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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kota Salatiga merupakan kota kecil dengan luas wilayah 58.781 km
2 

dengan jumlah penduduk sekitar 176.090 jiwa. Kota ini secara geografis berada 

pada jalur yang menghubungkan antara kota Solo dan kota Semarang sehingga 

sering disebut sebagai kota transit. Selain posisi geografis yang strategis, kota 

Salatiga juga memiliki beberapa bangunan peninggalan masa Hindia Belanda 

yang menarik untuk  dikunjungi wisatawan, baik dalam maupun luar negeri. 

Kondisi semacam ini turut mendorong pemerintah Kota Salatiga untuk 

menjadikan kota ini sebagai kota tujuan wisata. 

Selain ingin dijadikan sebagai kota tujuan wisata, kota Salatiga juga 

dikenal sebagai kota pendidikan Karena terdapat beberapa Perguruan Tinggi, 

seperti: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Akademi Manajemen 

Akutansi (AMA), Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) dan Perguruan 

Tinggi lainnya (BPS Salatiga, 2011). Didukung dengan udara kota yang sejuk 

karena letaknya berada di bawah kaki gunung Merbabu, jauh dari tempat 

keramaian dan pusat kota (kota Solo dan kota Semarang), sehingga cocok 

dijadikan kota pelajar. Kenyamanan kota Salatiga menyebabkan banyak 

mahasiswa yang berdatangan dari berbagai daerah yang ada di Indonesia untuk 

memperoleh pendidikan, terutama di UKSW. 
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Sebagai salah satu kampus yang dikenal dengan sebutan Kampus 

Indonesia Mini, UKSW mempunyai banyak mahasiswa dari berbagai latar 

belakang suku, bangsa, agama, serta adat istiadat yang ada di Indonesia. 

Berdasarkan data Biro Kemahasiswaan UKSW tahun 2012, diketahui bahwa 

mahasiswa pendatang (luar Jawa) yang berkuliah di UKSW terbilang cukup 

banyak, dan berasal dari berbagai daerah, seperti: Papua, Jawa, Sumba, Lampung, 

Minangkabau, Minahasa, Toraja, Ambon, Timor (Rot, Alor, Flores), Batak, dan 

Dayak. Keberagaman suku ini menunjukkan kekayaan akan adat budaya dan 

bahasa yang tentunya dapat menjadi fokus perhatian penelitian ini. Salah satu 

persoalannya terkait dengan kajian persoalan penggunaan bahasa dan lambang 

yang terdapat dalam bahasa daerah yang digunakan oleh para mahasiswa 

pendatang. 

Bahasa dan simbol etnis pada dasarnya sangat mempengaruhi proses-

proses komunikasi antara mahasiwwa yang berbeda latar belakang atau dikenal 

dengan komunikasi antar budaya khususnya di UKSW. Hal ini mendasarkan pada 

pemikiran Moss (1996:236-238) yang menyatakan bahwa “komunikasi adalah 

proses pembentukan makna di antara dua orang atau lebih. Pengertian  didasarkan 

pada pemahaman bahwa setiap individu dalam berkomunikasi selalu 

menggunakan bahasa dan lambang yang berbeda-beda sesuai dengan identitas 

yang disanjungnya. Di tengah kepelbagaian inilah kemudian menarik untuk 

didalami tentang bagaimana kahproses  interakasi  yang mereka kembangkan. 

Kehidupan dan kebudayaan dalam keseharian kita pada dasarnya sangat 

terikat satu sama lain. Namun tidak semua kebudayaan yang kita tahu adalah 
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kebudayaan yang pantas untuk kita tiru. Dengan demikian setiap orang atau 

individu selalu berusaha untuk menggunakan bahasa dalam berkomunikasi karena 

bahasa merupakan bagian terpenting dari praktek-praktek sosial yang dilakukan 

oleh individu kepada individu lainnya. Praktek-praktek sosial inilah yang 

kemudian menempatkan pentingnya bahasa dalam komunikasi terutama 

komunikasi antar budaya yang berbeda. 

Dengan demikian sebelum berkomunikasi dengan orang lain tentunya 

seorang harus memahami dengan siapa mereka berbicara dan dari daerah 

manakah orang yang diajak berkomunikasi karena faktor yang mempegaruhi 

orang lain untuk berkomunikasi itu tentunya mereka mempunyai alasan tersendiri 

ketika mereka berkomunikasi dengan orang lain.  Misalnya kebudayaan orang 

Papua dan orang Jawa sangatlah berbeda, dan itu sangat mempengaruhi kehidupan 

masing-masing. Contohnya ketika orang bertemu dengan orang lain dan mereka 

tahu kalau mereka berasal dari daerah yang sama, maka mereka akan 

menggunakan bahasa daerah mereka. Hal ini sudah menjadi darah-daging untuk 

orang Indonesia, karena mereka ingin menunjukkan dari mana mereka berasal 

dengan bahasa yang mereka gunakan.  

