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Abstract 

Due to the lack of education in Indonesia, many students have to migrate 

to achieve a proper education. The migration encourage the overseas student to 

adapt in a different culture caused by Indonesia as a pluralistic country. 

Intercultural communication becomes important to be learned because 

understanding cultural differences often encounters challenges such as cultural 

shocks. Culture shock happens to almost every student when they adapt to a new 

environtment and intercultural transition. It could leads to a problematic 

intercultural communication that stems from different ways that a message is 

composed, transmitted, and interpreted, each of which is influenced by an array 

of factors such as language competency, personality, social sensitivity, cultural 

norms, values, stereotypes, and the communication situation. Language and 

communication behaviors are important markers of group membership and 

cultural identity. Communication accommodation is then present to explain the 

adaptation process in these cultural differences. Accommodation Communication 

is an adaptation process that involves convergence and divergence. 

This research was conducted to analyze the experience of communication 

accommodation that occurred in UNS students from Bengkulu. Accommodation 

Communication is an adaptation process that involves convergence and 

divergence. The sampling technique is purposive sampling. The data collection 

technique used in this study was in-depth interviews.  From the interview results, 

the validity was then tested using data triangulation. This research limits itself to 

direct information (face-to-face communication). 

The results showed that UNS students from Bengkulu took the act of 

accommodation communication in communicating their cultural identity in the 

form of convergence and divergence actions. UNS students from Bengkulu strive 

for convergence to a certain level by imitating the accent, intonation, and 

language used by local cultural groups. On the other hand, UNS students from 

Bengkulu also try to maintain their cultural identity by still using their accent, 

intonation, and native language at certain times.  

Keywords : Intercultural Communication, Accomodation Communication, 

Convergence, Divergence, Cultural Identity.  

 

 



Pendahuluan 

Negara Indonesia memiliki budaya yang beragam. Apalagi Indonesia 

merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dimana sejauh ini Indonesia 

memiliki 6 agama yang diakui, 300+ etnik, 348+ bahasa, 1800+ pulau, dan 34 

provinsi yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Dengan begitu, 

Indonesia sebagai negara yang majemuk memiliki kekayaan alam dan budaya 

yang luar biasa. 

Kemajemukan negara Indonesia pun tidak hanya dilatarbelakangi oleh 

permasalahan ras, etnis, suku, agama dan Bahasa saja namun juga permasalahan 

kependudukan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 (dalam Puspita, 

2017:1) menerangkan bahwa pengelompokkan suku di Indonesia memiliki jumlah 

yang tidak sepadan. 

Berdasarkan blog.ruangguru.com, ada 6 permasalahan kependudukan yang 

terjadi di Indonesia, yaitu : 

1. Persebaran penduduk yang tidak merata. 

2. Jumlah penduduk yang besar. 

3. Pertumbuhan penduduk yang tinggi 

4. Kualitas penduduk rendah 

5. Tingginya tingkat ketergantungan  

6. Kepadatan penduduk  

 
Dilihat dari jumlah penduduknya, Indonesia termasuk negara terbesar 

keempat setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat. Kepadatan di 34 Provinsi 

pun belum merata. Berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 

2015 jumlah penduduk Indonesia pada 2020 sebanyak 268 juta jiwa. Pulau Jawa 

mendominasi sekitar 46 persen jumlah populasi di Indonesia. Ketidakseimbangan 

kepadatan penduduk ini mengakibatkan ketidakmerataan pembangunan baik fisik 

maupun non fisik yang selanjutnya mengakibatkan keinginan untuk pindah 

semakin tinggi. Tidak heran jika Pulau Jawa menjadi tujuan orang-orang 

melakukan migrasi karena Pulau Jawa merupakan pusat perekonomian, pusat 

pendidikan, pusat pemerintahan dan pusat kegiatan sosial ekonomi lainnya.  

