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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Malang dikenal sebagai salah satu kota tujuan pendidikan terkemuka di 

Indonesia karena banyak universitas dan politeknik negeri maupun swasta yang 

terkenal hingga seluruh Indonesia dan menjadi salah satu tujuan pendidikan 

berada di kota ini. Sebutan lain kota ini adalah kota bunga, dikarenakan dahulu 

Malang dinilai sangat indah dan cantik dengan banyak pohon - pohon dan bunga 

yang berkembang dan tumbuh dengan indah dan asri.  

Komunikasi merupakan kebutuhan dasar manusia. Sejak lahir dan selama 

proses kehidupannya, manusia akan selalu terlibat dalam tindakan-tindakan 

komunikasi.Tindakan komunikasi dapat terjadi dalam berbagai konteks kehidupan 

manusia, mulai dari kegiatan yang bersifat individual, diantara dua orang atau 

lebih, kelompok, keluarga, organisasi, dalam konteks publik secara lokal, nasional, 

regional, dan global atau melalui media massa. Komunikasi juga merupakan 

aktifitas dasar manusia,tidak dapatdipungkiri dalam erat eknologi modern seperti 

saat ini,kehidupan manusia sangat bergelut dengan waktu akses informasi yang 

cepat,padat,serta akurat,menjadi suatu kebutuhan pokok bagi setiap individu. 

Salah satunya adalah komunikasi Antar budaya . 

Komunikasi Antarbudaya adalah komunikasi yang terjadi diantara orang-

orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda ( bisa beda etnik , rasa atau sosio 

ekonomi atau gabungan dari semua perbedaan ini) . Di Indonesia ini banyak 

sekali suku bangsa oleh karena sangat banyak juga budaya dan pada akhirnya 



2 
 

pasti akan terjadi adaptasi budaya dari suatu suku dengan suku yang lainnya 

apabila menetap ataupun sedang berada disuatu tempat tertentu.Dalam hal ini 

adaptasi budaya sangat lah menarik untuk dibahas karena dalam adaptasi budaya 

akan banyak sekali cerita budaya yang akan kita dapatkan sehingga dapat 

membuat kita tertarik untuk dapat merasakan budaya orang lain. 

Komunikasi Antarbudaya diartikan sebagai komunikasi antarpribadi yang 

dilakukan oleh mereka yang berbeda latar belakang  kebudayaan. Definisi lain 

mengatakan bahwa yang menandai komunikasi Antarbudaya adalah bahwa 

sumber dan penerimanya berasal dari budaya yang berbeda.Andrea L Rich dan 

Dennis M Ogawa  menyatakan bahwa komunikasi antarbudaya adalah 

komunikasi antara orang orang yang berbeda kebudayaannya, misalnya antara 

suku bangsa, etnik , ras dan kelas sosial. Menurut Samavor dan Porter juga 

menyatakan komunikasi antarbudaya terjadi diantara produsen pesan dan 

penerimaan pesan yang latar belakang belakang kebudayaan berbeda 

Perubahan kebudayaan merupakan sebuah gejala berubahnya struktur 

sosial, kebiasaan, dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan 

komunikasi merupakan cara dan pola pikir masyarakat, faktor internal lain seperti 

penemuan baru, terjadinya konflik atau revolusi, dan faktor eksternal seperti 

pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Budaya dan komunikasi berhubungan 

dengan perilaku manusia dan kepuasaan terpenuhinya kebutuhan berinteraksi 

dengan manusia-manusia lainnya. Hubungan sosial dengan orang lain, merupakan 

pertukaran pesan berfungsi sebagai jembatan untuk mempersatukan manusia-

manusia yang tanpa berkomunikasi akan terisolasi. Pesan-pesan itu 

mengemukakan lewat perilaku manusia. Ketika kita berbicara, kita sebenarnya 
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sedang berperilaku. Ketika berjabat tangan, tersenyum, cemberut, menganggukan 

kepala, atau memberikan suatu isyarat ke orang lain, kita juga sedang berperilaku.  

Komunikasi Antar budaya terjadi bila produsen pesan adalah anggota 

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

Dalam keadaan demikian, kita segera dihadapkan  kepada masalah-masalah 

penyandian pesan, di mana dalam situasi komunikasi suatu pesan disandi dalam 

suatu budaya dan harus disandi balik dalam budaya lain. 

