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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dengan hakikatnya sebagai makhluk social, manusia tidak bisa hidup 

tanpa pengaruh manusia lain, maka dari itu komunikasi antar manusia dengan 

manusia yang lainnya adalah hal yang tidak bisa terhindarkan karena setiap 

perilaku yang dilakukan manusia, baik perilaku yang disengaja maupun tidak 

disengaja, memiliki potensi komunikasi, jadi tidak mungkin seorang manusia 

terlepas dari kegiatan berkomunikasi (Mulyana & Rakhmat, 2006:13). Manusia 

memiliki kebutuhan social untuk hidup berkelompok dengan orang lain, manusia 

memiliki kebutuhan untuk mencari kawan, seringkali kebutuhan untuk mencari 

kawan ini didasari oleh kesamaan ciri dan kepentingan masing-masing. 

Kebutuhan social tersebut akan terpenuhi melalui pertukaran pesan yang berfungsi 

sebagai jembatan untuk mempersatukan manusia-manusia yang tanpa 

berkomunikasi, dirinya akan terisolasi (Mulyana & Rakhmat, 2006:12).  

Kebutuhan mencari kawan menghadapkan manusia pada keadaan dimana 

manusia tersebut harus bertemu manusia yang sama sekali asing dan memulai 

proses komunikasi dengan harapan dapat terjadinya hubungan diantara mereka, 

lalu manfaat dari hubungan tersebut dapat dihubungkan dengan tujuan-tujuan 

lebih lanjut lainnya. Pemilihan manusia oleh manusia lain untuk dijadikan teman 
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seringkali dimulai dengan ditemukannya persamaan antara mereka, Seseorang 

akan lebih mudah memulai interaksi dengan orang lainnya bila keduanya 

memiliki suatu hal yang sama, misalnya minat & tujuan. Minat dan tujuan yang 

sama tersebut dapat membuka jalan untuk interaksi selanjutnya, bisa juga 

pembahasan tentang minat dan tujuan yang sama terbut menjadi awal 

pembicaraan mereka. 

Kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi tentu memberi andil 

dalam perkembangan cara bersosialisasi manusia dengan manusia lain, 

kemudahan untuk berkomunikasi yang didukung perkembangan teknologi 

memudahkan manusia untuk berkomunikasi dengan seseorang yang jaraknya 

amat jauh dan pesan dapat sampai dalam waktu yang singkat, juga perkembangan 

teknologi transportasi memudahkan manusia untuk bepergian ke tempat yang 

amat jauh, yang tidak dapat dibayangkan sebelu adanya teknologi transportasi, 

tinggal di tempat yang baru dengan budaya yang sama sekali berbeda, membentuk 

lingkup social baru, dan melakukan komunikasi antar budaya.  

Manusia tidak akan pernah lepas dari suatu budaya yang manaunginya, 

budaya mempengaruhi cara manusia dalam melakukan suatu hal, karena menurut 

Dr. H. Ahmad Sihabudin, M.Si. dalam bukunya Komunikasi antar budaya, satu 

perspektif multidimensi (2011:19): 

Budaya berkenaan dengan cara manusia hidup. Manusia belajar berpikir, 
merasa, mempercayai, dan mengusahakan apa yang patut menurut 
budayanya. Bahasa, persahabatan, kebiasaan makan, praktik komunikasi, 
tindakan-tindakan social, kegiatan ekonomi, politik, dan teknologi, semua 
itu berdasarkan pola-pola budaya. 
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 Budaya juga terbentuk melalui bahasa, maka dari itu perbedaan bahasa 

bias menandakan sebuah perbedaan budaya. Setiap perbedaan pasti ada sisi 

negatifnya, dampak perubahan suatu budaya terhadap hidup seorang manusia, bila 

seseorang tersebut harus menghabiskan waktu beberapa lama di sebuah tempat 

dengan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda dengan budaya dan 

bahasa yang selama ini menjadi identitasnya, kemungkinan terjadinya gegar 

budaya sangat besar, apalagi jika orang tersebut kurang siap dalam menerima 

budaya baru tersebut, bahkan mereka akan menolak lingkungan yang 

menyebabkan sebuah ketidaknyamanan. Bila lingkungan saja sudah menerima 

penolakan, bagaimana manusia tersebut bias memenuhi kebutuhannya sebagai 

makhluk social, kebutuhan untuk mencari kawan dan hidup dalam kelompok?  

