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BAB II 

DESKRIPSI TEKSTURAL DAN DESKRIPSI STRUKTURAL  

Proses Adaptasi Mahasiswa Toraja di Semarang 

 

Bab ini akan memberikan deskripsi untuk hasil yang telah didapat dari 

wawancara yang telah dilakukan dengan informan untuk menggali informasi 

mengenai pengalaman informan sebagai mahasiswa perantauan dari Toraja yang 

beradaptasi dengan budaya baru di Semarang. Penelitian ini menggunakan 

fenomenolgi untuk mengetahui dunia dari sudut pandang orang yang mengalami 

secara langsung.  

 Hasil penelitian yang didapat merupakan hasil dari penelitian lapangan 

yang di peroleh berdasakan pengalaman para informan yang akan dideskripsikan 

secara teksrtural dan struktural. Deskripsi tekstural diperoleh dari  horisonalisasi 

pengalaman informan yang didalamnya juga dicantumkan kutipan hasil 

wawancara. Sedangkan deskripsi struktural didapat dari kuliatas-kualitas unik 

tentang pengalaman yang menonjol yang didapat darsetiap partisipan penelitian. 

 Tahap selanjutnya, penulis menggabungkan deskripsi tekstural dan 

struktural kedalam deskripsi tekstural dan deskripsi struktural kelompok. 

Penggabungan ini dimaksudkan untuk menggabungkan pengalaman individu 

dalam satu kelompok sebagai satu keseluruhan. 
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Tabel 2.1 

Data diri informan (Mahasiswa Toraja) 

No Informa

n 

Nama Usia 

(Tahun) 

Angkata

n 

Univeristas-Fakultas-Jurusan 

1 Mahasis

wa1 

Lidya Nathalia 

Pantanduk 

18 tahun 2017 Universitas Negeri Semarang-

Fakultas Ilmu Kesehatan 

Masyarakat- 

2 Mahasis

wa2 

Galuh Kristi Ningtyas 19 tahun 2016 Univeristas Diponegoro – 

Fakultas Psikologi 

3 Mahasis

wa3 

Virginia Kartini 

Mangesa 

21 tahun 2015 Universitas Katolik Soegijapranata -

Fakultas Teknik.- Jurusan Teknik 

Sipil  

 

2.2 Deskripsi Tekstural 

Deskripsi tekstural merupakan gambaran fenomena yang diperoleh dari 

pengalaman informan dalam menjalani adaptasi sebagai mahasiswa rantau di 

Semarang. Deskripsi teksutural disusun dengan menggunakan data hasil 

penelitian, yaitu transkip dari indepth interview dengan informan mengenai 

fase-fase yang dilewati saat beradaptasi dengan budaya baru. Kemudian fase-

fase  inilah yang menjadi tema pokok dalam pengalaman proses adaptasi 

budaya yaitu: 
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 Fase kegembiraan.  

 Fase kekecewaan. 

 Fase resolusi.   

 Fase berfungsi dengan efektif.  

2.2.1. Deskripsi Tekstural Informan I 

Informan dalam penelitian ini bernama Lidya Nathalia Patanduk 

berusia 18 tahun ia merupakan mahasiswa lulusan SMA Lentera 

Harapan Ranterpao, Toraja Utara yang saat ini menempuh pendidikan 

semester 3 di jurusan Ilmu Kesehatan Masyrakat Universitas Negeri 

Semarang. Awal menepuh pendidikan di Semarang Lidya mengalami 

banyak kesulitan dalam menjalani keseharian sebagai mahasiswa 

karena merasa belum siap untuk berada jauh dari rumah dan juga 

merasa kurang nyaman dengan lingkungan kampus dan lingkungan 

tempat tinggal atau kostan. Lidya bahkan merasa lebih nyaman 

bergaul dengan teman-temanya yang berasal dari Toraja dibandingkan 

dengan teman-teman kostan ataupun teman kampusnya.  

Diawal semester Lidya yang merasakan homesick yang cukup berat 

dikarenakan suasana kostan yang sangat berbeda dengan suasana 

rumahnya, merasa sendiri dan kurangnya keinginan untuk beriteraksi 

dengan teman-teman kampus membuat Lidya terasa berat untuk 

melanjutkan kuliah, selain itu teman-teman yang berasal dari daerah 

yang sama yaitu mahasiswa Toraja lainnya lebih dominan bertempat 
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tinggal di Tembalang sehingga Lidya merasa jauh dari orang-orang 

yang mengenalnya.  

Diakhir pekan Lidya memilih untuk tinggal kostan seniornya yang 

juga berasal dari Toraja di Tembalang daripada menghabiskan akhir 

pekan sendiri di kostan karena merasa masih kurang dekat dengan 

teman kampus maupun dengan teman satu kotsan. Disemester awal 

Lidya cukup aktif dalam organisasi daerah, lidya beberapa kali ikut 

dalam kegiatan kepanitian di perkumpulan mahasiswa Toraja di 

Semarang namun tidak dengan kegitatan kampus ia masih membatasi 

untuk ikut dengan kegiatan kampus karena merasa masih kurang 

nyaman. 

 Setelah menjalani satu semester Lidya mulai memiliki teman 

kampus yang dekat, bahkan Lidya sering mneghabiskan waktu 

bersama teman-teman kampusnya. Teman-teman kampus Lidya juga 

ikut membantunya belajar logat dan bahasa Jawa khususnya logat 

yang di gunakan di Semarang dan bersosialisasi dengan teman sekelas 

lainnya begitu juga dengan lingkungan tempat tinggal atau kostan 

Lidya juga mulai memilki teman dekatsetelah melewati satu semseter, 

terkadang Lidya menghabiskan waktu bermain bersama teman 

kostannya dibanding saat bulan-bulan pertama datang di Semarang. 

2.2.1.1. Fase Kegembiraan 
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Saat menjalani kehidupan di minggu-mingu 

pertama,  Lidya yang merantau ke Semarang masih belum 

merasakan ada perasaan asing  dikarenakan Lidya sendiri 

masih belum memiliki bayangan seperti apa kehidupan 

sebagai mahasiswa, sebelum memiliki kostan atau tempat 

tinggla disekitar kampus atau yang jaraknya lebih dekat 

dengan kampus, Lidya lebih dulu tinggal bersama 

seniornya yang berasal dari Toraja selama kurang lebih 

selama dua minggu yaitu di Tembalang dan menurut Lidya 

perasaannya masih bahagia jauh dari kata sedih atau kuatir 

karena merasa orang-orang disekitarnya saat itu adalah 

orang yang dikenalnya dan berasal dari daerah yang sama 

sehingga lebih sepaham. 

“Awal kedatangan saya di Semarang biasa saja, 

mungkin karena belum memiliki bayangan tentang 

kehidupan perkuliaha. Saya benar-benar tidak 

merasa senang atau merasakan perasaan bahagia 

setelah masuk kuliah di minggu-minggu pertama” 

 

Bagi Lidya euforia sebagai orang asing cukup terasa dari 

segi suasana Semarang dan Toraja yang sangat berbeda 
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setelah Lidya melihat perbedaan tempat tinggal 

sebelumnya yang bisa dikatakan masih daerah tertinggal. 

 

“Euforia sebagai orang asing itu pasti ada, apalagi 

saat itu pertama kali bagi saya datang di Semarang 

dan merasakan perbedaan yang sangat jauh dengan 

tempat tinggal saya” 

Sekalipun Lidya merasa biasa saja pada awal-awal masa 

kuliahnya namun Lidya memiliki rasa penasaran dengan 

lingkungan yang akan dihadapinya. 

