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BAB IV 

GAMBARAN UMUM SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN 

4.1. Erasmus 

Menurut website Erasmus Programme, beasiswa Erasmus adalah beasiswa yang diberikan oleh 

negara – negara di Eropa yang tergabung pada Eropean Union (EU) bagi calon pelajar dari seluruh 

penjuru dunia. Calon pelajar tersebut dikelompokkan dalam beberapa kategori untuk pertimbangan 

sebagai penerima beasiswa. 

Universitas Muhammadiyah Malang bekerja sama dengan European Union dalam beasiswa 

Erasmus Mundus dan Erasmus Plus sejak tahun 2010. Selama kurun waktu kerjasama hampir tujuh 

tahun, Universitas Muhammadiyah Malang telah mengirimkan lebih dari 100 akademisinya untuk 

menjalani beasiswa tersebut. 

Erasmus Mundus menawarkan berbagai macam jenis program, beberapa diantaranya adalah 

Erasmus LEADER, Erasmus MOVER, Erasmus Let’s Move Together, dan Erasmus Swap and 

Transfer. Saat ini Universitas Muhammadiyah Malang pun terdapat beasiswa Erasmus Plus yang 

juga di bawah European Union. Menurut data dari International Relations Office Universitas 

Muhammadiyah Malang (IRO UMM) terdapat 11 mahasiswa UMM yang merupakan awardee 

beasiswa Erasmus tahun ajaran 2016/2017, untuk menempuh studi strata 1 di berbagai negara di 

Eropa. 

4.2. Biodata Subjek 

Keterangan tentang subjek penelitian : 

1. Regiana Cindy Hamijaya (Regi) 

Regiana merupakan perempuan kelahiran Jombang, Jawa Timur, yang sempat menghabiskan 

masa kecilnya di Pulau Sambu, Kepulauan Riau lalu pindah ke Jakarta sampai umur 1,5 tahun. Ayah 
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Regiana tinggal di Kepulauan Riau untuk bekerja sedangkan ibu beserta Regiana dan saudara 

saudaranya tinggal di Bandar Kedung Mulyo, Jombang. 

Regiana mengidentifikasikan dirinya sebagai suku Jawa - Tiongkok, ayahnya merupakan 

keturunan Tiongkok sedangkan ibunya keturunan Jawa tepatnya Solo. Selama tinggal di Kepulauan 

Riau dan Jakarta, Regiana dibesarkan dengan budaya Tiongkok - Indonesia, setelah tinggal di 

Jombang barulah dia mengenal kebudayaan Jawa. 

Namun, pada dasarnya dia dibesarkan dengan kebudayaan Indonesia pada umumnya. Sama 

dengan orang Indonesia keturunan Tiongkok pada umumnya, Regiana tidak bisa berkomunikasi 

dengan Bahasa Mandarin, tetapi dia sedikit mengerti ketika dipaksa memahami kakek neneknya (dari 

pihak ayah) saat berbicara. Ayah Regiana dibesarkan dengan budaya Tiongkok, sedangkan ibunya 

dengan budaya Jawa. 

Regiana berkomunikasi menggunakan tiga bahasa; Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa, dan Bahasa 

Inggris. Pilihan bahasa disesuaikan dengan lawan bicaranya; secara umum Regiana berkomunikasi 

dengan bahasa Indonesia, Bahasa Jawa digunakan ketika berkomunikasi dengan orang Jawa dengan 

umur lebih tua walau terkadang menggunakan Jawa Ngoko. Sedangkan Bahasa Inggris digunakan 

ketika berkomunikasi dengan teman - teman dari Indonesia yang memang senang menggunakan 

Bahasa Inggris serta teman - teman dari luar Indonesia yang memang bahasa percakapannya 

menggunakan Bahasa Inggris. Selain itu, menggunakan Bahasa Inggris dalam percakapan sehari - 

hari dilakukan Regiana untuk lebih mengasah kemampuan Bahasa Inggrisnya. Menurutnya, 

mempelajari suatu bahasa adalah dengan mempraktekannya. 

Regiana memiliki teman dan kerabat dari berbagai daerah di Indonesia seperti dari Pulau Jawa, 

Pulau Sumatra, dan Pulau Kalimantan; diidentifikasikan sebagai suku Jawa, Batak, dan Tiongkok. 

