
SKRIPSI 

CULTURE SHOCK  PADA MAHASISWA RANTAU 

 (STUDI KASUS MAHASISWA  SULAWESI TENGGARA DI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR) 

Oleh : 

NURUL AMALIAH SUBAEDAH HASBI 

Nomor Induk Mahasiswa : 105651100318 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 

TAHUN 2023 



 
 

i 
 

SKRIPSI 

 

CULTURE SHOCK  PADA MAHASISWA RANTAU 

 (STUDI KASUS MAHASISWA  SULAWESI TENGGARA DI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR) 

 

 

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh 

Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) 

Di Susun dan Diajukan Oleh: 

 

 

NURUL AMALIAH SUBAEDAH HASBI 

Nomor Induk Mahasiswa : 105651100318 

 

Kepada 

 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 

TAHUN 2023  



 
 

ii 
 

HALAMAN PERSETUJUAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iii 
 

PENERIMAAN TIM 

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan atau 

undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisip Universitas Muhammadiyah 

Makassar, dengan Nomor 0108/FSP/A.4-II/I/44/2023 sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar sarjana (S.I.Kom) dalam Program Studi Ilmu 

Komunikasi di Makassar pada hari Sabtu, 28 Januari 2023. 

TIM PENILAI 

 

Penguji  

1. Dr. Muhammad Yahya, M.Si  (………………………) 

 

2. Syukri, S.Sos, M.Si                      (………………………) 

 

3. Warda, S.Sos, M.A                       (………………………) 

 

4. Arni, S.Kom, M.I.Kom          (………………………)  

                Ketua 
 

 
 

 

 
Dr.Ihyani Malik, S.Sos,M.Si ̀                     

NBM.730 727 

                     Sekretaris 

 

 

 

 
Andi Luhur Prianto, S.IP, M.Si 

NBM. 992 797 

 

 

 

  
  



 
 

iv 
 

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH 

 

Nama Mahasiswa : Nurul Amaliah Subaedah Hasbi 

Nomor Stambuk : 105651100318 

Program Studi  : Ilmu Komunikasi 

 

Menyatakan bahwa benar penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil 

plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan 

apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima 

sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah 

Makassar. 

 

 

 

 

 Makassar, 11 Januari 2023 

Yang Menyatakan, 

 

 

Nurul Amaliah Subaedah Hasbi 



 
 

iv 
 

KATA PENGANTAR 

Assalamuaalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillahirobbil Alamin, puji dan syukur peneliti hanturkan atas 

kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya, baik 

nikamat iman, islam, serta nikmat kesehatan sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan penelitian dengan judul “Culture Shock Pada Mahasiswa 

Rantau (Studi Kasus Mahasiswa Sulawesi Tenggara Di Universitas 

Muhammadiyah Makassar)”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan 

kepada Nabi beras Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua senantiasa 

mendapatkam syafaatNya hingga akhir kelak. 

Selama proses penyusunan skripsi, peneliti menyadari masi banyak 

kekurangan dan jauh dari kata sempurna. hal ini dikarenakan keterbatasan 

kemampuan dan pengetahuan peneliti. Selama penyusunan skripsi ini tentu 

banyak kendala dan permasalahan yang penulis lalui, namun atas izin Allah SWT 

akhirnya peneliti mampu menyelesaikan penelitian ini. 

Tentu saja dalam penyelesaian skripsi ini peneliti tidak terlepas dari 

bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik selama perkuliahan hingga tahap 

proses penyelesaian skripsi. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini peneliti ingin 

menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Kedua orang tua tercinta ibu Hasmiati dan Bapak Hasbi yang selalu 

memberikan dukungan baik berupa kasih sayang, perhatian dan doa yang tak 

henti-hentinya terucap. Yang selalu memberi dukungan dari jauh dan sabar 

menunggu peneliti menyelesaikan studi. 



 
 

v 
 

2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. 

3. Bapak Syukri, S.Sos, M.si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi 

sekaligus selaku pembimbing I yang senantiasa memberikan motivasi dan 

kemudahan selama pengurusan skripsi. 

4. Ibu Arni, S.Kom, M.I.Kom selaku pembimbing II yang senantiasa selalu 

memberikan masukan, saran, dan waktunya kepada peneliti sehingga bisa 

menyelesaikan skripsi dengan baik. 

5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi yang telah mendidik dan 

banyak memberikan ilmun yang bermanfaat. 

6. Teman-teman Ilmu Komunikasi 2018 yang banyak memberikan dukungan 

selama perkuliahan dan penyusunan skripsi. 

7. Teman-teman seperjuangan dan sahabatku Yuni, Fika, Ziza (Ziyech’s future 

wife), Fidah dan Milea yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat 

sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

8. Saudari-saudariku tercinta Meli, Indah, Gian, Aliza, Ica, Khusnul, faizah, 

Nina, Rara dan azmi yang selalu ada dan memberikan dukungan penuh kepada 

penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan baik. 

Akhir kata terima kasih dan mohon maaf atas segala khilaf yang terjadi 

selama proses penyelesaian skripsi ini. Besar harapan peneliti agar apa yang 

telah peneliti usahakan ini bermanfaat baik bagi penulis maupun orang lain. 

Makassar, 11 Januari 2023 

 

Nurul Amaliah Subaedah Hasbi 



 
 

vi 
 

ABSTRAK 

Nurul Amaliah Subaedah Hasbi. Culture Shock Pada Mahasiswa Rantau 

(Studi Kasus Pada Mahasiswa Sulawesi Tenggara di Universitas 

Muhammadiyah Makassar). 

(Dibimbing oleh Syukri dan Arni). 

 

Culture shock merupakan sesuatu yang alamiah terjadi pada seorang perantau. 

Culture shock terjadi ketika individu memasuki lingkungan baru dengan 

kebudayaan yang berbeda maka kebiasaan, norma, adat istiadat dan nilai yang 

selama ini dikenalnya tidak bisa diterapkan di lingkungan baru tempat tinggalnya 

tersebut. Fenomena ini terjadi pada mahasiswa rantau asal Sulawesi Tenggara. 

Dalam hal tersebut mereka mengalami frustasi dengan keadaan, dan takut untuk 

memulai interaksi dalam berkomunikasi dengan masyarakat dikarenakan 

perbedaan kosa kata ataupun dialek antara Sulawesi Tenggara dan Makassar. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses adaptasi mahasiswa rantau asal 

Sulawesi Tenggara yang mengalami culture shock di Unismuh Makassar serta 

faktor yang melatarbelakangi terjadinya culture shock. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sumber data yang digunakan 

adalah sumber data primer dan sekunder dengan jumlah informan sebanyak 4 

orang mahasiswa. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya 

perbedaan kondisi yang dialami masing-masing mahasiswa Sulawesi Tenggara 

dalam lima fase adaptasi budaya. Perbedaan kondisi sosial budaya yang 

menyebabkan mahasiswa megalami culture shock di Makassar. Namun memilih 

bertahan dan menghadapi segala kondisi yang ada, sehingga secara keseluruhan 

mahasiswa mampu beradaptasi lingkungan budaya baru. Adapun faktor yang 

melatarbelakangi terjadinya culture shock pada mahasiswa ialah faktor bahasa, 

makanan, keamanan, pergaulan dan ekonomi. 

 

Kata Kunci: Culture Shock, komunikasi antarbudaya, adaptasi komunikasi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Adaptasi budaya merupakan sebuah proses individu dalam memadukan 

kebiasaan pribadinya dan adat istiadat agar sesuai dengan budaya tertentu. 

Culture shock merupakan hal yang selalu dan hampir pasti terjadi dalam 

beradaptasi. 

Kampus sendiri merupakan salah satu tempat terjadinya culture shock, 

apalagi mahasiswa kampus tersebut terdiri dari berbagai wilayah yang ada di 

Indonesia tentu menjadikan kampus tersebut rentan terhadap culture shock 

(Gegar Budaya). Salah satu kampus yang yang menjadi tempat berkumpulnya 

mahasiswa di seluruh Indonesia, yang berasal dari latar belakang budaya yang 

beraneka ragam adalah Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Pelajar yang beranjak dari masa sekolah menuju ke perguruan tinggi 

tentu saja menginginkan yang terbaik untuk pendidikan dan salah satunya yaitu 

ingin memasuki perguruan tinggi yang terbaik. Tidak sedikit mahasiswa 

merantau ke luar daerah dengan niat ingin menimba ilmu di universitas-

universitas ternama di Indonesia.  Akan tetapi karena perpindahan daerah 

itulah yang membuat mahasiswa mengalami culture shock dan menuntut 

mereka agar bisa melakukan penyesuaian diri mereka dengan daerah baru.  

Bentuk culture shock yang dialami oleh mahasiswa berupa perbedaan cara 

berbahasa, gaya berpakaian, makanan, relasi interpersonal, kondisi cuaca (iklim), 

waktu belajar, dan tingkah laku pria dan wanita. culture shock merupakan tuntutan 

penyesuaian yang berada pada level kognitif sosio-emosional, perilaku dan 
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psikologi yang dialami oleh seseorang yang berada pada budaya yang berbeda 

(Indrianie, 2012). 

Seseorang yang mengalami gegar budaya atau culture shock, biasanya 

akan merasa cemas, bingung, frustasi. Sebab, ia mengalami kehilangan tanda, 

lambang dan cara bergaul yang diketahuinya dari kultur asalnya. Culture shock 

atau gegar budaya adalah kondisi saat seseorang mengalami goncangan mental 

dan jiwa yang disebabkan oleh adanya ketidaksiapan dalam menghadapi 

kebudayaan asing dan baru baginya. Kondisi tersebut menyebabkan seseorang 

mengalami stres, gelisah, tidak percaya diri hingga depresi (Aang Ridwan, 2006). 

Timbulnya masalah culture shock tersebut memicu persoalan penyesuaian 

diri mahasiswa atau yang biasa disebut dengan proses adaptasi. Adaptasi 

merupakan upaya yang dilakukan setiap individu agar dapat menyatu dengan 

segala kondisi di lingkungan baru, demikian pula bagi para mahasiswa asal 

Sulawesi Tenggara. Setelah memutuskan keluar dari lingkungan hidup yang lama 

dan masuk ke dalam lingkungan hidup yang baru, maka permasalahan yang 

berkenaan dengan kondisi sosial budaya di lingkungan baru perlahan-lahan akan 

bermunculan. Permasalahan-permasalahan tersebut tentunya membutuhkan 

penyelesaian yang diperoleh melalui proses adaptasi. Adapun proses adaptasi 

yang dilakukan masing-masing mahasiswa dalam menghadapi culture shock 

tentunya berbeda-beda. 

Mahasiswa asal Sulawesi Tenggara merupakan contoh kelompok individu 

yang mengalami culture shock setelah memutuskan untuk merantau dan kuliah di 

Kota Makassar. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti bertujuan untuk 

mengkaji mengenai culture shock pada mahasiswa rantau studi kasus mahasiswa 
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asal Sulawesi Tenggara yang melanjutkan pendidikan di Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 

Pernyataan tentang culture shock yang dialami mahasiswa rantau asal 

Sulawesi Tenggara diperoleh berdasarkan hasil pra penelitian peneliti terhadap 

beberapa mahasiswa asal Sulawesi Tenggara, dimana para mahasiswa adalah 

orang-orang yang sebelumnya belum pernah berkunjung ke Kota Makassar dan 

sama sekali belum mengetahui kondisi sosial budaya di kota Makassar. Mereka 

mengungkapkan bahwa mereka mengalami culture shock sejak tahun pertama 

kuliah. Mahasiswa asal Sulawesi Tenggara mengungkapkan bahwa perbedaan 

budaya dari segi bahasa, pergaulan, bahkan sampai makanan menjadi faktor yang 

membuatnya mengalami culture shock. Mereka yang sebelumnya sama sekali 

tidak mengetahui pola-pola budaya di Makassar membuat mereka cukup terkejut 

setelah memutuskan untuk berkuliah di Makassar. 

Selain budaya di Indonesia yang begitu beragam, perguruan tinggi yang 

ada di Indonesia juga beragam, mahasiswa perantau bukanlah hal yang baru 

dalam lingkup kehidupan di perguruan tinggi. Mahasiswa di tiap perguruan tinggi 

sangat identik dengan mahasiswa rantau dari luar daerah.  

Merantau sendiri merupakan fenomena yang sudah banyak ditemui di 

Indonesia, banyak faktor yang membuat orang ingin merantau dikarenakan tingkat 

kesejahtraan yang tidak merata dan juga kualitas pendidikan di wilayah Indonesia 

ini yang belum setara atau sama rata. Dengan melakukan proses kegiatan 

merantau, diharapkan seseorang bisa mendapatkan kehidupan dan kesejahtraan 

yang lebih baik dari sebelumnya (Devinta dan Hendrastomo, 2013). 
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Oleh karena itu, fenomena culture shock tidak hanya dialami oleh 

mahasiswa rantau asal Sulawesi Tenggara namun juga para perantau lainnya 

seperti mahasiswa asal Papua. Mahasiswa Papua juga merupakan kelompok 

individu yang merasakan culture shock saat memutuskan untuk berkuliah di salah 

satu universitas di Kota Yogyakarta (Irianto 2020). Hasil dari penelitian tersebut 

menyatakan bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya culture shock pada 

mahasiswa Papua ialah faktor cuaca, makanan, bahasa dan karakter. Kemudian, 

mahasiswa Papua mampu mengatasi culture shock yang mereka alami dengan 

melewati beberapa aspek yaitu memperbaiki hubungan pertemanan, belajar 

memahami budaya yang ada di lingkungan yang baru, dan juga bersosialisasi 

dengan masyarakat sekitar. 

Komunikasi dan kebudayaan merupakan dua konsep yang tidak dapat 

dipisahkan. Pusat perhatian komunikasi dan kebudayaan terletak pada variasi 

langkah dan cara manusia berkomunikasi melintasi komunitas manusia atau 

kelompok sosial (Rich Andrea, 2009).  

Komunikator dan komunikan yang berasal dari budaya yang berbeda akan 

dapat mencapai komunikasi yang efektif apabila keduanya saling memahami dan 

menghargai kebudayaan satu sama lain. Jika hal ini tercapai maka akan lahirlah 

sebuah persahabatan, kesetiakawanan, hingga mengurangi ketidak pastian dan 

konflik antar budaya (Maulida, 2012). Maka tidak heran jika potensi terjadinya 

kekagetan budaya atau culture shock diantara para individu perantau yang tinggal 

disuatu daerah yang baru juga akan semakin besar.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang, adapun permasalahan yang 

dijadikan sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana proses adaptasi mahasiswa rantau asal Sulawesi Tenggara yang 

mengalami culture shock di Universitas Muhammadiyah Makassar?  

2. Faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya culture shock pada 

mahasiswa asal Sulawesi Tenggara di Universitas Muhammadiyah 

Makassar? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, adapun tujuan 

penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui proses adaptasi mahasiswa rantau asal Sulawesi 

Tenggara yang mengalami culture shock di Universitas Muhammadiyah 

Makassar. 

2. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi terjadinya culture shock 

pada mahasiswa asal Sulawesi Tenggara di Universitas Muhammadiyah 

Makassar 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperluas 

khasanah penelitian komunikasi dan juga sebagai media referensi bagi 

peneliti selanjutnya khususnya untuk mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP 
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UNISMUH yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang 

sama. 

2. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang 

berharga bagi pengembangan ilmu pengetahuan, wawasan, pemikiran serta 

dapat memberikan informasi-informasi terhadap pengembangan ilmu 

komunikasi, khususnya pada teori komunikasi antar budaya yang membahas 

tentang komunikasi yang terjadi antara banyak orang yang memiliki budaya 

yang berbeda-beda. 

3. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi yang 

memberikan informasi secara tertulis mengenai fenomena culture shock 

yang dialami mahasiswa rantau di lingkungan kebudayaan baru khususnya 

bagi mahasiswa yang berasal dari Sulawesi Tenggara di Kota Makassar agar 

dapat mencegah atau menyelesaikan terjadinya culture shock.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Sebelum melaksanakan penelitian, penulis terdahulu melakukan 

penelaah terhadap hasil penelitian sejenis guna membandingkan dengan 

penelitian yang penulis akan lakukan. Penelitian terdahulu yang digunakan 

sebagai dasar dalam penyusunan penelitian, tujuannya untuk mengetahui hasil 

yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, sekaligus sebagai pembanding 

dan gambaran yang dapat mendukung kegiatan penelitian berikutnya yang 

sejenis.  

