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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia terdiri dari berbagai bangsa dan suku yang beraneka ragam. Dan 

sudah menjadi fitrah bagi manusia untuk saling mengenal dan mempelajari satu 

sama lain. Seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hujarat ayat 13 yang 

berbunyi: 

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki- 
laki seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal.” (Q.S:49:13) 
 
Keanekaragaman menjadi hal menarik untuk dipelajari karena manusia 

dibekali rasa ingin tahu. Ketertarikan suatu bangsa terhadap bangsa lain 

menimbulkan keinginan dalam diri manusia untuk mengunjungi bangsa lain untuk 

belajar lebih dalam mengenai kebudayaan suatu bangsa atau sekedar menikmati 

kebudayaan yang dimiliki bangsa lain.  Adanya keinginan manusia untuk saling 

mengenal dan mempelajari keanekaragaman suku bangsa memungkinkan 

terjadinya interaksi antar budaya. Pada dasarnya pertemuan budaya secara historis 

sudah dimulai sejak berabad-abad yang lalu, namun interaksi yang terjadi pada 

masa sekarang memiliki kompleksitas yang lebih tinggi. Interaksi yang terjadi 

dapat bersifat tatap muka langsung, interaksi lewat media massa, interaksi yang 

bersifat jangka pendek serta adapula interaksi yang bersifat jangka panjang. 

Berwisata ke mancanegara, belajar di luar negeri, dan melobi pengusaha asing 

merupakan beberapa bentuk dari interaksi antar budaya. 
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Sebagai salah satu negara tujuan wisata dan studi maupun sebagai negara 

sasaran industri, Indonesia dikenal luas sebagai bangsa yang terdiri dari sekitar 

300 suku bangsa dan masing-masing mempunyai identitas kebudayaan sendiri 

(Alwasilah, 2004). Selain kekayaan budaya, Indonesia juga memiliki Sumber 

Daya Alam (SDA) yang melimpah ruah yang menarik untuk dipelajari.  

 Banyak negara yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara 

tujuan dalam program pertukaran pelajar atau yang biasa dikenal dengan student 

exchange program. Program pertukaran pelajar atau student exchange program 

ini biasanya diselenggarakan oleh beberapa organisasi seperti World Education 

Program (WEP) Australia, Rotary International’s Rotary Youth Exchanges, 

American Field Service, World Youth Programme, AIF’s Academic Year in 

America dan organisasi lain yang sejenis. Program ini biasanya bertujuan untuk 

mempelajari lebih dalam mengenai negara yang dikunjungi baik dalam hal bahasa 

maupun budaya (http://www.wikipedia.org). 

Indonesia sendiri memiliki program pemberian beasiswa bagi mahasiswa 

asing yang ingin mempelajari budaya Indonesia. Program ini dinamakan 

Darmasiswa yaitu pemberian beasiswa RI kepada mahasiswa asing dari negara-

negara sahabat untuk belajar bahasa Indonesia, seni musik, dan seni kriya. Peserta 

dapat memilih beberapa lembaga pendidikan tinggi penyelenggara program. 

Tujuan program ini adalah untuk menyebarluaskan bahasa dan budaya Indonesia 

kepada negara-negara sahabat dan sebagai wahana diplomasi budaya. 

(http://www.darmasiswa.depdiknas.org).  
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Selain mempelajari budaya dan bahasa Indonesia, para penerima beasiswa 

diharapkan mempelajari bahasa daerah yang sangat beragam, misalnya bahasa 

Sunda dan bahasa Jawa. Untuk mempelajari budaya dan bahasa Sunda, daerah 

yang biasa dituju adalah Bandung sebagai ibukota propinsi Jawa Barat. 

Sedangkan untuk mempelajari budaya dan bahasa Jawa, biasanya para mahasiswa 

asing akan memilih DI Yogyakarta atau Surakarta (Anwar, 2005).  

Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), Institut Seni Indonesia (ISI) 

Surakarta, ISI Yogyakarta, ISI Bandung, Universitas Padjadjaran (UNPAD), 

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Universitas Gajah Mada 

(UGM), dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) merupakan beberapa 

perguruan tinggi yang mendukung pembelajaran bagi para penerima beasiswa dari 

darmasiswa. Sebagai contoh pada tahun 2006 ISI Surakarta memiliki 25 orang 

mahasiswa asing yang berasal dari Amerika, Prancis, Inggris, dan Ceko (Eki, 

2006).  

