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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Culture Shock

1. Pengertian Culture Shock

Istilah "culture shock" pertama kali diperkenalkan oleh Oberg (1960)

untuk menggambarkan respon yang mendalam dan negatif dari depresi,

frustasi, dan disorientasi yang dialami oleh orang-orang yang hidup dalam

suatu lingkungan budaya yang baru. Istilah ini menyatakan ketiadaan arah,

merasa tidak mengetahui harus berbuat apa atau bagaimana mengerjakan

segala sesuatu di lingkungan yang baru, dan tidak mengetahui apa yang tidak

sesuai atau sesuai (Dayaksini, 2004).

Ward (2001) mendefinisikan culture shock adalah suatu proses aktif

dalam menghadapi perubahan saat berada di lingkungan yang tidak familiar.

Proses aktif tersebut terdiri dari affective, behavior, dan cognitive individu,

yaitu reaksi individu tersebut merasa, berperilaku, dan berpikir ketika

menghadapi pengaruh budaya kedua.

Edward Hall dalam bukunya yang berjudul Silent Language (1959,

dalam Hayqal, 2011) mendeskripsikan culture shock adalah gangguan ketika

segala hal yang biasa dihadapi ketika di tempat asal menjadi sama sekali

berbeda dengan hal-hal yang dihadapi di tempat yang baru dan asing.

Sementara Furnham dan Bochner (1970) mengatakan bahwa culture

shock adalah ketika seseorang tidak mengenal kebiasaan-kebiasaan sosial dari
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kultur baru atau jika ia mengenalnya maka ia tak dapat atau tidak bersedia

menampilkan perilaku yang sesuai dengan aturan-aturan itu. Definisi ini

menolak penyebutan culture shock sebagai gangguan yang sangat kuat dari

rutinitas, ego, dan self-image individu (Dayaksini, 2004).

Sejak diperkenalkan untuk pertama kali, berbagai konsep tentang

culture shock untuk memperluas definisi ini (Adler, 1975; Pedersen,1995;,

1970; Abbasian and Sharifi, 2013). Menurut Adler (1975, dalam Abbasian and

Sharifi, 2013) mengemukakan bahwa culture shock merupakan reaksi

emosional terhadap perbedaan budaya yang tak terduga dan kesalahpahaman

pengalaman yang berbeda sehingga dapat menyebabkan perasaan tidak

berdaya, mudah marah, dan ketakutakan akan di tipu, dilukai ataupun

diacuhkan.

Culture shock merupakan sebuah fenomena emosional yang

disebabkan oleh terjadinya disorientasi pada kognitif seseorang sehingga

menyebabkan gangguan pada identitas (disonan) (Stella, 1999; 245; Hayqal,

2011).

Menurut Kim (2004, dalam Abbasian and Sharifi, 2013)menyatakan

culture shock adalah proses generik yang muncul setiap kali komponen sistem

hidup tidak cukup memadai untuk tuntutan lingkungan budaya

baru.Selanjutnya Culture shock adalah tekanan dan kecemasan yang dialami

oleh orang-orang ketika mereka bepergian atau pergi ke suatu sosial dan

budaya yang baru menurut (Odera, 2003; Khoirun, Niam, 2009).
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Culture shock dapat terjadi dalam lingkungan yang berbeda. Hal ini

dapat mengenai individu yang mengalami perpindahan dari satu daerah ke

daerah lainnya dalam negerinya sendiri sampai individu yang berpindah ke

negara lain (Dayaksini, dkk, 2004).

Menurut Littlejohn (2004, dalam Mulyana 2006) culture shock adalah

perasaan ketidaknyamanan psikis dan fisik karena adanya kontak dengan

budaya lain. Banyak pengalaman dari orang-orang yang menginjakkan kaki

pertama kali di lingkungan baru, walaupun sudah siap, tetap merasa terkejut

atau kaget begitu mengetahui bahwa lingkungan di sekitarnya telah berubah.

Orang terbiasa dengan hal-hal yang ada di sekelilingnya, dan orang cenderung

suka dengan familiaritas tersebut. Familiaritas membantu seseorang

mengurangi tekanan karena dalam familiaritas, orang tahu apa yang

diharapkan dari lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Maka ketika

seseorang meninggalkan lingkungannya yang nyaman dan masuk dalam suatu

lingkungan baru, banyak masalah akan dapat terjadi ( Mulyana, 2006).

