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ABSTRAK
Mahasiswa sekarang ini telah memiliki mobilitas untuk mengakses informasi tentang budaya di
wilayah atau negara lain. Namun berbagai kendala dan kesulitan juga sering dialami saat
seseorang berada di wilayah atau negara lain. Kesulitan memahami budaya masyarakat lain
merupakan hambatan dalam komunikasi lintas budaya dan lintas budaya. Penelitian ini dilakukan
dengan metode kualitatif dengan total informan sebanyak 72 siswa. Hasil penelitian menunjukkan,
media internet dan sosial menjadi referensi terpercaya sebagai sumber informasi oleh mahasiswa
untuk mengetahui budaya daerah atau negara lain. Bahasa, makanan, sarana ibadah, dan adat
istiadat yang ada di daerah atau negara lain merupakan kesulitan dan kendala bagi siswa untuk
melakukan komunikasi lintas budaya. Kehati-hatian mengatasi hambatan komunikasi lintas
budaya dilakukan dengan cara menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, belajar dan
memahami budaya masyarakat wilayah atau negara lain, dan mencari informasi tentang budaya
lain melalui internet.
Kata Kunci: mahasiswa, budaya, bahasa, internet

negara dengan budaya yang berbeda dapat

PENDAHULUAN

ditempuh hanya dalam hitungan jam, menit,

Komunikasi antarbudaya dan lintas

bahkan detik.

budaya saat ini dianggap penting, baik dalam
relasi antarindividu maupun antarbangsa; baik
hubungan
antarnegara.
komunikasi

Perjumpaan dua atau lebih budaya yang

antarmasyarakat

maupun

berbeda dapat menimbulkan pemahaman baru

Perkembangan

teknologi

tentang budaya orang lain. Namun di sisi lain,

dan

transportasi

telah

perjumpaan

budaya

tersebut

juga

dapat

memudahdahkan manusia untuk mendapatkan

mengakibatkan benturan budaya, keterkejutan

informasi tentang budaya masyarakat dan

budaya, atau kendala komunikasi lain yang

bangsa lain dalam waktu yang sangat cepat.

disebabkan oleh perbedaan budaya. Untuk

Mobilitas manusia untuk berada dalam satu
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mengatasi masalah dan kendala tersebut perlu

budaya, maupun kelas-kelas sosial; seperti

pemahaman tentang komunikasi antarbudaya

ekonomi, gender, dan politik. (Kurnia Syah,

dan lintasbudaya.

2016: 11). Howell dalam Josef Eilers (1995:

Komunikasi

antarbudaya

seringkali

31)

membedakan

antara

komunikasi

dianggap sama dengan komunikasi lintas

antarbudaya dan lintasbudaya. Komunikasi

budaya. Dalam beberapa literatur, komunikasi

antarbudaya dipandang sebagai komunikasi

lintas budaya digunakan untuk menyebut

antarpribadi,

komunikasi

pula

lintasbudaya sebagai komunikasi kolektf di

sebaliknya. Hal itu dapat dipahami, karena

antara wakil-wakil budaya dari kelompok

pada

budaya yang berbeda.

antarbudaya;

hakikatnya

begitu

yang

hendak

sementara

Mahasiswa

dikomunikasikan atau peristiwa komunikasi

komunikasi

generasi

mempunyai

budaya yang berbeda.

mobilitas budaya dan memiliki kemudahan
antarbudaya

secara

sederhana dapat dikatakan sebagai interaksi
yang terjadi di antara anggota-anggota budaya
yang berbeda. Komunikasi antarbudaya juga
dapat diartikan sebagai proses tukar-menukar
pemikiran dan pengertian antara orang dari
budaya

yang

berbeda.