Demikian juga dengan orang Papua, kita tidak hanya mengenal bahwa 

orang Papua itu berkulit hitam dan berambut keriting saja namun kita bisa juga 

mengetahui kebudayaan mereka melalui makanan, cerita-cerita mob, lambang, 

dan bahasa yang menjadi ciri khas yang biasa digunakan sehari-hari seperti 

“epenkah”, “yombeks”, “Dorang”, “Pi”, “Sa”, “Pu”, “Mili-mili”, “Cupen”, 

“Pace”, “Mace”, ”Sirbeh”, “Narbe”, “Tes to”, “Toki” dll, Hal ini menjadi sangat 
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penting karena bahasa atau lambang-lambang ini menjadi sesuatu yang membuat 

orang Papua sangat unik dan berbeda dengan etnis yang lain.  

Untuk itu, komunikasi tidak bisa dipandang hanya sekedar sebagai sebuah 

kegiatan yang menghubungkan manusia dalam keadaan pasif, tetapi komunikasi 

harus dipandang sebagai proses yang menghubungkan manusia melalui kumpulan 

tindakan yang terus menerus diperbarui. Dengan latar belakang yang berbeda pun 

setiap orang dapat berkomunikasi yang kemudiaan dipahami sebagai komunikasi 

antarbudaya. Liliweri (2002:9) menyatakan bahwa komunikasi antarbudaya 

adalah komunikasi antarpribadi yang dilakukan oleh mereka yang berbeda latar 

belakang kebudayaan. Dengan pemahaman seperti itu, maka dalam komunikasi 

antar budaya selalu terjadi apabila terdapat 2 (dua) budaya yang berbeda dan 

kedua budaya tersebut sedang melaksanakan proses komunikasi. Wahlstrom 

(1992:25), menambahkan bahwa komunikasi antar budaya yang interaktif adalah 

komunikasi yang dilakukan oleh komunikator dengan komunikan dalam dua arah 

atau timbal balik namun masih berada pada tahap rendah. 

Oleh karenanya, secara alamiah proses komunikasi antarbudaya berakar 

dari relasi sosial antarbudaya yang menghendaki adanya interaksi sosial, karena 

komunikasi antarbudaya bermula dari komunikasi antarpribadi yang berbeda 

budaya, maka secara normatif komunikasi antarpribadi itu mengandalkan gaya 

berkomunikasi yang dihubungkan dengan nilai-nilai yang dianut orang. Nilai-nilai 

itu berbeda diantara kelompok etnis yang satu dengan yang lain. 

Selain itu menurut  Chaney & Martin (dalam Alo Liliweri, 2011) 

menyatakan bahawa komunikasi antarbudaya seringkali mengalami hambatan, 
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yang kemudiaan dianalogikan sebagai sebuah gunung es yang terbenam dalam air; 

bagian atas air (above waterline) dan bagian di bawah air (below waterline). 

Hambatan komunikasi antarbudaya yang berada di bawah air adalah berasal dari 

perilaku atau sikap seseorang yang cukup sulit untuk dilihat atau diperhatikan. 

Hambatan seperti yang dinyatakan Chaney & Martin juga terjadi pada Etnis Jawa 

dan Papua, karena kurangnya pengetahuan antara etnis yang satu dengan yang 

lain, komunikasi menjadi terganggunya proses-proses komunikasi. Hal yang sama 

juga terjadi dengan etnis lainnya karena dituntut untuk bagaimana bisa berbaur 

dan berkomunikasi, namun ada hambatan dalam bahasa yang selalu dipakai 

masing-masing etnis dalam menunjukan identitas/praktek sosial.  

 

1.2. RumusanMasalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan penelitian 

adalah “penggunaan bahasa dan lambang etnis/suku Papua dalam konteks 

komunikasi antar mahasiswa etnis Papua dengan mahasiswa etnis Jawa di 

Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga ”.Elaborasi dari rumusan masalah 

tersebut menghasilkan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses terjadinya komunikasi antar budaya di kalangan 

mahasiswa etnis Papua dengan mahasiswa etnis Jawa? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi komunikasi antar budaya 

kedua etnis mahasiswa yang berbeda? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka penelitian ini adalah: 

melihat bahwa bahasa sebagai bagian dari cara hidup individu dan kelompok 

sosial dan  menunjukan identitas dari budaya yang mereka miliki karena budaya 

sendiri bukan hanya sekedar pemahaman tetapi  sebagai instrumen. Karenanya 

yang menjadi tujuan adalah: 

1. Menggambarkan proses-proses terjadinya komunikasi antar budaya yang 

dilakukan antara mahasiswa entis Jawa dan mahasiswa etnis Papua. 

2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi antar budaya 

antara dua etnis mahasiswa yang berbeda. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dan 

teoritis. 

1. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan yang positif bagi 

semua etnis yang ada di UKSW agar mengetahui bahasa/lambang apa 

yang dapat mempengaruhi proses-proses komunikasi antar budaya yang 

hidup dan berkembang di UKSW. 

b. Dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi mahasiswa-mahasiswi 

UKSW dalam melihat dan memahami etnis manapun dengan 

menggunakan bahasa/lambang, sehingga tidak menimbulkan miss 

komunikasi.  
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c. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan mampu membangun proses-

proses komunikasi antarbudaya khususnya antar etnis Jawa dan Papua, 

sehingga dapat memperkokoh hubungan mahasiswa beda etnis yang ada di 

UKSW. 

2. Manfaat Teoritis 

 Temuan penelitian terkait dengan komunikasi antar budaya dapat 

digunakan sebagai acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berniat 

meneliti dan mengkaji tentang pentingnya komunikasi antar budaya. 


