasi. Perbedaan lain, metode penelitian 

Tokugawa melalui survei memiliki kelemahan tidak adanya pendalaman masalah 

dan makna bagi subjek penelitian.  

Dibandingkan dengan penelitian Fox, kesamaan adalah penggunaan Teori 

Dialektika Relational dari Baxter untuk menganalisa fenomena. Kesamaan 

tersebut menyebabkan adanya beberapa asumsi dan perspektif yang sama-sama 

digunakan peneliti. Sedangkan perbedaan dengan adalah fokus penelitian Fox 

pada lingkungan romantis, sedangkan peneliti mengarah pada lingkungan kerja. 

Fox juga menggunakan focus group untuk metode pengumpulan data. Metode 

tersebut dirasakan kurang bisa mengamati peran dan interaksi subjek penelitian 

terhadap facebook. Apalagi, dalam focus group pesan rawan terdistorsi partisipan 

lain atau diarahkan tema diskusi yang ditentukan.     

Kesamaan dengan penelitian Nakashima adalah penggunaan kajian 

self-construal untuk melihat apakah orientasi subjek penelitian mengarah pada 

karakter mandiri atau tergantung orang lain. Meskipun, peneliti tidak hanya 
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membahas self-construal, melainkan juga dimensi dialektika lain yang muncul 

pada satu hubungan. Sementara itu metode penelitian Nakashima menggunakan 

studi kuasi-eksperimental dengan memberikan kuisioner pada sejumlah informan. 

Metode tersebut dirasakan mempunyai kelemahan pada pendalaman masalah dan 

informasi yang kurang dalam menyingkap makna pada subjek penelitian.  

Penelitian Hotta dan Ting-Toomey fokus pada tujuan motivasional pada 

penyesuaian atau jenis tipe jaringan pertemanan (jaringan tuan rumah nasional, 

jaringan co-nasional, atau jaringan multi nasional). Penemuan penelitian 

menggambarkan tiga tema dalam interaksi interpersonal mahasiswa internasional 

tersebut. Pertama, berbagai pola penyesuaian antarbudaya dan kecenderungan 

dominan atas sebuah tren penyesuaian. Kedua, peran dari harapan budaya dan 

time-sense (orientasi waktu) pribadi dalam pengembangan pertemanan 

antarbudaya. Dan ketiga, isu-isu atas identitas dan dialektika pertemanan. 

Kesamaan penelitian adalah lingkup multikultural dan konsep dialektika 

relasional. Sedangkan perbedaan penelitian adalah penggunaan teori yang 

berbeda. Hotta & Ting-Toomey menggunakan Teori Negosiasi yang dirasakan 

peneliti kurang luas untuk melihat dimensi dialektika dalam sebuah hubungan.  

 

1.3.  Lingkup Komunikasi Antarbudaya dan Antarpribadi 

Interaksi global menciptakan keberagaman akibat adanya perbedaan 

folkways partisipan komunikasi yang mempunyai latar belakang budaya berbeda. 

Misalnya, pada komunikasi antarnegara, antarkelompok, bahkan antarpribadi. 

Komunikasi digunakan demi menyamakan makna dan memelihara integrasi 

(Liliweri 2001:157). Efektivitas komunikasi antarbudaya tersebut dipengaruhi 
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beberapa faktor seperti perbedaan latar belakang budaya, psikokultural, 

sosiokultural, dan pengaruh lingkungan (Gudykunts dan Kim 1997:51). 

Partisipan komunikasi juga saling beradaptasi untuk meminimalisir potensi 

konflik atau salah paham yang rawan terjadi.  

Lingkup komunikasi beragam mulai dari intrapersonal, antar individu, 

kelompok, organisasi, hingga antarbudaya. Seringkali sebuah proses komunikasi 

bisa dilihat dari berbagai perspektif (West and Turner, 2010 : 38). Misalnya 

komunikasi dalam sebuah organisasi antara dua karyawan dari kewarganegaraan 

berbeda. Komunikasi antar individu akan menekankan penggunaan bahasa 

verbal, non verbal, atau interaksi face-to-face. Sedangkan komunikasi organisasi 

akan melihat misalnya struktur kekuasaan, hirarki, atau ritual dari percakapan. 

Jika pengaruh atau perbedaan budaya masing-masing individu lebih ditekankan, 

maka akan disebut komunikasi antarbudaya. Singkatnya, masing-masing konteks 

komunikasi mempunyai karakter tersendiri sehingga memudahkan pendekatan 

penelitian. 

Budaya didefinisikan sebagai komunitas makna dan sistem pengetahuan 

bersama yang bersifat lokal (Gonzalez, Houston, & Chen, 2004 dalam West & 

Turner, 2010 : 42). Ciri komunikasi lintas budaya adalah partisipan yang berasal 

dari budaya berbeda. Konteks komunikasi antarbudaya menekankan dua hal : 

1). Pengaruh nilai budaya dalam komunikasi. Misalnya pada interaksi atau 

kejadian dua partisipan komunikasi akibat nilai, orientasi, atau norma berbeda. 

2). Menekankan budaya sebagai dasar perilaku (West & Turner, 2010:43). 
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1.3.1. Orientasi Nilai Budaya 

Orientasi nilai adalah sebuah hal kompleks, namun terpola dan prinsipil 

dalam mengarahkan aksi dan pemikiran manusia dalam menyelesaikan masalah 

(Kluckhohn & Strodtbeck, 1961 dalam Gudykunst & Kim, 1997 : 75). 

Asumsinya : 

1. Manusia dari budaya manapun harus menemukan solusi atas masalah umum. 

2. Solusi atas masalah tersebut terbatas, tapi bervariasi (potensi solusinya)  

3. Ketika sebuah solusi lebih disukai anggota dari satu budaya, semua potensi 

solusi tersebut ada dalam tiap budaya lain. 

Kluckhohn & Strodtbeck melanjutkan, setidaknya ada lima masalah yang 

selalu dihadapi semua budaya : 

1. Orientasi alami manusia 

2. Hubungan manusia dengan alam 

3. Orientasi waktu manusia 

4. Orientasi aktivitas 

5. Orientasi hubungan antar manusia.  

Bukan hanya bahasa verbal, bahasa non verbal menyiratkan pula orientasi 

nilai yang dianut lawan komunikasi. Kepekaan dalam menangkap orientasi nilai 

mempengaruhi tercapainya tujuan komunikasi. Demikian pula pengetahuan atas 

orientasi nilai lawan komunikasi menjadi definisi kompetensi komunikasi. Jika 

pemahaman dan kepekaan tersebut tidak ada, maka akan terjadi kesalahpahaman, 

ketidaknyamanan, bahkan kegagalan tujuan komunikasi (Mulyana, 2010:12). 

Dalam sebuah kelompok, organisasi, atau lingkungan antarbudaya; 

Mislein (1995, dalam Mulyana, 2010: 14) mengungkapkan perlunya pemahaman 
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total atas nilai, keyakinan, asumsi, serta dorongan internal lain. Bukan hanya 

pemahaman total tersebut atas budaya sendiri, namun juga pada budaya lain. Jika 

seseorang tidak mempunyai empati dan justru cenderung etnosentris atau terjebak 

pada stereotip; maka efektivitas dan kompetensi komunikasi lintas budaya akan 

gagal. Atau dengan kata lain, semakin tinggi pengetahuan dan kepekaan kita atas 

orientasi nilai budaya lawan komunikasi, kemungkinan efektivitas dan 

kompetensi komunikasi antarbudaya akan semakin besar.     

 

1.3.2. Prediksi atas Stranger 

Gudykunst dan Kim (1997:24) dalam buku Communicating with Stragers 

menggunakan istilah strager sebagai istilah atas partisipan komunikasi dari 

budaya yang berbeda. Stranger bukan hanya berarti lawan komunikasi yang 

berasal dari negara berbeda. Bisa saja dua orang dari kabupaten yang sama, 

namun berbeda suku mempunyai budaya berbeda yang mempengaruhi interaksi 

keduanya. Bahkan, jika budaya diartikan sebagai nilai, norma, ritual, sistem, atau 

makna lokal; maka komunikasi antarpribadi atau organisasi yang terpengaruh 

elemen-elemen tersebut juga bisa diteliti dengan pendekatan dan teori-teori 

komunikasi antarbudaya (Gudykunst & Kim, 1997:26). 

Strangers juga dapat dipahami sebagai pendatang dalam sebuah host 

culture. Mereka biasanya awalnya berjumlah lebih sedikit, tinggal dalam waktu 

sementara, serta masih mempunyai ciri budaya berbeda dengan budaya mayoritas 

masyarakat lokal/host culture. Ketika alumnus tinggal di luar negeri selama 

periode penerimaan beasiswa, mereka disebut sebagai strangers yang menjadi 

pendatang minoritas pada sebuah host culture di Eropa. Namun ketika 
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masyarakat Eropa bekerja di organisasi multinasional yang berlokasi di 

Indonesia, mereka menjadi strangers yang harus menyesuaikan dengan budaya 

mayoritas masyarakat. Strangers menjadi out-group dari sebuah masyarakat yang 

mempunyai satu kesamaan budaya. 

Semakin tinggi pengetahuan -kesamaan dan perbedaan- budaya orang lain, 

akan semakin mudah prediksi atas respon atau feedback yang akan kita terima. 

Terlebih dengan stranger yang berbeda budaya, prediksi akan semakin sulit dan 

kompleks. Miller & Steinberg (1975, dalam Gudykunst & Kim, 1997:28) 

menjabarkan tiga data yang bisa digunakan untuk memprediksi perilaku orang 

lain : 

1). Budaya. Misalnya tampak dari fashion (kebiasaan atau perilaku), sebagai 

representasi norma, nilai, dan postulat yang dianut. Budaya juga terdeteksi dari 

bahasa, nilai dominan, kepercayaan, atau ideologi. 

Faktor yang mempengaruhi akurasi prediksi dengan data jenis ini adalah 

pengalaman dan ketepatan. Ketika berkomunikasi dengan stranger, akurasi akan 

bergantung dari banyaknya pengalaman atas budaya stranger tersebut. Semakin 

banyak pengetahuan yang dimiliki, prediksi akan semakin akurat. 