Pengertian

ini

menandakan, bahwa komunikasi antarbudaya
sebagai proses pertukaran yang terus-menerus

untuk

ini

yang terjadi adalah antara dua atau lebih

Komunikasi

peluang

saat

melakukan

mempelajari budaya lain melalui aksesibilitas
media. Kunjungan ke negara atau budaya lain
tidak harus dilakukan secara fisik, namun
dapat ditempuh melalui akses lewat media baik
secara offline maupun online. Meski demikian,
pemahaman

komunikasi

antrbudaya

dan

lintasbudaya masih tetap penting diperoleh
mahasiswa

lewat

tatap

muka

dalam

perkuliahan di kampus.
Deddy Mulyana (2010: x - xi) dalam

berlangsung dan pemikiran serta pengertian
yang menunjuk pada pertukaran hal-hal yang

prolog

bersifat kognitif dan sentimental di antara

menyatakan, pada dasarnya pengajaran mata

budaya yang berbeda (Josef Eilers, 1995: 30)

kuliah Komunikasi Lintasbudaya bertujuan

Sedangkan komunikasi lintasbudaya
merupakan komunikasi yang terjadi di antara

orang-orang

yang

memiliki

kebudayaan

berbeda, baik dalam bentuk rasial, etnis, entitas
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agar

buku

Komunikasi

mahasiswa

komunikasinya

dengan

lebih

Lintasbudaya

memahami

orang-orang

dari

budaya lain dan meningkatkan ketrampilan
berkomunikasi dengan mereka. Di samping itu,
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mahasiswa

juga

diharapkan

mampu

menganilisis

dan

menentukan

berbagai

kesalahpahaman

dalam

lintasbudaya

mencari

serta

jalan

keluar

dapat dikurangi dalam interaksi berikutnya.
tentang

Komunikasi Antarbudaya dan Lintasbudaya

komunikasi

bagaimana berbagai kesalahpahaman tersebut

Penelitian

TINJAUAN PUSTAKA

menjadikan

komunikasi

(intercultural

antarbudaya

communication)

dan

lintasbudaya (cross cultural communication)
dan

dianggap memiliki kesamaan. Meski dalam

pemahaman antarbudaya dan lintasbudaya

beberapa hal sebenarnya ada perbedaan di

pada

antara

mahasiswa

menjadi

adaptasi

Bidang kajian yang sama, yaitu budaya;

penting

untuk

keduanya.

Secara

sederhana,

dilakukan, karena mahasiswa diharapkan dapat

komunikasi antarbudaya adalah komunikasi

menjadi manusia antarbudaya. Mahasiswa

antara dua orang atau lebih yang berbeda latar

diharapkan dapat memiliki kepekaan budaya,

belakang kebudayaan (Liliweri, 2003: 9).

menghormati semua budaya, memhami apa

Selanjutnya

yang orang lain pikirkan, rasakan, dan

komunikasi

percayai,

komunikasi antarpribadi yang dilakukan oleh

serta

menghargai

perbedaan

antarbudaya. Dengan kata lain, mahasiswa

mereka

diharapkan

kebudayaan.

memperoleh

kecakapan

antarbudaya yang dapat membantu dalam
berkomunikasi

dengan

orang-orang

yang

berbeda budaya.

yang

menyatakan,

antarbudaya

berbeda

bahwa

merupakan

latar

belakang

Komunikasi antarbudaya terjadi bila
produsen pesan adalah anggota suatu budaya
dan penerima pesannya adalah anggota suatu

RUMUSAN MASALAH

budaya lainnya (Richard E. Porter dan Larry
mahasiswa

A. Samovar, dalam Mulyana, 1993: 21).

untuk mengunjungi atau mendapatkan

Dalam keadaan demikian, kita dihadapkan

informasi budaya, baik secara fisik

kepada masalah-masalah yang ada dalam

maupun melalui media?”

situasi di mana suatu pesan disandi dalam

1. “Bagaimana

mobilitas

2. “Bagaimana upaya yang dilakukan

suatu budaya dan harus disandi balik dalam

memahami,

budaya lain. Budaya mempengaruhi orang

beradaptasi, dan mengatasi kendala

yang berkomunikasi, dan budaya bertanggung

komunikasi

jawab atas seluruh perbendaharaan perilaku

mahasiswa

lintasbudaya?”
20

Liliweri

untuk

antarbudaya

dan

dan makna yang dimiliki setiap orang.
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236)

