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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan adalah sesuatu yang pasti terjadi. Perubahan menuntut

individu untuk melakukan penyesuaian dengan perubahan yang terjadi.

Perubahan dapat terjadi pada siapa saja, misalnya pada manusia yang

melancong atau pindah dari suatu Negara ke Negara yang lain dengan

berbagai macam kepentingan seperti bisnis, urban, melanjutkan studi dan lain-

lain. Keadaan di tempat baru yang sama sekali berbeda menuntut individu

untuk mampu melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan diluar

dirinya.

Perubahan yang dihadapi dapat berupa perbedaan bahasa, makanan,

pakaian, peran sosial, cuaca, nilai, tradisi serta norma yang mengatur

lingkungan baru. Penyesuaian terhadap perubahan ini juga dialami oleh

mahasiswa asing yang melanjutkan studi di UIN SUSKA RIAU. Adapun

mahasiswa asing yang sedang melakukan studi tersebut berasal dari Malaysia,

Thailand dan Vietnam. Berdasarkan data yang diperoleh dari Akademis

Kemahasiswaan bagian Kerjasama dapat diketahui bahwa saat ini terdapat

241 orang mahasiswa asing yang terdaftar di UIN SUSKA RIAU. Sebanyak
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193 orang dari Malaysia, 25 orang dari Vietnam dan 23 lainnya berasal dari

Thailand.

Setiap individu telah dibentuk oleh keluarga, teman, pendidikan dan

agama untuk berperilaku, manafsirkan, berfikir dan merasa dengan cara

tertentu. Berbagai hal yang dianggap normal oleh suatu budaya tertentu bisa

menjadi tidak normal bagi budaya lain. Hal-hal ini berdasarkan pada nilai-

nilai inti budaya setiap individu. Namun untuk dapat menyesuaikan diri

dengan lingkungan yang baru individu harus bisa berbaur dengan mengadopsi

budaya baru.

Perbedaan latar belakang setiap budaya yang dianut oleh masing-

masing mahasiswa asing mengakibatkan terjadinya kesulitan saat melakukan

penyesuaian diri. Mereka dituntut untuk mampu beradaptasi terhadap budaya,

gaya hidup, makanan, metode pembelajaran, lingkungan fisik, bahasa, simbol,

peran sosial serta norma yang ada di lingkungan yang baru. Henny,

Rochayanti dan Isbandi (2011)  mengatakan bahwa perbedaan latar belakang

budaya menyebabkan terjadinya kecemasan atau ketidakpastian dalam proses

penyesuaian dan interaksi dengan orang-orang pribumi.

Ketika berada didalam lingkungan yang “asing”untuk pertama kalinya,

mereka (mahasiswa asing) merasa tidak nyaman, merasa bingung, tidak

mengerti apa yang harus dilakukan terhadap perbedan yang ada. Dalam

kondisi seperti ini tentunya mereka membutuhkan orang lain yang dapat
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membantu mereka untuk memberikan informasi mengenai kondisi sekitar

lingkungan yang baru.

Perbedaan tata cara atau kebiasaan ditempat baru merupakan tantangan

yang harus mereka hadapi untuk dapat bertahan. Perbedaan tersebut dapat

meliputi proses pembelajaran dikelas ataupun gaya hidup masyarakat. Selain

itu mereka juga menghadapi faktor eksternal lain yang mempengaruhi

penyesuaian diri mereka seperti perbedaan cuaca, perbedaan makanan, dan

yang paling dasar adalah perbedaan bahasa. Hal ini tentunya terasa berat bila

dilalui sendiri, namun tentu akan berbeda apabila ada orang lain yang

memberikan dukungan dan motivasi kepada individu untuk bertahan. House

(dalam Kumalasari dan Ahyani, 2012) mengatakan bahwa dukungan sosial

merupakan hubungan interpersonal yang didalamnya berisi pemberian

bantuan yang melibatkan aspek-aspek yang terdiri dari informasi, perhatian

emosional, penghargaan dan bantuan instrumental yang diperoleh individu

melalui interaksi dengan lingkungan. Masing-masing dukungan tersebut

memiliki manfaat bagi yang menerima sehingga dapat membantu individu

dalam mengatasi masalahnya.

Dukungan sosial dari teman sebaya, berupa perasaan senasib

menjadikan adanya hubungan saling mengerti, dan akan membawa efek

positif yaitu sebagai pelepasan emosi dan mengurangi kecemasan sehingga

individu merasa dirinya diterima dan diperhatikan oleh lingkungan sekitarnya.
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Hal ini dialami oleh salah seorang subjek penelitian ketika individu merasa

putus asa untuk bertahan di Pekanbaru.

“Pertama-tama disini tak bisa makan, trus Tam mau balek kampung,
orang-orang kan kawan-kawan bilang mau bujuk Tam lagi, jangan
lah gitu kan. Belajar. Sampai sekarang Alhamdulillah lah Tam lebih
suka sini dari di sana lagi. (Tam, W2, baris 123-129)”.