Sedangkan kesalahan prediksi, disebabkan tidak adanya kepekaan atas 

budaya orang lain atau mendasarkan prediksi pada budaya yang tidak sesuai 

dengan yang dimiliki si Stranger. Bisa saja hal tersebut akibat etnosentrisme atau 

stereotip (Gudykunst & Kim, 1997 : 28).  

2) Sosiologikal. Misalnya mengamati keanggotaan atau partisipasi stranger atas 

sebuah kelompok sosial. 



 25 

3) Psikologikal. Melihat karakter spesifik stranger yang membedakannya 

dengan orang lain pada umumnya. 

Sebuah prediksi tidak hanya berdasarkan satu jenis data. Seringkali 

informasi dari ketiganya menjadi kombinasi dan simultan dalam menentukan 

prediksi. Namun, tentu sebuah data bisa menjadi prioritas pertimbangan 

dibanding data lain. Kemudian juga etnosentrisme, prasangka, dan stereotip 

rawan menjadi potensi kegagalan prediksi akibat tidak peka mempertimbangkan 

nilai berbeda yang dimiliki tiap individu. 

 

1.3.3. Komunikasi Antarpribadi  

Komunikasi antarpribadi terjadi langsung pada dua partisipan komunikasi 

(West & Turner, 2007:36). Konsep komunikasi antarpribadi membahas 

bagaimana hubungan dimulai, dipertahankan, atau retak. Komunikasi ini 

memaksimalkan fungsi berbagai macam saluran (indera) dalam sebuah interaksi. 

Dengan kata lain, komunikasi antarpribadi cenderung menggunakan bahasa 

verbal atau non verbal yang berfungsi simultan.  

Kebutuhan komunikasi antarpribadi menjadi dasar, berlaku universal, dan 

kuat pada setiap manusia. Komunikasi tersebut berkontribusi positif terhadap 

perubahan emosi, selain juga sebagai pembentukan, dan ekspresi identitas. Ketika 

bersama orang lain, sering kita menunjukkan perilaku berbeda dibanding ketika 

kita sendiri. Semakin tinggi ketrampilan komunikasi, seseorang semakin siap 

menghadapi masalah emosi, psikologis, atau relasional. 

Dalam beberapa sektor, ketrampilan komunikasi sangat menunjang 

kesuksesan. Dalam dunia bisnis misalnya, komunikasi interaktif menunjukkan 
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ketrampilan seorang pemasar. Ketrampilan tersebut meliputi ketrampilan 

attending, memerhatikan, dan sosial (Hargie & Dickson, 2004:2). Seseorang 

berkomunikasi baik ketika berinteraksi sesuai hak, kebutuhan, kepuasan, atau 

kewajiban secara rasional tanpa merusak hak, kebutuhan, faksi, dan kewajiban 

orang lain dalam sebuah pertukaran bebas dan terbuka. 

Komunikasi yang terampil adalah proses yang melibatkan : 

(1) Tujuan yang menghubungkan rencana aksi, mengimplementasi rencana, 

memonitor efek perilaku, menyesuaikan, mengadaptasi, atau menghindari 

tujuan dan respon tertentu, serta bertanggungjawab atas interaksi. 

(2) Goal-direction, baik tujuan secara sadar atau tidak sadar 

(3) Interelatedness, menghubungkan beberapa perilaku bersama 

(4) Appropriateness, sesuai dengan situasi 

(5) Perilaku baik verbal dan nonverbal yang komunikatif 

(6) Imitasi/modelling, serta penguatan untuk memelajari perilaku orang lain . 

(7) Kontrol kognisi atas mengapa, apa, bagaimana, dan kapan; perilaku harus 

dilakukan. 

Model ketrampilan komunikasi antarpribadi tersebut berdasarkan asumsi: 

(1) Aksi seseorang selalu mempunyai tujuan,  

(2) Seseorang sensitif atas efek aksinya, dan 

(3) Seseorang mengambil langkah lanjutan untuk menerangkan sebuah informasi.  

 

 

 

 

Gambar 2. Model Ketrampilan Komunikasi Antarpribadi 
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Sumber : Hergie & Dickson, 2004:36 

 

Seseorang diasumsikan menjadi aktor yang mempunyai tujuan dan mesin 

mental kompleks untuk mewujudkannya. Sekali lagi, (1) seseorang sekalipun 

diam selalu beraksi atau bereaksi atas orang lain dan (2) selalu terdapat halangan 

dalam tiap tahap atas kesuksesan komunikasi. 

Tema sentral dari komunikasi adalah (1) intersubjektivitas; usaha mengerti 

dan dimengerti orang lain. Kedua, (2) dampak; perubahan pemikiran, perasaan, 

atau perilaku. Komunikasi antarpribadi juga menekankan (1) keunikan tiap 

pertukaran antarpribadi, (2) hubungan yang tidak tergantikan, yang menghasilkan 

(3) saling ketergantungan, (4) keterbukaan, yang kemudian menjadi (5) hakikat 

intrinsik berupa imbalan dari kontak person-to-person. 

Komunikasi juga dipahami sebagai transaksi yang mempunyai pertukaran. 

Artinya, komunikator memberi efek, sekaligus terpengaruh orang lain / 

resiprokal. Di dalam proses tersebut, identitas juga diproyeksi dan dikonfirmasi. 

Komunikasi menjadi proses integral untuk negosiasi diri dan hubungan, yang 

berjalan terus-menerus. Partisipan komunikasi saling mendefinisi & meredefinisi 

diri dan orang lain. Misalnya melalui diksi, ekspresi, aksen, dan keseluruhan 
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perilaku nonverbal dan kompleksitas ciri. Melalui hal-hal tersebut, seseorang 

mengirimkan pesan atas siapa dirinya sekaligus impresi kesan dan presentasi diri. 

Sedangkan negosiasi hubungan melalui komunikasi tampak ketika 

seseorang berafiliasi, mendominasi, atau intensif berinteraksi dengan sebuah 

asosiasi. Perbedaan status biasanya menjadi pemicu gesekan sehingga 

dinegosiasikan secara halus. Pun negosiasi yang memertemukan hal berbeda 

harus dilakukan hati-hati karena sekali pesan komunikasi dipertukarkan, maka 

akan menimbulkan dampak yang tidak bisa dirubah. Dengan kata lain, 

komunikasi tidak dapat dirubah (irreversible) dimana konsekuensi pribadi dan 

relasional selalu mengiringi proses komunikasi. 

 

1.4. Kompetensi dan Efektivitas Komunikasi Antarbudaya 

Kompetensi dikonseptualisasikan sebagai kemampuan individu untuk 

berinteraksi dengan tepat dan efektif dalam konteks spesifik. Pengertian 

kompetensi dan efektivitas komunikasi seringkali dipertukarkan. Efektivitas 

mengacu pada kesamaan pemahaman antara partisipan komunikasi (Gudykunst & 

Kim, 1997:250). Sedangkan kompetensi mensyaratkan ketepatan ketrampilan 

dalam menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, pengetahuan atas orientasi nilai 

lawan bicara, serta motivasi individu untuk mengelola  hubungan sekaligus 

makna komunikasi. 

Efektivitas menjadi kriteria dalam mengkonseptualisasikan kompetensi. 

Misalnya dalam penggunaan bahasa yang dipahami, topik yang diterima, atau 

kondisi psikologis yang nyaman bagi kedua pihak. Selain itu, efektivitas juga 

dipengaruhi sifat individu hanya jika elemen tersebut muncul secara konstan 
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dalam segala situasi (Gudykunst & Kim, 1997:255). Karena kemungkinan 

konsistensi tersebut kecil, maka sifat hanya menjadi salah satu faktor, disamping 

beberapa faktor lain dalam interaksi. Misalnya ketrampilan pribadi, perhatian, 

penerimaan positif, atau keinginan menjalin hubungan dengan orang lain. 

Lebih detil, kompetensi juga membahas konsep fundamental, linguistik, 

sosial, antarpribadi, dan kompetensi relasional. Dikaitkan dengan budaya sebagai 

kesatuan makna dan sistem bersama yang bersifat lokal (West & Turner, 

2010:42), maka kompetensi komunikasi lintas budaya berarti kemampuan 

berkomunikasi efektif dalam situasi lintas budaya dan berhubungan layak dalam 

konteks budaya (Moodian, 2009 dalam Mulyana, 2010:xi). 

 

1.4.1. Kompetensi Komunikasi Antarbudaya 

Apakah kompetensi dilihat dari dalam diri komunikator atau diantara 

partisipan komunikasi; Kim (1991, dalam Gudykunst & Kim, 1997:252) 

menyatakan kapasitas dan kapabilitas seseorang berada dalam diri individu. 

Karenanya, kompetensi melekat dalam diri komunikator. Namun Gudykunst 

(1991) dalam sumber yang sama menyatakan, kompetensi berasal dari penilaian 

atas keterlibatan dalam interaksi. Artinya, kompetensi seseorang berasal dari 

penilaian orang lain.  

Diantara dua pandangan tersebut, yang pasti kompetensi komunikasi selalu 

memerlukan perspektif diri dan orang lain. Ketrampilan untuk empati, tepat 

menempatkan diri, dan to listen (tidak dominan, sehingga terjadi interaksi 

dialogis) memang tidak menjamin kompetensi seseorang. Namun ketrampilan 
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tersebut bisa memperluas lingkungan dimana partisipan komunikasi mampu 

beradaptasi, sehingga orang lain mengakui kompetensinya. 

Kompetensi komunikasi antarbudaya menyaratkan tiga komponen penting 

(Gudykunst & Kim, 1997:257-275): 

1. Motivasi. Motivasi sebagai fungsi untuk menemukan prediksi, menghindari 

kecemasan, dan mendukung konsep diri; menjadi dorongan utama agar seseorang 

menjalin hubungan dan berkomunikasi dengan orang lain. 

2. Pengetahuan. Pengetahuan terdiri atas informasi yang tepat tentang stranger, 

perbedaan kelompok, kesamaan pribadi, dan menemukan pilihan interpretasi atas 

sebuah perilaku. 

3. Ketrampilan. Elemen ini penting untuk mengurangi kecemasan dan 

ketidakpastian. Kecemasan seseorang bisa diatasi dengan sikap mindful, toleran 

terhadap ambiguitas, dan ketenangan. Sedangkan ketidakpastian selain dengan 

mindful, juga dapat dikurangi dengan empati, mengadaptasikan perilaku diri, 

melatih kepekaan akurasi prediksi, dan memahami penjelasan alasan tiap perilaku 

orang lain. 