Selain melalui program-program seperti darmasiswa maupun student 

exchange programme ada juga mahasiswa asing yang mengambil studi di 

Indonesia secara mandiri. Dimana mereka datang atas prakarsa sendiri dan bebas 

memilih jurusan studi sesuai dengan minat tanpa harus terikat kewajiban 

mempelajari budaya maupun bahasa Indonesia. Mereka bertujuan untuk 

mengikuti program S1 maupun S2 di berbagai perguruan tinggi yang ada di 

Indonesia (http://www.darmasiswa.depdiknas.org).  

Belajar di luar negeri merupakan kesempatan yang menyenangkan karena 

memungkinkan untuk mempelajari berbagai macam budaya. Namun selain 
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memunculkan perasaan atau situasi yang menyenangkan, hidup dalam lingkungan 

dan budaya yang baru juga dapat memunculkan kondisi frustrasi. Ketika 

seseorang harus meninggalkan lingkungan yang familiar untuk kemudian tinggal 

di lingkungan baru yang masih belum dikenal, maka tidak menutup kemungkinan 

akan terjadi stress atau mengalami tekanan-tekanan tertentu yang dapat 

menimbulkan suatu perasaan tidak nyaman. Bahkan hal seperti ini tidak hanya 

dialami mahasiswa yang mengambil studi di luar negeri, namun juga dapat 

dialami siapa saja yang dengan keadaan terpaksa ataupun tidak, harus 

meninggalkan lingkungan yang tadinya sangat dikenal, nyaman, dan familiar 

untuk menetap di lingkungan baru yang masih asing (Hartman, 2006). 

 Mahasiswa asing sebagai individu yang terlibat dalam interaksi budaya 

dihadapkan pada tuntutan untuk mencapai target yang harus dicapai dan pada saat 

yang bersamaan juga dituntut untuk beradaptasi secara kultural dengan kondisi 

budaya setempat. Oleh karenanya tidak mengherankan bila studi-studi antar 

budaya menemukan berbagai dampak seperti stress emosional, culture shock, 

masalah-masalah komunikasi, dan kegagalan pencapaian tugas (Barna dalam 

Panggabean, 2002) 

Hal ini juga senada dengan yang diungkapkan oleh Claiden (2004), salah 

seorang peserta World Youth Programme dari Inggris saat melakukan kegiatan di 

Kudus-Jawa Tengah, yang menyatakan bahwa  meskipun telah diberi pengarahan  

mengenai penggunaan toilet, makanan, transportasi, dan masyarakat Indonesia, 

namun saat berhadapan langsung dengan kondisi yang sebenarnya tetap 

menimbulkan frustrasi dan keterkejutan yang tidak terbayangkan sebelumnya. 
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Perbedaan-perbedaan kondisi di negara asal dengan di Indonesia, seperti 

yang dialami Claiden, seringkali menjadi sumber atau penyebab dari munculnya 

culture shock yaitu suatu  gejala kecemasan yang terjadi ketika seseorang pindah 

atau berada pada lingkungan yang benar-benar baru (Guanipa, 1998).   

Furnham dan Bochner (Hidajat dkk, 2000), menyatakan istilah culture 

shock digunakan untuk menggambarkan akibat-akibat negatif pada individu yang 

pindah ke suatu daerah baru. Pada umumnya, culture shock dialami oleh 

pendatang selama 6 bulan sampai 1 tahun pertama kedatangannya. 

Culture shock juga dapat terjadi pada orang-orang yang bepergian dengan 

tujuan wisata, melakukan pekerjaan, maupun studi di luar negeri, termasuk 

Indonesia. Survey yang dilakukan peneliti melalui penyebaran angket pada 33 

orang mahasiswa asing yang tersebar di Bandung dan Surakarta menunjukkan 

bahwa 3.03% atau 1 orang diantaranya mengalami culture shock dengan skor 

tinggi, 21.21% atau 7 orang mengalami culture shock dengan skor cukup tinggi, 

63.64% atau 21 orang dengan skor cukup, 12.12% atau 4 orang dengan skor agak 

rendah, dan 0% atau tidak ada sama sekali yang memiliki skor rendah. 

