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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Komunikasi antar budaya pada dasarnya adalah komunikasi biasa. Hanya 

yang membedakanya adalah latar belakang budaya yang berbeda dari orang-orang 

yang melakukan proses komunikasi tersebut. Aspek-aspek budaya dalam komunikasi 

seperti bahasa, isyarat, non verbal, sikap kepercayaan, watak, nilai dan orientasi 

pikiran akan lebih banyak ditemukan sebagai perbedaan besar yang sering kali 

menyebabkan distorsi dalam komunikasi. Namun, dalam masyarakat yang 

bagaimanapun berbedanya kebudayaan. Tetaplah akan terdapat kepentingan-

kepentingan bersama untuk melakukan komunikasi. 

Hubungan antara budaya dalam komunikasi sangat penting dipahami untuk 

memahami komunikasi antar budaya, oleh karena itu melalui pengaruh budayalah 

orang-orang belajar berkomunikasi (Mulyana, 2005: 25). Misalnya seorang yang 

berasal dari Jawa, Jakarta atau dari Medan belajar berkomunikasi. Seperti orang–

orang Jawa, orang–orang betawi dan orang-orang Medan lainnya. Perilaku mereka 

dapat mengandung makna, sebab perilaku mereka tersebut dipelajari dan diketahui 

dan perilaku itu terikat oleh budaya. Orang-orang memandang mereka melalui 

kategori-kategori, konsep-konsep dan label-label yang dihasilkan budaya mereka.   

Dunia Pendidikan di lingkungan perguruan tinggi berbeda dengan pendidikan 

sebelumnya. Perbedaan tersebut bukan hanya terletak pada aspek tempat serta usia 
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saja tetapi juga meliputi perbedaan aspek sosial dan budaya. Secara sosial, pendidikan 

sebelum perguruan tinggi meletakkan pembelajarnya sebagai pihak yang cenderung 

belum memiliki kemandirian dan masih mencari identitas sosial bagi diri mereka. 

Salah satu pihak sivitas akademik yang paling sering mengalami perubahan budaya 

adalah mahasiswa karena setiap mahasiswa yang memasuki lingkungan baru 

perguruan tinggi biasanya kukan setidaknya untuk bisa mendapatkan 2 hal, yakni 

Pertama, dukungan positif yang diharapkan dari lingkungannya, dan kedua, 

menghindari hal-hal negatif yang tidak diinginkan. mereka yangberhasil melakukan 

proses penyesuaian diri dengan baik, positif dan konstruktif akan menjadi pribadi 

yang cenderung berprestasi, baik secara akademik maupun secara sosial. 

Secara sosial setiap individu yang masuk ke fase remaja akhir akan mulai 

memikirkan masa depannya, salah satunya adalah keinginan untuk melanjutkan 

pendidikannya seperti yang dilakukan oleh mahasiswa asal Kupang, Nusa Tenggara 

Timur. Pendidikan kemudian menjadi sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh 

mahasiswa asal Kupang tersebut demi mencapai tujuan hidupnya dimasa yang akan 

datang. Meskipun demi menempuh pendidikan ke tahap selanjutnya, mahasiswa asal 

Kupang tersebut harus berangkat merantau ke Provinsi Jawa Timur, yakni tepatnya di 

Kota Malang yang  belum  pernah  mereka  kunjungi  sebelumnya.  Karena adanya  

motivasi  dari  diri  sendiri  untuk  dapat  belajar  hidup  mandiri, mereka akhirnya 

memutuskan untuk tetap berangkat ke Kota Malang. Besarnya motivasi untuk 

memperoleh pendidikan bagi mahasiswa asal Kupang ini sejalan dengan hierarki 

kebutuhan yang diungkapkan oleh Abraham Maslow. Maslow adalah seorang 
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psikolog humanistik yang berpendapat bahwa pada setiap diri seseorang terdapat lima 

hierarki kebutuhan, antara lain: kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, 

kebutuhan dicintai dan mencintai, kebutuhan akan harga diri (self esteem), serta 

kebutuhan akan aktualisasi diri (Robbins, 2001: 93-94). 

Kebutuhan seseorang untuk memperoleh pendidikan serta untuk dapat belajar 

hidup mandiri masuk kedalam kebutuhan akan harga diri (self esteem). Karena dalam 

mencapai kebutuhan akan harga diri itu seseorang akan  belajar  mencapai  tujuannya  

agar  dapat  terus  maju  dan  dapat dilakukan  dengan  cara  belajar  memenuhi  

kebutuhan  kekuatan, penguasaan,  kompetensi,  kepercayaan  diri,  serta  untuk  

dapat  hidup mandiri. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan kuat bagi mahasiswa 

asal Kupang untuk tetap berangkat menuju Kota Malang serta melanjutkan 

pendidikannya di Universitas-Universitas yang ada di Kota Malang. 