    

1.4.2. Faktor Penghambat Kompetensi Komunikasi Antarbudaya 

Samovar (2001:256-276) menjelaskan konsep problem potensial yang 

biasa timbul dalam komunikasi antarbudaya semisal pencarian kemiripan, 

pengurangan ketidakpastian, stereotip, prasangka, etnosentrisme, gegar budaya, 

rasisme, dan penggunaan kekuasaan. 

1. Manusia cenderung berkumpul dan berinteraksi dengan orang yang 

mempunyai kemiripan, baik dalam hal etnis, keyakinan, kepentingan ekonomi, 
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ataupun ideologi politik. Problem komunikasi akan muncul sebagai akibat sikap 

eksklusifitas atas orang lain yang tidak mempunyai kesamaan. 

2. Berger dan Calabrese (Samovar, 2001 : 266) mengungkapkan, pertemuan 

dari beberapa budaya yang berbeda akan memperhatikan aspek reduksi atas 

ketidakpastian dan peningkatan prediksi di dalamnya. Meskipun manusia 

menggunakan proses komunikasi demi mendapatkan informasi dan data untuk 

mereduksi ketidakpastian dan prediksi, pada proses inilah justru problem 

potensial akan muncul. Hal ini akibat akurasi yang sulit didapatkan karena 

kesulitan komunikasi orang-orang dari budaya berbeda.  

3. Stereotip adalah proses yang membantu manusia untuk memilah dunia yang 

terlalu besar untuk dimengerti. Stereotip muncul sebagai problem komunikasi 

akibat kebutuhan psikologis manusia untuk mengategorisasi. Ketika 

mengelompokkan seseorang pada kategori yang tidak seharusnya, menilai, atau 

menggeneralisasi sebuah stereotip dengan tidak tepat, maka penilaian terhadap 

seseorang bisa salah. 

4. Prasangaka berupa perasaan negatif, kecenderungan tindakan, isolasi, atau 

diskriminasi bisa ditujukan pada orang dari kelas tertentu. Misalnya berdasarkan 

hirarki sosial, umur, ras, atau etnik yang dapat termanifestasi dalam : 

(1) Antilokusi (penempatan seorang anggota kelompok dalam terminologi 

atau stereotip negatif) 

(2) Avoidance (penghindaran atau pembatalan kontak dengan kelompok 

orang yang tidak disukai. Hal ini akan membuat hubungan semakin 

rumit tatkala penyelesaian konflik) 

(3) Diskriminasi (pembedaan & pengeksklusifan anggota kelompok) 
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(4) Serangan fisik 

(5) Pemusnahan (pembantaian untuk menghilangkan satu kelompok). 

5. Rasisme muncul atas keyakinan ras tertentu lebih unggul daripada ras lain. 

6. Kekuasaan sebagai kekuatan untuk mengontrol orang lain dapat menjadi 

potensi masalah komunikasi ketika muncul anggapan, identitas sebagai anggota 

budaya tertentu mampu melahirkan pesaing kekuasaan. Juga ketika  terjadi 

kontrol dan penentuan atas tindakan orang lain yang berpotensi membatasi 

keterbukaan dan komunikasi. 

7. Cultural shock dijabarkan Oberg (dalam Samovar, 2001:274) sebagai 

kekhawatiran terkikisnya simbol-simbol hubungan sosial sebuah budaya.  

Sedangkan tahap seorang pendatang beradaptasi dengan budaya setempat demi 

mengatasi gegar budaya digambarkan dalam sebuah kurva U oleh Lysgaard yang 

terdiri dari empat tahap (Gudykunst & Kim, 1997:359).  

 

     Tahap Transformasi Budaya dalam “Kurva U” dan “Kurva W” 

  

Samovar & Porter (2000:275) 

Ketika seseorang menjadi pendatang dalam sebuah host-culture, ia akan 

melalui tahap-tahap adaptasi. Tahap tersebut mentransformasikan budaya melalui 

fase : 
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a. Honeymoon, adanya perasaan gembira dan optimisme ketika tiba di luar 

negeri.  

b.  Crisis, adanya frustasi ketika mulai berhubungan sosial 

c.  Recovery, mulai memiliki ketrampilan bahasa dan sinergis dengan 

kehidupan sosial setempat. 

d.  Adjustment, adanya penguasaan diri, terbiasa, dan menikmati budaya 

setempat. 

Tahap gegar budaya tidak hanya dialami pendatang ketika tiba di luar 

negeri. Samovar dan Porter (2000:275) menjelaskan adanya perasaan yang 

membuat tertekan ketika kembali ke negara asal, karena seorang pendatang telah 

terbiasa dengan budaya pada host culture sebelumnya. Fase ini digambarkan 

Gullahorn & Gullahorn dengan menambahkan fase ambivalensi, re-entry, dan 

re-sosialisasi pada kurva U, sehingga menggambarkan kurva W. 

Pada fase ambivalensi, pendatang yang telah beradaptasi dan menikmati 

budaya luar negeri merasa lega sekaligus sedih karena akan pulang kembali ke 

budaya aslinya. Fase berikutnya, re-entry, seseorang kembali merasakan 

kerinduan akan kebiasaan, budaya, dan teman di luar negeri. Fase terakhir, 

seseorang kembali berusaha mengintegrasikan diri pada kehidupan social dengan 

mengambil peran yang diterima masyarakat. 

8. Nanda dan Warms (dalam Samovar, 2001 : 275) menjelaskan anggapan satu 

budaya adalah lebih tinggi dari budaya lain sebagai wujud sikap etnosentrisme. 

Paham ini akhirnya membuat satu penilaian atau sudut pandang hanya 

berdasarkan standard diri sendiri. Etnosentrisme akan berkonsekuensi buruk 

ketika terjadi penolakan atau alienasi dari budaya dominan ke budaya co-culture. 
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Peneliti sering menjumpai tiga potensi masalah dalam komunikasi 

antarbudaya yaitu stereotip, prasangka, dan etnosentrisme. Ketiganya potensial 

menjadi titik tolak problem sosial. Misalnya, manifestasi prasangka yang 

memengaruhi komunikasi antarbudaya. Demikian juga dengan stereotip yang 

selalu melekat dan menjadi kesan pertama bahkan sebelum kedekatan personal 

terjalin. Atau etnosentrisme yang terkait dengan dominasi satu budaya dibanding 

budaya lain dalam satu wilayah. Eksistensi ketiganya menjadi penentu atas 

penerimaan atau penolakan hubungan selanjutnya, pada orang yang mempunyai 

latar belakang budaya berbeda. 

Stereotip misalnya, ada dalam setiap interaksi antarbudaya. Kemudian 

prasangka, sadar atau tidak, mempengaruhi komunikasi antara dua orang yang 

berbeda budaya. Terakhir, etnosentrisme berhubungan dengan dominasi satu 

budaya terhadap budaya lain dalam satu lingkungan sosial. Singkatnya, ketiga hal 

tersebut berpotensi membuat seseorang atau suatu kelompok melakukan 

penolakan terhadap orang atau kelompok lain yang mempunyai budaya berbeda, 

bahkan melahirkan konflik.  

 

1.4.3. Kompetensi Komunikasi dari Perspektif Teoritis 

Kompetensi fundamental memperhatikan kemampuan kognisi yang 

membuat individu efektif berkomunikasi dalam situasi berbeda; kompetensi 

sosial menekankan ketrampilan spesifik seseorang dalam interaksi efektif; 

kompetensi linguistik fokus pada pengetahuan dan kemampuan untuk 

mengeksekusi bahasa dan pesan dalam sebuah  proses interaksi; kompetensi 

antarpribadi lebih pada orientasi tujuan dan kemampuan  individu untuk 
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mengerjakan tugas melalui demonstrasi ketrampilan komunikasi yang sukses; dan 

kompetensi relasional mencermati pentingnya proses resiprokal interaksi dimana 

relasi dapat dibangun oleh masing-masing pihak demi meraih tujuan. 

Tinjauan teoritis kompetensi komunikasi dari pendekatan psikologi fokus 

pada pemrosesan dan produksi pesan. Pendekatan ini menekankan proses mental 

individu dibalik perilaku. Kemudian pendekatan sosial menekankan hubungan, 

fungsional, dan hakikat kontekstual dari kompetensi. Sedangkan pendekatan 

kritis, percaya kebenaran melekat pada hubungan pragmatik antara tindak tutur, 

pembicara, dan situasi tutur. 

Melalui pendekatan sifat, kompetensi dikatakan sebagai predisposisi atau 

kemampuan yang melekat sejak seseorang dilahirkan. Pendekatan state 

memandang kompetensi didasarkan pada prestasi atau ketrampilan berperilaku, 

yang dipengaruhi konteks, waktu, dan tempat interaksi tertentu. Pendekatan 

persepsi memandang kompetensi adalah persepsi atau kesan yang dihasilkan 

karakter dan perilaku dalam interaksi komunikasi. 

 

1.4.4. Aspek Kompetensi Komunikasi 

Secara umum kompetensi komunikasi terdiri dari kemampuan kognitif, 

afektif, dan perilaku. Kemampuan kognitif direfleksikan dalam kesadaran 

individual yang relevan dengan situasi komunikasi dan syarat-syaratnya. 

Pemahaman situasi tersebut misalnya mengerti konteks verbal (cara 

mengekspresikan); konteks hubungan (memadukan pesan pada satu hubungan); 

dan konteks lingkungan (mengetahui kendala lingkungan simbolik dan fisik 

dalam pembuatan pesan). Pengetahuan kognitif ini setara dengan self-awareness 
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atau self-monitoring yang mendeteksi kepantasan sosial dari self-presentation. 

Sekaligus untuk kontrol dan modifikasi perilaku ekspresif seseorang sesuai 

dengan situasi tertentu. 

Perspektif afektif memperhatikan emosi personal atau perubahan perasaan 

akibat konteks yang berbeda atau orang-orang yang terlibat dalam komunikasi. 

Atribusi personal yang merefleksi kemampuan afektif meliputi : 

(1) Konsep diri, bagaimana kita melihat diri kita yang berdampak pada 

bagaimana seseorang berkomunikasi dan berhubungan dengan sekitar. 