(2016: 12) lebih banyak berbicara mengenai

antarbudaya

kontak langsung lintasbudaya yang beragam,

sebagai komunikasi antara orang-orang yang

kemudian interaksi lintasbudaya itu lebih

berbeda budaya (baik dalam arti ras, etnik, atau

fokus pada proses komunikasi itu sendiri, yang

perbedaan-perbedaan

mencakup orang-orang yang secara budaya

Stewart

L.

mendifinisikan

Tubbs

(2005:

komunikasi

Penggolongan

sosio

ekonomi).

kelompok-kelompok

budaya

tersebar. Hanya saja, tidak semua orang

tidak bersifat mutlak. Kita boleh memilih satu

mampu

atau

sebuah

Kondisi ini kemudian melahirkan konsep

kelompok yang memiliki budaya yang sama.

sektarianisme, di mana seseorang menganggap

Kenneth J. Gergen (dalam Tubbs, 2005: 239)

dirinya lebih baik dari orang lain, kebudayaan

menjelaskan, dengan adanya inovasi teknologi

yang

dalam dua dekade terakhir ini kehidupan

kebudayaan lainnya.

lebih

ciri

kontemporer

untuk

menandai

merupakan

lautan

hubungan

menerima

ia

ikuti

Beberapa

perbedaan

lebih

pakar

antaretnis.

beradab

daripada

komunikasi

juga

sosial yang melingkar-lingkar. Di lautan itu

memberikan

kita harus melakukan hubungan antarbudaya

lintasbudaya

yang

Peningkatan

(dalam Shoelhi, 2015: 2-3). Andrea L. Rich

komunikasi antarbudaya telah berlangsung

dan Dennis M. Ogawa menyatakan, bahwa

dengan berkembangnya jaringan penerbangan

komunikasi lintasbudaya adalah komunikasi

dan jaringan komunikasi elektronik.

antara

semakin

banyak.

pengertian
dalam

orang-orang

berbagai

yang

komunikasi
perspekstif

berbeda

Konsep komunikasi lintasbudaya juga

kebudayaannya, misalnya antara suku bangsa,

diberikan oleh Gudykunst dan Kim (dalam

antaretnik, antarras, atau antarkelas sosial.

Kurnia Syah, 2016: 11) sebagai sebuah proses

Samovar dan Porter mengartikan komunikasi

transaksional

mencakup

lintasbudaya sebagai komunikasi yang terjadi

pertalian antarindividu dari latar belakang

di antara penyampai pesan dan penerima pesan

budaya

Komunikasi

yang latar belakang kebudayaannya berbeda.

lintasbudaya lebih ditekankan pada bagaimana

Sedangkan Charley Hood memberi definisi

interaksi itu berlangsung, atau pada aspek

komunikasi lintasbudaya sebagai komunikasi

episteme.

yang melibatkan peserta komunikasi yang

simbolis

yang

yang

beragam.

komunikasi

mewakili pribadi, antarpribadi, dan kelompok,

lintasbudaya menurut Dedi Kurnia Syah

dengan tekanan pada perbedaan latar belakang

Beberapa

studi
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kebudayaan yang mempengaruhi perilaku para

memaksakan stereotip pada kelompok orang

peserta komunikasinya.

yang membatasi komunikasi kita dengan

Kendala

dan

Efektivitas

Komunikasi

Antarbudaya dan Lintasbudaya

mereka. Stereotip tidak memadai, karena
streotip

adalah

generalisasi

berdasarkan

pengalaman yang terbatas. Tentu saja sumber

Kita tidak dapat memahami suatu
budaya hanya dengan menghapalkan sejumlah
simbol, norma, dan nilai; meskipun kita dapat
menghapalkan semuanya. Mempelajari aspekaspek budaya orang lain tidak serta-merta
berarti memahami budaya orang lain seperti
kita memahami budaya sendiri. Tubs (2005:
254) mengatakan, semakin berbeda budaya
antara satu kelompok dengan kelompok lain,
semakin besar perbedaan antara kelompok itu,
dan semakin sedikit kemungkinan untuk saling

