
11

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akulturasi

1. Pengertian dan Konsep Akulturasi

Akulturasi dapat dideskripsikan sebagai suatu tingkat dimana

seorang individu mengadopsi nilai, kepercayaan, budaya dan praktek-

praktek tertentu dalam budaya baru (Diaz & Greiner, dalam Nugroho

danSuryaningtyas, 2010). Menurut Redfield, Linton dan Herskovits

(dalam S.J, 1984) akulturasi memahami fenomena yang terjadi ketika

kelompok individu yang memiliki budaya yang berbeda datang ke budaya

lain kemudian terjadi kontak berkelanjutan dari sentuhan yang pertama

dengan perubahan berikutnya dalam pola kultur asli atau salah satu dari

kedua kelompok.

Berry (2005) mengatakan bahwa akulturasi adalah sebuah proses

yang merangkap dari perubahan budaya dan psikologis yang berlangsung

sebagai hasil kontak antara dua atau lebih kelompok budaya dan

anggotanya. Pada level kelompok akulturasi melibatkan perubahan dalam

struktur sosial dan institusi. Sedangkan pada level individu akulturasi

melibatkan perubahan perilaku.

Berry mencatat dua pemahaman penting terkait dengan konsep

akulturasi. Pertama adalah konsep akulturasi yang mencoba memahami

berbagai fenomena yang dihasilkan oleh kelompok individu yang memiliki
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budaya berbeda manakala kelompok individu tersebut memasuki budaya

baru, sehingga mengakibatkan perubahan-perubahan pada pola budayanya

yang asli. Dengan dasar konsep tersebut, akulturasi dibedakan dari

perubahan budaya dan juga juga dibedakan dari asimilasi. Akulturasi

dilihat sebagai bagian dari konsep yang lebih luas mengenai masalah

perubahan budaya.

Kedua adalah konsep akulturasi yang diawali dengan hubungan

antara dua atau lebih sistem budaya. Dalam konteks ini, perubahan

akulturatif dipahami sebagai konsekuensi dari perubahan budaya. Hal

tersebut mungkin diakibatkan oleh sebab-sebab yang tidak kultural, seperti

halnya perubahan ekologis atau demografis. Dengan dasar konsep tersebut,

akulturasi mencakup perubahan yang mungkin tidak berhubungan secara

langsung dengan masalah budaya, seperti halnya masalah ekologis.

Pada level individu seseorang harus mempertimbangkan perubahan

psikologis yang terjadi dan pengaruh adaptasinya pada situasi yang baru.

Dalam mengidentifikasi perubahan tersebut dibutuhkan contoh dari suatu

populasi dan juga perlu mempelajari individu-individu yang terlibat dalam

proses akulturasi. Perubahan-perubahan tersebut dapat menjadi suatu

rangkaian perubahan yang dengan mudah dapat diselesaiakan (seperti: cara

berbicara, cara berpakaian, ataupun cara makan), tetapi dapat juga menjadi

suatu pola rangkaian yang problematic sifatnya yang menghasilkan stress-

akulturatif sebagaimana tampak dalam bentuk ketidakpastian, kecemasan,
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dan depresi. Proses adaptasi yang terjadi dapat berbentuk adaptasi internal

atau psikologis, tetapi dapat juga berbentuk adaptasi sosiokultural

Akulturasi budaya menunjuk pada perilaku individu atau kelompok

individu yang berinteraksi dengan budaya tertentu, sementara akulturasi

psikologis menunjuk pada dinamika intrapersonal dalam diri tiap individu

yang menghasilkan berbagai reaksi berbeda antara yang satu dengan yang

lain, meskipun mereka berada dalam wilayah akulturasi yang sama.

2. Strategi Akulturasi

Ada empat strategi akulturasi yang dipaparkan oleh Berry (2005),

yaitu strategi asimilasi, strategi separasi, strategi integrasi dan strategi

marginalisasi. Strategi asimilasi terjadi ketikaindividu tidak berkeinginan

memelihara identitas kulturalnya dan lebih memilih interaksi harian

dengan budaya lain. Kebalikannya adalah startegi separasi. Strategi

separasi terjadi ketika individu menghidupi nilai-nilai yang ada pada

budaya aslinya dan pada waktu yang bersamaan menghindari berinteraksi

dengan yang lain.Strategi integrasi terwujud ketika seseorang memiliki

ketertarikan untuk memelihara budaya aslinya selama membangun

interaksi harian dengan kelompok lain. Menurut Berry, strategi

marginalisasi terjadi ketika kemungkinan untuk memelihara budaya

aslinya dan kemungkinan untuk berinteraksi dengan kelompok lain sangat

kecil.
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Semua strategi yang dijabarkantersebut memiliki beberapa asumsi.

Asumsi pertama adalah kelompok yang tidak dominan dan anggota-

anggotanya memiliki kebebasan untuk memilih cara berakulturasi.