Konsep diri positif mencakup harga diri, optimisme, ekstrovet, dan 

kemandirian. 

(2) Empati, kemampuan melihat, berfikir, dan merasakan satu peristiwa dari 

perspektif orang lain. Dengan empati, seseorang bisa mengadopsi peran 

orang lain, membuat komunikasi berjalan resiprokal, saling mendengar, dan 

terkoneksi. 

(3) Open-mindedness, kesediaan berbagi, mengakui, mengapresiasi, dan 

menerima  pemikiran seseorang, sekalipun berbeda.  

(4) Social relaxation, kemampuan untuk mengatur kecemasan. Orang yang 

kurang kompeten akan merasa kurang aman berada pada situasi baru dan 

berperilaku kaku, ragu-ragu, terbata-bata, atau berkomunikasi terbatas. 

(5) Non-judgment, menghindari stereotip dan prasangka, mencari informasi 

sebanyak-banyaknya, dan menghargai perbedaan. 

Aspek perilaku adalah dimensi yang memperhatikan kemampuan 

mencapai tujuan komunikasi melalui aplikasi efektif dari ketrampilan perilaku. 

Misalnya : 
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(1) Ketrampilan pesan; ketrampilan mengolah pesan verbal dan nonverbal, 

menggunakan kode yang tepat, kemampuan identifikasi, membedakan, 

menyususn, mengekspresikan, dan mengevaluasi ide utama serta tipe pesan. 

(2) Manajemen interaksi; kemampuan mengimplementasi aturan interaksi yang 

ditunjukkan dengan pengertian untuk saling berganti mendengar dan berbicara. 

Implikasinya adalah ekspresi ketertarikan, sikap toleransi, kontak mata, 

anggukan, senyum, atau kedekatan fisik sebagai cermin perhatian, cara pandang, 

dan sikap tanggap dalam komunikasi.  

(3) Fleksibilitas perilaku; adaptasi seseorang pada situasi komunikasi berbeda 

melalui seleksi strategi yang tepat dan efektif untuk meraih tujuan pribadi. 

Termasuk kecakapan untuk menandai status tiap hubungan dengan orang lain. 

(4) Manajemen identitas; memahami seseorang sebagai entitas sekaligus 

menginformasikan identitas orang tersebut. Identitas selalu dinegosiasikan dan 

saling diperkuat. 

(5) Pendalaman hubungan; kemampuan membangun hubungan positif seperti 

ramah, perhatian, komitmen, sopan, dan kooperatif. 

 

1.5.  Keragaman Budaya dalam Organisasi 

Organisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dipahami sebagai 

kelompok kerjasama orang-orang yang mempunyai tujuan bersama 

(http://kbbi.web.id). Perspektif komunikasi antarbudaya melihat tiap anggota 

organisasi yang berbagi makna dan interpretasi ketika berinteraksi. Konstruksi 

makna yang saling dipahami tersebut berimplikasi pada kehidupan organisasi. 



 38 

Sehingga, organisasi juga bisa diartikan sebagai pemahaman bersama atas satuan 

struktur dan bentuk (Litlejohn & Foss, 2008:262). 

Percakapan akan membentuk pengertian struktur organisasi, karena tiap 

pembicaraan dan informasi yang dipertukarkan selalu mengandung makna. 

Misalnya, sebuah diksi dalam pembicaraan, menyiratkan kekuasaan dan pengaruh 

dari seseorang atau perilaku tertentu. Percakapan akan menciptakan perasaan dan 

karakter yang berbeda pada tiap organisasi. Karakter itulah yang disebut budaya 

organisasi. Di dalamnya, terdiri atas aturan, norma, nilai dan praktek yang biasa 

digunakan dan diterima anggota organisasi. 

 

1.5.1. Teori Budaya Organisasi (Organizational Culture Theory)  

Teori Budaya Organisasi menjelaskan, seseorang membangun realitas 

organisasi melalui makna dan nilai anggotanya. Misalnya, bagaimana individu 

menggunakan cerita, ritual, simbol, atau aktivitas sehingga menciptakan bahkan 

mereproduksi pengertian tertentu. 

Kemajuan teknologi dan mobilitas global menciptakan beragam bentuk 

organisasi multinasional. Maanen & Barley (dalam Litlejohn & Foss, 2008:268) 

mengungkapkan, terdapat domain untuk memahami budaya organisasi tersebut : 

1). Konteks ekologikal, dunia fisik dimana organisasi terbentuk. Misalnya lokasi, 

sejarah, waktu, atau konteks sosial. 

2). Differential interaction, pola jaringan yang dibentuk dan berbeda pada 

tiap-tiap organisasi. 

3). Collective understanding, cara umum anggota organisasi menginterpretasi 

informasi. 
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4). Individual domain, praktek atau aksi individu dalam organisasi. 

Liliweri (2001:219) menjelaskan komunikasi antarbudaya dalam konteks 

organisasi formal melihat sumber daya manusia sebagai potensi utama. Beberapa 

model melihat manusia secara berbeda dalam sebuah organisasi. 

1. Model Mesin 

Manusia diasosiasikan seperti mesin yang bekerjasama, mempunyai tugas, 

dan fungsi spesifik. Ciri model ini adalah adanya pembagian kerja spesifik, 

piramida control, dan kesatuam komando yang mengawasi tiap bawahan.  

2. Model Birokratik 

Model ini menjadi karakter organisasi modern dengan beberapa ciri : 

a. Adanya struktur  

b. Adanya hierarki kewenangan 

c. Kewenangan karyawan berdasarkan kriteria yang ditetapkan 

d. Hubungan sosial dalam organisasi bersifat impersonal 

e. Adanya jenjang karir dan promosi 

f. Adanya peraturan jelas atas masing-masing tugas setiap orang 

g. Fungsi dan tugas dibagi berdasarkan keahlian seseorang 

3. Model Human Relations 

Struktur organisasi bersifat informal dan menitikberatkan pada emosi dan 

motivasi nonrasional, namun dioperasikan dalam kegiatan sehari-hari. Implikasi 

model ini, produktivitas organisasi mengandalkan motivasi pada karyawan.  

Organisasi tidak sebatas pemahaman fungsional tiap jabatan anggota, 

namun juga interpretasi. Artinya, anggota organisasi selalu menciptakan asumsi 

makna melalui komunikasi sekaligus mengonstruksi realitas. Sehingga, tiap 
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anggota organisasi akan melihat dan memahami kegiatan, aksi, objek, situasi, 

atau ucapan melalui cara berbeda. Dengan kata lain, tiap informasi atau perilaku 

seseorang selalu dapat dipahami dan dimaknai orang lainnya. 

Budaya organisasi diimplementasikan setiap hari melalui interaksi dalam 

semua bentuk komunikasi, misalnya penampilan (Litlejohn & Foss, 2008 : 269). 

Penampilan tersebut misalnya dapat diamati melalui relevansi konstruksi 

pemahaman, relasi kosakata pembicaraan, respon terhadap fakta/kejadian, 

aktivitas, cerita, atau ritual. Indikator tersebut sekaligus merefleksikan 

pengalaman atau prestasi. Misalnya, seorang tamu dari Amerika akan disapa 

dengan nama belakang tanpa sungkan oleh anggota organisasi. Hal ini karena ia 

telah mempunyai pengalaman bahwa panggilan tersebut sudah umum digunakan 

dan sesuai dengan etika kesopanan di Amerika. 

Percakapan yang menjadi jembatan pertukaran makna anggota organisasi 

disebut juga sebagai communication performances. Karakter proses tersebut 

menekankan : 

1). Interaksional/dialogis 

2). Kontekstual, melekat pada aktivitas lebih luas daripada sekedar aksi mandiri; 

sekaligus merefleksikan dan memroduksi konteks 

3). Episode, mempunyai awal dan akhir tiap bagian yang bisa dibedakan 

4). Terimprovisasi/fleksibel. 

Pengamatan budaya organisasi multinasional bisa melalui : 

1). Ritual (task ritual, social ritual, organization ritual), keteraturan aktivitas. 

Misalnya cara menyapa tamu organisasi, pengaturan jam istirahat, atau kegiatan 

tahunan . 
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2). Passion (story telling dan passionate repartee/diksi), bagaimana tiap anggota 

memelihata motivasi. Misalnya dari bagaimana mereka menceritakan 

organisasinya pada masyarakat. 

3). Sociality (sociabilities dan privacies), ketepatan peraturan sosial yang 

dijalankan organisasi secara internal. Misalnya melalui cara bercanda yang sopan, 

membicarakan hal sensitif, atau masalah pribadi. 

4). Organizational Politics, penunjukan kekuatan atau pengaruh misalnya melalui 

kekuasaan individu, komentar, atau posisi tawar yang dimiliki.  

5). Enculturation, bagaimana cara mengajarkan nilai budaya pada anggota baru. 

 

1.5.2. Effective Intercultural Workgroup Theory 

Sebuah kelompok dengan budaya yang beragam mempunyai satu alur 

yang memengaruhi fungsi kelompok. Dijelaskan Oetzel dalam Effective 

Intercultural Workgroup Theory, terdapat Input-Process-Output Model yang 

menjelaskan kinerja kelompok dalam sebuah lingkungan multibudaya.  

Pengaruh atas fungsi kelompok diawali dengan input tertentu berupa 

informasi, seseorang, atau perubahan lingkungan. Input tersebut kemudian 

dikomunikasikan kelompok sehingga menghasilkan umpan balik, yang kemudian 

memengaruhi situasi di mana kelompok tersebut bekerja.  

Keberagaman sangat penting untuk berfungsinya kelompok. Secara umum, 

masyarakat dibedakan atas karakter (1) individualistik - kolektivistik, 

pemahaman (2) self-construal, dan (3) face concerns masing-masing. Masyarakat 

dalam kultur individualistik cenderung untuk berfikir diri mereka sebagai mahluk 

mandiri dan memrioritaskan tujuan pribadi di atas tujuan kelompok. Sebaliknya, 



 42 

masyarakat kolektivistik berfikir diri mereka sebagai bagian dari komunitas dan 

memrioritaskan tujuan kelompok di atas tujuan pribadi.  