Perpindahan tersebut terjadi pada calon mahasiswa asal Bengkulu untuk 

melanjutkan pendidikan di perantauan tanah Jawa dikarenakan mereka tidak 



mampu mendapatkan pendidikan yang baik dengan fasilitas yang mumpuni di 

daerah asal mereka. Namun, perbedaan latar belakang antara budaya Bengkulu 

dan Jawa menimbulkan hambatan dan gegar budaya saat mahasiswa asal 

Bengkulu pertama kali berjumpa dengan kebudayaan di Solo. Masyarakat 

Bengkulu itu sendiri terkenal dengan nada bicara yang tinggi, suara yang lantang 

dan kecepatan bicaranya sehingga masyarakat Solo yang sopan dan lemah lembut 

membuat mahasiswa asal Bengkulu kesulitan untuk berinteraksi. Bahasa juga 

menjadi penghambat interaksi diantara mereka. Pada akhirnya, hal tersebut 

menimbulkan kurangnya pemahaman akan perbedaan antar budaya. Padahal, 

Pawito (2007:66) menyebutkan bahwa dalam prinsip interaksi simbolik, 

komunikasi disebut sebagai suatu proses menuju interaksional yang bersifat 

konvergensif untuk mencapai pengertian bersama (mutual understanding) 

diantara para partisipan komunikasi.  

Ketika seseorang berinteraksi dengan kelompok masyarakat dari 

kebudayaan lain, pada dasarnya mereka membawa identitas budaya masing-

maisng. Identitas tersebut dapat berupa bahasa, dialek ataupun perilaku. Tidak ada 

yang salah dengan identitas manapun yang dibawa dan seharusnya antar identitas 

budaya tidak perlu merendah ketika berhadapan dengan budaya lain. Namun, 

kenyataannya, sering terjadi pada suatu kelompok kebudayaan yang merasa tidak 

percaya diri dengan bahasa dan dialeknya. Mereka cenderung mengurangi bahkan 

menghilangkan bahasa dan dialeknya ketika berinteraksi dan bergaul sehari-hari 

dengan kelompok kebudayaan lain. Dalam hal ini mengakibatkan suatu proses 

akomodasi, dimana kelompok budaya yang merasa lebih rendah dan tidak percaya 

diri kemudian mengakomodasikan kelompok budaya lain yang dianggap lebih 

tinggi.  

Pada penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah Mahasiswa 

UNS asal Bengkulu dengan alasan perbedaan budaya yang sangat bertolak 

belakang antara etnis Bengkulu dan Solo. Selain itu, pengalaman adalah bersifat 

subjektif dimana subjektivitas tersebut selayaknya dihargai sebagai suatu jenis 

pengetahuan yang penting. Penelitian ini akan meneliti bagaimana proses 



akomodasi komunikasi yang terjadi dalam upaya Mahasiswa UNS asal Bengkulu 

mengomunikasikan identitas kulturalnya.  

 

Perumusan Masalah 

a. Bagaimana proses akomodasi komunikasi yang dilakukan oleh Mahasiswa 

UNS asal Bengkulu ?  

b. Bagaimana proses Mahasiswa UNS asal Bengkulu mengomunikasikan 

identitias budaya? 

 

Tinjauan Pustaka 

1. Komunikasi Antarbudaya 

Budaya sering dikatakan sebagai inti pembahasan dalam komunikasi 

antarbudaya. Menurut Martin dan Nakayama, komunikasi antarbudaya berfokus 

pada bagaimana budaya mampu membedakan sebuah kelompok dengan satu dan 

yang lainnya. Karena setiap kelompok budaya itu berbeda, maka yang menjadi 

tantangan dalam komunikasi antarbudaya ialah bagaimana sebuah kelompok 

budaya mampu menegosiasikan perbedaan dan persamaan budaya yang ada 

kepada kelompok yang lain. Itulah mengapa budaya disebut sebagai inti dari 

komunikasi antarbudaya. 

Edward T. Hall (dalam Mulyana, 2010:6) juga mengungkapkan bahwa 

“budaya adalah komunikasi, komunikasi adalah budaya”. Para ilmuwan pun 

mengakui bahwa komunikasi dan budaya adalah hal yang tidak dapat terpisahkan 

karena komunikasi dan budaya itu mempunyai hubungan yang timbal balik 

dimana budaya menjadi bagian dari komunikasi dan komunikasi itu menentukan, 

memelihara, mengembangkan dan mewariskan budaya. 

