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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Komunikasi memang sudah menjadi hal yang penting dilakukan 

bagi setiap individu, komunikasi melekat pada manusia, entah bagaimana 

bentuk model maupun caranya. Hal yang melekat pada manusia selain 

komunikasi adalah budaya, yang akhirnya menjadi latar belakang seseorang 

berperilaku maupun berinteraksi dengan orang lain. 

Manusia selama hidupnya mengalami tahapan proses bersosialisasi 

dan pendidikan dalam proses masing-masing individu senantiasa 

memperoleh aturan-aturan (budaya) komunikasi, hingga akhirnya pola-pola 

budaya tersebut ditanamkan ke dalam sistem saraf dan menjadi kepribadian 

dan perilaku individu tersebut. Proses memperoleh pola-pola demikian oleh 

individu tersebut dengan enkulturasi. Melalui proses enkulturasi, pola 

budaya diinternalisasikan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

individu tersebut. Hasil internalisasi ini membuat individu mudah untuk 

berinterkasi dengan anggota-anggota budaya lainnya yang juga memiliki 

pola-pola budaya yang serupa.  

Bila seseorang lahir dan terenkulturasi dalam suatu budaya tertentu 

memasuki suatu budaya yang baru pada lingkungan sekitarnya. Segala 

bentuk lambang-lambang verbal dan non-verbal dan aturan-aturan yang 

telah dipelajari dalam lingkungan budayanya mungkin akan lenyap dan 

tidak berfungsi lagi dalam lingkungan budaya baru yang ia akan masuki 
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ataupun berdiam pada lingkungan pada suatu budaya tertentu, 

individu/kelompok yang memasuki budaya baru akan mengalami proses 

enkulturasi yang kedua, yang disebut dengan proses akulturasi. 

Menurut Mulyana (2014, p.37) akulturasi merupakan suatu proses 

yang dimana seorang individu memasuki atau berusaha untuk memahami 

dan mempelajari suatu budaya lain diluar dari kebudayaannya. Dimana 

sesuatu nilai masuk ke dalam diri individu tanpa meninggalkan identitas 

budaya yang lama.  

Definisi komunikasi antarbudaya seperti halnya diungkapkan oleh 

Devito (2011), komunikasi antarbudaya merupakan komunikasi yang 

terjadi di antara orang-orang dari kultur yang berbeda, yakni antara orang-

orang yang memiliki kepercayaan, nilai dan cara berperilaku kultural yang 

berbeda.  

Dari definisi diatas maka dapat dilihat keterkaitan bahwa 

komunikasi antarbudaya adalah komunikasi antara satu pihak dengan yang 

lainnya dimana latar belakang sistem kepercayaan, norma dan nilainya yang 

berbeda. Karena adanya perbedaan nilai, norma dan sistem kepercayaan 

yang melatar belakangi komunikasi antarbudaya, maka dalam komunikasi 

antarbudaya akan timbul berbagai macam hambatan-hambatan komunikasi 

antarbudaya. 

Sejalan dengan Devito, hambatan komunikasi antarbudaya yang 

dialami oleh mahasiswa perantauan yang menempati lingkungan baru 

dengan nilai, norma, dan sistem kepercayaan yang berbeda dengan tempat 

asal mereka. Indonesia terkenal dengan negara yang memiliki suku dan 
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budaya terbanyak di dunia, sehingga keanekaragaman Indonesia sangat 

unik.  

Menurut Sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, terdapat 

1.340 suku bangsa di Indonesia. Salah satunya suku Banjar, suku Banjar 

ialah penduduk asli di provinsi Kalimantan Selatan. Nama banjar diperoleh 

karena penduduk daerah tersebut adalah warga kesultanan Banjarmasin atau 

disingkat Banjar, sesuai dengan nama ibukota provinsi pada mula berdiri. 

Menurut Daud (1997, p.38), masyarakat suku Banjar mayoritas memeluk 

agama islam dan tergolong taat akan menjalankan ajaran agama.  

Kota Malang yang memiliki 62 perguruan tinggi negeri maupun 

perguruan tinggi swasta yang mampu memberikan bekal ilmu dan 

pengalaman hidup bagi para penuntut ilmu dari seluruh Indonesia yang 

berada di Malang. Banyaknya perguruan tinggi yang ada di Malang 

membuat banyaknya pendatang yang berasal dari daerah lain seperti dari 

luar jawa, Salah satu faktor yang mendasari perantau dari Kalimantan 

Selatan untuk merantau di Malang yakni untuk menuntut ilmu, sehingga 

persebaran mahasiswa Kalimantan Selatan di Malang cukup besar. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan banyaknya asrama mahasiswa yang disediakan 

pemerintah daerah Kalimantan Selatan maupun Kabupaten sebagai 

penunjang aktifitas studi bagi mahasiswa perantau.  

