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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Komunikasi dan budaya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 

Setiap perbedaan budaya yang dimiliki oleh komunikator maka pesan yang akan 

diberikan kepada komunikator juga akan berbeda-beda. Perbedaan ini dikarenakan 

budaya merupakan kebiasaan yang diturunkan dari lingkungan asal dimana budaya 

tersebut diciptakan. Budaya dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang 

terorganisasikan dan berisi hal-hal mengenai cara-cara bagaimana individu dalam 

masyarakat harus berkomunikasi satu sama lain dan cara berpikir untuk diri mereka 

sendiri serta lingkungannya.  

Untuk memiliki suatu budaya, bahasa digunakan agar anggota suatu kelompok 

dapat berbagi dan meneruskan kepercayaan, nilai serta perilaku kepada generasi 

selanjutnya. Sebaliknya, budaya dibutuhkan untuk mendidik individu baru ke dalam 

kelompok yang kompak, sehingga kepercayaan, nilai, dan perilaku dapat terbangun. 

Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa bahasa adalah alat untuk mendeskripsikan apa 

yang penting dalam suatu budaya (kepercayaan, nilai serta perilaku) dan sebaliknya 

budaya membentuk bahasa. Sehingga dapat dikatakan bahwa budaya adalah salah satu 

faktor utama yang membuat suatu bahasa menjadi unik dan berbeda satu sama lain. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Carroll (dalam International Review of Applied 

Linguistics in Language Teaching, 1963:12) yakni, “Sepanjang bahasa berbeda 
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caranya dalam menyimbolkan suatu pengalaman objektif, pengguna bahasa cenderung 

untuk memilih dan membedakan pengalaman secara berbeda sesuai dengan kategori 

yang ada pada bahasa mereka masing-masing.” 

Porter dan Samovar (dalam Communication between Cultures, 2000: 218-219) 

mengatakan bahwa pada dasarnya semua budaya mengajarkan hal yang sama: 

mengabadikan budaya tersebut dengan cara menurunkan sejarah dan tradisi dari 

generasi ke generasi. Setiap budaya memiliki sistem pendidikan formal dan non formal 

yang berbeda dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Maka dari itu, dalam semua 

budaya, sekolah atau institusi pendidikan memegang peran yang sangat krusial. 

Pertama, sekolah membentuk individu.  Seiring anak-anak tumbuh, apa yang dipelajari 

dan bagaimana cara belajarnya mempengaruhi pola pikir dan perilaku mereka. Kedua, 

sekolah adalah media primer dalam menurunkan sejarah dan tradisi sebuah budaya 

untuk generasi selanjutnya. Untuk meneruskan jalannya peradaban, sekolah 

mengajarkan pengetahuan formal yang dianggap penting oleh suatu budaya, seperti 

bahasa, sejarah, pemerintahan, ilmu alam, seni, musik dan caranya bertahan hidup 

dalam masyarakat luas. Ketiga, fungsi dari sistem pendidikan adalah untuk 

mengajarkan pengetahuan informal dari suatu budaya. Di sekolah, anak-anak belajar 

tentang perilaku yang pantas dan yang sebagaimana dinyatakan benar, hirarki nilai 

budaya, cara memperlakukan satu sama lain, harapan dalam peran gender, rasa hormat 

dan lain-lain. 

Dalam kelas, komunikasi adalah aktivitas yang paling vital karena itu 

merupakan suatu mekanisme dalam proses belajar. Komunikasi melibatkan berbicara, 
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mendengar dan berpikir kritis. Banyaknya ragam cara manusia berkomunikasi juga 

mempengaruhi paham tidaknya anak-anak terhadap suatu hal. Seperti bedanya seorang 

Amerika yang terus terang dan blak-blakan dengan seorang Asia yang menganggap 

cara bicara yang blak-blakan itu pertanda orang yang tidak mendapatkan pendidikan 

tinggi. 

Walaupun terdapat berbagai perbedaan budaya, manusia akan terus berusaha 

meningkatkan interaksinya untuk meminimalisir munculnya hambatan atau masalah 

yang terjadi sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman terhadap komunikan. 

