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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pendidikan sebagai Kebutuhan Dasar Manusia 

Pendidikan adalah proses pewarisan nilai dan pengalaman dalam artian positif 

untuk mengembangkan peserta didik agar memiliki bekal dalam hidupnya baik dalam 

kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial. Pendidikan baik formal maupun non 

formal adalah sarana untuk pewarisan kebudayaan. Setiap masyarakat mewariskan 

kebudayaannya kepada generasi selanjutnya agar tradisi kebudayaannya tetap hidup 

dan berkembang,  melalui  pendidikan.  Pendidikan  dapat  diartikan  sebagai segala 

usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin 

perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan (Purwanto, 2002: 3). 

Pendidikan  merupakan  salah  satu  kebutuhan manusia,  terutama  bagi 

remaja.   Karena   dalam   kenyataan   hidupnya   remaja   membutuhkan suatu proses   

belajar yang   memungkinkan   dirinya   untuk   menyatakan eksistensinya secara utuh 

dan seimbang. Manusia tidak dirancang untuk dapat hidup secara langsung tanpa 

proses belajar terlebih dahulu untuk memahami  jati  dirinya  dan  menjadi  dirinya.  

Dalam proses belajar itu seseorang saling tergantung dengan orang lain. Proses 

belajar dimulai dengan  orang terdekatnya,  yang selanjutnya proses belajar itulah  

yang menjadi basis pendidikan.  

Karena pendidikan merupakan suatu kebutuhan dasar bagi manusia, maka 

setiap  manusia berhak  mendapatkan pendidikan  yang layak.  Terutama, bagi remaja 
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yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.  Hal  inilah  yang  

menyebabkan  remaja-remaja asal Kupang, Nusa Tenggara Timur yang telah lulus 

SMA kemudian melanjutkan jenjang pendidikannya ke bangku kuliah kemudian 

memutuskan untuk berangkat ke Provinsi Jawa Timur dan menempuh pendidikan di 

Universitas-Universitas di Kota Malang. Kebutuhan dasar manusia lewat pendidikan 

juga sesuai dengan hierarki kebutuhan Abraham Maslow. 

2.2. Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow 

Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh 

manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis yang 

bertujuan untuk mempertahakan kehidupan dan kesehatan, salah satunya adalah 

pendidikan. 

Hierarki   kebutuhan   Abraham   Maslow   (Robbins,   2001:   93-94)   ini 

kemudian  menyatakan  bahwa setiap  manusia memiliki lima kebutuhan dasar yaitu: 

1. Kebutuhan fisiologis, yang merupakan kebutuhan paling dasar pada 

manusia seperti pemenuhan kebutuhan akan oksigen, makanan, minuman, 

istirahat, tidur, keseimbangan suhu tubuh, aktivitas dan kebutuhan dasar 

lainnya. 
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2. Kebutuhan rasa aman dan perlindungan, dibagi menjadi perlindungan fisik 

dan   perlindungan   psikologis.   Perlindungan   fisik,   meliputi perlindungan 

dari ancaman terhadap tubuh dan kehidupan seperti kecelakaan,  penyakit,  

bahaya  lingkungan  dan  lainnya.  Sedangkan perlindungan psikologis 

meliputi, perlindungan dari ancaman peristiwa atau pengalaman baru atau 

asing terhadap kejiwaan seseorang. 

3. Kebutuhan rasa cinta, yaitu kebutuhan untuk memiliki dan dimiliki, 

memberi dan menerima kasih sayang, kehangatan, persahabatan, dan 

kekeluargaan. 

4. Kebutuhan akan harga diri dan perasaan dihargai oleh orang lain serta 

pengakuan dari orang lain. Pada tahap kebutuhan ini seseorang akan mulai 

menunjukkan kompetensi, kepercayaan diri, serta dapat hidup mandiri. 

Kebutuhan akan harga diri ini juga menajdi dasar bagi seseorang untuk 

menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta dapat hidup mandiri 

yang bertujuan ingin diakui dan dihargai oleh orang lain. 