informasi kita tentang orang-orang dari budaya
yang berbeda sering tidak cermat. Stereotip
melalui media massa mempengaruhi interaksi
kita secara tatap muka dengan orang-orang
yang berasal dari budaya lain. Orang Arab,
melalui

media

massa

televisi

cenderung

dipresentasikan dalam stereotip sebagai teroris,
syekh minyak, dan sebagainya. Inilah yang

sering terjadi dalam komunikasi lintasbudaya,
ketika informasi tentang orang dan budaya lain
sangatlah terbatas.

memahami.
Hambatan
Kesulitan untuk memahami budaya
orang

lain

merupakan

kendala

dalam

berkomunikasi antarbudaya dan lintasbudaya.
Menurut Tubs, kita tidak menyadari banyak

aspek budaya kita berbeda dengan budayabudaya lain. Salah satu kendala yang sering
dijumpai

adalah

entosentrisme,

yaitu

kecenderungan menghakimi nilai, adat-istiadat,
perilaku

atau

aspek-aspek

budaya

lain

menggunakan kelompok kita sendiri dan adatistiadat kita sendiri sebagai standar bagi semua
penilaian.
Kendala

komunikasi

antarbudaya

juga diungkapkan DeVito (1997: 488-491).
Hambatan yang paling umum adalah anggapan
bahwa yang ada adalah kesamaan, bukan
perbedaan. Hal ini terjadi pada sikap, sikap,
dan kepercayaan . dalam setiap kelompok
kultural terdapat perbedaan yang besar dan
penting. Orang Amerika tidaklah sama dengan
orang

Indonesia,

Yunani,

Meksiko

dan

seterusnya. Bila kita mengabaikan perbedaan
ini kita terjebab dalam stereotype. Kita
mengasumsikan bahwa semua orang yang
menjadi anggota kelompok yang sama, baik

yang

lain

adalah

bangsa maupun ras; adalah sama.

penstereotipan (stereotyping). Kita cenderung
22
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Selanjutnya DeVito menyatakan, setiap

pada persoalan perbedaan budaya. Perbedaan

kultur mempunyai aturan komunikasi sendiri-

budaya sangat krusial ketika dipahami dengan

sendiri. Aturan ini menetapkan mana yang

pandangan

etnosentrisme,

patut dan mana yang tidak patut, yang

prasangka

yang

biasanya menjadi adat kebiasaan kultural. Pada

komunikasi lintasbudaya.

stereotip,

kerap

muncul

dan
dalam

beberapa kultur, orang menunjukkan rasa

Agar komunikasi lintasbudaya bisa

hormat dengan menghindari kontak mata

berlangsung secara efektif, Shoelhi (2015: 30)

langsung dengan lawan bicaranya.

menyarankan

prinsip-prisip

yang

perlu

Cara pandang, pandangan dunia (world

ditempuh, baik dari sisi personal maupun

view) atau perspektif juga sering menjadi

proses komunikasinya. Dari sisi personal,

kendala

peserta komunikasi harus memiliki niat baik

komunikasi

antarbudaya

dan

lintasbudaya. Perspektif adalah cara pandang

dan

terhadap

berkomunikasi. Memiliki pengetahuan yang

realitas

yang

bergantung

pada

menunjukkan

perspektif

penting, begitu pula dengan pengetahuan

tunggal,

melainkan

kompleks.

tidaklah
Hal

ini

sendiri

untuk

memadai

realitas

budaya

baik

pengamatan dan penafsiran seseorang. Dalam
komunikasi,

tentang

kemauan

sangat

tentang budaya orang lain.

memungkinkan setiap orang akan memiliki

Dari sisi proses komunikasinya, harus

cara pandang tersendiri atau berbeda terhadap

diingat bahwa komunikasi yang berlangsung

realitas tersebut. Cara pandang seseorang

merupakan komunikasi dengan proses dua

berhubungan dengan nilai dan budaya yang

arah. Hal ini berarti para pihak harus bersedia

dimilikinya. Misalnya, cara pandang orang

untuk saling mendengar sebelum berbicara.

