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Abstract 

 
 

EFFECT OF ETHNOSENTRISM AND STEREOTYP IN ADOLESCENT 

LAMPUNG ETHNIC ON INTERCULTURAL COMMUNICATION  

WITH BALI ETHIC 

 

(Study on adolescent of Ethnic Lampung in Sidomulyo, South Lampung) 

 

 

By 

 

Fani Rahmadani  

 

 

Lampung ethnic coexist with ethnic Bali in Sidomuyo subdistrict of Lampung 

Selatan, and there are cultural differences between the two ethnics, the difference 

that causes the influence of ethnocentrism and stereotypes on intercultural 

communication. This study aims to analyze about whether there is influence of 

ethnocentrism and stereotypes that occur between ethnic Lampung against ethnic 

Bali in Sidomulyo south Lampung. This type of research uses a quantitative type. 

There are three variables studied are the variables ethnocentrism (X1), stereotypes 

(X2), and intercultural communication (Y). Theories tested in this research are 

Newcomb A-B-X system theory and theory of management of 

anxiety/uncertainty. Data obtained from questionnaires that distributed to 100 

respondents and analyzed with statistical analysis of path analysis. Based on the 

analysis result shows that the variables of ethnocentrism affect the communication 

between ethnic culture of Lampung towards Bali of 17.5% while stereotyped 

variables affect intercultural communication of 20%. Furthermore, the influence 

of variables ethnocentrism and stereotypes that directly affect the intercultural 

communication is 13,3%. and the remaining 49.2% is influenced by other 

variables that are not part of this research. 
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Oleh 

 

Fani Rahmadani 

 

Etnik Lampung hidup berdampingan dengan etnik Bali di Kecamatan Sidomuyo 

Lampung Selatan, dan terdapat perbedaan kebudayaan di antara kedua etnik, 

perbedaan tersebut yang menyebabkan timbulnya pengaruh etnosentrisme dan 

stereotip terhadap komunikasi antarbudaya. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis seberapa besar pengaruh etnosentrisme dan stereotip yang terjadi 

antara etnik Lampung terhadap etnik Bali di Sidomulyo Lampung selatan. Tipe 

penelitian ini menggunakan tipe kuantitatif. Terdapat tiga variabel yang diteliti 

yaitu variabel etnosentrisme (X1), stereotip (X2), dan komunikasi antar budaya 

(Y). Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori sistem A-B-X Newcomb 

dan teori pengelolaan kecemasan/ketidakpastian. Data yang diperoleh dari 

penyebaran kuesioner kepada 100 responden dianalisa menggunakan uji statistik 

analisi jalur. Berdasarkan hasil analisa data menunjukkan bahwa variabel 

etnosentrisme mempengaruhi komunikasi antarbudaya etnik Lampung terhadap 

Bali sebesar 0,175 atau 17,5% sedangkan variabel stereotip mempengaruhi 

komunikasi antarbudaya sebesar 0,20 atau 20%. Selanjutnya besarnya pengaruh 

variabel etnosentrisme dan stereotip yang secara langsung berpengaruh terhadap 

komunikasi antarbudaya adalah 0,133 atau 13,3%. dan sisanya 49,2% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak menjadi bagian dalam penelitian ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Kumpulan atau persatuan manusia yang saling mengadakan hubungan satu sama 

lain itu dinamakan “masyarakat”. Jadi masyarakat terbentuk apabila dua orang 

atau lebih hidup bersama, sehingga dalam pergaulan hidup mereka timbul 

berbagai hubungan atau pertalian yang mengakibatkan mereka saling mengenal 

dan saling mempengaruhi. Konsep masyarakat dan kebudayaan adalah segenap 

tingkah laku manusia yang dianggap sesuai. Tidak melanggar norma-norma 

umum dan adat istiadat serta terintegrasi langsung dengan tingkah laku umum.  

 

Dijelaskan dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian masyarakat adalah 

kumpulan manusia yang hidup bersama di sesuatu tempat dengan aturan dan cara 

tertentu. Individu, keluarga dan kumpulan-kumpulan kecil merupakan anggota 

sebuah masyarakat. Jaringan erat wujud dalam kalangan anggota tersebut, 

khususnya melalui hubungan bertatap muka. Hidup saling tolong menolong 

dengan yang lainnya contohnya saja dengan Provinsi Lampung adalah Provinsi 

yang berada diujung pulau Sumatra. Didalam suatu kumpulan masyarakat terdapat 

bermacam-macam kebudayaan contohnya saja provinsi Lampung, Provinsi 

Lampung memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan provinsi lainnya 

di Sumatra. Dengan jumlah penduduk tersebut Provinsi lampung ditempati oleh 
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berbagai etnik, selain etnik asli Lampung sendiri di Provinsi tersebut juga banyak 

penduduk etnik yang berasal dari Semendo (Sumatra Selatan), Bali, Lombok, 

Jawa, Minang/Padang, Batak, Sunda, Madura, Bugis, Banten, Palembang, Aceh, 

Makassar, warga keturunan, dan warga asing (China, Arab). Hal tersebut 

didukung oleh data yang diperoleh dari sumber yang menyatakan bahwa : 

Tabel 1. Komposisi Penduduk Lampung Menurut Etnik Tahun 2010 

No. Etnik  Jumlah (jiwa) Presentase 

1. Jawa 4.856.924 63,8% 

2. Lampung  1.028.190 13,5% 

3. Sunda dan Banten 901,087 11,9 

4. Semendo dan Palembang 416,096 5,5% 

5. Suku Bangsa Lain (Bali, 

Batak, Bugis, Minang, Cina 

dan Lainy-lainynya. 

406,108 5,3% 

 Jumlah 7.608.405 100% 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung, 2010 

 

Salah satu etnik yang cukup memberi kontribusi terhadap keragaman budaya 

didaerah Lampung adalah etnik Bali. Sejak 1953 etnik Bali hadir ke tengah-

tengah masyarakat di Desa Sidowaluyo kecamatan Sidomulyo. Ada tiga marga 

etnik Bali yaitu Bali Nusa, Jungut Batu, dan Tabanan (Bali Halus) yang tergabung 

dalam satu paguyuban umat Hindu yang disebut adat Banjar Sukaharja. Sekitar  ± 

100 Kepala Keluarga (KK) etnik Bali hidup berdampingan dengan masyarakat 

etnik lain  di kecamatan Sidomulyo.   

 

Di beberapa daerah di Lampung dapat kita temukan ketiga marga etnik Bali 

tersebut mendiami salah satu wilayah, bahkan terdapat satu atau lebih desa yang 

keseluruhan warganya merupakan etnik Bali. Di tempat tersebut juga biasanya 

terdapat sebuah pura besar tempat mereka melakukan kegiatan agama, sama persis 

seperti keadaan di Bali.  Kehidupan kesehariannya, perilaku etnis Bali juga 
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mendasarkan pada nilai-nilai Agama Hindu dan falsafah Tri Hita Karana. 

Kebudayaan Bali sesungguhnya menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan dan 

harmonisasi mengenai hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia 

dengan lingkungan ajaran Tri Hita Karana ini bersumber dari ajaran Hindu, yang 

secara tekstual berarti tiga penyebab kesejahteraan.  Tiga unsur tersebut yaitu 

(Wiana, 2007: 114) : 

1. Parahyangan (Hubungan baik antara Sang Maha Pencipta (Tuhan) dan 

mahluk ciptaannya) 

2. Pawongan (Hubungan baik antara manusia dengan manusia) 

3. Palemahan ( Hubungan baik antara manusia dengan lingkungan) 

 

Secara umum dapat dikemukakan bahwa konsepsi Tri Hita Karana berarti bahwa 

bahwa kesejahteraan umat manusia di dunia ini hanya dapat terwujud bila terjadi 

keseimbangan hubungan antara unsur-unsur tuhan, manusia dan alam di atas, 

yaitu sebagai berikut (Wiana, 2007: 116) : 

1. Keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan. 

2. Keseimbangan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, baik 

sebagai individu maupun kelompok. 

3. Keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya. 

 

Dengan demikian, sesungguhnya saripati konsepsi Tri Hita Karana tiada lain 

adalah nilai harmoni atau keseimbangan. Disamping nilai keseimbangan, nilai 

ketuhanan dan kekeluargaan/kebersamaan juga mewarnai konsepsi ini. Nilai 

ketuhanan  dapat dilihat dari unsur hubungan yang seimbang antara manusia 

dengan Sanghyang Jagat Karana atau Tuhan Sang Pencipta, sedangkan nilai 
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kekeluargaan tercermin dalam unsur hubungan antara dengan sesamanya, baik 

sebagai individu maupun kelompok. 

 

Pada sisi lain, etnik asli Lampung yang memiliki falsafah hidup piil pesenggiri 

dengan salah satu unsurnya adalah ”Nemui-nyimah” yang berarti ramah dan 

terbuka kepada orang lain, tidak beralasan untuk berkeberatan menerima 

penduduk pendatang. Etnik asli Lampung dapat hidup berdampingan dengan etnik 

lain dalam satu wilayah, dan merekapun melakukan interaksi dengan baik. 

Komunikasi antarbudayapun tak dapat dielakan dari pengertian kebudayaan 

(budaya). Komunikasi dan kebudayaan tidak sekedar dua kata tetapi dua konsep 

yang tidak dapat dipisahkan. Komunikasi antarbudaya (intercultural 

communication) sering dipertukarkan dengan istilah komunikasi lintas budaya 

(cross cultural communication), komunikasi antaretnik (interethnic 

communication), komunikasi antarras (interracial communication) dan 

komunikasi internasional (international communication) 

 

Komunikasi antarbudaya terjadi antar orang-orang yang berbeda bangsa, ras, 

bahasa, agama, tingkat pendidikan, status sosial atau bahkan jenis kelamin 

(Mulyana, 2011: 5). Komunikasi antarbudaya mengasumsikan bahwa 

komunikator dan komunikan memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda, 

sehingga diasumsikan antara komunikator dan komunikasi memiliki perbedaan 

persepsi terhadap pesan-pesan komunikasi yang disampaikan. Definisi yang 

paling sederhana dari komunikasi antarbudaya adalah menambahkan kata budaya 

kedalam pernyataan “komunikasi antar dua orang/lebih yang berbeda latar 

belakang kebudayaan” dan definisi tersebut bisa disederhanakan yakni, 
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komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh mereka yang berbeda latar 

belakang kebudayaan. Tetapi dengan seiring waktu interaksi atau komunikasi 

yang mereka jalanin mulai terdapat masalah-masalah kecil, salah satunya adalah 

konflik antar etnik. 

 

Konflik antar etnik di Lampung memang bukan merupakan sebuah hal baru, 

konflik tersebut sudah pernah terjadi sebelumnya dan pemicunya hanyalah 

berawal dari masalah sepele. Bahkan di tempat yang sama dengan saat ini terjadi 

perang etnik yaitu di kecamatan Sidomulyo juga pernah terjadi pada bulan Januari 

2012, pemicunya adalah perebutan lahan parkir, dan pada bulan Oktober 2012 

terjadi pula konflik yang cukup besar dan disorot oleh media yang pemicunya 

adalah pelecehan yang dilakukan oleh pemuda etnik Lampung kepada gadis dari 

etnik Bali. 

 

Dari konflik-konflik kecil tersebut timbullah dendam diantara para etnik tersebut 

sehingga jika terjadi insiden kecil bisa langsung berubah menjadi sebuah konflik 

besar antar etnik. Dalam konflik tersebut terjadi karna adanya sikap menganggap 

cara hidup bangsanya merupakan cara hidup yang paling baik atau bisa disebut 

Etnosentrisme. Adanya sikap Stereotip yaitu penilaian terhadap seseorang hanya 

berdasarkan persepsi terhadap kelompok dimana orang tersebut dapat 

dikategorikan. Stereotip sangat mudah menyebar  karena manusia memiliki 

kebutuhan psikologis untuk mengelompokkan dan mengklasifikasikan suatu hal. 

Dunia di mana kita tinggal ini terlalu luas, terlalu kompleks, dan terlalu dinamis 

untuk anda ketahui secara detail, misalnya bukan pada pengelompokan atau 

pengotakan tersebut namun pada overgeneralisasi dan penelitian negatif (tindakan 
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atau prasangka) terhadap anggota kelompok tersebut. 

  

Stereotip tidak selalu bersifat negatif, tetapi juga dapat bersifat positif. Stereotip 

negatif pasti berdampak negatif karena mengasumsikan entitas budaya lain 

dengan pandangan yang negatif. Stereotip positif juga dapat mengakibatkan 

dampak yang negatif karena dapat menghasilkan harapan yang berlebihan 

terhadap suatu entitas budaya, berkeyakinan bahwa sekelompok entitas tertentu 

mampu melaksanakan atau memenuhi harapan tertentu. Meskipun berbagai 

kelompok budaya (ras, suku, agama) semakin sering berinteraksi, bahkan dengan 

bahasa yang sama tidak otomatis saling pengertian terjalin diantara mereka, 

karena tedapat prasangka timbal balik antara berbagai kelompok kebudayaan itu, 

bila dikelola dengan baik, kesalah pahaman antarbudaya ini akan terus terjadi, dan 

menimbulkan kerusuhan. 

 

Dengan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas dan keinginan yang kuat 

untuk mengetahui apakah benar pengaruh etnosentrisme dan stereotip dalam 

komunikasi antarbudaya pada remaja di kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan, 

maka penulis ingin melakukan penelitian langsung tentang komunikasi 

antarbudaya, yaitu “Pengaruh Etnosentrisme dan Stereotip remaja etnik Lampung  

terhadap komunikasi antarbudaya dengan etnik Bali” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah : 

Seberapa besarkah Pengaruh Etnosentrisme dan Stereotip pada remaja etnik 
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Lampung terhadap komunikasi antarbudaya dengan etnik Bali di Kecamatan 

Sidomulyo Lampung Selatan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang, maka tujuan masalah penelitian ini adalah : Untuk 

menganalisis lebih mendalam tentang adakah pengaruh etnosentrisme dan 

stereotip remaja etnik Lampung terhadap komunikasi antarbudaya dengan etnik 

Bali di Sidomulyo Lampung Selatan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang, maka kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi studi kajian ilmu Komunikasi, 

khususnya dalam kajian komunikasi antarbudaya. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit pandangan yang cukup 

baik untuk menilai perbedaan etnik agar berlangsungnya komunikasi yang 

harmonis antar berbagai etnik, khususnya etnik asal Lampung dengan etnik 

Bali. Menghilangkan sikap menggap cara hidup bangsanya merupakan cara 

hidup yang paling baik dan penilaian berdasarkan persepsi terhadap kelompok 

dimana orang tersebut dapat dikategorikan, khususnya etnik Lampung 

terhadap Bali yang ada di Lampung. 
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3. Manfaat Sosial 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat tentang 

pengaruh etnosentrisme dan stereotip bagi kehidupan antarbudaya disuatu 

lingkungan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Tinjauan Tentang Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian sebelumnya dipakai sebagai acuan dan referensi penulis dan 

memudahkan penulis dalam membuat penelitian ini. Penulis telah menganalisis 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan bahasan di dalam penelitian ini, 

mencakup tentang konflik antarbudaya. 

 

Penelitian tentang konflik antar etnik pernah dilakukan oleh Khomsahrial Romli, 

mahasiswa ilmu komunikasi universitas Bandar Lampung, ia menganalisis 

tentang Prasangka sosial dalam komunikasi antar etnik, antar etnik Bali dan 

Lampung di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan Provinsi 

Lampung. Masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini ialah yang 

peneliti lakukan bertujuan untuk memahami penyebab terjadinya konflik antar 

etnik dalam suatu daerah.  Apakah konflik tersebut karena prasangka sosial dari 

suatu kelompok/golongan tertentu kepada kelompok yang lain. 