5. Kebutuhan  aktualisasi  diri,  merupakan  kebutuhan  tertinggi  dalam 

hierarki Abraham Maslow, yang berupa kebutuhan untuk berkontribusi 

kepada orang lain atau lingkungan serta mencapai potensi diri sepenuhnya.  

Agar dapat  lebih  jelasnya,  hierarki  kebutuhan  Abraham  Maslow  akan 

dijelaskan dalam gambar 2.1: 
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Kemudian, lima kebutuhan dasar Maslow inilah yang menjadi pertimbangan 

mahasiswa asal Kupang yang termasuk dalam kategori remaja akhir untuk merantau 

ke Provinsi Jawa Timur. Kebanyakan dari mahasiswa asal Kupang tersebut untuk 

memilih Kota Malang sebagai tempat untuk melanjutkan pendidikannya, hal yang 

mendasari mereka untuk migrasi ke Kota Malang ialah  keinginan  untuk  dapat  

hidup mandiri dan memperoleh pendidikan ke jenjang selanjutnya. 

Motivasi ini sesuai dengan hierarki kebuhan Maslow pada tahapan esteem 

needs atau kebutuhan akan harga diri, dan perkembangan sosial remaja akhir yang 

kemudian membuat mereka memutuskan untuk migrasi ke Kota Malang dan 

melanjutkan kuliahnya di Universitas-Universitas di Kota Malang. 
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2.3   Remaja dalam Pengambilan Keputusan Migrasi 

2.3.1      Perkembangan Sosial Remaja 

Salah satu tugas perkembangan remaja yang sulit adalah yang berhubungan 

dengan penyesuaian sosial. Remaja harus menyesuaikan diri  dengan  lawan  jenis  

dalam  hubungan  yang  sebelumnya  belum pernah ada dan harus menyesuaikan 

dengan orang dewasa diluar lingkungan   keluarga   dan   sekolah   (Hurlock,   1992:   

213). Untuk mencapai tujuan dari pola sosialisasi dewasa, remaja harus 

banyakmembuat penyesuaianbaru. Penyesuaian diri tersebut diiringi dengan 

meningkatnyapengaruh kelompok sebaya, perubahan dalam perilaku sosial, 

pengelompokan sosial yang baru,nilai-nilai baru dalam seleksi persahabatan, nilai-

nilai baru dalam dukungan dan penolakan sosialdan nilai-nilai baru dalam seleksi 

pemimpin. 

Remaja  lebih  banyak  berada  diluar  rumah  bersama  dengan  teman- teman 

sebaya sebagai kelompok, maka pengaruh teman-teman sebaya pada sikap, 

pembicaraan, minat, penampilan dan perilaku lebih besar dari pada pengaruh 

keluarga. Sifat keremajaan akan selalu maju, dan pengaruh kelompok sebayapun 

mulai akan berkurang. Hal ini disebabkan karena adanya dua faktor (Hurlock, 1992: 

214) yaitu: 

a. Sebagian besar remaja ingin jadi individu yang berdiri diatas kaki sendiri, 

daningin dikenal sebagai individu yang mandiri. 
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b. Timbul dari akibat pemilihan sahabat, remaja tidak lagi berminat dalam  

berbagai  kegiatan  seperti  pada  waktu  berada  pada  masa kanak-kanak.  Karena 

kegiatan  sosial  kurang  berarti  dibandingkan dengan persahabatan pribadi yang 

lebih erat, maka penagruh kelompok sosial yang besar menjadi kurang menonjol 

dibandingkan pengaruh teman-teman. 

2.3.2    Pembentukan Stereotip Etnik Melalui Media Massa 

Media massa sangat efektif dalam menciptakan stereotip, karena sumber 

informasi  yang  diperoleh  masyarakat  terkadang  hanya  diperoleh  dari media 

massa. Selain itu juga, media massa sering menyajikan pandangan atau gambaran 

yang menyimpang dari berbagai kelompok etnik. Stereotip adalah generalisasi 

terhadap kelompok etnik yang menyangkut sifat-sifat yang   dimiliki   kelompok   

etnik   tersebut,   namun   sifat-sifat   tersebut dikenakan secara tidak tepat (Taylor 

dan Moghaddam, 1994: 162). 

