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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1 tentang 

sistem pendidikan tinggi yang menyebutkan bahwa: 

“Pendidikan merupakan bentuk tata kelola secara sadar dan terencana 

yang dibuat untuk terwujudnya iklim belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik dapat secara maksimal dalam mengembangkan 

bakat dan potensi dirinya, dalam hal ini mengasah kekuatan spiritual 

atau keagamaan, mengendalikan diri, membentuk kepribadian luhur, 

meningkatkan kecerdasan akademis maupun nonakademis, serta 

keterampilan pendukung lainya yang diperlukan dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara” 

 

Pendidikan di Indonesia berbentuk pendidikan formal, nonformal, informal di sekolah 

maupun di luar sekolah. Pendidikan ini memiliki tujuan dasar yakni untuk 

memaksimalkan kemampuan dan potensi seseorang untuk berguna bagi masa 

depannya dalam kehidupan bermasyarakat  (Mudyahardjo, 2012). Berikut tabel yang 

menunjukkan sistem yang dianut pada pendidikan formal di Indonesia yang diawali 

dengan pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. 

Tabel 1.1 Sistem Pendidikan Formal di Indonesia Tahun 2012 

Sistem Pendidikan  Pendidikan Sekolah  Usia 

Pendidikan Dasar Taman Kanak-Kanak 5–6 tahun 

Sekolah Dasar 7–12 tahun 

Sekolah Lanjutan Tingkat 

Pertama 

13–15 tahun 
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Pendidikan Menengah Sekolah Menengah 

Umum & Sekolah 

Menengah Kejuruan  

16–18 tahun 

Pendidikan Tinggi Perguruan Tinggi 

Sarjana/Diploma 

19–22 tahun 

Perguruan Tinggi 

Pascasarjana 

23> tahun 

Sumber: (Mudyahardjo, 2012) 

Dari tabel sistem pendidikan formal di Indonesia tahun 2012 di atas Redja 

Mudyahardjo (2012) membagi pendidikan menjadi tiga tahapan yaitu pendidikan 

dasar, menengah, dan perguruan tinggi menjadi tahap terakhir dari proses pendidikan 

formal di Indonesia. Perguruan tinggi menjadi puncak dari sistem pendidikan nasional 

yang berperan strategis dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

meningkatkan keilmuan dan teknologi dengan memperhatikan serta menerapkan nilai-

nilai humaniora serta pemberdayaan bangsa Indonesia (UUD Republik Indonesia 

Nomor 12, 2012). Kehadiran perguruan tinggi adalah bertujuan untuk mendukung 

upaya pemerintah dalam meningkatkan daya saing negara dalam globalisasi yang 

terjadi di berbagai bidang kehidupan. Perguruan tinggi berperan untuk 

mengembangkan aspek pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan kaum 

intelektual dan profesional yang berbudaya, kreatif, bertoleran, serta berkarakter luhur 

(Lasambouw, 2013). 

Dikutip dari laman situs Kompas (Napitupulu, 2012) kualitas pendidikan di 

Indonesia masih tidak merata di seluruh pelosok nusantara. Perguruan tinggi yang 

berkualitas dapat dinilai dari keempat komponen utama yaitu kualitas sumber daya 

manusia di dalamnya, tingkat kualitas kelembagaannya, kualitas kegiatan 
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kemahasiswaan termasuk keroganisasian, serta publikasi ilmiah. Di tingkat pendidikan 

tinggi pun, misalnya perguruan tinggi yang masuk ke dalam kategori perguruan tinggi 

berkualitas hanya didominasi oleh perguruan tinggi di Pulau Jawa. Berikut tabel jumlah 

Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Indonesia pada tahun 2017. 

Tabel 1.2 Jumlah Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Indonesia  Tahun 2017 

 

      Sumber: (Ristek DIKTI, 2017) 
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Tabel jumlah Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Indonesia tahun 2017 di 

atas menunjukan adanya ketidakmerataan jumlah perguruan tinggi terutama di wilayah 

Indonesia bagian timur. Jumlah perguran tinggi dari 11 provinsi di Indonesia timur, 

seperti provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, 

Gorontalo, Sulawesi Utara, Mauluku, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, 

Papua, dan Papua Barat adalah 511 perguruan tinggi. Bila dibandingkan dengan jumlah 

2 provinsi dari Indonesia bagian barat seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah yang 

memiliki 345 dan 365 instansi, jumlahnya masih lebih besar dengan total 610 

perguruan tinggi. Jelas terlihat adanya ketidakmerataan yang signifikan, hal ini 

menyebabkan banyak mahasiswa dari kawasan Indonesia bagian timur yang akhirnya 

memilih untuk berkuliah di Pulau Jawa (Ristek DIKTI, 2017).  