Jakarta yang didasari oleh nilai-nilai kebebasan

Masing-masing pihak harus bersedia untuk

dan metropolitan akan sangat berbeda dengan

saling mendengar sebelum berbicara.

cara pandang orang Papua yang hidup di
pedalaman

dengan

seperangkat

Adaptasi Antarbudaya dan Lintasbudaya

nilai
Reaksi yang dilakukan seseorang ketika

budayanya (Shoelhi, 2015: 20).
berada
Selanjutnya Soelhi menyatakan, kajian
komunikasi lintasbudaya menaruh perhatian

serius

terhadap

pentingnya

efektivitas

dalam

lingkungan

dengan

latar

belakang kebudayaan yang berbeda dengan
budaya

sendiri

sangat

beragam.

Reaksi

psikologis yang umum terjadi adalah kejutan

komunikasi lintasbudaya dengan titik tekan
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budaya. Meskipun kejutan budaya bersifat
normal,

namun

seringkali

Yun Kim, dalam Mulyana, 1993: 148).

menimbulkan

Adaptasi

lintasbudaya

juga

dapat

frustrasi. Pada saat terjadi kejutan budaya,

dilakukan melalui proses akulturasi. Akulturasi

orang merasa sulit untuk berkomunikasi. Oleh

merupakan proses di mana seorang pendatang

karena

menyesuaikan diri dengan dan memperoleh

itu

diperlukan

proses

adaptasi

antarbudaya dan lintasbudaya.

budaya

di

tempat

baru,

yang

akhirnya

dikenal

mengarah pada asimilasi. Asimilasi merupakan

konsep internalisasi sebagai proses adaptasi

derajat tertinggi dari akulturasi. Perubahan

kebudayaan. Proses internalisasi adalah proses

budaya

yang berlangsung sepanjang hidup individu,

pendatang, tetapi juga budaya masyarakat

mulai ia dilahirkan sampai akhir hayatnya.

setempat. Hanya saja, masyarakat setempat

Selama

dengan

lebih memiliki kekuatan dominan untuk

manusia lainnya, proses internalisasi akan

mengontrol sumber dayanya, sehingga dampak

terus berlangsung. Individu-individu dalam

dan kelanjutan perubahan budaya lebih terasa

masyarakat yang berbeda mengalami proses

pada para pendatang. Oleh sebab itulah,

sosialisasi yang berbeda pula, karena proses

kebutuhan

sosialisasi

dengan sistem sosial budaya di lingkungan

Dalam

pergeseran

manusia

bersinggungan

mengikuti

kebudayaan,

budaya

struktur

alur

dan

sosial,

susunan

nilai,

serta

lingkungan sosial yang melingkupinya (Kurnia
Syah, 2016: 99).
Setiap
lingkungan

baru

bukan

hanya

pendatang

lebih

kuat,

terjadi

untuk

dibanding

pada

diri

beradaptasi

masayarakat

setempat.(Kim, dalam Mulyana, 1993: 149).
Keberhasilan proses adaptasi budaya

orang
baru

yang

pasti

berada

akan

pada

seseorang sangat ditentukan oleh beberapa

mengalami

faktor, sebagaimana disampaikan Kim (dalam

masalah penyesuaian atau adaptasi. Adaptasi

Mulyana,

budaya

yang

budaya asli seorang pendatang dengan budaya

memungkinkan

di tempat barunya merupakan faktor terpenting

seseorang berinteraksi dengan orang lain dari

yang menunjang proses akulturasi. Seorang

budaya berbeda. Proses adaptasi budaya

imigran dari Kanada ke Amerika Serikat akan

melalui pemolaan budaya yang dilakukan

mempunyai potensi akulturasi yang lebih besar

seseorang

ketimbang seorang imigran dari Vietnam.

adalah

terinternalisasikan,

disebut

proses
yang

belajar

enkulturasi,

pelaziman

budaya, atau pemrograman budaya(Young

24

1993:

155).