 

Dalam hasil penelitiannya. Benar adanya konflik yang terjadi beberapa kali di 

Provinsi Lampung khususnya Lampung Selatan disebabkan oleh prasangka sosial 

dari satu kelompok terhadap kelompok tertentu. Masih rendahnya sikap 

toleransidan tenggang rasa satu sama lain serta kurang adanya semangat persatuan 
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dan kesatuan yang dilandasi oleh nilai dari semangat gotong royong guna  

mencapai sebuah masyarakat yang adil dan sentosa. 

 

Berikut ini tabel perbedaan mengenai penelitian terdahulu dan kontribusi bagi 

penelitian ini. 

 

Tabel 2 . Penelitian Terdahulu 

Penelitian Khomsahrial Romli (Universitas Bandar Lampung) 

Judul Penelitian  PRASANGKA SOSIAL DALAM KOMUNIKASI 

ANTARETNIK (studi Antara Suku Bali dengan Suku 

Lampung di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung 

Selatan Provinsi Lampung) 

Hasil Penelitian  Komunikasi antarbudaya etnik Bali dan Lampung belum 

berjalan harmonis ini semua terjadi karna banyaknya 

kesenjangan antara kedua belah pihak dan menimbulkan 

permasalahan dikedua belah pihak. Dan koflik yang 

terjadi benar karna adanya prasak sosial dari suatu 

kelompok terhadap kelompok tertentu. 

Kontribusi pada 

penelitian 

Penelitian ini menjadi referensi bagi penulis untuk proses 

penyusunan penelitian. 

Perbedaan 

penelitian  

Penelitian ini meneliti tentang prasangka sosial dalam 

komunikasi antar etnik, sedangkan  penelitian yang akan 

disusun meneliti pengaruh etnosentrisme dan stereotip 

remaja etnik Lampung dan Bali dalam komunikasi 

antarbudaya di Lampung. 

 

2.2 Konsep Masyarakat  

 

Sama halnya dengan definisi masyarakat “Masyarakat dalam bahasa inggris 

dipakai istilah society yang berasal dari kata Latinsocious yang berarti kawan. 



11 

 

Istilah masyarakat itu sendiri berasal dari akar kata Arab Syaraka yang berarti ikut 

serta, berpartisipasi.” (Koentjaraningrat, 1981: 144). 

 

“Definisi masyarakat secara khusus dapat kita rumuskan sebagai berikut 

: Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu 

sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinyu , dan yang terikat oleh suatu 

rasa identitas bersama.” (Koentjaraningrat, 1981: 146-147). 

 

Penduduk Lampung Tengah terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu masyarakat pribumi 

dan masyarakat pendatang. Masyarakat pribumi adalah warga penduduk asli yang 

sudah lama menetap bahkan turun temurun mendiami tempat ini. Sedangkan 

masyarakat pendatang adalah penduduk pendatang yang tinggal dan menetap di 

sini. Penduduk pendatang terbagi lagi menjadi 2 (dua) unsur yakni pendatang 

lokal/etnik Lampung dan luar Provinsi Lampung.   

 

Pengelompokan etnik di daerah Lampung memang sudah terjadi sejak lama, 

bahkan hal tersebut sudah terjadi sejak mereka remaja. Di beberapa sekolah 

didaerah Lampung anak–anak etnik Bali tidak mau bermain/bersosialisasi dengan 

anak–anak etnik lainnya begitu juga dengan anak–anak dari etnik Jawa maupun 

Lampung. Mereka biasanya berkelompok berdasarkan etnik mereka sehingga jika 

diantara kelompok tersebut terjadi perselisihan tentunya akan melibatkan etnik 

mereka. 

 

2.3 Tinjauan Tentang Kebudayaan 

 

“Menurut ilmu antropologi, kebudayaan adalah : keseluruhan sistem gagasan, 

tindakan, hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang 
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dijadikan milik diri manusia dengan belajar”. (Koentjaraningrat, 1981:180). Kata 

kebudayaan itu sendiri diambil dari bahasa sansekerta yang berasal dari 

kata Budhayah yang berarti budi atau akal. Kesimpulannya adalah bagian dari 

budaya dan bagian dari akal. Pengertiannya adalah segala tindakan yang 

berhubungan dengan budaya maka akal dan budi ikut berperan dalam beberapa 

hal yang berupa cipta, rasa dan karsa, maka dari itu kebudayaan adalah hasil dari 

cipta, karsa dan rasa. 

 

Para ahli kebudayaan sering mengartikan norma sebagai tingkah laku rata-rata, 

tingkah laku khusus atau yang selalu dilakukan berulang-ulang, oleh sebab itu 

dalam setiap kebudayaan dikenal norma-norma yang ideal dan norma-norma 

kurang ideal atau norma rata-rata. 

 

2.4 Pengertian Etnik 

 

Etnik adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, 

adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis dan hubungan kekerabatan (Pasal 1 

Angka 3 Undang-Undang No. 40 tahun 2008). Etnik berbeda dengan pengertian 

ras. Seperti yang diungkap oleh Coakley (2001:243) “...it refers to the cultural 

heritage of particular group of people”. Etnik mengacu pada warisan budaya dari 

kelompok orang tertentu.  

 

Setiap kelompok memiliki batasan-batasan yang jelas untuk memisahkan antara 

satu kelompok etnik dengan etnik lainnya. Konsep yang tercakup dalam istilah 

etnik adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan 
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kesatuan kebudayaan, sedangkan kesadaran dan identitas seringkali dikuatkan 

oleh kesatuan bahasa juga (Koentjaraningrat, 1981: 158). 

 

Suku bangsa yang sering disebut etnik atau golongan etnik mempunyai tanda-

tanda atau ciri-ciri karakteristiknya. Ciri-ciri tersebut terdiri dari: 

1. Memiliki wilayah sendiri 

2. Mempunyai struktur politik sendiri berupa tata pemerintahan dan pengaturan 

kekuasaan yang ada 

3. Adanya bahasa sendiri yang menjadi alat komunikasi dalam interaksi 

4. Mempunyai seni sendiri (seni tari lengkap dengan alat-alatnya, cerita rakyat, 

seni ragam hias dengan pola khas tersendiri) 

5. Seni dan teknologi arsitektur serta penataan pemukiman 

6. Sistem filsafat sendiri yang menjadi landasan pandangan, sikap dan tindakan 

7. Mempunyai sistem religi (kepercayaan, agama) sendiri. 

 

Etnisitas secara substansial bukan sesuatu yang ada dengan sendirinya tetapi 

keberadaannya terjadi secara bertahap. Etnisitas adalah sebuah proses kesadaran 

yang kemudian membedakan kelompok kita dengan mereka. Basis sebuah 

etnisitas adalah berupa aspek kesamaan dan kemiripan dari berbagai unsur 

kebudayaan yang dimiliki, seperti adanya kesamaan dan kemiripan dari berbagai 

unsur kebudayaan yang dimiliki, ada kesamaan struktural sosial, bahasa, upacara 

adat, akar keturunan, dan sebagainya. Berbagai ciri kesamaan tersebut, dalam 

kehidupan sehari-hari tidak begitu berperan dan dianggap biasa. Dalam kaitannya, 

etnisitas menjadi persyaratan utama bagi munculnya setrategi politik dalam 

membedakan “kita” dengan “mereka”. 
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Dari beberapa macam argumentasi menganai etnik di atas, dapat ditarik benang 

merah bahwa yang mana etnik adalah sebuah komunitas masyarakat yang 

memiliki berbagai macam kesamaan dalam kehidupan sosio-kulturalnya, 

kesamaan tersebut yang membedakan mereka dengan komunitas-komunitas 

lainnya dalam masyarakat. Oleh sebab itu yang muncul dalam kehidupan sehari-

hari lebih menjurus pada pengklaiman “keakuan dan kekitaan”. 

 

2.5 Tinjauan Tentang Remaja 

 

Masa remaja adalah masa transisi dalam rentang kehidupan manusia, 

menghubungkan masa kanak-kanak dan masa dewasa. Masa remaja disebut pula 

sebagai masa penghubung atau masa peralihan antara masa kanak-kanak dengan 

masa dewasa. Pada periode ini terjadi perubahan-perubahan besar dan esensial 

mengenai kematangan fungsi-fungsi rohaniah dan jasmaniah, terutama fungsi 

seksual (Kartono, 1995:148).  

 

Rice (Gunarsa, 2004: 108) mengatakan masa remaja adalah masa peralihan, ketika 

individu tumbuh dari masa anak-anak menjadi individu yang memiliki 

kematangan. Pada masa tersebut, ada dua hal penting menyebabkan remaja 

melakukan pengendalian diri. Dua hal tersebut adalah, pertama, hal yang bersifat 

eksternal, yaitu adanya perubahan lingkungan, dan kedua adalah hal yang bersifat 

internal, yaitu karakteristik di dalam diri remaja yang membuat remaja relatif. 

 

Pada 1974, WHO (World Health Organization) memberikan definisi tentang 

remaja yang lebih bersifat konseptual. Dalam definisi tersebut dikemukakan tiga 

kriteria, yaitu biologis, psikologis, dan sosial ekonomi, sehingga secara lengkap  
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definisi tersebut berbunyi sebagai berikut. Remaja adalah suatu masa di mana:  

1. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda tanda 

seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual.  

2. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-

kanak menjadi dewasa.  

3. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh kepada 

keadaan yang relatif lebih mandiri (Sarwono, 2011: 27). 

 

Berdasarkan tahapan perkembangan individu dari masa bayi hingga masa tua 

akhir menurut Thalib (2010: 14), masa remaja dibagi menjadi tiga tahapan yakni 

masa remaja awal, masa remaja pertengahan, dan masa remaja akhir. Adapun 

kriteria usia masa remaja awal pada perempuan yaitu 13-15 tahun dan pada laki-

laki yaitu 15-17 tahun. Kriteria usia masa remaja pertengahan pada perempuan 

yaitu 15-18 tahun dan pada laki-laki yaitu 17-19 tahun. Sedangkan kriteria masa 

remaja akhir pada perempuan yaitu 18-22 tahun dan pada laki-laki 19-23 tahun 

(Thalib, 2010: 20).  

 

Menurut Papalia & Olds (Jahja, 2011:104), masa remaja adalah masa transisi 

perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa yang pada umumnya dimulai 

pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia dua puluhan tahun. (Jahja, 

2011: 127) menambahkan, karena laki-laki lebih lambat matang dari pada anak 

perempuan, maka laki-laki mengalami periode awal masa remaja yang lebih 

singkat, meskipun pada usia 18 tahun ia telah dianggap dewasa, seperti halnya 

anak perempuan. Akibatnya, seringkali laki-laki tampak kurang untuk usianya 

dibandingkan dengan perempuan.  



16 

 

WHO dan Depkes RI pun memiliki klasifikasi masa remaja tersendiri. Batasan 

usia remaja menurut WHO adalah 12 sampai 24 tahun.
1
 Sementara itu Depkes RI 

Tahun 2009 menyatakan bahwa masa remaja dibagi menjadi 2 tahapan. Tahapan 

tersebut adalah masa remaja awal dan masa remaja akhir. Dalam pandangan 

Depkes RI tahun 2009 tersebut masa remaja awal terjadi pada usia 12-16 tahun. 

Sedangkan masa remaja akhir terjadi pada usia 17- 25 tahun.
2
  

 

Melalui beberapa referensi di atas, informan pada penelitian ini berdasarkan pada 

Depkes RI tahun 2009. Informan yang dijadikan subjek dalam penelitian ini 

adalah remaja Lampung tahap akhir yaitu berusia 17-25 tahun. Kategori usia 

tersebut dipilih karena pada usia tersebut remaja telah memiliki enkulturasi penuh 

terhadap identitas etniknya. Selain itu, pada rentang usia tersebut, remaja memiliki 

strategi untuk mempertahankan identitas etniknya. Dari uraian yang telah 

dijelaskan maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian remaja adalah masa 

peralihan dari masa kanak-kanak kemasa dewasa yang merupakan proses 

pembelajaran diri dalam aspek intelegensi, sosial, dan pembentukan 

kepribadiannya dimasa dewasa nanti.  

 

Kecenderungan untuk dapat dipengaruhi oleh lingkungan sebenarnya ialah pada 

saat masa remaja, karena diusia ini mereka masih belum bisa mengambil 

keputusan yang terbaik menurut mereka, bahkan banyak diantara mereka 

terpengaruh hal-hal negative dikarenakan lingkungan disekitar mereka.  

 

1
 (sumber: http:// www.who.int/entity/gho/en/), diakses pada 2 April 2017 pukul 20.00 

WIB. 
2
 (sumber: http://www.depkes.go.id/folder/view/01/ structure-web-content-publikasi-data. 

html/), diakses pada 2 April 2017 pukul 21.00 WIB. 

http://www.who.int/entity/gho/en/
http://www.depkes.go.id/folder/view/01/%20structure-web-content-publikasi-data.%20html/
http://www.depkes.go.id/folder/view/01/%20structure-web-content-publikasi-data.%20html/
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Remaja sering kali mempersepsikan suatu kelompok dimana orang tersebut 

dikategorikan disebut dengan stereotip. Maka dari itu peneliti memiliki dugaan 

bahwa remaja etnik Lampung di Kecamatan Sidomulyo memiliki prasangka 

etnosentrisme dan stereotip dalam komunikasi antarbudaya dengan etnik Bali. 

 

2.6 Sejarah Etnik Bali di Kabupaten Lampung Selatan 

 

Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah yang terletak di Pulau Sumatera 

tepatnya berada di ujung Pulau Sumatera yang merupakan pintu masuk pendatang 

dari pulau Jawa, Bali, Sulawesi, Kalimantan dan daerah lainnya. Hal  tersebut 

membuat Lampung pada masa pemerintahan terdahulu sering didatangi oleh 

parapedagang-pedagang yang berasal dari luar daerah Lampung, seperti daerah 

Pulau Jawa dan daerah-daerah lainya yang ada di Indonesia. Lampung yang 

berada diujung pulau Sumatera dahulunya dijadikan tujuan transmigrasi penduduk 

yang berasal dari pulau Jawa dan pulau Bali. Program transmigrasi tersebut 

membuat etnik Jawa dan Bali sering dijumpai di daerah Lampung, dan begitu juga 

dengan etnik Bali yang memiliki ciri khusus dan unik tersendiri dibanding dengan 

etnik lainnya di daerah Lampung. 

 

Kedatangan etnik Bali di daerah Provinsi Lampung diawali dari program 

pemerintah yaitu transmigrasi, yang diadakan oleh pemerintah pada tahun 1953 

hingga puncaknya yaitu pada tahun 1963. Pada saat Gunung Agung yang 

berlokasi di daerah kepulauan Bali meletus sebanyak dua kali pada 17 Maret 1963 

dan 16 Mei 1963, yang mengakibatkan kerusakan di daerah tersebut seperti gagal 

panen dan kelaparan yang disebabkan oleh rusaknya sawah-sawah di kawasan 
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meledaknya gunung tersebut dan krisis ekonomi sosial yang akhirnya 

menyebabkan inflasi yang berlebihan. 

 

Peristiwa meledaknya Gunung Agung tersebut menjadi momen terpenting bagi 

masyarakat Bali Nusa yang berada di Nusa Penida untuk bertransmigrasi ke 

Lampung, yang merupakan daerah Sumatera bagian selatan (Wirawan, 2008:32). 

Masyarakat Bali Nusa merupakan kalangan etnik Bali yang sudah terbiasa untuk 

melakukan transmigrasi, pada saat itu masyarakat Bali Nusa terpaksa melakukan 

transimgrasi karena terkena imbas dari meletusnya Gunung Agung. Saat itu etnik 

Bali kekurangan pasokan bahan pangan dari daerah pusat yang berada di kawasan 

sekitaran Gunung Agung, Hal tersebut membuat masyarakat Bali Nusa juga 

mengikuti program transmigrasi bersama masyarakat Bali Agung ke daerah 

Lampung. 