Kota Malang merupakan salah satu daerah otonom dan merupakan kota besar 

kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Sebagai kota besar, Malang ternyata 

tidak lepas dari permasalahan sosial dan lingkungan. Kota yang pernah dianggap 

mempunyai tata kota yang terbaik di antara kota-kota Hindia Belanda ini, kini banyak 

dikeluhkan warganya seperti kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas, suhu udara 

yang mulai panas, sampah yang berserakan atau harus merelokasi pedagang kaki lima 

yang memenuhi alun-alun kota. Namun terlepas dari berbagai permasalahan tata 

kotanya, pariwisata Kota Malang mampu menarik perhatian tersendiri karena 

merupakan kota pendidikan. 
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Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan, pada masa sekarang ada 

banyak pilihan Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta yang 

berada di Kota Malang, Perguruan tinggi (PT) merupakan lembaga pendidikan tinggi, 

dan memang betul-betul “tertinggi”. Semakin banyak nama Perguruan Tinggi 

bermunculan saat ini berujung pada banyaknya jumlah lulusan sarjana di setiap 

tahunnya sehingga memunculkan daya tarik kepada calon mahasiswa baru dari luar 

daerah Kota Malang itu sendiri bahkan sampai diluar Provinsi Jawa Timur. Tercatat 

ada  50 perguruan tinggi Negeri dan Swasta yang tersebar di Kota Malang. Beberapa 

Universitas Unggulan yang menempati posisi 50 Besar Universitas Terbaik di seluruh 

Indonesia diantaranya adalah Universitas Brawijaya, Universitas Muhammadiyah 

Malang, Universitas Islam Negeri Malang, dan Universitas Negeri Malang. 

Keberhasilan adaptasi mahasiswa sangat ditentukan oleh berbagai macam 

faktor. Dalam hal ini, komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam 

membangun daya adaptasi sebagaimana yang diharapkan. Patut diduga bahwa 

berhasil-tidaknya setiap mahasiswa di pendidikan tinggi sangat ditentukan oleh 

kemampuannya berkomunikasi untuk beradaptasi dengan lingkungan kampusnya. 

Mahasiswa perantauan merupakan pendatang di sebuah daerah dengan latar belakang 

budaya yang berbeda dari daerah asalnya. Saat berada di daerah baru, biasanya 

mahasiswa perantauan akan bergabung dalam sebuah ikatan mahasiswa berbasis 

etnisitas. Ikatan mahasiswa berbasis etnisitas ini bertujuan untuk menyatukan 

mahasiswa perantauan. Namun, ikatan mahasiswa berbasis etnisitas ini terkesan 

eksklusif, tertutup dan tidak mau berinteraksi dengan budaya di luar ikatan 
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mahasiswa berbasis etnisitas. Kesan esklusif dan tertutup rentan terhadap konflik 

dengan host culture.  

Sehingga demikian latar belakang penelitian ini sendiri adalah kesadaran 

untuk mempelajari budaya Indonesia yang beragam dan menarik untuk dipelajari, 

peneliti memilih mahasiswa Nusa Tenggara Timur yang sedang menyelesaikan 

perkuliahan di kota Kota Malang sebagai objek penelitian. Dalam berkomunikasi 

dengan konteks keberagaman kebudayaan kerap kali menemukan masalah atau 

hambatan-hambatan yang tidak diharapkan sebelumnya. Misalnya saja dalam 

penggunaan bahasa, lambang-lambang, nilai atau norma masyarakat, dan lain 

sebagainya. Padahal syarat terjalinnya hubungan itu tentu saja harus ada saling 

pengertian dan pertukaran informasi atau makna antar satu dengan lainnya. Berbagai 

pendatang dengan suku yang berbeda mendominasi kota Kota Malang. Pendatang 

yang tinggal dalam jangka waktu yang lama akan berinteraksi dan bersosialisasi 

dengan masyarakat asli Kota Malang. Dengan adanya latar belakang kebudayaan 

yang berbeda maka dari itulah dapat menimbulkan kesalahpahaman bagi masyarakat 

pendatang dalam memahami dan menyesuaikan diri dengan kebudayaan yang ada di 

Kota Malang. 

Untuk menghadapi hal tersebut sebagai pendatang harus bisa berdapatasi. 