Gegar budaya (culture shock) adalah suatu penyakit yang berhubungan

dengan pekerjaan atau jabatan yang diderita orang-orang yang secara tiba-tiba

berpindah atau dipindahkan ke lingkungan yang baru. Gegar budaya

ditimbulkan oleh kecemasan yang disebabkan oleh kehilangan tanda-tanda

dan lambang-lambang dalam pergaulan sosial. Misalnya kapan berjabat tangan

dan apa yang harus kita katakan bila bertemu dengan orang. Kapan dan

bagaimana kita memberikan tips bagaimana berbelanja, kapan menolak dan

menerima undangan, dan sebagainya. Petunjuk-petunjuk ini yang mungkin

berbentuk kata-kata isyarat, ekspresi wajah, kebiasaan-kebiasaan, atau norma-

norma, kita peroleh sepanjang perjalanan hidup kita sejak kecil.



19

Bila seseorang memasuki suatu budaya asing, semua atau hampir

semua petunjuk ini lenyap. Ia bagaikan ikan yang keluar dari air. Orang akan

kehilangan pegangan lalu mengalami frustasi dan kecemasan. Pertama-tama

mereka akan menolak lingkungan yang menyebabkan ketidaknyamanan dan

mengecam lingkungan itu dan menganggap kampung halamannya lebih baik

dan terasa sangat penting. Orang cenderung mencari perlindungan dengan

berkumpul bersama teman-teman setanah air, kumpulan yang sering menjadi

sumber tuduhan-tuduhan emosional yang disebut streotip dengan cara negatif

(Mulyana, 2006).

Culture shock didefinisikan sebagai kegelisahan yang mengendap yang

muncul dari kehilangan semua lambang dan simbol yang familiar dalam

hubungan sosial, termasuk didalamnya seribu satu cara yang mengarahkan

kita dalam situasi keseharian, misalnya bagaimana untuk memberi perintah,

bagaimana membeli sesuatu, kapan dan di mana kita tidak perlu merespon

(Mulyana, 2008).

Lundstedt mengatakan bahwa gegar budaya adalah suatu bentuk

ketidakmampuan menyesuaikan diri yang merupakan reaksi terhadap upaya

sementara yang gagal untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan orang-

orang baru (Mulyana, 2005).

Selanjutnya culture shock adalah rasa putus asa, ketakutan yang

berlebihan, terluka, dan keinginan untuk kembali yang besar terhadap rumah.

Hal ini disebabkan adanya rasa keterasingan dan kesendirian yang disebabkan

oleh benturan budaya (Ruben & Stewart, 2006; 340, dalam Hayqal, 2011)
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Culture shock bukanlah istilah klinis ataupun kondisi medis. Culture

shock merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan perasaan bingung

dan ragu-ragu yang mungkin dialami seseorang setelah ia meninggalkan

budaya yang dikenalnya untuk tinggal di budaya yang baru dan berbeda

(Kingsley dan Dakhari, 2006).

Dari definisi yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa

culture shock merupakan suatu permasalahan yang melibatkan perasaan, cara

berpikir dan berperilaku pada diri individu saat menghadapi perbedaan

pengalaman maupun budaya ketika berada di daerah/ negara lain dari

daerah/negara asal.

2. Dimensi Culture Shock

Ward (2001) membagi culture shock kedalam beberapa dimensi  yang

disebut dengan ABCs of  Culture Shock, yakni:

a. Affective

Dimensi  ini berhubungan dengan perasaan dan emosi yang dapat

menjadi positif atau negatif. Individu mengalami kebingungan dan merasa

kewalahan karena datang ke lingkungan yang tidak familiar. Individu

merasa bingung, cemas, disorientasi, curiga, dan juga sedih karena datang

ke lingkungan yang tidak familiar. Selain itu individu merasa tidak tenang,

tidak aman, takut ditipu ataupun dilukai, merasa kehilangan keluarga,

teman-teman, merindukan kampung halaman, dan kehilangan identitas

diri.
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b. Behavior

Dimensi ini berhubungan dengan pembelajaran budaya dan

pengembangan keterampilan sosial. Individu mengalami kekeliruan

aturan, kebiasaan dan asumsi-asumsi yang mengatur interaksi

interpersonal mencakup komunikasi verbal dan nonverbal yang bervariasi

di seluruh budaya. Mahasiswa asing yang datang dan kurang memiliki

pengetahuan dan keterampilan sosial yang baik di budaya lokal akan

mengalami kesulitan dalam memulai dan mempertahankan hubungan

harmonis di lingkungan yang tidak familiar.