 

Pada saat itu mereka sudah merasa yakin untuk bertransmigrasi ke Lampung, 

faktor alam yang mendukung di daerah Lampung. Ekonomi dan faktor lainnya 

yang tak kalah penting yaitu adanya kerabat-kerabat yang telah berada di 

Lampung setelah transmigrasi pertama pada tahun 1953. Berbekal surat jalan dan 

contact person para transmigrasi Bali Nusa bertransmigrasi ke tanah Sumatera. 

Saat itu daerah yang dituju yaitu daerah Seputih Raman, Sidomulyo. Pada tahun 

1968 munculah desa Balinuraga yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan, 

yang berawal dari banjar yang dikembangkan. Tahun 1970 situasi etnik Bali di 

kawasan Balinuraga mulai membaik mulai dari segi ekonomi dan sosial, mereka 

bisa pulang kampung ke daerah asalnya yaitu Bali Nusa untuk mengajak keluarga 

bertransmigrasi kedaerah Lampung. 
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Pada tahun 1980 juga Etnik Bali yang bertempat di Desa Balinuraga mulai 

bertransimgrasi keluar dari Desa Balinuraga ke daerah Lampung Timur dan 

Sumatera Selatan bertransmigrasi keluar dari Desa Balinuraga memiliki alasan 

yang mendasari perpindahan tersebut diantaranya adalah lapangan pekerjaan, 

lingkungan tempat tinggal dan alasan lainya. Awalnya warga Bali hanya ada di 

tiga Kabupaten di Lampung. Kini warga asal Bali sudah tersebar di 14 

Kabupaten/Kota di Lampung dan jumlah total warga etnik Bali di Lampung kini 

mencapai 1,1 juta lebih dan saat ini sudah masuk generasi yang ketiga. Jumlah 

warga Bali terbesar ada di Lampung Tengah, menyusul Lampung Timur dan 

Lampung Selatan. Di Lampung Selatan memiliki beberapa titik daerah yang 

ditinggali oleh masyarakat etnik Bali salah satunya di Desa Sidowaluyo 

Kecamatan Sidomulyo. 

 

2.7 Etnosentrisme  

 

Sikap etnosentrisme adalah sikap yang menggunakan pandangan dan cara hidup 

dari sudut pandangnya sebagai tolok ukur untuk menilai kelompok lain. Apabila 

tidak dikelola dengan baik, perbedaan budaya dan adat istiadat antarkelompok 

masyarakat tersebut akan menimbulkan konflik sosial akibat adanya sikap 

etnosentrisme. Sikap tersebut timbul karena adanya anggapan suatu kelompok 

masyarakat bahwa mereka memiliki pandangan hidup dan sistem nilai yang 

berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya, atau kecenderungan yang 

menganggap nilai-nilai dan norma-norma kebudayaannya sendiri  sebagai suatu 

yang prima, yang terbaik, mutlak dan dipergunakan sebagai tolak ukur untuk 

membedakannya dengan kebudayaan lain. Etnosentrisme nampaknya merupakan 
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gejala sosial yang bersifat universal dan secara tidak sadar telah kita 

lakukan.Dengan demikian etnosentrisme merupakan kecenderungan tak sadar 

untuk menilai atau membandingkan budaya yang satu dan yang lainnya. 

Etnosentrisme merupakan bisa dibilang dasar ideologi dari chauvinisme pada saat 

era seorang Hittler karena menganggap bangsanya (Jerman) merupakan bangsa 

yang paling kuat, tangguh dan berkuasa (Samovar dan Porter, 1995: 287). 

 

Etnosentrisme adalah kecenderungan menafsirkan perkataan dan prilaku orang 

asing dari prespektif normal dan praktik kebudayaan sendiri. Etnosentrisme 

merupakan kecendrungan universal (Samovar dan Porter, 1995: 274). Ini 

merupakan kecendrungan alamiah, sejak usia remaja, orang sudah terbiasa 

memahami kehidupan dengan pendekatan budaya mereka sendiri. Mereka sudah 

terbiasa menganut asumsi bahwa cara mereka berprilaku merupakan cara yang 

paling baik dan benar. Hal ini sedemikian mendalam berurat dan berakar dalam 

benak mereka sehingga ketika terlibat dalam komunikasi lintas budaya 

etnosentrime ini cenderung dipertahankan (Samovar, 2010: 43). 

 

Bahaya dari asumsi ini adalah orang akan memperlakukan orang asing menurut 

cara dan kebiasaannya sendiri yang belum tentu menyenangkan. Dengan kata lain, 

orang cenderung mengabaikan perbedaan asli diantara kebudayaan-kebudayaan 

yang ada bisa menimbulkan kesalahpahaman dan salah tafsir dalam komunikasi 

lintas budaya. Etnosentrime bisa menjadi hambatan paling serius dalam 

komunikasi lintas budaya.  Pada situasi lain, etnosentrisme tampak ketika orang 

bersedia menerima pikiran dan gagasan orang asing yang berbeda budaya,tetapi 

karena ia menggunakan budayanya sendiri sebagai standar untuk mengukur 
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budaya orang asing maka tak dapat dielakan, budaya orang asing tersebut akan 

dipandang sebagai inferior dan budayanya sendiri superior (Bannett, 1994: 34-39). 

 

Dalam etnik Lampung mereka memiliki identitas etnik berasal dari falsafah atau 

semboyan dari kepribadian  hidup orang Lampung yang disebut Piil-Pesenggiri 

(malu melakukan pekerjaan hina menurut agama serta memiliki harga diri) 

(Sabaruddin, 2010: 24-25). Dan ini semua menjadi tolak ukur mereka untuk 

menganggap etnik merekalah yang paling baik dikarenakan mereka sangat 

menjunjung tinggi harga diri mereka yang disebut Piil pesenggiri. Dalam piil 

pesenggiri tersebut terdapat 4 unsur yang harus dilaksakan oleh anggota etnik 

Lampung, yaitu Sabaruddin ( 2010: 24-25)   : 

 

1. Juluk Adok ( Bernama dan Bergelar) 

 

Secara etimologis Juluk-adok (gelar adat) terdiri dari kata juluk dan adok, 

yang masing-masing mempunyai makna; Juluk adalah nama panggilan 

keluarga seorang pria/wanita yang diberikan pada waktu mereka masih muda 

atau remaja yang belum menikah, dan adok bermakna gelar/nama panggilan 

adat seorang pria/wanita yang sudah menikah melalui prosesi pemberian gelar 

adat. Akan tetapi panggilan ini berbeda dengan inai dan amai.Inai adalah 

nama panggilan keluarga untuk seorang perempuan yang sudah menikah, yang 

diberikan oleh pihak keluarga suami atau laki-laki. Sedangkan amai adalah 

nama panggilan keluarga untuk seorang laki-laki yang sudah menikah dari 

pihak keluarga isteri. 

 

Juluk-adok merupakan hak bagi anggota masyarakat Lampung, oleh karena itu 

juluk-adok merupakan identitas utama yang melekat pada pribadi yang 
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bersangkutan. Biasanya penobatan juluk-adok ini dilakukan dalam suatu 

upacara adat sebagai media peresmiannya. Juluk adok ini biasanya mengikuti 

tatanan yang telah ditetapkan berdasarkan hirarki status pribadi dalam struktur 

kepemimpinan adat. Sebagai contoh; Pengiran, Dalom, Batin, Temunggung, 

Radin, Minak, Kimas. Hal ini masing-masing kebuwaian tidak selalu sama, 

demikian pula urutannya tergantung pada adat yang berlaku pada kelompok 

masyarakat yang bersangkutan. 

 

Juluk-adok melekat pada pribadi, maka seyogyanya anggota masyarakat 

Lampung harus memelihara nama tersebut dengan sebaik-baiknya dalam 

wujud prilaku pergaulan kemasyarakatan sehari-hari. Juluk-adok merupakan 

asas identitas dan sebagai sumber motivasi bagi anggota masyarakat Lampung 

untuk dapat menempatkan hak dan kewajibannya, kata dan perbuatannya 

dalam setiap perilaku dan karyanya. 

 

2. Nemui Nyimah ( Terbuka Tangan) 

 

Nemui berasal dari kata benda “temui” yang berarti “tamu”, kemudian 

menjadi kata kerja nemui yang berarti mertamu atau mengunjungi/silaturahmi. 

Nyimah berasal dari kata benda “simah”, kemudian menjadi kata kerja 

“nyimah” yang berarti suka memberi (pemurah). Sedangkan secara harfiah 

nemui-nyimah diartikan sebagai sikap santun, pemurah, terbuka tangan, suka 

memberi dan menerima dalam arti material sesuai dengan kemampuan. 

Nemui-nyimah merupakan ungkapan asas kekeluargaan untuk menciptakan 

suatu sikap keakraban dan kerukunan serta silaturahmi. Nemui-nyimah 

merupakan kewajiban bagi suatu keluarga dari masyarakat Lampung 
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umumnya untuk tetap menjaga silaturahmi, dimana ikatan keluarga selalu 

terpelihara dengan prinsip keterbukaan, kepantasan dan kewajaran. 

 

Bentuk konkrit nemui nyimah dalam konteks kehidupan masyarakat dewasa 

ini lebih tepat diterjemahkan sebagai sikap kepedulian sosial dan rasa setia 

kawan. Suatu keluarga yang memiliki keperdulian terhadap nilai-nilai 

kemanusiaan, tentunya berpandangan luas ke depan dengan motivasi kerja 

keras, jujur dan tidak merugikan orang lain. 

 

3. Nengah Nyappur ( Hidup Bermasyarakat ) 

 

Nengah-nyappur merupakan pencerminan dari asas musyawarah untuk 

mufakat. Sebagai modal untuk bermusyawarah tentunya seseorang harus 

mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas, sikap toleransi yang tinggi 

dan melaksanakan segala keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. 

Dengan demikian berarti masyarakat Lampung pada umumnya dituntut 

kemampuannya untuk dapat menempatkan diri pada posisi yang wajar, yaitu 

dalam arti sopan dalam sikap perbuatan dan santun dalam tutur kata. Makna 

yang lebih dalam adalah harus siap mendengarkan, menganalisis, dan harus 

siap menyampaikan informasi dengan tertib dan bermakna. 

 

4. Sakai Sambayan ( Tolong Menolong/ Gotong Royong ) 

 

Sakai bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang atau sekelompok 

orang dalam bentuk benda dan jasa yang bernilai ekonomis yang dalam 

prakteknya cenderung menghendaki saling berbalas. Sedangkan sambayan 

bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang, sekelompok orang atau 
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untuk kepentingan umum secara sosial berbentuk benda dan jasa tanpa 

mengharapkan balasan. Sakai sambayan berarti tolong menolong dan gotong 

royong, artinya memahami makna kebersamaan atau guyub. Sakai sambayan 

pada hakekatnya adalah menunjukkan rasa partisipasi serta solidaritas yang 

tinggi terhadap berbagai kegiatan pribadi dan sosial kemasyarakatan pada 

umumnya. 

 

Sebagai masyarakat Lampung akan merasa kurang terpandang bila ia tidak 

mampu berpartisipasi dalam suatu kegiatan kemasyarakatan. Perilaku ini 

menggambarkan sikap toleransi kebersamaan, sehingga seseorang akan 

memberikan apa saja secara suka rela apabila pemberian itu memiliki nilai 

manfaat bagi orang atau anggota masyarakat lain yang membutuhkan. 

 

Dengan adanya 4 unsur didalam piil pesenggiri tersebut etnik Lampung tentu 

hidup dengan pedoman atau falsafah yang telah tertanam pada etnik mereka, dan 

dengan pedoman tersebut mereka tentu menggap etnik merekalah yang terbaik 

dibandingkan dengan etnik lain, dan hal ini merupakan etnosentrisme. 

 

Dampak etnosentrisme yang paling berbahaya adalah hilangnya keberanian untuk 

menafsirkan tanggapan dan tindakan orang asing secara sewajarnya. Jika kita 

kehilangan standar kewajaran yang seharusnya bisa digunakan untuk 

memecahkan masalah dan menjalin kerja sama, hal itu tidak akan mengantarkan 

kita pada pemahaman yang memadai untuk melompat kesepahaman atau 

kesepakatan (Samovar, 2010: 44). 
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Etnosentrisme ini memiliki dampak negatif serta positif (Liliweri, 2007: 83) 

antara lain adalah: 

1. Dampak Positif 

Etnosentrisme dapat menimbulkan solidaritas kelompok yang sangat kuat. 

Buktinya adalah hampir setiap individu merasa bahwa kebudayaannya 

adalah yang paling baik dibanding kebudayaan lain. Lagi pula, 

etnosentrisme penting sebagai suatu penangkal atas gerak perubahan untuk 

mengawetkan status. Sepanjang masa berlangsungnya peperangan, 

etnosentrisme sangat dibutuhkan yaitu untuk meningkatkan semangat, 

untuk lebih meningkatkan kepercayaan semua anggota masyarakat bahwa 

sistem-sistem sosial, nilai-nilai, kepercayaan, dan tradisi-tradisi mereka 

adalah yang paling bagus dan lebih baik dari musuh mereka. Memang perlu 

juga menakut-nakuti mereka mengenai sistem pemerintahan dan nilai-nilai 

masyarakat yang sedang menyerbu sebagai musuh bebuyutan. Dengan cara 

begini etnosentrisme yang tinggi jelas akan menghasilkan patriotisme dan 

nasionalisme yang tinggi. 

  

2. Dampak Negatif  

 

Bila suatu suku bangsa menganggap suku bangsa lain lebih rendah, maka 

akan menimbulkan konflik yang bisa menjerumus kedalam kasus sara. 

Selain itu dampak negatif yang lebih merugikan dari etnosentrisme 

terhadap masyarakat, yang paling sering terjadi adalah terhambatnya 

perubahan-perubahan di dalam masyarakat yang akan memberikan akibat-

akibat positif bagi para anggota masyarakat. Hal ini disebabkan karena ide-

ide dari luar selalu dicurigai atau dianggap salah maka persoalan 
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masyarakat yang seharusnya mudah dipecahkan menjadi sulit untuk 

diselesaikan. 

 

Dalam bentuk ekstrem seperti itu jelas etnosentrisme akan menjerumuskan 

mereka dengan menolak mentah-mentah suatu kebijakan dan pengetahuan 

kebudayaan orang lain, bahkan mereka membangun suatu tembok pemisah 

yang membendung dan mencegah adanya peningkatan pertukaran 

kebudayaaan. Dampak negatif yang lebih luas dari etnosentrisme adalah 

mengurangi keobjektifan ilmu pengetahuan, menghambat pertukaran 

budaya, menghambat proses asimilasi kelompok yang berbeda dan yang 

paling membahayakan memicu timbulnya konflik. 

  

2.8 Tinjauan Tentang Stereotip  

 

2.8.1  Pengertian Stereotip 

 

Stereotip merupakan bentuk kompleks dari kelompokan yang secara mental 

mengatur pengalaman anda dan mengarahkan sikap anda dalam menghadapi 

orang-orang tertentu. Hal ini menjadi cara untuk mengatur gambaran-gambaran 

yang anda miliki kedalam suatu kategori yang pasti dan sederhana yang anda 

gunakan untuk mewakili sekelompok orang. Psikologi Abbate, Boca, dan 

Bocchiaro memberikan pengertian yang lebih formal ”stereotip merupakan 

susunan kognitif yang mengandung pengetahuan, kepercayaan, dan harapan si 

penerima mengenai kelompok sosial manusia.” Alasan mengapa stereotip itu 

begitu mudah menyebar adalah karena manusia memiliki kebutuhan psikologis 

untuk mengelompokkan dan mengklasifikasikan suatu hal. Dunia dimana kita 
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tinggal ini terlalu luas, terlalu kompleks, dan terlalu dinamis untuk anda ketahui 

secara detail. Jadi, anda ingin mengotak-ngotakkannya. Masalahnya bukan pada 

pengelompokan atau pengotakan tersebut, namun pada overgeneralisasi dan 

penilaian negatif (tindakan atau prasangka) terhadap anggota kelompok tersebut 

(Samovar, 2010: 203).  

