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Abstract
Communication has a vital role in human social life. Through
communication process, people can interact with each other, and they are even
able to build personal relationships. The migration to the new environment
experienced by the overseas students studying in undergraduate (S-1) programs
will emerge cultural problems called culture shock. Communication has played a
central role in the process of overcoming culture shock experienced by UNS
overseas students studying in undergraduate (S-1) programs. Thi is a qualitative
descriptive research in which data are obtained from observations, interviews and
literature reviews. Type of observation in this research is participatory
observation, which means the researcher actively takes role in the situation and
events where the research informants get involved. Purposive sampling is applied
in this research. Data analysis is conducted through data reduction, data
presentation, and conclusion drawing.
The research result shows that the emergence of culture shock is caused by
the problems of language, food, environment (wheather, residence and academic),
character of Solo citizens, spirituality, and Javanese culture. Intercultural
communication is an effective way which takes important roles to overcome
culture shock among the overseas students so that they are able to adjust
themselves with the new environment through face-to-face communication and
technology utilization, especially to overcome the problems of language, food,
environment, and character of Solo citizens. Group, mass, and cultural
communication also help them in the process of adaptation and self-adjustment
through group interaction, mass media, and cultural events.
Keywords: intercultural communication, culture shock, UNS overseas students
studying in undergraduate (S-1) programs, self-adjustment, new
environment and culture.
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Pendahuluan
Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi antara
satu dengan yang lainnya, baik itu dengan sesama, adat istiadat, norma,
pengetahuan, ataupun budaya di sekitarnya. Proses interaksi tersebut dapat juga
dikatakan sebagai proses komunikasi di mana akan ada dua pihak yang terlibat di
dalamnya, yakni komunikator (pengirim pesan) dan komunikan (penerima pesan).
Budaya secara umum memiliki arti hasil cipta, rasa, dan karsa manusia
dalam suatu daerah atau masyarakat yang menyetujui seperangkat aturan dan
norma sebagai bagian yang khusus mencirikan daerah atau masyarakat terkait.
Kemudian, masyarakat yang ada di daerah tersebut akan berperilaku dan
mengajarkan perilaku yang mencerminkan budaya daerahnya, sehingga pada
akhirnya mereka menjadi produk dari budayanya sendiri. Tentu saja budaya yang
tercipta di suatu daerah bisa berbeda dengan daerah lainnya, termasuk antara satu
negara dengan negara lainnya.
Ada kalanya individu yang berbeda budaya tersebut harus berkomunikasi
dan berinteraksi satu sama lain dalam jangka waktu tertentu, sehingga
menimbulkan apa yang disebut komunikasi antarbudaya. Menurut Stewart (1974),
komunikasi antarbudaya adalah komunikasi yang terjadi dibawah suatu kondisi
kebudayaan yang berbeda bahasa, norma, adat istiadat, dan kebiasaan.
Komunikasi antarbudaya adalah suatu proses komunikasi simbolik, interpretatif,
transaksional, dan kontekstual yang dilakukan oleh sejumlah orang—yang karena
memiliki perbedaan derajat kepentingan—memberikan interpretasi dan harapan
secara berbeda terhadap apa yang disampaikan dalam bentuk perilaku tertentu
sebagai makna yang dipertukarkan (Lustig & Koester, dalam Liliweri, 2007:11).
Universitas Sebelas Maret (UNS) merupakan salah satu perguruan tinggi
di Kota Surakarta dengan fenomena percampuran budaya yang cukup beragam.
UNS memiliki mahasiswa yang berasal dari luar negeri yang sedang
merampungkan masa studinya di UNS. Terdapat ±181 mahasiswa dari berbagai
negara yang tengah menempuh studinya di UNS, seperti Kamboja, Korea Selatan,
Libya, Malaysia, Serbia, Thailand, Turki, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan.
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Jarak antara rumah dan tanah rantau yang tidak bisa dikatakan dekat,
membuat semua mahasiswa tersebut harus mampu bertahan hidup, termasuk
menyesuaikan diri dengan budaya Indonesia, khususnya budaya Jawa yang
diterapkan di Kota Surakarta, yang berupa aturan lokal (local wisdom) seperti
penggunaan bahasa Jawa sebagai bahasa utama dalam berkomunikasi, sertaadat