“Saya lebih penasaran dengan budaya yang akan 

saya hadapi.dari segi adat,dan kebiasaan masyrakat 

yang nanti saya temui” 

Setelah  menjadi mahasiswa di Universitas Negeri 

Semarang Lidya masih merasa biasa saja tidak begitu 

senang atau adanya ekpektasi yang berlebihan terhadap 

kehidupannya dikampus. Begitu Menjalani kehidupan 

sebagai mahasiswa diawal perkuliahan Lidya memiliki niat 

untuk di kegiatan kampus, seperti ikut organisasi kampus 

dan kegiatan kepanitiaan. 
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“Recana diawal kuliah belum ada, begitu juga 

ketika perkuliahan dimulai, saya belum berminat 

untuk ikut dalam apapun kegiatan kampus” 

2.2.1.2. Fase Kekecewaan 

Memasuki lingkungan yang baru proeses adaptasi diawal  

menjalani kehidupan sebagai mahasiswa bukan hal mudah bagi 

Lidya. Mempelajari hal-hal baru dengan perasaan rindu 

kampung halaman adalah proses yang dialami oleh Lidya, 

seperti saat Lidya menyadari lingkungan tempat tinggalnya saat 

ini adalah tempat yang jauh berbeda dengan tempat asalnya 

yaitu Toraja. Menyadari akan hal itu Lidya merasa beradaptasi 

merupakan hal cukup berat baginya. Perasaan itu muncul pada 

saat masa orientasi dimulai Lidya memilih untuk bolos karena 

mearasa tidak cukup nyaman dengan lingkungan barunya, 

khususnya orang-orang yang di temuinya di kampus saat masa 

orientasi sangat asing . Lidya memilih untuk kembali dengan 

prang-orang terdekatnya yaitu mahasiswa yang berasal dari 

Toraja untuk beristirahat dan menyampaikan keluh kesahnya, 

sekalipun masih dalam masa orientasi mahasiswa baru. 

“Saya mulai menyadari keberadaan saya sebagai 

pendatang ketika masa orientasi dimulai, saya 

melihat orang disekitar saya sangat berbeda 

khususnya cara mereka berbicara, bersosialisasi 
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satu sama lain. Saya merasa tidak cocok dengan 

mereka dan itu membuat saya tidak nyaman Katena 

tidak nyaman dan merasa sangat asing saya 

memutuskan untuk tidak ikut orientas,i padahal 

waktu itu masa orientasi belum selesai dan saya 

memilih ketempat orang terdekat saya untuk 

mengeturakan perasaan tidak nyaman saya” 

Perasaan tidak nyaman yang dirasakan Lidya sejak masa 

orientasi tidak berhenti, setiap harinya Lidya  mengalami 

homesick yang cukup berat bulan-bulan pertama menjalani 

perkuliahan.  

“Sejak mengalami perasaan tidak nyaman, 

perasaan saya semakin sensitif dan hampir tiap hari 

saya merindukan rumah saya dan itu saya rasakan 

selama satu semester lamanya” 

 

Saat merasa kesepiaan Lidya sering membandingkan 

suasana tempat tinggalnya yang saat ini ditinggalinya 

dengan rumahnya di kampung halaman. Perasaan ini juga 

membuat Lidya semakin menyadari bahwa dirinya adalah 

seorang perantau dan jarak rumah begitu jauh. Merasa 

tidak nyaman bersosialisasi dengan teman kampus dan 
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juga menutup diri untuk bersosisialisasi dengan orang-

orang sekitar tempat tinggalnya, Lidya lebih memilih 

menghabiskan akhir pekannya berkunjung di kostan kerbat 

dekatnya yang juga berasal dari Toraja. Lidya merasa 

lebih nyaman dan bisa bertemu dengan orang-orang yang 

lebih mnegenalnya. 

“Diakhir pekan saya memilih berkunjung ke kostan 

teman saya yang berasala dari Toraja daripada 

sendiri dikostan. Setidaknya teman-teman satu 

daerah saya lebih mnegerti kedaan saya” 

Sekalipun diakhir pekan Lidya menghabiskan waktu 

bersama  teman satu daerahnya namun ketika harus ke 

kembali ke kostan Lidya merasa berat hati. Saat 

mengalami situasi ini Lidya memilih untuk mengatasinya 

dengan menghubungi orangtuanya 

“Setelah kembali dari tempat teman saya, saya 

merasa kembali merasa kesepian dan merasa asing 

dikosan dan saat merasa sepi lagi, saya menelpon 

orang tua saya, mengerjakan tugas dan menonto 

youtbe. Setidaknya saya harus mengahlikan rasa 

sepi saya” 
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Merasa tidak nyaman dengan lingkungan baru, merasa 

homesick yang terus-menerus. Lidya sempat berniat untuk 

meninggalkan kuliahnya dan kembali ke daerah asalnya. 

Lidya juga mengajak orangtuanya berdiskusi mengenai 

keadaanya selama masa kuliah di mulai. 

“Saya sempat memilih untuk tidak melanjutkan 

kuliah karena homesick dan sangat sulit bagi saya 

untuk beradaptasi. Apalagi itu pertama kali saya 

berada jauh dari rumah.Saya merasa kecewa, sedih 

dan waktu perasaan saya bisa dibilang campur 

aduk” 

Keadaan yang membuat Lidya tidak ingin bertahan 

dengan lingkungannya ialah Lidya masih tidak begitu 

ingin membuka diri khususnya membuka pembicaraan 

terlebih dahulu dengan teman kampusnya begitu juga 

ketika Lidya berada di kostannya. Lidya juga terkadang 

bingung untuk melakukan komunikasi dengan teman-

teman kampusnya karena faktor bahasa yang berbeda dan 

tidak dipahami oleh Lidya, khususnya ketika orang-orang 

disekitarnya menggunakan bahasa daerah. 

“Dulu saya sangat tidak ingin menjadi orang 

pertama yang menyapa atau membuka 
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pembicaraan, saya lebih memilih menunggu orang 

lain untuk berbicara dengan saya. Selain itu saya 

merasa kurang percaya diri karena belum 

memahami budaya yang ada disini ”. 

 

 

2.2.1.3. Fase Resolusi 

Melewati kekecewaan dan melihat banyaknya 

perbedaan dengan budaya yang dimiliki membuat Lidya 

banyak belajar dari pengalamannya, belajar dari teman 

kampus dari orang-orang tinggal dekat lingkungan kostan 

dan teman-teman dari satu daerahnya . Lidya pun mulai 

mengerti sedikit demi sedikit budaya yang dihadapinya 

dan mengakui masih tetap dalam proses adaptasi 

“Saya merasa masih menjalani proeses adaptasi 

sekalipun sudah satu semester berlalu tapi proses 

adaptasi dengan lingkungan dan orang disekitar 

saya masih berjalan” 

 

Mengakui banyak belajar dari pengalamannya tidak hanya 

mampu mengotrol perasaanya, Lidya sudah mulai mampu  

mnegatasi kendala-kendalanya dalam beradaptasi, 
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Perasaan sensitif dari Lidya juga berangsur-angur 

berkurang , Lidya sudah mulai bisa menempatkan diri dan 

mengotrol perasaan sensitifnya khususnya ketika sedang 

berada dengan teman kampusnya. Selain  berusaha sendiri 

untuk mampu beradaptasi Lidya mengakui bantuan dari 

orang sekitarnya baik dari kampus maupun dari 

lingkungan tempat tinggalnya membantunya dalam proses 

pengenalan budaya baru.  

 “Dari pengalaman di awal semester, saya belajar 

banyak dan mulai berani membuka diri untuk 

bergaul dan ternyata teman-teman kampus saya 

cukup mendukung saya dalam proses adaptasi, 

biasanya mereka membantu mengartikan  bahasa 

daerah yang mereka gunakan, begitu juga 

sebaliknya saya tidak segan lagi bertanya pada 

mereka” 

  

Berkat dukungan dari orang sekitarnya Lidya juga mulai 

membuka diri untuk lebih banyak bergaul dan mulai 

menghabiskan waktu bersama dengan teman kampus. 