Stereotip terbentuk dari keyakinan-keyakinan yang dimiliki tentang atribut 

seseorang, biasanya tentang sifat-sifat kepribadian namun lebih sering tentang 

perilaku kelompok orang. Stereotip merupakan cara ekonomis untuk melihat dunia 

secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan individu tidak dapat sekaligus mengalami 

dua event yang berbeda dalam tempat yang berbeda yang dapat dilakukan secara 

bersamaan. Karenanya manusia kemudian bersandar pada testimoni orang lain untuk 

memperkaya pengetahuannya mengenai lingkungan sekitar (Leyen, 1994: 11).  
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Setiap etnik yang ada di Indonesia, memiliki stereotip atau prasangka 

mengenai  orang-orang  dari  kelompok  tertentu.  Sebagian  orang menganggap 

segala bentuk stereotip berbentuk negatif, padahal faktanya stereotip dapat berupa 

prasangka positif. Stereotip jarang sekali bersifat akurat,   biasanya   hanya   memiliki   

dasar   yang   benar,   atau   bahkan sepenuhnya dibuat-buat. 

Adapun contoh stereotip beberapa etnik di Indonesia ialah: 

Etnik Batak: cara bicara masyarakat beretnik Batak memiliki suara yang 

keras. Selain itu dikenal sebagai pemberani dan agresif, merekasangat berani 

mengemukakan pendapat sendiri walaupun berada didalam kedudukan minoritas. 

Etnik Jawa: adapun stereotip yang dimiliki oleh masyarakat beretnik Jawa 

ialah lamban dan masa bodoh. Selain itu, etnik Jawa juga dikenal dengan sikap sopan 

santun dan halus. 

Etnik Tionghoa: mereka terkenal dengan sifat rajin, ulet, dan serius. Hal ini 

dikarenakan etnik Tionghoa sudah mulai merantau sejak ratuasan tahun yang lalu di 

Indonesia. Oleh karena itu, mereka terkenal ulet dan rajin dalam memulai suatu 

usaha. 
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2.4   Komunikasi Antar Budaya dalam Adaptasi 

2.4.1 Pengertian Komunikasi Antar Budaya 

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi melalui simbol-simbol 

dengan tujuan  memperoleh  kesamaan  pemikiran  atau  untuk mempengaruhi 

tingkah laku. Sedangkan budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan 

dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke 

generasi. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang 

berbeda budaya dan menyesuaikan perebedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa 

budaya itu dipelajari.   Komunikasi antarbudaya ialah komunikasi antarpribadi yang 

dilakukan oleh mereka yang memiliki latar belakang kebudayaan berbeda. 

Komunikasi antarbudaya terjadi ketika anggota dari satu budaya tertentu memberikan 

pesan kepada anggota dari budaya yang lain. Lebih tepatnya, komunikasi antar 

budaya melibatkan interaksi antara orang-orang yang persepsi budaya dan sistem 

simbolnya cukup berbeda dalam suatu komunikasi (Liliweri, 2007:9).  

Dalam membahas proses komunikasi antarbudaya, ada beberapa pendekatan 

yang dapat diuraikan menurut (Liliweri 2001:339-340) antara lain : 

1. Pendekatan historis 

Pendekatan historis merupakan pendekatan yang lebih mengandalkan catatan 

sejarah warisan suatu kelompok etnik. Setiap kelompok etnik seolah-olah merasa 
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bebas menginterpretasi diri sebagai suku yangbesar dan terhormat. Sehingga mereka 

harus menjadi superior dan mendominasi  status  dan  peran  dalam  bidang  sosial,  

politik,  dan ekonomi.  Akibatnya  kelompok  etnik  superior  menciptakan  kondisi 

untuk mendominasi status dan peran dan menjadi etnik lain secara interior. 