Gudykunst dan Kim (dalam Mulyana 2010:65) mendefinisikan 

komunikasi (antarbudaya) sebagai proses transaksional, simbolik yang melibatkan 

pemberian makna antara orang-orang (dari budaya yang berbeda). Dengan kata 

lain, kita harus menganggap orang-orang berbeda kebudayaan yang terlibat dalam 

komunikasi dengan kita itu sebagai orang yang aktif, memiliki jiwa, nilai, 

perasaan, harapan, minat, kebutuhan, dan lain-lain, sama halnya dengan diri kita. 



Dalam berkomunikasi dengan orang berbeda budaya, kita harus selalu menahan 

diri untuk tidak menilai mereka secara cepat, tanpa tahu bagaimana latar belakang 

mereka sebenarnya karena apa yang kita anggap baik, indah, bagus, sopan, atau 

etis belum tentu dianggap demikian oleh orang-orang dari kebudayaan lain. 

Disebutkan dalam Mulyana (2010:117) bahwa “semakin mirip latar 

belakang sosial-budaya semakin efektiflah komunikasi”. Sementara dua budaya 

yang berbeda membawa begitu banyak perbedaan, berbeda nilai, norma, sikap, 

perilaku, dan banyak hal lainnya. Sehingga wajarlah kalau dikatakan semakin 

besar perbedaan semakin susah untuk menciptakan komunikasi efektif. Bahkan 

komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan 

para pesertanya (orang-orang yang sedang berkomunikasi). Untuk mencapai 

sebuah keefektifan dalam berkomunikasi itu dibutuhkan kesamaan dalam hal-hal 

tertentu seperti agama, ras, suku bangsa, bahasa, dan lain-lain. Hal tersebut terjadi 

untuk mendorong orang-orang untuk saling tertarik dan pada akhirnya 

dikarenakan kesamaan tersebut, tercapailah sebuah komunikasi yang efektif. 

Terkhusus pada kesamaan bahasa, hal tersebut akan membuat orang-orang yang 

berkomunikasi lebih mudah mengerti dibandingkan dengan orang yang tidak 

mengerti bahasa yang sama. 

2. Identitas Kultural 

Dalam buku Bahasa dan Identitas Budaya (2006), Budi santoso 

menjelaskan bahwa identitas yang dimiliki oleh seorang individu dapat berupa 

identitas personal (personal identity) dan identitas sosial (social identity). Identitas 

personal ialah identitas diri sendiri yang dapat diperoleh dari mengidentifikasi diri 

sendiri atau atas dasar penilaian orang lain. Sedikit berbeda dengan identitas 

personal, Giles & Johnson (1987 dalam Santoso 2006:45) menjelaskan bahwa 

identitas sosial merupakan suatu pengetahuan dan pengakuan diri individu sebagai 

anggota suatu kelompok serta pengakuan kelompok kepada individu tersebut 

sebagai anggotanya. 

Collier (1994 dalam Iskandar 2004:121) Identitas budaya terjadi ketika 

sebuah kelompok (a) mencipta sistem simbol budaya yang digunakan, makna 

yang diberikan pada simbol dan gagasan tentang apa yang dipandang layak dan 



tidak layak; dan juga (b) memiliki sejarah dan mulai menurunkan simbolsimbol 

dan norma-norma kepada anggota barunya. Identitas budaya merupakan karakter 

khas dari sistem komunikasi kelompok yang muncul dari situasi tertentu. 

Collier juga mengatakan bahwa dari perspektif komunikasi, identitas 

budaya dinegosiasikan, dicipta bersama, diperteguh dan ditantang melalui 

komunikasi. Berbeda dengan perspektif psikologi sosial yang memandang 

identitas sebagai karakteristik dan kepribadian seseorang, serta diri sebagai pusat 

peran dan praktek sosial; perspektif komunikasi memandang identitas sebagai 

sesuatu yang muncul ketika pesan dipertukarkan di antara orang-orang. Jadi 

identitas ditentukan sebagai penentuan peran komunikasi antar budaya (KAB). 

Kemudian, Kim (2007 dalam Chen dan Lin 2016:3) menyebutkan bahwa 

ada tiga inti dalam memahami sebuah identitas budaya. Pertama, identitas budaya 

merupakan perwujudan individu, kategori sosial, dan system praktik komunikasi. 

