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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

 

Komunikasi adalah kebutuhan yang sangat mendasar bagi setiap manusia dan 

memiliki tujuan sebagai proses pertukaran simbol verbal maupun nonverbal antara 

pengirim dan penerima untuk merubah tingkah laku yang melingkupi proses lebih luas, 

sebagai suatu proses yang tiada hentinya melingkupi kehidupan manusia. Dalam 

konteks sosial, komunikasi mempengaruhi dan menentukan hubungan sosial antar 

sumber dan penerima. Komunikasi manusia tidak terjadi dalam ruang hampa sosial, 

komunikasi terjadi dalam suatu lingkungan sosial yang kompleks, yaitu bagaimana 

orang hidup, bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Menurut Ahmad Sihabudin 

(2013:18 ), lingkungan sosial adalah budaya, dan bila ingin benar-benar memahami 

komunikasi, harus memahami budaya. 

Komunikasi antar budaya adalah sumber dan penerimanya berasal dari budaya 

yang berbeda. Ciri ini memadai untuk mengidentifikasi suatu bentuk interaksi 

komunikatif yang unik harus memperhitungkan peranan dan fungsi budaya dalam 

proses komunikasi. Komunikasi antar budaya terjadi bila produsen pesan adalah 

anggota suatu budaya dan penerima pesannya adalah anggota suatu budaya lainnya. 

Dengan demikian budaya telah mempengaruhi orang yang berkomunikasi. Budaya 

bertanggung jawab atas seluruh pembendaharaan perilaku komunikatif dan makna yang 

dimiliki setiap orang. Konsekuensinya, pembendaharaan-pembendaharaan yang 

dimiliki dua orang yang berbeda budaya akan berbeda pula, yang dapat menimbulkan 

segala macam kesulitan (Deddy Mulyana 2000:20).  

Kesulitan-kesulitan komunikasi yang dihadapi para etnik yang terlibat, yang 

diakibatkan perbedaan dalam ekspetasi kultural masing-masing etnik. Semakin kita 

mengenal budaya orang lain, semakin terampil memperkirakan ekspetasi orang 

tersebut. Sebelum memasuki suatu lingkungan masyarakat dengan berbeda budaya 

yang baru, kita harus memahami budaya dan kebudayaan yang akan kita jumpai dalam 

bermasyarakat. Budaya yang akan kita jumpai di masyarakat yang baru akan merubah 

cara berpikir dan tingkah laku yang pernah diajarkan oleh orang tua. Yang pertama 

pemahaman tentang budaya, budaya merupakan suatu konsep yang membangkitkan 

minat. Secara formal budaya didefinisikan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, 
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kepercayaan, nilai, sikap, makna dan diwariskan dari generasi ke generasi, melalui 

usaha individu dan kelompok. Budaya menampakan diri, dalam pola-pola bahasa dan 

bentuk-bentuk kegiatan dan perilaku. Peneliti mengambil contoh dari etnik Tionghoa 

dan etnik Jawa.  

Kota Malang salah satunya, kota Malang adalah salah satu kota di Jawa Timur. 

Kota Malang terkenal dengan sebutan Kota Pendidikan. Malang Raya sendiri meliputi 

kota Malang, kota Batu, dan kabupaten Malang, kota Malang memiliki lebih dari 17 

kampus perguruan tinggi. Dikutip dari http://informasimalang.weebly.com/stie-

malangkucecwara.html STIE (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi) yang bertempat di Jl, 

Terusan Candi Kalasan, Blimbing Malang. Merupakan salah satu perguruan tinggi yang 

memiliki mahasiswa dan mahasiswi yang berbeda etnik budaya. Menurut bapak Samsul 

Budianto sebagai kepala kemahasiswaan di STIE MalangKececwara presentase 

banyaknya mahasiswa atau mahasiswi yang minoritas etnik Tionghoa sebanyak 49% 

sedangkan banyak mahasiswa atau mahasiswi yang mayoritas etnik Jawa sebanyak 

50% dan sedangkan 1% dari luar jawa. Mereka membaur dan bergaul seperti biasa cara 

orang lain berteman. Tetapi didalam lingkungan STIE MalangKececwara masih sering 

terjadi hambatan komunikasi antarbudaya fenomena yang sering terjadi dalam 

hambatan komunikasi antarbudaya yaitu: “Seorang mahasiswa dari etnik Jawa 

menganggap orang etnik Tionghoa yang memberikan buku dengan tangan kiri 

kepadanya sebagai tidak beradab, padahal orang etnik Tinghoa tidak bermaksud 

demikian, karena dalam budayanya menggunakan tangan kiri bukan kekurangajaran 

tapi melainkan sudah menjadi budaya etnik Tionghoa”  (Deddy Mulyana 2000:8). 

