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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Komunikasi merupakan aktivitas dasar yang selalu dilakukan oleh 

manusia. Faktanya tidak ada seorang manusia pun yang tidak pernah 

melakukan proses komunikasi dalam kehidupannya. Dengan melakukan 

aktifitas komunikasi, individu dapat berinteraksi satu sama lain serta 

komunikasi adalah sarana untuk menyampaikan sebuah ide atau gagasan 

seorang individu. Dalam proses interaksi, manusia tidak akan lepas dari 

kodratnya sebagai makhluk sosial. Artinya, individu saling berhubungan 

dengan individu lainnya dengan cara bertukar informasi atau pesan, 

sehingga dalam proses tersebut melibatkan seorang komunikator dan 

komunikan. 

 Pada dasarnya manusia secara tidak langsung menunjukkan 

beberapa perilaku saat menyampaikan pesan kepada komunikan agar 

pesan tersebut mampu diterima oleh komunikan dengan baik sehingga 

komunikator harus memberikan perilaku yang dapat diterima oleh 

komunikan baik perilaku tersebut disampaikan  seperti halnya 

mengangguk, tersenyum, cemberut, berjabat tangan, memberikan isyarat 

kepada orang lain itu merupakan kita sedang berperilaku. Perilaku tersebut 

merupakan pesan-pesan yang di komunikasikan kepada orang lain. 

Menurut Porter dan Samovar (dalam Mulyana dan Rakhmat, 2006:12-13) 
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mengatakan bahwa sebelum perilaku tersebut dapat disebut pesan, 

perilaku itu harus memenuhi dua syarat yaitu:  Pertama, perilaku harus 

diobservasi oleh seseorang, dan kedua, perilaku harus mengandung 

makna. Dengan kata lain, setiap perilaku yang dapat diartikan adalah suatu 

pesan.  

Komunikasi dan budaya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan, karena perhatian seseorang dalam berkomunikasi dan 

kebudayaan sangat bervariasi, setiap perbedaan budaya yang dimiliki oleh 

komunikator maka pesan yang akan diberikan kepada komunikator juga 

akan berbeda-beda, karena budaya merupakan kebiasaan yang diturunkan 

dari lingkungan asal budaya tersebut diciptakan. Budaya dapat diartikan 

sebagai seperangkat aturan yang terorganisasikan mengenai cara-cara 

bagaimana individu dalam masyarakat harus berkomunikasi satu sama lain 

dan cara berpikir diri mereka serta lingkungannya.  

 Pada dasarnya walaupun terdapat berbagai perbedaan budaya, 

manusia akan berusaha meningkatkan hasil interaksinya untuk 

meminimalisir terjadinya hambatan ataupun masalah yang akan terjadi 

sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman terhadap komunikan, 

terutama masalah perbedaan budaya yang kontras seperti penyampaian 

pesan kepada orang yang berbeda negara dengan kita, misalnya adalah 

orang yang tinggal di daerah Eropa pasti memiliki perbedaan bahasa, sikap 

dan perilaku, norma dan etika yang berlaku di negaranya. 
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 Hambatan tersebut  bisa terjadi karena tidak adanya kesamaan 

persepsi yang biasa disebut miss communication antara komunikator 

dengan komunikan, yang dibutuhkan dalam berkomunikasi hanyalah 

saling memahami, namun secara tidak sadar apabila kita akan 

berkomunikasi dengan seseoarang yang berbeda budaya dan bahasa, akan 

membuat diri merasa takut dan kaku, karena kecemasan ataupun 

kegelisahan tersebut timbul karena ketakutan apabila orang tersebut tidak 

dapat menerima pesan yang kita sampaikan dengan baik, namun hal 

tersebut dapat diminimalisir oleh seseorang yang memiliki pikiran yang 

rasional dan memiliki banyak pengalaman dalam berkomunikasi dengan 

orang lain yang berbeda budaya dan bahasa maka proses komunikasi yang 

akan dihasilkan lebih efektif dan cenderung mampu diterima oleh 

komunikan. 

 Hambatan yang utama biasanya terjadi dalam komunikasi 

antarbudaya adalah kesalahan persepsi yang disebabkan oleh perbedaan-

perbedaan budaya yang mempengaruhi proses persepsi. Kemudian 

fenomena masalah perilaku yang disampaikan secara bersamaan ketika 

menyampaikan pesan kepada komunikan, seperti budaya orang Jepang 

yang sangat menjunjung tinggi etika maupun norma, karena setiap 

bertemu dengan orang yang akan berinteraksi dengannya, maka orang 

Jepang akan melakukan perilaku non verbal yang disebut “ojigi” atau 

prosesi sebuah bentuk penghormatan kepada orang lain yang berinteraksi 

dengan cara membungkukkan badan. 
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 Individu maupun kelompok yang memasuki budaya baru 

selanjutnya akan mengalami proses adaptasi. Akulturasi merupakan suatu 

proses menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan budaya baru, dimana 

sesuatu nilai masuk ke dalam diri individu tanpa meninggalkan identitas 

budaya yang lama (Mulyana dan Rakhmat, 2006). 