2. Pendekatan sosial budaya 

Pendekatan   sosial   budaya   menekankan   bahwa   kehadiran   antar 

kelompok  etnik  merupakan  akibat  mobilitas  bekas  yang  melanda mereka.   

Mobilitas   yang   bebas   itu   justru   selalu   menjadi   dalam masyarakat majemuk, 

seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Lohman dalam  Liliweri  (2001:340)  

menurut  mereka  semakin  tidakpasti  dan tidak menentu. Gejala-gejala itu 

ditunjukkan antara lain pengangguran dan   kriminalitas   yang   menekan   psikologi   

masyarakat   majemuk. Individu yang tidak tahan akan menemukan diri mereka 

hanya dalam suatu lingkungan yang aman. Satu-satunya tempat afiliasi adalah 

regerence group, termasuk kelompok etnik.  

3. Pendekatan situsional 

Pendekatan situsional berasumsi bahwa etnik merupakan masalah situsional 

karena terjadi pada tempat dan waktu tertentu dalam masyarakat  kota atau desa.  Hal  

ini  berpengaruh  terhadap  sikap  dan perilaku etnik dan ras tertentu. Sebagai contoh, 

segregasi pemukiman, pembagian kerja, penguasaan wilayah, pemisahan 

pemanfaaatan sarana dan prasarana sosial, sampai tindakan diskriminasi berdasarkan 

etnik terjadi karena keadaan yang memaksa. 
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4.   Pendekatan psikodinamik 

Pendekatan psikodinamik berasumsi bahwa suatu etnik terjadi karena 

kelompok etnik yang merasa frustasi sehingga mudah sekali membuat prasangka 

etnik. Sikap prasangka selalu dimiliki oleh orang yang secara psikologis cemas 

karena kepribadian tertutup, ambigu, tidak tahan, bahkan tidak toleran terhadap 

perbedaan. Memiliki kebutuhan- kebutuhan yang tidak dipenuhi, berpikir negatif, 

terlalu dogmatis, dan konservatif. 

5.   Pendekatan fenomologis 

Pendekatan ini berasumsi bahwa suatu etnik ditentukan oleh factor individual 

tertentu, yang mengajarkan orang untuk berpikir dan berbuat sesuatu terhadap orang 

lain.  

6. Pendekatan objek 

Pendekatan objek merupakan pendekatan terhadap kasus demi kasus yang  

membangkitkan  prasangka.  Misalnya  mengapa  ada  perbedaan etnik dan  

prasangka.  Jadi,  pendekatan ini  merupakan  untuk mendekatkan diri agar 

mendapatkan objek yang nyata. 

Teori adaptasi budaya menurut Young Yun Kim (2008) mengacu pada salah 

satu teori komunikasi antar budaya atau teori komunikasi lintas budaya yang 

dibangun berdasarkan premis bahwa seorang individu adalah sebuah sistem terbuka 

yang akan berevolusi dengan lingkungan sosial budaya di sekitarnya. Teori adaptasi 
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budaya berpendapat bahwa setiap individu akan melewati beberapa tahapan adaptasi 

budaya atau asimilasi yaitu enkulturasi, dekulturasi, dan akulturasi Teori ini dikritik 

oleh beberapa peneliti lain karena dipandang tidak efektif dalam menjelaskan proses 

adaptasi budaya yang begitu kompleks. 

Menurut Young Yun Kim yang dimaksud dengan adaptasi budaya adalah 

proses jangka panjang yang dilakukan oleh individu untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya melalui pembelajaran dan pertukaran komunikatif hingga dirinya 

merasa nyaman di lingkungan yang baru. Teori adaptasi budaya dirumuskan oleh 

Kim untuk menggambarkan proses adaptasi budaya dan menjelaskan struktur proses 

adaptasi budaya serta berbagai variabel penting yang mempengaruhi tingkatan 

dimana seseorang kemudian mengadaptasi budaya baru dan budaya yang tidak 

dikenal. 