Kedua, identitas budaya ialah pilihan individu atau hak kelompok. Ketiga, 

identitas budaya bersifat adaptif, berkembang, fleksibel, dapat dinegosiasikan dan 

tidak dapat dinegosiasikan, berbeda, umum, dan berlainan. 

3. Akomodasi Komunikasi 

Akomodasi didefinisikan oleh Littlejohn dan Foss (2009:222) sebagai 

bentuk bagaimana dan mengapa seseorang menyesuaikan perilaku komunikasi 

terhadap tindakan orang lain. Dalam KBBI online akomodasi diartikan sebagai 

penyesuaian sosial dalam interaksi antara pribadi dan kelompok manusia untuk 

meredakan pertentangan. Gilles (2016:2) menyebutkan bahwa akomodasi—

sebagai suatu proses—mengacu pada cara para pelaku interaksi menyesuaikan 

perilaku komunikasinya sehingga dapat mengurangi atau meningkatkan 

perbedaan sosial dan komunikatif. Akomodasi komunikasi adalah fundamental 

untuk interaksi, dan melayani dua fungsi kognitif (yang berhubungan dengan 

pengartian) dan afektif (yang berhubungan dengan suasana hati, perasaan and 

tingkah laku) utama: pertama, untuk memfasilitasi interaksi yang koheren (jelas) 

dan, kedua, untuk mengatur jarak sosial antara individu dan individu sebagai 

anggota kelompok.  



Dragojevic dkk (2016:1) menjelaskan bahwa teori akomodasi komunikasi 

berusaha untuk menjelaskan dan memprediksi bentuk penyesuaian komunikasi 

dan model bagaimana orang lain  dalam interaksi itu mempersepsikan, 

mengevaluasi, dan menanggapi mereka. 

Giles dan para koleganya (1994) dalam Littlejohn dan Foss (2009:222) 

menetapkan sebuah pengamatan umum bahwa pada teori akomodasi, pelaku 

komunikasi seringkali saling meniru perilaku lawan bicaranya dan mereka 

menyebutnya pemusatan (convergence) atau penyamaan yang bertujuan untuk 

menghindarkan ketegangan maupun konflik. Lain halnya dengan pelebaran atau 

pemisahan (divergence) yang terjadi ketika pembicara mulai melebih-lebihkan 

perbedaan mereka. Littlejohn dan Foss (2009:222) dalam hal ini menjelaskan 

bahwa penyesuaian dalam kedua bentuk konvergensi maupun divergensi telah 

dilihat dari semua aspek perilaku komunikasi seperti aksen, kecepatan, kerasnya 

suara, kosakata, tata bahasa, gerak tubuh dan fitur-fitur lainnya. 

Littlejohn dan Foss (2009:223) menjelaskan bahwa pemusatan atau 

penyesuaian seseorang dengan diri orang lain dapat menimbulkan hilangnya jati 

diri pribadi jika dilakukan secara ekstrem, hal ini dianggap sesuatu yang aneh 

bahkan mungkin tidak disetujui, dan kadang kadang seseorang melakukan 

pemusatan memilih gaya bicara atau bergerak yang beda dengan lawan bicaranya 

untuk mempertahankan jati diri dari orang tersebut.  

Divergensi menjadi berfungsi untuk memperkuat identitas kelompok 

terhadap identitas mereka yang berada di luar kelompok (Littlejohn dan Foss, 

2009:223). Morissan (2013:213) mengungkapkan hal serupa seperti di atas dan 

hal ini disebut sebagai metode penghalangan diri (self-handicapping method) 

yang membebaskan suatu anggota kelompok dari tanggung jawab karena telah 

melanggar norma sosial tertentu yang tidak terlalu dikenalnya. 

Metodologi 

 Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif dimana hasil dari penelitian ini berbentuk data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Teknik 



pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam (indepth 

interview). Wawancara mendalam dilakukan dengan cara bertemu dengan 

informan secara langsung pada lokasi yang sudah disepakati kemudian memulai 

sesi tanya jawab sesuai dengan pedoman wawancara (interview guide).  