Perilaku individu yang tidak tepat secara budaya dapat

menimbulkan kesalahpahaman dan dapat menyebabkan pelanggaran. Hal

ini juga mungkin dapat membuat kehidupan personal dan profesional

kurang efektif. Biasanya individu akan mengalami kesulitan tidur, selalu

ingin buang air kecil, mengalami sakit fisik, tidak nafsu makan dan lain-

lain. Dengan kata lain, individu yang tidak terampil secara budaya akan

sulit mencapai tujuan. Misalnya, mahasiswa asing yang lebih sering

berinteraksi dengan orang sebangsanya/ senegaranya saja.

c. Cognitive

Dimensi ini adalah hasil dari aspek affectively dan behaviorally

yaitu perubahan persepsi individu dalam identifikasi etnis dan nilai-nilai

akibat kontak budaya. Saat terjadi kontak budaya, hilangnya hal-hal yang

dianggap benar oleh individu tidak dapat dihindarkan. Individu akan

memiliki pandangan negatif, kesulitan bahasa karena berbeda dari negara

asal, pikiran individu hanya terpaku pada satu ide saja, dan memiliki

kesulitan dalam interaksi sosial.
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3. Teori Culture Shock

Teori culture shock pertama kali dipelopori oleh Oberg pada tahun

1960. Pada awalnya culture shock menekankan pada komunikasi. Oberg

menyatakan culture shock merupakan kecemasan yang timbul akibat

hilangnya simbol hubungan sosial yang familiar (dalam Frandawati, 2009).

Menurut Ward (2001) proses aktif dalam menghadapi perubahan saat

berada di lingkungan yang tidak familiar merupakan bentuk culture shock.

Proses aktif tersebut meliputi affective, behavior, dan cognitive individu yakni

individu merasa, berperilaku dan berpikir ketika menghadapi budaya kedua.

Ward (2001) menjelaskan bahwa affective berhubungan dengan

perasaan dan emosi yang dapat menjadi positif atau negatif. Individu akan

merasa bingung, cemas, disorientasi, curiga, dan juga sedih karena datang ke

lingkungan yang tidak familiar.

Proses yang dihadapi dalam diri individu akan mempengaruhi ketika

hidup bermasyarakat. Faktor yang mempengaruhi dalam reaksi individu

seperti adanya perubahan hidup, kepribadian dan dukungan sosial yang harus

dipertimbangkan. Faktor lain seperti perbedaan budaya, pengenalan budaya

dan status mengenali suatu budaya (Ward, 2001).

Menurut Furnham dan Bochner (1986) dimensi affective menjelaskan

tentang perubahan hidup yang negatif  baik psikis maupun fisik dalam

menyesuaikan diri (Ward, 2001). Selain itu dukungan sosial juga dipandang

sebagai sumber utama dalam menghadapi penyesuaian diri. Dukungan sosial

dibangun dari berbagai sumber yang mencakup keluarga, teman, dan kenalan.
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Beberapa penelitian mengartikan keluarga adalah yang telah berkonsentrasi

pada hubungan perkawinan yang menjadi sumber utama sebagai pemberi

dukungan sosial.

Individu yang meninggalkan negara asal berpeluang mendapatkan

dukungan yang negatif dari kelompok lain. Hubungan permasalahan

psikologis sebagai penduduk lokal dengan pendatang dan kepuasan penduduk

lokal yang secara positif berhubungan dengan kesejahteraan psikologis para

pendatang. Maka diperlukan keterampilan individu agar mudah dalam

penyesuaian diri dan mendapatkan kesejahteraan psikologis. Kesejahteraan

psikologis memiliki bagian-bagian yang berkaitan ketika menghadapi perilaku

sosial masyarakat (Ward, 2001)

Keterampilan sosial dalam beradaptasi akan menemukan berbagai

kesulitan yang disebabkan ketidakmampuan dalam bersosial. Individu yang

tinggal di daerah yang berbeda dari negara asal karena kurangnya pengetahuan

sosial yang menyebabkan individu akan terabaikan atau diasingkan dan

menyebabkan timbulnya gangguan psikologis seperti halnya mempengaruhi

perilaku dalam berinteraksi sosial (Ward, 2001).