Kedua, Self-construal, didefinisikan sebagai cara seseorang berfikir 

tentang diri sendiri. Self-construal dibedakan atas jenis pribadi independen dan 

interdependen. Pribadi independen akan melihat diri sebagai seseorang unik, 

mempunyai pikiran dan perasaan berbeda dari orang lain. Sedangkan pribadi 

interdependen lebih fokus pada bagaimana dirinya terhubung dengan orang lain. 

Dengan kata lain, pribadi independen umum ditemukan pada masyarakat 

individualistik dan interdependen pada masyarakat kolektivistik.  

Ketiga, face concerns mengacu pada perbedaan pengelolaan citra tiap 

pribadi. Oetzel merujuk self-face dari Ting-Toomey sebagai citra diri. Other-face 

melibatkan citra orang lain, dan mutual-face memerhatikan hubungan diri dengan 

orang lain.  

Tiap budaya berbeda dalam mengelola ketiga aspek pribadi tersebut. 

Misalnya, beberapa budaya akan lebih suka memerdulikan face orang lain atau 

self-effacing (merendahkan diri). Dalam sebuah kelompok yang anggotanya 

terdiri dari berbagai budaya, sebagian akan ada yang suka menonjol, lebih 

menyukai bekerja agar atasan terlihat kompeten, atau lebih perduli atas 

keberhasilan keseluruhan kelompok.  

Perbedaan budaya memerlukan efektivitas sekaligus membuat tingkat 

komunikasi lebih sulit. Semakin heterogen budaya anggota kelompok, 

komunikasi efektif akan semakin sulit. Terlebih pada aspek (1) kesamaan 

partisipasi, (2) konsensus berdasarkan pembuatan keputusan, (3) manajemen 

konflik yang tidak mendominasi, dan (4) komunikasi yang saling menghormati. 
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Sedangkan tingkat kemampuan kelompok mengelola keberagaman budaya 

dipengaruhi faktor situasional, termasuk (1) sejarah konflik yang tidak 

terselesaikan dalam wilayah budaya yang lebih luas, (2) keseimbangan in 

group-out group yang tergantung proporsi jumlah anggota dari masing-masing 

budaya, (3) kecenderungan group's task yang lebih kooperatif atau kompetitif, 

dan (4) perbedaan status.   

Percampuran budaya dari kelompok berbeda akan memengaruhi proses 

komunikasi melalui beberapa cara. Pertama, kelompok individualistik atau 

independen akan menggunakan strategi konflik dominasi, lebih sering berbicara, 

dan mengambil alih. Sebaliknya jika kelompok tersebuk kolektivis atau 

interdependen, akan cenderung menggunakan strategi konflik kolaborasi dan 

berpartisipasi secara equal. Kelompok yang perduli pada other-face atau 

mutual-face cenderung menggunakan strategi terakhir sekaligus lebih puas 

dengan komunikasi kelompok. 

Oetzel menuturkan, kualitas komunikasi memengaruhi baik efektivitas 

kelompok (group-task) dan hubungan (relational task). Jika kelompok berbeda 

budaya mempunyai komunikasi baik, efektivitas kedua hal tersebut akan 

meningkat. Misalnya, jika partisipasi tercipta setara, kooperatif, komunikatif, dan 

saling menghormati; anggota kelompok akan lebih puas dan berpartisipasi aktif. 

Yang pasti, aksi kelompok bukanlah jumlah aksi tiap anggota; melainkan produk 

dari interaksi individu di dalamnya. Kedua, keluaran kelompok selalu memberi 

timbal balik yang memengaruhi kinerja kelompok. 
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1.6. Dialektika dalam Organisasi Multinasional 

Dasar budaya dan faktor situasi memengaruhi kecenderungan komunikator 

mengelola interaksi dan konflik. Demikian pula komunikasi antarpribadi pada 

budaya berbeda diciptakan untuk menyelesaikan konflik, menunjukkan nilai 

kesantunan, memertahankan face sebagai perpanjangan konsep pribadi, atau 

memanipulasi facework. Dalam sebuah lingkungan organisasi multinasional, 

tentu saja tujuan dari komunikasi tersebut adalah menciptakan hubungan atau 

demi menyelesaikan tujuan tertentu.   

 

1.6.1. Teori Dialektika Relasional  

Teori Dialektika Relasional menyatakan relasi yang berisi 

ketegangan-ketegangan berkelanjutan atau impuls-impuls kontradiktif. Seseorang 

tidak selalu mampu berdamai dengan elemen kontradiktif dalam kepercayaan, 

sekaligus memiliki kepercayaan yang tidak konsisten atas sebuah hubungan 

(West & Turner, 2007 : 234).  

Baxter dan Montgomery menjelaskan empat asumsi teori : 

1. Hubungan tidak bersifat linier. Hubungan terdiri dari fluktuasi dari 

keinginan-keinginan kontradiktif. Hubungan tidak selalu bergerak maju 

menuju keintiman, namun kompleksitas juga menjadi alternatif kemajuan 

tersebut. 

2. Hubungan ditandai dengan perubahan. Proses atau perubahan bergerak 

kuantitatif dan kualitatif seiring waktu dan kontradiksi hubungan. 
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3. Kontradiksi merupakan fakta fundamental dalam hidup berhubungan. 

Kontradiksi selalu menciptakan ketegangan, namun selalu ada dalam 

hubungan. 

4. Komunikasi dapat mengelola dan menegosiasikan kontradiksi-kontradiksi 

hubungan. 

Kehidupan terjadi melalui praktek komunikasi demi mengelola kontradiksi 

sebuah relasi para aktor sosial (West & Turner, 2007:237). Elemen dialektika 

relasional terdiri atas konsep : 

1. Totalitas, menyatakan orang-orang yang terlibat dalam sebuah hubungan saling 

bergantung. Selain itu, konteks budaya dan sosial juga memengaruhi proses 

yang terjadi (West & Turner, 2007 : 237). 

2. Kontradiksi, merujuk pada hal berlawanan yang menjadi ciri pendekatan 

dialektika. 

3. Pergerakan, merujuk pada sifat berproses dan perubahan dari hubungan.  

4. Praksis, menyatakan kapasitas manusia sebagai pembuat keputusan yang sadar 

dan aktif. Meskipun manusia tetap dibatasi oleh pilihan sebelumnya, pilihan 

orang lain, atau kondisi sosial dan budaya. 

 

1.6.2. Dimensi Dialektika Relasional  

Kontradiksi yang secara umum dialami dalam sebuah hubungan yaitu 

(Hotta & Toomey, 2013:6) : 

1. Otonomi dan Keterikatan, merujuk pada keinginan untuk tidak tergantung 

namun juga menemukan keintiman dngan mereka.  
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2. Keterbukaan dan Perlindungan, merujuk pada kebutuhan untuk terbuka 

sekaligus secara strategis melindungi informasi diri.  

3. Hal baru dan Terprediksi, merujuk pada kontradiksi kenyamanan atas stabilitas 

dan perubahan. 

Dialektika konstekstual, dimensi berikut muncul berdasarkan perspektif 

budaya : 

1. Publik dan Privat membedakan ketegangan yang muncul akibat definisi relasi 

yang privat atau kehidupan publik. Pengalaman nyata dan gambaran ideal, 

selain budaya dan konteks; memengaruhi ketegangan muncul dalam dialektik 

publik dan privat. 

2. Penilaian dan Penerimaan misalnya ketika seseorang akan menilai tindakan 

teman, sekaligus bimbang untuk menerima atau menolak tindakan tersebut.  

3. Jabatan dan Pribadi, sering dialami dalam lingkungan kerja. Dialektika peran 

ini terkait dengan apakah seseorang harus berperan sesuai jabatan atau identitas 

pribadi.  

4. Kelompok dan Individual, muncul dalam identitas yang digunakan seseorang.  

5. Terjadwal dan Mendadak, mengacu pada agenda. 

6. Keterlibatan dan Keterkucilan 

7. Diterima dan Ditolak, mengacu pada respon kelompok pada perilaku 

seseorang. 

8. Integrasi dan Separasi 

9. Ekspresi dan Non ekspresi  
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1.6.3. Respon terhadap Dialektika 

Umumnya ketegangan dialektis dikelola dengan kesopanan. Baxter (West 

& Turner, 2007:244) mengemukakan strategi pengelolaan ketegangan yang 

spesifik : 

1. Pergantian bersiklus, pemilihan satu dari hal-hal kontradiktif pada satu waktu  

2. Segmentasi, memisahkan beberapa arena demi menekankan beberapa hal 

3. Seleksi, pembuatan keputusan berdasarkan prioritas atas hal berlawanan 

4. Integrasi, membuat sintesis oposisi yang terdiri dari : 

(1) menetralisasi, artinya mengompromikan hal berlawanan;  

(2) membingkai ulang, artinya menransformasi hal berlawanan; dan  

(3) mendiskualifikasi, pengecualian pada beberapa isu dari pola umum. 

Penyelesaian ketegangan dikatakan Baxter dan Montgomery mempunyai 

tiga karakter (West & Turner, 2007:247) : 

(1) Bersifat improvisasional, usaha mengelola ketegangan tidak mengubah 

keberadaan ketegangan yang akan tetap berkesinambungan 

(2) Dipengaruhi waktu, keputusan komunikasi yang dibuat dipengaruhi masa 

lalu, diterapkan saat ini, demi mengantisipasi masa depan. 

(3) Diperumit oleh konsekuensi yang tidak disengaja. 

Kualitas yang merubah hubungan yaitu : 

(1) Amplitude; kekuatan perasaan, perilaku, atau keduanya 

(2) Salience; fokus pada masa lalu, saat ini, atau masa depan. 

(3) Scale; seberapa lama sebuah pola bertahan. 

(4) Sequence; aturan dari sebuah hubungan. 

(5) Pace/rhytm; interval atau kerapatan terjadinya sebuah hubungan. 
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1.7. Pengelolaan Face dalam Komunikasi Antarpribadi 

Face didefinisikan atas bagaimana kita ingin terlihat dan diperlakukan 

orang lain, serta bagaimana kita memerlakukan orang lain sesuai konsep diri yang 

mereka bangun. Sedangkan facework adalah bagaimana tindakan verbal dan 

nonverbal yang menyelamatkan face diri (self-face), face orang lain (other-face), 

atau face bersama (mutual-face) (Littlejohn & Foss, 2009 : 371). 