Hingga Januari 2018 ini, asrama mahasiswa Kalimantan Selatan 

berjumlah 16 asrama antara lain: Ambaru (asosiasi Mahasiswa Banjarbaru), 

Kamata (Kerukunan Mahasiswa Tapin), AMKS Pangeran Hidayatullah 

(Asrama Mahasiswa Kaliamantan Selatan), KMBM (Kerukunan 
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Mahasiswa Balikpapan Malang), PPMTL (Perkumpulan Pelajar Mahasiswa 

Tanah Laut), SELIDAH (Perkumpulan Mahasiswa Barito Kuala), FKMB 

(Forum Komunikasi Mahasiswa Banjarmasin), HIMANTANBU 

(Himpunan mahasiswa Tanah Bumbu), IDAMAN (Asrama Mahasiswa 

Banjarbaru), BARAKAT (Forum Komunikasi Mahasiswa Kabupaten 

Banjar), IPMA ( Ikatan Pelajar Mahasiswa Amuntai), AMKS Mandastana, 

BARABAI (Kerukunan Mahasiswa Murakata), KM-HSS (Kerukunan 

Mahasiswa Hulu Sungai Selatan), H.P.M.T (Himpunan Pelajar Mahasiswa 

Tabalong). 

Dengan jumlah 16 asrama mahasiswa Kalimantan Selatan untuk 

menunjang pendidikan diberbagai perguruan tinggi di Malang seperti 

halnya di Universitas Muhammadiyah Malang. Banyaknya perbedaan dan 

keunikan budaya dan suku yang ada di Malang secara langsung akan 

mempengaruhi kebiasaan masing-masing suku.  

Begitupun dengan mahasiswa dari suku Banjar, salah satu hal yang 

menjadi kebiasaan dari suku Banjar dalam kajian komunikasi antarbudaya 

ini adalah budaya merantau, dimana mereka dituntut untuk dapat bertahan 

dan beradaptasi dengan lingkungan yang baru.  

Perbedaan budaya dengan nilai, norma dan sistem kepercayaan yang 

ada dalam masyarkat tempat perantauan seperti kota Malang, akan menjadi 

permasalahan tersendiri bagi setiap mahasiswa perantauan, tidak terkecuali 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang dari suku Banjar 

perbedaan ini yang nantinya bisa menjadi salah satu pemicu hambatan 

komunikasi antarbudaya.  
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Seperti halnya fenomena yang sering terjadi dalam hambatan 

komunikasi antarbudaya ialah pebedaan dari sebuah pemaknaan suatu sifat 

yang dibawa dari kebudayaan masing-masing, biasanya pendatang baru 

yang memasuki lingkungan barunya dengan kultur berbeda akan membawa 

kebiasaan dari lingkungan lama mereka seperti halnya: “seorang mahasiswa 

yang berasal dari jawa menganggap orang dari papua yang berbicara keras 

kepadanya sebagai tidak beradab dan tindakan kasar”, padahal bagi 

mahasiswa yang berasal dari papua tidak bermaksud demikian, karena 

dalam budayanya berbicara dengan keras bukan kekurangajaran tapi sudah 

menjadi budaya kebiasaan di tempat asalnya yaitu di Papua.  

Perbedaan kebiasaan dan pemaknaan setiap individu dalam 

menyikapi perbedaan antarbudaya membuatnya menjadi hambatan 

komunikasi antarbudaya bagi setiap individu yang mempunyai latar 

belakang kebudayaan yang berbeda dalam melakukan interkasi 

berkomunikasi.  

Fenomena hambatan komunikasi antarbudaya diatas bisa saja terjadi 

oleh mahasiswa dari suku Banjar yang menetap di Malang dengan notabane 

masyarakatnya berasal dari suku Jawa, begitu juga saat perkuliahan seperti 

di Universitas Muhammadiyah Malang, mahasiswa suku Banjar pasti akan 

bertemu dan berinteraksi dengan suku dan kebudayaan berbeda seperti 

halnya mahasiswa dari suku Jawa. 

