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ABSTRAK 

 

POLA KOMUNIKASI ANTARBUDAYA ETNIS LAMPUNG DAN BALI 

DALAM MEMELIHARA KERUKUNAN HIDUP BERMASYARAKAT  

DI DESA BUKIT BATU KECAMATAN KASUI  

KABUPATEN WAY KANAN 

 

Oleh 

RUDI SANTOSO 

 

Pola Komunikasi antarbudaya adalah gambaran hubungan dua orang atau 

lebih yang memiliki latar belakang budaya berbeda dalam proses pengiriman dan 

penerimaan pesan dengan cara yang tepat, sehingga pesan yang dimaksud dapat 

dipahami. Komunikasi antarbudaya etnis Lampung dan Bali di Desa Bukit Batu 

berlangsung efektif ditandai dengan dapat meminimalisir kesalahpahaman dan 

konflik. Keefektifan komunikasi tersebut menimbulkan sebuah kerukunan hidup 

yang selama ini terpelihara. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola komunikasi antarbudaya 

etnis Lampung dan Bali serta untuk mengetahui faktor pendukung dan 

penghambatnya dalam memelihara kerukunan hidup bermasyarakat di Desa Bukit 

Batu Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan metode interview bebas terpimpin, observasi 

dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data 

interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi tahap reduksi data (data 

reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi 

data (conclusion drawing/verification). 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pola komunikasi yang 

terjadi pada masyarakat etnis Lampung dan Bali di Desa Bukit Batu adalah pola 

komunikasi sirkular dan pola komunikasi linear. Pola komunikasi sirkular dapat 

dilihat pada proses komunikasi interpersonal dan kelompok antar kedua etnis 

tersebut yang berlangsung  dialogis atau saling memberikan feedback.Sedangkan 

pola komunikasi linear dapat dilihat pada proses komunikasi kelompok yang 

berlangsung ketika tokoh adat menyampaikan hasil musyawarah tentang suatu 

permasalahan yang sedang dialami kepada masyarakat etnis Lampung dan Bali 

yang berlangsung pasif atau tidak ada tanggapan dari masyarakat. 

Kemudian, terkait faktor pendukung dalam komunikasi antarbudaya 

tersebut adalah: (1) Faktor bahasa yang menjadi daya tarik dalam berkomunikasi. 

(2) Sikap kekeluargaan yang terjalin dengan baik. (3) Menjunjung tinggi sikap 

sopan santun dalam perkataan maupun perbuatan. (4) Menghormati perbedaan 

budaya. Sedangkan hambatan komunikasi antarbudaya antara kedua etnis tersebut 

yaitu hambatan semantik atau hambatan bahasa.  