istiadat dan ritual-ritual kejawen yang akan sering dijumpai dalam kehidupan
sehari-hari. Selain aturan lokal, mahasiswa asing juga harus mampu
menyesuaikan diri dengan budaya Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia
sebagai bahasa nasional dengan tidak semua warga negara Indonesia mampu
berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Selain itu, sejumlah penduduk
Indonesia dan Surakarta rata-rata beragama Islam, di mana Islam menjadi pihak
minoritas di beberapa negara di luar Indonesia.
Berdasarkan latar belakang budaya yang sudah melekat pada diri mereka,
termasuk tata cara komunikasi yang telah terekam secara baik dalam benak
masing-masing individu dan tak terpisahkan dari pribadi individu tersebut, lalu
diharuskan memasuki suatu lingkungan baru dengan variasi latar belakang budaya
yang tentunya jauh berbeda, maka akan membuat mereka menjadi orang asing di
lingkungan tersebut. Dalam kondisi demikian, kemudian terjadilah peristiwa
gegar budaya (culture shock), yang merupakan suatu kondisi psikologis dan
didefinisikan sebagai kegelisahan yang mengendap yang muncul dari kehilangan
tanda-tanda dan lambang-lambang yang familiar dalam hubungan sosial. Tandatanda atau petunjuk-petunjuk itu meliputi seribu satu cara yang kita lakukan
dalam mengendalikan diri kita sendiri dalam menghadapi situasi sehari-sehari
(Mulyana & Rakhmat, 2005). Dalam menjalani proses menuju penyesuaian
terhadap budaya baru (adjustment to the new culture) yang ada dan berkembang
di Surakarta, tentulah mahasiswa asing tersebut melalui proses-proses komunikasi
sebagai suatu cara untuk menanggulangi gegar budaya yang dialaminya.
Berdasarkan itulah penelitian ini diselenggarakan. Peneliti ingin melihat
bagaimana bentuk dan upaya komunikasi antarbudaya dalam mengatasi gegar
budaya yang mereka jalani ketika memasuki lingkungan baru, seperti apa
fenomena yang mereka alami ketika keluar dari suatu budaya ke budaya lain
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sebagai reaksi ketika berpindah dan hidup dengan orang-orang yang berbeda
budaya dan pola komunikasi dengan mereka, serta bagaimana kompetensi
komunikasi antarbudaya dilaksanakan sebagai upaya untuk mengatasi gegar
budaya yang dirasakan demi menuju suatu adaptasi yang baik dan efektif.
Rumusan Masalah
a. Bagaimana bentuk-bentuk gegar budaya yang dialami oleh mahasiswa asing
dalam menyelesaikan studi S-1 di UNS?
b. Bagaimana peran komunikasi antarbudaya yang dilakukan oleh mahasiswa
asing dalam mengatasi gegar budaya terhadap penyelesaian studi S-1 di UNS?
Tujuan Penelitian
a. Mengetahui dan memahami bentuk-bentuk gegar budaya yang dialami oleh
mahasiswa asing dalam menyelesaikan studi S-1 di UNS.
b. Mengetahui dan memahami peran komunikasi antarbudaya yang dilakukan
oleh mahasiswa asingdalam mengatasi gegar budaya terhadap penyelesaian
studi S-1 di UNS.
Tinjauan Pustaka
A. Komunikasi Antarbudaya
Komunikasi dan kebudayaan tidak sekedar dua kata, tetapi dua konsep
yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Liliweri (2007), definisi paling
sederhana dari komunikasi antarbudaya adalah menambah kata budaya ke
dalam pernyataan komunikasi antara dua orang atau lebih yang berbeda latar
belakang kebudayaan dalam beberapa definisi komunikasi. Lewis & Slade
(dalam Rahardjo, 2005:54) menguraikan 3 kawasan yang paling problematika
dalam lingkup pertukaran antarbudaya, yaitu kendala bahasa, perbedaan nilai,
dan perbedaan pola perilaku kultural.
Komunikasi antarbudaya memiliki dua fungsi utama, yakni fungsi
pribadi dan fungsi sosial. Fungsi pribadi dirinci ke dalam fungsi menyatakan
identitas sosial, fungsi integrasi sosial, menambah pengetahuan (kognitif), dan
fungsi melepaskan diri (jalan keluar). Sedangkan fungsi sosial meliputi fungsi
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pengawasan, fungsi menjembatani atau menghubungkan, fungsi sosialisasi,
dan fungsi menghibur (Liliweri, 2007:36-44).
Komunikasi dalam praktiknya juga memperhatikan prinsip-prinsip
komunikasi, baik disadari atau tidak disadari oleh para pelakunya. Prinsipprinsip komunikasi ini seringkali juga disebut sebagai asumsi atau
karakteristik komunikasi. Dalam buku Komunikasi Suatu Pengantar karya
Deddy Mulyana (2010:91-126), terdapat 12 prinsip komunikasi. Prinsip
komunikasi yang sesuai dengan penelitian ini yaitu:
1. Prinsip ke-8: Semakin Mirip Latar Belakang Sosial-Budaya, Semakin
Efektiflah Komunikasi
Komunikasi akan menjadi lebih efektif karena adanya kesamaan.
Kesamaan