Berdomisili di Jawa menyebabkan Regiana lebih banyak berinteraksi dengan orang Jawa, namun dia 

tidak pernah memilih - milih teman atau orang untuk diajak berinteraksi. 
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Sebelum mengikuti Erasmus, Regiana telah berinteraksi dengan orang asing. Dia mengikuti 

kelas Mandarin yang diajar oleh native dari Tiongkok dan kelas Politic Korean Class yang diampu 

oleh Mr. Ryo Yamaguchi, dosen internasional berdarah Korea-Jepang. Saat mengikuti kelas Politic 

Korean Class, Regiana berinteraksi cukup intensif dengan sang dosen baik di dalam kelas maupun 

luar kelas selama 2 semester. Mulai dari sarapan, makan siang, menjadi tour guide dadakan, dan 

saling curhat. 

Komunitas non-akademik yang diikuti oleh Regiana adalah International Language Forum 

(ILF). Dia aktif terlibat beragam kegiatan ILF termasuk juga berinteraksi dengan beberapa orang 

asing ketika kegiatan Sharing Culture berlangsung. 

Film yang sering ditonton oleh Regiana adalah film berbahasa Inggris dan Korea, menurutnya 

alur cerita dari film - film tersebut menarik daripada film - film Indonesia. Sedangkan untuk bacaan 

baik itu cetak maupun online, dia lebih memilih yang berbahasa Indonesia. Walaupun Regiana juga 

berusaha membaca bacaan berbahasa Inggris, namun tidak sebanyak Bahasa Indonesia, karena 

kemampuan memahami bacaan Bahasa Inggris belum 100%. 

Orang tua Regiana sangat bahagia saat mengetahui kabar diterimanya Regiana dalam program 

Erasmus, tetapi di sisi lain ada rasa kurang setuju karena khawatir. Sedangkan teman terdekatnya 

merasa sangat senang dan bangga terhadap prestasi tersebut. 

2. Syolindra Eka Syafril (Syol) 

Syolindra lahir dan dibesarkan di Pesisir Selatan, Sumatera Barat, dimana keluarganya juga 

tinggal di sana. Setalah lulus Sekolah Dasar, dia meneruskan pendidikan SMP dan SMA di Kota 

Padang. Syolindra mengidentifikasikan dirinya sebagai suku Minang, begitu pula dengan kedua 

orang tuanya. Ayah Syolindra merupakan pemimpin suku dari kaum suku yang ada di daerah dia 

tinggal, sehingga dia maupun orang tuanya dibesarkan dengan budaya Minang kental. 
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Syolindra berkomunikasi menggunakan Bahasa Minang, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. 

Dia menggunakan bahasa tersebut disesuaikan dengan lawan bicara dan kondisi. Pada umumnya dia 

berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia ketika berinteraksi dengan orang lain, Bahasa Minang dia 

gunakan ketika berkomunikasi dengan teman atau kerabat yang dapat berbahasa Minang. 

Bahasa Inggris hanya digunakan ketika diperlukan, seperti di kelas Bahasa Inggris, bertemu 

dengan teman-teman internasional, ataupun di organisasi yang mewajibkan menggunakan Bahasa 

Inggris. Sebelum kuliah, Syolindra berteman dengan orang yang kebanyakan berasal dari daerahnya 

tinggal. Saat ini dia lebih sering berinteraksi dengan orang Jawa karena memang kuliah di Pulau 

Jawa. 

Syolindra telah mengikuti beragam kegiatan internasional sebelum mengikuti Erasmus, di 

antaranya adalah AIESEC, Learning Express UMM, ASEAN Youth Leader, dan TF Scale.  

Dari semester 1, Syol sudah bergabung dengan organisasi internasional AIESEC. Pada tahun 

awal dia bekerja sebagai staf di bagian outgoing volunteer exchange. Department ini bertujuan untuk 

menyebarkan informasi kepada mahasiswa UMM tentang opportunity volunteer exchange program 

yang ada di AIESEC UMM. Selain itu, dia juga berhubungan dengan AIESEC di luar negeri dengan 

tujuan untuk men-secure opportunity untuk mahasiswa UMM yang bergabung dengan program ini, 

serta membangun partnership antara AIESEC UMM dan AIESEC yang ada di universitas di luar 

negeri. 