 Gegar budaya ditimbulkan oleh kecemasan-kecemasan yang disebabkan 

oleh kehilangan tanda-tanda dan lambang-lambang dalam pergaulan social 

(Mulyana & Rakhmat, 2016), untuk mencegah terjadinya gegar budaya dalam 

kehidupan seseorang yang baru saja tinggal di budaya yang baru, maka 

pengelolaan terhadap penyebab-penyebab gegar budaya perlu dilakukan dengan 

baik. Usaha-usaha untuk mengarangi kecemasan dan ketidakpastian terhadap 

orang-orang yang baru dalam lingkungan baru perlu dilakukan untuk menghindari 

gegar budaya dan meningkatkan kemungkinan terjadinya hubungan lebih lanjut 

diantara kedua orang dengan perbedaan budaya tersebut, dengan tujuan untuk 

pemenuhan kebutuhan manusia akan hidup berkelompok. 

 Salah satu dimensi utama dalam proses pembangunan hubungan adalah 

proses pencarian informasi tentang orang lain untuk mengurangi ketidakpastian 
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terhadap orang tersebut, Charles R. Berger (dalam Littlejohn & Foss, 2011) 

menyarankan berbagai cara untuk mendapatkan informasi dari orang lain, Passive 

Strategies, Active Strategies dan Interactive Strategies, perbedaan ketiganya 

dalam mencari informasi terletak pada keterbukaan pencari informasi terhadap 

informan, orang-orang yang menggunakan passive strategies lebih melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap tingkah laku informan, bagaimana cara 

informan berkomunikasi dengan orang lain, dan bagaimana kehidupan informan 

di luar kehidupan formal. Sedangkan orang-orang dengan Active Strategies 

memakai cara seperti bertanya kepada orang yang mengenal informan atau 

mengatur sebuah moment yang melibatkan orang lain agar orang ini dapat terlibat 

dalam satu kegiatan bersama informan, dan dengan perkembangan teknologi pada 

masa ini pencarian informasi seseorang di google dapat digolongkan dalam active 

strategies. Dan dengan penjelasan sebelumnya, sudah bisa digambarkan jika 

orang-orang yang mencari informasi dengan cara komunikasi langsung dengan 

informan adalah orang-orang yang menggunakan interactive strategies dalam 

upaya mengurangi ketidakpastiannya. Proses pencarian informasi dalam rangka 

pengurangan ketidakpastian pada diri seseorang terhadap orang lain yang 

dijelaskan diatas adalah proses-proses yang dilakukan oleh manusia pada 

umumnya yang seringkali memiliki latar belakang budaya yang sama. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yangdilakukan 

oleh Mey Candra (2012) terhadap komunikasi antar budaya pada masyarakat 

pendatang dengan masyarakat local di desa Sedayulawas Kab. Lamongan, peneliti 

menemukan kesimpulan bahwa masyarakat pendatang cenderung lebih 
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menyesuaikan budaya agar keberadaannya diterima dalam masyarakat. Meskipun 

banyak imigran di daerah tersebut, namun kebudayaan desa tidak begitu 

terpengaruh dengan kebudayaan pada imigrian, dari segi penggunaan bahasa 

dalam berkomunikasi, masyarakat pendatang tidak mengalami kendala karena 

bahasa yang digunakan relative sama dengan bahasa yang sebelumnya digunakan 

di tempat lain, interaksi seringkali dilakukan di tempat-tempat berkumpul dan 

dengan cara tatap muka. Penelitian yang menggunakan teori uncertainty and 

anxiety management milik William Gudykunst ini dilakukan pada 6 orang subject 

dengan rincian 3 orang subjek adalah imigram dan 3 lainnya adalah masyarakat 

local, poin-poin penelitian berkisar pada bagaimana kepribadian masyarakat 

pendatang dan masyarakat lokal dalam interaksi antar satu sama lain, hal-hal yang 

menjadi motivasi pendatang untuk tinggal di desa sedayulawas, dan juga 

bagaimana peran lingkungan dalam membantu kecakapan komunikasi diantara 

keduanya. (Mey, 2012) 

 Penelitian yang telah dilakukan diatas memiliki kemungkinan untuk 

dikembangkan dengan mengubah subjek penelitian dengan perbedaan yang lebih 

kompleks lagi, dengan perbedaan bahasa dan budaya antara subjek dengan 

lingkungan barunya maka diharapkan akan ditemukan fakta-fakta yang dapat 

memperbarui pengetahuan akan apa saja faktor- faktor yang menyebabkan 

kecemasan dan ketidakpastian dalam komunikasi antar budaya berbeda bangsa, 

yang kemudian dalam penelitian selanjutnya diharapkan rumusan faktor- faktor 

penyebab kecemasan dan ketidakpastian ini dapat diteruskan pada bagaimana 

strategi mereka untuk mengelola kecemasan dan ketidakpastian. Hal-hal yang 
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mempengaruhi ketidakpastian dalam komunikasi antar budaya akan lebih 

kompleks karena dipengaruhi oleh variabel tambahan mseperti perbedaan budaya 

dan perbedaan bahasa. Saat seseorang merasa kelompok budaya mereka sangat 

melakat pada dirinya dan orang tersebut mulai berfikir orang lain adalah 

kelompok yang berbeda, seseorang tersebut akan merasakan sejumlah kecemasan 

dan ketidakpastian akan menjadi besar.  