1. Pembagian stereotip 

Stereotip terdiri dari dua macam yaitu stereotip positif dan stereotip negatif, 

namun sebagian besar orang menganggap stereotip itu negatif tetapi bisa 

memungkinkan stereotip itu positif (Mufid, 2010: 27) : 

a. Stereotip Positif 

Merupakan dugaan atau gambaran yang bersifat positif terhadap kondisi 

suatu kelompok tertentu. Stereotip ini dapat membantu terjadinya 

komunikasi (nilai-nilai toleransi) lintas budaya sehingga dapat 

memudahkan terjadinya interaksi antar orang yang berbeda latar belakang 

pada sebuah lingkungan secara bersama-sama. Sehingga menciptakan 

suatu hubungan yang harmonis antar kelompok budaya, contohnya : orang 

sunda menstereotipkan orang jawa sebagai pribadi yang ramah, begitu 

pula orang jawa yang menstereotipkan orang sunda sebagai pribadi yang 

toleran, dari hal tersebut merupakan stereotip positif yang akan membawa 

dampak kehidupan harmonis dan saling menghargai perbedaan masing- 

masing. 

 

b. Stereotip Negatif 

Merupakan dugaan atau gambaran yang bersifat negatif yang dibebankan 

kepada suatu kelompok tertentu yang memiliki perbedaan yang tidak bisa 
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diterima oleh kelompok lain, jika stereotip yang hadir dalam masyarakat 

adalah stereotip yang negatif terhadap suatu kelompok tertentu, dengan 

kondisi masyarakat yang majemuk, ini akan menjadi sebuah ancaman 

untuk mempertahankan kesatuan dalam kemajemukan tersebut. Stereotip 

ini akan menjadikan sekat yang jelas antarkelompok, sehingga dapat 

menghambat komunikasi keduanya karena terbangun jarak akibat stereotip 

tersebut. Selain itu dapat menghambat komunikasi keduanya karena 

terbangun jarak akibat stereotip. Bahkan lebih dari itu stereotip terhadap 

suatu kelompok bukan tidak mungkin memicu terjadinya konflik antar 

kelompok, padahal stereotip yang terbangun pada suatu kelompok tertentu 

belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya bahkan ada stereotip 

mengenai suatu kelompok yang benar benar salah. 

 

2. Penyebab stereotip 

Sebab munculnya stereotip adalah karena adanya perbedaan- perbedaan yang 

ada dalam suatu kelompok tertentu yang menimbulkan prasangka kelompok 

lain terhadap keunikan kelompok tersebut, misalkan perbedaan nilai, budaya, 

logat, agama, jenis kelamin dan sebagainya dan unsur kebudayaan menurut 

(Koentjaraningrat, 2003: 25) dibagi menjadi 7 unsur kebudayaan, yaitu : 

a. Unsur Kebudayaan -  Sistem Bahasa 

Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan 

sosialnya untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Dalam 

ilmu antropologi, studi mengenai bahasa disebut dengan istilah 

antropologi linguistik. Menurut Keesing (Koentjaraningrat, 2003: 75), 

kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya, menciptakan 
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pemahaman tentang fenomena sosial yang diungkapkan secara simbolik, 

dan mewariskannya kepada generasi penerusnya sangat bergantung pada 

bahasa, dengan demikian bahasa menduduki porsi yang penting dalam 

analisa kebudayaan manusia. 

 

Unsur bahasa atau sistem perlambangan manusia secara lisan maupun 

tertulis untuk berkomunikasi adalah deskripsi tentang ciri-ciri terpenting 

dari bahasa yang diucapkan oleh suku bangsa yang bersangkutan beserta 

variasi-variasi dari bahasa itu. Ciri-ciri menonjol dari bahasa suku bangsa 

tersebut dapat diuraikan dengan cara membandingkannya dalam klasifikasi 

bahasa-bahasa sedunia pada rumpun, subrumpun  keluarga dan 

subkeluarga. Menentukan batas daerah penyebaran suatu bahasa tidak 

mudah karena daerah perbatasan tempat tinggal individu merupakan 

tempat yang sangat intensif dalam berinteraksi sehingga proses saling 

memengaruhi perkembangan bahasa sering terjadi (Koentjaraningrat, 

2003: 78). 

  

b. Unsur Kebudayaan -  Sistem Pengetahuan 

Sistem pengetahuan dalam kultural universal berkaitan dengan sistem 

peralatan hidup dan teknologi karena sistem pengetahuan bersifat abstrak 

dan berwujud di dalam ide manusia. Sistem pengetahuan sangat luas 

batasannya karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur 

yang digunakan dalam kehidupannya, namun yang menjadi kajian dalam 

antropologi adalah bagaimana pengetahuan manusia digunakan untuk 

mempertahankan hidupnya. Contohnya masyarakat biasanya memiliki 
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pengetahuan akan astronomi tradisional, yakni perhitungan hari 

berdasarkan atas bulan atau benda-benda langit yang dianggap 

memberikan tanda-tanda bagi kehidupan manusia. 

 

Masyarakat perdesaan yang hidup dari bertani akan memiliki sistem 

kalender pertanian tradisional yang disebut sistem pranatamangsa yang 

sejak dahulu telah digunakan oleh nenek moyang untuk menjalankan 

aktivitas pertaniannya. Menurut Marsono (Koentjaraningrat, 2003: 89) 

masyarakat Jawa sudah menggunakan sistem pranatamangsa sudah lebih 

dari 2000 tahun yang lalu. Sistem pranatamangsa digunakan untuk 

menentukan kaitan antara tingkat curah hujan dengan kemarau. Melalui 

sistem ini para petani akan mengetahui kapan saat mulai mengolah tanah, 

saat menanam, dan saat memanen hasil pertaniannya karena semua 

aktivitas pertaniannya didasarkan pada siklus peristiwa alam. 

 

c. Unsur Kebudayaan -  Sistem Kekerabatan dan Organisasi Sosial 

Unsur budaya berupa sistem kekerabatan dan organisasi sosial merupakan 

usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk 

masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Menurut Koentjaraningrat 

(2003: 90) tiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh adat 

istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam 

lingkungan di mana dia hidup dan bergaul dari hari ke hari. Kesatuan 

sosial yang paling dekat dan dasar adalah kerabatnya, yaitu keluarga inti 

yang dekat dan kerabat yang lain. Selanjutnya, manusia akan digolongkan 
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ke dalam tingkatan-tingkatan lokalitas geografis untuk membentuk 

organisasi sosial dalam kehidupannya. 

 

Kekerabatan berkaitan dengan pengertian tentang perkawinan dalam suatu 

masyarakat karena perkawinan merupakan inti atau dasar pembentukan 

suatu komunitas atau organisasi sosial. Perkawinan diartikan sebagai 

penyatuan dua orang yang berbeda jenis kelamin untuk membagi sebagian 

besar hidup mereka bersama-sama. Definisi perkawinan tersebut bisa 

diperluas karena aktivitas tersebut mengandung berbagai unsur yang 

melibatkan kerabat luasnya. 

 

d. Unsur Kebudayaan -  Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi 

Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya sehingga 

mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. 

Perhatian awal para antropologi dalam memahami kebudayaan manusia 

berdasarkan unsur teknologi yang dipakai suatu masyarakat berupa benda-

benda yang dijadikan sebagai peralatan hidup dengan bentuk dan teknologi 

yang masih sederhana. Oleh sebab itu bahasan tentang unsur kebudayaan 

yang termasuk dalam peralatan hidup dan teknologi merupakan bahasan 

kebudayaan fisik. 

 

e. Unsur Kebudayaan -  Sistem Ekonomi/Mata Pencaharian Hidup 

Mata pencaharian atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi fokus 

kajian penting etnografi. Penelitian etnografi mengenai sistem mata 

pencaharian mengkaji bagaimana cara mata pencaharian suatu kelompok 
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masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan 

hidupnya. Sistem ekonomi pada masyarakat tradisional, antara lain: 

a. berburu dan meramu; 

b. beternak; 

c. bercocok tanam di ladang; 

d. menangkap ikan; 

e. bercocok tanam menetap dengan sistem irigasi. 

 

Lima sistem mata pencaharian tersebut merupakan jenis mata pencaharian 

manusia yang paling tua dan dilakukan oleh sebagian besar masyarakat 

pada masa lampau dan pada saat ini banyak masyarakat yang beralih ke 

mata pencaharian lain. Mata pencaharian meramu pada saat ini sudah lama 

ditinggalkan karena terbatasnya sumber daya alam karena semakin 

banyaknya jumlah penduduk, misalnya mata pencaharian meramu 

masyarakat Papua. Masyarakat Papua sampai saat ini masih dilakukan 

kebiasaan mengumpulkan sagu dari pohon sagu di hutan atau mencari 

tombelo (sejenis jamur) yang tumbuh pada batang pohon yang sudah lapuk 

untuk dijadikan sebagai sumber makanan. 

 

f. Unsur Kebudayaan -  Sistem Religi 

Koentjaraningrat menyatakan bahwa asal mula permasalahan fungsi religi 

dalam masyarakat adalah adanya pertanyaan mengapa manusia percaya 

kepada adanya suatu kekuatan gaib atau supranatural yang dianggap lebih 

tinggi dari pada manusia dan mengapa manusia itu melakukan berbagai 

cara untuk berkomunikasi dan mencari hubungan-hubungan dengan 

kekuatan-kekuatan supranatural tersebut. Usaha untuk memecahkan 

pertanyaan mendasar yang menjadi penyebab lahirnya asal mula religi 

tersebut, para ilmuwan sosial berasumsi bahwa religi suku-suku bangsa di 
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luar Eropa adalah sisa dari bentuk-bentuk religi kuno yang dianut oleh 

seluruh umat manusia pada zaman dahulu ketika kebudayaan mereka 

masih primitif. 

 

Kajian antropologi dalam memahami unsur religi sebagai kebudayaan 

manusia tidak dapat dipisahkan dari religious emotion atau emosi 

keagamaan. Emosi keagamaan adalah perasaan dalam diri manusia yang 

mendorongnya melakukan tindakan-tindakan yang bersifat religius. Emosi 

keagamaan ini pula yang memunculkan konsepsi benda-benda yang 

dianggap sakral dalam kehidupan manusia. 

 

g. Unsur Kebudayaan -  Kesenian 

Perhatian ahli antropologi mengenai seni bermula dari penelitian etnografi 

mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Deskripsi yang 

dikumpulkan dalam penelitian tersebut berisi mengenai benda-benda atau 

artefak yang memuat unsur seni, seperti patung, ukiran, dan hiasan. 

Penulisan etnografi awal tentang unsur seni pada kebudayaan manusia 

lebih mengarah pada teknik-teknik dan proses pembuatan benda seni 

tersebut. Selain itu, deskripsi etnografi awal tersebut juga meneliti 

perkembangan seni musik, seni tari, dan seni drama dalam suatu 

masyarakat. 

 

Berdasarkan jenisnya, seni rupa terdiri atas seni patung, seni relief, seni 

ukir, seni lukis, dan seni rias. Seni musik terdiri atas seni vokal dan 

instrumental, sedangkan seni sastra terdiri atas prosa dan puisi. Selain itu, 

terdapat seni gerak dan seni tari, yakni seni yang dapat ditangkap melalui 
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indera pendengaran maupun penglihatan. Jenis seni tradisional adalah 

wayang, ketoprak, tari, ludruk, dan lenong, sedangkan seni modern adalah 

film, lagu, dan koreografi. 

 

3. Fungi Stereotip 

Meskipun stereotip pada umumnya adalah stereotip yang negatif tetapi 

juga memiliki suatu fungsi, antara lain (Mufid, 2010: 54): 

a. Menggambarkan suatu kondisi kelompok 

b. Memberikan dan membentuk citra kepada kelompok 

c. Membantu seseorang dari suatu kelompok untuk mulai bersikap 

terhadap kelompok lainnya. 

d. Melalui stereotip ini kita dapat menilai keadaan suatu kelompok. 

 

4. Dimensi Stereotip 

Dalam konteks Komunikasi Antarbudaya, stereotip juga bervariasi dalam 

beberapa dimensi, antara lain (Mufid, 2010: 60) : 

a. Dimensi arah: tanggapan bersifat positif atau negatif; 

b. Dimensi intensitas: seberapa jauh seseorang percaya pada stereotip 

yang dipercayai; 

c. Dimensi keakuratan: seberapa tepat suatu stereotip dengan kenyataan 

yang biasa ditemui; 

d. Dimensi isi: sifat-sifat khusus yang diterapkan pada kelompok tertentu. 

 

5. Macam- Macam Stereotip 

Stereotip banyak macamnya, diantaranya adalah (Mufid, 2010: 78): 

a. Stereotip berdasarkan jenis kelamin, misalnya: laki-laki kuat 

sedangkan perempuan lemah. 
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b. Stereotip berdasarkan etnis, misalnya: Jawa halus, Batak kasar, dan 

seterusnya. 

c. Stereotip berdasarkan negara, Jerman orangnya kaku, Indonesia 

ramah. 

d. Stereotip berdasarkan usia, misalnya orang lanjut usia jika berbicara 

biasanya menggurui, suatu pekerjaan memberi masa pensiun kepada 

lansia karena lansia sudah tidak dapat bekerja secara maksimal 

e. Stereotip berdasarkan ekonomi, misalkan orang yang secara ekonomi 

berlebih biasanya berpenampilan mewah, orang dari ekonomi pas-

pasan berpenampilan sederhana 

 

2.8.2 Mempelajari Stereotip 

 

Stereotip ada dimana-mana dan bertahan lama. Cara memahami kekuatan dan 

pengaruh suatu stereotip adalah dengan mengetahuinya bagaimana stereotip 

tersebut diperoleh. Ingatlah bahwa anda tidak lahir dengan stereotip, stereotip 

tersebut dipelajari seperti budaya, stereotip dipelajari dengan berbagai cara. 

Mungjin unsur yang paling nyata dan penting dari stereotip adalah proses 

sosialisasi yang dimulai dari orang tua kita. Ketika banyak orang tua yang 

menghindar untuk mengajarkan anaknya untuk berpikir secara stereotip, menurut 

Scheneider (Samovar, 2010: 125), ia menuliskan bahwa banyak orang tua yang 

secara  langsung dan tidak langsung mengajarkanya. Anak-anak yang mendengar 

orang tuanya berkata, “semua gelandangan terlalu malas untuk mencari kerja” 

sedang belajar tentang stereotip. Ketika anak-anak mulai bersekolah, teman 

sekelas menjadi pembawa stereotip, tentu saja proses sosialisasi terus berlangsung 
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seiring dengan pertumbuhan si anak menjadi anggota berbagai kelompok dan 

agama sosial. Kelompok-kelompok ini, walaupun mengajarakan suatu pandangan 

yang baik, namun juga secara sengaja atau tidak sengaja menajarkan stereotip 

mengenai pandangan yang lain. Contohnya saja dengan cara pandang belajar 

agama tertentu dan pada waktu yang sama mendengarkan “kejahatan teroris 

agama” anak-anak mungkin mempelajari melalui islam. Banyak stereotip juga 

disediakan oleh media massa dan disebarkan secara luas melalui berbagai bentuk 

media seperti iklan, film, dan komedi situasi serta opera yang berada di televisi. 

Televisi juga bertanggung jawab atas konten kelompok etnis, orangtua dan kaum 

gay, media juga berperan dalam mengabadikan persepsi stereotip tertentu 

mengenai perempuan dan laki-laki. 

 

Akhirnya stereotip dapat mengembangkan rasa takut terhadap orang di luar 

kelompoknya, misalnya banyak orang melihat seorang yang cacat mental rentan 

cendrung melakukan kekerasan. Konflik ini dilengkapi dengan data secara 

statistik menunjukan bahwa orang cacat mental sama rentanya melakukan 

kekerasan dengan orang normal lainya. Oleh karena itu inilah mengapa banyak 

stereotip yang berkembang untuk pertama kalinya, sejumlah perilaku tertentu 

yang dilakukan oleh anggota suatu kelompok melahirkan persepsi umum yang 

mewakili semua anggota kelompok tersebut. 