bahasa, khususnya,

akan

membuat

orang-orang

yang

berkomunikasi lebih mudah mencapai pengertian bersama dibandingkan
dengan yang tidak memahami bahasa yang sama.
2. Prinsip

ke-10:

Komunikasi

Bersifat

Prosesual,

Dinamis,

dan

Transaksional
Komunikasi tidak memiliki awal dan tidak mempunyai akhir,
seperti halnya dengan waktu dan eksistensi, melainkan suatu proses yang
berkesinambungan (continous). Tidak pernah ada saat yang sama yang
datang dua kali dalam kehidupan ini.
B. Gegar Budaya dan Penyebab Terjadinya Gegar Budaya
Kalervo Oberg (dalam Zapf, 1991:3), seorang antropolog Belanda,
menjabarkan gegar budaya (culture shock): “culture shock as a mental illness,
an occupational pathology for persons transplanted abroad „precipitated by
the anxiety that results from losing all our familiar signs and symbols of
social intercourse‟.” (gegar budaya sebagai sebuah penyakit mental, sebuah
patologi kerja bagi orang-orang yang berpindah ke luar negeri yang „dipicu
oleh kecemasan yang dihasilkan akibat kehilangan semua tanda dan simbol
pergaulan yang sebelumnya akrab‟).
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Barna (dalam Zapf, 1991:5) mengidentifikasi faktor-faktor spesifik
yang dianggap sebagai tekanan utama (primary stressors) dari peristiwa gegar
budaya: ambiguitas (ambiguity), kurangnya kepastian (lack of certainty), dan
ketidakmampuan untuk meramal (unpredictability), dan menunjukkan
bagaimana hal-hal tersebut berhubungan secara langsung dengan pengalaman
seseorang memasuki budaya baru.
Puncak dari segala perasaan-perasaan tersebut adalah keinginan yang
kuat untuk pulang ke rumah atau negara asal (terrible longing to be back
home), di mana ia bisa dengan nyaman menyeruput kopi dan menikmati
sandwich di pagi hari yang gerimis, berjalan ke sudut kota sekedar membeli
kentang goreng di sebuah gerai, atau mengunjungi keluarga di luar kota. Yang
terpenting dan paling umum, untuk mampu bercengkerama dengan orangorang yang „masuk akal‟ baginya.
Sebagian besar literatur menyatakan bahwa orang biasanya melewati
empat tingkatan gegar budaya (culture shock), meskipun ada berbagai variasi
reaksi terhadap gegar budaya (culture shock) dan perbedaan jangka waktu
penyesuaian diri. Keempat tingkatan ini dapat digambarkan dalam bentuk
kurva U, sehingga disebut U-curve (dalam Samovar, Porter dan Mc. Daniel,
2007:336). Fase-fase tersebut yaitu:
1. Fase Optimistik (Optimistic Phase), yaitu euforia atau gempita yang
berfungsi sebagai antisipasi memasuki „kehidupan baru‟.
2. Fase Masalah Kultural (Cultural Problems), di mana masalah-masalah
lingkungan mulai muncul dan berkembang. Fase ini ditandai dengan
timbulnya rasa kecewa dan tidak puas terhadap hal-hal yang berkaitan
dengan tuan rumah (negara yang ditinggali saat ini).
3. Fase Kesembuhan (Recovery Phase), ketika ia mulai memahami keadaan
kultural di tempat dirinya tinggal sekarang, yang menjadi budaya barunya.
4. Fase Penyesuaian (Adjustment Phase), yaitu ketika seseorang memahami
elemen-elemen kunci dari budaya barunya, seperti nilai-nilai khusus, adat
istiadat, keyakinan-keyakinan, dan pola komunikasi.
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C. Peningkatan Kompetensi Komunikasi Antarbudaya
Kemampuan dalam meningkatkan dan menjaga hubungan antarbudaya
mensyaratkan pengetahuan tentang perbedaan, sebuah kemauan untuk
mempertimbangkan dan mencoba kemungkinan lain, dan kemampuan untuk
menyeimbangkan hubungan tersebut (Lustig & Koester, 2003:290). Saling
belajar memahami budaya satu sama lain dapat mengurangi tingkat
ketidakpastian dan kekhawatiran yang berpotensi ditimbulkan oleh adanya
perbedaan latar belakang budaya (William B. Gundykunst, dalam Lustig &
Koester, 2003:280).
Teori tentang hubungan interpersonal dalam komunikasi antarbudaya
yang relevan dalam penelitian ini adalah teori antarpribadi yang dikemukakan
oleh Joseph A. Devito (2003:198-201), yakni:
1. Teori Atraksi (attraction theory), meliputi faktor kesamaan, kedekatan,
kekuatan, serta daya pikat secara fisik dan personal.
2. Teori Penetrasi Sosial (social penetration theory), yang membahas tentang
apa yang terjadi ketika hubungan itu berkembang yang menjabarkan
hubungan dalam berbagai topik pembicaraan dan derajat „kepribadian‟.
Komunikasi nonverbal juga mengambil peran penting dalam
komunkasi antarbudaya untuk mendukung proses komunikasi di antara para
peserta komunikasi antarbudaya. Berbagai fungsi komunikasi nonverbal
tersebut berperan terutama ketika para mahasiswa asing belum menguasai
bahasa Indonesia, namun tetap harus berinteraksi dengan orang lain dalam
rangka beradaptasi dan bertahan hidup.
D. Pengurangan Ketidakpastian dalam Gegar Budaya
Salah satu perspektif