Pada tahun kedua, Syol menjabat sebagai Vice President di department yang sama, namun fokus 

kepada program International Internship. Ini adalah department baru di AIESEC UMM yang 

bertujuan untuk proses brand building dan penetrate talent pool yang ada di UMM. Syol lebih 

banyak kesempatan berkolaborasi dengan orang-orang profesional baik di dalam maupun di luar 

negeri ketika menjabat di posisi ini. 
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Program lainnya, Syolindra pernah mengikuti Learning Express (LeX) UMM bulan maret 2016 

dan September 2016. LeX merupakan kegiatan Social Innovation Project yang dilakukan di banyak 

home industry di Kota Batu. Tujuannya untuk mencari solusi dari permasalahan home industry 

tersebut dengan mempraktikan framework design thinking bersama dengan mahasiswa dari 

Kanazawa Institute Technology, Kanazawa Technical College dan Singapore Polytcehnic. 

Syol pernah juga menjadi delegasi Indonesia dalam kegiatan ASEAN Youth Leader di Manila 

pada tahun 2015. Kegiatan ini sama halnya dengan kegiatan-kegiatan pemuda pada umumnya, 

berdiskusi dan mempererat hubungan pemuda ASEAN dalam mewujudkan kawasan ASEAN yang 

lebih harmonis. 

Terakhir, tahun 2016, Syol mendapatkan kesempatan belajar ke Singapore Polytechnic di bawah 

program TF Scale. Program ini diikuti oleh mahasiswa UMM, Mahasiswa MUST dari Filipina, dan 

Mahasiswa RMUTT dari Thailand. Pada umumnya sama dengan kegiatan LeX, namun lebih kepada 

kegiatan teori, belajar tentang framework design thinking lebih dalam. 

Syolindra menyukai film animasi berbahasa Inggris, tanpa subtitle, demi meningkatkan 

kemampuan Bahasa Inggrisnya. Namun terkadang Syolindra kesulitan memahami film bergenre 

non-animasi, apalagi jika topiknya tidak familiar dengannya. Bagaimanapun juga dia menyukai film 

berbahasa Inggris karena dapat membantu belajar lebih cepat dalam membiasakan telinga mendengar 

Bahasa Inggris. Untuk bacaan Syolindra membiasakan diri membaca Jakarta Post terutama di kolom 

Opini. Dia juga membaca bacaan yang menarik baginya, baik berbahasa Indonesia maupun Inggris. 

Orang tua Syolindra bereaksi biasa saja ketika pertama kali mendengar dirinya mendapat 

beasiswa. Mereka tidak terlalu excited dan menganggap tidak ada urgensi bagi dirinya untuk 

mendapatkan pengalaman luar negeri saat itu. Alhasil waktu itu mereka justru lebih khawatir akan 

penundaan pendidikan yang Syolindra di UMM. 

3. Agung Rizka 
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Agung Rizka lahir di Mataram, Lombok, NTB; dibesarkan di Desa Jerowaru, Lombok Timur. 

Agung mengidentifikasikan dirinya sebagai suku Sasak, begitu pula kedua orang tuanya, mereka 

berasal dari Lombok. Agung dibesarkan dengan budaya Indonesia pada umumnya. Lingkungan 

tempat tinggal Agung berkomunikasi dengan Bahasa Sasak, namun dirinya terbiasa menggunakan 

Bahasa Indonesia di rumah. Walaupun mengerti Bahasa Sasak, dirinya terbiasa berkomunikasi 

menggunakan Bahasa Indonesia dengan teman - temannya. Orang tua Agung dibesarkan dengan 

Budaya Sasak tradisional. 

Bahasa Sasak, Indonesia, dan Inggris adalah bahasa yang dikuasai oleh Agung; Bahasa 

Indonesia digunakan ketika berinteraksi dengan orang tua dan teman - temannya dari Indonesia 

sedangkan Bahasa Inggris digunakan ketika berinteraksi dengan teman - teman internasional. Agung 

tinggal di Lombok sampai SMA, sehingga teman - teman sebagian besar dari suku Sasak dan Bali. 