Kemiripan

antara

Usia dan latar belakang pendidikan
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seseorang juga berkaitan dengan potensi

Proses akulturasi adalah suatu proses interaktif

adaptasi budaya. Orang yang lebih tua

“mendorong dan menarik” antara seorang

mengalami lebih banyak kesulitan dalam

pendatang dan masyarakat yang dikunjungi.

menyesuaikan diri dengan budaya yang baru,
dan lebih lambat dalam memperoleh pola-pola

METODE PENELITIAN
Metode

budaya baru. Latar belakang pendidikan
seseorang juga mempermudah proses adaptasi.
Pendidikan, terlepas dari konteks budayanya;
ternyata memperbesar kapasitas seseorang
untuk menghadapi pengalaman baru dan
mengatasi

tantangan

hidup.

Kemampuan

berbahasa asing yang dimiliki seseorang lewat
jalur

pendidikan

dapat

menjadi

bekal

yang

digunakan

adalah

metode

penelitian

paradigma

deskriptif

penelitian

ini

kualitatif

dengan

dalam

interpretatif. Sampel dalam penelitian ini
diperoleh dengan metode total sampling atau
sampel jenuh dengan mengambil seluruh
mahasiswa ilmu komunikasi yang mengikuti
mata kuliah Komunikasi Lintasbudaya pada
Semester Genap Tahun Ajaran 2016 / 2017,

kecakapan berkomunikasi lintasbudaya.

sejumlah 72 orang. Pengambilan sampel
Faktor kepribadian dapat memperkuat
potensi adaptasi budaya. Kepribadian meliputi

dengan

mempertimbangkan

keragaman

berdasarkan daerah asal mahasiswa.

karakterisitik suka berteman, toleransi, mau
mengambil

risiko,

keluwesan

kognitif,

keterbukaan, dan sebagainya. Karakteristik
kepribadian seseorang ini bisa membantu
dalam pembentukan persepsi, perasaan dan
perilakunya yang memudahkan adaptasi dalam

Pengumpulan data dilakukan dengan
cara membagi daftar pertanyaan tentang
pemahaman
antarbudaya

dan
dan

adaptasi
lintasbudaya

komunikasi
pada

saat

perkuliahan berlangsung. Untuk analisis data
dilakukan dengan menggunakan model alur

lingkungan yang baru.

analisis data Miles dan Hubermas yang
Menurut Kim, pengetahuan seseorang
tentang

budaya

masyarakat

yang

akan

meliputi: (1) Reduksi Data, (2) Penyajian Data,
dan (3) Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

dikunjungi, kontak antarpersona, dan lewat
media massa dapat mempertinggi potensi
adaptasi budaya. Pada dasarnya, seseorang

tidak

akan

mampu

beradaptasi

dalam

lingkungan budaya baru secara sendirian.
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Penelitian dilakukan selama 4 (empat)
bulan. Waktu penelitian disesuaikan dengan
jadwal kuliah Komunikasi Lintasbudaya di
setiap minggunya. Penelitian dilakukan di
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kelas pada saat kuliah berlangsung. Penelitian

Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten

juga dilakukan di lingkungan kampus untuk

Purbalingga, dan Kabupaten Banjarnegara.

mengamati sikap dan perilaku mahasiswa yang

Mahasiswa yang berasal dari Jawa Barat

terkaitan dengan tujuan penelitian.

berjumlah 15 orang yang meliputi daerahdaerah Bogor, Bekasi, Tangerang, Tasik,

PEMBAHASAN

Cirebon, dan Garut. Populasi mahasiswa

1. Asal Daerah Mahasiswa

berdasarkan asal daerah cukup heterogen,

Sebagian besar mahasiswa berasal dari
daerah eks Karesiden Banyumas yaitu 36
orang.

Mereka

berasal

dari

karena dari berbagai daerah di Pulau Jawa
maupun Luar Jawa.