komunikasi antarbudaya menekankan bahwa

tujuan komunikasi antarbudaya adalah mengurangi tingkat ketidakpastian
tentang orang lain (Liliweri, 2007:19). Tujuannya menjelaskan bagaimana
komunikasi digunakan untuk mengurangi ketidakpastian di antara orang asing
yang terlibat dalam pembicaraan satu sama lain untuk pertama kali.
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Komunikasi interpersonal adalah alat yang utama untuk mengurangi
ketidakpastian dalam konteks komunikasi antarbudaya, karena biasanya
kebanyakan orang memulai interaksi dalam sebuah fase awal, yakni sebagai
tahap awal interaksi antarorang asing (Berger & Calabrese, 1995). Liliweri
(2007:19-20) mengatakan, usaha untuk mengurangi tingkat ketidakpastian itu
dapat dilakukan melalui tiga tahap interaksi, yaitu:
1. Prakontak atau tahap pembentukan kesan melalui simbol verbal maupun
nonverbal, apakah komunikan menyukai atau bahan menghindari
komunikasi.
2. Initial contact and impression, yakni tanggapan lanjutan atas kesan yang
muncul dari kontak awal tersebut; misalnya apakah kita sama dengan
mereka, apakah mereka mengerti kita, atau apakah kita akan dirugikan
dengan proses komunikasi dengan mereka.
3. Closure, mulai membuka diri yang mulanya tertutup, melalui atribusi dan
pengembangan kepribadian implisit.
Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Subyek
penelitian adalah mahasiswa asing S-1 UNS dan mengambil lokasi di lingkungan
kampus UNS sebagai tempat utama aktivitas mereka. Data primer diperoleh
peneliti dari hasil wawancara dan observasi. Data sekunder diperoleh melalui
literatur, jurnal, dan data-data yang mendukung data primer. Pengumpulan data
melalui mini FGD dan wawancara mendalam dengan 16 informan dari 10 negara
(Kamboja, Korea Selatan, Malaysia, Myanmar, Tajikistan, Turki, Turkmenistan,
Uzbekistan, Vanuatu, dan Vietnam). Observasi peneliti lakukan dengan
mengamati secara langsung bagaimana komunikasi antarbudaya yang dijalin oleh
para informan dengan sesama mahasiswa asing, mahasiswa lokal, dosen, serta
civitas akademika UNS. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah
metode purposive sampling. Analisis data menggunakan model analisis interaktif
yang terdiri dari tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data dan
penarikan kesimpulan. Validitas data menggunakan triangulasi sumber data.
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Sajian dan Analisis Data
A. Mahasiswa Asing S-1 UNS
Universitas Sebelas Maret (UNS) memiliki 34 mahasiswa asing yang
sedang menyelesaikan studi S-1. Seluruh mahasiswa asing tersebut
mendapatkan beasiswa untuk pendidikan mereka, yakni dari Islamic
Development Bank (IDB), Kemitraan Negara Berkembang (KNB) Program
Khusus, Pasifik Ülkeleri İle Sosyal ve İktisadi atau Asosiasi Sosial-Ekonomi
Negara-negara Pasifik (PASIAD), dan UNS Scholarship.
No.

Nama Mahasiswa

Negara Asal

Beasiswa

Program Studi

1.

Allamyrat Garajayev

Turkmenistan

PASIAD

Pend. Bahasa Inggris

2.

Begench Soyunov

Turkmenistan

PASIAD

Pend. Bahasa Inggris

3.

Dovran Nurberdiyev

Turkmenistan

PASIAD

Manajemen

4.

Henry Anatol Natingin

Vanuatu

IDB

Teknologi Informasi

5.

Ismael

Vietnam

IDB

Kedokteran

6.

Loh Man

Kamboja

IDB

Teknik Sipil

7.