2.4.2    Komunikasi Antar Pribadi 

Komunikasi antarpribadi atau lebih dikenal dengan komunikasi interpersonal, 

terdiri dari dua kata yaitu inter dan personal. Inter berasal dari awalan antar, yang 

berarti antara sedangkan personal berarti orang, dengan  demikian  komunikasi  

antarpribadi  secara  harfiah  berarti komunikasi yang terjadi antara orang-orang. 

Proses komunikasi antarpribadi cenderung berlangsung secara dialogis dan 

bentuk komunikasi yang menunjukkan terjadinya interaksi. Orang-orang yang terlibat 

dalam komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi yang berbentuk ganda, 

dimana mereka secara bergantian sebagai pembicara dan pendengar. 
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Marry B. Cassata dan Molefi K. Asante (Mulyana, 2004: 76) merancang 

konteks komunikasi antar pribadi sebagai suatu keterlibatan komunikator yang 

independen dengan pesan pribadi atau terbatas, salurannya vokal, terdiri dari 

khalayak individu atau kelompok kecil lalu memperoleh umpan balik dengan segera 

dikarenakan kontaknya yang primer.  

Adapun tiga cara pendekatan utama tentang pemikiran komunikasi antar 

pribadi berdasarkan: 

1.    Komponen-komponen utama 

Komunikasi antar pribadi berlangsung, bila pengirim menyampaikan 

informasi berupa kata-kata kepada penerima dengan menggunakan medium suara 

manusia (Bittner, 1985: 10). 

2.    Hubungan diadik 

Hubungan diadik mengartikan komunikasi antarpribadi sebagai komunikasi 

yang berlangsung antara dua orang yang mempunyai hubungan  mantap  dan  jelas.  

Menurut  sifatnya,  komunikasi  antar pribadi dibedakan menjadi (dua) macam, yaitu 

komunikasi diadik (dyadic communication) dan komunikasi kelompok kecil (small 

group communication). Komunikasi diadik merupakan proses komunikasi yang 

berlangsungantara  dua orang dalam  situasi  yang tatap  muka. Dimana seseorang  

yang menjadi komunikator yang menyampaikan pesan   dan   yang   menjadi   

komunikan   yang   menerima   pesan. Komunikasi diadik dapat dilakukan dalam tiga 

bentuk, percakapan, dialog dan wawancara. Sedangkan komunikasi kelompok kecil 
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adalah proses komunikasi yang berlangsung antar tiga orang atau lebih secara tatap 

muka, dimana anggota-anggotanya saling berinteraksi satu sama lain (Cangara 

2007:32). 

Komunikasi antar pribadi dapat dilihat dari dua sisi sebagai perkembangan 

dari komunikasi impersonal dan komunikasi pribadi atau   intim.   Oleh   karena   itu,   

derajat   komunikasi   antar   pribadi berpengaruh terhadap keluasan dan kedalaman 

informasi sehingga merubah sikap. 

3.   Pengembangan 

Komunikasi antar pribadi dapat dilihat dari dua sisi sebagai perkembangan 

dari komunikasi impersonal dan komunikasi pribadi atau intim. Oleh karena itu, 

derajat komunikasi antar pribadi berpengaruh terhadap keluasan dan kedalaman 

informasi sehingga merubah sikap. 

Komunikasi antar pribadi menjadi salah satu bentuk komunikasi yang 

dilakukan mahasiswa asal Kupang sebelum dan sesudah tiba di Kota Malang. Hal ini 

dikarenakan komunikasi antarpribadi dianggap paling kuat nuansa psikologisnya 

dibandingkan dengan bentuk komunikasi yang lain. Setelah tiba di Kota Malang, 

mahasiswa asal Kupang melakukan proses adaptasi yang diawali dengan komunikasi 

antar pribadi. Komunikasi antar pribadi yang dilakukan mahasiswa asal Kupang 

tersebut bertujuan untuk mengurangi kecemasan dan hambatan yang ada pada 

dirinya. Selain itu juga, komunikasi antarpribadi dianggap dapat menyentuh nuansa-

nuansa komunikasi antarbudaya karena dilakukan secara langsung atau tatap muka.  
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2.4.3 Model Komunikasi Antarbudaya 