Lidya bahkan mulai ikut aktif dalam organsisasi walaupun 

tidak di lingkup kampus. Perasaan tertekan yang dirasakan 

Lidya diawal semester mulai berkurang, begitu juga 
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dengan perasaan homesick yang dulunya berlebihan saat 

ini tidak lagi dirasakan oleh Lidya setiap hari. Di 

lingkungan tempat tinggal Lidya juga mulai bersosialisasi 

dengan teman kostannya.  

 “Saya mulai bersosialisasi dengan baik dengan 

teman kampus, kadang saat ada waktu luang seperti 

hari sabtu atau minggu kami pergi bersama. 

Dikosan juga saya sudah memiliki teman yang 

cukup dekat jadi saya tidak merasa sendiri lagi 

dikosan dan tidak begitu merasa sepi” 

 

Tekanan yang dirasakan oleh Perbedaan budaya yang 

dimilikinya denga buday baru yang dihadapinya 

membuatnya kaget dan tidak siap dengan menerima 

perbedaan budaya. Lidya mengakui bahwa proses adaptasi 

yang dijalaninya diawal semester membuatnya 

menjauhkan diri dari lingkungan untuk bersosialisasi. 

 

2.2.1.4. Fase Berfungsi Efektif 

Melewati masa perkuliahan selama kurang lebih satu 

semester atau enam bulan, Lidya mulai merasa mulai 

nyaman dengan lingkungan dan budaya disekitarnya baik 

di kampus maupun di lingkungan tempat tinggal atau 
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kostan. Lidya juga mulai aktif dalam proses belajar 

mengajar. Rasa nyaman sudah mulai dirasakan oleh Lidya 

saat bersosialisasi, keyakinan mampu untuk melanjutkan 

studinya di Semarang juga meningkat jika dibandingkan 

saat beradaptasi di bulan-bulan pertama. 

“Secara pribadi saya sedikit sudah mulai nyaman, 

sudah tidak merasa sepi jadi perasaan homesick 

saya sudah tidak lagi menjadi bebean. Sekarang 

juga mulai akrab dengan teman kampus. Tapi saya 

masih tetap harus banyak beradaptasi karena 

memang budaya saya sama teman-teman saya 

berbeda ” 

 

Lidya menyadari betul perbedaan budaya yang dimiliki 

walaupun memilki banyak kendala namun melalui proses 

adaptasi Lidya mulai mengerti sebagian dari budaya yang 

dihadapinya. Pemahaman akan budaya baru bisa 

membuatnya bertahan di lingkungan yang berbeda. Lidya 

juga merasa walaupun perkuliahannya dan kehidupannya 

kedepannya sulit namun dia merasa yakin bisa 

melewatinya. 



40 
 

“Beradadalam budaya yang berbeda itu memang 

sulit dan cukup sulit bagi saya,harus banyak belajar 

dan terbuka , Intinya saya tidak bisa untuk 

menyamakan Toraja dan Seamarang karena 

memeang berbeda, tapi saya yang harus bisa 

menyesuaikan diri sama lingkungan yang sekarang 

tinggali, saya mengakui itu sulit”   

Sebagai perantau yang beradaptasi Lidya mulai tahu dan 

mengadopsi beberapa budaya di lingkungan barunya, 

seperti menggunakan logat Semarang saat berkomunikasi 

dengan temannya yang juga berasal dari Semarang dan 

Jawa 

2.2.2. Deskripsi Tekstural Informan II 

Galuh Kristi Ningtiyas, adalah informan yang berasal dari Toraja 

yang saat ini menempuh pendidikan semester 5 Fakultas Psikologi di 

Universitas Diponegoro. Galuh merupakan mahasiwa rantau yang 

cukup aktif dalam beberapa organisasi kampus, walaupun saat ini 

Galuh tergolong mahasiwa rantau yang cukup aktif namun dalam 

beradaptasi di awal kedatanngnya di Semarang Galuh sempat 

mengalami beberapa kendala dalam beradaptasi baik dalam perbedaan 

budaya maupun saat berinterksi dengan teman-teman kampus yang 

juga berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda. 
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Memiliki status mahasiswa rantau tidak membuat Galuh menjadi 

mahasiswa yang pasif. Galuh mengitkuti beberapa kepanitian sejak 

semester 3 tingkat fakultas sampai semester 6. Dari kegiatannya 

dikampus Galuh mendapat banyak pengalaman saat berhadapan 

dnegan teman-temannya yang  memiliki latar belakang budaya yang 

berbeda, selain itu saat ikut aktif dalam organisasi kampus dan luar 

kampus, kepanitiaan dan kegiatan kampus lainnya membuat Galuh 

merasa tidak begitu kesulitan untuk belajar lebih banyak khususnya 

mengenai kehidupan bersosialisasi di lingkungan perkuliahannya. 

Sealin aktif di kampus Galuh juga aktif di perkumpulan mahasiswa 

Toraja yang di Semarang, Galuh beberapa kali ikut aktif dalam 

kegitan kepanitian mahasiswa Toraja. Hubungan dengan temanpteman 

satu daerah bahkan tergolong akrab karena lokasi tempat tinggal 

mereka yang berdekatan sehingga Galuh sering menghabiskan waktu 

bersama dengan mahasiswa Toraja lainnya saat tidak sibuk dengan 

kegiatan kampus. 

Sedikit berbeda dengan keadaan di kampus Galuh cenderung tidak 

memiliki banyak aktifitas dengan teman-teman yang ada di 

lingkungan tempat tinggalnya. Walaupun teman-teman yang di 

lingkungan kostan Galuh juga berasal dari berbagai latar belakang 

budaya namun Galuh cenderung jarang bersiosialisasi dengan orang-

orang di tempat tinggalnya. 
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2.2.2.1. Fase Kegembiraan 

Pertama kali mengetahui dirinya lulus lulus di Universitas 

Diponegoro Galuh merasa sangat senang. Selain merasa 

senang lulus di universitas yang dipilihnya Galuhnya merasa 

senang karena sudah tahu sedikit tentang kota suasana 

Semarang. Sekalipun Galuh belum cukup tahu mengenai 

kehidupan di kota Semarang namun Galuh merasa cukup 

nyaman. karena sebelumnya sudah pernah ke Semarang . 

“Setelah saya tahu saya lulus di UNDIP Semarang saya 

sangat senang apalagi kota Semarang tidak begitu asing 

bagi saya. Diawal masa kuliah, saya tidak begitu 

bermasalah dalam bersosialisasi, karena beda budaya 

sama teman-teman kampus dan kostan tapi waktu itu saya 

cepat mengatasinya” 

Menjadi mahasiswa rantau dan sedikit merasa asing di 

lingkungan kampus tidak membuat Galuh pesismis namun 

membuat Galuh lebih senang. Saat menjalani kehidupan 

sebagai mahasiswa diawal semester Galuh sudah mulai 

menetapakan target yang harus dicapai di setiap semester. 

Sekalipun senang Galuh juga tidak memungkiri bahwa ada 

kesulitan diawal dia mencoba untuk bersosialisasi 

“Setelah menjadi mahasiswa saya sudah punya 

target, disetip semester yang nanti saya harus capai 
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walaupun saya akui tidak mudah karena saya juga 

masih harus beradaptasi dengan teman-teman saya 

d kampus yang latar belakang budayanya jelas 

berbeda dengan saya begitu juga di lingkungan 

tempat tinggal saya”. 