Berikut ini rincian terkait penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan 

dengan penelitian penelitian penulis saat ini: 

Tabel 2. 1 Tabel Penelitian 

No Nama & Judul 

Penelitian 

Jenis & Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1. (Amalia, 2020) 

Hubungan Culture 

Shock dengan 

Penyesuaian Diri 

Pada Mahasiswa 

Malaisya di UIN 

Ar-Raniry Banda 

Aceh 

Menggunakan 

metode 

penelitian 

kuantitatif 

Hasil dari penelitian ini 

ialah terdapat hubungan 

negative yang signifikan 

antara culture shock 

dengan penyesuaian diri 

pada mahasiswa 

Malaisya di UIN Ar-

Raniry Banda Aceh. 

2. (Sinarti, 2017) 

Culture Shock 

Mahasiswa Bugis 

Sinjai dalam 

Interaksi Sosial 

(Deskriptif 

Kualitatif pada 

Mahasiswa Bugis 

Menggunakan 

metode 

penelitian 

kualitatif 

Hasil dati penelitian ini 

yaitu menunjukan bahwa 

yang melatar belakangi 

proses terjadinya culture 

shock pada mahasiswa 

bugis Sinjai di Makassar, 

disebabkan oleh faktor 

eksternal. 
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Sinjai di UIN 

Alauddin 

Makassar) 

3. (Hajriadi, 2017) 

Culture Shock 

dalam Komunikasi 

Antarbudaya (Studi 

Deskriptif pada 

Ikatan Pelajar 

Mahasiswa Musi 

Banyuasin 

Sumatera Selatan 

di Yogyakarta) 

Menggunakan 

metode 

penelitian 

deskriptif 

kualitatif 

Hasil dari penelitian ini 

adalah culture shock 

yang dialami mahasiswa 

IKPM Musi Banyuasin 

berupa kesulitan dalam 

penyesuaian bahasa, baik 

verbal maupun non-

verbal, dan mengatasi 

culture shock tersebut 

dengan manajemen 

ketidakpastian dan 

kecemasan (anxiety) 

ketika berinteraksi 

dengan orang lain. 

(Sumber: Tabel Penelitian Mahasiswa) 

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah 

sama-sama mengkaji mengenai culture shock dan dan perbedaannya terletak 

pada objek penelitian. 

B. Konsep dan Teori 

1. Komunikasi 

Dalam penjelasan yang diungkapkan oleh (Effendy, 2009) 

mengatakan bahwa proses komunikasi terbagi menjadi dua tahap, yaitu 

proses komunikasi secara primer dan proses komunikasi secara sekunder. 

Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran dan 

atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang 

(simbol) sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses 

komunikasi adalah bahasa, kial, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya 

yang secara langsung mampu “menerjemahkan” pikiran dan atau perasaan 

komunikator kepada komunikan. 



9 
 
 

 
 

Sedangkan proses komunikasi secara sekunder adalah proses 

penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan 

alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai 

media pertama.  

Untuk menciptakan sebuah komunikasi yang efektif, maka sebuah 

proses komunikasi harus mengandung unsur-unsur komunikasi. Unsur-

unsur komunikasi yaitu:  

a. Sumber sebagai salah satu unsur dalam unsur-unsur komunikasi adalah 

dasar yang digunakan dalam penyampaian pesan dan digunakan dalam 

rangka memperkuat pesan yang hendak disampaikan. Sumber sebagai 

salah satu unsur dalam unsur-unsur komunikasi dapat berwujud dalam 

berbagai bentuk. Sumber dapat berupa orang, lembaga, buku, dokumen, 

dan lain sebagainya. 

b. Komunikator sebagai salah satu unsur dari unsurunsur komunikasi dapat 

dipahami sebagai orang yang membawa dan menyampaikan pesan. 

Dalam komunikasi, komunikator memiliki peranan yang sangat penting 

untuk menentukan keberhasilan dalam memengaruhi komunikan 

(penerima pesan). Komunikator harus memiliki ketrampilan untuk 

memilih sasaran dan menentukan tanggapan yang hendak dicapai. 

Sebelum melakukan proses komunikasi, komunikator harus 

memperhitungkan apakah komunikan mampu menangkap pesan yang 

disampaikannya. Komunikator juga harus bisa menentukan media yang 

akan digunakan untuk melakukan persuasi sehingga lebih efisien dalam 

mencapai sasaran. 
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c. Pesan sebagai salah satu unsur dalam unsur-unsur komunikasi dapat 

dipahami sebagai materi yang diberikan oleh komunikator kepada 

komunikan. Pesan dapat disampaikan oleh komunikator dalam berbagai 

cara, misalnya saja melalui kata-kata, nada suara, hingga gerak tubuh dan 

ekspresi wajah 

d. Channel merupakan saluran penyampaian pesan atau sering juga disebut 

dengan media komunikasi. Media komunikasi dapat dibagi ke dalam dua 

kategori, yakni media komunikasi personal dan media komunikasi massa. 

Media komunikasi personal digunakan oleh dua orang atau lebih untuk 

saling berhubungan. Sifat dari media komunikasi ini pribadi, sehingga 

dampaknya tidak bisa dirasakan oleh orang banyak. 

e. Komunikasi sebagai salah satu unsur dalam unsurunsur komunikasi dapat 

dibedakan dalam berbagai macam kategori, mulai dari segi sifatnya, 

arahnya, hingga jumlah orang yang terlibat di dalamnya. Unsur-unsur 

komunikasi ini umumnya dibedakan berdasarkan kategori sifat, yakni 

dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu komunikasi verbal dan 

komunikasi non verbal. 

f. Efek merupakan unsur-unsur komunikasi yang memiliki definisi hasil 

akhir dari suatu komunikasi. Efek komunikasi dapat beraneka macam 

dan dapat dilihat dalam tiga kategori: Personal opinion, adalah sikap dan 

pendapat seseorang pada suatu masalah tertentu.  

Adapun unsur-unsur komunikasi menurut William J.Seller dalam (Alfathi 

muhammad 2016) yaitu: 
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a. Lingkungan komunikasi, lingkungan komunikasi memiliki 3 (tiga) 

komponen penting yaitu: 

1) Fisik, adalah ruang dimana komunikasi berlangsung yang nyata 

atau berwujud. Maksudnya adalah komunikasi bersifat nyata dan 

real sehingga dikatakan mempunyai tampilan fisik, baik berupa 

suara maupun gerakan-gerakan sebagai tanda. 

2) Sosial-psikoilogis, meliputi, misalnya tata hubungan status di 

antara mereka yang terlibat, peran yang dijalankan orang, serta 

aturan budaya masyarakat di mana mereka berkomunikasi. 

Lingkungan atau konteks ini juga mencakup rasa persahabatan atau 

permusuhan, formalitas atau informalitas, serius atau senda gurau. 

3) Temporal (waktu), mencakup waktu dalam hitungan jam, hari, atau 

sejarah dimana komunikasi berlangsung. 

Ketiga komponen komuniasi tersebut saling berinteraksi satu dengan yang 

lainnya, masing-masing mempengaruhi dan dipengaruhi. 

b. Enkoding-Dekoding, dalam ilmu komunikasi kita menamai tindakan 

menghasilkan pesan (misalnya, berbicara atau menulis) sebagai 

enkoding (encoding). Dengan menuangkan gagasan-gagasan kita ke 

dalam gelombang suara atau ke atas selembar kertas, kita menjelmakan 

gagasan-gagasan tadi ke dalam kode tertentu. Jadi, kita melakukan 

enkoding. 

c. Sumber Penerima, sumber penerima sebagai satu kesatuan yang tak 

terpisahkan untuk menegaskan bahwa setiap orang yang terlibat dalam 

komunikasi adalah sumber (komunikator) kaligus penerima 
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(komunikan). Anda mengirimkan pesan ketika anda berbicara, menulis, 

atau memberikan isyarat tubuh. Anda menerima pesan dengan 

mendengarkan, membaca, membaui, dan sebagainya. 

d. Kompetensi Komunikasi, kompetensi komunikasi mengacu pada 

kemampuan anda untuk berkomunikasi secara efektif. Kompetensi ini 

mencakup hal-hal seperti pengetahuan tentang peran lingkungan 

(konteks) dalam mempengaruhi kandungan (content) dan bentuk pesan 

komunikasi (misalnya, pengetahuan bahwa suatu topik mungkin layak 

dikomunikasikan kepada pendengar tertentu di lingkungan tertentu, 

tetapi mungkin tidak layak bagi pendengar dan lingkungan yang lain). 

Pengetabuan tentang tatacara perilaku nonverbal (misalnya kepatutan 

sentuhan, suara yang keras, serta kedekatan fisik) juga merupakan 

bagian dari kompetensi komunikasi. 

e. Feed Back atau Umpan balik adalah informasi yang dikirimkan balik 

ke sumbernya. Umpan balik dapat berasal dari anda sendiri atau dari 

orang lain. Dalam diagram universal komunikasi tanda panah dari satu 

sumber-penerima ke sumber-penerima yang lain dalam kedua arah 

adalah umpan balik. Bila anda menyampaikan pesan misalnya, dengan 

cara berbicara kepada orang lain anda juga mendengar diri anda 

sendiri. Artinya, anda menerima umpan balik dari pesan anda sendiri. 

Anda mendengar apa yang anda katakan, anda merasakan gerakan 

anda, anda melihat apa yang anda tulis. 

f. Gangguan (noise) adalah gangguan dalam komunikasi yang 

mendistorsi pesan. Gangguan menghalangi penerima dalam menerima 
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pesan dan sumber dalam mengirimkan pesan. Gangguan dikatakan ada 

dalam suatu sistem komunikasi bila ini membuat pesan yang 

disampaikan berbeda dengan pesan yang diterima. Gangguan ini dapat 

berupa gangguan fisik (ada orang lain berbicara), psikologis 

(pemikiran yang sudah ada di kepala kita), atau semantik (salah 

mengartikan makna). 

g. Saluran komunikasi adalah media yang dilalui pesan. Jarang sekali 

komunikasi berlangsung melalui hanya satu saluran, kita menggunakan 

dua, tiga, atau empat saluran yang berbeda secara simultan. Sebagai 

contoh, dalam interaksi tatap muka kita berbicara dan mendengarkan 

(saluran suara), tetapi kita juga memberikan isyarat tubuh dan 

menerima isyarat ini secara visual (saluran visual). Kita juga 

memancarkan dan mencium bau-bauan (saluran olfaktori). Seringkali 

kita saling menyentuh, ini pun komunikasi (saluran taktil). 

h. Pesan, pesan dalam komunikasi dapat mempunyai banyak bentuk. Kita 

mengirimkan dan menerima pesan ini melalui salah satu atau 

kombinasi tertentu dari panca indra kita. Walaupun biasanya kita 

menganggap pesan selalu dalam bentuk verbal (lisan atau tertulis), ini 

bukanlah satu-satunya jenis pesan. Kita juga berkomunikasi secara 

nonverbal (tanpa kata). Sebagai contoh, busana yang kita kenakan, 

seperti juga cara kita berjalan, berjabatan tangan, menggelengkan 

kepala, menyisir rambut, duduk, dan. tersenyum. Pendeknya, segala hal 

yang kita ungkapkan dalam melakukan komunikasi. 
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2. Komunikasi Antarbudaya 

Menurut Edward Burnett Tylor, kebudayaan merupakan keseluruhan 

yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, 

kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain 

yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu budaya 

segabai keseluruhan cara hidup suatu bangsa, warisan sosial, yang didapat 

individu dari kelompoknya (Wicaksana, 2016). 

Secara sederhana komunikasi antarbudaya adalah interaksi antara 

anggota-anggota budaya yang berbeda. Kemudian komunikasi antarbudaya 

menurut Maletzke adalah proses tukar menukar pemikiran dan pengertian 

menunjuk pada pertukaran hal-hal yang bersifat kognitif dan sentimental di 

antara budaya yang berbeda (Kezia Sekeon, 2011) 

komunikasi antarbudaya, perlu di ketahui beberapa hal terdapat 

didalamnya, antara lain: 

a. Unsur-unsur komunikasi antarbudaya 

Berikut adalah beberapa unsur komunikasi antar budaya: 

1) Manusia (people) 

Dalam proses komunikasi manusia tentunya melibatkan 

beberapa orang yang masing-masing memiliki dua peran sekaligus 

yaitu sebagai sumber pesan dan sebagai penerima pesan. Yang 

dimaksud dengan sumber pesan adalah pihak yang menginisiasi 

sebuah pesan, dan yang dimaksud dengan penerima pesan adalah 

pihak yang menjadi target pesan. 
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Setiap individu tidaklah menampilkan kedua peran ini secara 

independen. Melainkan, mereka berperan sebagai sumber pesan dan 

penerima secara simultan dan berkesinambungan. Baik sumber pesan 

atau penerima pesan tidak merespon semua pesan secara seragam atau 

menyampaikan pesan dengan cara yang sama. Baik sumber pesan 

maupun penerima pesan memiliki karakteristik individu seperti ras, 

jenis kelamin, usia, budaya, nilai-nilai, dan sikap yang mempengaruhi 

orang lain dalam mengirim dan menerima pesan. 

2) Pesan (message) 

Pesan dalam komunikasi antar budaya dapat berupa pesan 

verbal dan pesan nonverbal sebagai bentuk dari gagasan atau ide, 

pemikiran, ataupun perasaan yang sumber pesan ingin sampaikan atau 

komunikasikan kepada orang lain atau sekelompok orang yakni 

penerima pesan. Pesan adalah sebuah isi dari interaksi yang termasuk 

didalamnya berupa simbol-simbol (kata-kata atau frasa) yang 

digunakan untuk mengkomunikasikan berbagai gagasan yang disertai 

dengan ekspresi wajah, gerakan tubuh, gesture, kontak fisik, nada 

suara, dan kode-kode nonverbal lainnya. Pesan dapat disampaikan 

secara singkat dan mudah untuk dimengerti atau bahkan disampaikan 

dengan lebih panjang dan sangat kompleks. 

3) Media (channel) 

Channel adalah saluran atau media yang menjadi alur pesan 

dari sumber pesan kepada penerima pesan. Sebuah pesan bergerak 

dari satu tempat ke tempat lain, atau dari satu orang ke orang lain 
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melalui sebuah media atau channel. Saluran atau media komunikasi 

dapat berupa gelombang udara, gelombang suara, kabel dan lain-lain. 

4) Umpan Balik (feedback) 

Feedback atau umpan balik adalah tanggapan yang diberikan 

oleh penerima pesan yang berupa tanggapan verbal ataupun tanggapan 

nonverbal. Idealnya, kita merespon pesan yang disampaikan oleh 

orang lain dengan memberikan umpan balik sehingga sumber pesan 

mengetahui bahwa pesan telah diterima. Umpan balik adalah bagian 

dari berbagai situasi komunikasi. Walupun tidak memberikan respon 

atau diam, itupun sebenarnya adalah bentuk umpan balik. 

5) Kode (code) 

kode adalah sebuah susunan sistematis dari simbol-simbol 

yang digunakan untuk menciptakan makna di dalam pikiran orang 

atau orang lain. Simbol-simbol yang dimaksud dapat berupa kata-kata, 

frasa, dan kalimat yang digunakan untuk membangkitkan atau 

menciptakan gambar, pemikiran, dan ide di dalam kikiran orang lain. 

Sebuah computer umumnya membawa pesan-pesan melalui kode 

biner pada kabel atau serat optic. Hal yang sama dapat kita lakukan 

dengan orang lain dengan menggunakan sebuah kode yang disebut 

dengan bahasa. 

6) Encoding dan Decoding 

Proses komunikasi dapat dilihat sebagai encoding dan 

decoding. Encoding didefinisikan sebagai sebuah proses mengartikan 
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atau menyandi sebuah ide atau pemikiran ke dalam sebuah kode. 

Decoding adalah proses memberikan makna terhadap ide atau pikiran. 

7) Gangguan (noise) 

Dalam suatu proses komunikasi, noise atau ganguan adalah 

segala bentuk interferensi dalam proses encoding dan decoding yang 

mengurangi kejelasan sebuah pean. Gangguan dapat bersifat fisik 

seperti suara yang sangat keras atau sebuah perilaku yang tidak biasa 

misalnya seseorang yang berdiri terlalu dekat dengan kita sehingga 

kita merasa tidak nyaman. Gangguan juga dapat berupa gangguan 

mental, psikologis, atau semantic. 

b. Elemen-elemen komunikasi antarbudaya 

Adapun elemen-elemen komunikasi antarbudaya 

adalah sebagai berikut:  

1) Persepsi  

Persepsi adalah proses internal yang kita lakukan untuk 

memilih, mengevaluasi dan mengorganisasi rangsangan 

dari lingkungan eksternal. Dengan kata lain, persepsi 

adalah cara kita mengubah energi-energi fisik 

lingkungan kita menjadi pengalaman bermakna. Secara 

umum dipercaya bahwa orang-orang berprilaku 

sedemikian rupa sebagai hasil dari cara mereka 

mempersepsi segala sesuatunya sedemikian rupa pula. 