Ketersediaan sarana pendidikan yang masih kurang menyebabkan banyak 

mahasiswa yang rela meninggalkan daerah asal demi mendapatkan kesempatan 

berkuliah. Kenyataan di lapangan terkait jumlah perguruan tinggi di Jawa seolah 

membentuk pandangan di masyarakat luar Jawa bahwa perguruan tinggi di Pulau Jawa 

jauh lebih memadai dari segi kualitas maupun kuantitas dibandingkan perguruan tinggi 

di luar Pulau Jawa sehingga seseorang yang menuntut ilmu ke Jawa memiliki prestise 

yang lebih di lingkungan tempat tinggalnya (Niam, 2009). Selain dukungan dari 

keluarga dan lingkungan sekitar untuk merantau, akses informasi yang semakin mudah 

membuka kesempatan bagi calon mahasiswa untuk mendapatkan universitas terbaik, 

bahkan yang berada di luar daerah asalnya. 
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Tantangan mahasiswa dari luar Pulau Jawa adalah kesiapan mental karena 

harus tinggal dan menetap di tempat asing karena jauh dari jangkauan orang tua atau 

keluarganya. Tantangan selanjutnya adalah adaptasi. Mahasiswa luar pulau melakukan 

adaptasi dua kali lebih berat dibanding mahasiswa bukan luar Pulau Jawa. Mahasiswa 

biasanya hanya perlu beradaptasi dengan lingkungan kampus baru, sementara 

mahasiswa luar pulau harus beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggal yang baru, 

lingkungan kampus, dan budaya setempat. Salah satu dampak sosio-psikologis yang 

dialami mahasiswa rantau adalah permasalahan adaptasi lingkungan baru terkait 

bahasa, nilai, dan kebiasaan yang ada di masyarakat yang memberikan stress akulturasi 

berupa serangkaian pengalaman psikologis yang dirasa tidak menyenangkan dan 

mengganggu proses adaptasi tersebut (Nugraha, 2018). 

Proses adaptasi mahasiswa luar pulau ditunjukkan dengan adanya komunikasi. 

Komunikasi adalah kegiatan dasar dari setiap manusia karena komunikasi akan selalu 

dilakukan manusia dan dengan komunikasi manusia dapat melakukan interaksi dan 

menjalin hubungan dengan orang lain, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun 

perkuliahan. Komunikasi sendiri adalah aktivitas yang menjadi dasar dari kehidupan 

manusia sehar-hari sebab manusia dalam melaksanakan aktivitasnya selalu erat dengan 

kegiatan komunikasi dan dengan berkomunikasi manusia saling berinteraksi atau 

berhubungan satu sama dengan lainnya baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun 

dalam aktivitas perkuliahan di kampus. Komunikasi yang dilakukan antara tiap orang 

selalu berpotensi dalam perbedaan budaya. Apapun bentuk perbedaan yang ada 

membutuhkan upaya untuk keberhasilan proses komunikasi dapat berjalan efektif, 
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yakni dengan memanfaatkan sumber informasi tentang budaya yang dimaksud dari 

pelaku komunikasi yang bersangkutan. Tak dapat dielak lagi komunikasi lintas budaya 

menjadi kebutuhan bagi semua kalangan untuk menjalin hubungan yang baik dan 

memuaskan bagi setiap orang, terutama mereka yang berbeda budaya. Mahasiswa 

rantau akan mengalami gegar budaya yang disebabkan faktor internal berupa 

keterampilan berkomunikasi, pengalaman dalam latar belakang lintas budaya, 

kemampuan bersosialisasi, dan ciri karakter individu dalam hal ini toleransi atau 

kemandirian mereka saat berada jauh dari keluarga atau orang orang terdekat dalam 

hidupnya yang sebelumnya berperan dalam sistem dukungan dan pengawasan 

(Nugraha, 2018). 

Mahasiswa rantau yang berasal dari luar Pulau Jawa bisa mengalami culture 

shock atau gegar budaya, yang disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya 

kurangnya kemampuan bersosialisasi, tidak diiringi oleh kemampuan komunikasi yang 

baik. Selain itu, latar belakang lintas budaya yang kurang memadai dari individu 

tersebut, juga karakter dari individu, dalam hal ini yang berkaitan dengan toleransi dan 

kemandirian saat jauh dari keluarga dan orang terdekat (Nugraha, 2018).  