 

Galuh merupakan mahasiswa yang lebih optimis dalam 

menjalani perkuliahannya diawal masa kuliahnya , Galuh 

tidak begitu terganggu karena memiliki latar belakang yang 

berbeda dan berhadapan dengan mahasiswa lainnya yang 

multikulrur.  

2.2.2.2.  Fase Kekecewaan 

Dibalik rasa senang karena diterima di universitas yang 

dipilihnya dan menyukai programan studi yang saat ini 

dijalaninya, Galuh mulai  merasa bahwa dirinya adalah 

seorang perantau yang juga merasa asing dengan 

lingkungan kampusnya karena, kesulitan saat 

berkomunikasi, tidak hanya saat berkomunikasi dnegan 

teman kampusnya Galuh juga merasa sulit saat proses 

belajar mengajar diawal-awal kuliahnya. 

  “saya mulai menyadari perbedaan budaya setelah 

mulai bersosialisasi dengan teman-teman dan 

kadang bahasa yang saya gunakan tidak di menerti 
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oleh teman-teman dan mereka menganggap bahasa 

saya terdengar kasar, selain itu dosen-dosen saya 

lebih sering menggunakan bahasa daerah yang saya 

tidak mengerti dan itu mengganggu selama saya 

menjalani proses belajar” 

 Menyadari perbedaan budaya denga lingkungannya, tidak 

begitu membuat Galuh begitu kuatir namun lebih kepada 

perasaan terganggu karena kurang memahami bahasa yang 

dominan di sekitarnya. 

Selain bermasalah pada bahasa, Galuh pernah mengalami 

masalah karena perbedaan kebiasaan, cara berperilaku dan 

perndaan pahaman  dengan teman di lingkungan tempat 

tinggalnya, karena masalah perdaan paham Galuh kemudian 

menjauhkan diri dan tidak ikut terlibat lagi dalam kagiatan 

di tempat tinggalnya. Galuh berpikir untuk menyelesaikan 

kesalapahamannya dengan teman satu kostannya karena 

merasa teman-temanya tersinggung dengan sikapnya. 

“Dulu saya dengan teman kosan saya sangat dekat 

tapi sekarang tidak lagi karena masalah perbedaan 

kebiasaan yang merekatersinggung dengan 

kebiasaan saya dikostan, karena masalh ini saya 
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sempat merasa tertekan di tempat tinggal saya, saya 

bahkan tidak lagi dekat dengan mereka” 

Sekalipun mereasa tertekan karena masalah yang 

dialamihnya Galuh tetap memilih untuk tinggal 

dikostannya, Galuh merasa permasalahan dialaminya 

karena perbedaan budaya dengan teman-temannya, 

sehingga dia memilih menjauh dari teman-temannya dan 

beriteraksi seperlunya saja untuk menjauhi konflik.  

2.2.2.3.  Fase Resolusi 

Memasuki semester 2 menuju semester 3 Galuh mulai aktif 

dan akhirnya ikut aktif di kampus.Galuh bahkan mulai 

mengerti dengan budaya yang dihdapainya berbeda dengan 

budaya yang dianutnya sejak kecil. Galuh juga mulai 

merasa nyaman beradaptasi dengan orang-orang yang 

memiliki latar belakang budaya berbeda dengannya 

khususnya dengan rekan satu organisasinya yang dominan 

dari Sumatera.  

“Saya mulai aktif  organisasi di kampus sejak 

semester 2 darisitu saya banyak belajar memahami 

perbedaan budya karena di organissasi yang saya 

ikuti ada mahasiswa dari luar Jawa jadi lebih 

sering berbagi san salin beljar budaya satu sama 

lain”  
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Mulai bisa beradaptasi Galuh juga sudah mampu mengatasi 

kendalanya selama beradaptasi.  Selain berusaha mengatasi 

kendalanya yang dialaminya dalam beradaptasi Galuh juga 

mendapat dorongan dari orang-orang sekitarnya selama 

menjalani proses adaptasi. 

2.2.2.4. Fase Berfungsi dengan Efektif 

Belajardari cara mengatasi kendala dalam beradaptasi, 

Galuh bisa mencapai goals yang dibuatnya serta mulai 

merasa nyaman dengan lingkungan barunya. Tidak hanya 

sudah mulai nyaman dengan budaya baru yang 

ditinggalinya saat ini Galuh juga merasa sangat mampu 

untuk menjalani kehidupannya dengan baik, Galuh bahkan 

sering mengikuti logat temannya baik dari Jawa maupun 

dari luar Jawa.  

“Sejauh ini saya masih bisa mengatasi perbedaan 

dengan orang-orang disekitar saya dan saya 

merasa bisa beradaptasi dengan baik tebukti dari 

goals yang saya buat di semester awal, masih 

tercapai” 

 

Galuh mengakui perbedaan denagn orang-orang 

disekitarnya akan selalu  ada namun dia sudah mampu 
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mengatasinya walaupun tidak dipungkiri konflik bisa saj 

muncul namun Galuh mengaku bisa mengatasinya. 

2.2.3. Deskripsi Tekstural Informan III 

Informan ketiga bernama Virginia Kartini Mangesa, merupakan 

mahasiswa Toraja yang saat ini menempuh pendidikan di Universitas 

Katolik Soegijapranata Program studi  Teknik Sipil . Virginia Kartini 

Mangesa sering disapa Tini merupakan mahasiwa yang bersal dari 

Toraja yang cukup aktif dalam kegiatan kampusnya sejak semester 

satu, Tini dikenal cukup mudah bersosialisasi baik saat petemuan 

pertama. Tini telah merencanakan untuk melanjutkan pendidikannya 

di pulau Jawa dan akhirnya memilih Semarang. Tini memiliki alasan 

mengapa memilih Semarang sbeagi tempat untuk melajutkan 

pedidikannya, adapun alasannya yaitu Tini ingin lebih mandiri dan 

Tidak ingin memiliki keluarga dekat dalam satu kota tempat 

tinggalnya sehingga dan Semarang merupakan kota dimana Tini tidak 

memiliki kelurga dekat melanjutkan pendidikannya. 

 Tini merupakan mahaiswa yangv aktif di kampus baik dalam 

kegiatan kenpanitian maupun organisasi kampus sebagai mahasiswa 

yang berasal dari luat pulau Jawa Tini cepat berdaptasi dengan 

lingkungannya baik di kampus maupun kostan. Tini memiliki teman 

dekat di kostan sejak hari pertamanya tinggal dikostan. Namun Tini 

tetap menjalni proses adaptasi karena budaya yang dihadapinya saat 
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ini  bukanlah budaya yang dimnegerti sejak kecil melainkan baru 

dikenalnya. 

2.2.3.1. Fase Kegembiraan 

Diawal memutuskan untuk kuliah di Semarang Tini hanya 

merasa biasa saja.  Tini bahkan memilih beberapa tempat untuk 

dijadikan sebagai tempat untuk melanjutkan studi namun 

akhirnya memilih Semarang. Diawal perkuliahan di mulai Tini 

sedikit pesimis untu rencana atau gambaran seperti apa 

kuliahnya disemester berikut-berikutnya karena kurang 

menyukai jurusan yang dipilihnya. 

“Awal kuliah di semarang biasa saja, saya tidak begitu 

antusias, mugkin karena faktor program studi yang saya 

pilih bukan program studi yang saya minati.” 

 

Menjadi mahasiswa baru tidak membuat Tini terlalu tergesa-

gesa untuk membuat rencana pendidikannya , sekalipun merasa 

cukup senang karena akhirnya melanjutkan pendidikan di Jawa . 

