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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Papua yang artinya adalah tanah di kaki langit barat adalah 

pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland di Denmark.  

Pulau yang bentuknya menyerupai seekor burung besar ini 

merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia (dalam Paharizal 

& Yuwono, 2016, h. 11,17). Luas wilayahnya lebih tiga kali luas 

pulau Jawa, dengan kekayaan alam yang juga berlimpah seperti 

hutan, perkebunan, pertanian, perikanan dan pertambangan. 

Meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang bernilai 

ekonomis dan strategis yang melimpah, rakyat Papua tidak 

sepenuhnya merasa dapat menikmatinya (Seri Analisis Pembangunan 

Wilayah Provinsi Papua,  2015). Hal ini terjadi karena kualitas 

sumber daya manusia di Papua yang masih rendah, dengan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) kurang dari 60. Hingga saat ini IPM di 

Papua tercatat sebesar 57,25 (BPS Provinsi Papua, 2016). 

Upaya untuk meningkatkan dan memeratakan pendidikan 

untuk masyarakat Papua saat ini dilakukan berbagai upaya oleh 

pemerintah maupun yayasan swasta, diantaranya melalui program 

Afirmasi Pendidikan Menengah (Adem) dan beasiswa pendidikan 

melalui Yayasan Binterbusih (Bina Teruni Bumi Cendrawasih). 

Melalui program beasiswa tersebut anak asli Papua berkesempatan 
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untuk dapat melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di 

Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Magelang, Banten dan Bali. 

Rata-rata siswa Sekolah Menengah Atas berusia antara 16 

hingga 18 tahun. Dalam sudut pandang perkembangan, usia 16 

hingga 18 tahun termasuk dalam masa remaja. Pedoman umum yang 

digunakan di Indonesia sebagai batasan usia remaja adalah 11 tahun 

hingga 24 tahun dan belum menikah (Sarwono, 2016, h. 18). Pada 

masa ini, siswa harus melakukan penyesuaian dalam berbagai hal 

yang salah satunya adalah mengembangkan hati nurani, tanggung 

jawab, moralitas dan nilai-nilai yang sesuai dengan lingkungan dan 

kebudayaan serta memecahkan problem-problem nyata dalam 

pengalaman sendiri dan dalam kaitannya dengan lingkungan 

(Carballo dalam Sarwono, 2016, h. 19). Proses menyesuaikan diri 

individu dengan lingkungan di sekitarnya lebih dikenal dengan istilah 

penyesuaian sosial.   

Penyesuaian sosial menurut Schneiders (dalam Susilowati, 

2013) adalah kemampuan individu untuk berinteraksi secara sehat 

dan efektif terhadap hubungan, situasi serta kenyataan sosial yang 

ada, sehingga dapat mencapai kehidupan sosial yang menyenangkan 

dan memuaskan. Chaplin (dalam Susilowati, 2013) mengartikan 

penyesuaian sosial sebagai suatu perjalinan secara harmonis suatu 

relasi dengan lingkungan sosial, serta mempelajari tingkah laku yang 
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diperlukan atau mengubah kebiasaan yang ada sedemikian rupa 

sehingga cocok bagi suatu masyarakat sosial.  

Proses penyesuaian sosial tersebut juga dipengaruhi oleh 

beberapa faktor (Kartono dalam Agustin, 2007), diantaranya adalah 

kondisi fisik; konsep diri; kematangan taraf pertumbuhan dan 

perkembangan; determinan psikologis; kondisi lingkungan dan alam 

sekitar; serta adat istiadat, norma-norma sosial, kepercayaan dan 

kebudayaan. Faktor yang terakhir ini merupakan faktor yang 

mengatur perilaku individu dalam lingkungannya. Individu akan 

berusaha menyesuaikan diri dengan adat istiadat, norma, kepercayaan 

dan kebudayaan agar dapat diterima oleh lingkungan sosialnya. 

Namun hal tersebut tidaklah mudah bagi individu yang keluar 

dari lingkungan asalnya dan berada di lingkungan yang baru, 

sehingga individu tersebut harus kembali menyesuaikan dirinya 

dengan lingkungan baru tersebut. Dalam situasi seperti ini, individu 

dapat mengalami kekagetan terhadap budaya yang baru, atau yang 

biasa disebut dengan gegar budaya (culture shock). 

Gegar budaya menurut Oberg (dalam Bochner, 2003).  

merupakan reaksi yang dimunculkan individu ketika berada dalam 

lingkungan yang asing untuknya. Furnham dan Bochner (dalam 

Devinta, Hidayah & Hendrastomo, 2015)  berpendapat bahwa 

penyebab dari gegar budaya, yaitu kehilangan tanda-tanda yang biasa 

dikenali seperti ekspresi wajah maupun kebiasan-kebiasaan yang 
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sering dilakukan, perbedaan bahasa, dan krisis identitas diri. Hal ini 

biasanya muncul pada hari-hari pertama hingga enam bulan individu 

berada di lingkungan yang baru, apabila gegar budaya masih terus 

berlanjut dapat menyebabkan individu mengalami stres (Hammersle 

& Atkinson, dalam Pujiriyani & Ryanti, 2010) 

