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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Kualitas pendidikan yang belum merata di Indonesia mendorong 

individu-individu yang berasal dari luar Jawa memilih untuk kuliah di 

Pulau Jawa, dan individu-individu tersebut seringkali disebut dengan 

mahasiswa perantauan Individu-individu tersebut pada awal 

kehidupannya di tempat rantau akan mengalami masalah 

ketidaknyamanan terhadap lingkungan barunya yang kemudian akan 

berpengaruh baik secara fisik maupun emosional (Devinta & 

Hendrastomo, 2015). Hal tersebut antara lain disebabkan karena 

perbedaan bahasa, adat istiadat, tata cara dalam berhubungan atau 

berkomunikasi. Contoh: kesulitan mahasiswa perantau untuk memahami 

bahasa Jawa, adat istiadat masyarakat Jawa, dan sikap dalam bertutur 

kata. 

Salah satu upaya mahasiswa perantau untuk mengatasi 

ketidaknyamanan terhadap lingkungan adalah melalui komunikasi yang 

efektif. Komunikasi adalah bagian penting dan integral, yang otanpanya 

tidak ada seorang pun dapat bertahan hidup. Komunikasi verbal dan non-

verbal dimulai sejak lahir dan tidak berakhir sampai mati. Komunikasi 

tersebut tidak hanya untuk transmisi informasi dan pengetahuan satu 

sama lain, tetapi juga untuk saling berhubungan dengan sesama manusia 

(Bello, 2017). DeVito (2017) juga mengungkapkan bahwa komunikasi 

penting dalam kehidupan manusia terkait untuk belajar (to learn), untuk 
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berhubungan (to relate), untuk mempengaruhi (to influence), untuk 

bermain (to play) dan untuk menolong (to help). Ramaraju (2012) juga 

menekankan pentingnya mengembangkan komunikasi interpersonal di 

konteks globalisasi dan privatisasi karena telah terjadi pergeseran di 

dunia industri dari yang berorientasi ekonomi ke orientasi pelayanan. 

Wulandari (2014) mengungkapkan pentingnya komunikasi karena 

banyaknya kegagalan dalam interaksi sosial disebabkan oleh buruknya 

kemampuan komunikasi.  

Hasil wawancara untuk identifikasi masalah dengan tiga orang 

mahasiswa perantauan pada tanggal 12 Februari 2018 mengungkapkan 

adanya kesulitan yang mereka hadapi terkait penyesuaian diri mereka. 

Hal tersebut diperparah dengan kemampuan komunikasi mereka yang 

kurang baik, khususnya kurang bisa mengerti dan memahami bahasa 

Jawa. Meski mahasiswa perantauan ini menggunakan bahasa Indonesia, 

namun orang-orang di lingkungan banyak yang menggunakan bahasa 

Jawa. Selain itu, gaya berbicara (intonasi dan volume suara) juga 

seringkali menjadi sumber kesalah pahaman. Mahasiswa perantauan 

tersebut juga mengungkapkan kesulitan untuk menyampaikan apa yang 

dipikirkan atau dirasakan karena bingung apakah hal tersebut sesuai 

dengan norma atau tidak. Misalnya, orang Batak cenderung langsung 

pada pokok permasalahan (to the point), sementara orang Jawa 

cenderung basa-basi. Ketiga mahasiswa perantauan tersebut juga 

mengungkapkan sumber permasalahan mereka pada dasarnya terkait 

komunikasi dengan orang lain atau komunikasi interpersonal.  
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Komunikasi interpersonal merupakan pengiriman pesan-pesan 

dari seseorang dan diterima oleh orang lain atau sekelompok orang 

dengan efek dan umpan balik secara langsung (DeVito, 2017). 

Komunikasi interpersonal yang efektif dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

seperti konsep diri, persepsi, antraksi interpersonal, dan faktor sosial 

(Rakhmat, 2012). Selanjutnya, pada penelitian difokuskan pada konsep 

diri. 

Konsep diri merupakan bagian penting dari kepribadian, yaitu 

sebagai penentu bagaimana seseorang bersikap dan bertingkah laku. Jika 

manusia memandang dirinya tidak mampu, tidak berdaya dan hal-hal 

negatif lainnya, ini akan mempengaruhi dia dalam berusaha. Konsep diri 

menjadi sangat mempengaruhi kepribadian seseorang, dengan konsep 

diri yang dimiliki, setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang 

didasarkan pada konsep yang dibentuknya untuk tampil dan bertingkah 

laku sesuai dengan konsep dirinya (Wulandari, 2014).  

