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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada hakikatnya kebutuhan komunikasi tidak dapat dihindarkan 

oleh manusia, karena tanpa komunikasi manusia tidak akan tahu apa-apa, 

tidak akan terjadi proses pertukaran ide, informasi, keterangan, saran, 

bahkan perintah. Itulah yang menjadikan komunikasi sebagai suatu proses 

yang tiada henti dalam kehidupan manusia, salah satunya mengenai 

komunikasi antarbudaya. 

Komunikasi antarbudaya sangat diperlukan dalam suatu kelompok 

budaya yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda, karena dapat 

memahami perbedaan budaya masing-masing akan menimbulkan rasa 

toleransi satu sama lain antar kelompok budaya. Larry dan Richard 

(1976:25) dalam Alo (2002:12) mengemukakan bahwa, komunikasi 

antarabudaya adalah komunikasi antara orang-orang yang berbeda 

kebudayaan, seperti suku bangsa, etnik, ras, dan kelas sosial. Dengan 

adanya komunikasi antarbudaya kelangsungan masyarakat Indonesia yang 

mempunyai latar belakang budaya yang berbeda-beda akan terjalin dengan 

harmonis karena dalam komunikasi antarbudaya terdapat rasa toleransi 

satu sama lain sehingga semboyan negara kita yaitu “Bhineka Tunggal 

Ika” akan terwujud. 

Dalam komunikasi antarbudaya tidak hanya sekedar melakukan 

pertukaran informasi sederhana antara pelaku komunikasi, lebih dari itu 
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terdapat proses dan langkah yang terdapat pada komunikasi antarbudaya. 

Rangkaian proses inilah yang akan membawa pelaku komunikasi dalam 

menciptakan, menerjemahkan, merespon, sebuah pesan dalam beradaptasi 

dengan lingkungan satu sama lain. 

Ellingsworth dalam Rahmat (2015:21) mengemukakan bahwa, 

proses komunikasi antar budaya berpusat pada adaptasi. Adaptasi budaya 

merupakan salah satu bentuk penyesuaian dan pemahaman individu atau 

kelompok dalam keragaman budaya, sehingga adaptasi budaya ini akan 

meminimalisir resiko-resiko terjadinya konflik antar budaya. Oleh karena 

itu adaptasi budaya merupakan gaya pengenalan dan pemahaman atas 

keberagaman budaya. 

Menurut data yang dikutip dari (nasional.tempo.co) mengatakan 

bahwa terjadi peningkatan migrasi pada Indonesia yang salah satu 

alasannya yaitu untuk mendapat pendidikan yang lebih atau pekerjaan. 

Kebutuhan untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi, mungkin alasan 

mahasiswa Ternate untuk melakukan migrasi ke pulau Jawa. 

Salah satu daerah yang menjadi tujuan favorit mahasiswa Ternate 

dalam memperoleh pendidikan adalah kota Malang. Malang yang dikenal 

sebagai salah satu kota pelajar, menjadikan kota ini sebagai tujuan favorit 

yang dikunjungi pelajar dari seluruh nusantara. Universitas favorit negeri 

maupun swasta melengkapi infrastruktur pendidikan di Malang. Suhu 

yang dingin, kota yang asri, kultur budaya Jawa yang masih dipegang 
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dalam nilai kesopanan, menjadi nilai tambah seluruh pelajar Indonesia 

untuk menuntut ilmu di Malang. 

Sebagai mahasiswa pendatang yang menuntut ilmu di daerah 

dengan latar budaya yang baru, mahasiswa Ternate akan merasa asing 

ketika berada di Malang karena memiliki latar budaya yang berbeda dari 

daerah asalnya. Oleh karena itu mahasiswa Ternate yang memiliki latar 

belakang budaya yang sama ini membentuk sebuah perkumpulan 

mahasiswa yang diberi nama Taranoate. Taranoate dibentuk sebagai salah 

satu organisasi yang dibuat untuk menjalin silaturahmi antara mahasiswa 

Ternate yang sedang menuntut ilmu di Malang. Dengan adanya 

perkumpulan mahasiswa ini, anggota Taranoate tidak akan merasa sendiri 

di daerah orang lain, sehingga dapat bersama-sama membangun upaya 

dalam melakukan proses adaptasi di kota Malang. 

Taranoate menjadi perkumpulan mahasiwa Ternate yang seluruh 

anggotanya merupakan mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di 

Universitas negeri maupun swasta di kota Malang, dengan latar belakang 

jurusan yang berbeda-beda dan untuk pendidikan strata yang berbeda 

seperti S1 dan S2. Setiap harinya setiap anggota melakukan interaksi 

dengan mahasiswa yang berbeda budaya maupun dengan masyarakat 

sekitar kontrakan. Perbedaan budaya sangat jelas dirasakan mahasiswa 

Ternate ketika berinteraksi dan beradaptasi dengan budaya Malang, seperti 

bahasa, cara berbicara, intonasi, kebiasaan masyarakat, dan nilai 

kesopanan masyarakat. 
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Perbedaan bahasa antara Malang dan Ternate memiliki perbedaan 

yang jauh berbedda. Perbedaan bahasa yang terjadi didasari oleh 

budaya yang berbeda oleh setiap daerah. Berikut perbedaan bahasa 

verbal dan nonverbal antara mahasiswa Ternate dengan daerah lain: 

a. Kecepatan dan Jeda Berbicara 

Orang Ternate dalam berbicara kebanyakan cenderung 

cepat, dan jika dalam komunikasi antarbudaya orang 

Ternate berbicara dengan orang Jawa, orang Jawa tidak 

mengerti dengan apa yang dibicarakannya. Karena dalam 

berkomunikasi orang Jawa mempunyai kebiasaan berbicara 

dengan jelas dan tidak cepat. 