Model Komunikasi William B. Gudykunst dan Young Yun Kim merupakan 

model komunikasi antarbudaya, yakni komunikasi antara orang-orang yang berasal 

dari budaya yang berlainan, atau komunikasi dengan orang asing (stranger). Model 

komunikasi ini pada dasarnya sesuai untuk komunikasi tatap-muka, khususnya antara 

dua orang. Meskipun model ini disebut model komunikasi antarbudaya atau model 

komunikasi dengan orang asing, model komunikasi tersebut dapat mempresentasikan 

komunikasi antara siapa saja, karena pada dasarnya tidak ada dua orang yang 

mempunyai budaya, sosiobudaya dan psikobudaya yang persis sama (Mulyana, 2011: 

169). 

Menurut Gudykunst dan Kim, penyandian pesan dan penyandian-balik pesan 

merupakan suatu proses interaktif yang dipengaruhi oleh filter- filter konseptual yang 

dikategorikan menjadi faktor-faktor budaya, sosiobudaya, psikobudaya dan faktor 

lingkungan. Lingkaran paling dalam, yang mengandung interaksi antara penyandian 

pesan dan penyandian-balik pesan, dikelilingi tiga lingkaran lainnya yang  
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mempresentasikan pengaruh budaya, sosiobudaya dan psikobudaya. Masing-masing 

peserta komunikasi, yakni orang A dan orang B, dipengaruhi budaya, sosiobudaya 

dan psikobudaya, berupa lingkaran-lingkaran dengan garis yang terputus-putus. Garis 

terputus-putus itu menunjukkan bahwa budaya, sosiobudaya dan psikobudaya itu 

saling berhubungan atau saling mempengaruhi. Kedua orang yang mewakili model 

juga berada dalam suatu kotak dengan garis terputus-putus yang mewakili pengaruh 

lingkungan. Garis terputus-putus yang membentuk kotak tersebut menunjukkan 

bahwa lingkungan tersebut bukanlah suatu sistem tertutup atau terisolasi. 

Kebanyakan komunikasi antara orang- orang  berlangsung  dalam  suatu  lingkungan  

sosial  yang  mencakup orang-orang lain yang juga terlibat dalam komunikasi. 
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2.4.4    Komunikasi Kelompok 

Komunikasi   kelompok   adalah   komunikasi   yang   berlangsung   antara 

beberapa  orang    dalam  suatu  kelompok  “kecil”  seperti  dalam  rapat, pertemuan, 

konperensi dan sebagainya (Anwar Arifin, 1984: 14). Komunikasi  kelompok  

dianggap  sebagai  interaksi  secara  tatap  muka antara tiga orang atau lebih, dengan 

tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan 

masalah, yang mana anggota- anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi 

anggota-anggota yang lain secara tepat (Michael Burgoon dalam Wiryanto, 2005: 

184). Kedua definisi komunikasi kelompok di atas mempunyai kesamaan, yakni 

adanya komunikasi  tatap  muka,  peserta  komunikasi  lebih  dari  dua orang,  dan 

memiliki susunan rencana kerja tertentu untuk mencapai tujuan kelompok. Dalam  

tatanan  kehidupan  masyarakat  ada  kelompok-kelompok  yang terbentuk dalam 

rangka menghimpun usaha-usaha untuk mencapai tujuan bersama,   kelompok-

kelompok   yang   ada   di   tengah   masyarakat   itu diklasifikasi  dalam  berbagai  

macam  kelompok  (Abdulsyani,  2007:105-113) yaitu: 