Terutama masalah perbedaan budaya yang kontras seperti penyampaian pesan kepada 

orang yang berbeda negara, seperti orang yang tinggal di daerah Eropa yang memiliki 

perbedaan bahasa, sikap dan perilaku, serta norma dan etika yang berlaku di negaranya 

dengan orang yang berasal dari Indonesia.  

Hambatan tersebut bisa terjadi karena tidak adanya kesamaan persepsi yang 

biasa disebut dengan miscommunication antara komunikator dengan komunikan. 

Saling memahami dibutuhkan dalam berkomunikasi, namun ketika seseorang 

berhadapan dengan orang lain yang berbeda budaya dan bahasanya, ia akan merasa 

takut dan kaku karena kecemasan ataupun kegelisahan yang timbul. Perasaan ini 

muncul karena orang tersebut takut jika pesan yang disampaikan ke orang lain itu tidak 

dapat dipahami dengan baik. Namun hal ini dapat diminimalisir oleh seseorang yang 

memiliki pikiran yang rasional dan memiliki banyak pengalaman dalam berkomunikasi 

dengan orang lain yang berbeda budaya dan bahasa, sehingga proses komunikasi yang 

akan dihasilkan lebih efektif dan cenderung mampu diterima oleh komunikan. 
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Hambatan yang utama biasanya terjadi dalam komunikasi antarbudaya adalah 

kesalahan persepsi yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan budaya yang 

mempengaruhi proses persepsi. Kesalahan persepsi ini juga berkaitan dengan 

perbedaan konsep kebenaran. Lewis (1996) menggambarkan bagaimana konsep 

kebenaran berbeda antara suatu bangsa dengan bangsa lainnya, yang juga berlaku 

dalam konteks pendidikan. Orang Jerman dan orang Finlandia memandang bahwa 

kebenaran adalah kebenaran. Dalam persepsi orang Cina, kebenaran mutlak itu tidak 

ada. Menurut orang Inggris dan orang Jepang, sesuatu dianggap kebenaran bila tidak 

mengganggu keharmonisan hubungan atau suasana. Di Italia, kebenaran bisa 

dirundingkan. Dalam konteks pendidikan, orang Jepang membungkuk kepada orang 

yang lebih tua sebagai tanda penghormatan, sebaliknya bagi orang Amerika, perilaku 

seperti ini mereka katakan sebagai sikap “gila hormat”. Dalam segi kedisiplinan pun, 

orang Eropa yang memiliki rasa menghargai yang tinggi terhadap waktu tidak akan 

masuk kelas terlambat, sebaliknya dengan orang Indonesia yang masih memegang erat 

prinsip “alon-alon waton kelakon” sehingga kerap kali datang terlambat.  

Individu maupun kelompok yang memasuki lingkungan budaya baru 

selanjutnya akan mengalami proses adaptasi. Akulturasi merupakan suatu proses 

penyesuaian diri atau beradaptasi dengan budaya baru, dimana suatu nilai baru masuk 

ke dalam diri individu tanpa meninggalkan identitas budaya yang lama (Mulyana dan 

Rakhmat, 2006). 

Per tanggal 27 Januari 2019, Kemdikbud.go.id menyatakan bahwa pada tahun 

2017, terdapat 670 mahasiswa asing yang mendapatkan beasiswa dan datang ke 
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Indonesia dan pada tahun 2018, jumlah mahasiswa asing yang diterima meningkat 

menjadi 679 orang dari 94 negara yang berbeda. Hal ini membuktikan bahwa minat 

mahasiswa asing untuk menempuh pendidikan di Indonesia meningkat secara perlahan. 

Peningkatan jumlah masuknya mahasiswa asing ke Indonesia ini juga didukung oleh 

usaha Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Kemenristekdikti serta Direktorat 

Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Pertahanan dengan mempercepat proses 

perizinan dan administrasi mahasiswa asing untuk kuliah di Indonesia (Koran Sindo, 

15/5/2017). 