 Dalam komunikasi antar budaya, saat seseorang merasa lebih percaya diri 

dan tidak begitu cemas saat beretemu seseorang dari kelompok berbeda, orang 

tersebut akan melakukan usaha-usaha untuk mendapat informasi dan mengurangi 

ketidakpastian dengan lebih baik. Pengalaman dan pertemanan dengan orang dari 

budaya yang berbeda juga dapat meningkatkan rasa percaya diri seseorang untuk 

bertemu dengan orang dari kelompok budaya lain. Pengetahuan tentang bahasa 

budaya lain juga akan membantu untuk menoleransi ambiguitas. 

 Ketidak-efektifan dan kurangnya adaptasi pada situasi antar budaya 

tergantung pada ketidakpastian dan kecemasan, jika kecamasan pada seseorang 

lebih banyak dan pengetahuannya lebih sedikit, maka seseorang tersebut tidak 

begitu efektif dalam situasi antar budaya, hal ini membuat pengelolaan kecemasan 

dan ketidakpastian menjadi sangat penting, sebelum mengetahui lebih jauh 

mengenai cara pengelolaannya, maka ada baiknya bila mengetahui secara rinci 

perihal faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya kecemasan dan ketidakpastian 

tersebut. Dalam dituasi antar budaya, jika seseorang terlalu cemas, ia akan gugup 

dan mengindari proses komunikasi, namun jika orang tersebut tidak cukup cemas, 

maka ia tidak akan memiliki keinginan untuk mencoba. Dalam kegiatan kelompok 
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yang ideal, ketidakpastian dan kecemasan seseorang berada diantara batas atas 

dan bawah diri mereka yang akan menimbulkan keinginan untuk berkomunikasi 

dan melakukan strategi pengurangan ketidakpastian. William E. Gudykunst dalam 

penelitiannya mengenai hal ini menemukan bahwa semua budaya berusaha 

mengurangi ketidakpastian pada tahap awal sebuah hubungan, namun mereka 

melakukannya dengan cara berbeda tergantung dari konteks budaya mana ia 

berasal (Litllejohn & Foss, 2011). 

 Dengan penjelasan yang telah dijabarkan diatas, juga dukungan dari 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya lalu dihubungkan dengan situasi yang 

ada di Universitas Muhammadiyah Malang, dimana peneliti menganggap 

kurangnya hubungan yang terlihat antara mahasiswa asing BIPA UMM dengan 

mahasiswa lokal UMM maupun masyarakat lokal, maka peneliti tertarik untuk 

mengetahui apa sebenarnya faktor- faktor yang menyebabkan kecemasan dan 

ketidakpastian dalam diri mereka pada siatuasi antar budaya ini sehingga 

hubungan yang dijalin dengan dengan mahasiswa maupun masyarakat lokal dirasa 

kurang. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, muncul 

permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: Apa faktor- faktor yang 

mempengaruhi terbentuknya kecemasan dan ketidakpastian dalam diri mahasiswa 

Asing UMM dalam pergaulan mereka dengan mahasiswa UMM maupun 

masyarakat lokal? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Dengan rumusan masalah yang sudah ditemukan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor- faktor yang membentuk kecemasan 

dan ketidakpastian dalam diri mahasiswa BIPA UMM dalam pergaulan mereka 

dengan mahasiswa UMM maupun masyarakat lokal. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi pengetahuan 

bagi prodi Ilmu Komunikasi khususnya tentang studi terhadap komunikasi antar 

budaya, juga dapat menambah wawasan lebih bagi pembaca dengan harapan 

pembaca dapat mengembangkan dan menyempurnakan penelitian ini. 

 1.4.2 Manfaat Praktis 

  Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, bahan 

pertimbangan dan informasi tambahan mengenai faktor-faktor penyebab 

kecemasan dan ketidakpastian seseorang yang mengalami situasi antar budaya 

dengan berbeda bangsa, sehingga hasil penelitian ini dapat membantu mengetahui 

langkah apa yang akan dilakukan oleh BIPA UMM untuk membantu mengatasi 

masalah kecemasan dan ketidakpastian yang terjadi pada mahasiswanya. 

 