Semenjak kuliah di Malang, Agung lebih sering berinteraksi dengan orang suku Jawa. 

Sebelum mengikuti Erasmus, Agung terlibat ke dalam organisasi AIESEC. Dia pun pernah 

bekerja selama 3 bul di TEMA, sebuah organisasi tentang lingkungan di Adana, Turki. Agung 

mengikuti kegiatan tersebut memang bertujuan untuk menambah wawasan global dan interaksi 

dengan orang asing. 

Film produksi USA berbahasa Inggris merupakan favorit Agung karena dapat menambah 

kosakata Bahasa Inggrisnya, selain itu film - film tersebut memiliki genre beragam. Agung sekarang 

lebih sering membaca bacaan berbahasa Inggris karena materi pelajaran lebih banyak yang berbahasa 

Inggris. Bacaan lain seperti novel dan artikel juga berbahasa Inggris. 

Orang tua Agung awalnya menginginkannya untuk tidak mengambil beasiswa Erasmus karena 

tahun lalu sudah magang di Turki, kalau mengambil beasiswa tersebut kuliah bisa lebih tertinggal 

dengan teman-teman seangkatan. Namun Agung tetap ingin mengikuti kegiatan tersebut karena lebih 

mementingkan pengalaman. Orang tua akhirnya setuju setelah dibujuk beberapa kali. 
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4. Azzura Apriliani 

Azzura lahir di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, lalu pindah dan dibesarkan di Sekayu, Sumatera 

Selatan. Ayah Azzura berasal dari Palembang, diidentifikasikan sebagai suku ‘setengah’ Melayu 

sedangkan ibu berasal dari Padang diidentifikasikan sebagai suku ‘setengah’ Minang. Azzura tidak 

yakin bagaimana dia mengidentifikasikan suku asalnya. Azzura dibesarkan dengan budaya Indonesia 

pada umumnya, namun orang tua Azzura lebih fleksibel dalam mendidiknya. Mereka berargumen, 

kalau salah diberi ‘hukuman’ seperti dicubit pun jika dia melakukan kesalahan orang tuanya marah. 

Menurut Azzura, apa yang diminta olehnya tidak selalu dipenuhi. Bagaimanapun Azzura bahagia 

dengan kehidupannya karena selalu bisa tertawa terpingkal pingkal bersama keluarganya. 

Sebelum terlibat sebagai salah satu penerima Erasmus, Azzura telah terlibat kegiatan 

internasional yaitu AIESEC tahun 2015, di mana dia menjadi volunteer pada suatu projek di India. 

Azzura juga mengikuti kegiatan LeX (Learning Express) tahun 2016 dengan menjadi buddy dari 

siswa Singapura yang bertandang ke UMM. 

Beberapa bahasa yang dikuasai dan dipelajari oleh Azzura adalah Bahasa Indonesia, Bahasa 

Padang, Bahasa Palembang, Bahasa Inggris. dasar Jepang, Korea, Tiongkok dan Latvia. Azzura 

sehari hari berinteraksi menggunakan Bahasa Inggris, Bahasa Palembang digunakan ketika bercakap 

dengan orang tua melalui telepon, kemudian Bahasa Indonesia dan Korea serta bahasa lain yang 

dikuasai digunakan sesuai dengan bahasa percakapan teman - temannya. Azzura lebih sering 

menggunakan Bahasa Inggris karena sekarang ‘lidahnya agak kaku’ jika berbicara Bahasa Indonesia. 

Teman - teman Azzura berasal dari berbagai suku, sebagian besar orang Melayu dan Jawa. Saat 

ini, Azzura banyak berinteraksi dengan orang - orang Brasil, Indonesia, Malaysi, Korea, Eropa, dan 

India. Film Korea dengan subtitle Bahasa Inggris dipilih oleh Azzura, karena dia suka mendengar 

orang Korea berbicara bahasa mereka. Akhir-akhir ini bacaan Azzura adalah jurnal dan artikel 

berbahasa Inggris. Dulu dia sangat suka membaca novel terjemahan maupun novel lokal. 
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Orang pertama yang diberi kabar tentang lulusnya Azzura dalam program Beasiswa Erasmus 

adalah mamanya. Menurut Azzura, dia sangat bahagia memiliki mama seperti beliau. Mamanya itu 

fleksibel, meskipun beliau takut dan khawatir anak gadisnya mau meninggalkan Indonesia dalam 6 

bulan. Tapi kecemasan itu senantiasa ditutupi agar Azzura bisa menggapai mimpi. Orang kedua yang 

diberi kabar adalah pacarnya. Dan pacarnya pun sangat bahagia mendengar kabar tersebut. Semua 

yang dikabari Azzura benar-benar mendukungnya. 