Asumsi teori ini adalah sebagai berikut :  

(1) Seseorang dalam budaya manapun berusaha menjaga dan menegosiasikan 

face dalam seluruh situasi komunikasi;  

(2) Face biasanya bermasalah ketika dalam situasi yang membahayakan secara 

emosional atau memmertanyakan kerentanan identitas;   

(3) Spektrum nilai budaya individualistik-kolektivistik dan small-large power 

distance memengaruhi perhatian dan gaya facework  

(4) Nilai individualistik dan kolektivistik memengaruhi preferensi self-face, 

others-face, atau mutual-face;   

(5) Jarak kekuasaan memengaruhi preferensi horizontal-based atau 

vertical-based facework;  

(6) Dimensi nilai, dalam hubungannya dengan faktor individual, relasional, dan 

situasional, memengaruhi tindakan facework tertentu dalam satu budaya tertentu;  

(7) Kompetensi facework antarbudaya terkait dengan integrasi pengetahuan, 

kesadaran, dan ketrampilan komunikasi dalam mengelola situasi konflik yang 

rentan identitas secara tepat, efektif, dan adaptif (Littlejohn & Foss, 2009 : 372). 

Face sebagai citra menjadi konsep pribadi yang diinterpretasi diri sendiri 

dan orang lain dalam sebuah aktivitas komunikasi. Seseorang akan 
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memertahankan, menghilangkan, atau memerkuat face demi tujuan komunikasi 

(Goffman, 1967 : 161). Citra face juga menjadi penghargaan diri dalam sebuah 

hubungan melampaui dimensi lintas budaya (Ting-Toomey, 1988:162). Artinya, 

semua individu dari budaya manapun selalu memiliki dan mengelola face.  

Namun demikian, keragaman budaya merepresentasi, mengelola, dan 

menginterpretasi konsep face secara berbeda : 

 Face concern : kepentingan diri dan orang lain untuk memertahankan face 

sendiri atau orang lain. Contohnya, keinginan kita untuk diperhatikan atau 

diindahkan. 

 Face need : keinginan atas keterlibatan diri agar diasosiasikan atau tidak 

diasosiasikan dengan orang lain. Contohnya, keinginan untuk dianggap sebagai 

orang Indonesia, atau sekedar mahasiswa baru di luar negeri. 

Seseorang kadang membutuhkan persepsi face positif (keinginan disukai 

atau dikagumi) dan negatif di saat lain (keinginan untuk bebas dan otonom). 

Strategi tersebut kemudian tampak dalam sebuah facework, strategi verbal atau 

nonverbal untuk memelihara, memertahankan, atau meningkatkan citra diri demi 

menghadapi citra sosial orang lain (Ting-Toomey & Chung, 2005:163).  

 

1.7.1. Cultural Membership dan Face Concerns 

Kecenderungan pada Self-face adalah perhatian untuk memberi 

perlindungan citra identitas diri sendiri ketika terancam dalam situasi konflik. 

Sedangkan perhatian pada other-face adalah upaya akomodasi citra orang lain 

dalam situasi konflik, sebagaimana mutual-face adalah kepedulian menjaga citra 

kedua belah pihak dan hubungan diantara keduanya.  
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Masyarakat dari budaya individualis, cenderung mementingkan konsep 

diri-sendiri (self-face). Seseorang yang menonjol, berbeda, atau inovatif 

dipandang sebagai individu yang positif. Sedangkan dalam budaya kolektivis, 

seorang dengan pribadi menonjol atau berbeda kadang diasosiasikan negatif. 

Dalam budaya kolektivis, nilai kebersamaan dan keselarasan sangat diutamakan. 

Bahkan dalam penyelesaian konflik, citra diri orang lain dan kelompok 

(other-face dan mutual-face) tetap dijaga agar tidak melukai harga diri. 

 

1.7.2. Face Threatening Process Conditions 

Ketika dalam situasi konflik proses yang mengancam face (Face 

Threatening Process) potensial terjadi. Premis-premis FTP antara lain : 

(1) Semakin penting aturan budaya atas facework dilanggar, semakin FTP 

dirasakan.  

(2) Semakin luas jarak budaya dari pihak yang berkonflik, semakin besar salah 

paham atau salah pengertian pada FTP.  

(3) Semakin penting topik atau permintaan dalam konflik pada angle budaya 

yang berbeda, semakin besar FTP dirasakan.  

(4) Semakin besar kekuatan inisiator konflik, semakin besar FTP dirasakan. 

(5) Semakin besar atau menyakitkan FTP, usaha dan waktu untuk memerbaiki 

semakin lama (Littlejohn & Foss, 2009:372). 

 

1.7.3. Konsep Pribadi, Situasi, dan Kompetensi Facework  

Melalui facework, seseorang selalu berusaha konsisten menjaga face diri 

dan orang lain. Kompetensi facework dipengaruhi beberapa faktor :  
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Individual Personality Factors. Meliputi self-construal (penafsiran diri) 

untuk berlaku mandiri atau bergantung dengan identitas kelompok/orang lain. 

Independent self-construal diasosiasikan positif di dalam budaya individualistik. 

Nilai-nilai demokratis, kebebasan, menonjol, dan kemandirian adalah karakter 

masyarakat tersebut. Sedangkan dalam masyarakat kolektivistik, dependent 

self-construal mengasumsikan karakter kerukunan, gotong royong, keselarasan, 

kesepakatan; dipandang sebagai dasar kehidupan bersama. 

Situational Appraisal Factors. Untuk mengaktivasi kemandirian atau 

kebergantungan diri adalah memerlukan situasi penilaian peran dan anggapan 

apakah kita menjadi bagian kelompok (in-group) atau di luar kelompok 

(out-group). Faktor situational appraisal meliputi seting formalitas konflik, iklim 

interaksi, dari situasi, peran hubungan, dan tujuan yang diharapkan dari sebuah 

negosiasi facework (Littlejohn & Foss, 2009:373). 

Kompetensi Interaksi Facework. Negosiator facework yang kompeten 

mempunyai kesadaran atas budaya diri dan orang lain serta proses 

mengkondisikan facework. Kompetisi tersebut berupa pengetahuan, sensitivitas 

budaya, kesadaran, dan ketrampilan komunikasi adaptif. Sensitivitas budaya 

menghindarkan diri dari potensi konflik etnosentrisme. Sedangkan tanpa 

pengetahuan, negosiator tidak bisa menginterpretasi situasi konflik secara akurat 

berdasarkan perspektif budaya lain. Terakhir, kesadaran membuat kita mampu 

mengetahui asumsi, kognisi, dan emosi orang lain dalam memahami konflik. 

Karenanya, negosiator tidak boleh terlalu dini menilai tindakan asing secara 

reaktif, melainkan harus memelajari dan berusaha menjadi pendengar yang baik 

dalam sebuah proses interaktif (Littlejohn & Foss, 2009:374). 
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1.7.4. Identifikasi Facework 

Identitas, citra, atau atribut karakter pribadi selalu dipresentasikan dalam 

sebuah interaksi. Seseorang selalu berharap, orang lain akan mendefinisikan 

identitas sebagaimana ia presentasikan. Identitas tersebut bersumber dari 

pengalaman, pemikiran, ide, memori, atau rencana. Dalam presentasi tersebut, 

seseorang akan terikat dengan lokasi, intelektual, sosial, atau politik dimana 

dimensi identitas muncul.   

Identifikasi atas facework berkaitan dengan : 

(1) Tact facework; batas seseorang menghargai otonomi orang lain 

(2) Solidarity facework; menerima orang lain sebagai bagian dari kelompoknya 

(in-group) 

(3) Approbation facework; lebih fokus pada aspek positif daripada aspek negatif. 

Konflik memicu rusaknya face sosial dan kedekatan hubungan. Di lain 

sisi, budaya juga mengilhami bagaimana seseorang mengelola konflik. Negosiasi 

face dengan memerhatikan latar belakang budaya masing-masing menjadi acuan 

bagaimana seharusnya konflik diselesaikan. Asumsi terakhir berkaitan dengan 

dampak atas tindakan terhadap face. Tindakan tersebut bisa berupa : 

(1) Face-saving : usaha untuk meminimalisir kerentanan atau kerusakan citra 

(2) Face restoration : strategi memertahankan otonomi dan kehilangan muka. 

 

1.8. Teori Negosiasi Muka dalam Perspektif Lintas Budaya 

Asumsi FNT yang mengaitkan konsep face, konflik, dan budaya, yaitu : 

(1) Identitas diri penting dalam interaksi interpersonal. Individu menegosiasikan 

identitas tersebut dengan cara berbeda ketika berada pada budaya berbeda. 
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(2) Pengelolaan konflik dimediasi face dan budaya. 

(3) Tindakan tertentu mengancam citra diri seseorang (face). 

Dengan perbedaan karakter yang signifikan antara dua budaya 

individualistik versus kolektivistik, maka gaya pengelolaan konflik juga beragam.  

(1) Penghindaran : menjauhi ketidaksepakatan atau keadaan tidak menyenangkan  

(2) Akomodasi  : mengikuti keinginan orang lain 

(3) Kompromi  : jalan sehingga tercapai kesepakatan 

(4) Dominasi  : pengaruh, kekuatan, atau kekuasaan dalam sebuah putusan 

(5) Integrasi  : kolaborasi dengan orang lain demi sebuah solusi. 

Penghindaran dan akomodasi menunjukkan sifat pasif dalam menghadapi 

konflik. Sedangkan gaya kompromi menunjukkan kebutuhan face bersama demi 

sebuah solusi. Dominasi menunjukkan face diri yang tinggi dalam mengontrol 

konflik. Terakhir, integrasi menunjukkan derajat face diri dan orang lain dalam 

resolusi konflik. 

 

F. Asumsi Penelitian 

Globalisasi membuka gerbang interaksi multinasional yang melibatkan 

persinggungan nilai-nilai lintas budaya. EM hadir sebagai wadah yang 

memersiapkan civitas akademika berkompetisi global, melalui program 

pertukaran pelajar Asia-Eropa. Finansial, pembekalan, fasilitas, dan berbagai 

kemudahan diberikan pada penerima beasiswa sebelum, selama, hingga jenjang 

karir berskala multinasional selepas periode EM. Seharusnya, pengalaman 

tersebut menambah ketrampilan, pengetahuan, dan motivasi dalam 

berkomunikasi. Bahkan, beragam program di dalam beasiswa prestisius tersebut 
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diakui penyalur pekerjaan internasional sebagai nilai tambahan untuk melamar 

pekerjaan. Namun, data empiris menunjukkan karir alumnus dalam berbagai 

organisasi internasional tersebut tidak bertahan lama.  