Integrasi terjadi jika ada pilihan bebas atau bisa juga terjadi jika kelompok

yang dominan memiliki keterbukaan  dan orientasi inklusif pada

keragaman budaya sedemikian rupa sehingga kelompok yang tidak

dominan dapat berperan. Asumsi yang kedua adalah kelompok yang tidak

dominan melakukan adopsi nilai-nilai dasar yang ada pada kelompok

sosial yang lebih besar, dan pada waktu yang bersamaan kelompok yang

dominan melakukan adaptasi atas institusi internalnya sehingga dapat

memenuhi kebutuhan semua anggota kelompoknyayang sekarang hidup

dalam situasi masyarakat yang plural. Dengan kata lain, semua strategi

tersebut terjadi jika  suatu masyarakat bersifat multikultur dan memiliki

prakondisi psikologis yang dipersyaratkan, seperti halnya: tingkat

penerimaan yang besar, taraf prasangka yang rendah, berpikiran positif

terhadap kelompok etnokultural lain, dan memiliki kedekatan pada

kelompok sosial yang lebih besar.

Berry menyatakan bahwa strategi integrasi (dan juga strategi

separasi) dapat diwujudkan manakala anggota lain dari kelompok

etnokultural yang dimiliki oleh seseorang  berkeinginan untuk memelihara

warisan budaya kelompoknya.  Dalam konteks ini strategi integrasi dan

separasi hanya terjadi jika ada kolektivitas, sementara  untuk strategi

asimilasi lebih bersifat individual.
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Dalam perkembangannya, pada tahun 1974, muncul dimensi ketiga

(Dimensi pertama adalah ”pemeliharaan warisan dan identitas budaya” dan

dimensi kedua adalah ”hubungan antar kelompok”) yang ditambahkan,

yakni pengharapan akulturasi dan peran penguasa yang diperankan oleh

kelompok dominan dalam mempengaruhi cara bagaimana proses saling

berakulturasi dapat diwujudkan. Penambahan dimensi ketiga ini

menghasilkan satu sudut pandang yang berhubungan dengan kelompok

yang lebih besar.

Dari sudut pandang tersebut, ketika proses asimilasi dilihat dari

kelompok non dominan yang berakulturasi, maka proses itu disebut

melting- pot. Akan tetapi, jika proses akulturasi itu diminta oleh kelompok

yang dominan, maka proses itu disebut pressure-cooker. Ketika separasi

dipaksakan oleh kelompok dominan, proses itu dinamakan segresi, dan

ketika marginalisasi dipaksakan oleh kelompok dominan, proses itu

disebut ethnocide. Akhirnya, manakala keragaman diterima sebagai

gambaran dari masyarakat yang lebih besar sebagai sebuah keseluruhan,

proses integrasi itu dinamakan multikulturalisme.

B. Dukungan Sosial

Rook (dalam Kumyalasari & Ahyani, 2012) mengatakan bahwa

dukungan sosial merupakan salah satu fungsi dari ikatan sosial, dan

ikatan-ikatan tersebut menggambarkan tingkat kualitas umum dari

hubungan interpersonal. Ikatan dan persahabatan dengan orang lain



16

dianggap sebagai aspek yang memberikan kepuasan secara emosional

dalam kehidupan individu.

Sarafino (dalam Kumyalasari & Ahyani, 2012) menyebutkan

empat jenis dukungan sosial, yaitu :

a. Dukung emosional. Dukungan ini melibatkan ekspresi rasa empati

dan perhatian terhadap individu, sehingga individu tersebut merasa

nyaman, dicintai dan diperhatikan. Dukungan ini meliputi perilaku

seperti memberikan perhatian dan afeksi serta bersedia

mendengarkan keluh kesah orang lain.

b. Dukungan penghargaan. Dukungan ini melibatkan ekspresi yang

berupa pernyataan setuju dan penilaian positif terhadap ide-ide,

perasaan dan perfoma orang lain.

c. Dukungan instrumental. Bentuk dukung ini melibatkan bantuan

langsung, misalnya yang berupa bantuan finansial atau bantuan

dalam mengerjakan tugas-tugas tertentu.

d. Dukungan informasi. Dukungan yang bersifat informasi ini dapat

berupa saran, pengarahan dan umpan balik tentang bagaimana cara

memecahkan persoalan.

C. Kebutuhan Afiliasi

Menurut Murray (dalam Rinjani & Firmanto, 2013) kebutuhan

berafiliasi terkait dengan kecenderungan untuk membentuk pertemanan

dan untuk bersosialisasi, untuk berinteraksi secara dekat dengan orang



17

lain, untuk bekerjasama dan berkomunikasi dengan orang lain dengan

bersahabat.