 

2.9 Tinjauan Tentang Konflik 

 

Menurut Surbakti (1992:149) menyebutkan pengertian konflik yaitu “benturan”, 

seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dan 

individu, kelompok dan kelompok, indivudu dan kelompok, dan antara individu 
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atau kelompok dengan pemerintah. Definisi konflik (dari kata confligere, 

conflicium=saling berbenturan) ialah semua bentuk benturan, tabrakan, 

ketidakserasian, pertentangan, perkelahian, oposisi dan interaksi–interaksi yang 

antagonistis–bertentangan. (Kartono, 1983; 245).  

 

Konflik adalah bentuk perbedaan atau pertentangan ide, pendapat, paham atau 

kepentingan di antara dua pihak atau lebih. Pertentangan ini dapat berbentuk non 

fisik, bisa juga berkembang menjadi benturan fisik, bisa berkadar tinggi dalam 

bentuk kekerasan (violent) ataupun berkadar rendah yang tidak menggunakan 

kekerasan (non-violent) (Fatah, 1994: 46-47) 

 

Konflik dapat diterjemahkan sebagai oposisi, interaksi yang antagonistik atau 

bertentangan, benturan antara macam–macam paham, perselisihan, kurang 

mufakat, pergesekan, perkelahian, perlawanan dengan senjata dan perang. 

Menurut Kornblurn (Susan, 2009: 57) konflik menjadi fenomena yang paling 

sering muncul karena konflik selalu menjadi bagian hidup manusia yang bersosial 

dan berpolitik dan pendorong dalam dinamika dan perubahan Sosial politik. 

Konflik merupakan suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak, 

ketikakeduanya menginginkan suatu kebutuhan yang sama dan ketika adanya 

hambatan dari kedua pihak, baik secara potensial dan praktis. Sedangkan integrasi 

adalah proses mempersatukan masyarakat, yang cenderung membuat masyarakat 

menjadi lebih baik atau harmonis. Di samping itu integrasi juga dipahami sebagai 

suatu pernyataan yang sudah dicapai, atau sudah dekat untuk dicapai. 

 

Konflik-konflik sangatlah beragam, dan dilihat dalam ruang yang luas dan 

kompleks dapat dilihat dari berbagai dimensinya. Banyak basis kolektivitas sosial 
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merupakan sumber daya yang memungkinkan hubungan antarkelompok sosial. 

Perbedaan tersebut menunjukkan adanya sebuah konflik, yang sewaktu–waktu 

dapat berkembang menjadi sebuah konflik yang besar. Melihat formasi konflik 

muncul dari perubahan sosial, kemudian membawanya menuju proses tranformasi 

konflik kekerasan atau konflik tanpa kekerasan, dan melahirkan perubahan sosial 

yang lebih ekstrim dalam posisi tertekan suatu kelompok akan melakukan apapun 

untuk mempertahankan norma-norma yang mereka miliki.   

 

Setiap skala memiliki latar belakang dan arah perkembangannya, masyarakat  

manusia di dunia pada dasarnya memiliki sejarah konflik dalam skala antara  

perorangan sampai antarnegara. Konflik yang bisa dikelola secara arif dan 

bijaksana akan menghasilkan proses sosial dan bersifat konstruksi bagi perubahan 

sosial masyarakat dan tidak menghadirkan kekerasan.   

 

2.10 Tinjauan Tentang Komunikasi Antarbudaya 

 

Komunikasi antarbudaya ialah komunikasi antara 2 orang/lebih yang berbeda latar 

belakang kebudayaan. Definisi sederhana dari komunikasi antarbudaya yakni 

komunikasi antarpribadi yang dilakukan oleh mereka yang berbeda latar belakang 

kebudayaan (Liliweri, 2004: 8). Menurut Samovar dan Porter (1976: 4), bahwa 

komunikasi antarbudaya terjadi diantara produser pesan dan penerima pesan yang 

latar kebudayaannya berbeda. Komunikasi antarbudaya lebih cenderung dikenal 

sebagai perbedaan budaya dalam mempersepsi obyek-obyek sosial dan kejadian-

kejadian, di mana masalah-masalah kecil dalam Komunikasi sering diperumit oleh 

adanya perbedaan-perbedaan persepsi dalam memandang masalah itu sendiri. 

Dalam hal ini Komunikasi antarbudaya diharapkan berperan memperbanyak dan 
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memperdalam persamaan dalam persepsi dan pengalaman seseorang. Namun 

demikian karakter budaya cenderung memperkenalkan kita kepada pengalaman– 

pengalaman yang berbeda sehingga membawa kita kepada persepsi yang berbeda- 

beda atas dunia eksternal kita. Komunikasi dan budaya yang mempunyai 

hubungan timbal balik, seperti dua sisi mata uang. 

 

Budaya menjadi bagian dari perilaku komunikasi, dan pada gilirannya komunikasi 

pun turut menentukan, memelihara, mengembangkan atau mewariskan budaya, 

seperti yang dikatakan Edward (Lubis, 2006: 2), bahwa „komunikasi adalah 

budaya‟ dan „budaya adalah komunikasi‟. Pada satu sisi, komunikasi merupakan 

suatu mekanisme untuk mensosialisasikan norma-norma budaya masyarakat, 

baik  secara horizontal, dari suatu masyarakat kepada masyarakat lainnya, ataupun 

secara vertikal dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Pada sisi lain budaya 

menetapkan norma-norma (komunikasi) yang dianggap sesuai untuk kelompok 

tertentu. 

 

Dari tema pokok demikian, maka perlu pengertian–pengertian operasional dari 

kebudayaan dan kaitannya dengan komunikasi antarbudaya. Untuk mencari 

kejelasan dan mengintegrasikan berbagai konseptualisasi tentang kebudayaan 

komunikasi antarbudaya, ada 3 dimensi yang perlu diperhatikan, yiatu: 

1. Tingkat masyarakat kelompok budaya dari partisipan-partisipan komunikasi 

Istilah kebudayaan telah digunakan untuk menunjuk pada macam-macam 

tingkat lingkungan dan kompleksitas dari organisasi sosial. Umumnya istilah 

kebudayaan mencakup kawasan–kawasan di dunia (budaya timur/barat), Sub 

kawasan-kawasan di dunia (budaya Amerika Utara/Asia), Nasional/Negara 
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(budaya Indonesia/Perancis/Jepang), Kelompok-kelompok etnik-ras dalam 

negara (budaya orang Amerika Hutam, budaya Amerika Asia, budya Cina 

Indonesia), macam-macam sub kelompok sosiologis berdasarkan kategorisasi 

jenis kelamin kelas sosial. Countercultures (budaya Happie, budaya orang 

dipenjara, budaya gelandangan, budaya kemiskinan). 

 

2. Konteks sosial tempat terjadinya komunikasi antarbudaya. 

Komunikasi dalam semua konteks merupakan persamaan dalam hal unsur- 

unsur dasar dan proses komunikasi manusia (transmitting, receiving, 

processing). Tetapi adanya pengaruh kebudayaan yang tercakup dalam latar 

belakang pengalaman individu membentuk pola-pola persepsi pemikiran. 

Penggunaan pesan-pesan verbal/nonverbal serta hubungan-hubungan 

antarnya. Maka variasi kontekstual, merupakan dimensi tambahan yang 

mempengaruhi proses-proses komunikasi antarbudaya misalnya komunikasi 

antar orang Indonesia dan Jepang dalam suatu transaksi dagang akan berbeda 

dengan komunikasi antar keduanya dalam berperan sebagai dua mahasiswa 

dari suatu universitas. Jadi konteks sosial khusus tempat terjadinya 

komunikasi antarbudaya memberikan pada para partisipan hubungna-

hubungan antar peran, ekpektasi, norma-norma dan aturan- aturan tingkah 

laku yang khusus. 

 

3. Saluran yang dilalui oleh pesan-pesan komunikasi antarbudaya baik yang 

bersifat verbal maupun nonverbal 
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2.10.1 Tujuan Komunikasi Antarbudaya 

Secara umum sebenarnya tujuan komunikasi antarbudaya antara lain untuk 

menyatakan identitas sosial dan menjembati perbedaan antarbudaya melalui 

perolehan informasi baru, mempelajari sesuatu yang baru yang tidak pernah ada 

dalam kebudayaan, serta sekedar menapatkan hiburan atau melepaskan diri. 

Komunikasi antarbudaya yang intensif dapat mengubah persepsi dan sikap orang 

lain, bahkan dapat meningkatkan kreativitas manusia. 

 

Berbagai pengalaman atas kekeliruan dalam komunikasi antarbudaya sering 

membuat manusia makin berusaha mengubah kebiasaan berkomunikasi, paling 

tidak melalui     pemahaman terhadap latar belakang budaya orang lain. Banyak 

masalah komunikasi antarbudaya sering kali timbul hanya karena orang kurang 

menyadari dan tidak mampu mengusahakan cara efektif dalam berkomunikasi 

antarbudaya (Liliweri, 2004: 254). 

 

Menurut William Howel (Liliweri, 2004: 225), setiap individu mempunyai tingkat 

kesadaran dan kemampuan yang berbeda-beda dalam berkomunikasi antarbudaya. 

Tingkat kesadaran dan kemampuan itu terdiri atas empat kemungkinan, yaitu: 

1) Seorang sadar bahwa dia tidak mampu memahami budaya orang lain. 

Keadaan ini terjadi karena dia tahu diri bahwa dia tidak mampu 

memahami perbedaan-perbedaan budaya yang dihadapi. Kesadaran ini 

dapat mendorong orang untuk melakukan eksperimen bagi komunikaksi 

antarbudaya yang efektif. 

2) Dia sadar bahwa dia mampu memahami budaya orang lain. Keadaan ini 

merupakan yang ideal artinya kesadaran akan kemampuan itu dapat 
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mendorong untuk memahami, melaksanakan, memelihara dan mengatasi 

komunikasi antarbudaya, 

3) Dia tidak sadar bahwa dia mampu memahami budaya orang lain. Keadaan 

ini dihadapi manakala orang tidak sadar bahwa dia sebenarnya mampu 

berbuat untuk memahami perilaku orang lain, mungkin orang lain 

menyadari perilaku komunikasi dia. 

4) Dia tidak sadar bahwa dia tidak mampu mengahadapi perbedaan 

anatarbudaya, keadaan ini terjadi manakala seseorang sama sekali tidak 

menyadari bahwa sebenarnya dia tidak mampu menghadapi perilaku 

budaya orang lain. 

 

2.10.2 Hakikat Proses Komunikasi Antarbudaya 

 

Komunikasi tidak bisa dipandang sekedar sebagai sebuah kegiatan yang 

menghubungkan manusia dalam keadaan pasif, tetapi komunikasi harus 

dipandang sebagai proses yang menghubungkan manusia melalui sekumpulan 

tindakan yang terus menerus diperbaharui. Komunikasi itu selalu terjadi antara 

sekurang-kurangnya dua orang peserta komunikasi atau mungkin lebih banyak 

dari itu (kelompok, organisasi, publik dan massa) yang melibatkan pertukaran 

tanda-tanda melalui; suara, seperti telepon atau radio; kata-kata, seperti pada 

halaman buku dan koran yang tercetak; atau suara dan kata-kata, yaitu melalui 

televisi. Pada hakikatnya proses komunikasi antarbudaya sama dengan proses 

komunikasi lain, yakni suatu proses yang interaktif dan transaksional serta 

dinamis. 
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Komunikasi antarbudaya yang interkatif adalah komunikasi yang dilakukan oleh 

komunikator dengan komunikan dalam dua arah/timbal balik (two way 

communication) namun masih berada pada tahap rendah (Wahlstrom, 1992: 72). 

Komunikasi transaksional meliputi 3 unsur penting yakni; (1) keterlibatan 

emosional yang tinggi, yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan 

atas pertukaran pesan; (2) peristiwa komunikasi meliputi seri waktu, artinya 

berkaitan dengan masa lalu, kini dan yang akan datang; dan (3) partisipan dalam 

komunikasi antarbudaya menjalankan peran tertentu. 

 

2.10.3 Unsur-unsur Proses Komunikasi Antarbudaya Komunikator 

 

Komunikator dalam komunikasi antarbudaya adalah pihak yang meprakarsai 

komunikasi, artinya dia mengawali pengiriman pesan tertentu kepada pihak lain 

yang disebut komunikan. Beberapa studi tentang karakteristik komunikator yang 

pernah dilakukan oleh Howard Giles dan Arlene Franklyn-Stokes menunjukkan 

bahwa karakteristik itu ditentukan antara lain oleh latar belakang etnik dan ras, 

faktor demografis seperti umur dan jenis kelamin, hingga ke latar belakang sistem 

politik (Liliweri, 2004: 73). 

 

Gudykunst dan Kim (1995:19) bahwa secara makro perbedaan karakteristik 

antarbudaya itu ditentukan oleh faktor nilai dan norma hinggan ke arah mikro 

yang mudah dilihat dalam wujud kepercayaan, minat dan kebiasaan. Selain itu 

faktor-faktor yang berkaitan dengan kemampuan berbahasa sebagai pendukung 

komunikasi misalnya kemampuan berbicara dan menulis secara baik dan benar 

(memilih kata, membuat kalimat), kemampuan menyatakan simbol non verbal 

(bahasa isyarat tubuh), bentuk-bentuk dialek dan aksen. (Gudykunst, 1989: 45). 
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Berdarkan pendapat tesebut maka komunikasi antarpribadi di antara dua orang 

yang berbeda jenis kelamin (gender), berbeda status dan kelas sosial, misalnya 

antara atasan dengan bawahan, antar dosen dengan mahasiswa, antar pedagang 

dengan pembeli, antara orang Makassar dengan Bugis, antar orang Indonesia 

dengan Australia dapat digolongkan sebagai komunikasi antarbudaya. 

1. Interaksi  

Dalam komunikasi antarbudaya komunikan adalah pihak yang menerima 

pesan tertentu, dia menjadi tujuan atau sasaran komunikasi dari pihak lain 

(komunikator). 

2. Pesan/Simbol 

Dalam proses komunikasi, pesan berisi pikiran, ide atau gagasan, perasaan 

yang dikirim oleh komunikator kepada komunikan dalam bentuk simbol. 

Simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk mewakili maksud tertentu, 

misalnya dalam kata-kata verbal yang diucapkan atau ditulis, atau simbol 

non verbal yang diperagakan melalui gerak-gerik tubuh/anggota tubuh, 

warna, gambar, pakaian dan lain-lain yang semuanya harus dipahami 

secara konotatif.  

3. Media 

Dalam proses komunikasi antarbudaya, media merupakan tempat, saluran  

yang dilalui oleh pesan atau simbol yang dikirim melalui media tertulis 

misalnya surat, telegram. Juga media massa (cetak) seperti majalah, surat 

kabar, media massa elektronik (radio, televisi, video, film, dan lain-lain).  
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4. Efek atau Umpan Balik 

Manusia mengkomunikasikan pesan karena dia mengharapkan agar tujuan 

dan fungsi komunikasi itu tercapai. Tujuan dan fungsi komunikasi, 

termasuk komunikasi antarbudaya, antara lain memberikan informasi, 

menjelaskan atau menguraikan tentang sesuatu, memberikan hiburan, 

memaksakan pendapat atau mengubah sikap komunikan. 

5. Suasana (Setting dan Context) 

Satu faktor penting dalam komunikasi antarbudaya adalah suasana yang 

kadang-kadang disebut setting of communication, yakni tempat (ruang, 

space) dan waktu (time) serta suasana (sosial, psikologis) dengan 

komunikasi antarbudaya berlangsung. 