b. Hal Memperhatikan (gaze) 

Orang Ternate biasanya berbicara sambil menatap mata 

dan wajah orang yang menjadi lawan bicaranya. Karena 

dalam berkomunikasi, ‘memperhatikan’ adalah melihat dan 

bukan sekedar mendengarkan. Hal itu sebagai tanda bahwa 

kita menghargai lawan bicara saat berbicara. Sebaliknya 

orang Jawa tidak mementingkan ‘melihat’, tetapi 

mendengarkan. Hal ini biasanya terjadi saat berbicara 

dengan orang yang lebih tua, yang muda tidak boleh 

menatap mata orang yang lebih tua saat berbicara karena 

hal tersebut dianggap tidak sopan 
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c. Intonasi 

Intonasi orang Ternate biasanya terkesan tinggi dan jika 

lawan bicara saat itu adalah orang jawa, maka akan timbul 

anggapan bahwa orang Ternate tersebut sedang marah 

padanya. Padahal tidak seperti itu, intonasi tinggi tersebut 

pada orang Ternate dianggap biasa dan bukan berarti 

sedang marah. 

d. Logat/Dialeg 

Biasanya orang Ternate mempunyai pengucapan 

huruf “E” dengan cara pengucapan yang sama. Sedangkan 

pada bahasa Indonesia pengucapan huruf “E” terdapat dua 

cara pengucapan yang berbeda sesuai dengan kalimat yang 

diucapkan. Jika orang Jawa mendengar orang Ternate 

mengucapkan kata yang terdapat penggunaan huruf “E” di 

dalamnya maka orang Jawa akan menganggap pengucapan 

tersebut tidak benar karena terdengar asing bagi mereka. 

e. Pengucapan Kata yang Berbeda 

Pada penelitian ini ditemukan bahwa dalam 

berbicara menggunakan bahasa Indonesia, orang Ternate 

biasanya menggunakan kata “cuci foto” yang berati cetak 

foto. Sedangkan jika kata itu digunakan pada komunikasi 

sehari-hari dengan lawan bicara orang Jawa khusunya di 

malang maka kata tersebut tidak menjadi efektif karena 
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makna yang dipahami dari kata “cuci foto” tidak dimengerti 

oleh orang Jawa. 

  Oleh sebab itu diperlukan komunikasi antarbudaya dalam suatu 

kelompok budaya yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda, 

karena dapat memahami perbedaan budaya masing-masing akan 

menimbulkan rasa toleransi satu sama lain antar kelompok budaya. 

Dalam proses komunikasi antarbudaya diperlukan adanya adaptasi 

budaya sebagai bentuk penyesuaian dan pemahaman individu atau 

kelompok dalam keragaman budaya, dengan adaptasi budaya akan 

meminimalisir resiko-resiko terjadinya konflik antar budaya. Oleh karena 

itu adaptasi budaya untuk menciptakan komunikasi yang efektif sangat 

diperlukan bagi individu atau kelompok yang berada di lingkungan baru 

dengan paham budaya yang berbeda. Dalam memasuki lingkungan baru 

dengan perbedaan budaya, terdapat budaya penggunaan bahasa yang 

berbeda yang dirasakan oleh mahasiswa Ternate saat berkomunikasi baik 

secara verbal maupun nonverbal dalam konteks komunikasi sehari-hari di 

Malang. 

Dengan perbedaan latar belakang budaya itulah, seseorang yang 

berimigrasi di suatu daerah yang baru akan berproses dalam menyesuaikan 

dirinya pada lingkungan yang baru. Larry A. Samovar (2010:477) 

menguraikan ada empat fase pada tahap-tahap proses adaptasi 

antarbudaya, seperti: fase honeymoon, fase frustasi, fase recovery, dan fase 
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resolution. Keempat fase tersebut saling berkaitan dalam tercapainya 

adaptasi seseorang pada lingkungan yang baru. 

Dari paparan di atas terdapat fase-fase yang saling berkaitan satu 

sama lain dalam proses adaptasi seseorang pada lingkungan yang baru. 

Mengingat perbedaan budaya, bahasa, dan lingkungan dari Ternate 

tentunya membuat mahasiswa Ternate akan berupaya untuk menyesuaikan 

dirinya dengan budaya yang baru. Hal inilah yang mendorong peneliti 

untuk mengamati bagaimana proses adaptasi budaya yang dilakukan 

mahasiswa Ternate dalam komunikasi antarbudaya. 
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B. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat 

dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana proses adaptasi dalam 

komunikasi antarbudaya mahasiswa Ternate yang kuliah di Malang”. 

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses adaptasi 

mahasiswa dalam komunikasi antarbudaya pada mahasiswa Ternate. 

Melalui penelitian ini peneliti akan mengetahui bagaimana proses adaptasi 

dalam komunikasi antarbudaya mahasiswa Ternate yang kuliah di Malang. 

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, dapat diungkapkan bahwa 

penelitian ini memiliki kegunaan: 

1. Manfaat Akademis

Memberikan kontribusi positif serta dapat menambah wawasan 

pengetahuan dalam mengembangkan penelitian ilmu komunikasi, 

khususnya dalam proses adaptasi budaya dalam komunikasi 

antarbudaya. 

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang bermakna 

dalam bentuk referensi tentang proses adaptasi dalam komunikasi 

antarbudaya dan juga pengetahuan kepada mahasiswa migrasi yang 

sedang melakukan proses adaptasi dalam studi di kota Malang.  