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling atas dasar tujuan 

penelitian dimana orang-orang yang dipilih akan diseleksi dengan kriteria tertentu. 

Subyek penelitian ini adalah Mahasiswa UNS asal Bengkulu yang mencakup 

empat angkatan yaitu angkatan 2016, 2017, 2018, dan 2019 yang masih aktif 

berkuliah dan memenuhi kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti. Tujuan 

pengambilan sampel dari semua angkatan adalah demi mendapatkan jawaban 

yang mampu mewakilkan bentuk akomodasi yang terjadi dari setiap angkatan 

yang berbeda. Penelitian ini membatasi diri pada komunikasi langsung secara 

tatap muka (face to face) 

Uji validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data 

agar mampu untuk menunjukkan bukti empiris guna meningkatkan pemahaman 

atas gejala yang diteliti.  

Selanjutnya penelitian ini dianalisis menggunakan model analisis interaktif 

milik Miles dan Huberman. Menurut model analisis tersebut, hasil data lapangan 

akan melewati 3 proses yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data 

display) dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification). Reduksi 

data  merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari data lapangan. Kemudian 

penyajian data ialah proses untuk menyajikan sekumpulan informasi yang 

tersusun agar dapat memahami apa yang sedang terjadi. Yang terakhir ialah 

penarikan kesimpulan  dimana dari proses sebelumnya akan menghasilkan 

kesimpulan final berupa penemuan baru dalam bentuk deskripsi objek yang 

sebelumnya masih remang-remang sehingga menjadi jelas. 

 

Sajian dan Analisis Data  

A. Proses Akomodasi dalam Komunikasi Antarbudaya 



Untuk mampu berintegrasi dan berafilisasi dalam upaya bertahan hidup 

dalam jangka waktu yang cukup lama, Mahasiswa UNS asal Bengkulu melakukan 

proses adaptasi atau disebut juga akomodasi. Akomodasi tersebut terbagi dalam 

dua bentuk tindakan yaitu konvergensi dan divergensi. Tidakan akomodasi 

tersebut didorong oleh adalnya gegar budaya yang merupakan hambatan saat awal 

Mahasiswa UNS asal Bengkulu bertemu dengan lingkungan dan kelompok 

budaya yang berbeda.  

1. Sikap Awal Perjumpaan 

Mahasiswa UNS asal Bengkulu memiliki sikap yang berbeda saat awal 

perjumpaan mereka dengan budaya Solo (Jawa). Semua Mahasiswa UNS asal  

Bengkulu mengaku bahwa mereka mengalami hambatan dalam berinteraksi dalam 

bentuk gegar budaya yang disebabkan oleh transisi budaya. Gegar budaya yang 

dirasakan berupa berupa bahasa, makanan, pemaknaan, perbedaan kebiasaan dan 

tingkah laku, nilai dan sifat. 

Kemudian, pada awal perjumpaan dengan budaya Solo membuat 

Mahasiswa UNS asal Bengkulu merasa khawatir untuk berinteraksi dengan 

anggota kelompok budaya setempat. Rasa khawatir itu dirasakan oleh semua 

Mahasiswa UNS asal Bengkulu, walaupun dalam tingkatan yang berbeda. 

Terlepas dari mereka memiliki keturunan Jawa atau tidak, riwayat kejadian 

antarpersonal, respons partner bicara (feedback), perbedaan bahasa yang 

digunakan dan ketidakmampuan menggunakan bahasa Jawa lah yang menjadi 

faktor kekhawatiran tersebut 

Oleh sebab itu, Mahasiswa UNS asal Bengkulu menyikapi awal mula 

perjumpaan perbedaan budaya tersebut dengan cara melakukan pengamatan 

(observasi) terlebih dahulu sebelum bertindak. Hal tersebut dibuktikan dengan 

sikap Mahasiswa UNS asal Bengkulu yang berhati-hati, memilih kata-kata ketika 

ingin berkomunikasi, hanya diam, merasa bingung serta berusaha menggali 

informasi terlebih dahulu tentang teman-temannya dan lingkungannya. 