 

2.2.3.2.  Fase Kekecewaan 

Memilki kepribadian yang terbuka serta tidak sulit bergaul 

membuat Tini tidak begitu sulit beradaptasi  namun tetap 

merasakan perbedaan budaya dengan lingkungan barunya. Tini 

sempat kaget karena memiliki cara yang berbeda saat 
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bertuturkata dengan kebanyakan orang yang ditemuinya 

khususnya temannya yang berasal dari Semarang dan dari 

daerah Jawa lainnya. 

“Saya agak kaget karna orang-orang disni sangat lembut 

dalam bertuturkata sementara saya kan dari Timur dan 

tutur kata saya bisa dibilang  kerasny, belum lagi saya 

orangnya cukup cepat bicara” 

Hal ini kemudian membuat Tini lebih cenderung takut untuk 

membuat lawan bicaranya atau orang yang berbeda budaya 

dengan tersinggung saat berbicara. Tini pernahmengalami 

masalah dengan teman organisasinya, karena Tini merasa tidak 

mengatakan hal kasar namun tanggapan dari temannya tutur 

kata Tini menyinggung perasaannya 

 “Waktu itu sempat menyinggung teman satu kepanitian dan 

akhirnya di memilih kelaur dari tim panitia karena kata-

kata yang menurutnya kasa, padahal menurut saya 

sebenarnya tidak bermaksud menyinggungnya” 

Menyadari tuturkatanya tidak cock untuk lingkungannya Tini 

mulai menyesuaikan diri khususnya ketika ingin menggunakan 

bahasanya. Tini mulia mengikuti logat Semarang dan mlai 

menata tuturkatanya untuk menjauhi konflik muncul. 
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Saat juga saat menjalani proses adaptasi Tini tidak mudah 

tersinggung karena perbedaan budayanya namun merasa 

didukung oleh teman-teman disekitarnya. Walaupun tidak 

mengalami tekanan  karena perbedaan budaya namun Tini tetap 

merindukan kampung halamannya saat menyadari 

keberadaannya sebagai mahasiswa rantau yang jauh dari 

kampung halamannya Ketika mengalami homesick dan merasa 

berat dengan perkuliahannya . 

“Kadang saya merasa homesick sekali-kali, kalo sudah 

merasa lelah bisanya langsung homesick” 

Tini juga tidak sering membanding-bandingkan tempat 

tinggalnya yang dulu dengan sekarang hanya saja Tini lebih 

memahami kehidupan di Semarang lebih maju dibandingkan 

Toraja.  

2.2.3.3.  Fase Resolusi 

Tini merasa cukup bisa mengerti lingkungannya setelah 

menjalani proses adaptasi baik dilingkungan tempat tinggal, 

kampus dan linkgungan organisasi luar kampus. Tini perlahan-

lahan bisa menempatkan diri dengan lingkungannya saat ini. 

Tini mengatakan bahwa dia mampu menjaga tutur kata yang 

berbeda dengan orang-orang disekitar untuk menjauhi konflik 
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seperti pengalaman sebelumnya dan untuk menjaga perasaan 

orang sekitarnya. 

 

“Setelah saya banyak bergaul dan ikut organisasi sejak 

semester satu dan setelah ada kasus yang kuceritain tadi 

sampai ada anggota panitia keluar gara-gara kata-kata 

yang saya kira biasa saja tapi ternyata kasar t dianggap 

orang lain, dari situ saya mulai belajar menempatkan diri. 

Sebelum saya mengeluatkan kata-kata  dan aku juga 

memperhitungkan saat ingin berbicara agar tidka 

menyinggung orang lain” 

 

Dalam menempatkan diri Tini mengatakan sudah bisa 

mengetahui kapan dirinya harus menggunakan logat daerahnya 

dan dimana harus menggunakannya, bagaimana ini harus 

bersikap. Selain mulai memahami keadaan lingkungannya Tini 

juga sudah mampu untuk mengatasi perbedaan serta 

perasaannya saat mengalami homesick atau rindu kampung 

halamannya karena belajar dari pengalamannya. 

2.2.3.4. Fase Berfungsi Efektif 

Merasa sudah mulai nyaman setelah berlajar menjalani proses 

adaptasi dimana Tini merasa proses adaptasi diawal semester 

yang dijalaninya tidak begitu sulit, membuat Tini semakin 
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banyak aktif dalam kegiatan kampus disetiap semester. Tini 

juga nyaman dengan tempat tinggalnya. Tidak hanya nyaman 

dengan lingkungan dan orang-orang sekitarnya Tini juga mulai 

belajar menghargai perbedaan budayanya dengan budaya yang 

ada di lingkungan barunya 

“Kalo budaya pasti dihormati walaupun saya tidak tahu 

semuanya dan  mengerti tapi mampu untuk  beradaptasi”. 

Tini mengaku bahwa dia juga mulai menggunakan logat Jawa 

saat berkomunikasi Proses adaptasi yang dijalani oleh Tini 

menurutnya masih akan berjalan namun Tini yakin mampu 

bertahan. 

2.3. Deskripsi Tekstruktural Keseluruhan 

2.3.1. Fase Kegembiraan 

Ketiga informan merupakan mahasiswa Toraja yang sejak kecil 

dibesarkan dengan menganut budaya Toraja dan saat ini tinggal di 

Semarang karena sedang menempuh pendidikan S1 .  

Menurut informan Isebagai mahasiswa rantau  yang baru datang di 

Semarang pertama kali tidak begitu memiliki bayangan diawal-awal 

mengetahui lulus di Universitas Negeri Semarang, dirinya juga hanya 

merasa biasa saja jauh dari kata bahagia mendatangi tempat baru, tidak 

ada perencanaan ketika mendatangi Semarang sebagai menjadi rumah 

baru yang menajdi tempat tinggalnya dalam jangka waktu lama. Informan 

I hanya merasa biasa saja. 



53 
 

 Informan II mengakui bahwa sangat merasa senang saat 

mengetahui dirinya akan melanjutkan kuliah di Semarang bahkan 

universitas yang pilihnya merupakan univesitas yang menjadi tempat 

impiannya untuk melanjutkan pendidikannya. Dirinya mengaku sangat 

bahagia bahkan memiliki rencana-rencan apa saja yang dilakukan setelah 

memulai perkuliahannya. 

 Informan III merasa senang karena dapat melanjutkan pendidikan 

di pulau Jawa, sekalipun diawal memilih jurusannya informan tidak 

begitu menyukai program studinya namun informan mengaku menyukai 

kota dan universtias yang akan menjadi tempat menimbah ilmu. 

2.3.2. Fase Kekecewaan 

Setelah mulai tinggal dikostan dan menjalani masa perkuliahan 

diawal bulan pertama informan I mengaku cukup sulit untuk 

beradaptasi sebagai mahasiswa baru dikampusnya, informan satu 

mulai menyadari bahwa dirinya berada di lingkungan yang berbeda 

dengan lingkungan sebelum menjadi mahasiswa, orang-orang yang 

ditemuinya di kampus sangat berbeda dengan ekspektasinya, 

informan merasa sangat asing dengan orang yang ditemuinya di 

kampus negitu juga dengan orang-orang di tempat tinggalnya. Selain 

merasa asing dengan lingkungan kampusnya dan tempat tinggalnya 

yang baru informan juga mulai menyadari  keberadaannya yang jauh 

dari rumah sehingga informan sering merasa tertekan karena 

perbedaan budaya, merasa kesepian karena tidak memilki orang 
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dekat yang disebabkan oleh ketidak nyaman untuk bersosialisasi 

dengan orang baru. Keadaannya ini bahkan membuatnya sempat 

membuatnya ingin  meningalkan pendidikannya karena merasa tidak 

mampu untuk bertahan di lingkungan baru.  

