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 Bagian ini berisi pengodean pengalaman proses adaptasi mahasiswa Toraja di Semarang yang di bagi ke dalam tema-tema 

yang terpisah untuk diamati dan dilihat perubahannya pada setiap fase. 

Tema  Informan I Informan II Informan III 

Kegembiraan o Lidya tidak merasa begitu 

optimis dengan pendidikannya 

di Semarang dan merasa 

kehidupannya akan terasa 

biasa saja.  

o Galuh merasa senang menjadi 

mahasiswa baru di salah satu 

universitas di Semarang dan merasa 

optimis akan menjalani kehidupan 

baik sebagai mahasiswa rantau yang 

akan berprestasi. Diawak semester 

Galuh telah membuat tujuan-tujuan 

yang harus dicapai disetiap 

o Kartini memilih menikmati 

kehidupan perkuliahannya 

dan menikmati interaksi 

dengan orang-orang baru 

disekitarnya. 



semesternya. 

Kekecewaan o Perberdaan budaya yang  

dirasakan oleh Lidya 

membuatnya merasa sangat 

berbeda dengan 

lingkungannya. Kebiasaan di 

kampus dan lingkungan 

tempat tinggal, tidak sesuai 

dengan bayangan dan 

harapannya. Pada fese ini 

geger budaya yang dirasakan 

oleh Lidya cukup kuat karena 

membuat Lidya menjauh dari 

lingkungan dan merasakan 

o Galuh tidak mengalami kekecewaan 

dengan lingkungan kampusnya 

khususnya saat berhdapan dengan 

teman-teman yang memilki ragam 

latar belakang budaya atau  

multikultur.  Permasalahan 

kekecewaan dirasakan lebih 

cenderung di tempat tinggal atau 

kostan, perbedaan budaya 

membuatnya dengan orang-orang 

satu tempat tiggalnya mengalami 

kesalapahaman dalam menilai 

kebiasaan yang dianut satu sama lain. 

o Kartini secara pribadi tidak 

mengalami kekecewaan 

dengan budaya yang 

dihadapi. Kartini cenderung 

mengalami konflik seceara 

pribadi dengan teman-teman 

kampusnya. 



homesick setiap hari bahkan 

membuatnya untuk memilih 

meninggalkan perkuliahannya. 

Resolusi o Setelah melewati satu 

semester, Lidya mulai ikut 

aktif dalam belajar kelompok 

dan membuka diri untuk 

bersosialisasi di kampus. 

o Galuh measa mampu beradaptasi 

denan baik karena pengalaman yang 

dimiliki menjadi panutan baginya 

dalam bersosialisasi. 

o Kartini mnegurangi 

penggunaan bahsa dari 

Timur memnita bantuan dari 

orang-orang sekitarnya 

dalam beradaptasi khususnya 

dalam bahasa. 

Berfungsi dengan 

Efektif 

o Lidya lebih merasa lebih 

nyaman bergaul dengan 

lingkungan kampus dan 

tempat tinggal. Lidya juga 

mulai ikut dalam kegiatan 

o Goals yang dibuat disetiap semester 

tercapai. Mempu menghadapi 

perbedaan budaya dilingkungan 

kampus. 

o Merasa sangat nyaman 

dengan lingkungannya 

khususnya di lingkungan 

kampus. Menggunakan 

dialeg yang berlaku di 



kampus dan ikut 

memmpelajari budaya yang 

dianut dilingkungan sekiear 

dengan bantuan teman-

temannya. 

diingkungan tempat 

tinggalnya. 



 

 

Interview Guide 

Adaptasi Mahasiswa Toraja di Semarang 

Data Diri Informan 

Tanggal Wawancara  :  

Waktu    :  

Lokasi Wawancara :  

Identitas Informan 

Nama    :  

Jenis kelamin   : 

Umur    : 

Alamat    :  

Asal    : 

Asal Universitas  : 

Mahasiswa Angkatan  :  

  

Daftar pertanyaan wawancara kepada mahasiswa berasal  dari Toraja yang menempuh 

pendidikan di Semarang. 

Fase Pertama : Fase Kegembiraan 

1. Bagaimana perasaan  anda saat tahu anda lulus  di universitas yang telah anda pilih di 

Semarang? 

2. Apakah sebelumnya anda sudah tahu tentang kota Semarang dan Universitas anda saat 

ini? 

3. Pada awal perkuliahan apaakah anda merasakan euphoria sebagai pendatang? Bisa 

dijelaskan seperti apa pengalaman yang anda rasakan? 

4. Apakah anda merasa senang menjadi mahasiwa rantau di Semarang? 

5. Apakah anda membuat perencanaan setelah berada di Semarang sebagai mahasiswa? 

Fase Kekecewaan:Menyadari diri berada di lingkungan berbeda 

6. Saat menjalani proses adaptasi di masa awal-awal kuliah apakah anda mulai menyadari 

keberadaan anda sebagai pendatang? 



7. Apakah anda mengalami kesulitan dalam beradaptasi? Seperti apa kesulitan yang anda 

alami? 