Menurut Kennedy (1994, dalam Ward, 2001) menemukan bahwa

identitas nasional penduduk lokal secara tidak langsung akan mempengaruhi

penyesuaian diri individu sebagai pendatang ketika berinteraksi dengan

penduduk lokal.

Selain itu dimensi behavior merupakan perilaku individu yang

mempengaruhi seseorang saat mengalami culture shock, dimana individu
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mengalami kekeliruan aturan, kebiasaan dan asumsi yang mengatur interaksi

individu yang mencakup komunikasi verbal dan nonverbal yang bervariasi

diseluruh budaya. Dimensi behavior juga berkaitan dengan pembelajaran

budaya. Pembelajaran budaya merupakan suatu proses pembelajaran yang

dilakukan oleh pendatang untuk memperoleh pengetahuan sosial dan

keterampilan agar dapat bertahan di lingkungan masyarakat yang baru (Ward,

2001).

Argyle dan Kendon (1967, dalam Ward, 2001) menjelaskan bahwa

perilaku sosial pada diri individu dengan individu lainnya harus dimiliki agar

memiliki keterampilan. Secara umum terdapat perbedaan individu dalam

mempersepsikan sesuatu untuk berperilaku secara fleksibel. Secara sosial

individu cenderung sensitif ketika berinteraksi dengan orang lain di

lingkungan sekitar. Individu secara sosial tidak menguasai lingkungan sekitar

serta mengabaikan dalam berperilaku sosial yang mengatur hubungan antara

para pendatang dengan penduduk lokal.

Hal ini secara sosial, individu kurang terampil seperti saat mereka

berada di daerah asal masing-masing. Pada saat seperti ini, individu berada

dalam kesulitan dalam mengahadapi budaya yang baru sehingga nantinya

dapat membuat seseorang menjadi frustasi. Penerapan komunikasi dalam

mengahadapi berbagai kesulitan akibat kontak budaya merupakan suatu

peristiwa sosial ketika berkomunikasi baik secara verbal maupun non verbal.

Pada dimensi ini terdapat nilai sosial yang lebih luas, yaitu menyangkut hal

perorangan dan kelompok yang berbeda budaya (Anderson; 1994, Ward;

2001).
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Ketika individu yang berasal dari dua budaya yang berbeda bertemu,

maka mereka akan memiliki kesulitan dalam berkomunikasi satu sama lain.

Situasi seperti ini sering kali meragukan dua kelompok yang berbeda yang

memiliki bahasa yang sama tetapi  memiliki dialek bahasa yang berbeda,

namun persamaan tersebut bisa mengaburkan perbedaan makna yang ada

dibudaya mereka (Triandis;1972, Ward;2001).

Bahasa non verbal merupakan bahasa isyarat yang memiliki peran

yang sangat penting dalam berkomunikasi, menyatakan emosi, dan memberi

isyarat sesuai dengan apa yang dikatakan. Unsur komunikasi non verbal dapat

meliputi wajah, mata, perilaku, kontak jasmani. Perilaku yang mengundang

komunikasi dan menyiratkan kedekatan psikologis ini dapat disampaikan

melalui bahasa isyarat yang bervariasi antar budaya (Ward, 2001).

Isyarat memiliki arti yang luas dalam setiap budaya. Beberapa isyarat

digunakan oleh satu budaya tetapi tidak dibudaya lain dan isyarat yang sama

dapat mempunyai makna yang berbeda. Keterampilan sosial selalu

menempatkan penekanan pada perilaku non verbal. Isyarat pada budaya yang

berbeda memiliki arti penting dalam berinteraksi antar budaya secara efektif.

Pada penelitian yang bersifat percobaan telah menunjukkan bahwa perilaku

non verbal secara budaya sama kuat hubungannya dengan interaksi antar

pribadi dibandingkan antar etnik. Oleh karena itu perilaku non verbal menjadi

sangat penting bagi orang lain. Sebagai contoh guratan ekspresi dan tatapan

mata memiliki peran yang sangat besar dalam mempengaruhi komunikasi

(Ward, 2001).
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Selain itu perbedaan budaya dalam berperilaku antar pribadi

merupakan sumber masalah ketika berkomunikasi antar budaya. Fakta

menunjukkan bahwa suatu negara akan menunjukkan identitas mereka,

kebiasaan, penampilan yang mencirikan diri mereka dari kelompok lainnya.