McClelland (dalam Rinjani & Firmanto, 2013) mengatakan bahwa

kebutuhan afiliasi adalah kebutuhan akan kehangatan dan sokongan dalam

hubungannya dengan orang lain, kebutuhan ini mengarahkan tingkah laku

untuk mengadakan hubungan secara akrab dengan orang lain. Di dalam

kebutuhan afiliasi itu sendiri terkandung keinginan untuk membentuk dan

mempertahankan beberapa hubungan interpersonal yang memberikan

ganjaran. McClelland lebih lanjut memaparkan aspek-aspek kebutuhan

afiliasi, yaitu :

a. Lebih suka bersama orang lain daripada sendirian.

b. Sering berinteraksi dengan orang lain.

c. Ingin disukai dan diterima oleh orang lain.

d. Menyenangkan hati orang lain.

e. Menunjukkan dan memelihara sikap setia terhadap teman.

f. Mencari persetujuan dan kesepakatan orang lain.

D. Motivasi Berprestasi

Motif berprestasi ialah harapan untuk memperoleh kepuasan dalam

penguasaan perilaku yang menantang dan sulit (Mc Clelland dalam

Rahman, Badruzzaman & Tampubolon, 2013). Motivasi berprestasi

(achievement motivation) juga dikenal sebagai kebutuhan berprestasi

(need for achievement)  yang dinyatakan sebagai upaya untuk berhasil
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dalam tugas yang sulit di samping melakukan sesuatu lebih baik dari orang

lain, (Greenberg dan Baron, dalam Rahman, Badruzzaman &

Tampubolon, 2013).

Heckhausen (dalam Rahman, Badruzzaman & Tampubolon, 2013)

mengemukakan bahwa motivasi berprestasi adalah suatu dorongan yang

terdapat dalam diri siswa yang selalu berusaha atau berjuang untuk

meningkatkan atau memelihara kemampuannya setinggi mungkin dalam

semua aktivitas dengan menggunakan standar keunggulan.Kemudian

Menurut Husain Usman motivasi beprestasi ialah dorongan dari dalam diri

untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam upaya mencapai

tujuan.Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi

berprestasi adalah suatu dorongan yang mengarahkan individu untuk

bertingkah laku dengan tujuan agar dapat mencapai taraf hasil tertentu

melakukan sesuatu yang lebih baik.

E. Kerangka Berfikir

Ketika memasuki sebuah Negara baru, mahasiswa asing harus

melakukan beberapa penyesuaian terhadap masalah-masalah di lingkungan

sosial yang baru. Seperti yang telah disebutkan masalah yang muncul

berupa kesulitan untuk menyesuaikan dengan kebudayaan di tempat yang

baru. Thomson, Rosenthal dan Russel (2006) menyebutkan faktor yang

dapat mempengaruhi tingkat kesulitan untuk menyesuaikan diri dapat
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berupa perbedaan budaya asli dengan budaya yang baru, kefasihan

berkomunikasi, usia serta pengalaman lintas budaya sebelumnya.

Upaya yang  dilakukan mahasiswa asing untuk berinteraksi dengan

mahasiswa lokal dapat berupa berpartisipasi pada program yang telah

dicanangkan dan meluangkan waktu lebih untuk bersama mahasiswa lokal.

Keuntungan yang dapat mahasiswa asing peroleh dari hasil interaksinya

dengan mahasiswa lokal berupa peningkatkan kompetensi berkomunikasi

dan dapat memiliki penyesuaian diri yang lebih baik. Zhou, Snape,

Topping & Todman (2008) memaparkan bahwa mahasiswa asing yang

berinteraksi dengan baik pada mahasiswa lokal memiliki lebih sedikit

masalah akademik dan kesulitan sosial. Sebagai tambahan, interaksi dan

persahabatan dengan mahasiswa lokal berhubungan dengan kepuasan pada

mahasiswa asing, tingkat stres yang lebih rendah dan prediksi penyesuaian

psikologis yang lebih baik.

Agar dapat berinteraksi dengan mahasiswa lokal, mahasiswa asing

harus memiliki kefasihan berbahasa. Jackson, Ray & Bybell (2013)

memaparkan beberapa faktor yang memiliki kontribusi pada stres

akulturasi yaitu daerah asal, kemampuan berbahasa, dan dukungan sosial.

Mahasiswa asing yang fasih berkomunikasi dengan dukungan sosial yang

baik memiliki stres akulturasi yang lebih rendah daripada mahasiswa yang

tidak fasih beekomunikasi dengan dukungan sosial yang rendah. Yusoff

dan Chelliah (2010) memaparkan bahwa salah satu faktor yang tampak

untuk meningkatkan penyesuaian adalah dukungan sosial, yang dapat
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memberikan kesempatan kepada mahasiswa asing untuk mengembangkan

pengetahuan tentang budaya yang baru.