Informan  2 dan 3 memiliki kesamaan yaitu merasa bahwa dalam 

masa menjalani adaptasi sebagai mahasiwa rantau yang memiliki 

latar belakang yang berbeda dengan lingkungan yang saat ini 

menjadi tempat tinggal mereka tidak begitu sulit sekalipun informan 

sempat mengalami masalah karena perbedaan khususnya dalam 

bahasa dan juga perasaan sensitif. 

2.2.3 Fese Resolusi 

Ketiga informan pada fase ini mulai menerima lingkungannya. 

Khususnya informan I yang diawal kedatangnanya sangat sulit 

untuk membuka diri, informan I juga  mulai bergaul dengan teman 

kampus dan juga mulai memiliki teman kostan sehingga saat 

berada di kostan sepulang kampus informan tidak begitu merasa 

kesepian, seperti diawal kedatangannya.  

Setiap informan juga telah mampu mengontrol perasaan 

sensitifnya khususnya dalam mengahadapi perbedaan budaya serta 

mampu mengatasi kendala-kendala yang dialami saat berinteraksi 

dengan orang-orang di lingkungannya. Selain keingina dari dalam 

diri informan untuk melanjutkan pendidikan dengan kedaan yang 

lebih baik orang-orang yang berada disekitar mereka juga 
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mendukung mereka selama proses adaptasi khususnya dalam 

belajar bahasa Jawa, setiap informan mengaku bahwa mereka 

sering dibantu oleh teman-teman kampus untuk memahami bahasa 

yang mereka tidak mengerti. 

2.2.4 Fase Berfungsi dengan Efektif 

Pada fase ini ketiga informan merasa nyaman dan mampu 

melanjutkan pendidikan dan kehidupan mereka  sebagai perantau 

di Semarang. Informan juga sudah memiliki teman akrab yang 

berasal dari latar belakang berbeda. Informan I mengaku walaupun 

masih belum seratus persen namun informan mampu melanjutkan 

pendidikannya dan sudah mulai ikut dalam beberapa kegiatan 

walaupun masih kegiatan diluar kampus. Informan II dan 3 

menjadi semakin aktif dalam kegiatan kampus baik dalam 

organisasi kampus dan maupun kepanitian diluar kampus. Kedua 

informan mengatakan  merasa sudah merasa nyaman dan 

memahami lingkungan baru yang mereka. 

2.4. Deskripsi Struktural 

2.4.1. Fase Kegembiraan 

Fase kegembiraan merupakan fase dimana seorang yang memasuki 

budaya merasa senang dan memiliki harapan serta perencanaan apa 

yang akan dibuatnya setelah berada di lingkungkan baru. Pada 

penelitian ini diketahui bahwa perasaan setiap informan berbeda 
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ketika mengetahui bahwa mereka akan melanjutkan pendidikan di 

Semarang. 

a. Informan I 

Lidya pertama kali menginjakkan kakinya di 

Semarang dua minggu sebelum menjalani masa orientasi 

di kampus. Dua minggu sebelum menjalani masa 

orientasi Lidya tinggal bersama senironya sehingga Lidya 

merasa nyaman tidak begitu  merasa kesepian. Informan 

biasa saja diawal kedatangannya di Semarang, informan 

juga tidak merasa bahagia, sedih atau mengeluh. 

Informan lebih merasa penasaran dengan budaya yang 

dihadapinya karena sangat berbeda dengan budaya yang 

dimiliki sebelumnya. Pengetahuan informan mengenai 

kota Semarang hanya sebatas tahu Semarang merupakan 

ibu kota Jawa Tengah. Selain itu informan sangat 

merasakan euforia sebagai perantau ketika melihat 

keramaian kota Semarang yang lebih padat dan lebih 

maju daripada Toraja.Walaupun tidak begitu memeiliki 

semangat dan rasa yang bahagia diawal kedatangannya 

namun informan I tetap memiliki rasa ingin tahu tentang 

lingkungan baru yang akan dihadapinya. 

b. Informan II 
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Informan II merasa senang melanjutkan 

pendidikannya di Semarang dan di universitas yang 

diimpikannya. Informan memiliki rasa nyaman dengan 

lingkungan Semarang karena sudah mengetahui sedikit 

tentang kota Semarang sebelum akhirnya melanjutkan 

kuliah. Perasaan asing yang dirasakan oleh infroman juga 

bukan dengan lingkungannya namun dengan orang-orang 

yang juga berasal dari luar Semarang. Informan juga 

merasa menjadi mahasiswa rantau bukanlah suatu 

masalah namun suatu pembelajaran untuk semakin 

mandiri dan semakin dewasa, kepercayaan diri informan 

II membuatnya untuk memiliki rencana baik untuk 

pendidikan maupun organisasinya disetiap semester yang 

akan dilewatinya. 

c. Informan III 

Tini merupakan informan III juga merasa senang 

karena melanjutkan pedidikannya  di Semarang sekalipun 

informan tidak begitu mengetahui tentang kota bahkan 

mengetahui Semarang hanya dari TV namun informan 

tetap merasa senang setelah berada di Semarang. 

Perasaan bahagia informan sangat terlihat ketika hari 

pertamanya datang memasuki rumah kostan informan III 

sangat mudah beradaptasi karena perasaan nyaman dan 
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senangnnya memulai kehidupan sebagai mahasiswa 

dengan perasaan yang bahagia juga. 

 

2.4.2. Fase Kekecewaan 

Pada fase ini setiap informan merasakan kekecewaan saat 

mulai menyadari keberadaan mereka sebagai mahasiswa perantau. 

Ketiga informan merasa kecewa dengan lingkungan tempat tinggal 

dan kampus mereka karena merasa berbeda khususnya dalam 

bersikap, berpilaku serta dalam berbicara.  

a. Informan I 

Informan I merasakan perasaan kecewa yang cukup berat 

karena merasa budaya yang dihadapinya sangat jauh berbeda 

dengan budaya yang dianutnya, perasaan kesepian yang dirasakan 

oleh informan I juga membuatnya homesick yang cukup berat. Di 

awal bulan pertama informan I sering menangis saat merasa 

kesepian hingga merasa tertekan  secara batin. Merasa tertekan dan 

tidak informan I juga tidak memiliki semangat untuk melanjutkan 

studinya. Tidak memiliki teman dekat baik di kampus dan di 

kostan sehingga  membuat infoman juga semakin sulit bertahan. 

Perasaan sensitif dan suka membandingkan budayanya ketika 

memiliki perbedaan merupakan proses yang dilalui oleh informan 

saat melewati fase ini. Informan juga tidak begitu ingin membuka 

jalan untuk berteman dengan teman-teman yang berbeda budaya 
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dengannya, informan lebih memilih untuk menghabiskan waktu 

khususnya di akhir pekan informan lebih memilih bersama dengan 

teman-temannya yang berasal dari Toraja karena merasa mendapat 

rasa nyaman khususnya ketika berkomunikasi informan merasa 

lebih terbuka dan lega.  