Universitas Muhammadiyah Malang memiliki 3 program pertukaran 

mahasiswa untuk warga negara asing (WNA), yaitu program Darmasiswa yang 

diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan bekerja sama 

dengan Kementerian Luar Negeri RI; program Kemitraan Negara Berkembang yang 

diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI; dan 

program UMM Internship Grant yang diselenggarakan oleh International Relations 

Office UMM (umm.ac.id, 6/9/2017). Per tanggal 27 Januari 2019, terdapat total 78 

mahasiswa asing yang masuk ke Universitas Muhammadiyah Malang, 23 diantaranya 

adalah peserta program Learn and Teach (sebutan untuk program UMM Internship 

Program dahulu). Lalu pada tahun 2018 jumlah mahasiswa asing yang diterima di 

UMM melejit menjadi total 300 orang dengan 7 diantaranya adalah peserta program 

UMM Internship Program.  

Fenomena yang diambil peneliti adalah hambatan komunikasi antarbudaya 

dalam kegiatan belajar mengajar dengan mahasiswa asing yang berasal dari Eropa dan 
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Asia di Universitas Muhammadiyah Malang dalam studi program UMM Internship 

Grant periode 2018/2019. Adapun tujuan mereka datang ke Indonesia adalah untuk 

belajar bahasa serta kebudayaan Indonesia, khususnya Malang. Program ini diadakan 

dalam rangka mewujudkan visi “international university” UMM dan mempromosikan 

bahasa serta kebudayaan Indonesia terutama di Perguruan-Perguruan Tinggi kepada 

dunia internasional. Setiap mahasiswa asing diberi kesempatan mempelajari budaya 

Indonesia melalui berbagai agenda di Universitas Muhammadiyah Malang seperti 

pentas seni internasional, pameran kuliner internasional, kunjungan ke museum dan 

tempat wisata, serta sesi sharing atau talkshow dengan dosen atau mahasiswa UMM. 

Mereka juga menghadiri kelas Bahasa Indonesia yang diajarkan oleh dosen khusus 

untuk program tersebut. 

Jumlah mahasiswa yang mengikuti program UMM Internship Grant per tahun 

2018/2019 adalah total tujuh orang. Namun yang bersedia untuk menjadi subjek dalam 

penelitian ini hanyalah empat orang; satu orang berasal dari India, satu orang berasal 

dari Iran, satu orang berasal dari Jerman dan satu orang berasal dari Ukrania. Mereka 

mengikuti program ini mulai dari September 2018 hingga Desember 2018 (satu 

semester).  

Peneliti menemukan masalah tersebut ketika bertugas dalam program part-time 

di kantor International Relations Office UMM pada masa semester genap 2017. 

Peneliti juga termasuk sebagai salah satu co-coordinator dalam program UMM 

Internship Grant. Tugas seorang co-coordinator tersebut meliputi pengisian data 

administrasi, pembuatan dan pembagian survey kinerja, dan lain-lain. Pekerjaan part-
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time itulah yang membuat peneliti memiliki intensitas pertemuan tinggi dan mendapati 

keluhan serta kesulitan mereka saat belajar. Para mahasiswa asing tersebut gemar 

bercerita dan berkeluh kesah dengan koordinator di IRO dan part-timer, termasuk 

peneliti. Setelah masa bekerja peneliti usai, peneliti tetap berhubungan dekat dengan 

pihak IRO dan para mahasiswa asing di periode selanjutnya. Atas penemuan keluh 

kesah dan cerita yang didengarkan oleh peneliti, peneliti lalu mengadakan pra-

penelitian dengan metode wawancara singkat kepada mahasiswa asing ,yang kemudian 

disebut sebagai intern-intern, yang bersedia untuk terlibat menjadi subjek dalam 

penelitian ini. 