Chen dan Chen ((2009) melakukan penelitian terhadap mahasiswa

asing yang melakukan studi di Taiwan. Adapun mahasiswa asing tersebut

berasal dari negara yang berbeda, yaitu dua orang mahasiswa yang berasal

dari Jepang, tiga orang yang berasal dari Amerika dan tiga orang berasal

dari Asia Tenggara. Hasil penelitian menemukan bahwa mahasiswa yang

telah mempersiapkan diri untuk terjun ke budaya yang baru memiliki

penyesuaian diri yang lebih baik daripada mahasiswa yang tidak memiliki

persiapan. Persiapan tersebut dapat berupa mempelajari informasi budaya

Negara yang akan dituju.

Proses adaptasi dipengaruhi oleh beberapa variabel, termasuk

pengetahuan umum mengenai budaya baru (Ward & Searle), rentang

waktu tinggal di budaya baru (Ward), kemampuan berbahasa (Furnham,

dalam Zhou, Snape, Topping & Todman, 2008), kuantitas dan kualitas

kontak dengan masyarakat lokal (Bochner), jaringan pertemanan

(Bochner, McLeod & Lin), pengalaman lintas budaya sebelumnya

(Klineberg & Hull), tingkat perbedaan budaya (Ward & Kennedy),

Identitas budaya (Ward & Searle), tipe akulturasi (Ward & Kennedy),

lama tinggal di budaya yang baru untuk sementara atau permanen (Ward

& Kennedy) dan pelatihan lintas budaya (Deshpande & Viswesvaran),

dapat digunakan sebagai pedoman untuk praktik awal pada persiapan
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intervensi, orientasi dan (khususnya) pelatihan kemampuan perilaku sosial

(dalam Zhou, Snape, Topping & Todman, 2008)

Jackson, Ray & Bybell (2013) melakukan penelitian terhadap 70

orang mahasiswa asing di Amerika. Penelitian dilakukan untuk

mengetahui pengaruh dari karakteristik personal (self-esteem, hope,

optimism, adaptive dan maladaptive coping) stres akulturasi dan dukungan

sosial terhadap simptom depresi dan penyesuaian sosiokultural mahasiswa

internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang

mengalami tingkat stres akulturasi lebih tinggi dan kurang memiliki

dukungan sosial juga memiliki simptom depresi serta tingkat kesulitan

yang lebih tinggi untuk menyesuaikan pada sosiokultural.

Individu dapat dikatakan mampu menyesuaikan diri apabila dapat

menyelaraskan diri dengan kebudayaan baru. Penyelarasan tersebut dapat

berupa perubahan perilaku atau pola pikir yang sesuai dengan budaya baru

tersebut. Penyesuaian diri terhadap budaya tidak lepas dari proses

akulturasi. Berry (dalam Jackson, Ray, &Bybell, 2013) menerangkan

bahwa akulturasi adalah proses perubahan budaya dan psikologis yang

melibatkan pembelajaran untuk tinggal di lingkungan sosial baru dan

konteks budaya. Stres akulturasi adalah bagian proses akulturasi yang

merupakan akibat psikologis dari penyesuaian terhadap budaya yang baru.

Stres akulturasi biasanya terjadi karena adanya kesulitan untuk beradaptasi

pada budaya baru.



22

Berry (dalam Sofia & Nugrohadi, 2007) menekankan perlunya

mendekati konsep akulturasi dari dua sudut pandang, yakni: sudut pandang

akulturasi budaya dan sudut pandang akulturasi psikologis. Akulturasi

budaya menunjuk pada perilaku individu atau kelompok individu yang

berinteraksi dengan budaya tertentu, sementara akulturasi psikologis

menunjuk pada dinamika intrapersonal dalam diri tiap individu yang

menghasilkan berbagai reaksi berbeda antara yang satu dengan yang lain,

meskipun mereka berada dalam wilayah akulturasi yang sama.

Perbedaan strategi akulturasi yang dipilih oleh tiap individu

dipengaruhi oleh kecenderungan kepribadian, perbedaan pola pikir,

kompetensi berkomunikasi, perbedaan budaya, serta intensitas interaksi

dengan penduduk pribumi. Akulturasi psikologis mengindikasikan

perubahan yang dialami pada tingkat individu, dan perilaku serta identitas

sebagai hal yang dihubungkan dalam perubahan sosial pada tingkat

kelompok. Pada tingkat individu, semua aspek perilaku yang ada dalam

diri individu akan dirujuk sebagai perilaku yang akan berubah, yang akan

menjadi dua komponen perilaku dalam strategi akulturasi individu tersebut

yaitu melindungi kebudayaan dan mempelajari kebudayaan. Tapi ketika

keduanya tidak dapat dijalani dengan sempurna maka terdapat dua pilihan

yaitu untuk mempertahankan atau berubah sesuai kebudayaan yang

dianggap lebih dominan.