Komunikasi antarbudaya akan lebih dapat dipahami 

sebagai perbedaan budaya dalam mempersepsi objek-
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objek sosial dan kejadian-kejadian. Suatu prinsip 

penting dalam pendapat ini adalah bahwa masalah-

masalah kecil dan komunikasi sering diperumit oleh 

perbedaan-perbedaan persepsi yang terjadi.  

2) Proses-proses Verbal Proses-proses verbal tidak hanya 

meliputi bagaiman kita berbicara dengan orang lain 

namun juga kegiatan-kegiatan internal berpikir dan 

pengembangan makna bagi kata-kata yang digunakan.  

a) Bahasa Verbal Bahasa merupakan alat utama 

yang digunakan budaya untuk menyalurkan 

kepercayaan, nilai, dan norma. Bahasa 

merupakan alat bagi orang-orang untuk 

berinteraksi dengan orang-orang lain dan njuga 

sebagai alat untuk berpikir. 

b) Pola-Pola Berpikir Pola-pola berpikir suatu 

budaya mempengaruhi bagaimana individu-

individu dalam budaya itu berkomunikasi, yang 

akan mempengaruhi bagaimana setiap orang 

merespon individu- individu dari suatu budaya 

lain.  

3) Proses Non Verbal Dalam proses non verbal, yang 

relevan dengan komunikasi antarbudaya, terdapat tiga 

aspek yaitu : 

a) Perilaku Non Nerbal Sebagai suatu komponen 
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budaya, ekspresi non verbal mempunyai banyak 

persamaan dengan bahasa. Keduanya merupakan 

system penyandian yang dipelajari dan 

diwariskan sebagai bagian pengalaman budaya. 

b)  Konsep Waktu Waktu merupakan komponen 

budaya yang penting. Terdapat banyak 

perbedaan mengenai konsep ini antara budaya 

yang satu dengan budaya yang lainnya dan 

perbedaan-perbedaan tersebut mempengaruhi 

komunikasi.  

c) Penggunaan Ruang Cara kita mengatur ruang 

merupakan suatu fungsi budaya. Contohnya, 

rumah kita secara non verbal menunjukkan 

kepercayaan dan nilai yang kita anut. 

Adapun menurut (Samovar & potre, 1991) terdapat tiga elemen 

penting dalam komunikasi antar budaya, ketiga elemen tersebut yaitu: 

1) Persepsi, persepsi adalah di mana individu menyeleksi, mengevaluasi, 

dan merangkai stimuli dari luar diri individu. Adapun persepsi kultural 

dipengaruhi oleh kepercayaan, nilai dan system yang mengatur 

individu. 

2) Proses verbal, proses verbal mengarah kepada bagaimana kita 

berbicara kepada orang lain melalui kata-kata dan juga proses berfikir 

dalam diri (komunikasi interpersonal). 
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3) Proses non-verbal, proses nonverbal mengarah pada pengguna tanda-

tanda nonverbal seperti bahasa tubuh, nada suara, ekpresi dan jarak 

fisik ketika berkomunikasi. Tanda-tanda komunikasi non-verbal 

berbeda maknanya sesuai dengan budaya yang berbeda 

melatarbelakanginya. 

c. Hambatan komunikasi antarbudaya 

(Samovar & potre, 1991) mengidentifikasi beberapa hambatan 

dalam komunikasi antar budaya. Hambatan tersebut yaitu: 

1) Pencarian kesamaan 

Dalam komunikasi, seseorang cenderung memilih orang-orang 

yang ia anggap memiliki kesamaan dengannya. Hal ini akan sangat 

menghambat komunikasi antar budaya karena pada dasarnya orang-

orang dari budaya yang berbeda cenderung memiliki perbedaan yang 

lebih besar. 

2) Uncertainty Reduction 

Dalam hal ini kesulitan mendapatkan informasi yang akurat 

tentang orang dari budaya lain yang dihadapi dalam berkomunikasi 

menjadi penghambat komunikasi antar budaya. Jika mempunyai 

cukup informasi yang dimaksud, Ancertainty reduction akan sulit 

dilakukan. 

3) Kergaman cara dan tujuan komunikasi  

Setiap orang memiliki cara dan tujuan komunikasi yang 

berbeda. Terutama apabila orang-orang yang terlibat dalam 

komunikasi berbeda budaya. Dalam komunikasi antar budaya, hal ini 
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sangat erat kaitannya dengan pembahasan High-Context Culture 

(HCC) dan low-Context Culture (LCC). Kedua budaya ini memiliki 

perbedaan cara dan tujuan komunikasi yang sangat besar. 

4) Withdrawal 

Withdrawal dapat diartikan penarikan diri dari masyarakat. 

Dalam konteks komunikasi antarbudaya, seorang yang gagal 

berkomunikasi antar budaya, ia akan sangat mungkin untuk menarik 

diri dari kelompok budaya lain yang sudah ia masuki. 

5) Etnosentrisme 

Etnosentrisme adalah kecenderungan untuk mengevaluasi 

nilai, kepercayaan, dan perilaku budaya sendiri sebagai yang lebih 

baik, lebih logis, lebih wajar daripada yang diyakini oleh budaya 

lainnya. Seseorang etnosentris tidak dapat menerima perbedaan 

budaya, tidak mengakui bahwa setiap budaya memiliki keunikan 

masing-masing. Hal ini akan sangat menghambat proses komunikasi 

antarbudaya yang dilakukan. 

6) Stereotip dan prasangka 

Stereotip adalah penilaian subjektif terhadap suatu kelompok 

yang didasarkan pada pengalaman seseorang terhadap kelompok atau 

anggota kelompok tertentu. Penilaian ini cenderung bersifat negatif. 

Prasangka adalah dugaan subjektif terhadap suatu kelompok 

berdasarkan informasi yang tidak lengkap dan sangat mungkin tidak 

tepat, bahkan tidak berdasarkan pengalaman nyata. Kedua hal tersebut 

sangat menghambat proses komunikasi antarbudaya. 
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Selain hambatan-hambatan diatas, Merujuk kepada Chaney 

& Martin juga menyebutkan terdapat sembilan jenis hambatan 

komunikasi antar budaya yang berada diatas air (above waterline). 

Hambatanhambatan tersebut adalah:  

1) Fisik, berasal dari hambatan waktu, lingkungan, kebutuhan 

diri, dan juga media fisik.  

2) Budaya, hambatan ini berasal dari etnik yang berbeda, 

agama, dan juga perbedaan sosial yang ada antara budaya 

yang satu dengan yang lainnya. 

3) Persepsi, Jenis hambatan ini muncul dikarenakan setiap 

orang memiliki persepsi yang berbeda-beda mengenai 

suatu hal. Sehingga untuk mengartikan sesuatu setiap 

budaya akan mempunyai pemikiran yang berbeda-beda.  

4) Motivasi, hambatan ini berkaitan dengan tingkat motivasi 

dari pendengar, maksudnya adalah apakah pendengar yang 

menerima pesan ingin menerima pesan tersebut atau 

apakah pendengar tersebut sedang malas dan tidak punya 

motivasi sehingga dapat menjadi hambatan komunikasi.  

5) Pengalaman, jenis hambatan yang terjadi karena setiap 

individu tidak memiliki pengalaman hidup yang sama 

sehingga setiap individu mempunyai persepsi dan juga 

konsep yang berbeda-beda dalam melihat sesuatu.  

6) Emosi, hambatan ini berkaitan dengan emosi atau perasaan 

pribadi dari pendengar. Apabila emosi pendengar sedang 
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buruk maka hambatan komunikasi yang terjadi akan 

semakin besar dan sulit untuk dilalui. 

7) Bahasa, Hambatan komunikasi ini terjadi apabila pengirim 

pesan dan penerima pesan menggunakan bahasa yang 

berbeda atau penggunaan kata-kata yang tidak dimengerti 

oleh penerima pesan.  

8) Nonverbal, yaitu hambatan komunikasi yang tidak 

berbentuk kata-kata tetapi dapat menjadi hambatan 

komunikasi. Contohnya adalah wajah marah yang dibuat 

oleh penerima pesan (receiver) ketika pengirim pesan 

(sender) melakukan komunikasi. Wajah marah yang dibuat 

tersebut dapat menjadi penghambat komunikasi karena 

mungkin saja pengirim pesan akan merasa tidak maksimal 

atau takut untuk mengirimkan pesan kepada penerima 

pesan. 

9) Kompetisi, Hambatan ini muncul apabila penerima pesan 

sedang melakukan kegiatan lain sambil mendengarkan. 

Contohnya adalah menerima telepon selular sambil 

menyetir, karena melakukan 2 (dua) kegiatan sekaligus 

maka penerima pesan tidak akan mendengarkan pesan yang 

disampaikan melalui telepon selularnya secara maksimal. 

3. Adaptasi Budaya 

Adaptasi diartikan sebagai sebuah penyesuaian diri sekaligus 

sebagai bentuk mengubah diri sesuai dengan kondisi lingkungan. Dalam 
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konteks komunikasi antar budaya, adaptasi dibedakan menjadi dua 

kategori, yaitu adaptasi budaya dan adaptasi sosial. Menurut Kim 

(Oktolina and Lubis 2015), adaptasi budaya adalah proses jangka 

panjang menyesuaikan diri dan akhirnya merasa nyaman dengan 

lingkungan baru. Setiap orang asing di lingkungan yang baru harus 

menanggapi setiap tantangan untuk mencari cara agar dapat menjalankan 

fungsi di lingkungan yang baru tersebut. Maka dari itu adaptasi 

merupakan proses mengalami tekanan, penyesuaian diri dan 

perkembangan. 

Ketika seorang jauh dari rumah, jauh dari tempat yang selama ini 

dianggap sebagai “rumah” jauh dari lingkungan tempat dia tumbuh besar, 

dan jauh dari kebiasaan-kebiasaan yangs selalu dia lakukan. Orang 

tersebut mau tidak mau akan sadar atau tidak akan mempelajari hal-hal 

yang baru untuk bisa bertahan hidup. Ketika seseorang akan jauh dari 

zona nyamannya untuk waktu yang lama, contohnya kuliah maka akan 

terjadi transfer- transfer nilai yang biasa kita sebut dengan adaptasi 

budaya. 

Young Y. Kim (Oriza 2016) menguraikan dan menggambarkan 

langkah-langkah dalam proses pengadaptasian sebuah budaya, yakni 

terdapat empat fase ditambah dengan fase perencanaan. 

Berikut penjelasan singkat mengenai fase-fase dalam proses 

pengadaptasian budaya: 
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a. Fase perencanaan  

Fese ini adalah fase dimana seseorang masih berada pada 

kondisi asalnya dan menyiapkan segala sesuatu, mulai dari ketahanan 

fisik sampai kepada mental, termasuk kemampuan komunikasi yang 

dimiliki untuk dipersiapkan, yang nantinya digunakan pada kehidupan 

barunya. 

b.  Fase Honeymoon  

Fase ini fase dimana seseorang telah berada dilingkungan baru, 

menyesuaikan diri dengan budaya baru dan lingkungan. Tahap ini 

adalah tahap dimana seseorang masih memiliki semangat dan rasa 

penasaran yang tinggi serta menggebu-gebu dengan suasana baru yang 

akan dijalani. Individu tersebut mungkin tetap akan merasa asing, 

kangen rumah dan merasa sendiri namun masih terlena dengan 

keramahan penduduk lokal terhadap orang asing. 

c.  Fase Frustation  

Fase ini adalah tahap dimana rasa semangat dan penasaran 

yang menggebu-gebu tersebut berubah menjadi rasa frustasi, jengkel 

dan tidak mampu berbuat apa-apa karena realita yang sebenarnya 

tidak sesuai dengan ekspetasi yang di miliki pada awal tahapan. 

d. Fase Readjustment  

Tahap ini adalah tahap penyesuaian kembali, dimana seseorang 

akan mulai untuk mengembangkan berbagai macam cara untuk bisa 

beradaptasi dengan keadaan yang ada. Seseorang mulai 

menyelesaikan krisis yang dialami di fase frustation. Penyelesaian ini 
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ditandai dengan proses penyesuaian ulang dari seseorang untuk 

mencari cara, seperti mempelajari bahasa, dan budaya setempat.  

e. Fase Resolution 

 Fase yang terakhir dari proses adaptasi budaya berupa jalan 

akhir yang diambil seseorang sebagai jalan keluar dari 

ketidaknyamanan yang dirasakannya. Dalam tahap ini ada beberapa 

hal yang dapat dijadikan pilihan oleh orang tersebut, seperti:  

1) Flight, yaitu ketika seseorang tidak tahan dengan lingkungannya 

dan merasa tidak dapat melakukan usaha untuk beradaptasi yang 

lebih dari apa yang telah dia lakukan. 

2) Fight, yaitu orang yang masuk pada lingkungan dan kebudayaan 

baru dan dia sebenarnya merasa tidak nyaman, namun dia berusaha 

untuk tetap bertahan dan berusaha menghadapi segala hal yang 

membuat dia merasa tidak nyaman. 

3) Accomodation, yaitu tahapan dimana seseorang mencoba untuk 

menikmati apa yang ada di lingkungannya yang baru, awalnya 

mungkin orang tersebut merasa tidak nyaman, namun dia sadar 

bahwa memasuki budaya baru memang akan menimbulkan sedikit 

ketegangan, maka dia pun berusaha berkompromi dengan keadaan, 

baik eksternal maupun internal dirinya. 

4) Full participation, yaitu ketika seseorang sudah mulai merasa 

nyaman dengan lingkungan dan budaya barunya. Tidak ada lagi 

rasa khawatir, cemas, ketidaknyamanan, dan bisa mengatasi rasa 

frustasi yang dialami dahulu. 



27 
 
 

 
 

4. Culture Shock 

 Culture shock atau dalam Bahasa Indonesia berarti gegar 

budaya, istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan 

dan perasaan seseorang dalam menghadapi kondisi lingkungan 

sosial budaya baru yang berbeda. Culture shock atau gegar 

budaya adalah reaksi emosional berupa stres, putus asa atau 

ketakutan yang berlebihan yang disebabkan proses penyesuaian 

diri ketika memasuki lingkungan baru yang memiliki 

perbedaan budaya sehingga individu menghadapi situasi yang 

membuatnya mempertanyakan kembali asumsi-asumsinya, 

tentang apa yang disebut kebenaran, moralitas, kebaikan, 

kewajaran, kesopanan, kebijakan, dan sebagainya. 

 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 atau negara lain dari. Culture 

shock bukanlah istilah klinis ataupun kondisi medis, culture 

shock hanya sebuah reaksi negatif yang dirasakan seseorang, 

tetapi juga merupakan proses pembelajaran. Culture shock 

adalah proses penting yang harus dilewati individu untuk 

berpindah ke lingkungan baru. Individu tersebut harus bisa 

menghadapi terpaan masalah sosial, psikologis, dan filosofis 

dari perbedaan budaya 

 Konsep culture shock diperkenalkan oleh Oberg 1960  untuk 
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menggambarkan respon yang mendalam dari depresi, frustasi 

dan disorientasi yang dialami oleh orang-orang yang hidup 

dalam suatu lingkungan budaya baru yang berbeda. 

  Sementara Furnham dan Bochner 1970 mengatakan bahwa 

culture shock adalah ketika ketika seseorang tidak mengenal 

kebiasaan-kebiasaan sosial dari kultur baru maka ia tidak dapat 

menampilkan perilaku yang sesuai dengan aturan aturan 

perilaku di lingkungan baru tersebut, dikutip dari (Dayakisni, 

2012). 

 Adapun menurut (Ridwan 2016) culture shock adalah 

sebuah penyakit yang diderita karena hidup di luar lingkungan 

budayanya, dan dalam proses untuk menyesuaikan diri di 

lingkungan barunya. Culture shock merupakan sebuah 

rangkaian reaksi emosional yang diakibatkan hilangnya 

penguatan dari budaya lama karena adanya kesalahpahaman 

pada pengalaman baru yang berbeda. 

a. Tahapan timbulnya culture shock 

Berikut ini beberapa tahapan timbulnya Culture Shock: 

 

1) Tahapan Honeymoon Phase 

 

Dood mengemukakan bahwa pada tahap ini 

individu akan mengalami perasaan senang, gembira, 

harapan dan euporia. Segala hal yang ia temui di 

lingkungan baru tersebut dipadang sebagai hal- hal 

yang menyenangkan (makanan, suasana, budaya, 
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orang-orang lokal (Devito, 2011). 

