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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 SIGNIFIKANSI PENELITIAN 

Pendidikan adalah suatu hal yang penting bagi seseorang. Setelah selesai 

menempuh sekolah selama 12 tahun, adalah suatu hal yang wajar untuk mulai 

memikirkan pendidikan perguruan tinggi mana yang akan ditempuh. Tiap individu 

pastinya akan memilih perguruan tinggi yang paling tepat dan paling baik menurut diri 

mereka masing-masing. Dengan semakin majunya zaman, jarak bukanlah lagi suatu 

hambatan untuk menempuh pendidikan. Menempuh Pendidikan sampai ke luar kota 

bahkan sampai ke luar negeri adalah hal yang sudah biasa dilakukan. 

Dilansir dari Kompas.com 2019, Indonesia menduduki peringkat ke-22 di 

dunia sebagai negara terbanyak mengirimkan pelajar keluar negeri. Berdasarkan studi 

organisasi Ikatan Konsultan Pendidikan Internasional Indonesia, terdapat lebih dari 

35.000 siswa Indonesia yang belajar ke luar negeri setiap tahunnya dan quick count 

achievement SUN Education 2018 mendapatkan data bahwa, Australia adalah negara 

tujuan yang terbanyak diminati pelajar Indonesia. Diikuti dengan negara Inggris, 

Singapura, dan Malaysia. M. Imran Hanafi, Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI 

di Canberra, Australia, mengungkapkan bahwa pelajar pendatang dari Indonesia yang 

belajar di Australia merupakan pelajar terbanyak dibandingkan pelajar pendatang lain 

yang berkuliah di Australia. Jumlahnya sampai 17.000 lebih. 
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Gambar 1.1 Infografis Alasan Studi di Australia 

 

(Sumber: www.studyinaustralia.gov.au) 

 

Selain jaraknya yang tidak terlalu jauh dari Indonesia terdapat berbagai alasan 

untuk memilih studi di Australia. Terlihat pada infografis 

www.studyinaustralia.gov.au, terdapat berbagai alasan pelajar memilih studi di 

Australia; Australia terkenal sebagai salah satu negara dengan kota-kota pelajar 

terbaik di dunia, banyaknya universitas ternama dengan kualitas yang tidak perlu 

dipertanyakan lagi, serta adanya jutaan alumni internasional yang berprestasi 

membuat tidak sedikit pelajar Indonesia yang ingin melanjutnkan studinya di 

Australia. Sedangkan di Brisbane sendiri merupakan salah satu kota dengan pelajar 

internasional terbanyak di Australia. Dilansir dari Mastersportal.com 2021, Brisbane 

‘menyambut’ sekitar 50,000 pelajar internasional dari berbagai negara di dunia. Hal 

tersebut juga membuat Brisbane salah satu kota multikultur di Australia. 
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Dari beberapa universitas ternama dunia yang terdapat di Australia, 

University of Queensland adalah salah satunya. Menurut The World University 

Ranking, di tahun 2021 University of Queensland termasuk dalam 100 universitas 

terbaik di dunia, tepatnya di peringkat 46. Dilansir dari website resmi University of 

Queensland, www.uq.edu.au, University of Queensland memiliki total 56,278 

mahasiswa di tahun 2020. 20,982 mahasiswa diantaranya adalah mahasiswa 

internasional dari 137 negara di seluruh dunia dengan budaya yang bebeda-beda. 

Bahkan menurut topuniversities.com University of Queensland memiliki 22,241 

mahasiswa Internasional di tahun 2021.  

University of Queensland juga telah bekerja sama dengan Indonesia dalam 

jangka waktu yang cukup Panjang. Dilansir dari global-engagement.uq.edu.au, 

University of Queensland adalah salah satu universitas internasional yang paling 

terlibat dengan Indonesia dan sampai sekarang telah bekerja sama lebih dari 50 tahun. 

University of Queensland juga memiliki hubungan dekat berbagai dengan berbagai 

lembaga pendidikan di Indonesia seperti Universitas Indonesia, Univesitas Gajah 

Mada, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan masih banyak lagi.  
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Gambar 1.2 University of Queensland 

 

(Sumber: www.uq.edu.au) 

 

Berkuliah di luar negeri yang terdengar menyenangkan, juga memiliki 

berbagai kendala. Dilansir dari artikel kerja sama Universitas Ciputra dan Riliv 2018, 

hal yang paling sering dirasakan oleh mahasiswa yang merantau adalah rasa cemas 

dengan tempat baru yang ingin mereka tuju. Perbedaan bahasa merupakan salah satu 

masalah yang cukup besar. Walaupun sudah memelajari bahasa asing selama satu 

sampai dua tahun, namun berkomunikasi dengan orang lokal secara langsung 

menjadi kesulitan tersendiri. Selain itu culture shock atau gegar budaya juga dapat 

menimbulkan rasa cemas atau bahkan depresi.  