 Fenomena yang diambil peneliti pada komunkasi antarbudaya 

mahasiswa asing Universitas Muhammadiyah Malang studi pada 

mahasiswa BIPA (Bahasa Indonesia Penutur Asing) angkatan 2015 yang 

berasal dari berbagai negara. Dimana tujuan mereka datang ke Indonesia 

untuk melanjutkan pendidikannya. Kegiatan ini dalam rangka 

mempromosikan pendidikan Indonesia terutama pendidikan di Perguruan 

Tinggi kepada dunia internasional. Setiap mahasiswa diberi kesempatan 

mempelajari budaya Indonesia melalui berbagai disiplin ilmu di beberapa 

Universitas di seluruh Indonesia, seperti bahasa, seni, musik, tari, dan 

kerajinan serta berbagai kebudayaan yang ada. 

Dari fenomena tersebut peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana 

mahasiswa asing harus menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di 

Universitas Muhammadiyah Malang dan harus berinteraksi dengan budaya 

lokal, dengan norma, bahasa dan perilaku yang berbeda dengan negara 

asalnya. Hal tersebut akan menimbulkan culture shock yang akan dialami 

mahasiswa asing tersebut. Rasa takut dan gelisah pun ada dibenak para 

mahasiswa asing ketika memasuki negara baru, budaya baru, orang-orang 

baru, makanan baru, dan bahasa baru bagi mereka. Pada kondisi tersebut 
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mahasiswa asing mengalami sebuah proses transisi kebudayaan sehingga 

mereka harus menyesuaikan nilai-nilai yang ada di Universitas 

Muhammadiyah Malang, bahkan menyesuaikan dengan kebudayaan yang 

ada di Indonesia, sebab mereka tidak hanya berinteraksi dengan 

lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang saja namun juga 

berinteraksi dengan tempat mereka tinggal di Malang, karena bahasa yang 

ada di Malang tidak hanya mengadopsi bahasa Indonesia akan tetapi juga 

berbagai pendatang seperti mahasiswa Indonesia yang datang dari luar 

kota, sehingga dengan berbahasa Indonesia juga memiliki dialek yang 

berbeda-beda, karena budaya juga berpengaruh terhadap komunikasi yang 

disampaikan seseorang. 

 Dalam hal ini, peneliti ingin memahami lebih lanjut bagaimana 

komunikasi antarbudaya yang terjadi pada mahasiswa asing di Universitas 

Muhammadiyah Malang studi mahasiswa BIPA (Bahasa Indonesia 

Penutur Asing) angakatan 2015. Dan berdasarkan fakta awal yang 

diperoleh, mahasiswa asing memiliki perbedaan lingkungan budaya yang 

menyebabkan benturan  besar dalam berkomunikasi dan berinteraksi yang 

terjadi sehingga menimbulkan komunikasi yang  tidak efektif.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan pengkajian dari latar belakang yang telah diuraikan, 

maka permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah “Bagaimana 

komunikasi antarbudaya mahasiswa asing di Universitas Muhammadiyah 
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Malang (studi pada mahasiswa BIPA (bahasa Indonesia Penutur Asing) 

angkatan 2015?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian, 

maka tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisa lebih lanjut tentang 

komunikasi antarbudaya mahasiswa asing di Universitas Muhammadiyah 

Malang studi pada mahasiswa  BIPA (Bahasa Indonesia Penutur Asing) 

angkatan 2015. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Berdasarkan hasil penelitian nantinya, diharapkan bagi 

mahasiswa dan akademisi dapat memberikan manfaat yaitu sebagai 

sarana pengetahuan dalam penerapan komunikasi antarbudaya 

mahasiswa asing di Universitas Muhammadiyah Malang studi pada 

mahasiswa BIPA (Bahasa Indonesia Penutur Asing) angkatan 2015 

dan sebagai referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya tentang 

komunikasi antarbudaya. 

2. Manfaat  Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan 

membuka wawasan bagi masyarakat luas dan akan memberikan 

pemahaman dan wacana dalam menyelami komunikasi dengan budaya 
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dan bahasa yang berbeda yang mengakibatkan culture shock sebagai 

salah satu reaksi ketika menghadapi budaya dan bahasa baru. 