Orang-orang ini memiliki karakteristik seperti terdiri dari kelompok minoritas

dari kelompok budaya. Kecuali penduduk asli yang menerima bangsa lain dari

kelompok minoritas sebagai pendatang. Dengan kata lain, sebagai pendatang

diharapkan mempelajari budaya yang ada di daerah yang mereka datangi

(Ward, 2001).

Ketidaknyamanan sebagai pendatang di lingkungan yang baru meliputi

ketidaknyamanan fisik, bidang pendidikan, sosial budaya dan bahasa sehingga

menyebabkan timbulnya culture shock. Tetapi hal yang paling pokok kesulitan

mereka adalah berinteraksi di lingkungan sosial. Perbedaan antar budaya yang

terjadi pada pola komunikasi dalam menerima informasi dan mempengaruhi

satu sama lain yang bertujuan untuk mengetahui suatu budaya (Ward, 2001).

Kemudian ada juga cognitive yang merupakan hasil dari affective dan

behaviorally yang merupakan perubahan persepsi pada individu dalam

identifikasi etnis dan nilai-nilai akibat kontak budaya. Sebagai pendatang

harus mempertimbangkan hubungan budaya yang berubah yang mengacu

pada kesukuan, identitas nasional dan hubungan dengan kelompok lain. Proses

mengenal budaya suatu daerah merupakan suatu konsep identifikasi yang

mencakup sikap, nilai-nilai bahkan perilaku (Ward, 2001).
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Identitas menjelaskan tentang suatu kelompok yang berhubungan

dengan orientasi kesukuan, budaya dan komitmen kelompok. Identitas lain

dipandang menjadi suatu tingkatan umum dalam hubungan budaya,

karakteristik suatu  kelompok budaya, kepercayaan, evaluasi, harapan, norma-

norma dan nilai-nilai. Kontak antar budaya pada individu yang berpengalaman

akan berbeda dengan anggota yang menjadi suku minoritas dari suatu daerah.

Pendatang yang berasal dari negara yang homogen akan memiliki banyak

kesempatan untuk mengenal budaya penduduk lokal (Ward, 2001).

Secara luas identifikasi budaya dari dua budaya merupakan suatu

komponen penting yang berhubungan dengan referensi identifikasi. Menurut

Tajfel (1981, dalam Ward, 2001) menjelaskan identitas sosial berdasarkan tiga

komponen yaitu konsep diri, kesadaran anggota kelompok dan memiliki

emosional. Identitas sosial cenderung untuk memperlihatkan kelompok dalam

yang pilih kasih terhadap penduduk luar. Pendatang digolongkan kelompok

minoritas yang sering diperlakukan negatif oleh anggota mayoritas.

budaya. Identitas sosial menjadikan hal positif melalui kategorisasi

sosial yang membandingkan budaya antar kelompok. Identitas sosial antar

kelompok meningkatkan kebutuhan kelompok yang positif. Oleh karena itu

diperlukan affective, behavior,cognitive sebagai basis yang menyeluruh dalam

mengatasi penyesuian diri dan transisi antar budaya.

Gudykunst dan Kim (dalam Septina, 2012) menjelaskan culture shock

yaitu reaksi yang muncul terhadap situasi dimana individu mengalami

keterkejutan dan tekanan karena berada dalam lingkungan yang berbeda dan

menimbulkan kecemasan yang tidak beralasan.
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Teori diatas mendasari tentang proses yang terjadi pada individu baik

fisik dan psikis yang mempengaruhi reaksi individu merasa, berperilaku dan

berpikir saat berada dilingkungan yang berbeda. Semakin berbeda budaya

yang dikunjungi oleh individu maka akan semakin tinggi pula tingkat culture

shocknya yang dialami oleh individu.

4. Proses Culture Shock

Mahasiswa asing yang datang ke lingkungan yang tidak familiar akan

mengalami culture shockdengan serangkaian proses. Samovar (2010, dalam

Sekeon, 2011) mengungkapkan adanya empat fase untuk culture shock, yaitu:

1) Fase Bulan Madu yaitu fase ini berisi kegembiraan, rasa penuh harapan,

dan euphoria sebagai antisipasi individu sebelum memasuki budaya baru.

Fase ini adalah fase yang paling disukai oleh semua orang. Pada fase ini

mahasiswa asing merasakan sesuatu hal yang berbeda dari semula, jadi

mahasiswa asing menikmati suasana yang terjadi oleh karena sesuatu yang

baru dengan lingkungan yang lain dari sebelumnya. Pada fase ini

semuanya merasakan kesenangan, kegembiraan serta kenikmatan.