2) Tahapan Crisis Phase 

 

Tahap ini terjadi ketika individu merasakan kenyataan 

yang ia lihat tidak seperti yang dipikirkan sebelumnya 

dan mulai timbul beberapa masalah yang 

berhubungan dengan hal tersebut. Individu pada tahap 

ini akan mengalami perasaan kecewa, tidak puas, dan 

segala sesuatu yang ditemui di tempat baru tersebut 

mengerikan. Tahap ini dapat berlangsung cukup lama 

tergantung pada kemampuan individu untuk 

mengatasi hal tersebut (Devito, 2011). 

3) Tahap Pemulihan 

 

Tahap pemulihan merupakan tahapan dimana 

individu akan berusaha mencoba memahami budaya 

pada lingkungan baru tersebut, mempelajari bahasa 

dan kebiasaan-kebiasaan di lingkungan tersebut. Pada 

tahap ini segala sesuatu yang akan terjadi dapat 

diperkirakan sebelumnya serta tingkat stress yang 

terjadi menjadi menurun (Samovar & potre, 1991). 

b. Penyebab culture shock 

Melalui konsep culture shock diperkenalkan Oberg pada tahun 

1960 dalam (Dayakisni, 2012) menunjukkan bahwa culture shock 

terjadi biasanya dipicu oleh salah satu atau lebih tiga penyebab berikut 

ini: 
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1)  Kehilangan cues atau tanda-tanda yang dikenalnya. Padahal cues 

adalah bagian dari kehidupan seahri-hari seperti tanda-tanda 

gerakan bagian-bagian tubuh (gesture), ekspresi wajah maupun 

kebiasaan-kebiasaan yang adapat menceritakan kepada seseorang 

bagaimana sebaiknya bertindak dalam situasi-situasi tertentu.   

2) Putusnya komunikasi antar pribadi baik pada tingkat yang disadari 

yang mengarahkan kepada frustasi dan kecemasan. Halangan 

bahasa adalah penyebab jelas dari gangguan ini.  

3) Krisis Identitas dengan pergi keluar daerahnya seseorang akan 

kembali mengevaluasi gambaran tentang dirinya. 

Culture shock dapat terjadi dalam lingkungan yang berbeda 

mengenai individu yang mengalami perpindahan dari satu daerah ke 

daerah lainya dalam negerinya sendiri (intra-national) dan individu 

yang berpindah ke negeri lain untuk periode waktu lama. Oberg lebih 

lanjut menjelaskan bahwa hal-hal yag benar dipicu oleh kecemasan 

yang timbul akibat hilangnya tanda dan lambing hubungan sosial, 

seperti petunjuk-petunjuk dalam bentuk kata-kata, isyarat-isyarat, 

ekpersi wajah, kebiasaan-kebiasaan, dan norma-norma yang individu 

peroleh sepanjang perjalanan hidup sejak individu tersebut lahir 

(mulyana, 2006). 

5. Rantau 

Rantau atau Merantau merupakan kegiatan bepergian dari satu 

daerah ke daerah lainnya dengan tujuan tertentu, misalnya untuk bekerja 

dan mendapatkan pengetahuan baru. Kegiatan merantau sudah menjadi 
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budaya dan bagian dari kehidupan bangsa Indonesia. Pada zaman 

globalisasi seperti ini, merantau tidak hanya dilakukan antar daerah 

didalam negeri saja tetapi juga keluar negeri. Faktor pendorong terbesar 

masyarakat Indonesia pergi merantau saat ini adalah faktor ekonomi dan 

pendidikan (Kresna 2020).  

Sektor pembangunan dan pengembangan yang masih belum merata 

di negara ini dan hanya terpusat di kota-kota besar, membuat sebagian 

besar masyarakatnya memilih untuk merantau untuk mendapatkan 

pekerjaan ataupun pendidikan yang lebih baik. Hal ini pula yang terjadi 

pada mahasiswa yang berasal dari daerah terpencil hingga yang berasal 

dari luar pulau. Para mahasiswa ini rela meninggalkan kampung 

halamannya dan berpindah ke daerah lain untuk mendapatkan pendidikan 

yang lebih baik. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa mahasiswa 

perantau merupakan individu yang meninggalkan kampung halamannya 

dan pergi kedaerah lain dengan tujuan untuk mendapatkan pendidikan 

yang lebih baik, dan bermaksud untuk kembali pulang. 

Merantau sendiri merupakan fenomena yang sudah banyak ditemui 

di Indonesia, banyak faktor yang membuat orang ingin merantau 

dikarenakan tingkat kesejahtraan yang tidak merata dan juga kualitas 

pendidikan di wilayah Indonesia ini yang belum setara atau sama rata. 

Dengan melakukan proses kegiatan merantau, diharapkan seseorang bisa 

mendapatkan kehidupan dan kesejahtraan yang lebih baik dari sebelumnya 

(Devinta dan Hendrastomo, 2013). 

Terdapat enam unsur pokok merantau, yaitu: 
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a. Meninggalkan kampung halaman sendiri.  

b. Dengan kemauan sendiri.  

c. Untuk jangka waktu yang lama. 

d. Dengan tujuan untuk mencari penghidupan, menuntut ilmu atau 

mencari pengalaman. 

e. Biasanya dengan maksud kembali pulang.  

f. Merantau adalah lembaga sosial dalam arti kebiasaan atau 

perilaku yang dilakukan oleh banyak orang yang membudaya. 
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C. Kerangka Pikir 

Penelitian ini membahas mengenai culture shock mahasiswa rantau asal 

Sulawesi Tenggara yang berada di Universitas Muhammadiah Makassar. 

Penulis memfokuskan pada indikator Untuk mengetahui mengetahui proses 

adaptasi mahasiswa rantau asal Sulawesi Tenggara dan faktor apa saja yang 

melatarbelakangi terjadinya culture shock pada mahasiswa rantau asal 

Sulawesi Tenggara di Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan, maka peneliti 

menyusun kerangka berfikir sebagai berikut. 

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Data Penelitian) 
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Y. Kim (Oriza, 2016) 
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D. Fokus Penelitian 

Penerapan fokus penelitian merupakan hal penting dalam melakukan 

penelitian kualitatif untuk memberi batasan studi dan mengarahkan penelitian. 

Fokus penelitian ini adalah penjelasan tentang inti pokok dan tema besar 

permasalahan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian ini berfokus pada 

proses adaptasi mahasiswa rantau asal Sulawesi Tenggara yang mengalami 

culture shock dan apa yang melatarbelakangi terjadinya culture shock pada 

mahasiswa Sulawesi Tenggara di Universitas Muhammadiyah Makassar. 

E. Deskripsi Fokus  

1. Proses adaptasi adalah proses penyesuaian diri seseorang terhadap 

lingkungan dan budaya baru. Tahapan adaptasi terdiri dari beberapa fase 

yaitu: 

a. Fase perencanaan, adalah fase awal sebelum individu masuk ke 

lingkungan baru dimana individu mempersiapkan segala sesuatu 

yang dianggap perlu di lingkungan baru baik dari segi fisik maupun 

mental. 

b. Fase honeymoon, adalah ketika individu telah berada di lingkungan 

baru. Fase ini menjadi tahap awal dari proses adaptasi terhadap 

budaya dan lingkungan baru dimana individu masih memiliki 

semangat dan rasa penasaran yang tinggi terhadap lingkungan 

barunya. 

c. Fase frustation, adalah fase dimana individu mulai menemukan 

berbagai masalah di lingkungannya sehingga rasa semangat 

perlahan menurun karena individu mulai menyadari realita yang 
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sebenarnya. Fase ini merujuk pada gejala culture shock yang 

dialami individu. 

d. Fase readjustment, adalah fase dimana individu mulai berupaya 

untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan setelah sebelumnya 

mengalami fase frustation. Individu mulai berusaha untuk 

menyelesaikan masalah yang ada demi bertahan di lingkungan baru. 

e. Fase resolution, adalah fase akhir dari proses adaptasi dimana 

individu menentukan pilihan sebagai jalan keluar dalam upaya 

penyesuaian dirinya terhadap lingkungan baru. Pada fase ini 

individu diantaranya akan memilih untuk menerima dan bertahan 

dengan lingkungan budaya baru atau tetap bertahan pada budaya 

tempat asalnya. 

2. Culture shock adalah kondisi yang dialami oleh seseorang ketika memasuki 

atau hidup di lingkungan baru dengan latar budaya/kultur yang berbeda dari 

kultur tempat ia berasal atau tempat dimana ia tinggal sebelumnya. 

3. Mahasiswa Sulawesi Tenggara adalah mahasiswa perantau yang berasal 

dari Sulawesi Tenggara yang kuliah di Universitas Muhammadiyah 

Makassar. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Waktu penelitian ini akan dilaksanakan kurang lebih selama 1 (satu) 

bulan yaitu pada 1-30 November dan lokasi penelitian di Universitas 

Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No.259, Kelurahan Gunung 

Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. 

B. Jenis Dan Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yang bertujuan 

untuk mendapatkan data mengenai pemahaman yang bersifat umum terkait 

kenyataan melalui data-data yang bersifat gambaran. pemahaman tidak 

ditentukan terlebih dahulu, setelah melakukan analisis kenyataan yang ada 

dilapangan yang menjadi fokus penelitian serta ditarik kesimpulan berupa 

pemahaman umum terkait kenyataan tersebut. 

Adapun tipe penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif 

kualitatif karena peneliti dapat mengetahui cara pandang objek peneliti 

misalnya, persepsi, tindakan dan lain-lain dengan cara menggambarkan dalam 

bentuk kata-kata ataupun bahasa dengan memanfaatkan metode alamiah 

(Sugiyono, 2013). 

C. Sumber Data 

Sumber data penelitian Menurut (Sugiyono, 2013) sebagai berikut: 

1. Data primer merupakan data yang diperoleh dari lapangan pada tempat 

penelitian untuk memberikan gambaran tentang permasalahan yang dibahas 



30 
 
 

 
 

dalam penelitian mengenai culture shock pada mahasiswa rantau asal 

Sulawesi Tenggara di Universitas Muhammadiyah Makassar. 

2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai dokumen- 

dokumen dan survey pada mahasiswa asal Sulawesi Tenggara yang berada 

di Universitas Muhammadiyah Makassar. 

D. Informan 

Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan salah satu 

teknik sampling non-probabilitas (non-acak), yaitu perposive sampling. 

Perposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut 

dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Adapun Informan dalam 

penelitian ini ialah mahasiswa rantau asal Sulawesi Tenggara dengan kriteria: 

1. Mahasiswa aktif Unismuh Makassar yang berasal dari Sulawesi Tenggara 

(lahir dan besar di Sulawesi Tenggara). 

2. Telah Tinggal dan kuliah di Makassar Minimal dalam kurun waktu 2 tahun. 

3. Belum pernah sekalipun datang dan tinggal di Makassar sebelumnya. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, peneliti telah memilih 4 

(empat) orang informan utama. 

Tabel 3. 1 Tabel Informan 

No Nama Semester Prodi 

Asal 

Daerah 

1. Nur Aziza 9 Pendidikan B. Inggris Muna 

2. Afika Sucianti 9 Pendidikan Agama Islam Buton 
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4. Irmayanti 9 Pendidikan B. Inggris Muna 

5. Nur Hidayah 7 Pendidikan B. Arab Muna 

                       (Sumber: Tabel Objek Pelitian) 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data memuat teknik yang digunakan dalam 

penelitian kualitatif yakni wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Upaya 

mengumpulkan data lapangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Teknik Observasi 

Menurut (pongtiku dan kayame, 2019) Observasi merupakan 

pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dalam merekam pola 

perilaku manusia objek dan dengan prosedur yang terstandar, teknik 

pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan 

yang berlangsung. Sumber dari dokumentasi ini berasal dari mahasiswa 

rantau asal Sulawesi Tenggara yang berada di Universitas Muhammadiyah 

Makassar. 

2. Wawancara  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Sugiyono, 2013) 

mendefinisikan, wawancara merupakan penentuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontribusikan 

makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. 
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3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan 

data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang 

dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain, dokumentasi adalah cara 

yang dapat dilakukan kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut 

pandang subjek melalui media tertulis dan dokumentasi lainnya, ditulis atau 

dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan dengan metode ini 

pengumpulan data dari dokumen yang sudah ada, sehingga penulis dapat 

memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan  penelitian. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang dilakukan untuk menjelaskan secara detail 

semua data yang diperoleh meliputi tahapan reduksi data, penyajian data dan 

kesimpulan. Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2013) mengemukakan 

bahwa teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data yaitu merangkum atau memilih hal-hal yang pokok dan 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih padat dan jelas untuk mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan 

2. Penyajian Data 
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Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan 

sejenisnya. Yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu 

dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami 

3. Kesimpulan 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang 

kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi 

apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel. 

G. Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan salah satu bagian 

yang sangat penting untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil dari 

penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi dalam 

pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten sehingga 

menjadi suatu data yang jelas dan bisa dipertanggung jawabkan. Adapun teknik 

pengabsahan data Menurut (Sugiyono, 2013) antara lain: 

1. Triangulasi Teknik 
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Penelitian menggunakan observasi, wawancara mendalam 

dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serentak misalnya data 

yang diperoleh dari hasil wawancara melakukan pengecekan dokumentasi 

jika teknik pengujian data tersebut memperoleh data yang berbeda maka 

peneliti harus melakukan diskusi lebih lanjut terhadap sumber-sumber data 

untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau semuanya sudut 

pandang yang berbeda.  

2. Triangulasi Sumber 

Menggali sumber kebenaran data yang didapat dari sumber 

informasi yang berbeda-beda. Selain dari wawancara peneliti juga 

menggunakan buku, gambar foto dokumentasi.  

3. Triangulasi Waktu 

Alokasi waktu untuk memperoleh data yang valid, bila pengumpulan 

data dilakukan pada waktu yang tepat maka data yang diterima lebih valid. 

Pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi 

dilakukan dalam waktu yang berbeda dan harus menghasilkan data yang 

sama. Namun apabila data yang didapat tidak sama maka dilakukan 

pengulangan dalam pengumpulan data hingga dapat ditemukan data yang 

sama dan tepat. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian  

Universitas Muhammadiyah Makassar di dirikan pada tanggal 19 

Juni 1963 sebagai cabang dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. 

Universitas Muhammadiyah Makassar dinyatakan sebagai Perguruan 

Tinggi Swasta terdaftar sejak 1 Oktober 1965. Saat ini Universitas 

Muhammadiyah Makassar telah memiliki 7 Fakultas 34 Program Studi dan 

Program Pascasarjana yang telah terakreditasi BAN-PT. 

Awal berdirinya perguruan tinggi ini, membuka dua fakultas yaitu 

Fakultas Pendidikan dan Perguruan (menggunakan kurikulum yang sama 

dengan IKIP Makassar) dan Fakultas Tarbiyah (menggunakan kurikulum 

yang sama dengan IAIN Alauddin Makassar). kedua fakultas yang ada 

terus dikembangkan yaitu dengan membuka cabang di beberapa 

kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Cabang untuk FKIP berada di 

Kabupaten Bone, Bulukumba, Sidrap, Enrekang dan Pare-Pare. Semua 

cabang tersebut saat ini telah berdiri sendiri sebagai Sekolah Tinggi 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP), kecuali Pare-Pare yang telah 

berubah menjadi Universitas Muhammadiyah Pare-Pare (UMPAR). 

Sementara untuk cabang Fakultas Tarbiyah yang dibuka di kabupaten 

Jeneponto, Sinjai, Enrekang, Maros dan Pangkep telah berdiri sendiri. Tiga 

tahun setelah berdiri Universitas Muhammadiyah Makassar membuka 4 

fakultas baru pada tahun 1965 yaitu: 1) Fakultas Ilmu Agama dan Da’wah 

(FIAD); 2) Fakultas Ekonomi (Fekon); 3) Fakultas Sosial Politik; 4) 
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Akademi Pertanian. Selanjutnya pada tahun 1987 dibuka Fakultas Teknik, 

tahun 1994 dibuka Fakultas Pertanian, tahun 2002 dibuka program pasca 

sarjana, dan tahun 2008 dibuka Fakultas Kedokteran. 

Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) ini mengemban tugas 

dan peran yang sangat besar bagi agama, bangsa, dan negara, baik di masa 

sekarang maupun di masa yang akan datang. Sebagai salah satu PTM di 

kawasan Indonesia Timur padanya tertanam kultur pendidikan yang 

diwariskan sebagai amal usaha Muhammadiyah. Universitas 

Muhammadiyah Makassar kini memiliki potensi yang signifikan, modal 

yang cukup, dan akses yang luas. Modal yang cukup, tergambar pada 

upaya mendorong tumbuhnya dana abadi peningktana aset, dan akses yang 

luas dibuktikan dengan semakin kuatnya jaringan internal antara PTM dan 

Pimpinan Pesyarikatan Muhammadiyah dari semua tingkatan mulai dari 

ranting, sampai Pimpinan Pusat. Perluasan kerja sama eksternal, baik 

kepada instansi pendidikan, birokrasi, ekonomi, maupun sosial 

kemasyarkatan, baik di dalam maupun di luar negeri. 