Dengan adanya simbol seperti ini maka terjadilah konflik hambatan komunikasi 

antarbudaya yang terjadi dalam lingkungan mahasiswa STIE MalangKececwara. 

 Adanya latar belakang perbedaan antarbudaya antara etnik Tionghoa dengan 

etnik Jawa, ada beberapa perbedaan yang terjadi dalam bahasa, simbol-simbol 

komunikasi, dan cara berperilaku yang telah terekam secara baik di saraf individu dan 

tak terpisahkan dari pribadi tersebut, kemudian diharuskan memasuki suatu lingkungan 

baru dengan variasi latar belakang budaya yang berbeda. Dari perbedaan tersebut akan 

muncul hambatan dalam komunikasi antarbudaya antara etnik Tionghoa dengan etnik 

jawa. Selain harus memahami tentang komunikasi, kita juga harus paham mengenai 

komunikasi antarbudaya atau komunikasi multikultural, karena untuk menyatukan dua 

kebudayaan atau lebih itu akan sangat sulit. Sebab dalam setiap kebudayaan memiliki 

aturan atau norma-norma tersendiri yang terkadang sama namun terkadang juga 

http://informasimalang.weebly.com/stie-malangkucecwara.html
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berbeda pada tiap-tiap kebudayaan. Agar tidak terjadinya hambatan komunikasi, 

alangkah baiknya jika kita mencoba membuka diri untuk mau memahami atau 

setidaknya mengetahui dan mengenal budaya-budaya dari daerah lain.   

 Dalam penelitian ini, hambatan dalam komunikasi antarbudaya etnik Tionghoa 

dengan etnik Jawa di kalangan mahasiswa STIE MalangKececwara. Peneliti akan 

melihat dari fenomena serta pengalaman hidup pada hambatan komunikasi antarbudaya 

yang terjadi. Kemungkinan untuk menutupi imej budaya etnik Tionghoa yang dimiliki 

karena adanya tekanan dari lingkungan atau mungkin ada keinginan mempelajari 

budaya etnik Jawa atau sebaliknya etnik Jawa mempelajari budaya etnik Tionghoa.  

Jadi akan ditarik kesimpulan, bagaimana hambatan dalam komunikasi 

antarbudaya antar etnik Tionghoa dengan etnik Jawa di kalangan mahasiswa STIE 

MalangKececwara. Judul “Hambatan dalam komunikasi antarbudaya antara etnik 

Tionghoa dengan etnik Jawa di kalangan mahasiswa STIE MalangKececwara”, dipilih 

penelitian ini karena melihat fakta yang terjadi di kalangan masyarakat atau mahasiswa  

yang berbeda budaya etnik sering sekali timbul permasalahan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah penelitian 

sebagai berikut, “apa hambatan dalam komunikasi antarbudaya antara etnik Tionghoa dengan 

etnik Jawa di kalangan mahasiswa STIE MalangKececwara” 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apa hambatan dalam komunikasi antarbudaya antara etnik Tionghoa dengan etnik 

Jawa di kalangan mahasiswa STIE MalangKececwara. 

1.4 Manfaat Penelitian 

  Dari penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

a. Manfaat Akademis 

Menambah literatur riset pembaca tentang, hambatan dalam komunikasi 

antarbudaya antara etnik Tioghoa dengan etnik Jawa di kalangan mahasiswa STIE 

MalangKececwara dengan menggunakan studi kualitatif. 
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b. Manfaat Praktis 

Secara praktis, dapat memberikan gambaran kepada pembaca agar mengetahui 

khususnya hambatan dalam komunikasi antarbudaya antara etnik Tionghoa dengan 

etnik Jawa dikalangan mahasiswa di STIE MalangKececwara diharapkan dapat 

memberikan kontribusi, dan solusi dalam mengolah bahasa.   

 


