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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan manusia bisa dipastikan 

akan “tersesat”, karena ia tidak bisa menaruh dirinya dalam lingkungan sosial” 

(Mulyana dalam Nasrullah 2012:1). Pernyataan tersebut cocok untuk 

menggambarkan bagaimana orang yang hidup dalam sebuah  lingkungan baru 

atau di perantauan. Orang yang hidup di perantauan harus menyiapkan diri untuk 

bertemu hal-hal baru di lingkungan barunya seperti orang-orang dengan latar 

belakang berbeda baik itu budayanya, bahasa, logat, suku dan agamanya. Dalam 

Nasrullah dijelaskan bahwa ras, suku, agama, latar belakang sosial, pendidikan, 

warna kulit, dan sebagainya merupakan realitas yang tidak dapat dihindarkan. 

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak hanya melakukan interaksi sebatas pada 

mereka yang memiliki kesamaan saja.  

Berdasarkaan pengalaman penulis dan beberapa teman yang berasal dari 

Indonesia bagian timur, alasan-alasan yang mendorong orang untuk pindah ke 

kota yang besar atau merantau adalah untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih 

baik, untuk mendapatkan pendidikan yang lebih bermutu dan untuk berbisnis. 

Ketika sampai di kota tujuannya, orang tersebut akan bertemu dengan orang-orang 

baru, budaya baru, bahasa atau dialek yang baru dll. Karena berasal dari latar 

belakang yang berbeda maka orang tersebut dituntut untuk bisa menyesuiakan diri 
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atau beradaptasi dengan lingkungan barunya tersebut. Perbedaan latar belakang 

seperti sosial budaya, bahasa atau dialek, dan ras dapat menjadi hambatan dalam 

proses adaptasi. Inilah yang melatarbelakangi manusia untuk mencari dan 

berkumpul dengan manusia lainnya yang memiliki banyak kesamaan latar 

belakang. Contohnya, di daerah Senen sering kita temui perkumpulan orang-orang 

Batak dan di Kampung Ambon banyak perkumpulan orang-orang dari daerah 

Nusa Tenggara Timur dan Ambon.  

Perkumpulan tersebut pada akhirnya membentuk suatu komunitas tertentu, 

yang di dalamnya terjadi komunikasi yang diharapkan sesuai dengan latar 

belakang mereka masing-masing. Mulyana (2002:42) menekankan ciri komunitas 

(community) pada kesamaan atau kebersamaan. Komunitas merujuk pada 

sekelompok orang yang berkumpul atau hidup bersama untuk mencapai tujuan 

tertentu, dan mereka berbagi makna dan sikap.  

Tanpa komunikasi tidak ada komunitas. Komunitas bergantung pada 

pengalaman dan emosi bersama, dan komunikasi berperan dan menjelaskan 

kebersamaan itu. Oleh karena itu, komunitas juga berbagi bentuk-bentuk 

komunikasi yang berkaitan dengan seni, agama dan bahasa, dan masing-masing 

bentuk tersebut mengandung dan menyampaikan gagasan, sikap, perspektif, 

pandangan yang mengakar kuat dalam sejarah komunitas tersebut (Mulyana 

2002:42). Ketika berada dalam komunitas-komunitas seperti perkumpulan Batak, 

Ambon, Minang, NTT, misalnya, setiap anggotanya akan lebih mudah untuk 

berkomunikasi atau bersosialisasi satu sama lain.  
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Kehidupan perantuan seperti ini juga dapat ditemukan di daerah Gading 

Serpong dan sekitarnya, yang para pendatangnya pada umumnya adalah para 

pelajar dari berbagai daerah di Indonesia. Ini disebabkan karena adanya beberapa 

kampus yang berada di sekitar kawasan gading serpong seperti Universitas 

Multimedia Nusantara dan Surya University. 

Di UMN terdapat mahasiswa yang datang dari berbagai daerah seperti 

Papua, Manado, Nusa Tenggara Timur dll. Hambatan yang dihadapi para pelajar 

dari daerah-daerah ini di UMN pun tidak jauh beda dengan yang dihadapi para 

pendatang pada umumnya, yaitu hambatan dalam proses adaptasi. Ketika mereka 

memasuki lingkungan kampus UMN mereka dituntut untuk menyesuaikan diri 

dengan hal-hal baru yang mereka temui. 

Sehingga ketika mereka kesulitan untuk beradaptasi dengan orang-orang 

yang berlatar belakang berbeda mereka kemudian membentuk komunitas-

komunitas tertentu berdasarkan latar belakang daerah, sehingga memudahkan 

mereka untuk berkomunikasi.  

Hambatan-hambatan yang mereka temui dalam proses adaptasi mereka 

terutama disebabkan oleh culture shock atau gegar budaya, di mana mereka 

kesulitan dalam menyesuaikan diri mereka dengan lingkungan baru mereka, 

terutama dalam hal komunikasi. Ketika berhadapan dengan mahasiswa-

mahasiswa dari berbagai latar belakang, mereka merasa sulit untuk berkomunikasi 

karena perbedaan budaya yang mereka miliki. Misalnya, mahasiswa asal NTT 

yang sudah terbiasa dengan budaya kolektivis, sulit berkomunikasi atau bergaul 

dengan mahasiswa lain yang terbiasa dengan budaya individualis. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penelitian ini 

dilakukan dengan rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana proses adaptasi mahasiswa UMN asal NTT? 

2. Apa saja hambatan komunikasi yang dihadapi dalam proses adaptasi 

mahasiswa UMN asal NTT? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Bagaimana proses adaptasi mahasiswa UMN asal NTT 

2. Apa saja hambatan komunikasi yang dihadapi mahasiswa UMN asal NTT 

1.4  Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Akademis 

Penelitian yang dilakukan ini, untuk mengetahui bagaimana proses 

adaptasi budaya yang terjadi di Universitas Multimedia Nusantara 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan kepada semua orang tentang cara berkomunikasi 

antarbudaya. 

1.5 Batasan Penelitian 

Penulis membatasi penelitian ini hanya pada proses adaptasi mahasiswa 

UMN asal NTT dan hambatan-hambatan komunikasi yang dihadapinya dalam 

proses adaptasi. 
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