Culture shock tidak hanya dialami mahasiswa asing yang datang ke 

Indonesia. Bahkan culture shock juga dapat dialami oleh mahasiswa lokal yang 

harus meninggalkan daerah asalnya untuk kuliah di daerah lain yang dianggap 

memiliki mutu pendidikan yang lebih tinggi. Misalnya seperti yang diungkapkan 

Claus, salah seorang mahasiswa asal  Irian (sekarang Papua), yang menyebutkan:  

“Sebagai anak Irian, saya termasuk yang tinggal dan besar di kota. Tapi 
begitu datang dan melihat Bandung, waduh luar biasa sekali 
kemajuannya. Saya selama enam bulan pertama merasa terasing dan 
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sendirian disini. Sulit membaurkan diri dengan kultur disini.” (Pikiran 
Rakyat, 18 Desember 1997  dalam Hidajat, 2000)  
 
Menurut Baker (2004) culture shock itu sendiri terjadi karena perbedaan 

iklim, makanan, bahasa, cara berpakain, norma sosial, maupun nilai-nilai yang ada 

pada suatu negara.  Mulyana (2005) juga menyebutkan bahwa culture shock dapat 

terjadi karena adanya kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru 

serta ketidakmampuan dalam mengatasi kendala-kendala komunikasi dan 

kendala-kendala budaya. Kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan yang 

baru ini sering tampak dari rasa kehilanganan, kerinduan terhadap keluarga dan 

teman-teman lama.  

Adanya culture shock menimbulkan cara atau usaha untuk menyesuaikan 

diri terhadap lingkungan dan budaya yang baru. Usaha-usaha yang dilakukan 

tersebut disebut dengan perilaku koping, yaitu  suatu tingkah laku dimana 

individu melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya dengan tujuan 

menyelesaikan tugas atau masalah (Chaplin, 2004). 

Menurut Rutter (Patnani dkk, 2002) koping merupakan reaksi terhadap 

tekanan yang berfungsi memecahkan, mengurangi dan menggantikan kondisi 

yang penuh tekanan. Mekanisme koping mencakup usaha untuk mengubah 

penilaian sehingga orang tidak lagi merasa terancam dengan stimulus dari luar. 

Sedangkan Lazarus (1976), menyebutkan bahwa koping adalah suatu cara yang 

dilakukan untuk mengatasi situasi atau problem yang dianggap sebagai tantangan, 

ketidakadilan atau merugikan maupun sebagai ancaman. 

Taylor (Smet, 1994), mengemukakan bahwa strategi koping lebih 

bervariasi. Tidak ada strategi koping yang paling berhasil dalam situasi stress. 
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Keberhasilan koping lebih tergantung pada penggabungan strategi koping yang 

sesuai dengan ciri masing-masing kejadian daripada mencoba menemukan satu 

strategi koping yang paling berhasil. 

Berdasarkan uraian mengenai fenomena culture shock pada mahasiswa 

asing, maka timbul permasalahan bagaimana para mahasiswa asing menghadapi 

tuntutan untuk beradaptasi dengan lingkungan dan budaya yang berbeda dari 

negara asal serta dalam waktu yang bersamaan juga harus memenuhi target untuk 

melaksanakan studi dengan baik. Dengan demikian dapat diambil suatu rumusan 

masalah, bagaimana culture shock yang dialami mahasiswa asing dan bagaimana 

perilaku koping yang mereka lakukan saat mengalami culture shock? Untuk 

menindaklanjuti hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “CULTURE SHOCK DAN PERILAKU KOPING PADA 

MAHASISWA ASING”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dari penelitin ini adalah: 

1. Mendeskripsikan culture shock yang dialami mahasiswa asing di Indonesia. 

2. Mendeskripsikan perilaku koping yang dilakukan mahasiswa asing di 

Indonesia saat mengalami culture shock. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa: 

1. Manfaat teoritis: 



 

 

8

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang psikologi 

khususnya psikologi sosial mengenai culture shock. 

2. Manfaat praktis: 

a. Bagi informan penelitian: 

Sebagai bahan masukan mengenai alternatif perilaku koping dalam 

mengatasi culture shock. 

b. Bagi peneliti lain: 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi peneliti 

lain yang ingin mengadakan penelitian mengenai culture shock. 