6. Gangguan (Noise) 

Gangguan dalam komunikasi antarbudaya adalah segala sesuatu yang 

menjadi penghambat laju pesan yang ditukar antara komunikator dengan 

komunikan, atau paling fatal adalah mengurangi makna pesan 

antarbudaya. De Vito (1997: 124) menggolongkan tiga macam gangguan, 

(1) fisik - berupa interfrensi dengan transmisi fisik isyarat atau pesan lain, 

misalnya desingan mobil yang lewat, degungan komputer, kacamata; (2) 

psikologis – interfensi kognitif atau mental, misalnya prasangka dan bias 

pada sumber-penerima-pikiran yang sempit; dan (3) semantik – berupa 

pembicara dan pendengar memberi arti yang berlainan, misalnya orang 

berbicara dengan bahasa yang berbeda, menggunakan jargon atau istilah 

yang terlalu rumit yang tidak dipahami oleh pendengar. 
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2.11 Teori Sistem A-B-X Newcomb  

 

Pendekatan Thedore Newcomb terhadap komunikasi adalah pendekatan seorang 

pakar psikologi sosial berkaitan dengan interaksi manusia. Model ini 

mengingatkan kepada diagram jaringan kelompok kerja yang dibuat pakar 

psikologi sosial dan merupakan awal formulasi konsistensi kognitif. 

Model ABX Newcomb dari Theodore Newcomb dalam penelitian ini untuk 

mengatur hubungan-hubungan dan kepercayaan serta sikap yang ada pada diri 

seseorang yang pada dasarnya ada beberapa yang tidak stabil agar mendorong 

orang tersebut menuju kesituasi yang lebih stabil (Rohim, 2016:102). 

Hipotesis umum yang diajukan Newcomb adalah bahwa ada hukum-hukum yang 

mengatur hubungan-hubungan antara kepercayaan-kepercayaan dan sikap-sikap 

yang ada pada seseorang. Beberapa kombinasi kepercayaan dan sikap itu ada yang 

tidak stabil yang mendorong orang yang bersangkutan menuju kesituasi yang 

lebih stabil. Sampai disini teori Newcomb tidak berbeda dari teori P-O-X dari 

Heider. Akan tetapi, Newcomb menambahkan faktor komunikasi antar individu 

dan hubungan-hubungan dalam kelompok. Komunikasilah yang memungkinkan 

orang untuk saling berorientasi atau bersama-sama berorientasi pada suatu objek 

tertentu (Sarwono, 2011: 102) 

 

Menurut Teori Heider ada dua orang (A) dan (B) yang saling menyukai,disamping 

itu ada orang ketiga atau benda lain (X), maka hubungan A dan B Balanced atau 

seimbang. Sebaiknya,  jika A suka pada B dan B suka pada A, namun A suka juga 

pada X akan tetapi, B tidak suka pada X  maka hubungan  mereka unbalanced 



47 

 

atau tidak seimbang, maka menurut teori Heider akan timbul usaha-usaha untuk 

dapat memulihkan dalam keseimbangan permasalahan tersebut. 

 

                   X 

 

 

             A           B 

Gambar 2.1 Model ABX Newcomb 

Unsur pokok dalam ABX Newcomb, yaitu : 

A = Pengirim atau komunikator 

B = Penerima 

X = Masalah kepedulian atau obyek orientasi (Master of Concern) 

 

Newcomb kemudian menambahkan bahwa terdapat beberapa syarat dalam 

mewujudkan model komunikasi ABX, yaitu: 

1. Ada atraksi (rasa tertarik) yang kuat antara A dan B 

2. Ketika X begitu penting, sedikitnya pada satu individu (pada A atau B) 

3. Ketika X memiliki relevansi pada A & B (Rohim, 2016: 120) 

 

Model ini memperlihatkan kepada kita, peran komunikasi antar individu dalam 

suatu relasi sosial untuk menjaga keseimbangan hubungan sosial yang 

berlangsung antara dua individu. Disini individu yang dimaksud adalah informan-

informan yang mempunyai kesamaan dalam suatu hal. 
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2.12  Teori Pengelolaan Kecemasan/Ketidakpastian (Anxiety Uncertainty 

Management) (William Gudykuns) 

 

Teori Anxiety/Uncertainty Management (AUM) dikembangkan oleh William B. 

Gudykunst pertama sekali pada tahun 1985 dengan perhatian awal tertuju pada 

proses komunikasi efektif dalam kelompok. Secara resmi teori ini diperkenalkan 

dengan label AUM pada tahun 1993. Pada perkembangannya teori ini berusaha 

untuk menjelaskan bagaimana proses penyesuaian diri seseorang dalam konteks 

komunikasi antarbudaya. 

 

Gudykunst menjadi tertarik pada penyesuaian antarbudaya ketika beliau menjabat 

sebagai Spesialis Hubungan Antarbudaya dengan Angkatan Laut AS di 

Yokosuka, Jepang. Tugasnya terlibat pada program pelatihan penyesuaian selama 

tiga-hari untuk personil angkatan laut dan keluarganya serta konsultasi tentang 

masalah-masalah hubungan antarbudaya antara personel Jepang dan angkatan 

laut. Program pelatihan ini dirancang untuk membantu para peserta dalam 

beradaptasi dengan tinggal dan bekerja di Jepang. Melalui pengalaman sebagai 

Spesialis Hubungan Antarbudaya tersebut Gudykunst memutuskan untuk 

mengejar gelar Ph.D. dalam komunikasi antarbudaya (Gudykunst, 2002: 01) 

 

Menurut Gudykunst, satu cara awal untuk berteori dengan mengadaptasi sebuah 

teori yang ada sehingga teori Pengurangan Ketidakpastian (URT) dari Berger dan 

Calabrese dipilih sebagai titik awal karena beberapa alasan yaitu: 1)  Gudykunst 

menilai URT masuk akal baginya; 2) URT berfokus pada ketidakpastian 

(misalnya, ketidakmampuan untuk memprediksi perilaku orang lain) yang dapat 

dihubungkan langsung ke penyesuaian antarbudaya; dan 3) Gudykunst bisa 
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melihat aplikasi langsung dari URT untuk meningkatkan kemampuan pendatang 

untuk beradaptasi dengan budaya baru. 

 

Teori AUM terbentuk berdasarkan dua buah pemikiran teori lain yang sudah 

diajukan sebelumnya, yaitu teori tentang pengurangan ketidakpastian dari Charles 

berger dan teori identitas sosial milik Henri Tajfel. Asumsi dasar teori ini 

membahas tentang pengalaman kecemasan (anxiety) dan ketidakpastian 

(uncertainty) seseorang yang muncul saat menghadapi orang asing atau bertemu 

orang yang berbeda budaya dengannya. 

 

Teori ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana seseorang yang asing dengan 

budaya di sekitarnya dapat berkomunikasi secara efektif melalui manajemen 

mindful. Teori ini menyatakan bahwa hal tersebut dapat terjadi bila dilakukan 

manajemen mindful pada tingkatan kecemasan dan ketidakpastian seseorang 

dalam proses interaksinya. 

 

Teori AUM menyatakan mindfulness sebagai kemampuan seseorang baik bagian 

dari sebuah kelompok maupun orang asing mengurangi kecemasan dan 

ketidakpastian sampai tahap optimal sehingga pada akhirnya mampu mencapai 

komunikasi efektif. Kecemasan muncul di tingkat afektif yang mengacu pada 

perasaan seperti kegelisahan, kecanggungan, kebingungan, stress yang muncul 

ketika seseorang mulai berhadapan dengan orang asing. Ketidakpastian menjadi 

satu fenomena di tingkat kognitif yang melibatkan ketidakpastian yang terduga 

maupun ketidakpastian yang memberi penjelasan. Langer (1989) menyebutkan 

bahwa jika ingin menjadi seseorang yang mindful, harus menyadari bahwa 
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terdapat lebih dari satu pandangan yang dapat digunakan untuk memahami atau 

menjelaskan bentuk interaksi dengan orang asing (Gudykunst and Kim, 2003: 40). 

 

Salah satu aksioma menyatakan peningkatan kesadaran seseorang dalam proses 

komunikasinya dengan orang asing, akan menghasilkan peningkatan 

kemampuannya untuk mengelola kecemasan dan ketidakpastian (Littlejohn and 

Foss, 2009: 37). Dengan kata lain, teori ini melihat bahwa kecemasan dan 

ketidakpastian akan muncul dalam situasi interaksi seseorang yang berbeda 

budaya dan mereka mencoba menguranginya dengan cara yang berbeda. 

 

Cara menciptaan komunikasi yang efektif, Gudykunst menampilkan 47 aksioma 

yang terpisah, yang dikelompokkannya ke dalam 6 kategori. Setiap aksioma 

menjelaskan variabel spesifik yang mempengaruhi level anxiety dan uncertainty. 

Di bawah ini akan ditampilkan 10 aksioma Gudykunst, yaitu (Litteljohn and Foss 

2009: 106): 

 

1. Self dan Self-Concept 

Axiom 5: kenaikan dalam self-esteem (kebanggaan) dalam diri kita ketika 

kita berinteraksi dengan orang lain akan menaikkan pula kemampuan kita 

dalam mengatur anxiety kita. Symbolic interactionism dari Mead 

menawarkan self-image dengan memperhatikan bagaimana orang lain 

melihat kita the looking glass self. Dasar itulah yang terlihat dalam 

aksioma di atas. Ketika kita merasa bangga pada diri kita, rasa percaya diri 

juga akan tumbuh. Di saat kita merasa percaya pada diri kita, kegelisahan 

kita ketika menghadapi orang lain akan berkurang. 
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2. Motivasi untuk Berinteraksi dengan Orang Asing 

Axiom 7: kenaikan dalam kebutuhan merasa diterima dalam kelompok 

ketika kita berinteraksi dengan orang asing akan menaikkan anxiety kita. 

Ketika kita begitu ingin diterima dalam suatu kelompok, kita akan makin 

gelisah dan pikiran kita akan dipenuhi pertanyaan-pertanyaan tentang 

bagaimana harus bersikap, apa yang harus dikatakan agar kita bisa 

diterima di kelompok itu. 

 

3. Reaksi Terhadap Orang Asing 

Axiom 12: kenaikan dalam keterampilan kita untuk secara kompleks 

memproses informasi tentang orang asing akan menaikkan kemampuan 

kita dalam memprediksi perilaku mereka secara akurat. Teori 

constructivism dari Delia menggagas bahwa orang dengan kemampuan 

kognitif yang kompleks memiliki kemampuan untuk melihat sesuatu dari 

sudut pandang orang lain. Axiom 15: semakin tinggi kemampuan kita 

untuk mentolerir ambiguitas ketika kita berinteraksi dengan orang asing 

akan meningkatkan kemampuan kita dalam mengontrol anxiety kita dan 

meningkatkan kemampuan kita untuk secara akurat, memprediksi perilaku 

orang asing. Axiom 16: semakin tinggi kemampuan kita untuk berempati 

kepada orang asing akan semakin tinggi pula kemampuan kita untuk 

memprediksi perilaku orang lain secara akurat. 

 

4. Pengkategorian Sosial Orang-Orang Asing 

Axiom 20: semakin tinggi persamaan personal yang kita rasakan antara 

kita dengan orang asing, semakin tinggi pula kemampuan kita untuk 
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mengontrol anxiety dan kemampuan kita dalam memprediksi perilakunya. 

Boundary condition, mengerti perbedaan kelompok itu kritikal hanya jika 

ketika seorang asing benar-benar punya banyak persamaan dengan 

kelompok. 

 

Axiom 25: semakin tinggi kewaspadaan kita terhadap pelanggaran orang 

asing terhadap keinginan positif kita atau penegasan terhadap keinginan 

negativ kita, semakin tinggi pula anxiety kita dan semakin menurun rasa 

percaya diri kita untuk memprediksi perilaku mereka. 

 

5. Situational Precesses 

Axiom 27: peningkatan situasi informal ketika kita berkomunikasi dengan 

orang asing akan menghasilkan penurunan anxiety kita dan peningkatan 

kepercayaan diri kita dalam memprediksi perilaku orang asing. 

 

6. Connection with Strangers 

Axiom 31: peningkatan ketertarikan kita pada orang asing akan 

menghasilkan penurunan anxiety kita dan peningkatan kepercayaan diri 

kita dalam memprediksi perilakunya. Axiom 37: peningkatan network 

(jaringan) yang kita bagi dengan orang asing akan menghasilkan 

penurunan anxiety dan peningkatan kepercayaan diri kita dalam 

memprediksi perilakunya.  

 

2.13 Kerangka Pikir 

 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan 

seperti yang sudah dipaparkan disebelumnya bahwa Etnik Bali datang pertama 
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kali ke Provinsi Lampung tepatnya di Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan 

ini, di Kecamatan Sidomulyo sendiri etnik Lampung hidup berdampingan dengan 

etnik yang lain salah satunya dengan etnik Lampung, mereka pun melakukan 

hubungan berinteraksi walaupun berbeda etnik. Namun tak bisa dielakan bahwa 

hubungan interaksi yang mereka lakukan terjadi hambatan-hambatan yang 

mengakibatkan konflik, dan konflik ini terjadi akibat adanya Etnosentrisme dan 

Stereotip, dan penelitian ini diberpijak dengan teori Komunikasi ABX Newcomb 

yang menunjukan agar dapat mengatur hubungan-hubungan dan kepercayaan 

sikap yang ada pada diri seseorang yang beberapa ada yang tidak setabil agar 

mendorong orang tersebut untuk bisa menuju kesituasi yang lebih stabil. 

Untuk lebih sederhananya model ini peran komunikasi antar individu dalam suatu 

relasi sosial untuk menjaga keseimbangan sosial yang berlangsung diantara dua 

individu, disini individu yang dimaksud adalah informan-informan yang 

mempunya kesamaan dalam suatu hal, sedangkan pada teori kecemasan dan 

ketidak pastian antarbudaya yang dipublikasikan oleh William Gudykunst teori 

bahwa teorinya dapat digunakan pada segala situasi dimana terdapat perbedaan 

diantara keraguan dan ketakutan.  

 

Perbedaannya dapat dijelaskan dengan apakah seseorang merupakan anggota dari 

sebuah kebudayaan dengan konteks yang tinggi atau kebudayaan dengan konteks 

yang rendah. Kebudayaan dengan konteks yang tinggi sangat mengandalkan 

keseluruhan situasi untuk menafsirkan kejadian-kejadian dan kebudayaan dengan 

konteks rendah lebih mengandalkan pada isi verbal yang jelas dari pesan-pesan.  

Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah bagaimana realitas kegiatan 
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komunikasi yang dilakukan antara masyarakat etnik Lampung terhadap etnik Bali 

serta proses penanaman nilai-nilai berinteraksi kepada etnik pendatang. 

 

  

 

 

 

Gambar 2.2 

Bagan Kerangka Pikir 

 

2.14 Hipotesis Penelitian 

 

Hipotesis adalah sebuah taksiran atau referensi yang dirumuskan serta diterima 

untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta maupun kondisi yang 

sedang diamati sebagai petunjuk dan langkah penelitian selanjutnya. Hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

 

Ho: Tidak ada pengaruh Etnosentrisme dan Stereotip Remaja Etnik Lampung 

terhadap komunikasi antarbudaya dengan etnik Bali. 

Ha:  Ada pengaruh Etnosentrisme dan Stereotip Remaja Etnik Lampung terhadap 

komunikasi antarbudaya dengan etnik Bali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etnosentrisme 

Stereotip 

Etnik Lampung 

terhadap etnik 

Bali 

X1 

X2 

Komunikasi 

Antarbudaya 

Y 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

1.1 Tipe Penelitian 

 

Dalam penelitian ini penulis mengunakan metode kuantitatif. Metode penelitian 

kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan 

fenomena serta hubungan-hubungannya (Bungin, 2005: 35). Menurut Arikunto 

(2002: 78), metode penelitian kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk 

menyelidiki obyek yang dapat diukur dengan angka-angka, sehingga gejala-gejala 

yang diteliti dapat diukur dengan mempergunakan skala-skala, indeks-indeks, atau 

tabel-tabel. Metode penelitian kuantitatif lebih ditujukan untuk penelitian yang 

telah jelas permasalahannya, lebih sesuai untuk menguji teori atau hipotesis yang 

bersifat parametrik (Effendi, 2012: 9). 