Dimana dalam segi bahasa misalnya, dalam sehari hari bagi orang Nusa Tenggara 

Timur biasa menggunkan bahasa Melayu Kupang namun karena di Kota Malang 

haruslah bisa mengerti bahasa Jawa yang biasa orang sekitar gunakan sebagai bahasa 

sehari hari dan hal tersebut sangat asing bagi oaring Nusa Tenggara Timur. Dalam 
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segi agama misalnya, mayoritas peduduk Nusa Tenggara Timur adalah beragama 

katolik sedangkang untuk di Kota Malang penduduk mayoritas beragama Islam jadi 

akan terjadi kesenjangan namun kita harus bisa bertoleransi untuk menghadapi hal 

tersebut. Dalam segi kebudayaan / adat misalnya, bagi masyarakat Nusa Tenggara 

Timur yang biasanya yang lebih menonjolkan sikap kesederhaan serta kearifan dan 

menjujung tinggi nenek moyang, namun di Kota Malang sangat berbeda budayanya, 

haruslah kita saling menghargai dan memahami. Serta hal yang paling menonjol 

adalah sudut pandang orang Jawa terhadap orang Nusa Tenggara Timur yang dikenal 

keras, suka mabuk, berwarna kulit lebih gelap dan sebagainya, sehingga bagi kami 

sebagai warga pendatang khususnya dari Indonesia Timur haruslah lebih berlapang 

dada karena mereka belum mengenal siapa kami dan tidak semua anggapan meraka 

benar.  

Maka dari itu proses adaptasi akan dilalui oleh seseorang hingga dapat 

menyesuaikan diri dengan lingkungan dan merasa nyaman untuk beraktivitas. 

Hambatan perbedaan lingkungan fisik seperti cuaca dan lingkungan sosial budaya 

merupakan hambatan yang dilalui dalam fase adaptasi. Berdasarkan uraian latar 

belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul 

“KOMUNIKASI DALAM ADAPTASI BUDAYA PADA MAHASISWA RANTAU 

DI MALANG (Studi Pada Organisasi Mahasiswa Daerah Kupang di Kota Malang)”. 

1.2. Rumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Apa saja hambatan-hambatan sosial budaya yang dihadapi oleh Mahasiswa 

Kupang selama kuliah di Kota Malang? 

2. Bagaimana adaptasi sosial budaya yang dilakukan oleh Mahasiswa Kupang 

agar dapat bertahan dan beradaptasi di lingkungan Organisasi Mahasiswa Daerah 

Kupang di Kota Malang? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah:   

1. Untuk mengetahui apa saja hambatan sosial budaya yang dihadapi oleh 

Mahasiswa Kupang selama kuliah di Kota Malang. 

2. Untuk mengetahui bagaimana strategi adaptasi sosial budaya yang dilakukan 

oleh Mahasiswa Kupang agar dapat bertahan dan beradaptasi di lingkungan 

Organisasi Mahasiswa Daerah Kupang di Kota Malang. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis 

maupun secara praktis.  

1. Secara teoretis manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:  
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a. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca, sebagai hasil dari 

pengamatan langsung tentang strategi adaptasi mahasiswa Nusa Tenggara 

Timur yang berkuliah di Universitas-Universitas di Kota Malang terutama 

konsentrasi tentang kajian Ilmu Sosial dan Ilmu Politik mengenai adaptasi 

sosial budaya.  

b. Dapat dijadikan sebagai bahan acuan di bidang penelitian sejenis atau 

sebagai bahan pengembangan apabila akan dilakukan penelitian lanjutan yang 

berkaitan dengan adaptasi sosial budaya.  

c. Kajian ini dapat menambah pengetahuan di bidang Ilmu Komunikasi 

mengenai pendidikan multikulural tentang strategi adaptasi sosial budaya.  

2. Secara praktis manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:  

a. Berguna untuk memberikan masukan bagi pemerintah atau menteri 

pendidikan agar lebih memperhatikan kebutuhan mahasiswa-mahasiswa 

terutama dari daerah Indonesia Timursehingga dapat diketahui hambatannya 

dalam menyesuaikan diri di lingkungan baru agar dapat dicarikan solusinya.  

b. Dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa yang ingin berkuliah di 

Kota Malang agar dapat beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda dari 

lingkungan awal tempat tinggalnya.  
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c. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat akan pentingnya 

pendidikan dan masalah multikultural yang ada di Indonesia dengan adanya 

mahasiswa dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. 

d. Untuk mengetahui cara beradaptasi mahasiswa perantauan yang tergabung 

dalam ikatan mahasiswa berbasis etnisitas, kendala yang dihadapi mahasiswa 

perantauan selama beradaptasi dan memahami penerimaan host culture 

terhadap budaya minoritas mahasiswa perantauan. Upaya menjawab 

permasalahan dan tujuan penelitian dilakukan dengan paradigma interpretif 

dengan menggunakan metode analisis fenomenologi 