Komunikasi Antarbudaya (intercultural communication) adalah proses 

pertukaran pikiran dan makna antara orang-orang berbeda budaya. Ketika 

komunikasi terjadi antara orang-orang berbeda bangsa, kelompok ras, atau 

komunitas bahasa, komunikasi tersebut disebut komunikasi 

Antarbudaya.Komunikasi Antarbudaya pada dasarnya mengkaji bagaimana 

budaya berpengaruh terhadap aktivitas komunikasi: apa makna pesan verbal dan 

nonverbal menurut budaya-budaya bersangkutan, apa yang layak 

dikomunikasikan, bagaimana cara mengkomunikasikannya (verbal 

nonverbal),kapan mengkomunikasikannya menurut Mulyana, 2004 

Komunikasi dan Kebudayaan merupakan dua konsep yang tidak dapat 

dipisahkan. Pusat perhatian komunikasi dan kebudayaan terletak pada variasi 

langkah dan cara manusia berkomunikasi melintasi komunitas manusia atau 

kelompok sosial. Pusat perhatian studi komunikasi dan kebudayaan juga meliputi 

bagaimana menjajaki makna, pola pola tindakan, dan bagaimana serta pola pola 

itu diartikulasikan dalam sebuah kelompok sosial, kelompok budaya, kelompok 

politik, proses pendidikan, bahkan lingkungan teknologi yang melibatkan 
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interaksi antarmanusia. Adaptasi  nilai atau norma antarpribadi termasuk antar 

budaya sangat ditentukan oleh dua faktor, yakni pilihan untuk mengadaptasikan 

nilai dan norma yang fungsional atau mendukung hubungan antar pribadi, atau 

nilai norma yang difungsional atau tidak mendukung hubungan antar pribadi.  

 Suku Sumbawa atau Tau Samawa adalah suku yang terdapat di bagian 

barat pulau Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat Indonesia. suku  Sumbawa 

tersebar di dua kabupaten, yaitu kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa 

Barat yang meliputi Kecamatan Empang di ujung timur hingga Kecamatan 

Taliwang dan Sekongkang yang berada di ujung barat dan selatan pulau, termasuk 

38 pulau kecil disekitarnya. 

Suku Sumbawa berbicara dalam bahasa Sumbawa. Bahasa Sumbawa 

menjadi bahasa persatuan atau bahasa pengantar dipulau ini,sehingga etnis – etnis 

pendatang yang tinggal di pulau ini pun berbicara dalam bahasa sumbawa. 

Masyarakat Sumbawa memiliki sifat keras kepala yang berpegang teguh pada 

prinsip yang diyakini, disamping itu tingkat emosinal yang dimiliki pun tinggi. di 

lain sisi masyarakat sumbawa memiliki sifat yang mudah berbaur dengan 

lingkungan baru yang ada di sekitarnya . dan tak jarang dari orang sumbawa 

masih kental dengan ciri khas budaya yang berbau mistis. Sumbawa memiliki 

bebrapa tradisi adat yang masih dipertahankan antara lain seperti : adat ponan , 

festival moyo , nyorong , turin tana  

Suku Jawa merupakan suku bangsa terbesar di Indonesia yang berasal dari 

Jawa Timur , Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Suku Jawa 

menggunakan bahasa jawa dalam berkomunikasi sehari – hari. Orang yang 
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bersuku Jawa memiliki sifat lemah lembut , ramah dan mereka suka menolong 

satu sama lain . orang Jawa sangat kental sekali dengan kebudayaan yang mereka 

anut dan percayai. Dilain itu suku jawa memiliki berbagai kesenian yang sampai 

saat ini tetap dipertahankan dan dikembangkan oleh leluhur , seperti halnya 

seperti tarian. 

Fenomena yang pertama terjadi antara mahasiswa Sumbawa  dengan 

Budaya Jawa , yaitu kita tahu bahwa tipikal mahasiswa Sumbawa sama seperti 

kita juga, tidak jauh berbeda, karena satu bangsa serumpun, sama-sama orang 

Indonesia. Hal menarik adalah bahasanya, sulit bagi kita memahami bahasa 

Samawa mahasiswa Sumbawa ini, perlu interpreter untuk memahami. Bahasa 

Samawa bisa terdengar aneh di telinga kita, mungkin sama anehnya bahasa Jawa 

di telinga mahasiswa Sumbawa.   

Fenomena yang kedua terjadi antara mahasiswa Sumbawa dengan 

mahasiswa atau masyarakat lokal, yaitu salah satu ciri khas dari budaya 

masyarakat Sumbawa adalah masih percayanya pada tahayul atau alam gaib, 

disamping itu masyarakat Sumbawa selalu berpegang teguh pada prinsip yang 

diyakini. Pengakuan akan eksistensi setiap individu menjadi cermin bahwa 

pribadinya pun akan selalu diakui orang lain. Akan tetapi, jika kita berteman atau 

meluangkan waktu kita bersama 1-2 orang dari kaum etnis lain, kita akan 

menyadari cukup banyak persamaan dan akan dapat mengerti jalan pikiran 

mereka seperti apa. Ketika mahasiswa-mahasiswa dari budaya yang berlainan 

berkomunikasi, sering terjadi miss communication dan keliru dalam hal penafsiran 

adalah hal yang lazim ditemui. Dalam hal ini, komunikasi lintas budaya bisa 

terjadi dalam konteks komunikasi manapun. Komunikasi dan saling pengertian 
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antarbudaya sangat penting untuk melakukan hubungan antar budaya dengan 

tidak merasa budaya Sumbawa lebih unggul dibandingkan dengan budaya Jawa. 