1.    Kelompok kekerabatan 

Dalam kehidupan masyarakat yang masih sederhana yang memiliki jumlah  

anggota  terbatas,  biasanya  hubungan  antara  masing-masing anggotanya saling 

mengenal secara mendalam. Yang menjadi dasar kekuatan ikatan  kelompok  

semacam  ini  adalah  sistem  kekerabatan yang   terdiri   dari   anggota   keluarga,   

termasuk   pula   atas   dasar persamaan  pekerjaan  atau  status  sosial  dalam  
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masyarakat.  Ukuran yang paling utama bagi kelompok kekerabatan ini adalah bahwa 

individu lebih dekat atau tertarik dengan kehidupan keluarga, tetangga atau individu 

lain yang dianggap dapat berfungsi membina kerukunan- kerukunan sosial dalam 

kehidupan mereka. 

2.   Kelompok utama dan kelompok sekunder 

Kelompok  utama  dan  kelompok  sekunder,  oleh  banyak  para  ahli sering 

disebut sebagai primary group dan secondary group. Secara sosiologis kelompok ini 

sering disebut sebagai “we feeling”, dimana perasaan memiliki anggota terhadap 

kelompok ini sangat besar. Para anggotanya saling membagi pengalaman, berencana 

dan memecahkan masalah bersama serta berusaha bersama dalam memenuhi 

kebutuhan bersama. Agar dapat lebih jelas, maka dibawah ini dikutip beberapa 

perbedaan antara kelompok primer dan kelompok sekunder sesuai pendapat Rogers, 

yaitu: 

a. Kelompok primer; ukuran kecil seringkali lebih kecil dari 20 atau 30 orang 

anggota, hubungan bersifat pribadi dan akrab diantara anggota, lebih mengutamakan 

komunikasi tatap muka, lebih permanen dan para anggota berada bersama dalam 

periode waktu yang relatif panjang, para anggota saling mengenal secara baik dan 

mempunyai   perasaan   loyalitas   yang   kuat,   bersifat   informal, keputusan dalam 

kelompok lebih bersifat tradisional dan kurang rasional. 

b. Kelompok sekunder; ukuran besar, hubungan bersifat tidak pribadi dan  

jauh  antara  sesame  anggota,  sedikit  saja  komunikasi  tatap muka, bersifat 
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temporer dan para anggota berada bersama dalam waktu yang relatif singkat, anggota 

tidak saling mengenal secara baik, bersifat formal, keputusan-keputusan dalam 

kelompok lebih rasional dan menekankan pada efisensi. 

3.    GeJuninschaft dan Gesellschaft 

GeJuninschaft dan Gesellschaft adalah pokok pikiran tentang kelompok 

masyarakat yang dicetuskan oleh Ferdinand Tonnies. GeJuninschaft adalah bentuk 

kehidupan bersama dimana anggota- anggotanya diikat oleh hubungan batin yang 

murni, bersifat alamiah dan besifat kekal. Dasar dari hubungan itu adalah rasa cinta 

dan rasa kesatuan batin yang memang telah dikodratkan. Bentuk kelompok 

geJuninschaft dapat juga dijumpai pada masyarakat desa atau masyarakat yang 

tergolong sederhana. Didalam geJuninschaft apabila terjadi perselisihan atau 

pertentangan paham, maka penyelesaiannya tidak cukup dilakukan atas nama pribadi, 

akan tetapi menjadi urusan bersama  atas  dasar  nama  kelompok.  Sementara  itu  

yang  disebut sebagai  Gesellschaft  adalah  kelompok  yang  didasari  atas  ikatan 

lahiriah yang jangka waktunya hanya terbatas. Gesellschaft hanya bersifat sebagai 

suatu bentuk pikiran belaka serta struktur-strukturnya bersifat mekanis sebagaimana 

dapat diumpamakan dengan sebuah mesin. 
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4.    Kelompok formal dan kelompok informal 