Layaknya seperti pasangan baru yang merasakan bulan madu yang belum

ada termasuk kesulitan-kesulitan dalam menjalani hubungan dan budaya

yang baru.

2) Fase Pesakitan yaitu fase krisis dalam culture shock, karena lingkungan

baru mulai berkembang. Pada fase ini mahasiswa asing dihadapkan

dengan keadaan yang sangat sulit, timbul perasaan yang tidak nyaman,

kegelisahan, rasa ingin menolak apa yang dirasakan tapi tidak bisa berbuat

apa-apa. Sebab fase ini adalah fase yang membuat seseorang merasa
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sendiri, terpojok, dan bimbang. Oleh karena itu, perubahan lingkungan

yang mereka rasakan, mereka mendapati hal-hal yang mereka tidak

inginkan di lingkungan yang baru. Disinilah perasaan hilangnya simbol-

simbol, adat kebiasaan yang dulu menjadi identitas dirinya, saat ini harus

dihadapkan dengan suatu keadaan yang berlawanan.

3) Fase Adaptasi yaitu fase dimana individu mulai mengerti mengenai

budaya barunya. Pada fase ini individu dan peristiwa dalam lingkungan

baru mulai dapat terprediksi dan tidak terlalu menekan.

4) Fase Penyesuaian Diri yaitu fase dimana individu telah mengerti elemen

kunci dari budaya barunya. Pada fase ini para mahasiswa asing tidak

mendapatkan kesulitan lagi karena telah melewati masa adaptasi yang

begitu panjang. Kemampuan untuk hidup dalam dua budaya yang berbeda,

biasanya disertai dengan rasa puas dan menikmati. Namun beberapa hal

menyatakan, bahwa untuk dapat hidup dalam dua budaya tersebut,

individu akan perlu beradaptasi kembali dengan budayanya terdahulu, dan

memunculkan gagasan.

5. Faktor Yang Mempengaruhi Culture Shock

Menurut Furnham dan Bochner (dalam Manz, 2003) faktor-faktor yang

mempengaruhi individu mengalami culture shock saat berinteraksi dengan

budaya baru adalah sebagai berikut:

1) Adanya perbedaan budaya, kualitas,kuantitas dan lamanya culture shock

yang dialami individu yang dipengaruhi oleh tingkat perbedaan budaya

antara lingkungan asal dan lingkungan baru individu. Culture shock lebih

cepat jika budaya tersebut sangat berbeda, seperti sosial, perilaku, adat
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istiadat, agama, pendidikan, norma dalam masyarakat, dan bahasa.

Semakin berbeda kebudayaan antar dua individu yang berinteraksi,

semakin sulit kedua individu tersebut membangun dan memelihara

hubungan yang baik ( Bochner, 2003; Septina Sihite, 2012).

2) Adanya perbedaan individu. Berkaitan dengan perbedaan dalam

kepribadian dan kemampuan individu menyesuaikan diri di lingkungan

barunya. Selain itu juga merujuk pada variabel demografis seperti usia,

jenis kelamin, kelas sosial-ekonomi dan pendidikan.

3) Pengalaman lintas budaya individu sebelumnya, pengalaman individu di

masa lalu saat berada di lingkungan baru yang sangat berpengaruh pada

proses adaptasi seperti pengalaman bagaimana individu menerima

perlakuan dari penduduk lokal.

6. Gejala-Gejala Culture Shock

Ada beberapa gejala culture shock yang dapat di alami oleh individu

yang berada di lingkungan baru (Guanipa, 1998; Khoirun Niam, 2009),

diantaranya ialah:

1) Kesedihan, kesepian, dan kelengangan

2) Preokupasi (pikiran terpaku hanya pada sebuah ide saja, yang biasanya

berhubungan dengan keadaan yang bernada emosional) dengan kesehatan.