Math Tomizy

Kamboja

IDB

Agroteknologi

8.

Mukhammadkhon

Tajikistan

PASIAD

Teknologi Informasi

9.

Muhammetguly Saparov

Turkmenistan

PASIAD

Manajemen

10.

Mukhriddin Khoshimov

Uzbekistan

KNB

Sastra Inggris

11.

Nor Zana Bt. Mohd Amir

Malaysia

UNS

Ilmu Sejarah

12.

Sales Pousror

Kamboja

IDB

Kedokteran

13.

Selman Han Yollu

Turki

PASIAD

Komunikasi

14.

Shin Hyeon Soo

Korea Selatan

UNS

Manajemen

15.

Tuncay Tosun

Turki

PASIAD

Komunikasi

16.

Yuzana Maung

Myanmar

IDB

Kedokteran

Tabel 1
Profil Mahasiswa Asing yang Menjadi Sampel (Informan) Penelitian
(sumber: International Office UNS)
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B. Bentuk-bentuk Gegar Budaya dan Variasi Reaksi
Bentuk-bentuk gegar budaya yang dialami oleh para mahasiswa asing
tersebut memiliki ragam atau variasi reaksi dan jangka waktu penyesuaian diri
yang berbeda antara satu dengan lainnya. Meskipun demikian, secara umum
dapat dijelaskan bahwa biasanya seseorang melewati 4 tingkatan gegar budaya
yang dapat digambarkan dalam bentuk kurva U, sehingga disebut U-curve
(Sverre Lysgaard dalam Samovar, Porter, dan Mc.Daniel, 2007:336), yakni
fase optimistik (optimistic phase) atau biasa disebut fase honeymoon, fase
masalah kultural (cultural problems/ culture shock), fase kesembuhan
(recovery phase), dan fase penyesuaian (adjustment/ mastery phase).
1. Gempita sebagai Antisipasi Kehidupan Baru
Peristiwa gegar budaya terjadi melalui proses. Proses pertama
dalam peristiwa gegar budaya adalah datangnya masa-masa euforia di
mana