Komunikasi dan budaya memiliki korelasi atau hubungan timbal balik dan 

saling mempengaruhi. Dalam kehidupan dengan kondisi multikulturalisme yang tinggi  

komunikasi memiliki peranan yang penting untuk menghindari munculnya konflik dan 

kesalahpahaman (Meilani, 2017). Komunikasi lintas budaya dapat terlihat dan tumbuh 

dalam institusi pendidikan yang berwawasan multikulural (Samovar, Porter, & 

McDaniel, 2014).  
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Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti melakukan penitian dengan judul 

“Peran Komunikasi Lintas Budaya terhadap Proses Adaptasi Mahasiswa Luar 

Pulau Jawa di Universitas Ciputra.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan beberapa 

masalah yang akan diangkat sebagai panduan penelitian, sebagai berikut:  

1)  Bagaimana peran komunikasi lintas budaya terhadap proses adaptasi 

mahasiswa yang berasal dari luar Pulau Jawa di Universitas Ciputra? 

2)  Bagaimana komunikasi lintas budaya mampu mendorong prestasi mahasiswa 

yang berasal dari luar Pulau Jawa di Universitas Ciputra? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini adalah: 

1) Untuk menjelaskan peran komunikasi lintas budaya terhadap proses adaptasi  

mahasiswa luar pulau Jawa di Universitas Ciputra. 

2) Untuk menjawab peran komunikasi lintas budaya di Universitas Ciputra  

dalam upaya mendorong prestasi mahasiswa luar pulau Jawa. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian diharapkan bisa memberikan manfaat yang baik bagi pihak internal 

maupun eksternal. Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1) Manfaat Penelitian Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi dan pedoman bagi  

mahasiswa luar pulau Jawa dalam proses adaptasinya agar dapat menggunakan  

komunikasi lintas budaya sebagai pendorong keberhasilan dan prestasi selama  

menempuh pendidikan dan juga untuk dosen, dan biro mahasiswa dan alumni. 

Selain itu dengan penelitian diharapkan dapat membantu instansi perguruan 

tinggi untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mendorong keberhasilan 

proses adaptasi mahasiswa luar Pulau Jawa di Universitas Ciputra. 

2) Manfaat Penelitian Teoritis 

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi 

perkembangan keilmuan, khususnya penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan kontribusi serta referensi bagi penelitian komunikasi lintas budaya 

yang diterapkan di ranah perguruan tinggi di masa yang akan datang. 

 

1.5  Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa luar Pulau Jawa angkatan 2015 yang 

aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di Universitas Ciputra. Organisasi 

kemahasiswaan yang dimaksud adalah Student Council atau Badan Eksekutif 

Mahasiswa; Student Representative Board atau Badan Perwakilan Mahasiswa; Student 
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Union atau Himpunan Mahasiswa; dan Unit Kegiatan Mahasiswa yang terdiri dari 

beberapa cluster yaitu keagamaan, olahraga, dan seni. Peneliti memilih hal ini karena 

tidak semua mahasiswa memiliki kesempatan dan niat untuk aktif di organisasi. 

Peneliti mempertimbangkan mahasiswa yang aktif berorganisasi adalah mahasiswa 

yang memiliki nilai lebih dibanding mahasiswa yang tidak berorganisasi di kampus. 

Selain itu, penelitian ini ditujukan kepada mahasiswa yang berprestasi secara akademik 

dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00, hal ini melihat IPK 3,00 juga dipakai 

sebagai syarat penerimaan anggota organisasi Universitas Ciputra. Alasan pemilihan 

angkatan 2015 adalah karena mahasiswa tersebut telah memiliki pengalaman tiga 

sampai empat tahun dalam menempuh pendidikan di Universitas Ciputra. Penelitian 

ini dilakukan di Universitas Ciputra melihat Universitas Ciputra masuk dalam sepuluh 

perguruan tinggi muda yang telah mendapatkan akreditasi A di tahun 2018 dan menjadi 

universitas termuda di Jawa Timur dan peringkat keempat termuda pada level nasional 

yang meraih predikat tersebut. Di sisi lain, Universitas Ciputra memiliki program 

beasiswa dari Yayasan Citra Kristus yang memberikan peluang mahasiswa luar Pulau 

Jawa untuk bisa berkuliah di Universitas Ciputra. Selain itu, Universitas Ciputra dipilih 

karena menjadi tempat peneliti mengenyam pendidikan dengan harapan penelitian 

dapat didedikasikan kepada pengembangan instansi Universitas Ciputra. 

 

 

 