Dalam International Journal of Humanities and Social 

Science, terdapat penelitian mengenai Academic and Social 

Adjustment of Arab Fullbright Student in American Universities, 

dimana hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa 

berpindahnya siswa Arab dari negara aslinya ke Amerika membuat 

mereka mengalami berbagai permasalahan yang disebabkan oleh 

adanya perbedaan bahasa, budaya, dan nilai yang mereka percaya, 

sehingga membuat mereka mengalami kesulitan dalam melakukan 

penyesuaian sosial (Al-Hattami & Al-Ahdal, 2014). Perbedaan 

budaya yang terjadi, menurut Xia (2009) dapat menyebabkan 

terjadinya gegar budaya, dengan gejala yang ditimbulkan adalah 

perasaan tak biasa yang dapat berdampak menjadi stress psikologis, 

seperti depresi, timbulnya kecemasan dan perasaan tak berdaya. 

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Novianti, Warisini & 

Suriyanto (2009) di Yogyakarta pada mahasiswa Program Studi Ilmu 

Keperawatan, Fakultas Kedoktaran UGM yang berasal dari 

Banjarnegara (Jawa Tengah), Cirebon dan Serang (Jawa Barat), Batu 

Sangkar (Sumatera Barat), Sintang (Kalimantan Barat), dan Sumba 
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Timur (Nusa Tenggara Timur) menunjukkan bahwa responden yang 

berasal dari daerah yang paling jauh memiliki peluang lebih besar 

untuk mengalami gegar budaya. Responden yang berasal dari Sumba 

Timur memiliki skor gegar budaya yang tertinggi dibandingkan 

dengan responden yang berasal dari Cirebon. Keadaan tersebut terjadi 

karena secara area budaya, Cirebon masih termasuk dalam 

kebudayaan Jawa, karena masyarakatnya masih menggunakan 

budaya Jawa dalam  kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan survey yang peneliti lakukan pada tanggal 8 

Januari 2017 terhadap 37 siswa Papua yang tinggal di Magelang, 

menunjukan bahwa siswa-siswa tersebut mengalami permasalahan-

permasalahan akibat kesulitan dalam penyesuaian sosial di 

lingkungan yang baru. Permasalahan tersebut diantaranya, kesulitan 

dalam mengerti bahasa daerah dimana siswa Papua sering merasa 

tersinggung ketika siswa asli Magelang berbicara dengan 

menggunakan bahasa daerah yang kemudian membuat siswa Papua 

menarik diri dari pergaulan dengan siswa asli Magelang dan 

akibatnya timbulah gap antara siswa Papua dan siswa asli Magelang. 

Selain itu, perbedaan budaya juga sering menimbulkan 

kesalahpahaman yang menyebabkan perkelahian antara siswa Papua 

dan siswa Magelang. Permasalahan-permasalahan yang dialami siswa 

Papua tersebut tidak jarang membuat mereka menjadi merasa ingin 

pulang ke kampung halaman (homesick). Dari semua permasalahan di 
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atas yang terparah adalah siswa yang sangat sulit untuk melakukan 

penyesuaian, sehingga pada akhirnya siswa jatuh sakit dan terpaksa 

untuk dipulangkan ke Papua. 

Peneliti juga melakukan wawancara pada tanggal 10 Januari 

2017, pukul 12:24 WIB dengan salah seorang pengelola asrama siswa 

Papua, terdapat beberapa peristiwa yang sering menimbulkan 

perselisihan antara para siswa Papua dengan teman sebaya yang 

berasal dari Jawa atau masyarakat sekitar lainnya adalah masalah 

volume bicara. Siswa Papua yang memiliki nada bicara keras 

berhadapan dengan masyarakat asli Jawa yang memiliki nada bicara 

lebih halus, kemudian perbedaan bahasa juga menjadi pemicu 

kesalahpahaman yang menimbulkan pertikaian diantara kedua belah 

pihak. Selain itu, dalam pergaulan di sekolah pun siswa Papua kurang 

terbuka terhadap siswa asli Jawa, dimana siswa Papua hanya mau 

bermain dan berteman dengan siswa Papua saja, sehingga hal ini 

menimbulkan kesenjangan antara siswa Papua dan siswa asli Jawa. 

Kesenjangan yang terjadi juga sering membuat siswa Papua ingin 

kembali ke daerah asalnya (merasa homesick). 

Hasil survey dan wawancara tersebut diperkuat pula oleh 

wawancara yang peneliti kembali lakukan pada tanggal 6 Oktober 

2017, pukul 20.00 dengan dua siswa asrama Papua yang berada di 

Magelang. Hasil wawancara tersebut menunjukan bahwa siswa Papua 

kurang mampu untuk memenuhi aspek-aspek penyesuaian sosial 
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seperti yang diungkapkan oleh Runyon dan Haber (dalam Artha & 

Supriyadi, 2013), dimana mereka kurang mampu mengubah persepsi 

mereka sesuai dengan realitas kehidupan yang dijalani saat ini, 

dimana mereka masih ingin budaya aslinya dijalankan di Magelang 

karena menurut mereka Indonesia itu satu tetapi mengapa budayanya 

harus dibedakan. Kemampuan mereka dalam menghadapi masalah 

yang terjadi dalam kehidupannya pun tidak berlangsung dengan baik, 

dua siswa Papua yang peneliti wawancara mengungkapkan bahwa 

banyak teman mereka yang terpaksa dipulangkan karena mengalami 

masalah selama di Magelang bahkan sampai jatuh sakit. Salah satu 

subyek yang peneliti wawancara pun sempat jatuh sakit dan sempat 

dipulangkan ke Papua untuk proses penyembuhan.  