 

3.2 Metode Penelitian 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Metode survei 

adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-

gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual. Menurut 

Singarimbun (1989: 3), penelitian survei adalah penelitian yang mengambil 

sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul 

data yang pokok.  
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3.3 Variabel Penelitian  

 

Dalam penelitian ini ada dua variabel penelitian yang digunakan, yaitu: 

1. Variabel bebas (Independent Variable) Variabel pengaruh adalah variabel 

yang diduga sebagai penyebab atau pendahulu dari variable lainya. Variabel 

ini secara sistematis divariasi oleh periset (Kriyantono, 2010:21). Sejumlah 

gejala atau faktor atau unsur yang menentukan atau mempengaruhi ada atau 

munculnya gejala atau faktor atau unsur yang kedua itu disebut sebagai 

variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang diduga sebagai 

penyebab atau pendahulu dari variabel yang lain (Sugiyono, 2011: 57). 

Biasanya variabel bebas ini ditandai dengan symbol X. Variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah : X1 Etnosentrisme, X2 Stereotip 

2. Variabel terikat adalah variabel yang diduga sebagai akibat atau yang 

dipengaruhi oleh variabel yang mendahuluinya (Kriyantono, 2010: 21). 

Sejumlah gejala atau faktor atau unsur yang ada atau muncul yang 

dipengaruhi atas ketentuan adanya variabel bebas. Variabel terikat sering 

juga disebut dengan variable tak bebas. Variabel tak bebas adalah variabel 

yang diduga sebagai akibat atau yang dipengaruhi oleh variabel yang 

mendahuluinya (Sugiyono, 2011: 67). Variabel terikat biasanya ditandai 

dengan simbol Y. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah : Komunikasi 

antarbudaya di Lampung.  

 

3.4 Definisi Konseptual 

 

Definisi konseptual merupakan batas terhadap masalah-masalah variabel yang 

dijadikan  pedoman  dalam  penelitian,  sehingga  tujuan  dan  arahnya  tidak 

menyimpang. Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah: 
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1. Etnosentrisme 

Etnosentrisme membuat suatu sikap, perilaku dan pola pikir dari suatu 

kelompok sosial berdasarkan etnis tertentu, yang memiliki perasaan 

kelompok yang kuat, menganggap bahwa segala sesuatu yang termasuk 

dalam kebiasaan, nilai, keyakinan, pandangan, sikap, perilaku, dan 

pemikiran kelompoknya sebagai segala sesuatu yang terbaik dibandingkan 

dengan kelompok sosial lainnya. 

2. Stereotip  

Kelompok masyarakat yang memiliki sikap stereotip terhadap suatu 

kelompok masyarakat lainnya. Sikap stereotip ini sukar berubah, 

meskipun apa yang menjadi stereotip berbeda dengan kenyataan. Adanya 

sikap yang timbul atas sikap stereotip misalkan sajaorang tua dan orang 

dewaa lainnya secara tidak langsung dipelajari hingga tertanamkan sikap 

stereotip sejak dini tanpa disadari oleh kelompok masyarakat untuk 

menilai budaya lainnya. 

3. Komunikasi antarbudaya di Lampung 

Komunikasi antarbudaya ialah komunikasi antara 2 orang/lebih yang 

berbeda latar belakang kebudayaan. Definisi sederhana dari komunikasi 

antarbudaya yakni komunikasi antarpribadi yang dilakukan oleh mereka 

yang berbeda latar belakang kebudayaan (Liliweri 2004: 8). 

Secara umum sebenarnya tujuan komunikasi antarbudaya antara lain untuk 

menyatakan identitas sosial dan menjembatani perbedaan antarbudaya 

melalui perolehan informasi baru, mempelajari sesuatu yang baru yang 

tidak pernah ada dalam kebudayaan, serta sekedar menetapkan hiburan 
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atau melepaskan diri. Komunikasi antarbudaya yang intensif dapat 

mengubah persepsi dan sikap orang lain, bahkan dapat meningkatkan 

kreativitas manusia. Berbagai pengalaman atas kekeliruan dalam 

komunikasi antarbudaya sering membuat manusia makin berusaha 

mengubah kebiasaan berkomunikasi, paling tidak melalui pemahaman 

terhadap latar belakang budaya orang lain. Banyak masalah komunikasi 

antarbudaya sering kali timbul hanya karena orang kurang menyadari dan 

tidak mampu mengusahakan cara efektif dalam berkomunikasi 

antarbudaya (Liliweri, 2004:254). 

3.5 Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur. 

Dengan melihat definisi operasional variabel suatu penelitian, maka seseorang 

peneliti akan mengetahui suatu variabel yang akan diteliti (Effendi, 2001: 3). 

Untuk melihat operasionalisasi suatu variabel, maka variabel harus diukur dengan 

menggunakan indikator-indikator yang dapat memperjelas variabel yang 

dimaksud. Adapun indikator-indikator dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3. Definisi Operasional 

No Variabel X Dimensi Indikator Skala Instrumen 

1 Etnosentrisme  1. Nemui-

nyimah 

 

 

 

 

 

 Kerukunan Ordinal   

a. Frekuensi anda dalam seminggu 

mengunjungi rumah tetangga etnik 

Lampung? 

b. Frekuensi anda dalam seminggu 

mengunjungi rumah tetangga etnik 

Bali? 

c. Frekuensi anda dalam seminggu 

bertemu dengan sesama anggota etnik 

Lampung? 

d. Frekuensi anda dalam seinggu bertemu 

dengan anggota etik Bali? 

 

    Kepedulian  Ordinal  

a. Ikut serta dalam membantu saat etnik 

Bali tertimpah musibah? 

b. Frekuensi anda dalam membantu 

kegiatan acara adat etnik Lampung? 

c. Frekuensi anda dalam membantu 

kegiatan acara adat etnik Bali? 

   Juluk-adok  Identitas  Ordinal   

a. Etnik Lampung sangat menjaga nama 

baik etniknya? 

b. Etnik Lampung dikenal dengan pribadi 

yang baik? 

5
9
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No Variabel X Dimensi Indikator Skala Instrumen 

   Negah-

nyapur 

 Toleransi 

 

Ordinal  a. Bergaul bersama teman dengan tidak 

membeda-bedakan keyakinan? 

b. Baikkah tanggapan anda dalam 

menerima keberagaman budaya 

diLampung? 

c. Frekunsi anda melihat upacara 

pemakaman ngaben ? 

d. Menghargai dan menghormati perayaan 

hari besar keyakinan orang lain? 

e. Ikut serta menghormati jika etnik Bali 

sedang melakukan perayaan dipura 

dengan cara tidak membuat kegaduhan? 

    Tanggung jawab Ordinal  a. Frekunsi anda dalam sebulan ikut serta 

merawat tempat ibadah etnik 

Lampung? 

b. Berfikir jangka panjang untuk 

menggambil keputusan? 

   Sakai- 

sambayan 

 Tolong menolong Ordinal  a. Ikut serta dalam kegiatan gotong 

royong dilingkungan tempat tinggal 

anda? 

b. Frekunsi anda dalam sebulan ikut 

dalam kegiatan gotong royong 

dilingkungan tempat tinggal anda? 

c. Ikut berkontribusi dalam acara adat 

begawi? 

d. Frekunsi anda dalam sebulan ikut serta 

dalam kegiatan sosial? 

6
0
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No Variabel X Dimensi Indikator Skala Instrumen 

    Solidaritas   a. Berkunjung kerumah tetangga etnik 

Bali yang sedang berduka?  

b. Ikut serta memberikan bantuan sosial 

kepada etangga etnik Bali yang tidak 

mampu dan membutuhkan? 

c. Ferekunsi anda ikut serta 

mengamankan pure saat hari besar 

agama hindu? 

2 Stereotip Budaya  Perbedaan 

Bahasa/Logat 

Ordinal    a. Frekunsi anda melakukan perbincangan 

dengan anggota etnik Bali? 

b. Menurut anda bahasa etnik Bali adalah 

bahasa yang mudah dimengerti? 

c. Terdapat banyak kendala saat berbicara 

dengan etnik Bali? 

d. Logat bahasa etnik bali terkesan tegas? 

    Keyakinan Ordinal   a. Memberikan rasa aman disaat umat lain 

sedang beribadah? 

b. Menghormati kepercayaan etnik Bali ? 

c. Tempat ibadah tersedia dilingkungan 

tempat tinggal anda? 

d. Keyakinan etnik Lampung andalah 

keyakinan paling baik dan benar? 

e. Tanggapan anda dengan adanya pure 

dilingkungan tempat tinggal anda? 

 

6
1
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No Variabel X Dimensi Indikator Skala Instrumen 

    Sistem kekerabatan Ordinal   a. Seberapa baik etika anggota etnik 

Bali dalam bersosialisasi? 

b. Anggota etnik Bali patut dijadikan 

contoh pribadi yang baik? 

c. Frekuensi anggota etnik Bali ikut 

serta dalam kegiatan gotong 

royong? 

d. Frekuensi anggota etnik Bali hadir 

dalam pemakaman etnik Lampung? 

    Sistem peralatan 

hidup 

  

Ordinal 

 

a. Frekuensi anda datang dalam acara 

pernikahan etnik Bali? 

b. Keinginan untuk pindah tempat tinggal 

jauh dari etnik Bali? 

 

    Mata pencaharian  a. Etnik Bali sangat berkerja keras dalam 

hal bercocok tanam? 

b. Berhasilkah hasil bercocok tanam etnik 

Bali dilingkungan tepat tinggal anda? 

c. Setujukah anda jika etnik Bali 

berternak binatang babi dilingkungan 

tempat tinggal? 

    Sistem pengetahuan  a. Tingkat kepercayaan anda tentang 

pengobatan tradisional? 

b. Menurut anda etnik Bali masih percaya 

dengan tanggal-tanggal baik untuk 

melaksanakan acara adat? 6
2
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No Variabel X Dimensi Indikator Skala Instrumen 

    Kesenian  a. menurut anda menarikah kesenian 

ogoh-ogoh tersebut? 

b. Setujukah anda patung tersebut ada 

disekitar tempat tinggal anda? 

3 Komunikasi 

antarbudaya 
 Self dan self 

concept 

(konsep diri) 

 Axiom 5 

(kebanggaan dalam 

berkomunikasi) 

Ordinal  a. Frekunsi anda dalam seminggu 

membicarakan budaya Lampung 

dengan orang tua? 

b. Frekunsi anda dalam seminggu bertemu 

dengan anggota etnik Bali? 

c. Frekunsi anda dalam seminggu 

bertukar informasi dengan anggota 

etnik Bali? 

d. Perasaan anda saat berinteraksi dengan 

etnik Bali? 

e. Tingkat kepentingan berinteraksi 

dengan etnik Bali? 

   Motivasi 

untuk 

beromuniakasi 

dengan orang 

asing 

 Axiom 7 

(kebutuhan agar 

merasa diterima 

dalam berinteraksi) 

Ordinal  a. Pemahaman anda dengan istilah-istilah 

yang ada di etnik Bali? 

b. Pemahaman anda dengan panggilan 

khusus/nama adat yang dimiliki etnik 

Bali? 

c. Mengertikah anda dengan kasta-kasta 

yang ada dibudaya etnik Bali?  

6
3
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No Variabel X Dimensi Indikator Skala Instrumen 

   Reaksi 

terhadap 

orang asing 

 Axiom 12  

 Axiom 15 

 Axiom 16 

(memprediksi prilaku 

orang asing) 

Ordinal   

a. Frekuensi etnik Bali datang jika 

diundang dalam acara etnik Lampung? 

b. Seberapa sering anda dan etnik Bali 

bertegur sapa? 

c. frekuensi terjadi kontak langsung 

dengan anggota etnik Bali? 

   Pengkategori

an sosial 

terhadap 

orang-orang 

asing 

 Axiom 20 

(persamaan 

personal diri 

dengan orang 

asing) 

Ordinal   a. Perbedaan bahasa membuat pesan yang 

disampaikan etnik bali terkesan 

ambigu? 

b. Minat anda untuk mengadakan 

turnamen antar desa dengan etnik Bali? 

    Axiom 25 

(kewaspadaan 

dalam berinteraksi) 

 a. Frekuensi anda terlibat konflik dengan 

etnik Bali? 

b. Merasa terganggu kah anda dengan 

sifat negatif etnik Bali? 

   Situasional 

processes 

 Axiom 27 

(peningkatan situasi 

informal ketika kita 

berkomunikasi 

dengan orang 

asing) 

 a. Menggunakan bahasa yang tidak baku 

saat berinteraksi dengan etnik Bali? 

b. Berinteraksi dengan gaya bahasa 

sehari-hari namun sopan? 

   Connection 

with 

strangers 

 Axiom 31 

(peningkatan 

ketertarikan 

terhadap orang 

asing) 

 a. Tertarikah anda dengan mempelajari 

bahasa Bali? 

b. Frekuensi anda dengan etnik Bali 

mengadakan pertandingan bola antar 

desa?  

6
4
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No Variabel X Dimensi Indikator Skala Instrumen 

    Axiom 37 

(peningkatan 

network) 

 a. Menurut anda komunikasi yang anda 

lakukan dengan etnik Bali dapat 

membangun hubungan baik? 

b. Seringkah anda melakukan kerjasama 

dengan etnik lain? 

c. Frekuensi anda berkebun bersama etnik 

Bali? 

 

 

 

6
5
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3.6 Populasi Dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dari karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2011: 94). Populasi 

adalah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga Singarimbun 

dan Effendi (2006: 132). Berdasarkan pendapat di atas, maka yang akan menjadi 

populasi pada penelitian ini adalah Remaja etnik Lampung yang berumur 18-21 

tahun di Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. Dari data yang 

didapat saat melaksanakan prariset peneliti mengambil 1 Desa yang proyeksi 

populasinya cukup yaitu Desa Kota Dalam. Dengan rincian sebagai berikut : 

Desa Sidorejo 2471 orang 

Desa Kota Dalam 2648 orang 

Jumlah populasi keseluruhan,berjumlah 5119 orang berumur 18-21tahun 

(Sumber: data jumlah penduduk Kecamatan Sidomulyo tahun 2016) 

  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang 

ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka 

peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang 

dipelajari dari sampel itu, kesimpulanya akan dapat diberlakukan untuk populasi. 

Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul–betul representatif 

(Sugiyono, 2011 : 81). 

 

Dalam pengambilan sampel dari sebuah populasi agar memperoleh sampel yang 

representatif, maka diusahakan setiap subjek dalam populasi tersebut mempunyai 

peluang yang sama untuk menjadi sampel. Pada penelitian ini penulis tidak 
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mengambil semua populasi untuk diteliti, karena disebabkan oleh beberapa faktor 

seperti kondisi geografis, alokasi dana yang minim serta tenaga dan waktu yang 

sangat terbatas. Oleh karenanya, penulis mengambil sebagian dari objek populasi 

yang telah ditentukan, dengan syarat bagian tersebut yang diambil dapat mewakili 

bagian yang lain. Penentuan ukuran sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan rumus Slovin (Ridwan, 2005: 65), seperti berikut : 

   
 

     
   

Keterangan:  n = Sampel 

  N  = Populasi  

  d  = presisi sebesar 0,01 (1%) 

  1 = Bilangan konstan 

n =5.129 

5.129x0,01
2
+1 

 

n = 5.129        

       52,29 

 

n = 98,08 

 

Maka jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan sebanyak 100 sampel yang 

disarankan sudah cukup untuk mewakili populasi. 