Hasil wawancara untuk identifikasi masalah dengan tiga orang 

mahasiswa perantauan pada tanggal 12 Februari 2018 juga 

mengungkapkan adanya konsep diri yang bervariasi di antara mahasiswa 

perantauan. Seorang mahasiswa perantauan merasa percaya diri dengan 

dirinya dan asalnya, merasa mampu beradaptasi dan merasa berharga; 

sementara dua orang mahasiswa perantauan lainnya merasa kurang 

percaya diri, khususnya terkait dengan tampilan fisik dan logat bahasa 

yang yang dimiliki. Selain itu, perbedaan kebiasaan juga membuat 

mereka kurang percaya diri dan kebingungan dalam memberikan respon. 

Akibatnya, dua mahasiswa tersebut cenderung membatasi diri dalam 
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pergaulan, dan cenderung memilih bergaul dengan orang-orang yang 

berasal dari daerah yang sama atau sama-sama perantauan. 

Yunnanto & Dewi (2017) mengungkapkan ada hubungan yang 

signifikan antara konsep diri dengan komunikasi interpersonal pada 

mahasiswa FIP UNESA. Semakin tinggi nilai konsep diri maka semakin 

tinggi komunikasi interpersonal pada mahasiswa. Sofwan & Edwina 

(2016) juga mengungkapkan bahwa ada hubungan positif yang sangat 

signifikan antara konsep diri dengan komunikasi interpersonal yang 

efektif antara ibu dan anak. Semakin tinggi konsep diri maka semakin 

efektif komunikasi interpersonal ibu dan anak. Pratidina (2015) 

menunjukkan ada hubungan positif yang sangat signifikan antara konsep 

diri dengan kemampuan komunikasi interpersonal pada remaja. Semakin 

positif konsep diri maka semakin baik kemampuan komunikasi 

interpersonal pada remaja. Besarnya pengaruh konsep diri terhadap 

kemampuan komunikasi interpersonal pada remaja sebesar 39%. 

Wulandari (2014) juga menunjukkan ada hubungan positif yang sangat 

signifikan antara konsep diri dengan keefektivan komunikasi 

antarpribadi. Semakin baik konsep diri maka semakin tinggi keefektivan 

komunikasi antrapribadi. 

Beberapa hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa konsep diri 

berhubungan positif dengan komunikasi. Meski demikian, terdapat 

beberapa perbedaan dari penelitian-penelitian tersebut terutama berkaitan 

dengan subjek dan lokasi penelitian. Pada penelitian terdahulu, subjek 

penelitian antara lain mahasiswa umum (Yunanto & Dewi, 2017), siswa 

SMA (Sofwan & Edwina, 2016 dan Pratidina, 2015) dan anggota 
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komunitas (Wulandari, 2014), sementara penelitian yang akan dilakukan 

menggunakan mahasiswa perantauan. Lokasi penelitian terdahulu di 

Surabaya (Yunnanto & Dewi, 2017), Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Sofwan & Edwina, 2016), dan Bandung (Wulandari, 2014), sementara 

penelitian yang akan dilakukan dilaksanakan di Semarang. Selain itu, 

jika pada penelitian terdahulu komunikasi interpersonal lebih spesifik, 

misalnya antar mahasiswa (Yunnanto & Dewi, 2017), ibu dan anak 

(Sofwan & Edwina, 2016), antar remaja (Pratidina, 2015), dan antar 

anggota komunitas (Wulandari, 2014), sementara pada penelitian ini 

komunikasi intepersonal ditujukan antara mahasiswa perantauan dengan 

orang lain secara umum. Dengan demikian, pembaharuan dalam 

penelitian ini adalah penggunaan mahasiswa perantauan sebagai subjek 

penelitian.  

Berdasarkan penjabaran di atas, maka muncul pertanyaan 

“Apakah ada hubungan antara konsep diri dengan komunikasi 

interpersonal pada mahasiswa perantauan?” 

 

B. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui hubungan antara konsep diri dengan komunikasi 

interpersonal pada mahasiswa perantauan. 
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C. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan menambah bukti 

empiris mengenai hubungan antara konsep diri dengan komunikasi 

interpersonal pada mahasiswa perantauan sehingga Ilmu Psikologi 

Perkembangan dan Psikologis Sosial semakin berkembang. 

 

2. Manfaat Praktis  

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberikan 

informasi dan referensi untuk meningkatkan kemampuan komunikasi 

interpersonal pada mahasiswa perantauan, khususnya terkait konsep 

diri. 

  

 

 

 