2. Konvergensi 

Hambatan atau gegar budaya yang dirasakan oleh Mahasiswa UNS asal 

Bengkulu mendorong mereka untuk melakukan modifikasi perilaku komunikasi 



(akomodasi) saat berinteraksi dengan anggota kelompok kebudayaan Solo dalam 

bentuk konvergensi atau pemusatan. Konvergensi ialah tindakan menyesuaikan 

perilaku komunikatif menjadi serupa dengan orang lain atau partner bicaranya. 

Konvergensi dilakukan secara sengaja dan tidak sengaja, tergantung 

kondisi situasional yang mereka hadapi. Konvergensi yang dilakukan secara 

sengaja lebih menitikberatkan pada motif Mahasiswa UNS asal Bengkulu 

menyikapi gegar budaya yang mereka alami agar dapat menyesuaikan diri dan 

mencapai kenyamanan demi bertahan hidup dalam lingkungan kelompok budaya 

Solo. Konvergensi yang dilakukan secara tidak sadar menitikberatkan pada motif 

untuk mengatur jarak sosial dan upaya penerimaan sosial dengan masyarakat 

Solo. Tindakan konvergensi secara sengaja tersebut dilakukan Mahasiswa UNS 

asal Bengkulu dengan cara peniruan logat, intonasi, gaya bicara, dan bahasa.  

3. Divergensi 

Tindakan akomodasi divergensi juga dilakukan oleh Mahasiswa UNS asal 

Bengkulu yangmana tindakan ini mengacu pada menyesuaikan perilaku 

komunikatif untuk menekankan perbedaan verbal dan non verbal dengan orang 

lain atau partner bicara, agar tampil lebih berbeda guna mempertahankan dan 

melestarikan gaya bicara Mahasiswa UNS asal Bengkulu yang unik ditengah 

dominasi dan pengaruh dari budaya tuan rumah. 

Divergensi yang dilakukan oleh Mahasiswa UNS asal Bengkulu 

menitikberatkan pada motif kegagalan dalam melakukan penyesuaikan 

(konvergensi) dengan budaya Solo. Walaupun demikian, kegagalan tersebut tetap 

terlihat sebagai sesuatu yang positif dan membuat hubungan antar pelaku 

komunikasi tetap sehat karena kegagalan tersebut dimaklumi sebagai bentuk 

melestarikan budaya linguistik suatu kelompok, bukan sebagai tidakan tidak ingin 

berasimilasi. Dalam divergensi, hal ini juga disebut sebagai self-handicapping. 

Kemudian, adapun motif lain terjadinya divergensi yaitu: 1. Keterikatan 

dengan budaya asli yang kuat, 2. Kebanggaan akan budaya sendiri, 3. Kepuasan 

pribadi, 4. Stereotip yang melekat dari lingkungan sekitar. Hal tersebut 

berhubungan erat dengan bentuk pengungkapan identitas budaya asli mereka.  



Mahasiswa UNS asal Bengkulu melakukan tindakan divergensi dengan 

cara pemeliharaan ucapan atau tidak meniru dan mengubah logat, intonasi, gaya 

bicara seperti kelompok budaya Solo dan tetap menggunakan bahasa asli daerah 

mereka.  

B. Proses Mengomunikasikan Identitas Budaya 

1. Pengungkapan Identitas oleh Mahasiswa UNS asal Bengkulu 

Dalam mengungkapkan identitasnya, Mahasiswa UNS asal Bengkulu 

merasa khawatir di awal perjumpaan mereka dengan budaya Solo. Hal tersebut 

disebabkan oleh beberapa hal yaitu : 1. gegar budaya dan hambatan yang mereka 

rasakan, 2. kesadaran bahwa keberadaan mereka di Solo sebagai kelompok 

minoritas, 3. kekhawatiran mengungkapkan jati diri dan menunjukkan identitas 

(pribadi ataupun kelompok) akan menerima respons (feedback) kurang baik, 4. 

terjadinya disafiliasi oleh partner bicara ataupun dengan anggota kelompok 

budaya setempat. 

