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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara kepulauan yang terbentuk dari ribuan pulau, 

membentang dari sabang sampai merauke. Dengan jumlah banyaknya pulau 

sangat bisa dipastikan Indonesia memiliki beragam ras, suku, budaya dan agama. 

Indonesia dengan semboyannya Bhinneka tunggal ika yang berarti berbeda-beda 

namun tetap satu jua. Dengan beragamnya budaya di Indonesia sangat 

menentukan bagaimana kita berkomunikasi. Benturan-benturan persepsi budaya 

pasti sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kebutuhan 

belajar dan memahami komunikasi antarbudaya makin terasa saat kita 

berhadapaan dengan orang-orang yang berlatar budaya yang berbeda. Dalam pola-

pola komunikasi antarbudaya terwujud dalam bentuk-bentuk kegiatan dan 

perilaku sebagai gaya atau pola komunikasi dalam bermasyarakat. 

Sehingga komunikasi dan budaya adalah dua hal yang tidak bisa 

dipisahkan dan selalu terkait, karena manusia memiliki budayanya masing-masing 

dan terhubung dengan komunikasi. Interaksi antarbudaya tidak dapat dihindarkan, 

tapi banyak dari kita yang belum bisa menggabungkan komunikasi dan budaya 

menjadi suatu komunikasi antarbudaya. 

Dalam kehidupan sosial dalam bermasyarakat pasti ada suatu kendala  dan 

tidak berjalan seperti yang diinginkan. Sering terdapat masalah sosial yang terjadi 
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yang biasanya dikarenakan misscommunication. Masalah-masalah sosial yang 

terjadi dapat berakibat buruk atau merugikan bagi kehidupan bermasyarakat. 

Masalah-masalah sosial sering berhubungan dengan adanya nilai sosial dan 

lembaga kemasyarakatan di mana nilai sosial itu biasanya diterapkan sebagai 

patokan bagi perilaku manusia. 

Manusia secara individu berperilaku berdasarkan nilai-nilai yang dibawa 

dari tempat asalnya dalam bersosial. Maksudnya adalah nilai-nilai itu sangat 

mempengaruhi tindakan dan perilaku manusia, secara individu, atau kelompok 

secara keseluruhan tentang bagaimana menilai baik atau buruk, benar atau salah. 

Masalah yang sering terjadi dalam kehidupan sosial biasanya terjadi karena 

adanya perbedaan-perbedaan dalam individu manusia seperti golongan, budaya, 

ras, etnis, faktor ekonomi, dan faktor-faktor penyesuaian diri dalam kehidupan 

sosial. 

Dalam kehidupan sosial di pondok pesantren terdapat interaksi-interaksi 

sosial antara santri-santri selaku masyarakat pondok pesantren. Seperti 

komunikasi yang terjadi di SMP-SMA Integral Ar-Rahmah Putra 2 Pesantren 

Hidayatullah Malang yang terletak di Jl. Locari No.17, Krajan, Sumbersekar, Dau, 

Malang, Jawa Timur. Santri yang saling berinteraksi dengan santri lainnya dengan 

latar belakang budaya, suku, dan ras yang berbeda. Komunikasi yang terjadi 

diantara para santri memiliki suatu ciri khas tersendiri di lingkungan pondok 

pesantren. 

Menurut situs resmi Pesantren Ar-rahmah Putra 2 

(www.arrohmahintegral.sch.id) Pesantren Ar-Rahmah putra 2 merupakan cabang 
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Pondok Ar-Rahmah yang lebih mengkhususkan untuk santri-santri yang hendak 

memfokuskan pada hafalan Al-Quran (Hifdzil Quran). Santri-santri Pondok Ar-

Rahmah putra 2 menurut database pada tahun 2018-2019 berjumlah 542 santri 

dengan mayoritas berasal dari Jawa sebanyak 289 santri, 18 santri berasal dari 

Madura dan sisanya berasal dari berbagai penjuru daerah di Indonesia meliputi  

Sumatra,Bali, Kalimantan, Jawa Barat, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, hingga 

yang paling ujung yaitu Papua.  

Komunikasi antara santri terjadi pada setiap harinya, dengan latar 

belakang budaya yang berbeda-beda sehingga tidak dapat dipungkiri terdapat 

perbedaan dalam perilaku komunikasinya. Aktifitas komunikasi antarbudaya yang 

terjadi di pondok Ar-Rahmah 2 sangat tinggi, hal ini terkait dengan keseharian 

mereka yang mana tinggal di dalam satu kamar yang kurang lebih berisikan 15-20 

santri dari daerah yang berbeda-beda, dan dengan budaya yang berbeda-beda. 

Maka dari itu tidak jarang terjadi kerancuan dalam komunikasinya, karena para 

santri dari kecil sudah terbiasa dengan nilai-nilai budaya daerahnya yang telah 

melekat pada individu mereka masing-masing sehingga sulit untuk digantikan 

dengan budaya-budaya yang bercampur-campur di lingkungan pondok Ar-

Rahmah 2. Seperti yang dikatakan Dedy Mulyana dalam bukunya bahwa “ kita 

perlu tahu, saat sebuah individu atau kelompok berkomunikasi khususnya 

komunikasi yang melibatkan banyak anggota dari berbagai daerah yakni dalam 

konteks penelitian adalah komunikasi antarbudaya” (Mulyana, 2004:18). 