Subjek Tam mendapatkan dukungan emosional dari temannya agar ia

tetap bertahan dan merasa nyaman di lingkungan baru. Selain Tam, ada juga

subjek Alba yang memperoleh dukungan instrumental yaitu dukungan yang

melibatkan bantuan langsung.

“Kalau saya biasanya ada tugas itu pertama itu saya tanya minta
orang bantu di kamar, orang kawan-kawan. Yang pertama itu saya
bikin tugas, makalah, saya  bilang orang bantu untuk apa yang mana
saja pentingkan untuk saya ketik. (Alba, baris 57-63).”

Dukungan seperti yang telah disebutkan juga diperoleh oleh

mahasiswa asing lainnya. Mereka memperoleh dukungan sosial baik dari

teman yang berbeda bangsa ataupun sebangsa. Dengan dukungan sosial yang

telah diperoleh dari orang yang berada disekitarnya, tentu saja para mahasiswa

asing berkeinginan untuk menjadi dekat atau berkeinginan untuk bekerja sama

dengan orang lain, menyenangkan dan mendapatkan afeksi dari orang lain

serta setia kepada teman. Hal ini merupakan kebutuhan berafiliasi (Murray,

dalam Rinjani dan Firmanto, 2013). Menurut Martaniah (dalam Rinjani dan

Firmanto, 2013) kebutuhan berafiliasi didalamnya terkandung kepercayaan,

kemauan baik, afeksi, kasih, dan empati yang simpatik yang dimanifestasikan
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dalam sikap bersahabat, sosial, menyenangkan, penuh kasih dan kepercayaan

serta bersifat baik.

“…, disini saye kan kakak kan, jadi takkan mau lihat adek-adeknye
sedih kan. Jadi gitulah kalau dilihatnye kakaknye tak ade mood nanti
adek-adeknye tak ade mood juge. Jadi kita banyakkan struggle lah,
supaye semuenye tu bisa kuatkan diri lah. (Ai, baris 39-45)”.

Pernyataan yang dikatakan oleh subjek Ai tidak hanya mengandung

kebutuhan berafiliasi tetapi juga tersirat dukungan sosial dimana ia melibatkan

ekspresi rasa empati dan perhatian terhadap teman-temannya. Sebagai

individu yang lebih tua daripada teman-teman serumahnya ia berusaha untuk

mengayomi teman-temannya agar dapat bertahan di Pekanbaru. Dari

pernyataan tersebut juga tersirat hubungan afeksi antara dirinya dan teman-

temannya.

Sebagai mahasiswa asing komunikasi merupakan kesulitan yang utama

dan pertama, tentu saja mereka (mahasiswa asing) mengalami kesulitan tidak

hanya ketika berinteraksi dengan penduduk pribumi tetapi juga dalam proses

belajar di dalam kelas. Strategi pembelajaran yang berbeda juga dapat

menyulitkan mereka. Dalam kondisi yang sulit ini timbul pertanyaan

bagaimanakah mereka para mahasiswa asing dapat mengikuti proses

pembelajaran di kelas ? Maka dari itu dibutuhkan motivasi yang timbul di

dalam diri individu.

Berbicara tentang definisi motivasi menurut Save M. Dagun (dalam

Rahman, Badruzzaman dan Tampubolon, 2013) bahwa motivasi adalah
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dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk

melakukan suatu tindakan sesuai dengan tujuan tertentu, yang dalam hal ini

tujuan mahasiswa asing adalah untuk memperoleh pemahaman dalam proses

pembelajaran atau untuk memperoleh prestasi.Motivasi berprestasi sangat

penting karena individu cenderung berjuang untuk mencapai sukses atau

memilih suatu kegiatan yang berorientasi untuk tujuan sukses atau gagal (Mc

Clelland dan Atkinson, dalamRahman, Badruzzaman dan Tmpubolon, 2013).

Lingkungan dan budaya baru akan menuntut seseorang untuk bersikap

dan berfikir dalam budaya baru. Dalam hal ini secara tidak sadar telah terjadi

suatu pencampuran budaya dalam diri individu. Fenomena ini sering disebut

dengan akulturasi (dalam Nougroho dan Suryaningtyas, 2010). Akulturasi

dapat membantu usaha pembauran mahasiswa asing yang dianggap sebagai

kaum minoritas menjadi bagian dalam lingkungan mayoritas. Ada empat

macam strategi akulturasi yang dibagi oleh Berry (2005), yaitu integrasi,

asimilasi, separasi dan marginalisasi.

Strategi integrasi terwujud ketika individu tetap menjaga budaya asli

ketika berinteraksi dengan budaya yang baru. Strategi asimilasi terjadi apabila

individu cenderung menanamkan nilai budaya yang baru. Strategi separasi

terjadi ketika individu menghidupi nilai dalam budaya aslinya dan

menghindar untuk berinteraksi dengan budaya baru. Strategi marginalisasi

terjadi ketika individu tetap menghidupi budaya aslinya dan kemungkinan

untuk berinteraksi dengan kelompok lain sangat kecil.
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Setiap individu dalam penelitian ini memilih strategi yang berbeda-

beda dalam proses akulturasi terhadap budaya di Pekanbaru. Hal ini

dipengaruhi oleh kecenderungan kepribadian, perbedaan pola pikir,

kompetensi berkomunikasi, perbedaan budaya, serta intensitas interaksi

dengan penduduk pribumi.