B. Proses Adaptasi Mahasiswa Rantau Asal Sulawesi Tenggara Yang 

Mengalami Culture Shock 

Individu yang hidup dalam lingkungan baru akan melalui proses 

penyesuaian diri atau disebut adaptasi. Akan tetapi karena perpindahan 

daerah itulah yang membuat mahasiswa mengalami culture shock.  

Mahasiswa asal Sulawesi Tenggara yang berkuliah di Universitas 

Muhammadiyah Makassar merupakan contoh kelompok individu yang 

mengalami culture shock setelah memutuskan untuk merantau dan kuliah 
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di Makassar. Maka dari itu proses adaptasi menjadi upaya penting bagi 

mereka agar dapat menyatu dengan segala kondisi di lingkungan baru 

mereka. 

Hasil penelitian ini menjelaskan tentang proses adaptasi mahasiswa 

asal Sulawesi Tenggara yang mengalami culture shock dengan mengacu 

pada empat fase adaptasi budaya ditambah dengan satu fase (fase 

perencanaan) yang dikemukakan oleh Young Y. Kim (Oriza 2016) sebagai 

berikut: 

1. Fase perencanaan 

Fase perencanaaan adalah fase awal sebelum mahasiswa masuk 

lingkingan baru. Pada fase ini mahasiswa mempersiapkan segala 

yang diperlukan sebelum masuk di lingkungan baru. Pada fase ini 

mahasiswa mempersiapkan segala sesuatu yang penting sebelum 

masuk ke lingkungan yang baru. 

a. Persiapan materiel 

Persiapan yang dimaksud adalah persiapan yang bersifat 

kebendaan. Informan pertama bernama Aziza mahasiswa 

program studi Pendidikan Bahasa Inggris menuturkan, “untuk 

persiapan materiel saya hanya menyiapkan kelengkapan 

berkas untuk pendaftaran.” (wawancara, 15/11/22). Persiapan 

pertama yang dilakukan Aziza sebelum merantau yaitu berkas-

berkas untuk pendaftaran. 

Informan kedua Afika mahasiswa program studi 

Pendidikan Agama Islam mengatakan: 
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“Persiapan saya waktu ingin merantau yang paling 

pertama berkas-berkas untuk pendaftaran seperti 

SKHU dan lain-lain. Terus selain itu saya juga telah 

menyiapkan perlengkapan saya seperti pakaian, buku-

buku dan perlengkapan kuliah lainnya.” (wawancara, 

20/11/22).   

 

Persiapan yang dilakukan Afika tidak jauh beda dengan 

informan pertama yaitu berkas untuk pendaftaran kuliah, selain 

itu Afika juga menyiapkan perlengkapan untuk berkuliah 

seperti pakaian, buku dan lainnya. 

Informan ketiga yaitu Irma mahasiswa program studi 

Bahasa Inggris mengatakan, “persiapan pertama yang paling 

penting pastinya berkas untuk pendaftaran dan yang paling 

penting juga tiket kapal.” (wawancara, 22/11/22). Irma 

mengatakan bahwa yang paling perting yang perlu ia 

persiapkan yaitu berkas untuk pendaftaran dan tiket kapal 

untuk keberangkatan. 

Informan terakhir yaitu Daya mahasiswa program studi 

Peendidikan Bahasa Arab menuturkan, “untuk persiapan 

tentunya berkas untuk pendaftaran, pembayaran dan juga 

pakaian untuk nanti digunakan di Makassar.” (wawancara, 

24/11/22). Untuk Daya sendiri sama dengan persiapan 

informan lainnya yaitu berkas untuk perndaftaran, ia juga 

menyipkan pembayaran dan pakaian untuk digunakan kelak. 
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b. Persiapan Mental 

Persiapan mental yang dimaksud disini ialah kesiapan yang 

berasal dari diri (secara psikologis) untuk memulai kehidupan 

di lingkungan baru. Informan pertama Aziza mengungkapkan. 

“Saya meminta restu kedua orangtua dan juga doa mereka 

karena ini pertrama kalinya saya akan jauh dari mereka 

dan saya mempersiapkan diri saya dengan sungguh-

sungguh.” (wawancara, 15/11/22).  

 

Persiapan yang dilakukan Aziza ialah meminta restu kedua 

orang tua dan mempersiapkan dirinya sendiri untuk memulai 

hidup di lingkungan baru. 

Informan kedua Afika mengatakan, “saya mempersiapkan 

diri saya supaya nanti tidak takut.” (wawancara, 20/11/22). 

Persiapan yang dilakukan Afika ialah mempersiapkan diri agar 

tidak takut. 

Informan selanjutnya Irma mengatakan, “kalau saya 

memberanikan diri saja juga banyak meminta doa kepada 

orang tua saya agar di Makassar nanti saya baik-baik.” 

(wawancara, 22/11/22). Irma sendiri mempersiapkan diri dan 

meminta doa orang tua agar kelak di perantauan ia baik-baik 

saja. 

Informan terakhir Daya mengatakan, “kalau saya hanya 

mempersiapkan diri saja dan selalu berdoa semoga saya bisa 

dapat teman yang baik-baik nantinya.” (wawancara, 24/11/22). 

Persiapan dari Daya sama dengan persiapan informan lainnya 
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yaitu mempersiapkan diri dan berharap kelak ia mendapatkan 

teman-teman yang baik. 

c. Ketahanan Fisik 

Ketahanan fisik yang dimaksud ialah bentuk persiapan 

dalam hal fisik seperti kesehatan dan lainnya. adapun 

pernyataan dari informan mengenai persiapan ketahanan fisik, 

Azizah mengatakan, “tidak ada.” (wawancara, 15/11/2022).  

Tidak ada persiapan mengenai ketahanan fisik yang 

dipersiapkan oleh Aziza. 

d. Kemampuan Berkomunikasi 

Kemampuan berkomunikasi atau berbahasa yang 

dimaksudkan ialah persiapan yang dilakukan informan 

mengenai bahasa yang ada di lingkungan baru para perantau 

kelak. Afika mengatakan, “belum ada.” (wawancara, 

20/11/22). Afika mengatakan bahwa sebelumnya ia belum atau 

tidak mempersiapkan hal mengenai kemampuan komunikasi di 

lingkungan baru karena mengirah bahasa yang digunakan di 

lingkungan baru  akan sama persis dengan daerah asalnya. 

Berdasarkan penuturan keempat informan mengenai persiapan 

awal yang dilakukan sebelum merantau pada fase perencanaan, dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4. 1 Fase perencanaan dalam proses Adaptasi 

No. Nama Fase Perencanaan 

1. Aziza 

- Mempersiapkan berkas pendaftaran 

- Mempersiapkan diiri 

2. Afika 

- Mempersiapkan berkas pendaftaran  

- Mempersiapkan perlengkapan Kuliah 

- Mempersiapkan diri 

3. Irma 

- Mempersiapkan berkas pendaftaran  

- Mempersiapkan tiket keberangkatan 

- Memberanikan diri 

4. Daya 

- Mempersiapkan berkas pendaftaran  

- Mempersiapkan finansial 

- Mempersiapkan pakaian  

- Mempersiapkan diri 

        (Sumber: Hasil olahan data primer, 2022) 

Berdasarkan penuturan informan mengenai fase perencaan dalam 

proses adaptasi, dapat disimpulkan bahwa persiapan yang dilakukan 

mahasiswa digolongkan menjadi dua yaitu persiapan secara materiel dan 

persiapan secara mental. Persiapan secara materiel meliputi persiapan yang 

berhubungan dengan benda-benda yang butuhkan oleh masing-masing 

mahasiswa sepersi berkas pendaftaran, pakaian, finansial, tiket, 

perlengkapan kuliah lainnya. adapun persiapan mahasiswa dari segi mental 

yakni mempersiapkan dan memberanikan diri mereka, juga meminta restu 
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dan doa kedua orang tua. Persiapan yang dilakukan mahasiswa berbeda-

beda sesuai dengan kebutuhan individu masing-masing. 

2. Fase Honeymoon 

Selanjutnya adalah fase honeymoon, pada tahap ini keempat 

informan mengalami masa honeymoon pada saat pertama informan 

memasuki lingkungan Makassar, segaligus menjadi tahap awal dari 

proses adaptasi. Pada fase ini suasana lingkungan baru yang 

dirasakan mahasiswa menimbulkan kesan tersendiri pada 

mahasiswa. 

a. Perasaan Bahagia 

Aziza mengungkapkan,” perasaan saya ya cukup 

bahagia.” (wawancara, 15/11/22). Menurut Aziza saat pertama 

kali berada di Makassar ia merasa cukup bahagia.  

Kemudian Afika juga mengatakan, “perasaan saya senang 

dan bahagia.” (wawancara, 20/11/22). Afika menjekaskan 

bahwa dirinya merasa senang dan bahagia saat pertama berada 

di Kota Makassar. 

Irma selaku informan ketiga mengatakan, “cukup bahagia 

dan bersemangat untuk memulai kehidupan baru selama di 

perantauan ini.”  (wawancara, 22/11/22). Irma menjelaskan 

bahwa dirinya merasa senang dan sangat bersemangat untuk 

memulai kehidupan barunya di Kota Makassar. 

Informan terakhir yaitu Daya Menuturkan, “senang, 

bersyukur juga karena saya tiba di Makassar dengan selamat.” 
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(wawancara, 24/11/22). Daya mengatakan bahwa dirinya 

merasa senang dan juga bersyukur dirinya telah tiba di 

Makassar dengan selamat. 

b. Terkesan dengan kondisi sosial budaya Makassar 

Kondisi sosial budaya sebuah kota metropolitan seperti 

Kota Makassar dinilai sangat berbeda dengan Sulawesi 

Tenggara yang membuat mahasiswa merasa terkesan. Seperti 

yang dikatakan Aziza, “di sini sangat padat kendaraan, 

bahkan subuh-subuh saya lihat masi banyak kendaraan di 

jalanan.” (wawancara,15/11/22). Aziza menilai bahwa di 

Makassar sangat padat kendaraan bahkan saat subuh berbeda 

dengan Sulawesi Tenggara yang sangat sepi di waktu subuh. 

Afika juga mengatakan, “banyak sekali hal menarik dan 

baru saya lihat di sini seperti grab yang banyak sekali berlalu 

lalang, juga pete-pete.” (wawancara,20/11/22). Afika menilai 

bahwa banyak hal yang membuat Kota Makassar berbeda 

dengan Sulawesi Tenggara seperti layanan grab dan juga pete-

pete. 

Berdasarkan penuturan keempat informan mengenai perasaan dan 

kesan yang didapatkan seelah berada di Makassar dalam fase honeymoon, 

dapat dilihat pada tabel matriks berikut: 
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Tabel 4. 2 Fase honeymoon dalam proses proses adaptasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Hasil olahan data primer, 2022) 

 Berdasarkan penuturan informan mengenai fase honeymoon dalam 

proses adaptasi dapat disimpulkan bahwa setelah berada di Kota Makassar 

atau awal masuk lingkungan baru, mahasiswa asal Sulawesi Tenggara 

merasakan hal positif yang mencakup perasaan bahagia dan terkesan 

dengan kondisi sosial budaya Kota Makassar seperti suasana kota yang 

ramai dan bangunan-bangunan yang tinggi. 

3. Fase Frustation 

Fase ketiga ialah fase frustation, yaitu fase ketika mahasiswa 

mulai menemukan berbagai masalah di lingkungannya sehingga 

semangat yang dirasakan pada fase sebelumnya tidak lagi sama 

karena mahasiswa mulai menyadari realita di lingkungan 

sebenarnya. 

No Nama Fase Honeymoon 

1. Aziza - Merasa bahagia 

- Terkesan dengan sosial budaya Kota 

Makassar 

2. Afika - Merasa bahagia 

- Terkesan dengan sosial budaya Kota 

Makassar 

3. Irma - Merasa bahagia dan bersemangat 

4. Daya - Merasa bahagia dan bersyukur 
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a. Kebingungan terhadap bahasa 

Penggunaan bahasa keseharian oleh masyarakat masing-

masing daerah seperti penggunaan kosa kata dan dialek 

yang berbeda menjadi salah satu permasalahan yang sering 

dialami oleh para pendatang yang berbeda secara kultural. 

Hal tersebut juga dialami oleh mahasiswa rantau asal 

Sulawesi Tenggara. Informan Aziza pertama mengatakan: 

“Yang paling saya bingungkan pertama kali di 

Makassar itu bahasanya, tidak jarang saya dianggap 

tidak sopan sama teman-teman karena bicara pakai ko 

dan di Makasar ini ternyata kalau sopan harus pakai ki 

dan karena hal seperti itu saya takut-takut bicara 

karena nanti salah.” (wawancara, 15,11/22).  

 

Permasalan pertama yang dialami Aziza ialah bahasa, 

bahasa keseharian yang tergolong berbeda seperti 

penggunaan imbuhan ko yang ternyata tidak sopan 

membuat ia takut berkomunikasi karena takut dianggap 

tidak sopan. 

Selanjutnya informan kedua Afika menjelaskan: 

“Saya sendiri dulunya berfikir bahasanya tidak jauh 

berbeda dengan daerah saya karena saya pikir kan masi 

satu pulau Sulawesi mungkin hanya logat saja yang 

berbeda tapi sampainya di Makassar ternyata banyak 

sekali perbedaannya dan banyak yang saya tidak tau. 

Terus biasanya kalau ada yang saya tidak tau saya 

tanya sama teman kelas tapi pernah sekali saya 

bertanya sama teman bahasa makassarnya cantik 

karena saya mau puji senior dan teman saya bilang 

kalau cantik itu bahasa Makassarnya rantasa jadi 

setelah itu sayang bilangmi disenior kak rantasanya ki 

terus saya diketawai sama teman saya karena ternyata 

rantasa itu artinya kotor atau berantakan. Jadi setelah 

itu saya kurang percaya sama teman saya kalau 
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bertanya arti-arti kata yang saya tidak tau.” 

(wawancara 20/11/22).  

 

Afika yang mengira bahasa kesehariannya dan 

keseharian orang Makassar tidak jauh berbeda, namun saat 

sudah di Makassar ia menyadari sangat banyak perbedaan 

bukan hanya dialek namun ada banyak kosa kata yang 

berbeda bahkan ia pernah dibohongi oleh temannya perihal 

arti kata yang mengakibatkan ia menjadi tidak percaya lagi 

dengan temannya dalam hal mengartikan kata-kata yang ia 

tidak ketahui. 

Informan selanjutnya yaitu Irma, ia mengatakan: 

“Kalau mengenai bahasa ada yang mirip-mirip ada 

juga yang sangat berbeda apalagi logatnya saya rasa 

sangat berbeda, teman saya juga banyak yang bilang 

cara berbicara saya kurang sopan dan seperti orang 

marah-marah dan suara saya sangat besar padahal itu 

sudah bawaan dari dulu dan memang di dareah saya 

cara berbicaranya itu cepat dan bersuara keras.” 

(wawancara, 22/11/22). 

 

Irma sendiri juga merasakan perbedaan bahasa dan juga 

dialek yang digunakan, dialeg yang sering digunakan Irma 

dianggap kurang sopan dan cara berbicaranya berkesan 

seperti orang yang sedang marah-marah.  

Informan terakhir Daya juga mengatakan: 

“Ada banyak kosa kata yang saya tidak tahu jadi sering 

kali kalau bercerita dengan teman-teman saya hanya 

diam karena tidak mengerti bahkan saat perkuliahan 

berlangsung tidak jaranf saya tidak mengerti apa 

penjelasan dosen jika ada yang menggunakan bahasa 

Makassar dan saya tidak mengerti itu apa.” 

(wawancara, 24/11/22). 
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Daya sendiri menjadi pendiam karena banyak kosa kata 

bahasa ya ia tidak mengerti tidak jarang ia hanya terdiam 

saat temannya bercerita dan juga saat dosen menjelaskan 

karena adanya kosa kata yang ia tidak mengerti artinya. 

b. Cita rasa makanan 

Permasalahan kedua yang dialami oleh mahasiswa 

Sulawesi Tenggara ialah cita rasa makanan. Irma 

mengatakan, “yang saya rasa beda juga itu rasa makanan 

di Makassar terutama kue. Kue di Makassar terlalu manis 

dan tidak cocok dengan lidah saya.” (wawancara, 

22/11/22). 

Irma menilai bahwa makanan di Makassar khusuknya 

kue sangat tidak cocok dengan lidahnya karena dianggap 

terlalu manis. 