 Namun, ketika Mahasiswa UNS asal Bengkulu memutuskan untuk 

melepaskan kecemasan dan ketidakpastian dalam diri mereka, kemudian mereka 

dapat dengan lebih mudah untuk menerima dan memahami perbedaan budaya 

yang ada. Oleh sebab itu, kekhawatiran hanya terjadi di awal perjumpaan transisi 

budaya saja. Rasa khawatir tersebut tidak berdampak begitu signifikan dengan 

rasa percaya diri yang dimiliki Mahasiswa UNS asal Bengkulu ketika berinteraksi 

dengan anggota kelompok budaya Solo. Hal ini disebabkan oleh Mahasiswa UNS 

asal Bengkulu memiliki ikatan yang kuat dengan anggota kelompok budaya 

Bengkulu di Solo dan keterikatan yang kuat akan identitas asli mereka. Maka dari 

itu, tindakan konvergensi yang mereka lakukan tidak membuat mereka melupakan 

dan kehilangan identitas asli mereka karena mereka tidak melakukan konvergensi 

secara penuh, melainkan hanya sampai tingkat tertentu saja. Bahkan, Mahasiswa 

UNS asal Bengkulu juga melakukan akomodasi berupa divergensi demi menjaga 

identitas asli mereka. 

Mahasiswa UNS asal Bengkulu mengaku tidak merasa malu dan justru 

merasa bangga akan budaya yang melekat pada diri mereka. Namun, mereka sadar 

bahwa untuk mengomunikasikan identitas mereka tidak bisa dilakukan secara 



egois dan masih harus tahu batasan dikarenakan mereka tetaplah bagian dari 

kelompok minoritas ditengah budaya dominan (mayoritas). 

Mahasiswa UNS asal Bengkulu juga mengaku bahwa mereka lebih 

nyaman untuk mengungkapkan identitas mereka secara personal dibandingkan 

mengomunikasikannya kepada sebuah kelompok. Pengungkapan identitas kepada 

kelompok hanya dilakukan apabila mendapat paksaan dari lingkungan dan ketika 

hubungan antara pembicara dengan penerima pesan sudah sangat akrab. 

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai akomodasi komunikasi mahasiswa 

UNS asal Bengkulu dalam mengomunikasikan identitas kultural, maka dapat 

ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, setiap Mahasiswa UNS asal Bengkulu 

merasakan culture shock saat pertama kali berjumpa dengan kelompok budaya 

Solo sehingga hal tersebut mendorong mereka untuk mengupayakan konvergensi 

sampai tingkat tertentu dengan cara meniru logat, intonasi, dan bahasa yang 

digunakan oleh budaya setempat. Namun, disisi lain Mahasiswa UNS asal 

Bengkulu juga berusaha mempertahankan identitas budayanya sendiri dengan cara 

tetap menggunakan logat, intonasi dan bahasa asli daerah mereka pada saat-saat 

tertentu.  

Kedua, Mahasiswa UNS asal Bengkulu mengungkapkan identitas mereka 

dilatarbelakangi oleh tiga hal yaitu: kebanggaan budaya, memenuhi kepuasan 

pribadi, dan karena adanya stereotip yang dilakukan oleh partner bicaranya. 

Mereka mengaku bahwa pengungkapan identitas budaya lebih nyaman dilakukan 

secara personal dibandingkan secara kelompok. Howard Giles dalam teori 

akomodasinya mengatakan bahwa akomodasi komunikasi ialah proses seseorang 

menyesuaikan perilaku komunikasinya untuk menghindari konflik dan mengatur 

jarak sosial antar pelaku komunikasi yang diwujudkan dengan cara konvergensi 

dan divergensi. Dilihat dari kacamata teori Giles, Mahasiswa UNS asal Bengkulu 

melakukan tindakan akomodasi dalam bentuk konvergensi dan divergensi tersebut 

dalam proses adaptasinya dengan kelompok budaya Solo. 



Hasil penelitian ini memiliki implikasi secara akademis dan praktis. Secara 

akademis penelitian ini menambah referensi baru di bidang ilmu komunikasi 

antarbudaya dan akomodasi komunikasi. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat 

dijadikan bahan acuan untuk membantu mengurangi kecemasan, gegar budaya 

dan kesenjangan komunikasi yang dialami oleh mahasiswa baru saat pertama kali 

bertemu dengan anggota kelompok budaya yang berbeda. 
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