Keberagaman budaya menarik untuk dikaji dari perspektif komunikasi. 

Ketika organisasi multinasional menjadi tempat interaksi berbagai budaya, maka 

kontradiksi pribadi akan rawan muncul dalam komunikasi antar anggotanya. Hal 

ini karena interaksi melibatkan aspek latar belakang budaya, psikokultural, dan 

sosiokultur yang berbeda dari masing-masing partisipan komunikasi. Padahal, 

setiap anggota organisasi akan membentuk dan menginterpretasi nilai dan makna 

sesuai latar belakangnya melalui interaksi tiap hari. Jika interaksi anggotanya 

penuh kontradiksi, maka budaya organisasi tidak akan kondusif. 

Tidak sekedar menyampaikan pesan; seseorang perlu memerhitungkan 

latar belakang budaya, kepentingan orang lain, atau pranata sosial demi menjaga 

hubungan. Kompleksnya perbedaan tersebut menjadi ketegangan dialektika 

relasional dalam komunikasi antarbudaya. Teori Dialektika Relasional 

menjelaskan, impuls-impuls yang muncul dari ketegangan tersebut menentukan 

keberlangsungan suatu hubungan. 

Ketika ketegangan dirasakan individu, ia akan mengelola facework demi 

tujuan atau kesan tertentu yang ingin ditampilkan. Terkadang seseorang menutupi 

ketegangan; atau sengaja menunjukkan facework tertentu demi satu taraf 

hubungan yang diinginkan. Negosiasi face dirasakan menjadi salah satu alternatif 

pilihan untuk menyampaikan pesan tersirat dalam komunikasi antarbudaya. 
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G. Operasionalisasi Konsep 

Pengertian atau batasan konsep yang digunakan oleh peneliti akan 

diuraikan untuk menghindari kesalahan interpretasi pada istilah-istilah judul tesis.  

1. Komunikasi dalam lingkungan kerja berskala multinasional meliputi aspek 

budaya, psikokultur, sosiokultur, dan situasi sosial. Dalam empat aspek tersebut, 

pesan bisa saja disampaikan secara verbal atau nonverbal. Komunikasi 

melibatkan partisipan yang mempunyai latar belakang berbeda. Penelitian ingin 

mengetahui kecenderungan komunikasi partisipan apakah berorientasi pada 

kluster : 

(1) Kolektivistik dan individualistik 

(2) Independen dan dependen 

(3) Self-face dan mutual/other-face 

(4) Orientasi tugas dan hubungan 

2. Dialektika relasional dalam penelitian adalah serangkaian kontradiksi yang 

dialami subjek penelitian ketika menyampaikan pesan atau respon komunikasi. 

Peneliti ingin mengetahui apakah dimensi hubungan subjek penelitian lebih 

berorientasi pada : 

(1) Otonomi dan Keterikatan  

(2) Keterbukaan dan Perlindungan 

(3) Hal baru dan Terprediksi 

(4) Publik dan Privat  

(5) Penilaian dan Penerimaan   

(6) Jabatan dan Pribadi 

(7) Kelompok dan Individual  
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(8) Terjadwal dan Mendadak 

(9) Keterlibatan dan Keterkucilan 

(10) Diterima dan Ditolak 

(11) Integrasi dan Separasi 

(12) Ekspresi dan Non ekspresi 

3. Kajian kompetensi komunikasi antarbudaya paska mobilitas yang dimaksud 

adalah bentuk interaksi subjek yang dilakukan setelah mobilitas. Artinya, segala 

bentuk proses komunikasi yang dilakukan dalam organisasi multinasional di 

Indonesia selepas periode beasiswa Erasmus Mundus di Eropa. 

4. Istilah strangers yang dimaksud dalam penelitian adalah individu yang 

menjadi pendatang pada host culture. Pada lingkungan organisasi multinasional 

yang diteliti, strangers yang dimaksud adalah pendatang dari luar negeri yang 

mempunyai budaya berbeda, status kewarganegaraan asing (non Indonesia), serta 

tinggal dalam waktu sementara di Indonesia (host culture) untuk urusan 

pekerjaan.    

Penelitian ini akan mengajukan beberapa pertanyaan demi mengetahui : 

1. Seberapa dalam dan bagaimana perkembangan kontak subjek penelitian 

dengan orang asing dalam lingkungan kerja yang berskala multinasional.  

2. Bagaimana dan mengapa ketegangan dalam dialektika relasional muncul dalam 

komunikasi antarbudaya. 

3. Bagaimana bentuk komunikasi antarbudaya yang dipengaruhi ketegangan. 

4. Bagaimana bentuk, isi pesan, dan respon komunikasi antara subjek penelitian 

dan orang asing dalam lingkungan kerja berskala multinasional di Indonesia. 
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H. Metode Penelitian 

1.1. Desain Penelitian  

Penelitian menggunakan kajian facework, Effective Intercultural 

Workgroup Theory dari Oetzel, dan Teori Dialektika Relasional dari Baxter & 

Montgomery. Pemetaan komunikasi interpersonal versi Griffin 

mengategorisasikan Teori Dialektika Relasional dalam tradisi fenomenologi yang 

menggunakan metoda pendekatan subjektif. Dijelaskan Griffin, dialektika 

relational berada pada kontinum interpretif (Griffin, 2012:22). Walaupun oleh 

Litlejohn, konsep tersebut dikategorikan pada tradisi sosio-kultural, namun 

keduanya menempatkan Dialektika Rasional pada kajian penelitian yang bersifat 

subjektif/interpretif. Umumnya, penelitian pada ranah tersebut dilakukan dengan 

pendekatan kualitatif dan dipaparkan dengan secara deskriptif.  

 

1.2. Alat Analisis 

Penelitian ini menggunakan metode fenomenologi demi mendeskripsikan 

pandangan subjek penelitian. Natanson (1968:5) menyatakan fenomenologi 

sebagai istilah generik untuk merujuk semua pandangan ilmu sosial yang 

menempatkan kesadaran manusia dan makna subjektif sebagai fokus memahami 

tindakan sosial. Dalam fenomenologi, makna subjektifitas dideskripsikan 

sebagaimana adanya, tanpa prasangka atau reifikasi (Unah, 2000:238).  

Peneliti berusaha mendeskripsikan bagaimana kemunculan, faktor 

penyebab, dan cara alumnus memunculkan kontradiksi dialektika relasional 

dalam facework pada komunikasi antarpribadi di sebuah lingkungan organisasi 

multinasional melalui wawancara dan observasi partisipan. 
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1.3. Situs dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di organisasi multinasional tempat subjek 

penelitian bekerja, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Universitas 

Gadjah Mada (UGM), dan Gaga China Education Consultant-Batu. Kajian utama 

adalah tentang kompetensi komunikasi antarbudaya dalam mengelola dialektika 

relasional melalui orientasi facework. Oleh karena itu, penelitian ini dilengkapi 

dengan data kewarganegaraan dan asal anggota organisasi/institusi. Penentuan 

lokasi dikarenakan peneliti perlu mendapatkan data dari observasi/pengamatan 

langsung. Misalnya tentang bahasa non verbal, yang mungkin tidak disadari dan 

sulit dideskripsikan subjek penelitian, namun lebih mudah diamati peneliti.  

Adapun pengambilan situs dan lokasi penelitian di tiga tempat tersebut 

berdasarkan karakteristik spesifik sebagai berikut :  

1. Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), dimana terdapat kantor 

International Relations Office (IRO), ACICIS, American Corner, Iran corner, dan 

AIESEC. Di kantor-kantor tersebut, subjek penelitian sering berinteraksi dengan 

mahasiswa, tamu, atau staf luar negeri. UMM menjadi perguruan tinggi yang 

jumlah mahasiswanya terbesar di Malang. UMM juga mempunyai jaringan 

kerjasama internasional meliputi Timur Tengah, Eropa, Amerika, Asia, dan 

Australia. 

2. Office of International Affairs - Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi 

pusat informasi, pembekalan, dan konsultasi mahasiswa internasional. Sebagai 

universitas negeri tertua dan terbesar, jaringan dan reputasi UGM menciptakan 

jaringan dari penjuru Amerika, Eropa, Australia, atau Asia.  
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3. Gaga China Education Consultant adalah lembaga konsultasi pendidikan untuk 

pelajar dari China yang akan belajar ke luar negeri atau sebaliknya, dari luar 

negeri ke China. Lembaga ini mempunyai kantor di Surabaya dan Batu. Selain 

informasi dan konsultasi, Gaga China Education Consultant juga membuat 

program internship atau summer camp. 

Ketiganya ditetapkan sebagai lokasi penelitian demi observasi atas isi 

pesan, bentuk komunikasi, serta respon komunikasi. Maka situs penelitian ini 

adalah unsur budaya yang mempengaruhi kemunculan dan pengelolaan facework 

dalam dialektika relasional.  

 

1.4. Subyek Penelitian 

Berdasarkan data resmi Juni 2011, jumlah mahasiswa Indonesia yang 

belajar melalui program EM-BTG Lot 12 sebanyak adalah 29 (dua puluh 

sembilan) orang. Mereka terdiri dari mahasiswa dan staf pengajar yang tersebar 

di seluruh negara konsorsium EM di Eropa.  

Adapun strategi yang digunakan untuk menentukan sampel adalah 

purposive sample dengan stratified purposeful sampling. Menurut Patton 

(1990:174), jenis pemilihan strategi ini menekankan pada perbedaan karakter tiap 

subjek penelitian. Jenis pemilihan strategi sampling tersebut diharapkan akan 

menghasilkan data sesuai representasi peran masing-masing subjek penelitian. 