Kabupaten

Tabel 1 Asal Daerah Mahasiswa
No

Asal Daerah

1
2
3
4
5
6
7
8

Eks Karesidenan Banyumas
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Kalimantan Timur
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Total

mahasiswa

36
9
15
6
2
1
2
1
72

2. Tempat / Daerah yang Dikunjungi
Mobilitas

Jumlah

mengunjungi

tempat atau daerah lain di luar tempat tinggalnya sendiri sangat tinggi. Semua mahasiswa
atau 72 orang pernah mengunjungi Bali. Tempat berikutnya yang banyak dikunjugi maha-

Jabodetabek sebanyak 60 orang, dan Yogya
sejumlah 57 orang. Mobilitas mahasiswa
bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga ke
luar negeri. Negara yang cukup banyak dikunjungi mahasiswa adalah Malaysia sebanyak 17
orang dan Singapura sejumlah 11 orang.

siswa adalah Bandung, yaitu 61 orang,

26
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Tabel 2 Tempat / Daerah yang Dikunjungi
No

Tempat / Daerah yang

Jumlah

No

Dikunjungi

Tempat / Daerah yang

Jumlah

Dikunjungi

1

Yogya

57

17

Makasar

2

2

Solo

12

18

Lampung

6

3

Semarang

40

19

Toraja

2

4

Dieng

35

20

Tasik

10

5

Bandung

61

21

Garut

13

6

Surabaya

14

22

Kudus

9

7

Jabodetabek

60

23

Cirebon

14

8

Eks Karesidenan

32

24

Jayapura

1

Banyumas
9

Bali

72

25

Hongkong

4

10

Lombok

17

26

Thailand

3

11

Pangandaran

21

27

Singapura

11

12

Padang

5

28

Korea

13

Malang

15

29

Malaysia

17

14

Borobudur

49

30

Australia

3

15

Bromo

11

31

Arab Saudi

7

16

Madura

8

3. Sumber Informasi tentang Budaya Daerah /
Negara Lain
Internet dan media sosial menjadi andalan bagi mahasiswa untuk mendapatkan informasi seputar budaya daerah maupun budaya

9

Google sebagai sumber informasi. Aplikasi
Line dirujuk oleh 42 orang dan 30 orang
menggunakan Instagram. Sedangkan media
televisi dianggap sebagai sumber informasi
oleh 35 orang.

negara lain. Sebanyak 53 orang mengandalkan
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Tabel 3 Sumber Informasi tentang Budaya Daerah / Negara Lain
No

Sumber Informasi tentang Budaya Daerah /

Jumlah

Negara Lain
1

Majalah

18

2

Televisi

35

3

Film

12

4
5

Wikipedia.com
Google

5
53

6

Youtube

19

7
8

Instagram
Line

30
42

4. Pendapat tentang Budaya Daerah / Nega-

ra Lain

daerah lain merupakan sesuatu yang unik. Ma-

hasiswa juga berpendapat, bahwa budaya dae-

Semua mahasiswa berpendapat bahwa

rah atau negara lain mengandung nilai-nilai

budaya daerah atau budaya negara lain men-

yang sacral dan penuh misteri, seperti tarian

imbulkan kekaguman. Musik, tarian, pakaian,

dan kesenian tradisional Bali. Begitu pula

makanan, tradisi, dan adat istiadat daerah lain

dengan tradisi dan Keraton yang ada di Yogya

mengundang rasa kagum mahasiswa yang

serta bangunan candi Borobudur yang diang-

mengunjunginya. Selain kagum. Sejumlah 61

gapnya sakral dan penuh misteri.

orang merasa tertarik, dan menganggap budaya
Tabel 4 Pendapat tentang Budaya Daerah / Negara Lain

28

No

Pendapat tentang Budaya Daerah / Negara lain

Jumlah

1

Unik

56

2

Menarik

61

3

Kagum

72

4

Sakral

43

5

Misteri

28
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5. Kesulitan, Kendala, dan Pengalaman

pedas, asin, atau manis menjadi pertimbangan
bagi mahasiswa ketika harus menikmati ma-