Ketika mahasiswa-mahasiswa dari budaya yang berlainan berkomunikasi, 

sering terjadi misscommunication dan keliru dalam hal penafsiran adalah hal yang 

lazim ditemui. Dalam hal ini, komunikasi antar budaya bisa terjadi dalam konteks 

komunikasi manapun. Komunikasi dan saling pengertian antarbudaya sangat 

penting untuk melakukan hubungan antar budaya dengan tidak merasa budaya 

Sumbawa lebih unggul dibandingkan dengan budaya Jawa.  Mahasiswa Sumbawa 

yang berada di kota Malang dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungan sosial agar dapat diterima dan supaya dapat berinteraksi dengan 

mahasiswa lokal. Penyesuaian diri bagi mahasiswa Sumbawa, bukan hanya untuk 

mempertahankan hidup mereka tetapi untuk kebutuhan-kebutuhan yang 

menyangkut studi selama di Malang. Dalam situasi baru yang berbeda, 

penyesuaian diri sangat penting bagi mahasiswa Sumbawa karena ketika mereka 

tidak menyesuaikan diri di lingkungan baru mereka akan mengalami titik kritis 

yaitu culture shock yang akan dialami mahasiswa Sumbawa tersebut.  

Rasa takut dan gelisah pun ada dibenak para mahasiswa Sumbawa ketika 

memasuki daerah atau kota baru, budaya baru, orang-orang baru (asing), dan 

bahasa baru bagi mereka.  Saat ini, mahasiswa Sumbawa dalam keadaan transisi 

dari kebudayaan yang telah membentuk diri mereka sebelumnya dengan 

kebudayaan yang ada di Malang, kemudian mereka beradaptasi diri dengan 

lingkungan sekitar dimana mereka berada. Mahasiswa Sumbawa membutuhkan 

hubungan sosial dengan mahasiswa lokal ataupun masyarakat lokal, karena 

budaya berkesinambungan dan hadir dimana-mana, budaya juga berkenaan 
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dengan bentuk fisik serta lingkungan sosial yang mempengaruhi hidup kita; 

budaya bisa berubah ketika orang-orang berhubungan antara yang satu dengan 

lainnya.   

Budaya dan komunikasi tidak dapat dipisahkan dan bila budaya beragam, 

pastinya beragam pula praktik-praktik komunikasi. Budaya juga bisa 

mempengaruhi orang yang berkomunikasi, contohnya: mahasiswa Sumbawa yang 

belajar di Universitas Muhammadiyah Malang secara otomatis terkontaminasi 

menggunakan bahasa Jawa dan juga budaya Jawa pun melekat pada diri 

mahasiswa Sumbawa tersebut. Begitu pun, bagi mahasiswa lokal awalnya mereka 

sulit untuk berinteraksi dengan mahasiswa Sumbawa dikarenakan belum 

memahami bahasa dan budaya yang dimiliki oleh mahasiswa Sumbawa tersebut.  

Kesalahpahaman dalam berkomunikasi yang sering terjadi antara mahasiswa 

Sumbawa dengan mahasiswa lokal yang memiliki latar belakang yang berbeda 

dengan daerah atau kota asal mereka. Dalam hal ini, kita perlu membangun 

sebuah jembatan antarbudaya (ras, agama, sosio-cultural), berlandaskan 

persamaan dan persaudaraan yang sangat penting dan dibutuhkan antar kedua 

belah pihak dikarenakan kita sebagai manusia tidak dapat berdiri sendiri.  Budaya 

dan komunikasi menjelmakan diri dalam kerangka pola komunikasi. Komunikasi 

antarbudaya terjadi bila produsen pesan adalah anggota budaya dan penerima 

pesannya adalah anggota suatu budaya lainnya (Mulyana, 2000:20).  

Komunikasi berhubungan dengan perilaku manusia dan kepuasaan 

terpenuhinya kebutuhan berinteraksi dengan manusia lainnya. pola artinya adalah 

“gambar, corak, model, sistem, cara kerja, bentuk, dan struktur”. Apabila 

pengertian pola dikaitkan dengan perilaku komunikasi disatukan maka dapat 
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diartikan pola perilaku komunikasi adalah bentuk dasar cara komunikasi individu 

dengan individu dengan memberikan tanggapan atau reaksi individu yang 

terwujud dari gerakan (sikap); tidak saja badan atau ucapan yang dilakukan antara 

dua orang atau lebih sehingga pesan yg dimaksud dapat dipahami.  Pola 

komunikasi antar budaya pun dapat terjadi di dalam lingkungan sendiri maupun di 

luar lingkungan.  