Dalam penelitian, subjek penelitian ditentukan dan dibatasi dengan kriteria 

:  

1) Mahasiswa, staf, atau peneliti Erasmus Mundus dari Indonesia  
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2) Saat ini alumnus bergabung dengan organisasi multinasional yang mempunyai 

anggota dari minimal dua negara berbeda 

3) Subjek pernah bekerja, belajar kelompok, atau berinteraksi langsung dengan 

mahasiswa reguler atau penduduk lokal dalam acara formal dan informal. 

4) Subjek dapat menjelaskan budaya, kebiasaan, karakter individual, pranata 

sosial, dan kedekatan historis antara Indonesia dengan negara penyelenggara 

di masa lampau. 

Dari kriteria tersebut, ditentukan beberapa subjek penelitian yaitu : 

1). Tonny Dian Effendi, penerima beasiswa EM One More Step & 2nd Call 2013 

di Universidade do Minho-Portugal. Saat ini menjadi konsultan pendidikan 

China-Indonesia di Gaga China Education Consultant. Kepala Program Studi 

Hubungan Internasional - UMM sejak 2011 tersebut juga menjadi pengajar 

Australian Consortium for In-Country Indonesian Studies (ACICIS) dan Ketua 

Indonesian Association of International Relations.     

2). Teguh Sriwiyono, penerima beasiswa EM One More Step & 2nd Call 2013 di 

University of La Rochelle-Perancis. Saat ini menjadi staf International Relations 

Office (IRO)-UMM dan pengajar American Corner. 

3). Arofiatus Sa’diyah, penerima beasiswa EM One More Step & 2nd Call 2013 di 

Lublin University of Technology di Polandia. Saat ini menjadi staf IRO-UMM 

4). Pepri Saputra, penerima beasiswa EM GATE di University of Tampere - 

Finlandia. Saat ini menjadi staf Office International Affairs-UGM (Norwegia 

exchange mobility)  



 61 

5). Dimas Arif Prassetyo, penerima beasiswa EM Swap and Transfer & One 

More Step 2014 di Universidade do Porto-Portugal. Saat ini menjadi staf 

IRO-UMM 

6). Mohamad Isnaini, penerima beasiswa EM One More Step & 2nd Call 2013 di 

Lublin University of Technology di Polandia. Saat ini menjadi staf IRO-UMM. 

 

1.4.1. Fokus Penelitian 

Terkait dengan judul tesis, “Memahami Interaksi Alumnus Erasmus 

Mundus dalam Organisasi Multinasional (Kajian Kompetensi Komunikasi 

Antarbudaya Paska Mobilitas)”, akan dikaji ketegangan, unsur budaya, dan 

situasi yang memengaruhi komunikasi antarbudaya alumni.  

Dari dua hal di atas, penelitian akan fokus mengetahui : 

a. isi pesan komunikasi, misalnya topik yang sering diperbincangkan, disukai, 

atau tidak disukai pada percakapan subjek penelitian dengan rekan kerja dari 

budaya yang berbeda. 

b. bentuk komunikasi, misalnya mengetahui konteks, ataukah bentuk verbal dan 

nonverbal yang terjadi pada komunikasi antarbudaya. 

c. respon komunikasi, misalnya mengetahui bentuk penerimaan, penolakan, atau 

tindakan lawan komunikasi atas isi pesan dari komunikasi yang terjadi. 

 

1.5. Jenis dan Sumber Data 

Data primer dalam penelitian ini adalah data langsung dari alumnus 

Erasmus Mundus sebagai subjek penelitian berupa hasil wawancara. Data primer 

dalam penelitian ini adalah : 
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(1) pengalaman dan faktor dialektika relasional dalam komunikasi antarpribadi 

(2) serta cara masing-masing subjek penelitian mengatasi kontradiksi tersebut 

melalui pengelolaan facework dalam sebuah lingkungan organisasi multinasional. 

   

1.6. Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan teknik indepth interview dan observasi untuk 

pengumpulan data.  

1. Wawancara menggunakan open-ended sehingga memungkinkan peneliti 

memodifikasi instrumen pertanyaan. Wawancara mendalam sebagai teknik 

pengumpulan data dilakukan melalui secara tanya jawab langsung dan melalui 

e-mail. Peneliti akan fokus pada kontradiksi dialektika relasional tentang 

pengalaman EM dalam komunikasi antarpribadi subjek penelitian. 

Wawancara dilakukan pada subjek penelitian (data lengkap : 1.4. Subyek 

Penelitian). Wawancara dilakukan demi mendapatkan makna dan pengertian 

subyek penelitian atas dialektika relasional dan facework yang dikelola. Selain 

itu, wawancara dilakukan demi verifikasi observasi atas topik yang dibicarakan, 

konteks komunikasi, atau interpretasi atas respon yang diterima. 

2. Observasi digunakan peneliti untuk mengamati bentuk interaksi, kedekatan,  

penggunaan bahasa verbal, dan nonverbal pada komunikasi antarpribadi subjek 

penelitian. Peneliti melakukan observasi partisipan dengan ikut serta dalam 

interaksi, bergabung dalam peristiwa-peristiwa penelitian, dan menjadi bagian 

kelompok penelitian. 

Partisipasi peneliti yaitu kategori pengamat sebagai peserta (observer as 

participant), yang dijelaskan Merriam (dalam Alwasilah, 2000 : 173) keberadaan 
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peneliti diketahui kelompok yang diamati. Dibandingkan dengan peran sebagai 

pengamat, peneliti memilih untuk tidak berpartisipasi dominan dalam kelompok. 

Dengan demikian, peneliti mudah mendapatkan informasi namun kendali dan 

esensi informasi tetap dari subjek penelitian. 

 

1.7. Analisis dan Interpretasi Data 

Fenomenologi berasumsi bahwa peneliti tidak mengetahui arti sesuatu 

bagi subjek yang sedang diteliti. Inkuiri fenomenologis memulai dengan diam. 

Diam merupakan tindakan untuk menangkap pengertian sesuatu yang sedang 

diteliti. Peneliti kemudian masuk ke dalam dunia konseptual para subjek hingga 

kemudian mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian dikembangkan oleh 

subjek di sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari (Moleong, 2005:17). 

Dalam metode fenomenologi, analisa data meliputi serangkaian proses : 

1) Peneliti mulai dari mendeskripsikan pengalaman menyeluruh subjek ketika 

berinteraksi dengan individu dari negara lain, yang mempunyai budaya berbeda.  

2) Peneliti kemudian menemukan pernyataan (dalam wawancara) tentang 

bagaimana  subjek penelitian memahami komunikasi antarpribadi, kontradiksi 

dalam relasi antarpribadi, dan pengelolaan facework. Peneliti merinci 

pernyataan-pernyataan tersebut (horisonalisasi), menghilangkan data yang tidak 

berkaitan dengan fokus/topik/pertanyaan penelitian, sekaligus menghindari 

perulangan atau tumpang tindih pernyataan. 

3) Pernyataan-pernyataan tersebut dikelompokkan ke dalam unit-unit bermakna 

(meaning unit), dirinci, dan dijelaskan dalam sebuah teks (textural description) 

agar lebih mudah didata dan dikelompokkan. Unit tersebut tentang pengalaman 
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berkomunikasi, kontradiksi yang dialami, serta pengelolaan facework yang 

dilakukan atau ditangkap dari orang lain, termasuk contohnya secara seksama 

4) Peneliti merefleksikan pemikiran dan uraian demi mendapatkan jawaban 

bagaimana fenomena penelitian dapat terjadi (structural description), mencari 

keseluruhan makna, memertimbangkan kerangka rujukan, dan 

mengkonstruksikan bagaimana gejala tersebut dialami oleh subjek penelitian.  

5) Peneliti mengonstruksi seluruh penjelasan tentang makna dan esensi 

pengalaman subjek penelitian (typication).   

6) Proses tersebut kemudian diikuti pengalaman seluruh partisipan, dan diakhiri 

dengan menuliskan deskripsi gabungannya (composite description). 

 

1.8.  Kualitas Data (Goodness Criteria) 

Kriteria kualitas penelitian penelitian kualitatif adalah trustworthiness dan 

authenticity (Neuman, 2000:171). Authenticity berarti memberikan keterbukaan, 

kejujuran, dan laporan yang seimbang tentang kehidupan sosial dari sudut 

pandang keseharian subjek penelitian. Peneliti juga memerhatikan historical 

situatedness, berupa latar belakang historis, budaya, dan sosial. Artinya, peneliti 

tidak sekedar fokus pada kesesuaian antara konsep dengan data empirik, namun 

lebih berupaya mendeskripsikan kehidupan sosial subjek penelitian.   

Peneliti berupaya menentukan subjek penelitian yang tepat dalam 

menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti juga berlaku sebagai pendengar yang 

melakukan verifikasi untuk menguji kejujuran narasumber.  

Validitas penelitian diuji dengan metode triangulasi, demi keperluan 

pengecekan dan keseimbangan data. Penelitian akan menggunakan triangulasi 
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data (Patton, 2001:247) dengan membandingkan berbagai sumber data yaitu hasil 

wawancara atas beberapa subjek penelitian yang dianggap mempunyai sudut 

pandang berbeda. Untuk kedalaman informasi, dilakukan probing. Kemudian, 

pada bagian deskripsi subjektif, ditampilkan beberapa kutipan percakapan yang 

menggambarkan pengalaman komunikasi subjek penelitian.  

 

1.9. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan sehubungan dengan metode 

penelitian fenomenologi yang digunakan : 

(1). Pengetahuan atau kebenaran yang dihasilkan dari penelitian cenderung 

subjektif. Peneliti menyelami makna subjektif yang tentu beragam pada tiap 

subjek penelitian. Peneliti juga menekankan pemaknaan dibalik realitas subjek. 

Karena itu, diperlukan keterlibatan peneliti dalam proses penelitian. Peneliti 

berlaku sebagai instrumen untuk mengungkap makna dibalik realitas sesuai 

pengakuan, pendapat, perasaan, dan pengamatan dari subjek.    

(2) Pengetahuan atau kebenaran yang dihasilkan dari penelitian cenderung 

kontekstual. Artinya, generalisasi hasil penelitian hanya berlaku pada kasus, 

situasi, kondisi, dan waktu tertentu. Penelitian ini berada pada ranah komunikasi 

antarpribadi dalam organisasi multinasional. Maka generalisasi penelitian ini 

terbatas pada konteks komunikasi dalam lingkungan kerja antarbudaya.  

 