Santri di Ar-Rahmah 2 tidak sedikit yang berasal dari etnis Madura, 

masyarakat Madura sudah terkenal lebih mengutamakan pendidikan agama 

dibanding yang lainnya. Hampir seluruh masyarakat Madura juga memeluk 
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agama Islam, dengan pendidikan agama Islam yang lebih diutamakan sehingga 

ada budaya yang dikenal dengan budaya Mondok yaitu menyekolahkan anak-anak 

mereka ke pondok pesantren. Seperti yang dijelaskan Andra (2017) dalam 

tulisannya 8 Kebudayaan Suku Madura di Indonesia “Bagi mereka ilmu agama 

lebih penting daripada ilmu dunia. Keluarga suku Madura sudah terbiasa melepas 

anak-anak mereka untuk mondok sejak usia kecil. Biasanya mereka mondok tidak 

hanya di sekitaran pulau Madura tetapi bisa hingga ke wilayah-wilayah Jawa 

Timur yang memiliki basis pondok pesantren Islam”. 

Merujuk pada penelitian Fitriani (2013) Bahwasanya pola hubungan sosial 

masyarakat Madura cenderung menciptakan individu yang mandiri, percaya diri 

sendiri, dan individualistik. Orang tua masyarakat Madura sudah menanamkan 

pola pikir pada anak laki-lakinya sejak dini bahwa menjadi laki-laki harus berani 

meninggalkan kampung halaman, belum menjadi laki-laki yang sesungguhnya 

jika belum berani merantau. Di sisi lain karakter tersebut justru menimbulkan 

berbagai stereotip bahwa orang Madura adalah orang yang keras dan garang bagi 

etnik Jawa. Namun jika dilihat dari perspektif orang Madura itu sendiri mereka 

sama baiknya dengan etnik lain asal tidak bersinggungan dengan harga diri. Bagi 

orang Madura harga diri merupakan hal yang sangat penting dan menjadi harga 

mati dalam kehidupan sosialnya.  

Disamping itu Fitriani (2013) juga menjelaskan pada pertumbuhannya 

masyarakat Madura juga memiliki tingkat solidaritas kelompok yang tinggi. Hal 

tersebut yang membuat orang Madura cenderung membela sesama mereka saat 

ada konflik dengan orang lain, tanpa mengetahui persoalan yang sebenarnya 

terlebih dahulu. Sehingga dapat dikatakan bahwa budaya orang Madura 
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cenderung kolektif, seperti yang dipaparkan Hofstede (dalam Liliweri, 2003: 164) 

bahwa budaya kolektif ditunjukkan oleh loyalitas orang kepada kelompok, 

termasuk kelompok yang relevan, apakah itu keluarga inti, keluarga luas, ataupun 

organisasi. Adanya benturan budaya santri etnis Madura yang berkarakter kolektif 

beserta stereotipnya sebagai orang keras dan sangar dengan santri etnis lainnya 

sehingga longgarnya hubungan sosial membuat santri etnis Madura sukar 

beradaptasi dilingkungan Pondok. Apabila dibiarkan berlanjut peneliti meyakini 

santri etnis Madura kedepannya sulit untuk berbaur dan berinteraksi dalam 

hubungan sosial serta studinya di Ar-Rahmah 2 akan terhambat. 

Fenomena ini membuat Peneliti tertarik untuk meneliti, sehingga penting 

untuk memahami bagaimana komunikasi antarbudaya santri asal Madura dalam 

menyesuaikan diri dan memulai untuk memahami lingkungan budaya baru yang 

sangat berbeda dari kampung halamannya. Meneliti para santri yang berasal dari 

Madura di SMP-SMA Integral Ar-Rahma Putra 2 Pesantren Hidayatullah Malang 

terkait masalah perilaku komunikasi antarbudaya, sehingga berhubungan dengan 

beberapa masalah potensial dalam komunikasi antarbudaya yang mereka jalani, 

yakni komunikasi verbal, dan non verbal dalam perilaku komunikasinya. Setiap 

komunikasi yang terjadi akan ada sikap dan perilaku yang berbeda-beda pada 

setiap individunya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “KOMUNIKASI ANTARBUDAYA 

DALAM PROSES ADAPTASI SANTRI DI PESANTREN” (Studi pada 

santri asal Madura  di SMP-SMA Integral Ar-Rahmah Putra 2 Pesantren 

Hidayatullah Malang). 

1.2 Rumusan Masalah 
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Dengan apa yang diuraikan peneliti pada latar belakang diatas, peneliti 

menyimpulkan rumusan masalah, yakni: 

Bagaimana proses adaptasi santri asal Madura dilihat dari perspektif 

komunikasi antarbudaya di Ar-Rahmah Putra 2 yang terletak di Krajan, 

Sumbersekar, Dau, Malang, Jawa Timur? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti  bertujuan untuk mengetahui komunikasi 

antarbudaya dalam proses adaptasi santri asal Madura dengan santri-santri lain di 

Ar-Rahmah Putra 2 dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap dalam penelitian ini bisa memberi beberapa manfaat 

untuk berbagai kepentingan, antara lain: 

a. Manfaat Akademis 

Dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan mengenai kajian perilaku 

komunikasi antarbudaya. Disamping itu penelitian ini bisa digunakan untuk 

rujukan penelitian dengan tema penelitian adaptasi, adaptasi sosial, penyesuaian 

diri, komunikasi antarbudaya ataupun antarbudaya. 

b. Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi 

masyarakat untuk lebih kritis dan paham dalam melihat sebuah fenomena 

komunikasi antarbudaya yang tengah terjadi. Serta dapat menjadi acuan untuk 
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menerapkan sistem komunikasi yang baik di Indonesia karena masyarakat 

Indonesia adalah masyarakat yang multikultural. 