3) Kesulitan untuk tidur, tidur terlalu banyak atau terlalu sedikit

4) Perubahan perilaku, tekanan atau depresi

5) Kemarahan, sifat cepat marah, keengganan untuk berhubungan dengan

orang lain
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6) Mengidentifikasikan dengan budaya lama atau mengidealkan daerah lama

7) Kehilangan identitas

8) Berusaha terlalu keras untuk menyerap segalanya di budaya baru

9) Tidak mampu memecahkan permasalahan sederhana

10) Tidak percaya diri

11) Merasa kekurangan, kehilangan dan kegelisahan

12) Mengembangkan stereotype tentang kultur yang baru

13) Mengembangkan obsesi seperti over- cleanliness

14) Rindu keluarga

B. Mahasiswa Asing

1. Pengertian Mahasiswa Asing

Menurut Hammer (1992, dalam Frandawati, 2009) menyatakan bahwa

masalah prestasi akademik, bahasa, tempat tinggal, masalah ekonomi,

ketidakmampuan untuk diterima secara sosial, kesehatan, rekreasi, dan

prasangka ras akan dihadapi oleh pelajar yang sedang menempuh pendidikan

di luar negeri.

Sejalan dengan pernyataan di atas, dalam Peraturan Menteri Nomor 25

Tahun 2007, mendefinisikan mahasiswa adalah individu yang telah

menyelesaikan Sekolah Menengah Atas dan memasuki perguruan tinggi.

Sedangkan mahasiswa asing merupakan warga negara asing yang mengikuti

pendidikan pada perguruan tinggi di Indonesia.
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Maka mahasiswa asing adalah mahasiswa yang terdaftar di sebuah

lembaga perguruan tinggi di negara yang mereka kunjungi, dimana mereka

bukan sebagai pengungsi ataupun imigran ( Al-Quhen, 2012; Amaechi, dkk,

2013).

2. Mahasiswa Asing UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di Indonesia, UIN Sultan Syarif Kasim Riau adalah salah satu

universitas yang menerima mahasiswa asing. Terbukti dari tahun 2009 hingga

tahun 2013, UIN Sultan Syarif Kasim Riau telah memiliki sebanyak 340

mahasiswa asing asal Malaysia, Thailand, dan Vietnam (Bagian Akademik

UIN Sultan Syarif Kasim Riau).

Adapun yang menjadi alasan mahasiswa asing menempuh pendidikan

di Indonesia adalah untuk mendapat gelar, mendapatkan kemampuan

akademik ataupun profesional, dapat mempelajari budaya lain dan menambah

pengalaman individu (Bochner, 1986; Frandawati, 2009).

C. Kerangka Berpikir

Culture shocksuatu permasalahan yang melibatkan perasaan, cara berpikir

dan berperilaku pada diri individu saat menghadapi perbedaan pengalaman

maupun budaya ketika berada di daerah/ negara lain dari daerah/negara asal.

Mahasiswa asing UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang datang ke Kota

Pekanbaru untuk menempuh pendidikan. Saat berada di Kota Pekanbaru

mahasiswa asing akan menjumpai mahasiswa lokal yang terdiri dari bermacam

suku. Meskipun Pekanbaru adalah kota Melayu namun penduduk yang tinggal di
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Kota Pekanbaru kebanyakan adalah orang-orang pendatang dari luar Kota

Pekanbaru. Dimana Pekanbaru sendiri berdasarkan hasil data Badan Pusat

Statistik (BPS) komposisi masyarakat Pekanbaru terdiri dari suku Minangkabau

sebanyak 37, 70 %, suku Melayu 26, 10%, suku Jawa 15, 70 %, suku Batak 10, 8

%, suku Tionghoa 7, 0 %, lain-lain 3, 3 % ( http://id.wikipedia.org/wiki/Riau, 28/

09/2013).

Maka tidak jarang mahasiswa asing akan mengalami keterkejutan dan

tekanan karena berada dalam lingkungan yang berbeda. Hal inilah yang membuat

individu terkadang sulit menyesuaikan diri dan menolak lingkungan sekitar yang

menyebabkan ketidaknyamanan serta menganggap lingkungan sebelumnya lebih

baik dan sangat penting. Individu cenderung mencari perlindungan dan berkumpul

bersama-sama teman sebangsanya (Mulyana, 2006).

Individu yang memasuki budaya yang berbeda maka individu akan

menjadi orang asing dibudaya tersebut, dimana individu berhadapan dengan

situasi dimana kebiasaan-kebiasaannya diragukan, karena menurut Frandawati

(2009) hal ini dapat menyebabkan keterkejutan dan stres. Keterkejutan dapat

mempengaruhi konsep diri dan identitas kultural serta mengakibatkan kecemasan.

Kondisi ini menyebabkan sebagian besar individu mengalami gangguan mental

dan fisik, setidaknya untuk jangka waktu tertentu. Kemudian akan muncul pada

diri individu yang dinamakan dengan culture shock.