Informan selajutnya ialah Daya juga menjelaskan: 

“Untuk makanan banyak juga yang saya tidak terlalu 

cocok, kebanyakan makanan di sini saya lihat pakai 

santan seperti sayuran bahkan saya pernah lihat tahu 

dimasak pakai santan menurut saya itu sangat aneh, 

banyak juga lauk makanan yang rasanya manis seperti 

tumis tempe tapi rasanya itu manis menurut saya itu 

aneh.” (wawancara, 24/11/22).  

 

Menurut Daya cita rasa makanan di Makassar terkesan 

manis dan juga banyak yang menggunakan santan dan ia 

merasa itu merupakan hal baru ia lihat dan aneh. 
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c. Keamanan 

Faktor keamanan juga menjadi salah satu permasalahan 

bagi mahasiswa Sulawesi Tenggara setelah tinggal di Kota 

Makassar. 

Afika mengungkapkan:  

“Saya lumayan kaget dengan keamanan di sini yang 

ternyata sangat tidak aman, pekan pertama saya tinggal di 

sini helm saya sudah hilang karena saya simpan di motor 

karena saya kira aman-aman saja untungnya kunci 

motornya tidak saya simpan di motor. Kalau di kampung 

saya kalau ada motor biasanya hanya disimpan di pinngir 

jalan dengan kuncimya itu tidak hilang.” (wawancara, 

20/11/22).  

 

Kondisi keamanan di Makassar membuat Afika kaget 

bahkan pekan pertama ia tinggal di Makassar ia sudah 

kehilangan helm sangat berbeda dengan daerahnya yang 

nahkan jika motor ditinggalakan di pinggir jalan dengan 

kuncinya tidak akan hulang. 

Kemudian permasalahan yang sama juga diungkapkan oleh 

Irma, ia mengatakan: 

“Lumayan kaget sih liat keamanan di Makassar ini apalagi 

di kosan saya yang saya lihat sudah terbilang aman dengan 

pagar yang tinggi dan juga cctv tapi masi ada saja pencuri 

yang masuk dan lebih kagetnya lagi di sini biar sepatu dan 

sendal juga dicuri.” (wawancara, 22/11/22). 

 

Maraknya pencuri juga membuat Irma kaget yang mana 

pencuri di Makassar tidak hanya mencuri hanya barang 

berharga bahkan sendal dan sepatupu juga dicuri. 
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d. Gaya pergaulan 

Gaya pergaulan yang dimaksud ialah kebiasan yang 

dilakukan remaja-remaja dalam bergaul. Gaya pergaulan yang 

dinilai berbeda oleh salah satu mahasiswa Sulawesi Tenggara 

yaitu Daya. Ia mengungkapkan: 

“Dari sisi pergaulan yang saya lihat di Makassar ini 

lumayan elit kaya tempat nongkrongnya di café juga jam 

malam di sini panjang kaya jam sepuluh ke atas itu masih 

ramai remaja berlalu lalang dan nongkrong.” (wawancara, 

24/11/22). 

 

Daya menilai bahwa gaya pergaulan remaja di Kota 

Makassar lumayan elit (berkelas), seperti menjadikan café 

sebagai tempat nongkrong dan juga banyak remaja yang masih 

nongkrong bahkan pada jam sepuluh ke atas. 

Afika juga mengungkapkan:  

“Gaya pergaulan di sini saya lihat sangat elit berbeda 

dengan daerah saya, di sini kalau mau jalan-jalan sama 

teman itu ke mall dan juga nongkrongnya di café yang 

keren-keren.” (wawancara, 20/11/22). 

 

Afika juga menilai bahwa pergaulan di Kota Makassar elit 

(berkelas) seperti berjalan-jalan di mall dan nongkrong di café 

yang keren berbeda dengan di daerahnya jika ingin berjalan-

jalan dengan teman hanya pergi ke pantai ataupun tempat lain 

dan tidak mengeluarkan biaya apapun. 

e. Ekonomi 

Faktor ekonomi yang dimaksud ialah biaya hidup. 

Permasalahan biaya hidup di Kota Makassar diungkapkan oleh 

Aziza. Ia menuturkan, “ternyata biaya hidup di Makassar 
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tinggi, semua serba uang kalau tidak ada uang rasanya susah 

sekali.” (wawancara, 15/11/22). 

Aziza mengungkapkan bahwa biaya hidup di Makassar itu 

tinggi dibandingkan dengan Sulawesi Tenggara. Biaya hidup 

tinggi yang dimaksud seperti tingginya nilai jual dan biaya 

yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Setelah tinggal di Makassar Aziza menyadari bahwa biaya 

hidup yang ia butuhkan tidaklah sedikit. 

f. Homesick  

Masalah lainnya yang dialami mahasiswa Sulawesi 

Tenggara yang disebabkan oleh perbedaan kondisi sosial 

budaya di Makassar ialah keadaan mahasiswa Sulawesi 

Tenggara yang mengakami homesick atau perasaan rindu 

rumah. Informan pertama yaitiu Aziza menuturkan: 

“Paling sering rindu rumah terutama orang tua dan adik 

saya. Rasanya sedih sekali apalagi kalau telfonan itu 

rasanya saya mau menagis terus dan selalu kepikiran mau 

pulang tapi kalau dipikir jarak yang ditempuh itu sangat 

jauh.” (wawancara, 15/11/22). 

 

Aziza menuturkan bahwa berada di Makassar membuat 

dirinya selalu merasa rindu kepada orang tua dan adiknya. Ia 

juga selalu merasa sedih dan berpikir unruk pulang namun 

meengingat jarak tempuh yang sangat jauh membuat ia tidak 

bisa pulang kampung. 

Informan kedua Afika mengatakan:  

“Karena ini pertama kalinya saya pisah sama orang tua 

jadi tentunya sangat sedih dan rindu apalagi suasana 
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rumah sangat berbeda dengan kosan yang hanya tinggal 

sendiri kesepian bahkan untuk makan saya pusing kalau di 

rumah mau makan ada dan juga ramai.” (wawancara 

20/11/22). 

 

Afika mengatakan bahwa ia sangat sedih dan juga rindu 

dengan orang tuanya apalagi sebelumnya ia tidak pernah 

berpisah dengan kedua orang tuanya. Ia juga sangat sedih jika 

mengingat suasana rumah yang ramai sangat berbeda dengan 

kosan yang hanya tinggal sendirian, makanpun pusing ingin 

makan apa sangat berbeda dengan rumah. 

Kemudian berikutnya Irma ia menuturkan, “kalau homesick 

tentunya pernah bahkan sangat sering rasanya selalu ingin 

pulang tapi perjalanan yang jauh butuh waktu lama juga 

diperjalanan.” (wawancara, 22/11/22). 

Homesick ialah hal yang selalu dirasakan oleh Irma. Ia juga 

selalu memiliki keinginan untuk pulang namun mengingat 

perjalanan yang jauh dan membutuhkan waktu yang cukup 

lama membuata ia mengurungkan niatnya mengingat waktu 

libur kampus yang selalu terbilang singkat. 

Selanjutnya informan terakhir Daya mengatakan:  

“Kalau rindu rumah pasti seringlah tidak jarang juga saya 

menangis sendiri di kos kalau ingat ingat orang tua apalagi 

kalu ada acara di rumah ramai dan saya tidak ada rasanya 

itu iri sekali tapi saya selalu berpikir orang tua saya sudah 

susah payah biayai kuliah saya masa maun pulang terus 

lebih baik saya kasi selesai saya kuliahnya dulu lalu saya 

pulang.” (wawancara, 24/11/22). 

 

Daya juga selalu merasakan homesick, tidak jarang ia 

menangis sendirian di kamar kosannya, tidak jarang jua ia 
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merasa iri jika ada acara di rumah dan ia tidak ada. Walaupun 

selalu berpikir untuk pulang namun Daya berpikir jika lebih 

baik ia menyelesaikan kuliahnya lebih dahulu lalu pulang 

kampung. 

Berdasarkan penuturan keempat informan mengenai 

permasalahan yang dialami pada fase frustation dapat dilihat pada 

tabel matriks berikut: 

                     Tabel 4. 3 Fase Frustation dalam proses adaptasi 

No Nama Fase Frustation 

1. Aziza - Kebingungan dengan bahasa 

- Takut berkomunikasi karena 

dianggap tidak sopan 

- Biaya hidup yang tinggi 

- Homesick 

2. Afika - Kebingungan terhadap bahasa 

- Keamanan (banyaknya kasus 

pencurian) 

- Gaya pergaulan 

- Homesick 



53 
 
 

 
 

3. Irma - Kebingungan terhadap bahasa 

- Takut berkomunikasi karena 

dianggap kurang sopan 

- Cita rasa makanan 

- Keamanan (banyaknya kasus 

pencurian) 

- Homesick 

4. Daya - Kebingungan terhadap bahasa 

- Cita rasa makanan 

- Gaya pergaulan 

- Homesick 

(Sumber: Hasil olahan data primer, 2022) 

Berdasarkan penuturan informan mengenai fase frustation dalam 

proses adaptasi dapat disimpulkan bahwa berbagai masalah ditemukan 

dan dialami oleh para mahasiswa setelah proses adaptasi dengan 

lingkungan mulai berjalan dan lingkungan menunjukan keadaan sosial 

budaya yang sebenarnya. Permasalahan teersebut meliputi 

kebingungan dengan bahasa, perbedaan cita rasa makana, keamanan di 

lingkungan kota, perbedaan gaya pergaulan, biaya hidup yang tinggi 

dan homesick yang sering dialami para mahasiswa Sulawesi Tenggara.  

4. Fase Readjustment 

Fase selanjutnya setelah melewati fase frustation disebut 

dengan fase readjustment, yaitu ketika individu mulai berusaha 

mengembangkan berbagai cara untuk beradaptasi dengan keadaan 
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yang ada dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi 

sebelumnya sehingga individu dapat terus bertahan di lingkungan 

baru. Pada fase ini mahasiswa Sulawesi Tenggara mulai 

menyelesaikam krisis yang dialami di fase frustation dengan cara 

sebagai berikut: 

a. Belajar Bahasa 

Perbedaan bahasa merupakan salah satu permasalahan yang 

diahadapi oleh para mahasiswa Sulawesi Tenggara di 

Makassar. Bahasa keseharian masyarakat Makassar sulit 

dimengerti oleh mahasiswa Sulawesi Tenggara karena dinilai 

berbeda dengan bahasa di daerah Sulawesi Tenggara. Maka 

untuk mengatasi permasalahan bahasa yang sulit dimengerti, 

mahasiswa Sulawesi Tenggara berupaya untuk mempelajari 

bahasa yang biasa digunakan oleh masyarakat Makassar. 

Seperti yang diungkapkan oleh Aziza: 

“Walaupun awalnya saya kurang percaya diri berbicara, 

tapi lama-kelamaan saya mulai belajar bahasa Makassar. 

Saya minta tolong kepada teman kelas saya yang kebetulan 

tetangga kosan saya karena sering ketemu. Walaupun nada 

bicara saya masi tinggi tapi saya mulai mengerti kepada 

siapa harus menggunakan imbuhan ki dan ko.” 

(wawancara, 15/11/22). 

 

Setelah tinggal di Makassar Aziza secara perlahan belajar 

bahasa Makassar yang dibantu oleh teman kelasnya yang juga 

tetangga kosannya. Azizah mengatakan walaupun nada 

bicaranya masi tinggu tapi ia telah mengerti kepada siapa ia 

menggunakan kata ko dan ki saat berbicara. 
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Kemudian informan berikutnya ialah Afika menjelaskan,  

“Saya coba juga pelajari bahasanya, walaupun dulu saya 

pikir sama saja namun ternyata masi banyak yang perlu 

saya pelajari lagi. Saya banyak belajar dari teman kelas 

saya tapi yang perempuan kalau yang laki-laki saya 

takutnya di bodo-bodoki.” (wawancara, 20/11/22). 

 

Seperti halnya Aziza, Afika juga mencoba untuk 

mempelajari bahasa Makassar karena yang sebelumnya ia 

pelajari ternyata masi banyak yang perlu ia pelajari lagi. 

Selanjutnya Irma menuturkan, 

“Pelajari bahasa Makassar memang sangat perlu karena 

bisa jadi kendala kalau tidak mengerti bahasa Makassar 

terutama dalam berteman dan beruntungnya teman kelas 

saya baik-baik mau menjelaskan jika ada bahasa yang 

saya tidak mengerti jadi dari situ saya banyak belajar.” 

(wawancara, 20/11/22). 

 

Menurut Irma mempelajari bahasa memang sangat penting 

dan perlu, dan sama dengan informan lainnya, Irma banyak 

belajar dari teman-temannya. 

Informan terakhir yaitu Daya menuturkan,  

“Saya sendiri yang pertama saya pelajari itu bahasa 

karena sangat penting apalagi kalau dosen menjelaskan 

dan tidak dimengerti kan saya rugi jadi saya minta tolong 

teman-teman kelas diajari.” (wawancara, 24/11/22). 

 

Tidak beda dengan informan lainnya Daya juga 

mempelajari bahasa dari teman-temannya agar ia bisa mengerti 

jika ada penjelasan dosen yang ia tidak mengerti. 

b. Memasak makanan sendiri 

Perbedaan cita rasa makanan di Makassar dengan makanan 

yang biasanya dimakan mahasiswa Sulawesi Tenggara 
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membuat mahasiswa Sulawesi Tenggara memutuskan untuk 

mengolah dan memasak sendiri makanan yang ingin dimakan. 

Seperti yang dituturkan Irma, “karena saya tidak terlalu cocok 

dengan makanan ynag dibeli jadi biasa saya masak saya 

sendiri supaya cocok sama lidah saya.” (wawancara, 

22/11/22). 

Walaupun di lingkungan Irma banyak yang menjual 

makanan, namun ia memilih untuk memasak sendiri agar cocok 

dengan seleranya sendiri. 

Selanjutnya Daya mengatakan, “karena dari awal saya 

rasa kurang cocok makanan di sini jadi saya lebih sering 

masak sendiri.” (wawancara, 24/11/22). 

Sama dengan Irma, Daya juga memilih untuk memasak 

makananya sendiri agar lebih cocok dengan seleranya. 

c. Meningkatkan keamanan diri 

Tindak kejahatan yang marak terjadi di Kota Makassar 

seperti pencurian menjadi ketakutan tersendiri bagi mahasiswa 

Sulawesi Tenggara selama berada di Kota Makassar. Setelah 

tinggal di Makassar dalam beberapa kurun waktu, mahasiswa 

Sulawesi Tenggara banyak dikejutkan dengan kejadian-

kejadian yang sebelumnya belum pernah mereka alami di 

tempat tinggal mereka sebelumnya. 
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Untuk itu meningkatkan keamanan diri menjadi hal yang 

dilakukan mahasiswa Sulawesi Tenggara sebagai bagian dari 

upaya adaptasi di Makassar. 

Afika menuturkan, “karena dulu helm saya pernah dicuri, 

jadi sekarang saya sangat hati-hati kalau simpan barang.” 

(wawancara, 20/11/22). 

Karena ketakutan akan kejadian yang pernah dialami Afika 

saat baru beberapa saat berada di Makassar, akhirnya Afika 

sangat berhati-hati saat menyimpan barang miliknya. 

Selanjutnya Irma mengatakan, “kalau keamanan yang saya 

tingkatkan itu seperti menambah gembok kamar kosan jadi 

selain ada kunci biasa saya juga tambahkan gembok.” 

(wawancara, 22/11/22). 

Ketakutan Irma terhadap maraknya percuri membuat 

dirinya menambahkan kunci gembok pada pintu kamar kosan 

miliknya. 

d. Bergaul dengan teman-teman dari budaya tuan rumah 

Cara lain agar dapat beradaptasi dan berbaur di lingkungan 

baru yaitu dengan mempelajari budaya melalui orang-orang 

yang berasal dari budaya di lingkungan tersebut. Hal tersebut 

dilakukan oleh salah satu mahasiswa Sulawesi Tenggara yaitu 

Afika.  

Afika mengungkapkan,  

“Saya ngikut juga dengan belajar disini tata kramanya, 

juga tradisinya dan budayanya jangan sampai ada 
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kesalahan yang dilakukan tapi kita tidak sadar kalau itu hal 

yang salah.” (wawancara, 20/11/22). 

 

Selain mempelajari bahasa, menurut Afika mempelajari 

budaya juga itu penting terutama untuk menghindari 

kesalapahaman. 

Aziza juga menjelaskan,  

“Kalau saya teman bergaul rata-rata orang Makassar jadi 

lewat mereka saya banyak tau hal-hal baru salah satunya 

itu adat yang dipakai kalau menikah ternyata sangat beda 

dengan daerah saya.” (wawancara, 15/11/22). 