Bagaimana pun juga, memasuki dan tinggal dilingkungan asing tentu

tidak dapat dihindari sepenuhnya. Dalam proses belajarnya manusia dari

waktu ke waktu selalu perlu untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan-

lingkungan baru untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya. Untuk itulah

peneliti tertarik meneliti proses akulturasi yang dilakukan oleh mahasiswa

asing di UIN SUSKA RIAU.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah proses akulturasi yang dilakukan oleh mahasiswa asing

di UIN SUSKA RIAU ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka peneliti

merumuskan tujuan penelitian yaitu untuk memahami proses akulturasi yang

dilakukan oleh mahasiswa asing di Pekanbaru untuk menyesuaikan diri pada

budaya di Pekanbaru.
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D. Keaslian Penelitian

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai

akuturasi. Diantaranya adalah Akulturasi Antara Etnis Cina dan Jawa :

Konvergensi Atau Divergensi Ujaran Penutur Bahasa Jawa ? oleh Nugroho

dan Suryaningyats (2010). Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui apakah

masyarakat Jawa sebagai kelompok masyarakat mayoritas di Pulau Jawa,

yang berada di daerah Pecinaan Semarang akan menggeser style and features

ujaran mereka ke style and features ujaran etnis Cina atau mereka akan tetap

menggunakan style and features bahasa Jawa sebagai symbol solidaritas dan

kebanggaan mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etnis Jawa

cenderung untuk mengikuti style and features ujaran etnis Cina.Kebanggaan

atau solidaritas etnis Jawa dalam lingkungan pecinaan akan menjadi luntur

manakala posisi sosial masyarakat dari etnis Jawa berada di bawah

masyarakat etnis Cina.

Akulturasi Mahasiswa Pribumi Di Kampus Mayoritas Tionghoa oleh

Wardhani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran, alasan dan

proses akulturasi yang dilakukan oleh mahasiswa pribumi di kampus yang

mayoritas Tionghoa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek melakukan

akulturasi psikologis sebagai upaya untuk mempertahankan identitas

budayanya. Dalam proses akulturasi di kampus didapatkan hubungan subjek

baik dengan sesama mahasiswa maupun dengan dosen dalam kesehariannya.
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Exploring the acculturation of Taiwanese students in an Australian

University : English self-confidence, wellbeing and friendship oleh Sullivan

(2008). Fokus penelitian ini adalah hubungan antara self-assessment

kemampuan bahasa Inggris, harga diri dan ketidakberdayaan pada siswa

Taiwan. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara self-assessment

kemampuan bahasa Inggris, harga diri dan ketidakberdayaan pada siswa

Taiwan.

Komunikasi Antarbudaya Mahasiswa Korea Selatan di Yogyakarta

oleh Henny, Rochayanti dan Isbandi (2011) yang mana fokus pada penelitian

ini adalah proses penyesuaian dan adaptasi dalam komunikasi antarbudaya

dan hambatan yang dihadapi oleh mahasiswa Korea selama di Yogyakarta.

Penyesuaian yang dilakukan mahasiswa Korea dengan tuan rumah saat terjadi

komunikasi antarbudaya yaitu bahasa, persepsi, kebiasaan, makanan dan

transportasi.

A sudy on International Student Adjustment from Academic, Social and

Cultural Viewpoints in Taiwan oleh Chen dan Chen (2009). Penelitian ini

membandingkan mahasiswa asing di Taiwan yang berasal dari Amerika,

Jepang dan Asia Tenggara ditinjau dari penyesuaian akademik, sosial dan

budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa asing asal Asia

Tenggara lebih unggul dan baik penyesuaian dirinya dibandingkan mahasiswa

yang berasal dari Amerika dan Jepang. Dapat disimpulkan bahwa mahasiswa

asal Asia Tenggara memiliki persiapan akademik dan pengetahuan mengenai
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budaya Cina yang lebih baik di negaranya, serta menghadapi sedikit kesulitan

saat belajar.

Berdasarkan fenomena yang peneliti temui di lapangan, peneliti

menetapkan focus penelitian ini pada strategi integrasi akulturasi yang

dilakukan oleh mahasiswa asing di UIN SUSKA RIAU untuk menyesuaikan

diri dengan budaya di lingkungan yang baru.

E. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis penelitian ini dapat mendukung dan memperkaya teori

psikologi yang telah ada sebelumnya khusunya tentang akulturasi di

kalangan mahasiswa asing di UIN SUSKA RIAU.

b. Secara praktis informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat

digunakan untuk membantu mahasiswa asing yang menempuh pendidikan

di UIN SUSKA RIAU dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru

dan mengantisipasi berbagai kesulitan yang mungkin dihadapi selama

masa transisi tinggal di Indonesia.