para

mahasiswa

asing memiliki

perasaan

khusus

berupa

kegembiraan karena mereka akan tinggal di tempat baru bagi studi dengan
biaya yang ditanggung oleh pengelola beasiswa yang menaungi mereka.
Dalam masa ini, para mahasiswa asing enggan melakukan pencarian
informasi yang lengkap tentang Indonesia, Solo, dan UNS.
Keengganan pencarian informasi lebih dikarenakan adanya
kepercayaan terhadap program beasiswa yang mengirim mereka serta
minimnya informasi tentang UNS itu sendiri yang kebanyakan berupa
artikel-artikel dalam bahasa Indonesia dan hanya sedikit informasi yang
telah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, sehingga menyulitkan pula bagi
calon mahasiswa untuk memahami apa yang ingin disampaikan oleh
artikel-artikel tersebut.
2. Masalah Kultural dan Elemen Penyesuaian Diri
Setelah masa euforia, masalah kultural muncul dan menjadi faktor
penghambat proses adaptasi sebelum akhirnya mereka menemukan elemen
kunci penyesuaian dirinya: pemahaman tentang kebutuhan pribadi untuk
berinteraksi, belajar, dan bertahan hidup.
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Tiga kawasan paling problematis dalam lingkup pertukaran
budaya, yaitu kendala bahasa, perbedaan nilai, dan perbedaan pola
perilaku kultural (Lewis & Slade dalam Rahardjo, 2005:54), digunakan
sebagai acuan untuk memperoleh 6 fokus analisis mengenai bentuk-bentuk
gegar budaya, yaitu bahasa, makanan, lingkungan (meliputi cuaca, tempat
tinggal, dan akademik), karakteristik masyarakat Solo, spiritualitas, dan
budaya Jawa.
a) Bahasa
Bahasa menjadi kendala pertama dan utama dalam proses
adaptasi para mahasiswa asing S-1 UNS, kecuali bagi Zana
(Malaysia). Adanya kursus bahasa Indonesia yang diberikan oleh
program beasiswa sangat membantu mereka dalam belajar bahasa dan
budaya Indonesia.
Permasalahan lain muncul ketika orang-orang Indonesia lebih
sering menggunakan bahasa lisan dan informal, sedangkan yang
mereka pelajari adalah bahasa Indonesia tulis yang formal. Selain
bahasa informal, tempo bicara orang Indonesia dinilai terlalu cepat.
Eksistensi bahasa Jawa diakui sedikit mengganggu proses adaptasi,
namun tidak menjadi masalah yang besar.
Motivasi diri, pergaulan, dan proses komunikasi antarbudaya
dengan teman, penduduk lokal, serta sesama mahasiswa asing
membuat kendala bahasa lambat laun bisa diatasi. Sedikit demi sedikit
mereka mulai mengerti ungkapan slang atau bahasa gaul dalam bahasa
Indonesia, bahkan bahasa Jawa.
b) Makanan
Nasi menjadi kendala bagi mahasiswa asing asal Asia Tengah
yang biasa menyantap roti dan daging. Secara umum, masakan yang
berbeda berupa lauk pauk yang dibakar, sayur tidak berkuah atau jenis
sayuran yang berbeda, serta makanan pedas menjadi kendala utama
dalam rangka adaptasi dengan makanan.
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Proses komunikasi yang dijalin oleh para mahasiswa asing
membawa mereka pada pengetahuan serta informasi tentang tempat
makan dan jenis makanan yang sesuai dengan lidah dan selera mereka.
c) Lingkungan
Masalah yang muncul dalam lingkup lingkungan adalah cuaca,
tempat tinggal, dan akademik. Namun diakui oleh para mahasiswa
asing, lingkungan menjadi lebih mudah dalam proses adaptasi jika
telah menguasai bahasa Indonesia.
1) Cuaca
Cuaca dinilai lebih panas dibanding dengan negara-negara
asal mahasiswa asing, namun menjadi yang paling mudah dalam
masa adaptasinya.
2) Tempat Tinggal
Henry, Jajang, Pousror, dan Tomizhy sempat pindah kos/
kontrakan karena persoalan habis masa kontrak dan keamanan.
Sedangkan 12 lainnya sudah nyaman tinggal di lingkungannya dari
awal kuliah hingga sekarang. Mereka merasa sudah diterima oleh
lingkungan tempat tinggal dan betah tinggal di tempatnya sekarang
meskipun tidak memiliki hubungan yang dekat dengan tetangga.
3) Akademik
Lingkungan akademik menjadi yang paling sulit dan paling
lama diatasi dalam proses adaptasi dan menyesuaikan diri sebagai
akibat dari penguasaan bahasa Indonesia akademik yang jauh lebih
sulit. Bahkan mahasiswa asing yang sudah lebih dari 2 tahun
kuliah di UNS pun masih merasa kesulitan dengan bahasa
Indonesia untuk bidang akademik, terutama ketika harus menulis
tugas atau makalah.
Penyelenggaraan kelas yang sering tidak on time, baik
kehadiran dosen maupun teman sekelas, menjadi masalah serius
bagi para mahasiswa asing dan dianggap sangat menganggu proses
belajar mengajar mereka.
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d) Karakteristik Masyarakat Solo
Pribadi yang ramah, suka tersenyum, dan ringan dalam
membantu menjadi poin utama yang disukai oleh para mahasiswa
asing ketika berbicara tentang karakteristik masyarakat Solo. Hal
yang

muncul

sebagai

masalah

adalah

sering

tidak

bisa

mengungkapkan perasaan dan tidak on time ketika ada janji bertemu.
e) Spiritualitas
Banyak masjid, banyak perempuan berjilbab, dan banyak ritual
kejawen menjadi hal utama yang diingat oleh para mahasiswa asing
ketika berbicara tentang spiritualitas. Beberapa juga menilai ada
perbedaan dalam tata cara beribadah karena adanya perbedaan mazhab
yang dianut oleh mereka yang kebanyakan menganut mazhab Imam
Hanafi. Namun secara keseluruhan, belum pernah ada hal yang dinilai
menghambat atau mengganggu proses ibadah.
f) Budaya Jawa
Budaya Jawa sangat berbeda dengan budaya dari masingmasing negara asal mahasiswa asing. Secara umum mereka
menghormati kesenian tradisional Jawa, namun tidak memiliki
ketertarikan khusus atau keinginan untuk belajar.
C. Peran Komunikasi Antarbudaya dalam Mengatasi Gegar Budaya sebagai
Bentuk Penyesuaian terhadap Budaya Baru
Proses menuju penyesuaian terhadap budaya baru (adjustment to the
new culture) yang ada dan berkembang di Solo, bagi para mahasiswa asing,
pasti berbeda satu dengan lainnya. Tentu saja mahasiswa asing tersebut
melalui proses-proses komunikasi sebagai suatu cara untuk menanggulangi
gegar budaya yang dialaminya. Proses komunikasi ini meliputi komunikasi
antarbudaya sebagai jenis komunikasi yang berperan paling efektif dalam
rangka mengatasi dan menanggulangi peristiwa gegar budaya. Komunikasi
antarbudaya dianggap lebih privat dan lebih leluasa dalam bicara.
Komunikasi