 

Aziza menjelaskan bahwa teman-temannya mayoritas orang 

Makassar jadi ia banyak mempelajari hal yang ia tidak ketahui 

juga mengenai adat pernikahan adat bugis Makassar yang 

terbilang berbeda dengan adat Aziza yaitu Muna. 

Selanjutnya Daya mengatakam, “saya suka berteman sama 

yang beda. Beda dalam artian beda budaya dan adat jadi saya 

banyak tau lagi.” (wawancara, 24/11/22). 

Daya sendiri memilih untuk berteman dengan teman-teman 

yang berbeda budaya karena dengan begitu ia banyak 

mempelajari hal-hal dari budaya yang belum ia ketahui. 

Berdasarkan penuturan keempat informan mengenai upaya 

dalam mengatasi berbagai masalah dalam fase readjustment, dapat 

dilihat pada tabel matriks berikut: 
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                   Tabel 4. 4 Fase Readjustment dalam proses adaptasi 

No Nama Fase Readjustment 

1. Aziza - Belajar bahasa 

- Bergaul dengan teman-teman dari 

Makassar 

2. Afika - Belajar bahasa 

- Meningkatkan keamanan diri 

(berhati-hati dalam menyimpan 

barang miliknya) 

- Bergaul dengan teman-teman dari 

Makassar 

3. Irma - Belajar bahasa 

- Memasak makanan sendiri 

- Meningkatkan keamanan diri 

(menambah keamanan kunci kamar 

kosan) 

4. Daya - Belajar bahasa 

- Memasak makanan sendiri 

- Bergaul dengan teman-teman dari 

Makassar 

(Sumber: Hasil olahan data primer, tahun 2022) 

Berdasarkam penuturan informan mengenai fase readjustment 

dalam proses adaptasi dapat disimpulkan bahwa masing-masing 

mahasiswa memiliki cara tersendiri dalam menyesuaikan diri dengan 
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lingkumgan termasuk dalam menghadapi berbagai permasalahan di 

fase frustation. Namun karena semua mahasiswa mengalami kendala 

bahasa maka mempelajari bahasa masyarakat setempat adalah upaya 

pertama yang dilakukan oleh semua mahasiswa. Upaya lainnya ialah 

bergaul dengan teman-teman yang berasal dari makassar untuk 

mempelajari kultur tuan rumah, memasak sendiri dikarenakan adanya 

perbedaan cita rasa makanan antara daerah Sulawesi Tenggara dengan 

Makassar, serta meningkatkan keamanan diri masing-masing agar 

terhindar dari kejadian-kejadian yang dapat merugikan. Dapat 

dikatakan bahwa bentuk penyesuaian diri yang dilakukan sesuai 

dengan kebutuhan masing-masing mahasiswa. 

5. Fase Resolution 

Fase terakhir dari proses adaptasi mahasiswa Sulawesi 

Tenggara adalah fase resolution. Fase resolution disebut sebagai 

jalan akhir dari upaya penyesuaian diri informan terhadap 

lingkungan budaya yang baru. Pada fase ini mahasiswa Sulawesi 

Tenggara menentukan pilihan sebagai jalan keluar dari 

ketidaknyamanan yang dirasakan dalam proses adaptasi. Beberapa 

hal yang dapat dijadikan pilihan antara lain disebut dengan istilah 

flight, fight, accomodation, dan full participation. 

Peneliti pada fase ini menanyakan sejauh mana kenyamanan 

yang dirasakan mahasiswa Sulawesi Tenggara setelah tinggal dan 

kuliah di Kota Makassar, sehingga dari jawaban para informan 

dapat digolongkan sebagai berikut: 
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a. Full Participation 

Full participation adalah ketika seseorang sudah dapat 

menerima segala keadaan yang ada dan tidak merasakan 

masalah apapun lagi karena mulai merasa nyaman di 

lingkungan dan budaya barunya. 

Aziza selaku informan pertama menuturkan, 

“Alhamdulillah kalau saya ya sudah nyaman dengan keadaan 

sekarang. Saya rasa sudah beradaptasi dengan lingkungan dan 

kultur budaya di Makassar.” (wawancara, 15/11/22). 

Aziza menjelaskan bahwa dirinya telah nyaman dan telah 

beradaptasi dengan lingkungan dan kultur di Makassar. 

Informan kedua Afika menjelaskan,  

“Ya kalau saya orangnya memang masa bodoh dan ikut 

arus saja, jadi saya rasa nyaman saja sekarang tinggal di 

Makassar dan mungkin nanti kalau lulus saya bakalan 

sedih kalau mau tinggalkan Makassar.” (wawancara, 

20/11/22). 

 

Sama seperti Aziza, Afika juga telah merasakan 

kenyamanan dengan lingkungan baru. Ia juga merasa bahwa 

kelak jika ia telah lulus ia akan merasa sedih meninggalkan 

Makassar karena banyaknya kenangan bersama teman-teman. 

Informan selanjutnya yaitu Irma, ia menuturkan, “mungkin 

karena saya dapat teman yang baik-baik jadi saya merasa 

nyaman di sini.” (wawancara, 22/11/22). 

sama dengan Aziza dan Afika, Irma juga mengatakan 

bahwa dirinya kini telah nyaman hidup di Makassar. 
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b. Accomodation 

Jika ketiga informan yaitu Aziza, Afika dan Irma berada 

pada pilihan full participation, maka salah satu mahasiswa 

yakni Daya berada pada pilihan accomodation. Accomodation 

yang dimaksud ialah ketika seseorang mencobaa menikmati 

apa yang ada di lingkungan baru. Walaupun awalnya merasa 

tidak nyaman namun seseorang berusaha berkompromi dengan 

keadaan baik secara eksternal maupun internal dirinya. 

Daya menuturkan: 

“Kalau saya sendiri dibanding tinggal di Makassar jelas 

lebih suka di kampung. Kalau di kampungkan tinggal di 

rumah yang banyak orang dan tidak perlu jauh dari orang 

tua. Tapi karena amanah orangtua berkulah di sini jadi ya 

saya terima-terima saja harus dinikmati juga supaya bisa 

bertahan di sini.” (wawancara,24/11/22). 

 

Daya menuturkan bahwa dirinya jelas lebih menyukai 

kehidupan di kampung atau Sulawesi Tenggara dibanding 

kehidupan di Kota Makassar. Ia lebih senang jika hidup tidak 

jauh dari orang tua. Tetapi karena berkulah di Makassar 

sehingga ia harus menikmatinya agar ia bisa bertahan untuk 

menyelesaikan perkuliahannya di Makassar. 

Berdasarkan penuturan keempat informan mengenai pilihan akhir 

dalam upaya adaptasinya dengan lingkungan pada fase resolution, dapat 

dilihat pada tabel matriks berikut: 
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   Tabel 4. 5 Fase Resolution dalam proses adaptasi 

No Nama Fase Resolution 

1. Aziza Full participation 

2. Afika Full participation 

3. Irma Full participation 

4. Daya Accomodation 

(Sumber: Hasil olahan dara primer, tahun 2022) 

Berdasarkan penuturan informan mengenai fase resolution dalam 

proses adaptasi dapat disimpulkan bahwa tiga orang informan yakni Aziza, 

Afika dan Irma telah merasa nyaman hidup di Kota Makassar dengan kata 

lain ketiga informan sudah bisa menerima kondisi lingkungan sosial 

budaya di Kota Makassar meskipun pada awalnya mereka harus 

mengkadapi beberapa perbedaan. Maka ketiga informan tersebut berada 

padaa pilihan full participation. Sedangkan satu informan lainnya yakni 

Daya tidak sepenuhnya merasa nyaman karena kondisi sosial budaya dari 

daerah asal dirinya yaitu Sulawesi Tenggara terasa lebih baik bagi dirinya. 

Namun ia dapat berkompromi dengan keadaan yang ada. Maka Daya 

sendiri berada pada pilihan accomodation.  

C. Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Culture Shock 

Dari hasil wawancara yang didapatkan dari keempat informan 

mahasiswa asal Sulawesi Tenggara yang berkuliah di Makassar, maka 
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peneliti dapat memperoleh dan menyimpulkan apa saja yang menjadi 

faktor yang melatbelakangi terjadinya culture shock sebagai berikut 

1. Faktor Bahasa 

Bahasa merupakan hal terpenting dalam kelancara berkomunikasi. 

Perbedaan bahasa mahasiswa asal Sulawesi Tenggara dengan bahasa 

Makassar menjadi kesulitan sendiri dalam hal berkomunikasi dengan 

teman dan juga masyarakat sekitar.  Ketika pertama kali kedatangan 

mereka di Kota Makassar, mahasiswa Sulawesi Tenggara kesulitan 

berbaur dengan teman-teman mahasiswa lainnya karena mereka tidak 

paham dengan apa yang dibicarakan. Seperti yang diungkapkan oleh 

Aziza,“sebenarnya ada beberapa yang saya paham karena kan mirip-

mirip bahasanya tapi ada juga yang saya tidak tahu artinya itu apa.” 

(wawancara, 15/11/22). 

Azizah sendiri menjelaskan bahwa dirinya merasakan kesulitan untuk 

berbaur karena bahasa yang mereka gunakan memiliki perbedaan. 

Informan kedua Afika menuturkan, “kalau saya juga yang paling 

kaget pertama itu bahasa karena saya pikir sama tapi ternyata tidak.” 

(wawancara, 20/11/22). 

Afika sendiri dulunya berfikir bahwa bahasa yang digunakannya di 

Sulawesi Tenggara itu sama namun ternyata saat ia telah berada di 

Makassar bahasa yang digunakan memiliki perbedaan yang membuat ia 

susah berbaur dengan teman-temannya. 

Selanjutnya, Irma memyatakan,”saya ya bahasa karena saya rasa 

beda jadi agak susah mau berbaur.” (wawancara, 22/11/22). 
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Irma juga merasakan susahnya berbaur dengan teman-teman karena 

adanya perbedaan bahasa. 

Informan terakhir Daya juga mengatakan:  

“Pertama itu bahasa, selain susah berbaur dengan teman-teman saya 

juga kesulitan kalau mau membeli sesuatu seperti penjual sayur 

keliling kalau saya au beli biasanya dia pakai bahasa Makassar yang 

saya tidak paham sama sekali.” (wawancara, 24/11/22). 

 

Sama seperti ketiga informan lainnya, Irma juga merasa kesulitan 

dengan bahasa. Tidak hanya berbaur dengan teman-teman, namun ia juga 

kesulitan saat ingin membeli sayuran pada pedangang keliling karena 

menggunakan bahasa Makassar. 

2. Faktor Makanan 

Setiap daerah memiliki perbedaan dalam hal cita rasa makanan. Faktor 

ini yang memunculkan dampak negatif pada mahasiswa asal Sulawesi 

Tenggara. Makanan sendiri sangat penting karena berhubungan dengan 

kesehatan. 

Irma menuturkan:  

“Makanan di sini itu saya kurang suka. Memang banyak makanan 

yang dijual jadi praktis tinggal beli tapi tidak ada yang saya suka. 

Pernah saya beli makanan yang katanya pedis pas sampai di kos saya 

makan itu manis jadi setelah itu saya sudah tidak berani lagi beli 

makanan lebih baik saya masak sendiri.” (wawancara, 22/11/22). 

 

Irma menjelaskan bahwa dirinya kesulitan karena makanan. Dirinya 

merasa bahwa makanan di Makassar cenderung manis walau penjualnya 

berkata pedis namun menurut Irma itu masi manis. Jadi ia lebih cenderung 

masak sendiri agar sesuai dengan seleranya. 



66 
 
 

 
 

Selanjutnya Daya, ia mengatakan, “kalau yang saya lihat di sini 

makananya berminyak, bersantan dan manis. Jadi belum dimakan nanti 

saya suka ennek duluan lihat.” (wawancara 24/11/22). 

Sama seperti Irma, Daya juga merasa tidak cocok dengan makanan di 

Makassar. 

3. Faktor Pergaulan 

Kebiasaan yang dilakukan oleh penuda-pemudi atau remaja-remaja di 

Kota Makassar yang dianggap berbeda oleh mahasiswa asal Sulawesi 

Tenggara. Seperti yang dikatan Afika,“yang saya lihat di sini 

pergaulannya cukup bebas sangat berbeda dengan daerah saya.” 

(wawancara, 2/11/22). 

Afika menilai bahwa pergaulan di Kota Makassar cukup bebas. Itu 

menjadi salah satu hal yang membuat ia kaget karena sangat berbeda 

dengan lingkungannya sebelumnya. Bebas yang Afika maksud ialah 

seperti pemuda-pemudi yang berkeliaran pada malam hari, banyaknya 

perempuan yang berpakaian minim dan juga ramainya aktifitas saat malam 

hari. 

Selanjutnya, Daya mengatakan:  

“Dari sisi pergaulannya saya lihat dari beberapa teman kelas itu 

terbilang bebas saya lihat. Dan yang bikin saya kaget di sini banyak 

orang yang berduaan di tempat umum berbeda sekali dengan daerah 

saya.” (wawancara, 24/11/22). 

 

Daya juga merasa bahwa pergaulan di Makassar cukup bebas dan itu 

membuat ia kaget. Ia juga mengatakan bahwa di Makassar bayak orang 

yang berduaan di tempat umum sangat berbeda dengan daerahnya yang 

mana sangat jarang ada pemuda-penudi yang berduaan ditempat umum. 
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Terakhir, Aziza juga mengatakan, “selain pergaulan yang cukup 

bebas, di Makassar ini pergaulannya elit. Seperti tempat nongkrong dan 

tempat jalan-jalan seperti mall.” (wawancara, 15/11/22). 

Aziza juga menambahkan bahwa selain pergaulan yang terbilang 

bebas, ia juga menilai pergaulan di Makassar elit (berkelas) seperti tempat 

nongkrong dan juga jalan-jalan di mall. 

4. Faktor Ekonomi 

Faktor ekonomi yang dimaksud ialah tingginya biaya hidup seperti 

yang diungkapkan oleh Aziza: 

“Biaya hidup di Makassar ternyata cukup tinggi. Itu membuat saya 

kaget karena sebelumnya saya pikir itu bukanji hal yang perlu 

dipikirkan tapi setelah beberapa lama tinggal di Makassar ternyata di 

sini harga jual sangat tinggi. Jadi kalau keuangan sudah menipis itu 

jadi pusing.” (wawancara, 15/11/22). 

 

Aziza sendiri sebelumnya tidak pernah memikirkan masalah biaya 

hidup, namun saat telah merasakan tinggal di Makassar ia menyadari 

bahwa biaya hidup yang dibutuhkan di Makassar termasuk tinggi karena 

harga jual yang tinggi. 

5. Faktor keamanan 

Faktor keamanan juga menjadi salah satu permasalahan bagi 

mahasiswa Sulawesi Tenggara setelah tinggal di Kota Makassar. Seperti 

yang diungkapkan oleh Afika, “maraknya pencurian di sini bikin saya 

kaget.” (wawancara, 20/11/22). 

Afika menngatakan bahwa di Makassar sangat banyak kasus pensurian 

yang menyebabkan ia harus berhati-hati dalam menyimpan barang. 
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Irma juga mengatakan, “di sini keamanannya sangat kurang dan 

bayak pencuri.” (wawancara, 22/11/22). 

Irma juga mengatakan hal yang sama dengan Afika mengenai 

banyaknya pencurian. 

Maka berdasarkan penuturan keempat informan mengenai faktor yang 

melatarbelakangi terjadinya culture shock, daoat dilihat pada tabel matriks 

berikut: 

          Tabel 4. 6 Faktor yang melatarbelakangi terjadinya culture shock 

No Nama Faktor yang melatarbelakangi 

1. Aziza  - Faktor Bahasa 

- Faktor Pergaulan 

- Faktor Ekonomi 

2. Afika - Faktor Bahasa 

- Faktor Pergaulan 

- Faktor Keamanan 

3. Irma - Faktor Bahasa 

- Faktor Makanan 

- Faktor Keamanan 

4. Daya - Faktor Bahasa 

- Faktor Makanan 

- Faktor Pergaulan 

(Sumber: Hasil olahan data promer, tahun 2022) 

Berdasarkan penuturan informan mengenai faktor yang 

melatarbelakangi terjadinya culture shock, dapat disimpulkan bahwa 
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masing-masing informan memiliki faktor yang berbeda. faktor-faktor 

tersebut ialah faktor bahasa, faktor makanan, faktor pergaulan, faktor 

ekonomi dan faktor keamanan. 

D. Pembahasan  

1. Proses Adaptasi Mahasiswa Asal Sulawesi Tenggara Yang Mengalami 

Culture Shock  

a. Fase Perencanaan 

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa sebelum memasuki 

lingkungan baru di Makassar, mahasiswa Sulawesi Tenggara 

melakukan persiapan yang merujuk kepada persiapan berbagai 

barang yang dinilai penting umtuk dibawa dan juga persiapan 

mental. Kemudian dari data yang diperoleh, dapat dikatakan bahwa 

dalam fase perencanaan ini persiapan yang dilakukan mahasiswa 

Sulawesi Tenggara hanya mencakup dua hal yaitu persiapan 

materiel dan persiapan mental. 