Seperti saat adanya rapat kerja tahunan sebuah organisasi di kampus, 

dimana dari anggota muda, pengurus, dan tetua dari organisasi tersebut 

datang dan bercengkrama satu sama lain, tidak terkecuali para tetua 
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organisasi yang berstatus masih mahasiswa, berkelompok menempati 

tempat duduk lesehan dengan sesama teman-temannya. Dan di saat itu 

adanya dua orang mahasiswi suku Banjar dari organisasi tersebut melewati 

para tetua yang sedang duduk tanpa menundukan badan, dan di saat acara 

di mulai, salah satu tetua dari organisasi tersebut berkata kepada semua 

orang yang berhadir, untuk seluruh anggota baik anggota muda maupun 

pengurus agar bisa bersikap sopan dan santun kepada para tetua yang hadir, 

dan langsung menyindir kepada dua mahasiswi tadi dengan berucap bahwa 

mereka berdua tidak ada sopan santunnya, dan menyebut bahwa kebiasaan 

dari kampung kalian jangan di bawa di jawa sini, dua mahasiswi tersebut 

hanya bisa menunduk dan meminta maaf. Padahal di daerah asal mereka 

Banjar, hal tersebut bukanlah sikap tidak sopan terhadap orang yang lebih 

tua tetapi bagi mahasiswa berasal jawa itu sikap tidak sopan yang 

diperlihatkan dua mahasiswi tersebut. 

Seperti halnya penelitian yang dilakukan Jennifer Noesjirwan dalam 

(Devito 2011, p.180-182) antara mahasiswa dari Indonesia dengan 

mahasiswa Australia yang berkuliah di Australia (Sydney) yang memiliki 

perbedaan kehidupan sosial dan sikap seperti halnya “seorang mahasiswa 

Indonesia, ia duduk diam dan mendengarkan sembari mencatat dengan 

penuh perhatian ke dosen, ia memperhatikan bahwa mahasiswa Australia 

lainnya sedikit saja mencatat. Alih-alih, mereka bersandar-beberapa orang 

menaruh kaki mereka di atas meja-dan mendebat pembicaraan dosen 

mereka. Mahasiswa Indonesia heran bagaimana mungkin orang dari 

Australia dapat belajar dengan cara seperti itu. Mengapa dosen juga 



7 
 

menerima perlakuan seperti itu.” Peristiwa dalam perbedaan bentuk 

persepsi diatas dinyatakan peristiwa lazim terjadi.  

Kejadian itu bukan insiden tetapi peristiwa sehari-hari, dari kejadian 

sosial biasa dan sehari-hari itulah kita membangun dan menerapkan bentuk-

bentuk budaya kita-permainan-permainan kehidupan, dengan aturan-aturan 

dan nilai-nilai. Juga dari peristiwa kecil sehari-hari ini pula fenomena 

hambatan komunikasi antarabudaya timbul. 

Adanya latar belakang perbedaan antarbudaya, antar suku pada 

masing-masing daerah, seperti halnya 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 

individu tersebut, kemudian diharuskan memasuki suatu lingkungan baru 

dengan variasi latar belakang budaya yang tentunya jauh berbeda membuat 

mereka menjadi orang asing di lingkungan tersebut.  

Dari perbedaan yang dijelaskan di atas akan ada kemungkinan 

munculnya hambatan dalam komunikasi antarbudaya antara suku Banjar 

dengan suku Jawa yang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Malang . 

Selain harus memahami tentang komunikasi, kita juga harus paham 

mengenai komunikasi antarbudaya atau komunikasi multikultural, karena 

untuk menyatukan dua kebudayaan atau lebih itu akan sulit.  

(Mulyana, 2014, p.8) dengan adanya simbol seperti ini maka 

terjadilah penyebab dari hambatan komunikasi antarbudaya, yang terjadi 

antara komunikasi verbal mahasiswa dengan kebudayaan berbeda, 

perbedaan pemaknaan dari dua orang yang berbeda suku dan kebudayaan 
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bisa menjadi konflik apabila kedua belah pihak tidak menerima sikap atau 

perilaku dari orang yang berbeda budaya. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Apa saja faktor-faktor hambatan komunikasi antarbudaya yang 

dialami mahasiswa suku Banjar dengan suku Jawa di Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

Untuk menggambarkan apa saja faktor hambatan komunikasi 

antarbudaya pada mahasiswa asal suku Banjar dengan mahasiswa suku 

Jawa di Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Kegunaan penelitian 

1. Kegunaan Akademis 

Secara akademis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

sumbangan bagi pengembangan penelitian kajian-kajian komunikasi 

antarbudaya. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa peneliti 

lainnya yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dibidang 

komunikasi antarbudaya. 
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b. Menjadi bahan rujukan untuk mahasiswa asal Suku Banjar di Malang 

dalam mengetahui faktor-faktor Hambatan Komunikasi antarbudaya.  

 