antarbudaya

juga

merupakan

alat

utama

untuk

mengurangi ketidakpastian (Berger & Calabrese, 1995:4). Tindakan
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pengurangan ketidakpastian di antara para mahasiswa asing terjadi ketika
mereka mulai membuka diri untuk mengenal orang lain, kemudian terjalin
hubungan komunikasi antarbudaya yang berkelanjutan. Proses komunikasi
antarbudaya terdiri atas komunikasi dengan individu yang berasal dari negara
yang sama, sesama mahasiswa asing, mahasiswa Indonesia, staf kantor
International Office (IO), dan civitas akademika UNS.
Faktor atraktif muncul di antara mahasiswa asing yang berasal dari
negara, jurusan, lingkungan tempat tinggal, dan kebutuhan yang sama,
sehingga bisa belajar bahasa Indonesia bersama-sama karena faktor utama
dalam penanggulangan gegar budaya adalah penguasaan bahasa. Faktor
atraktif juga berasal dari latar belakang budaya yang hampir sama, sehingga
mempermudah terjalinnya hubungan antarbudaya terutama yang berkaitan
dengan bahasa dan budaya Indonesia.
Hubungan komunikasi antarbudaya tersebut ada yang berkembang
hanya secara profesional, misalnya dengan dosen, staf fakultas dan jurusan,
dan juga staf IO. Ada pula hubungan komunikasi yang berkembang lebih jauh
menjadi sebuah pertemanan. Hubungan pertemanan tersebut diakui membantu
proses adaptasi mereka dengan lebih cepat, terutama masalah bahasa,
makanan,

urusan

akademik,

dan

pemahaman

terhadap

karakteristik

masyarakat Solo.
Perkembangan hubungan yang mencapai suatu derajat „kepribadian‟
tertentu pastilah membutuhkan syarat lain, yakni waktu dan usaha. Waktu dan
usaha yang dilakukan oleh para informan terlihat dari bagaimana mereka
berinteraksi satu sama lain, bagaimana mereka saling menyapa, serta
bagaimana atmosfer yang tercipta ketika mereka terlibat dalam suatu
percakapan. Masing-masing individu memiliki gaya dan perilaku yang
berbeda.
Pemanfaatan teknologi juga membuka kesempatan bagi terjalinnya
hubungan komunikasi antarbudaya. Penggunaan telepon, SMS, dan media
sosial seperti Whatsapp, LINE, Blackberry Messenger (BBM), dan email
memunculkan jalinan komunikasi antarbudaya berupa percakapan pribadi
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yang berfokus utama pada peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia,
pencarian informasi tentang suatu peristiwa atau susunan aturan kehidupan
sosial, dan konsultasi tentang urusan akademik.
Faktor internal yang mempengaruhi terjaganya hubungan komunikasi
antarbudaya berupa pemahaman dan kesadaran diri mengenai kebutuhan
pribadi untuk berinteraksi, belajar, dan bertahan hidup. Sedangkan faktor
eksternalnya adalah kesamaan nasib dan tanggung jawab antara dirinya dan
sesama mahasiswa asing, sifat dan sikap terbuka dan menerima dari orang lain
terhadap kehadiran dan eksistensi dirinya, serta frekuensi bertemu dan
berinteraksi yang tercipta sejak pertama mereka datang hingga sekarang ketika
mereka masih sama-sama kuliah di UNS.
Di samping komunikasi antarbudaya, komunikasi kelompok, massa,
dan budaya juga memainkan peran dalam proses adaptasi dan penyesuaian diri
para mahasiswa asing dengan lingkungan barunya. Proses komunikasi
berperan ketika mereka harus memiliki pemahaman diri tentang kebutuhan
pribadi untuk berinteraksi, belajar, dan bertahan hidup. Komunikasi kelompok
berguna ketika para mahasiswa asing ini diharuskan untuk berinteraksi dengan
dosen dan teman-teman kuliah, terutama pengerjaan tugas dan makalah yang
berkaitan dengan komposisi bahasa Indonesia.
Komunikasi massa menjadi salah satu cara menyesuaikan diri dalam
hal bahasa dan kehidupan sosial. Media massa seperti surat kabar dan internet
yang mudah dijumpai membuat para mahasiswa asing memiliki sarana untuk
mengembangkan kemampuan berbahasa Indonesia, terutama bahasa tulis, dan
mengasah kepekaan terhadap isu-isu yang berkembang di Indonesia.
Komunikasi budaya atau komunikasi kultural berperan dalam penyampaian
dan penjelasan mengenai budaya dan produk-produk budaya Jawa melalui
kunjungan kebudayaan, pementasan tarian, pertunjukan wayang, serta
seminar, yang membuat para mahasiswa asing mendapatkan tambahan
pengetahuan tentang budaya di tempat tinggal barunya.
Kemampuan menyesuaikan diri dan menjalin hubungan antarbudaya
yang baik juga mampu meningkatkan kompetensi dalam berhubungan
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antarbudaya antara mahasiswa asing S-1 dengan sesama mahasiswa asing
UNS, mahasiswa lokal, dan juga para dosen serta civitas akademika UNS.
Komunikasi antarbudaya yang dibangun dan dijalin lebih banyak melalui
interaksi tatap muka dan paling sering dilakukan di dalam Ruang International
Student Service Office (ISSO) atau di dalam kelas dengan teman-teman lain.
Interaksi tatap muka biasanya berupa sharing tentang pengalaman, budaya
kota atau negara asal para mahasiswa asing, atau pendapat tentang kehidupan
dan lingkungan baru di Indonesia, Solo, dan UNS. Berbagi kisah tentang
budaya dan kebiasaan yang berlaku di negara asal juga dilakukan oleh para
mahasiswa asing.
Kendala atau hambatan utama yang berupa bahasa akan dapat diatasi
dengan terus berkomunikasi dan berinteraksi karena sifat komunikasi tidak
memiliki awal dan akhir. Hubungan komunikasi yang terjalin akan selalu
berjalan dan berputar di antara para peserta komunikasi selama mereka masih
hidup. Selalu ada masa di mana frekuensi jalinan komunikasi itu tinggi dan
rendah, namun tetap saja komunikasi bukanlah suatu kegiatan yang bisa
berakhir sama sekali.
Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang peran komunikasi
antarbudaya dalam mengatasi gegar budaya mahasiswa asing S-1 UNS, diperoleh
kesimpulan sebagai berikut:
a. Bentuk-bentuk gegar budaya yang dialami oleh mahasiswa asing S-1 UNS
adalah bahasa, makanan, lingkungan (meliputi cuaca, tempat tinggal, dan
akademik), karakteristik masyarakat Solo, spiritualitas, dan budaya Jawa.