Sedangkan dalam uraian teoritis Young Y.kim menjelaskan 

bahwa pada fase perencanaan seseorang menyiapkan segala 

sesuatu mulai dari ketahanan fisik sampai kepada mental, termasuk 

kemampuan komunikasi yang dimiliki untuk nantinya digunakan 

pada kehidupan barunya (Oriza 2016). Namun dalam fase ini 

mahasiswa tidak memiliki persiapan yang merajuk kepada 

ketahanan fisik dan kemampuan komunikasi ataupun pengetahuan 

bahasa serta budaya dari lingkungan yang akan dimasuki. 
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Persiapan bahasa tidak menjadi salah satu persiapan mahasiswa 

asal Sulawesi Tenggara mengingat tempat merantau mereka yakni 

Kota Makassar masih berada dalam wilayah kepulauan dan negara 

yang sama dengan asal mereka, sehingga kemampuan komunikasi 

yang akan digunakan ialah berdasarkan pada penggunaan bahasa 

Indonesia. 

b. Fase Honeymoon 

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa setelah berada di Kota 

Makassar, mahasiswa berada dalam perasaan bahagia. Kemudian 

dalam kajian teoritis oleh Young Y. Kim (Oriza 2016) dijelaskan 

bahwa fase honeymoon adalah tahap dimana seseorang masih 

memiliki semangat dan rasa penasaran yang tinggi serta 

menggebu-gebu dengan suasana baru yang akan dijalani.  

Fase ini juga menjelaskan bahwa individu mungkin merasa 

asing, rindu rumah dan merasa sendiri. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa dua mahasiswa yaitu Aziza dan Afika memiliki 

perasaan asing dengan kondisi sosial budaya Kota Makassar. 

c. Fase Frustation 

Hasil penelitian yang ditemukan bahwa perbedaan kondisi 

sosial budaya yang tampak dalam lingkungan hidup mahasiswa di 

Kota Makassar menjadi faktor timbulnya masalah bagi mahasiswa 

asal Sulawesi Tenggara. Kemudian melihat dari faktor-faktor 

permasalahan yang dialami mahasiswa Sulawesi Tenggara yang 

meliputi faktor bahasa, faktor makanan, faktor keamanan, faktor 
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pergaulan, faktor ekonomi dan ditambah dengan faktor internal diri 

mahasiswa (homesick), beberapa faktor faktor seperti faktor bahasa 

keseharian, pergaulan, dan ekonomi merajuk pada faktor yang 

dapat mempengaruhi cukture shock yang disebutkan oleh Parillo 

(Ridwan 2016) dalam kajian teoritis. 

Aang ridwan dalam bukunya berjudul Komunikasi 

Antarbudaya menyebutkan, culture shock ditandai dengan 

timbulnya perasaan bingung tentang hal-hal yang harus dilakukan 

serta cara melakukan sesuatu karena ia kehilangan tanda dan 

lambang dalam pergaulan sosial (Ridwan 2016). Perasaan bingung 

juga dialami mahasiswa Sulawesi Tenggara dalam lingkungannya 

dimana mereka bingung pada penggunaan bahasa keseharian orang 

Makassar baik dalam lingkungan kampus maupun lingkungan luar 

kampus. Kebingungan terhadap bahasa menyebabkan mahasiswa 

tidak komunikatif dalam berkomunikasi dengan orang-orang 

sekitarnya. 

Permasalahan yang dialami oleh mahasiswa Sulawesi Tenggara 

timbul dikarenakan mahasiswa tidak atau belum mengetahui 

kebiasaan sosial budaya yang tumbuh dalam lingkungan Kota 

Makassar. Disamping itu latar belakang budaya yang telah melekat 

sejak lahir pada diri mahasiswa asal Sulawesi Tenggara berbeda 

dengan budaya yang berlaku di lingkungan baru, sehingga saat 

memulai kehidupan baru di Makassar mahasiswa Sulawesi 

Tenggara tidak sepenuhnya mampu mengikuti aturan dan perilaku 
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yang sama. Sama seperti menggunakan bahasa yang sama dalam 

berkomunikasi dengan orang-orang yang berasal dari budaya tuan 

rumah, mengikuti kebiasaan pergaulan, selera makan, dan 

sebagainya. 

Permasalahan yang dialami mahasiswa juga turut 

mempengaruhi psikologis mahasiswa yang mengarah pada 

timbulnya berbagai reaksi emosional seperti ketakutan untuk 

berkomunikasi dengan orang-orang, rindu pada rumah dan 

keluarga (homesick), bahkan sempat berpikir untuk kembali pulang 

ke kampung halaman. Reaksi-reaksi tersebut selaras dengan apa 

yang dikemukakan Samovoar bahwa “beberapa reaksi dari culture 

shock yang mungkin terjadi antara satu individu dengan individu 

lainnya dan dapat muncul pada waktu yang berbeda pula 

diantaranya ialah homesick/rindu pada rumah/lingkungan lama dan 

kehilangan kepercayaan diri.” (Samovar & potre 1991). 

Merajuk pada hasil penelitian dan berbagai uraian teoritis 

mengenai culture shock, dapat dikatakan bahwa permasakahan 

yang dialami mahasiswa Sulawesi Tenggara berkenaan dengan 

gejala culture shock, dengan kata lain, fase frustation adalah fase 

dimana mahasiswa mengalami culture shock. culture shock inilah 

yang menyebabkan perubahan emosional pada mahasiswa 

Sulawesi Tenggara yakni fase sebelumnya mahasiswa merasa 

senang dan bahagia dengan lingkungan barunya kemudian berubah 



73 
 
 

 
 

menjadi perasaan bingung, takut, kecewa, dan terasingkan setelah 

mengalami culture shock. 

Hasil penelitian juga menunjukan bahwa terdapat salah satu 

faktor yang mendorong mahasiswa mengalami culture shock yang 

tidak disebutkan dalam kajian teoritis, yaituu faktor keamanan. 

Faktor keamanan seperti maraknya pencurian menjadi salah satu 

hal yang mengejutkan bagi mahasiswa Sulawesi Tenggara karena 

hal tersebut adalah hal yang sangat jarang terjadi di lingkungan 

mereka sebelumnya. 

d. Fase Readjustment 

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pada fase ini masing-

masing dari mahasiswa Sulawesi Tenggara menentukan cara untuk 

bisa beradaptasi dengan keadaan yang ada dan perlahan-lahan 

mencoba mengatasi berbagai permasalahan yang ditemukan di 

lingkunga. Kemudian dalam uraian teoritis dijelaskan bahwa fase 

readjustment seseorang mulai menyelesaikan krisis yang dialami di 

fase frustation. Penyelesaian ini  ditandai dengan proses 

penyelesaian ulang dari seseorang untuk mencari cara seperti 

mempelajari bahasa dan budaya setempat (Oriza 2016). 

Pemaparan tersebut sesuai dengan apa yang dialami oleh 

mahasiswa Sulawesi Tenggara pada fase ini yakni para mahasiswa 

menentukan cara untuk menyelesaikan masalah mereka masing-

masing sebagai upaya penyesuaian dengan lingkungan baru. Pada 

fase sebelumnya yakni fase honeymoon mahasiswa memulai proses 
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adaptasinya dengan situasi yang masih dianggap menyenangkan, 

namun kemudian mahasiswa mulai menemukan berbagai masalah 

di lingkungan baru yang membuat mereka mengalami cultute 

shock atau disebut dengan fase frustation. 

Agar dapat bertahan dilingkungan baru yakni Kota Makassar, 

maka mahasiswa asal Sulawesi Tenggara memutuskan untuk 

melakukan berbagai cara untuk mengatasi permasalahan tersebut 

sebagai bagian dari upaya penyesuaian kembali. Salah satu cara 

yang dilakukan ialah dengan mempelajari bahasa setempat. 

e. Fase Resolution 

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pada fase ini jalan 

terakhir yang dipilih oleh mahasiswa Sulawesi Tenggara 

berdasarkan pada kemampuan masing-masing mahasiswa untuk 

membuka diri dan meneruma keadaan lingkungan budaya barunya 

di Makassar. Tiga orang mahasiswa Sulawesi Tenggara mampu 

menemukan kenyamanan dan kecocokan dalam lingkungan 

barunya sehingga tidak ada lagi permasalahan yang dikhawatirkan. 

Jika merujuk pada uraian teoritis maka apa yang dialami tiga 

mahasiswa tersebut sesuai dengan penjelasan dari full participation 

yakni “full participation adalah ketika seseorang sudah mulai 

merasa nyaman dengan lingkungan dan budaya barunya. Tidak ada 

lagi rasa khawatir, cemas, ketidaknyamanan dan bisa mengatasi 

rasa frustasi yang dialaminnya dahulu.” Young Y. Kim (Oriza 

2016). 
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Kemudian pilihan lain yang dijadikan pilihan dalam fase ini 

yaitu accomodation “yaitu tahapan dimana seseorang mencoba 

untuk menikmati apa yang ada di lingkungannya yang baru, 

awalnya mungking orang tersebut merasa tidak nyaman, namun dia 

sadar bahwa memasukilingkungan baru memang akan 

menimbulkan sedikit ketegangan. Maka ia pun berusaha 

berkompromi dengan keadaan baik eksternal maupun internal 

dirinya.”  Young Y. Kim (Oriza 2016). Salah satu mahasiswa 

Sulawesi Tenggara berada pada fase tersebut karena apa yang 

dialaminya sesuai dengan teori tersebut. Rasa kenyamanan lebih 

dapat dirasakan jika berada di daerah asalnya yaitu Sulawesi 

Tenggara. Namun mahasiswa tersebut menyadari bahwa sebagai 

seorang pendatang ada hal-hal berbeda yang harus diterima dari 

lingkungan baru. Sehingga meskipun ia lebih merasa nyaman di 

daerah asalanya namun ia tetap berusaha untuk berkompromi 

dengan keadaan yang ada. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa secara 

keseluruhan semua mahasiswa mampu beradaptasi dengan 

lingkungan budaya baru di Makassar. Hal ini ditunjukan dari apa 

yang dialami masing-masing mahasiswa dalam setiap fase. Mulai 

dari tahap perencanaan hingga berada pada tahap yang 

menempatkan mahasiswa dalam kondisi culture shock sehingga 

mendorong mahasiswa untuk menemukan berbagai cara agar dapat 

keluar dari kondisi yang tidak nyaman dan dapat menjalankan 
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fungsi di lingkungan baru. Fase akhir yaitu fase resolution menjadi 

gambaran yang menunjukan bahwa semua mahasiswa memilih 

bertahan dan tetap menghadapi segala kondisi yang ada di 

lingkungan baru. 

Penuturan seluruh informan juga menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan dari proses penyesuaian diri masing-masing individu 

dalam lingkungannya, termasuk perihal permasalahan yang 

dihadapi maupun penyelesaian masalah yang dipilih oleh masing-

masing individu. Sehingga dalam penelitian ini setiap fase yang 

dihadapi oleh para mahasiswa dapat menggambarkan sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Kim (Oktolina and Lubis 2015) bahwa 

adaptasi budaya adalah proses jangka panjang menyesuaikan diri 

dan akhirnya merasa nyaman dengan lingkungan baru. 

2. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya culture shock 

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa dalam proses adaptasi 

mahasiswa rantau asal Sulawesi Tenggara ada beberapa faktor yang 

melatarbelakangi terjadinya culture shock. Faktor yang 

melatarbelakanginya yaitu faktor bahasa, bahasa yang merupakan cermin 

dari sebuah kebudayaan yang beradab. Individu yang mengalami culture 

shock menganggap faktor bahasa sebagai salah satu ketakutan yang cukup 

besar ketika akan menetap di tempat yang baru. Paerrillo dalam (Ridwan 

2016). 

Adanya perbedaan bahasa ataupun dialek yang biasa digunakan antara 

mahasiswa asal Sulawesi Tenggara dengan orang-orang di Makassar, 
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membuat mereka sering mengalami kesalah penafsiran yang merajuk pada 

kesalahpahaman saat berkomunikasi. Kesalah penafsiran disebabkan 

karena keterbatasan pengetahuan Afika pada kata-kata yang digunakan 

dalam sebuah kalimat. 

Faktor makanan juga menjadi faktor melatarbelakangi terjadinya 

culture shock pada mahasiswa asal Sulawesi Tenggara. Makanan di Kota 

Makassar yang dinilai aneh dan tidak cocok dengan seleranya dirasakan 

oleh Irma dan Daya. 

Selanjutnya yaitu faktor keamanan. Keamanan yang dinilai kurang 

dengan banyaknya kasus pencurian membuat Irma dan Afika risih dan 

harus meningkatkan keamanan diri mereka. 

Faktor lain yang juga dialami mahasiswa Sulawesi Tenggara ialah 

faktor pergaulan yang membuat mereka merasa beda dan asing dengan 

gaya bergaul para remaja di Kota Makassar. Menurut pendapat Parrilo 

dalam (Ridwan 2016), individu cenderung mengalami ketakutan akan 

perbedaan pergaulan di setiap tempat yang baru. Ketakutan ini 

menjadikannya merasa canggung dalam menghadapi situasi, tempat 

tinggal, dan suasana yang baru. Ia akan merasa terasing dengan orang-

orang sekitarnya. 

Yang terakhir ialah faktor ekonomi. Ketakutan akan biaya hidup yang 

lebih tinggu merupakan salah satu hal faktor penyebab timbulnya culture 

shock. Hal ini dialami oleh mahasiswa Sulawesi Tenggara setelah menetap 

di Kota Makassar. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam 

pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Proses adaptasi yang di alami oleh seorang perantau terdiri dari fase 

perencanaan, fase honeymoon, fase frustation, fase readjeustment, dan 

fase resolution. Culture shock di tandai dengan masuknya seseorang 

pada fase frustation dikarenakan pada fase ini seseorang mulai 

mendapatkan berbagai kesulitan. Dan pada fase resolution, seseorang 

mulai membuka diri nya untuk beradaptasi dan mencari jalan keluar 

dari kesulitannya. Adapun hal-hal yang mendorong terjadinya culture 

shock pada fase frustation antara lain kebingungan terhadap bahasa, 

cita rasa makanan, keamanan, gaya pergaulan, biaya hidup, serta 

homesick. Kemudian fase resolution sebagai fase terakhir yang dilalui 

oleh mahasiswa menunjukan bahwa semua mahasiswa memilih 

bertahan dan tetap menghadapi segala kondisi yang ada di lingkungan 

baru sehingga secara keseluruhan mahasiswa mampu beradaptasi 

dengan lingkungan budaya baru di Makassar. 

2. Culture shock yang dialami oleh mahasiswa rantau asal Sulawesi 

Tenggara dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang 

dialami oleh mahasiswa antara lain faktor bahasa, faktor makanan, 

faktor keamanan, faktor pergaulan dan faktor ekonomi. 
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B. Saran  

1. Bagi orang-orang yang akan masuk dalam lingkungan budaya baru 

baik untuk sementara waktu maupun untuk menetap agar mempelajari 

atau mencari tahu mengenai budaya di lingkungan tersebut untuk 

meminimalisir gejala culture shock terhadap budaya baru serta lebih 

memudahkan dalam proses penyesuaian diri nantinya. 

2. Mahasiswa yang berjumlah lebih dominan atau yang berasal dari Kota 

Makassar menerima perbedaan logat maupun kebiasaan yang ada pada 

identitas mahasiswa asal Sulawesi Tenggara karena sejatinya 

perbedaan itu memberikan warna dalam sebuah hubungan. 

3. Pengalaman culture shock yang dialami oleh para mahasiswa rantau 

asal Sulawesi tenggara sebaiknya dapat menjadi motivasi bagi 

mahasiswa lainnya untuk terus belajar memahami dan mengenal 

budaya di Kota Makassar sebagai lingkungan baru yang mereka 

datangi. 
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DAFTAR WAWANCARA 

1. Apa saja yang dipersiapkan sebelum merantau ke Makassar? 

2. Bagaimana perasaan setelah berada di Makassar? 

3. Apa kesan pertama saat berada di Makassar 

4. adakah hal yang menarik dari lingkungan di Makassar? 

5. Apakah anda pernah mengalami culture shock selama berada di Makassar? 

6. Permasalahan apa saja yang dialami saat beradaptasi di lingkungan baru? 

7. Apakah pernah merasa rindu dan ingin pulang kembali atau homesick? 

8. Hal apa saja yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan saat 

beradaptasi? 

9. Apakah sudah merasa nyaman tinggal di Makassar? 
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