 

3.7 Teknik Pengumpulan Data  

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Kuesioner 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden (Arikunto, 2002: 140). 
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2. Studi Pustaka  

Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data melalui studi literatur  untuk 

mendapatkan informasi bagi pelaksanaan penelitian ini seperti buku-buku, 

jurnal-jurnal, atau arsip-arsip yang berkaitan dengan dan dapat menunjang 

teori, fakta dan data dari penelitian ini. 

3. Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2006: 206) “Dokumentasi adalah mencari dan 

mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkip, buku, 

surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda dan sebagainya.”  

Dokumentasi yang dimaksud penulis disini adalah pengumpulan data 

informasi-informasi dari wilayah penelitian, dokumentasi pada saat proses 

penelitian. 

 

3.8 Teknik Pengolahan Data 

 

Menurut Hasan (2006: 31), “pengolahan data adalah suatu proses dalam 

memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara 

atau rumus-rumus tertentu”. Sedangkan menurut Sudjana (2001: 64), “Pengolahan 

data bertujuan mengubah data mentah dari hasil pengukuran menjadi data yang 

lebih halus sehingga memberikan arah untukpengkajian lebih lanjut”. Pengolahan 

data menurut Hasan (2006: 32) meliputi kegiatan:  

1. Editing 

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul, 

tujuannya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada 
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pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi. Editing dalam penelitian ini yaitu 

mengecek atau mengoreksi kuesioner penelitian yang telah disebar. 

2. Coding (Pengkodean)  

Coding adalah pemberian kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam 

katagori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka atau 

huruf yang memberikan petunjuk atau identitas pada suatu informasi atau data 

yang akan dianalisis. Coding dalam penelitian ini yaitu memberikan kode 

terhadap kuesioner yang akan dianalisis, dari 50 kuesioner yang telah disebar 

masing-masing kuesioner diberikan angka 1-50 yang membedakan jawaban 

dari tiap responden. 

3. Tabulasi  

Tabulasi adalah pembuatan tabel-tabel yang berisi data yang telah diberi kode 

sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Dalam melakukan tabulasi diperlukan 

ketelitian agar tidak terjadi kesalahan. Tabulasi dalam penelitian ini yaitu 

jawaban dari kuesioner yang telah disebar di masukkan ke dalam tabel sesuai 

dengan analisis contohnya tabulasi karakteristik responden yang meliputi usia, 

jenis kelamin, pekerjaan, dan pendidikan terakhir. 

 

3.9 Skala Data dan Tekhnik Penentuan Skor  

 

Skala data pengukuran  yang digunakan peneliti adalah berdasarkan skala likert. 

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi kelompok 

orang tentang fenomena sosial. Setiap jawaban dalam penelitian ini akan 

diberikan penentuan skor sebagai berikut: 

1. Untuk jawaban sangat sering atau sangat setuju diberi nilai 5. 
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2. Untuk jawaban sering diberi nilai 4. 

3. Untuk jawaban pernah diberi nilai 3. 

4. Untuk jawaban jarang diberi nilai 2. 

5. Untuk jawaban sangat tidak pernah diberi nilai 1. 

 

3.10 Teknik Pengujian Instrumen.  

 

Untuk mendapatkan kebenaran data, maka instrumen harus memenuhi persyaratan 

tertentu. Instrumen yang baik dalam penelitian harus memenuhi dua persyaratan 

yaitu valid dan reliabel, instrumen harus melalui tahap uji validitas dan realibilitas 

sebagai berikut: 

 

1. Validitas  

 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan suatu 

instrumen. Suatu instrumen yang valid atau benar mempunyai validitas yang 

tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas yang 

rendah. Pengujian validitas instrument penelitian dilakukan dengan rumus 

korelasi product moment (Arikunto, 2010: 211-214): 

 

Keterangan : 

rₓᵧ  : Koefisiensi korelasi antara variabel antara variabel x dan variabel y 

X  : Hasil perkalian variabel x dan variabel y 

X : Hasil skor angket variabel x 

Y : Hasil skor angket variabel y 

X² : Hasil perkalian kuadrat dari hasil angket x 

y² : Hasil perkalian kuadrat dari hasil angket y 

N : Jumlah sampel 
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Apabila nilai Rxy (r hitung) > r tabel, maka item pertanyaan dari kuesioner 

tersebut dinyatakan valid. Sebaliknya apabila nilai Rxy (r hitung) < r tabel, maka  

item pertanyaan dari kuesioner tersebut dinyatakan tidak valid. 

 

2. Reabilitas 

 

Realibilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut 

sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan mengarahkan responden untuk 

memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang 

reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya 

memang benar sesuai dengan kenyataannya, maka berapa kali diambil data 

tersebut akan sama. Reliabel artinya dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan 

(Arikunto, 2010: 221). Untuk mencari reabilitas untuk keseluruhan item adalah 

dengan memasukan rumus alpha cronbach yaitu: 

 

Keterangan : 

ɑ     : Nilai reabilitas 

ᴷ     : Jumlah item pertanyaan 

∑ɑ²ı: Nilai varian masing-masing item 

∑ɑ¹ : Nilai varian total 

 

 Dalam metode pengujian reabilitas, standar yang digunakan dalam menentukan 

reliabel dan tidaknya suatu instrumen adalah nilai Alpha Cronbach harus lebih 

besar dari 0.6 (Sekaran, 2006; 182) 
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3.11 Teknik Analisis Data  

 

Teknik pengolahan data atau analisis pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan 

dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan 

untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah (Sugiyono, 2011: 

73). Dalam penelitian ini, teknik pengolahan data yang digunakan adalah analisis 

kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka dan perhitungannya 

menggunakan metode statistik. Teknik analisa data  yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan analisis jalur. 

 

Analisis jalur dikembangkan oleh Sewall Wright dengan tujuan menerangkan 

akibat langsung dan tidak langsung seperangkat variabel, sebagai variabel 

penyebab, terhadap seperangkat variabel lainnya yang merupakan variabel akibat.  

Analisis  jalur  dipilih  dikarenakan  peneliti  ingin  mengetahui  dan menjelaskan 

pengaruh etnosentrisme dan stereotip remaja etnik Lampung terhadap komunikasi 

antarbudaya dengan etnik Bali.  

 

Data yang digunakan dalam analisis jalur adalah data interval, sehingga data 

ordinal yang diperoleh pada penelitian ini akan dirubah terlebih dahulu kedalam 

data interval. Sedangkan untuk mencari besarnya pengaruh langsung dari suatu 

variabel etnosentrisme (X1) ke komunikasi anatarbudaya (Y) dan stereotip (X2)  

ke komunikasi anatarbudaya (Y), dinyatakan oleh besarnya nilai numerik 

koefisien jalurnya.    Langkah-langkah  kerja  dalam  menghitung  koefisien jalur  

adalah (Alrasjid, 1994: 7) 
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1. Gambarkan  dengan  jelas  diagram  jalur  yang  mencerminkan proposisi 

hipotesis yang diajukan lengkap dengan persamaan strukturalnya. Bentuk 

diagram jalur ditentukan oleh proposisi teoritis yang berasal dari 

kerangka pikir. Berikut diagram jalur pada penelitian ini. 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Jalur 

 

Keterangan : 

X1 : Variabel bebas yaitu pengaruh etnosentrisme etnik Lampung  

X2 : Variabel bebas yaitu stereotip etnik Lampung 

Y : Komunikasi anatarbudaya etnik Lampung dengan etnik Bali 

Dari diagram tersebut menyatakan hubungan kausar dari X1 ke Y dan X2 

ke Y . 

2. Penghitungan koefisien korelasi dibantu menggunakan program SPSS 24 

3. Hitung matrik korelasi antar variable 

 

3.12 Pengujian Hipotesis  

 

Tahap pertama untuk menguji hipotesis adalah mengetahui besarnya nilai T 

hitung (Thit) atau student test, adapun rumus statistik T adalah sebagai berikut: 

 

 

X1 

X2 

Y 

𝜺𝟏 



74 
 

Keterangan : 

t : Nilai Uji T 

r : Nilai korelasi 

n : Besarnya sampel 

 

Pengujian hipotesis ini dengan T hitung dengan T tabel pada taraf signifikan 95%. 

Ketentuan yang dipakai dalam perbandingan ini adalah: 

1. Jika T hitung > T tabel pada taraf signifikan 95%, maka H0 dan HI diterima. 

Berarti ada pengaruh etnosentrisme dan stereotip remaja etnik Lampung 

terhadap komunikasi antarbudaya dengan etnik Bali di Lampung. 

2. Jika T hitung < T tabel pada taraf signifikan, maka H0 diterima dan HI 

ditolak. Berarti tidak ada pembentukan etnosentrisme dan stereotip pada 

remaja etnik Lampung terhadap komunikasi antarbudaya dengan etnik Bali di 

Lampung. 

 

Dilanjutkan dengan uji F untuk mencari taraf  keeratan hubungan antara variabel 

X1, X2, dan Y dengan rumus sebagai berikut (Sugiyono, 2014: 192) : 

 

Fh=
  

 

      
       

 

 

Keterangan: 

R = Koefisien Korelasi Ganda 

k = Jumlah Variabel Independen 

n = Jumlah Anggota Sampel 

 



75 
 

Kriteria pengujian tolak H0 Jika Fhitung>Ftabel, dan terima H0 jika F dimana 

distribusi dk pembilang k = 2 dan dk penyebut ( n – k – 1) dengan mengambil 

taraf uji a = 0,05. Adapun interpretasi koefisien korelasinya sebagai berikut: 

 

Tabel 4. Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval koefisien  Tingkat hubungan 

0,00-0,199 Sangat rendah 

0,20-0,339 Rendah 

0,40-0,559 Sedang 

0,60-0,779 Kuat 

0,80-1000 Sangat kuat  

(Sugiono, 2014: 192) 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

 

 

4.1 Gambaran Umum dan Sejarah Singkat Kecamatan Sidomulyo 

 

Kecamatan Sidomuyo merupakan salah satu bagian dari wilayah Kabupaten 

Lampung Selatan dengan membawahi 15 Desa dengan jumlah penduduk 64.000 

jiwa dan luas wilayah 153,76 km, dan dihuni oleh berbagai etnis/suku baik 

penduduk asli maupun pendatang. Kecamatan Sidomulyo berbatasan dengan: 

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Candipuro 

Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda 

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Katibung 

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Way Panji 

 

4.1.1 Topografi 

Secara topografi wilayah Kecamatan Sidomulyo sebagian besar bentuk 

permukaan tanah adalah dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan 

laut kurang dari 100 m dan bahkan ada desa yang merupakan desa pantai, 

hanya sebagian kecil permukaan tanah yang berbukit. Kecamatan 

Sidomulyo terbentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 3 Tahun 

1982 tentang pemekaran wilayah Kabupaten dan Kota madya. 
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Kecamatan sidomulyo setalah mengalami pemekaran wilayah membawahi 

19 Desa yang setalah itu dimekarkan menjadi 2 yaitu Kecamatan 

Sidomulyo menaungi 15 Desa dan Kecamatan Way Panji yang 

mendapatkan pelimpahan sebanyak 4 Desa. 

 

Mata pencaharian sebagian besar penduduk adalah pertanian, warga 

setempat mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, menanam sayuran 

dan rempah-rempah. Tanaman Pangan dan Holtikultura, disamping itu 

keberhasilan Kecamatan Sidomulyo masih terdapat kelemahan dan 

kekurangan yang disebabkan keterbatasan lapangan pekerjaan yang ada 

disekitar wilayah dikarenakan wilayah tersebut cukup jauh dari perkotaan 

khususnya dari Kota Bandar Lampung.  

 

Sejarah terbentuknya Kecamatan Sidomulyo pada tahun 1982 telah bebrapa kali 

dijabat oleh Camat secara berturut-turut : 

1. Syahbunan, SH tahun 1982 

2. Drs. Husni Anwar dari tahun 1982-1984 

3. Amin Sukardi, BA dari tahun 1984-1987 

4. Ain Sabirin Idris, BA dari tahun 1987-1989 

5. Drs. Rusdi Ibrahim dari tahun 1989-1991 

6. Drs Ruslan Ziaman dari tahun 1991-1995 

7. Ridjwar Ar, S.Sos dari tahun 1995-2001 

8. H. Djunaidi Basrie, SE dari tahun 2001-2006 

9. Zubaidi Karim, BA dari tahun 2006-2010 

10. Drs. A.Kholil S dari tahun 2010-2010 

11. I Ketut Sukerta, SE dari tahun 2010-2011 

12. Heri Sadly, SH tahun 2011-2013 

13. Drs. Wiwid Prianto dari tahun 2013-2015 

14. Syamsul Juwari 2015 

15. Joko Wiyono 2015- sekarang 
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Kemudian untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintah di Kecamatan Sidomulyo, 

camat dibantu oleh satu orang sekretaris Kecamatan dan 7 orang. Kepala seksi 

beserta staf juga dinas instansi teknik tingkat Kecamatan antara lain : 

1. Komando rayon Militer (Koramil) 

2. Polisi Sektor (Polres) 

3. Kantor Cabang Dinas Pertanian 

4. Kantor Cabang Dinas Pendidikan 

5. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 

6. Kantor Urusan Agama (KUA) 

7. Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) 

8. Pusat Statistik 

 

Tabel 5. Luas wilayah menurut jenis lahan di Kecamatan Sidomulyo (Hektar), 

2012 

 
Desa Luas Persentase 

Bandar Dalam 10,05 7 

Campang Tiga 19,94 13 

Talang Baru 12,97 8 

Suka Banjar 14,99 10 

Kota Dalam 8,75 6 

Budidaya  6,70 4 

Sukamaju 2,00 1 

Sukamarga 14,44 9 

Seloretno  1,80 1 

Suak  20,00 13 

Sidowaluyo  10,56 7 

Sidomulyo  4,76 3 

Sidorejo  8,40 5 

Sidodadi  6,40 4 

Siring Jaha 12,00 8 

Sumber: Podes 2011 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

6.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 100 responden remaja etnik Lampung di 

Bandar Lampung melalui angket kuesioner dan hasil analisis yang peneliti 

lakukan maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh etnosentrisme dan stereotip 

remaja etnik Lampung terhadap komunikasi antarbudaya dengan etnik Bali di 

Lampung sebagai berikut : 

1. Variabel etnosentrisme mempengaruhi komunikasi antarbudaya etnik 

Lampung terhadap Bali sebesar 0,175 atau 17,5% sedangkan variabel 

stereotip mempengaruhi komunikasi antarbudaya sebesar 0,20 atau 20% 

sementara sisanya dari faktor lain yang tidak menjadi bagian dari 

penelitian ini. Faktor lain tersebut bisa seperti prasangka atau konflik antar 

etnik. 

2. Komunikasi antarbudaya etnik Lampung terhadap etnik Bali sudah 

berlangsung dengan baik, namun terdapat faktor-faktor yang diteliti dalam 

penelitian ini yaitu etnosentrisme dan stereotip. Besarnya pengaruh 

variabel etnosentrisme dan stereotip yang secara langsung berpengaruh 

terhadap komunikasi antarbudaya adalah 0,133 atau 13,3%.  
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6.2 Saran 

 

Adapun saran-saran yang dapat diajukan penulis adalah : 

1. Pihak pemerintah ataupun tokoh adat dari masing-masing etnik diharapkan 

dapat mengadakan kegiatan secara terbuka mengundang kedua belah pihak 

etnik agar bisa bersilaturahmi agar tidak ada lagi pemikiran-pemikiran 

negatif terhadap masing-masing etnik. 

2. Bagi kedua belah etnik, yaitu etnik Lampung dan Bali agar tetap 

menanamkan pemikiran positiv agar tidak memunculkan prasangka-

prasangka yang dapat menimbulkan konflik antar etnik dalam 

berkomunikasi. 

3. kepada para peneliti untuk melakukan penelitian lanjutan denganmengkaji 

faktor-faktor lain yang mempengaruhi komunikasi antarbudaya antara 

etnik Lampung terhadap etnik Bali sehingga menambah cakrawala dan 

wawasan lebih luas. 
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