Dalam proses interaksi dan berkomunikasi terjadi saling pengaruh - 

mempengaruhi antara kedua belah pihak. Fenomena global saat ini sedang 

berlangsung interaksi dalam lingkungan kita, yang memaksa kita untuk 

memperhatikan budaya yang baru. Tersebarnya suatu kebudayaan atau masuknya 

unsur budaya Jawa ke dalam mahasiswa Sumbawa melalui interaksi sosial, yaitu 

bentuk kongkret dari interaksi tersebut adalah komunikasi. Karena masing-masing 

dari mereka mempunyai budaya, otomatis interaksi yang berlangsung 

mengakibatkan saling transfer budaya. Dalam berkomunikasi antara mahasiswa 

Sumbawa dan mahasiswa lokal sering mengalami perbedaan dalam bahasa (aspek 

verbal dan non verbal), persepsi, sikap, kebiasaan, nilai-nilai, gaya hidup (life 

style), maupun pola berpikir.  

Pada dasarnya, yang paling penting adalah komunikasi dengan sesama 

yang dibutuhkan oleh manusia. Selama mahasiswa Sumbawa berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan mahasiswa lokal maka difusi kebudayaan terus berjalan. 

Bagaimana pun interaksi antara mahasiswa Sumbawa dengan mahasiswa lokal 

bisa mengubah perilaku antar dua budaya ini yang membawa perubahan secara 

keseluruhan. Ketika kedua budaya ini semakin sering berinteraksi, bahkan dengan 

bahasa yang sama (misalnya: bahasa Inggris, Indonesia,Jawa), tidak membuat 
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saling pengertian terjalin diantara mereka. Bila tidak dikelola dan dilakukan 

secara baik, maka kesalahpahaman antar kedua budaya ini akan terus terjadi, dan 

dapat menimbulkan kekacauan. Kita harus menghargai antara mahasiswa 

Sumbawa dan mahasiswa Lokal agar tidak menimbulkan konflik komunikasi 

antara kedua belah pihak.  Dalam hal ini, peneliti ingin memahami apa yang 

terjadi, serta akibat-akibat dari apa yang terjadi dan apa yang akan diperbuat untuk 

mempengaruhi dan memaksimalkan hasil-hasil dari kejadian tersebut antara 

mahasiswa Sumbawa dengan mahasiswa lokal. Dan berdasarkan fenomena yang 

diperoleh, mahasiswa Sumbawa memiliki perbedaan lingkungan cultural, sosio 

cultural, psychocultural dengan mahasiswa lokal, sehingga menyebabkan konflik 

yang besar dalam berkomunikasi dan berinteraksi yang terjadi tidak efektif. Objek 

penelitian ini adalah pola komunikasi antar budaya yang terjadi di antara kedua 

belah pihak dan subjek penelitian ini yakni mahasiswa Sumbawa dengan 

mahasiswa lokal atau masyarakat lokal yang berlatar belakang budaya Jawa di 

kota Malang. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini 

berdasarkan beberapa perbedaan budaya. 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis merasa perlu mengkaji lebih 

dalam penelitian yang berjudul :POLA KOMUNIKASI MAHASISWA 

SUMBAWA dalam PROSSES ADAPTASI BUDAYA JAWA 

1.2. Rumusan Masalah 

A. Bagaimana pola komunikasi mahasiswa Sumbawa dengan budaya Jawa 

di kota Malang? 
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B.  Apa faktor penghambat pola komunikasi mahasiswa Sumbawa dengan 

budaya Jawa dikota Malang? 

1.3. Tujuan Penelitian 

     Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan Pola Komunikasi antar 

budaya  

A. Untuk mengkategorisasikan pola komunikasi lintas budaya yang dilakukan 

oleh mahasiswa Sumbawa dengan budaya Jawa dikota Malang.  

B. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat mahasiswa 

Sumbawa  dalam upaya adaptasi budaya.  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

     Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, dapat diungkapkan bahwa 

penelitian ini memiliki kegunaan:  

 

1. Manfaat Akademis  

 Memberikan konstribusi positif serta dapat menambah wawasan 

pengetahuan dalam mengembangkan penelitian Ilmu Komunikasi, 

khususnya dalam Pola Komunikasi dalam upaya adaptasi budaya  

2. Manfaat Praktis  

  Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang bermakna dalam 

bentuk refrensi tentang perilaku komunikasi dalam adaptasi budaya. 
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