5. Izza Fayaliq (Fayaliq) 

Izza Fayaliq lahir di Blitar, bersekolah hingga SD di sana lalu menempuh SMP di Jombang, 

kemudian menempuh MAN dan kuliah di Malang. Fayaliq mengidentifikasikan dirinya dan kedua 

orang tuanya sebagai suku Jawa, orang tuanya berasal dari Blitar, Jawa Timur. Fayaliq dibesarkan 

dengan budaya Jawa, meskipun orangtua tidak memaksa untuk berbicara bahasa Jawa yang sopan, 

tetapi ketika dia mulai beranjak dewasa orang tuanya menanamkan kepada Fayaliq hendaknya mulai 

bisa berbahasa "kromo inggil" ketika berbicara kepada yang lebih tua seperti (eyang kakung/eyang 

putri), atau kalau tidak bisa hendaknya menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Jawa biasa dan 

sopan. Semuanya tergantung kepada siapa Fayaliq akan berbicara. 

Menurut Fayaliq kedua orang tuanya dibesarkan di lingkungan keluarga yang sederhana dan 

memiliki banyak saudara. Ibu dan Abah (ayah) Fayaliq sering menceritakan bagaimana perjuangan 

dahulu, mereka pekerja keras dan selalu ingin berbuat banyak hal dan membantu sekitarnya. 

Fayaliq menguasai Bahasa Jawa, Indonesia, dan Inggris. Dia menggunakan Bahasa Indonesia 

ketika berkomunikasi dengan orang yang baru dikenal dan teman - temannya. Bahasa Jawa 'ngoko' 

digunakan ketika berkomunikasi dengan orang atau teman sebaya atau lebih muda, dan yang 

mengerti Bahasa Jawa. Sedangkan Bahasa Inggris digunakan untuk berinteraksi dengan teman - 

teman internasional dan teman teman Indonesia yang kadang juga berkomunikasi dengan Bahasa 

Inggris. Teman - teman dan kerabat Fayaliq hampir seluruhnya orang Indonesia terutama Jawa tetapi 
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banyak juga dari Luar Jawa dan juga beberapa teman-teman internasional. Saat ini, Fayaliq 

berkomunikasi dengan hampir seluruhnya orang Indonesia, terutama orang Jawa dan beberapa 

teman-teman internasional. 

Sebelum mengikuti Erasmus, Fayaliq terlibat dalam organisasi internasional yaitu AIESEC. Dia 

pernah melaksanakan projek-projek yang membuatnya harus berinteraksi dengan orang asing 

maupun orang Indonesia sendiri. Fayaliq mengikuti kegiatan tersebut demi mendapatkan 

pengalaman di dunia global. 

Fayaliq lebih menyukai film berbahasa Inggris, karena memang untuk membiasakan diri dan 

belajar memahami Bahasa Inggris. Fayaliq suka membaca buku motivasi atau pengembangan diri 

seperti 7 Habits, Rich Dad Poor Dad dan sebagainya. Dia tidak begitu kecanduan membaca novel 

sepertinya (tergantung jenis, judul dan cerita novelnya). Tetapi tidak berarti bahwa dirinya tidak 

menyukai novel, Fayaliq suka novel tetapi bukan tipe orang yang mengalokasikan sekian jam dari 

waktunya untuk membaca novel terus menerus tanpa henti, kadang dia juga membaca berita dari 

BBC News atau Google News dan lain - lain. 

Orang tua dan kerabat Fayaliq merasa bahagia ketika mengetahui dirinya menjadi awardee 

Erasmus, namun di sisi lain juga merasa khawatir akan bagaimana kehidupan dirinya di sana yang 

jauh dari orang tua dan tidak bisa sewaktu - waktu pulang. 

 