Kelompok  formal  adalah  kelompok-kelompok  yang  sengaja diciptakan dan 

didasarkan pada aturan-aturan yang tegas. Aturan- aturan   yang   ada   dimaksudkan   

sebagai   sarana   untuk   mengatur hubungan antar anggotanya didalam setiap usaha 

mencapai tujuannya. Status-status yang dimiliki oleh anggota-anggotanya diatur pula 

sesuai dengan  pembatasan  tugas  dan  wewenangnya.  Sebagai  contohnya adalah 

instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan lain-lain. Sedangkan kelompok informal 

adalah kelompok-kelompok yang terbentuk karena kuantitas pertemuan yang cukup 

tinggi dan berulang-ulang. Setiap pertemuan dilakukan atas dasar kepentingan dan 

pengalaman masing- masing yang relatif sama. Dalam kelompok informal terdapat 

juga klik   (qliques),   yaitu   kelompok   yang   terikat   kuat   atas   dasar 

persahabatan atau kepentingan bersama dan mempunyai perasaankelompok yang 

sangat kuat. 

5.   Membership group dan Reference group 

Membership group merupakan kelompok dimana setiap orang secara fisik 

menjadi anggota kelompok tersebut. Menurut Merton pengertiannya sama dengan apa 

yang disebut dengan informal group, hanya saja dalam kelompok ini anggota-

anggotanya sering melakukan interaksi untuk membentuk kelompok-kelompok 

tersendiri. Reference group adalah kelompok sosial yang dijadikan sebagai 

perbandingan atau contoh bagi seseorang yang bukan sebagai anggotanya, kemudian 

seseorang yang bersangkutan melakukan identifikasi dirinya sebagaimana   kelompok   
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contoh tadi. Secara umum kelompok reference merupakan kelompok yang menurut 

pandangan seseorang mengakui, menerima dan mengidentifikasikan dirinya tanpa 

harus menjadi anggotanya. 

Perkembangan kelompok sangat menentukan kehidupan kelompok 

selanjutnya.  Jika setiap anggota  merasakan  suasana  yang  nyaman dalam 

kelompok, baik itu dari interaksi yang ada di dalam kelompok, tujuan kelompok atau 

tujuan pribadi yang tercapai, maka hal tersebut dapat membantu sebuah kelompok 

bertahan, sebaliknya jika setiap anggota kelompok tidak menemukan kenyamanan 

dalam interaksi sesama anggota, tidak menemukan tercapainya tujuan, baik itu tujuan 

kelompok atau tujuannya pribadi, maka kondisi tersebut memungkinkan kelompok 

tersebut mengalami perpecahan. 

Dalam melakukan adaptasi atau penyesuaian terhadap lingkungan barunya, 

mahasiswa asal Kupang senantiasa melakukan komunikasi dengan orang-orang yang 

ada di lingkungan barunya tersebut. Komunikasi kelompok menjadi salah satu bentuk 

komunikasi yang dilakukannya, karena didalam masyarakat majemuk terdapat 

kelompok-kelompok kecil yang saling berinteraksi. Kelompok kecil inilah yang 

kemudian akan memberikan informasi kepada mahasiswa-mahasiswa dari Nusa 

Tenggara Timur yang ada di dalam lingkup organisasi tentang  apa  yang  

dibutuhkannya  untuk  dapat  beradaptasi dengan lingkungan barunya tersebut. 

Tujuan komunikasi kelompok kecil ialah untuk menyelesaikan bermacam-macam  

tugas  atau  untuk  memecahkan  masalah.  Akan tetapi, dari semua tujuan itu 



30 
 

sebenarnya dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu untuk tujuan personal 

dan tujuan yang berhubungan dengan  tugas  atau  pekerjaan.  Sedangkan  alasan  

seseorang  masuk dalam kelompok dapat dibedakan atas empat tujuan yaitu untuk 

hubungan sosial, penyaluran, untuk terapi, dan untuk belajar (Muhammad, 2000: 82). 

Tujuan dari mahasiswa asal Kupang sebagai anggota baru dalam kelompok termasuk 

dalam tujuan personal. Adapun tujuan yang lainnya ialah berhubungan untuk 

menyelesaikan tugas yaitu untuk membuat keputusan dan pemecahan suatu masalah 

yang dihadapinya. 