Lintas Budaya
Sebagian besar mahasiswa, 58 orang,

kanan daerah lain. Kesulitan untuk beribadah,

menganggap bahasa sebagai salah satu kesu-

khususnya mahasiswa muslim, juga disarakan

litan dan kendala ketika berkomunikasi lintas

oleh 43 orang. Kesulitan ini dirasakan ketika

dan antarbudaya di daerah atau negara lain.

mereka mengunjungi daerah atau negara yang

Mereka mesara kesulitan jika harus memahami

tidak menyediakan sarana beribadah, seperti

bahasa daerah atau negara lain, apalagi harus

mushola, di obyek wisata atau tempat-tempat

berkomunikasi dengan menggunakan bahasa

umum. Faktor cuaca di negara lain hanya

selain bahasa daerahnya sendiri.

dikeluhkan oleh 14 orang mahasiswa.

Makanan juga dianggap oleh 48 orang
mahasiswa sebagai kesulitan ketika berada di
daerah atau negara lain. Faktor rasa, seperti

Tabel 5 Kesulitan, Kendala, dan Pengalaman Lintas Budaya
No

Kesulitan, Kendala, dan Pengalaman Lintas Budaya

Jumlah

1

Bahasa

58

2

Tata karma / kebiasaan

37

3

Tradisi

29

4

Makanan

48

5

Beribadah

43

6

Cuaca

14

6. Upaya Mengatasi Kendala Lintasbudaya

cara yang paling banyak dilakukan mahasiswa,

Menggunakan bahasa Indonesia ketika

yaitu 70 orang. Sedangkan mempelajari dan

berada di daerah lain dan menggunakan bahasa

memahami budaya orang lain dilakukan oleh

Inggris ketika berada di luar negeri merupakan

67 orang mahasiswa. Upaya selanjutnya adalah
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dengan cara mencari informasi melalui internet

juga tampaknya enggan untuk berinteraksi

atau googling, sebanyak 63 orang. Sedikit ma-

dengan orang sekitar ketika berada di daerah

hasiswa yang berupaya untuk memperkenalkan

atau negara lain. Dari mahasiswa yang diteliti,

diri dan asal daerah ketika berada di daerah

hanya 21 orang yang menyatakan interaksi

atau negara lain, yaitu hanya 12 orang. Oleh

dengan orang sekitar merupakan upaya untuk

karena itu, mahasiswa yang mencoba untuk

mengatasi kendala lintasbudaya.

sharing budaya hanya 17 orang. Mahasiswa

Tabel 6 Upaya Mengatasi Kendala Lintasbudaya
No

Upaya Mengatasi Kendala Lintasbudaya

Jumlah

1

Mempelajari dan memahami budaya orang lain

67

2

Bertanya pada orang lain atau masyarakat setempat

53

3

Interaksi dengan orang sekitar

21

4

Menyesuaikan diri dengan kebiasaan

44

5

Sharing budaya

17

6

Mengunakan bahasa Indonesia / Inggris

70

7

Memperkenalkan diri dan asal daerah

12

8

Menggunakan isyarat nonverbal

25

9

Googling / internet

63

KESIMPULAN
1. Mobilitas mahasiswa tidak hanya di
daerahnya sendiri, tetapi juga ke daerah
atau negara lain.
2. Internet dan media sosial menjadi rujukan yang diandalkan sebagai sumber
informasi oleh mahasiswa untuk
mengetahui budaya daerah atau negara
lain.
3. Bahasa, makanan, sarana beribadah,
dan tata karma atau kebiasaan yang ada

30

di daerah atau negara lain merupakan
kesulitas dan kendala bagi mahasiswa
untuk melakukan komunikasi lintasbudaya.
4. Upaya mengatasi kendala komunikasi
lintasbudaya
dilakukan
dengan
menggunakan bahasa Indonesia atau
bahasa Inggris, mempelajari dan memahami budaya daerah atau negara
lain, serta mencari informasi tentang
budaya lain lewat internet.
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