Selain itu, kemampuan mengelola emosi dari Siswa Papua di 

Magelang juga kurang baik, kedua subyek mengungkapkan hal yang 

sama bahwa ketika mereka kesal mereka akan mengeluarkan emosi 

mereka tersebut dengan kemarahan dan teriakan. Bahkan salah satu 

subyek mengungkapkan bahwa dirinya pernah terlibat suatu 

kesalahpahaman dengan pengurus asrama, karena kesalahpahaman 

tersebut dia sempat “kabur” selama satu minggu dari asrama. 

Hubungan interpersonalnya dengan siswa Magelang pun tergolong 

kurang harmonis karena siswa Papua masih merasa kurang nyaman 

ketika menjalin pertemanan dengan siswa Magelang karena mereka 

merasa siswa Magelang kurang dapat menghargai budaya dan 
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keberadaan mereka dengan masih berbicara dengan bahasa daerah 

Magelang.  

Berdasarkan pendalaman peneliti terhadap permasalahan yang 

terjadi, hal tersebut dapat terjadi karena para siswa Papua perantau ini 

merasa bingung terhadap perbedaan-perbedaan yang terjadi, seperti 

perbedaan gaya bicara, dimana cara bicara yang biasa dilakukannya 

dianggap kasar dan tidak sopan oleh siswa asli Magelang. Perbedaan 

ekspresi ketika mengungkapkan sesuatu, seperti ekspresi marah juga 

membuat para siswa Papua terganggu, karena saat marah siswa asli 

Magelang lebih memilih untuk menyembunyikan perasaannya dan 

menunjukan sikap diam dengan wajah tersenyum, berbeda dengan 

kebiasaan siswa Papua yang lebih berani dalam mengekspresikan 

rasa marahnya.  

Perbedaan bahasa juga seringkali menimbulkan perselisihan 

akibat kesalahpahaman yang terjadi. Siswa Papua yang tidak 

mengerti bahasa Jawa merasa tersinggung saat siswa asli Magelang 

menggunakan bahasa Jawa untuk berkomunikasi. Banyaknya 

perbedaan yang terjadi ketika siswa Papua merantau ke Magelang, 

baik perbedaan budaya, bahasa, norma dan kebiasaan yang dilakukan 

membuat siswa Papua sulit untuk memenuhi aspek-aspek yang 

diperlukan dalam melakukan penyesuaian sosial terhadap lingkungan 

barunya, dimana seperti yang telah peneliti ungkapkan di atas bahwa 

siswa Papua kurang dapat mengubah persepsinya terhadap realitas 
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hidup yang saat ini dijalaninya, kurang mampu menghadapi stress 

dan kecemasannya dengan baik, kurang mampu mengelola emosi 

dengan baik dan kurang dapat membangun hubungan interpersonal 

yang baik sehingga mereka sering merasa ingin pulang ke kampung 

halamannya. 

Berdasarkan data dan permasalahan yang peneliti peroleh, 

ketika siswa Papua merantau ke Magelang mereka memiliki harapan 

untuk dapat mengenyam pendidikan dan lulus dengan hasil yang 

memuaskan di Magelang. Dalam proses pelaksanaan pendidikan 

tersebut, harapan siswa Papua tidak berjalan dengan baik, karena 

siswa Papua mengalami kesulitan dalam  mengubah persepsinya 

sesuai kenyataan hidup di Magelang, mengatasi stres dan kecemasan 

yang terjadi dalam hidupnya, menggambarkan dirinya secara positif, 

kurang mampu mengontrol emosinya dengan baik dan menjalin relasi 

dengan baik di Magelang, sebagai akibat dari kekagetan budaya yang 

terjadi, sehingga banyak siswa yang tidak berhasil menempuh 

pendidikannya karena sakit dan harus dipulangkan ke Papua. Hal 

tersebut menimbulkan pertanyaan apakah ada hubungan antara gegar 

budaya dengan penyesuaian sosial, peneliti tertarik untuk membuat 

penelitian dengan judul “Hubungan Gegar Budaya dengan 

Penyesuaian Sosial Siswa Papua”.  
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empirik 

hubungan gegar budaya (culture shock) dengan penyesuaian sosial 

siswa Papua. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat 

memberikan kontribusi positif bagi berkembangnya ilmu, 

khususnya psikologi sosial. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat menjadi referensi dikemudian hari , 

khususnya dalam membantu memahami hubungan gegar budaya 

(culture shock) dengan penyesuaian sosial dalam lingkungan 

sekolah. 