b.  Informan II  

Informan II yang memilki dua latar belakang budaya juga 

masih sempat merasa kecewa dan berat ketika menjalani masa 

adaptasinya karena merasa perbedaan budaya yang dirasakan 

ditempat tinggalnya dan di kampus cukup berbeda. Informan 

mengira bahwa orang-orang disekitar memiliki pemahaman dan 

pengertian, hal ini sangat dirasakan informan ketika bersama 

dengan teman-teman yang tinggal bersamanya di kostan, Informan 

sempat menyendiri ketika masa-masa ujian tiba dan menganggap 

hal itu tidak menyinggung teman-temannyainforman juga mengira 

bahwa teman-temannya akan mengerti kedaannya itu, namun 

perkiraan informan salah dan menjadi masalah antara informan dan 

temannya. Hal ini diawali ketika informan merasa dekat teman 

sekitarnya infoman merasa bahwa teman-tmenanya akan mengerti 

namun terjadi sebaliknya teman informan menjadi keliru dalam 

menanggapi keadaan informan. Karena memiliki permasalahan 

dengan lingkungan tempat tinggalnya informan sempat merasa 

tertekan karena merasa sendiri dan tidak lagi dekat teman sehingga 



60 
 

informan menyimpulkan untuk tidak begitu dekat dengan teman 

satu kostannya, selain merasa kecewa informan juga merasa 

menyadari keberadaaanya dari kampung halaman yang jauh 

membuat merindukan keluarganya. Pada fase ini informan juga 

merasa beberapa kali tersinggung karena perbedaan bahasa dengan 

teman kampusnya yang mneggunakan bahasa daerah yang tidak 

dimengerti oleh informan sehingga infoman merasa tersinggung 

serta saat proses belajar mengajar di kampus. Informan merasa 

bahasa yang seharusnya digunakan dalam proses belajar mengajar 

adalah bahasa Indonesia dan bukan bahasa daerah karena 

menurutnya banyak tidak dimengertinya. 

c. Informan  III 

Informan III juga menjalani proses adaptasi tidak begitu 

sulit namun tetap mengalami perasaan kecewa dan juga perasaan 

takut ketika menyadari keberdaannya di tengah-tengah budaya 

yang jauh berbeda dengan asalnya. Informan sempat mengalami 

pertengkaran kecil karena beda paham. Bagi informan hal yang 

paling sering membuatnya takut iaalah perbeddan bahasa, informan 

mengaku bahwa tutur katanya sangat kasar jika dibandingkan 

dengan teman kostan dan teman kampusnya. Baginya ketika orang 

salah mengartikan tekanan ketika berbicara informan merasa sedih 

karena tidak ingni membuat orang lain merasa tersinggung namun 

seringkali informan ditempatkan sebagai orang yang tidak bisa 
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bericara lebih lembut , sehingga merasa pesan yang disampaikan  

infroman sering disalah artikan dan membuatnya merasa kecewa 

dan merasa orang-orang disekitarnya seharusnya sedikit paham jika 

berada di posisinya sebagai seorang perantau. 

Sempat merasa senang karena bisa bersa jauh dari rumah 

dan ingin mengeksplor diri selama perkuliahan, informan 

menyadari dirinya jauh dari keluarga. Informan mengaku walaupun 

mudah bergaul namun informan tetap menyadari bahwa rasa sepi 

juga sering dirasakan apalagi saat informan merasakan perbedaan 

dengan orang-orang di kampusnya dan dilingkungan kostan. 

2.4.3. Fase Resolusi 

a. Informan I 

Sampai pada fase resolusi infoman I tetap merasa masih 

beradaptasi karena merasa lingkungannya saat ini masih 

lingkungan baru sekalipun sudah memahami dan mengerti situasi 

budaya baru. Infroman telah banyak belajar dari masa adaptasinya 

dan memiliki pengalaman yang membuat informan bisa bertahan. 

Bagi informan sampai pada tahap ini bukan hal muda karena 

informan banyak mengalami masa sulit khususnya saat mulai 

bergaul dengan teman kampus, informan berusah untuk 

mengabaikan perasaan tidak nyaman dan perasaan mindernya 

karena bersal dari latar belakang budaya berbeda. Informan mulai 

mengerti bagaimana menempatkan dirinya khususnya ketika 
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begaul dengan teman-teman kampusnya yang dominan dari Jawa 

informan mulai tidak tersinggung ketika temannya berbicara dalam 

bahasa daerah karena informan meminta temannya menjelaskan 

apa yang dibicarakan sehingga informan merasa tidak penasaran 

atau salah mengartikan. Informan mulai memiliki teman dikampus 

serta mulai berani memulai sosialisasi, begitu di tempat tinggalnya 

informan memiliki teman yang serign diajaknya berkomunikasi.  

Perasaan sensitif informan juga perlahan-lahan berkurang  

sehingga tekanan yang dirasakan oleh informan juga tidak seperti 

diawal adaptasinya. Mampu mengontrol perasaan dan bisa 

menempatkan diri dalam besosialisasi informan juga mendapat 

bantuan dari orang-orang sekitarnya ketika mulai terbuka bergaul 

dan menjalin realasi sebahi teman kampus , informan sering 

dibantu oleh rekan kampusnya menegenai kebiasaan orang-orang 

Jawa pada umumnya, seperti bertutur kata yang lembut dan lebih 

ramah. Pada masa ini informan sudah sedikit mampu untuk 

mengatasi perasaan homesick, mengatasinya dengan menelpon 

orangtuanya dan saat merasa kesepian informan banyak 

menghabiskan waktu menonton film secara online dan memilih 

menyelesaikan tugas dari kampus lebih cepat. 

b. Informan II 

Informan II pada fase ini banyak mengatakan bahwa 

dirinya akan beradaptasi sesuai dengan budaya orang-orang yang 
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dominan disekitarnya. Informan juga mengatakan bahwa dia 

beradaptasi dengan lingkungan yang dominan disekitarnya 

walaupun informan berada di Jawa namun teman-teman 

organisasinya lebih banyak berasal dari Batak, seperti ketika 

bersama dengan teman organisasinya di PMK Psikologi  informan 

mengikuti logat dari teman-temannya ketika berkomunikasi.  

Saat bersosialisasi dengan teman kelas kampusnya dan 

teman-teman satu organisasinya informan merasa sudah tidak 

begitu sensitif ketika ada kata-kata atau logat yang informan rasa 

dulunya tidak nyaman untuk didengar atau dirasakan informan, 

begitu juga dengan kedaan informan dengan teman-teman kosnya 

informan lebih memilih untuk bersikap baik dan mengurangi 

aktifitas di kostan agar terhindar dari rasa tidak  nyaman satu sama 

lain. 

 Sampai pada proses ini informan mengaku teman-teman 

satu organisasinya dan teman kelasnya membantunya bersosialisasi 

dengan banyak orang, informan merasa memiliki semakin banyak 

relasi yang terjalin dari fakultas-fakultas lain dan membantunya 

beradaptasi dengan nyaman. Begitu juga ketika informan megalami 

kendala saat beradaptasi khususnya dengan bahasa dan cara 

belajar, informan memberi dirinya semangat dengan mengingat 

lagi kembali tujuan utama datang di Semarang untuk mendapat 

pendidikan yang lebih baik dan selalu berusaha agar dapat 
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bersosialisasi lagi dengan baik agar merasa lebih nyaman ketika 

berada dilingkungan yang berbeda. 

c. Informan III 

Memiliki pengalama yang lumayan banyak dalam 

berinteraksi dengan  orang banyak memberi informan banyak 

pelajaran, khususnya ketika bergaul dengan orang-orang yang 

berbeda budaya infroman mulai mnegerti dan tahu bagaiamana 

harus menempatkan diri, menjaga perasaan orang-orang 

disekitanya agar tidak terjadi konflik. Perasaan sensitif infroman 

juga sudah bisa control oleh informan. Salah satu yang paling 

informan sadari adalah infroman tidak bisa menggunakan logatnya 

ketika berbicara dengan teman-temannya yang berasal dari Jawa, 

informan mengatakan hal ini karena belajar dari pengalaman 

temannya satu organisasinya menjadi sakit hati akibat tutur katanya 

yang terdengar kasar, sehingga informan lebih memimilih 

menggunakan bahasa Indonesia dengan logat Semarang ketika 

berbicara dengan orang-orang disekitarnya. 