b. Komunikasi antarbudaya merupakan sebuah cara yang efektif yang berperan
untuk menanggulangi gegar budaya para mahasiswa asing hingga menuju
pada tahap penyesuaian diri dengan lingkungan dan budaya baru melalui
komunikasi tatap muka dan pemanfaatan teknologi, terutama dalam mengatasi
masalah bahasa, makanan, lingkungan, dan karakteristik masyarakat Solo.
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c. Komunikasi kelompok, massa, dan budaya juga membantu dalam proses
adaptasi dan penyesuaian diri melalui interaksi kelompok, media massa, dan
acara-acara kebudayaan. Komunikasi yang dijalin tidak akan berakhir, justru
akan semakin membantu para mahasiswa asing S-1 UNS untuk menyesuaikan
diri dengan lingkungan dan budaya yang ada di UNS dan Solo.
d. Hambatan yang ditemui dalam proses adaptasi dan penyesuaian diri
mahasiswa asing S-1 adalah bahasa. Jika telah mampu berbahasa Indonesia
dengan baik, mereka berpendapat bahwa semua akan menjadi lebih mudah.
Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut, dapat diberikan
saran-saran sebagai berikut:
a. Hubungan komunikasi yang terjalin dengan baik di antara sesama mahasiswa
asing maupun pihak universitas akan menimbulkan perasaan tenang dan
homey yang membantu percepatan proses penyesuaian diri dengan lingkungan
yang baru. Hal ini berlaku pula terhadap proses administrasi agar tidak ada
kesalahpahaman atau keterlambatan informasi. Perasaan rendah hati dan
membutuhkan perlu ditumbuhkan karena akan mendorong untuk mengadakan
pertemuan yang akhirnya menciptakan situasi komunikasi yang kondusif.
b. Promosi dan penjelasan mengenai kampus, fasilitas, dan keunggulan UNS
memerlukan kanal-kanal berbahasa Inggris yang akan sangat dibutuhkan oleh
masyarakat internasional. Akan lebih baik jika ditambah pula kanal-kanal
berbahasa lain, misalnya Arab, Mandarin, dan Prancis.
c. Kemampuan berbahasa Inggris sebagai bahasa pengantar perlu disyaratkan,
baik bagi calon mahasiswa asing maupun staf pengajar UNS agar
keberlangsungan kegiatan belajar-mengajar dapat lebih lancar.
d. Terkait dengan kegiatan akademik, calon mahasiswa asing pantas diberi
kesempatan untuk sit-in di dalam kelas yang menjadi target jurusan mereka
supaya mendapat gambaran tentang bahasa, pergaulan, dan iklim perkuliahan
yang diterapkan di UNS.
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