Dalam pra-penelitian yang diadakan pada minggu ke-empat di bulan Januari 

2019, dari empat orang, hanya ada satu orang yang pertama kali ke Indonesia dengan 

program ini. Tiga orang lainnya pernah ke Indonesia dengan program lain. Dua orang 

hanya pernah ke Indonesia sebagai bagian dari benua Asia (selain Malaysia), tetapi 

tidak dengan dua lainnya.  Empat orang ini mendapat informasi tentang program UMM 

Internship Grant melalui teman mereka. Dua orang dari mereka condong untuk 

mendapatkan pengalaman bekerja dan dua lainnya untuk mendapatkan pengalaman 

baru. Keempat subjek penelitian ini pernah ke Malaysia dan mendapat kesimpulan 

bahwa walaupun disana lebih modern, mereka lebih suka dengan keramahan orang 

Indonesia. Dengan kelanjutan penelitian yang diadakan pada bulan Februari 2019, 

ditemukan beberapa masalah dalam proses komunikasi mereka selama di Universitas 

Muhammadiyah Malang. 
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Peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana para intern tersebut harus 

menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada di Universitas Muhammadiyah Malang 

dan harus bersentuhan langsung dengan budaya lokal beserta norma, bahasa dan 

perilaku yang sama sekali berbeda dengan negara asalnya serta mengatasi hambatan 

yang muncul seiring berjalannya interaksi tersebut.  Seperti dimana mereka tinggal 

selama masa program atau cara mereka berbicara dengan dosen UMM yang tidak serta 

merta menyebut nama dan harus menggunakan kata “Pak” atau “Bu” dalam percakapan 

sehari-hari di lingkungan kampus. Hal-hal tersebut dapat menimbulkan culture shock 

bagi mahasiswa asing dalam program UMM Internship Grant ini. Rasa takut dan 

gelisah muncul dalam benak mereka ketika memasuki negara, budaya, makanan, 

bahasa serta orang baru. Pada kondisi tersebut, mahasiswa-mahasiswa asing ini 

mengalami sebuah proses yang dinamakan transisi kebudayaan sehingga mereka harus 

menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia, terkhususnya Universitas 

Muhammadiyah Malang. Mereka tidak hanya berinteraksi dengan lingkungan UMM 

saja namun juga dengan orang-orang disekitar tempat tinggal mereka. Bahasa yang ada 

di Malang bukan hanya mengadopsi bahasa Indonesia akan tetapi juga dari berbagai 

pendatang seperti mahasiswa yang berasal dari luar pulau, sehingga muncul berbagai 

bahasa Indonesia dengan dialek yang berbeda-beda dan ini berpengaruh terhadap 

keefektifan komunikasi yang dilakukan. 

Dalam hal ini, peneliti ingin memahami lebih lanjut tentang apa saja hambatan 

yang muncul pada proses kegiatan belajar mengajar oleh mahasiswa asing di 

Universitas Muhammadiyah Malang dalam studi program UMM Internship Grant 
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tahun periode 2018/2019 dengan membuat sebuah penelitian dengan judul Hambatan 

Komunikasi Antarbudaya dalam Kegiatan Belajar Mengajar dengan Mahasiswa 

Asing di Universitas Muhammadiyah Malang.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian yang terdapat dalam latar belakang, maka perumusan 

masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu: 

a. Bagaimana hambatan komunikasi antarbudaya terjadi pada mahasiswa asing 

dalam program UMM Internship Grant dalam kegiatan belajar mengajar di 

Universitas Muhammadiyah Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menemukan jawaban dari hambatan komunikasi antarbudaya yang 

muncul dalam kegiatan belajar mengajar dengan mahasiswa asing di Universitas 

Muhammadiyah Malang.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kajian 

dalam rangka pelaksanaan akademik untuk program studi Ilmu Komunikasi 
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di Universitas Muhammadiyah Malang mengenai hambatan komunikasi 

dalam konteks komunikasi lintas budaya kepada masyarakat serta dapat 

digunakan dalam penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan perihal 

penelitian ini. 

b. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan dan wawasan mengenai hambatan komunikasi dalam 

komunikasi lintas budaya di program UMM Internship Grant bagi peserta 

dan civitas akademika di Universitas Muhammadiyah Malang agar tetap 

mempertahankan kelangsungan program dan menjadi bahan evaluasi untuk 

program selanjutnya.   

 