2.4.4. Fase Berfungsi Efektif 

a. Informan I 

Melewati kurang lebih satu setengah tahun berada di 

Semarang informan merasa lebih nyaman dan mampu 

membangun relasi dengan teman-teman kampusnya khususnya 

teman sekelasnya. Informan mengatakan tingkat kedekatannya 
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dengan teman-temannya saat ini sudah cukup dekat jika 

dibanding saat semester satu, informan dalam proses belajar 

mengaja juga mulai aktif.  

Perasaan homesick informan juga berkurang tidak sesering 

diawal semester satu. Informan mengakui masih harus banyak 

belajar dalam kesehariannya khususnya dalam bersosialisasi 

dengan orang-orang lingkungan kampus dan tempat tinggalnya. 

Bagi informan menjalani masa adaptasinya masih tetap 

berjalan dan informan mersa harus mempersiapkan diri untuk 

kehidupannya kedepan karena  tidak mudah. Informan merasa 

belum seratus persen menguasai kebisaan orang-orang 

sekitarnya baik dari segi budaya dan cara hidup namun informan 

merasa mampu untuk melajutkan pendidikannya dengan lebih 

baik dan jauh dari rasa takut atau memutuskan berhenti dari 

pekuliahan. Informan mnegakui tidak mudah untuk beradaptasi 

karena budaya di Torja yang dianutnya sejak kecil sangat 

berbeda dengan budaya yang di Semarang namun informan 

yakin bisa menjalani kehidupan sebagai mahasiswa rantau di 

Semarang sampai selesai. 

b. Informan II 

Semua tujuan yang dibuat oleh informan dari semester satu 

sampai semester 6 tecapai dan itu membuat informan yakin bahwa 

dirinya nyaman dengan lingkungan kampusnya dan bisa mengatasi 
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masalah di lingkungan tempat tinggalnya. Informan mengakui 

bahwa dirinya berhasil sebagai mahasiswa dari luar Jawa menjalani 

pendidikan dan adaptasi, Informan juga merasa sanggup mengatasi 

perbedaan disekitarnya dan mengatasi masalahnya seperti 

homesick. Ketika merasa homesick informan mengatasinya dengan 

meningkatkan komunikasi dengan orangtuanya sehingga perasaan 

rindu terhadap keluarganya bisa teratasi. Adaptasi yang djalani 

informan masih berjalan dan merasa masih berproses dalam 

banyak hal. 

 

 

c. Informan III 

Informan mengaku sangat nyaman dengan kampus dan 

tempat tinggalnya begitu juga dengan kota Semarang. Informan 

sangat aktif di kampus bahkan menajdi anggota SENAT di 

kampusnya, informan juga memiliki organisasi di luar kampus. 

Selain mampu beradaptasi dalam lingkup organisasi informan juga 

tetap menjalin hubungan yang baik dengan mahasiswa Toraja 

lainnya. Menurut informan pencapaian ini merupakan pencapaian 

cukup besar baginya sebagai mahasiswa yang merantau. Informan 

juga mengatakan bahwa dirinya mampu untuk melanjutkan 

pendidikannya sampai saat ini dan tetap harus belajar mengenai 

budaya yang ada di lingkungannya. Bagi informan walaupun tidak 
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memahami semua aturan dan nilai budaya yang berlaku namun 

informan tetap menghormati budaya disekitarnya. Informan juga 

mengaku mulai bisa menggunakan bahasa Jawa saat 

berkomunikasi dengan teman kampusnya.  

 

 

2.5 Deskripsi Struktural Keseluruhan 

2.5.1 Fase Kegembiraan 

Pada fase kegembiraan yang dialami oleh setiap informan 

berbeda saat datang dan akan menjalani kehidupan mereka sebagai 

mahasiswa rantau di Semarang. Informan I pada fase ini tidak 

merasakan perasaan bahagia dengan hal-hal baru yang akan 

dihadapinya, baik antisipasi pun tidak ada pada diri informan I. 

Informan I lebih berfokus pada rasa penasarannya seperti apa 

budaya yang dihadapinya. Informan II dan III merasa sangat 

bahagia ketika memilikih Semarang sebagai kota yang di tempati 

untuk melajutkan pendidikan. Informan II lmemiliki semangat 

yang lebih jika dibandingkan dengan informan III, informan II 

lebih menyiapkan tujuan-tujuan disetiap semester untuk kuliahnya 

sementara informan III merasa tidak membutuhkan perencanaan 

diawal karena masih memiliki perasaan untuk berpindah 

universitas. 

 



68 
 

2.5.2 Fase Kekecewaan 

Ketiga informan sama-sama pernah mengalami kekecewaan 

dengan lingkungan, orang-orang yang baru ditemui dan juga 

budaya baru. Informan I mengalami masa kekecewaan yang paling 

berat diantara dua informan lainnya. Infroman I mulai menyadari 

keberadaanya sebagai pendatang ketika menjalani masa orientasi 

dan akhirnya terbawa-bawa sampai masa kuliah informan I dimulai 

bahkan memasuki semester satu informan dipenuhi kegelisahan 

dan perasaan homesick yang cukup berat. Perasaan ini membuat 

infroman I menjadi semakin sulit saat beradaptasi dengan 

lingkungan dan orang-orang disekitarnya. Informan tidak merasa 

nyaman dan cenderung lebih sensitif dengan orang berbedea 

budaya dengannya.  

 Sementara infroman II dan III lebih cenderung pada 

permasalahan pribadi dimana terjadi kesalahpahaman antara 

informan dengan orang-orang sekitar mereka dan juga masalah 

bahasa untuk selebihnya informan II dan III merasa   bisa 

mengatasi perbedaan lainnya yang mereka rasakan. 

2.5.3 Fase Resolusi 

Tiga informan bertahan sampai fase resolusi ini, setiap 

informan mnegakui bahwa mereka mulai bisa mengatasi masalah 

adaptasi mereka baik dari segi bahasa, sosialisasi dan juga dari segi 

kepribadian. Setiap informan mengaku banyak belajar dari proses 
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adaptasi yang telah dilalui. Ketiga informan juga mulai bisa 

mengontrol perasaan sensitif mereka karena perbedaan budaya, 

pada informan juga mulai tahu menempatkan diri ketika berada 

dalam perkumpulan yang berisi mahasiswa yang multikultur dan 

lingkungan tempat tinggal informan. Informan I mulai 

bersosisalisasi dengan teman kampus dan menjadi lebih dekat 

dengan teman kampusnya dan tidak merasa tertekan lagi karena 

perasaan homesick yang berlebihan.  Informan II dan III aktif 

dalam kegiatan kampus sperti organisasi tingkat fakultas. Ketiga 

informan juga memiliki cara tersendiri dalam mengatasi tekanan 

karena perbedaan budaya karena telah mengetahui budaya yang 

ditinggali saat ini. 

2.5.4 Fase Berfungsi Efektif 

Pada fase ini setiap informan memiliki keyakinan bahwa 

mereka merasa nyaman dan mamapu bertahan dilingkungan baru 

yang mereka tinggali. Informan juga merasa bahwa rasa nyaman 

yang didapat dari pengalaman sebelumnya membuat para informan 

mengerti dengan situasi dan kondisi dilingkungan mereka, baik di 

kampus dan di tempat tinggal mereka. 

 Setiap informan juga merasa masih menjalani proses 

adaptasi dimana proses adaptasi yang mereka jalani diberbagai 

kegiatan yang informan ikuti. Keyakinan dalam diri setiap 

informan bahwa berhasil melelwati masa-masa adaptasi yang 
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cukup sulit membuat setiap informan mampu bertahan didalam 

budaya yang berbeda. Informan mulai mengadospi budaya yang 

ada untuk bertahan secara khusus bahasa setiap informan 

menggunakan logat Semarang ketika berkomunikasi dengan orang 

lain. 
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