Hal ini lah yang membuat penulis mendapatkan ide untuk melakukan 

penelitian ini. Ditambah peneliti juga peneliti mendengar cerita pengalaman tentang 

mahasiswa Indonesia yang melanjutkan studinya ke University of Queensland. Dari 

cerita pengalaman salah satu mahasiswa Indonesia yang melanjutkan pendidikannya 

di University of Queensland, Raisa Nabilla, menjadi mahasiswa Indonesia di luar 

negeri, tepatnya di Australia, bukanlah hal yang mudah. Ada hal yang perlu mereka 
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sesuaikan. Mulai dari perbedaan peraturan, kebiasaan, sampai dengan perbedaan 

budaya. 

Berbagai perbedaan tersebut terkadang cukup mengganggu kegiatan sehari 

hari mereka sebagai mahasiswa. Raisa bercerita, saat berada di salah satu acara 

perkumpulan mahasiswa di kampus, Raisa merasa bahwa ia tidak terlalu nyaman 

bergaul dengan teman sekelasnya yang berasal dari Australia. Raisa merasa hal 

tersebut terjadi karena banyak pembicaraan yang tidak sesuai dengannya, seperti 

topik pembicaraan dan lelucon. Akhirnya hal tersebut pun berlanjut sampai 

pelaksanaan kegiatan belajar di kelas. Ketika Raisa berkelompok bersama teman 

sekelas asal Australia tersebut, ia menjadi lebih tidak nyaman dalam mengerjakan 

tugas karena sering terjadinya miskomunikasi. 

Setiap manusia pasti memerlukan untuk berkomunikasi dengan sesama 

manusia, suatu kegiatan untuk berinteraksi dengan satu sama lain agar dapat bertahan 

hidup. Sering terjadinya miskomunikasi pastinya akan menjadi masalah yang 

signifikan bagi seseorang, terlebihnya bagi mahasiswa yang sering melakukan 

kegiatan belajar bersama, seperti contoh cerita pengalaman Raisa.  

 

Gambar 1.3 Mahasiswa asal Indonesia bersama Mahasiswa asal Australia di 

University of Queensland 

 

(sumber: dokumentasi pribadi) 
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Perbedaan budaya adalah hal yang cukup memengaruhi komunikasi suatu 

individu dengan individu lainnya. Liliweri (2009) mengatakan bahwa, Budaya dan 

komunikasi adalah 2 hal yang tak bisa dipisahkan, dimana setiap budaya memiliki 

cara berkomunikasi yang berbeda satu sama lain. Kebudayaan sebagai keseluruhan 

cara hidup masyarakat akan dirasakan terus menerus dari generasi ke generasi lainnya 

lewat berkomunikasi. Sementara itu, proses komunikasi yang dilakukan oleh 

seseorang tidak terlepas dari budaya utama yang mereka miliki. Setiap 

berkomunikasi, seseorang akan dipengaruhi oleh berbagai nilai, kepercayaan, 

organisasi sosial yang mereka masuki, pandangan mereka tentang dunia, persepsi 

mereka tentang diri mereka sendiri dan orang lain, dan orang-orang dari budaya 

mereka. 

Budaya tidak hanya mempengaruhi komunikasi melainkan juga memainkan 

peranannya melalui komunikasi, sehingga ketika budaya tersebut masuk dalam ranah 

komunikasi, budaya juga dipengaruhi oleh komunikasi. Dengan kata lain, budaya 

dipaksa menyesuaikan dengan berbagai aturan komunikasi yang bermain di dalam 

suatu komunitas budaya tertentu (Suryandari, 2019). 

Seperti penjelasan yang telah diberikan oleh Raisa diatas, perbedaan budaya 

adalah suatu tantangan tersendiri bagi mahasiswa asal Indonesia yang melanjutkan 

studinya di University of Queensland. Seperti yang dijelaskan oleh Mcdaniel, Porter, 

dan Samovar (2013), bahwa dengan adanya perbedaan konteks budaya, seperti high 

context culture dan low context culture, perbedaan bahasa, perbedaan ras, serta 

berbagai perbedaan lainnya, memungkinkan terjadinya culture shock (gegar budaya). 