Culture shockmenurut Oberg ( dalam Mulyana, 2008) sebagai kegelisahan

yang mengendap yang muncul dari kehilangan semua lambang dan simbol yang

familiar dalam hubungan sosial. Dan perasaan disorientasi, tidak nyaman  yang
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relatif dalam jangka pendek yang disebabkan oleh lingkungan sekitar yang tidak

familiar dan hilangnya isyarat yang familiar dalam lingkungan di namakan dengan

culture shock ( Martin, 2008; Septina Sihite, 2012).

Dalam penelitian ini nantinya peneliti akan mengacu pada teori Culture

shockyang dikemukakan oleh Ward (2001) yang terdiri dari tiga dimensi  yang

disebut dengan ABCs of Culture Shock yaitu affectively, behaviorally dan

cognitively yaitu komponen yang menggambarkan bagaimana individu merasa,

berperilaku, berpikir, saat terindikasi pengaruh budaya baru (Ward, 2001).

Beberapa penelitian yang telah dilakukan tentang culture

shocksebelumnya adalah penelitian oleh Samovar (2010) yang mengatakan bahwa

culture shock dapat mempengaruhi fisik individu seperti mengalami gangguan

lambung dan juga sakit kepala. Senada dengan Littlejohn (2004) juga menemukan

bahwa culture shock merupakan fenomena yang wajar ketika individu

mengunjungi budaya yang baru. Individu berada pada kondisi yang tidak nyaman

baik secara fisik maupun emosional. Sehingga individu tak jarang akan gagal

dalam menyesuiakan dirinya di lingkungan barunya dan individu mengalami

depresi.

Menurut Suryandari (2010) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa

sebagian besar mahasiswa perantauan yang ada di Madura mengalami culture

shock. Mereka mengalami masalah kultural baik secara fisik maupun emosional

juga. Dari perasaan tidak nyaman hingga depresi. Dari pola makan yang tidak

teratur hingga mengalami sakit. Dari hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya,

terdapat bahwa semakin berbeda budaya yang dikunjungi oleh individu maka

semakin lama pula individu mengalami culture shock di daerah barunya.
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Sementara Steward (1998) berpendapat bahwa culture shocktidak terlepas

dari pengalaman masa lalu. Ketika individu sering ke luar negeri, berinteraksi

dengan individu dengan latar belakang yang berbeda, memiliki keterampilan

bahasa dari budaya yang dimasuki dan toleransi maka pengalaman yang

didapatkan dapat membentuk culture shock yang rendah. Hal tersebut senada

dengan penelitian yang dilakukan oleh Frandawati ( 2009) yang menjelaskan

bahwa mahasiswa asing asal Malaysia di Universitas Sumatera Utara memiliki

culture shock rendah.

Selanjutnya, penelitian  Khoirun Niam (2009) menemukan tiga bentuk

koping yang dapat dilakukan pada mahasiswa luar jawa dalam mengatasi culture

shock yaitu dengan mencari dukungan sosial, menerima segala perbedaan,

mengaktifkan diri, mencari hiburan dan meningkatkan religiusitas.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana gambaran tingkat culture

shock pada mahasiswa asing UIN Sultan Syarif Kasim Riau, bagaimana dimensi

affective, behavior, cognitive mahasiswa asing UIN Sultan Syarif Kasim Riau

serta perbedaan culture shock antara mahasiswa asing asal Malaysia, Thailand dan

Vietnam UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Mahasiswa asing asal Malaysia UIN

Sultan Syarif Kasim Riau memiliki tingkat culture shock rendah, mahasiswa asing

asal Thailand setelah itu Vietnam yang cenderung lebih tinggi tingkat culture

shocknya.  Sementara secara keseluruhan mahasiswa asing UIN Sultan Syarif

Kasim Riau mengalami culture shock sedang yang artinya mahasiswa asing masih

merasakan culture shock dilingkungan tempat mereka tinggal.
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D. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan peneliti yang diajukan dalam penelitian ini adalah

bagaimanakah gambaran tingkat culture shock pada mahasiswa asing UIN Sultan

Syarif Kasim Riau dan dimensi affective, behavior,cognitive mahasiswa asing

UIN Sultan Syarif Kasim Riau serta perbedaan culture shock antara mahasiswa

asing asal  Malaysia, Thailand, dan Vietnam UIN Sultan Syarif Kasim Riau.