Hal-hal tersebut memang sudah menjadi suatu bagian dari proses seseorang saat 

beradaptasi ke dalam suatu budaya baru.  

Penulis juga mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang dapat 

menunjang penulis melakukan penelitian ini. Yang pertama adalah penelitian yang 

disusun oleh Nish Belford pada tahun 2017 berjudul “International Students from 

Melbourne Describing Their Cross-Cultural Transitions Experiences: Culture Shock, 

Social Interaction, and Friendship Development” yang dimuat dalam “Journal of 

International Students Vol.7 No.3”. 
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Penelitian kualitatif ini, menganalisis tentang pengalaman gegar budaya yang 

dialami oleh mahasiswa internasional yang berada di Melbourne, Australia. 

Ditemukan bahwa semakin lama mahasiswa-mahasiswa ini berada disana, semakin 

andal juga mereka untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru mereka. Ketika 

siswa internasional menetap, mereka menjadi lebih nyaman dan akrab dengan ciri-

ciri budaya dari budaya yang ada di Australia dan mereka membangun pemahaman 

dan penyesuaian kembali dengan harapan sosial. Kemahiran bahasa juga membantu 

mereka untuk memulai dan memelihara komunikasi di antara siswa internasional dan 

meningkatkan ruang lingkup untuk penggabungan dan adaptasi budaya.  

Bahasa bukanlah masalah utama bagi sebagian besar responden karena 

mereka fasih menggunakan bahasa Inggris, tetapi semua responden memiliki 

kesulitan dalam mengatasi aksen Australia pada awalnya tetapi lama kelamaan sudah 

mulai terbiasa. Beberapa responden juga merasakan adanya diskrimininasi 

terhadapnya. 

Adanya persamaan dengan penelitian ini adalah topik penelitian yang diambil 

adalah gegar budaya yang dialami mahasiswa internasional di Australia. 

Perbedaannya ialah subjek penelitian yang dipilih. Penelitian Nish Belford ini 

memilih mahasiswa Internasional dengan etnis dan asal negara yang beragam serta 

universitas yang beragam juga, sedangkan penelitian penulis difokuskan untuk 

meneliti mahasiswa asal Indonesia yang melanjutkan studinya di Univesity of 

Queensland.  

Penelitian kedua, berjudul penelitian dengan metode kualitatif. Penelitian 

yang dibuat oleh Zuraida Henny, Christina Rochayanti, dan Isbandi di tahun 2011 ini 

dimuat dalam “Jurnal Ilmu Komunikasi Vol.9 No.1”. Dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa mahasiswa Korea yang berkuliah di Yogyakarta memiliki 

keresahan dan ketidakpastian ketika awal mereka menjalankan studinya. Banyaknya 

perbedaan komunikasi verbal dan non verbal seperti perbedaan bahasa dan perbedaan 

gestur pun memengaruhi keresahan dan ketidakpastian para mahasiswa ini.  

Walaupun para mahasiswa Korea ini sudah belajar bahasa Indonesia jauh 

sebelum tiba di Yogyakarta, namun hal tersebut berbeda saat berkomunikasi dengan 

tuan rumah. Di awal studi, mereka sering kali tidak mengerti perkataan tuan rumah 
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karena pelafalan yang terlalu cepat. Perbedaan gestur pun berperan besar dalam 

komunikasi antarbudaya ini. Contohnya ketika berkenalan mereka hanya 

menganggukkan kepala dan mengucapkan salam, sedangkan orang Yogyakarta lebih 

biasa berjabat tangan. Alhasil mahasiswa Korea ini sering dianggap kurang sopan. 

Namum kegelisahan yang ada pada awal kedatangan yang mereka alami 

lama-kelamaan tidak lagi mereka rasakan karena sudah mulai terbiasa dengan 

keadaan dan kebudayaan di Yogyakarta. Hal ini dikarenakan mereka beradaptasi 

dengan aktif bertanya kepada tuan rumah dan senior mereka yang pernah tinggal di 

Yogyakarta, mencari tahu sendiri lewat membaca buku atau internet, serta observasi 

langsung.  

Dalam proses penyesuaian diri yang dilakukan antara mahasiswa Korea dan 

tuan rumah terjadi akulturasi dan gegar budaya. Setelah hubungan terjalin dengan 

baik antara tuan rumah dengan mahasiswa Korea, hendaknya hubungan ini tetap 

dijaga dengan tetap saling menghormati perbedaan satu sama lainnya. Menghindari 

konflik dengan saling pengertian dan empati. 

Adanya persamaan dengan penelitian ini adalah penelitian komunikasi lintas 

budaya mahasiswa yang meneruskan studi di negara asing. Perbedaannya ialah subjek 

yang dipilih merupakan mahasiswa asal Korea Selatan yang berada di Yogyakarta, 

sedangkan penelitian ini memilih mahasiswa asal Indonesia yang berada di 

Queensland, Australia. 

Maka dari itu dengan banyaknya penemuan dan penjelasan mengenai 

komunikasi lintas budaya dan gegar budaya yang datanya telah penulis paparkan di 

atas, penulis  memutuskan untuk melakukan penelitian yang berjudul “FENOMENA 

GEGAR BUDAYA DALAM KOMUNIKASI LINTAS BUDAYA: STUDI PADA 

MAHASISWA INDONESIA DI UNIVERSITY OF QUEENSLAND”. Menurut 

penulis gegar budaya yang memengaruhi komunikasi lintas budaya adalah topik 

penting untuk diteliti. Karena komunikasi adalah aspek yang penting dalam 

kehidupan seseorang, terlebih lagi untuk mahasiswa yang kegiatan belajarnya 

menuntut mereka untuk berkomunikasi dengan mahasiswa lain dan hasil belajar di 

universitas akan memengaruhi masa depan mereka. 
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1.2 FOKUS PENELITIAN 

Fokus penelitian ini ialah fenomena gegar budaya dalam proses komunikasi 

lintas budaya pada mahasiswa asal Indonesia yang melanjutkan studinya di 

University of Queensland. 

 

1.3 PERTANYAAN PENELITIAN 

Dari latar belakang penelitian di atas, peneliti membuat suatu  pertanyaan, 

“Bagaimana terjadinya fenomena gegar budaya dalam proses komunikasi lintas 

budaya pada mahasiswa asal Indonesia yang melanjutkan studi di University of 

Queensland?”  

 

1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengalaman fenomena gegar 

budaya dalam proses komunikasi lintas budaya pada mahasiswa Indonesia yang 

melanjutkan studi di University of Queensland. 

 

1.5 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang akan didapatkan dari penelitian ini adalah: 

1.5.1 Manfaat Akademis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap 

kajian komunikasi lintas budaya. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini memberikan analisis ilmiah, kritik, dan saran mengenai fenomena 

gegar budaya dalam komunikasi lintas budaya, khususnya dalam fenomena gegar 

budaya dalam komunikasi lintas budaya yang dialami oleh pelajar Indonesia yang 

melanjutkan studi di University of Queensland. 

1.5.3 Manfaat Sosial 

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan dalam mengenalisa 

fenomena gegar budaya dalam komunikasi lintas budaya kepada masyarakat 

Indonesia yang ingin melanjutkan studinya di luar negeri, tepatnya di Australia.  

 



 20 

Sydney Azzahra, 2022 

FENOMENA GEGAR BUDAYA DALAM KOMUNIKASI LINTAS BUDAYA: STUDI PADA MAHASISWA 

INDONESIA DI UNIVERSITY OF QUEENSLAND 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Komunikasi 

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id] 

 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan dalam proposal penelitian ini sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB I berisi tentang signifikansi penelitian, fokus penelitian, pertanyaan penelitian, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

BAB II berisi tentang kajian-kajian terdahulu yang memiliki topik masalah yang 

serupa dengan topik yang diambil oleh peneliti, serta berisi tentang konsep konsep 

dasar yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini dan kerangka berpikir 

penelitian. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

BAB III  berisi tentang metode penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan 

data, metode analisis data, teknik keabsahan data, serta waktu dan tempat penelitian. 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

BAB IV berisi tentang ini akan berisi tentang pembahasan dari penelitian yang 

diambil dan menguraikan analisis penelitian secara umum dan mendalam mengenai 

hasil yang diperoleh oleh peneliti, yaitu FENOMENA GEGAR BUDAYA DALAM 

KOMUNIKASI LINTAS BUDAYA: STUDI PADA MAHASISWA INDONESIA 

DI UNIVERSITY OF QUEENSLAND 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

BAB V akan berisi tentang kesimpulan dan saran penelitian berdasarkan pembahasan 

serta analisis yang telah dilakukan oleh peneliti. 
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DAFTAR PUSTAKA 

Berisi judul buku, jurnal terakreditasi, jurnal internasional, website, dan bahan-bahan 

lainnya yang mendukung penelitian ini serta dilengkapi dengan tahun terbit, nama 

pengarang, dan informasi seputar berbagai sumber yang digunakan. 
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