8. Dalam beradaptasi apakah anda merasa kecewa dengan lingkungan anda? 

9. Pernakah anda merasa bingung dan frustrasi saat menjalani masa adaptasi? 

10. Apakah saat bersosialisasi anda merasa perasaan anda lebih sensitif dan mudah 

tersinggung karena perbedaan budaya?  

11. Bagaimana kehidupan pertemanan anda di kampus saat memasuki awal perkuliahan? 

12. Bagiaman keadaan kesehatan anda baik secara emosional dan fisik di awal-awal 

perkulihan? 

13. Pernahnakah anda merasa ingin meningalkan Semarang dan perkuliahan anda karena 

merasa tidak mampu menghadapi perbedaan budaya?  

14. Apakah anda sering membuat perbandingan antara tempat asal anda dengan lingkungan 

anda sekarang? 

15. Pernakah anda merasa tertekan karena perbedaan yang anda rasakan dengan lingkungan 

tempat tinggal dan kampus? 

Fase Resolusi: Budaya baru mulai dimengerti 

16. Apakah anda sangat mengerti budaya seperti apa budaya yang anda hadapi setelah 

menjalani proses adaptasi? 

17. Bagaimana dengan perasaan sesitif karena perbedaan, apakah perasaan sensistif masih 

mendosninasi setelah beradaptasi? 

18. Jika anda mengalami , bagaimana anda mengatasi kendala-kendala dalam beradaptasi?  

19. Dalam proses adaptasi anda di Semarang apakah orang-orang sekitar anda seperti teman 

kampus, orang-orang di lingkungan tempat tinggal membantu anda dalam proses 

adaptasi? 

Fase Berfungsi dengan Efektif 

20. Apakah anda suda mulai merasa nyaman dengan lingkungan dan budaya anda saat ini? 

21. Apakah anda merasa bisa menjalani kehidupan yang lebih baik setelah berdapatasi di 

Semarang sebagai mahasiswa perantau? 

 

 

Adaptasi Mahasiswa Toraja di Semarang 

Tanggal Wawancara  : 1 Juni 2018 

Waktu    :15.30-17.00 WIB 

Lokasi Wawancara  :Jalan Bukit Umbul Timur Nomor 2, Tembalang, Semarang 

Identitas Informan 

Nama    :Lidya Nathalia Patanduk 



Jenis kelamin   :Perempuan 

Umur    :18 Tahun 

Asal    :Rantepao, Toraja, Sulawesi Selatan 

Asal Universitas  :Universitas Negeri Semarang 

Mahasiswa Angkatan  : 2017 

 

Daftar pertanyaan wawancara kepada mahasiswa berasal  dari Toraja yang menempuh 

pendidikan di Semarang. 

Faser Pertama : Fase Kegembiraan 

 

1. Bagaimana perasaan  anda saat tahu anda lulus  di universitas yang telah anda pilih 

di Semarang? 

Awalnya biasa ji kak, hmmm belum na rasa apa-apa, mungkin karna ndak ada pi 

bayanganku kaya bagaimana kehidupan kuliah  pas awal-awal datang di 

Semarang masih senang ji kak itu masih sekitar dua sampai tiga minggu sebelum 

kuliah kak, itu juga masih sama na kakak dari satu komunitas Toraja , main na 

dan tinggal na di kosanmya mereka sebelum mulai pas masa orientasi. Jadi ya nda 

bang ji ya banyangan sedih, senang, betul-betul biasa aja. 

 

2. Apakah sebelumnya anda sudah tahu tentang kota Semarang dan universitas anda 

saat ini? 

Ia ku tau ji Semarang tapi  ndak yang terlalu jelas ji kak soalnya sebelumnya kan 

mau na di Joga to kak, tapi ndak lulus na hahaha dan masuknya di PTN di 

Semarang karna ku pikir waktu itu yang penting masuk na PTN saja dulu dan 

masih di wilaya Jawa Tengah ji juga ada yang juga ku kenal jadi enak dirasa dan 

bisa bantu-bantu na sama ada pokoknya teman satu kampung ta begitu eeh kak 

 

 

Iya sudah tau kota Semarang tapi nggak tau secara jelas si kak soalnya 

sebelumnya kan aku mau di Yogyakarta kak, tapi ga lulus dan masuk PTN di 

Semarang dengan perbandingan yang penting masuk PTN aja dulu dan masih 



wilayah Jawa Tengah yang jadi rekomendasi kakak aku yang lebih dulu kuliah 

Salatiga dan Yogya kan kalo ada kenalan itu menurut aku bisa bantuin dan merasa 

ada teman satu kampunglah kak. 

 

3. Pada awal perkuliahan apakah anda merasakan euphoria sebagai pendatang? Bisa 

dijelaskan seperti apa pengalaman yang anda rasakan? 

Euphoria sebagai orang asing itu past ito kak ada wiiih apalagi pas datang di  

Semarang  itu betul-betul  pertamaaa kali lui na, jadi perasaan asing itu to dirasa 

sekali. Terasanya itu to karna ini Semarang ramai dari tempat aku di Toraja. 

 

Euphoria sebagai orang asing itu pasti ada ya kak, apalagi  aku datang di 

Semarang itu beneeer pertamaaa kali banget perasaan asing itu bener terasa 

banget. Terasanya itu dari suasana Semarang yang ramai dari tempat tinggal aku 

di Toraja. 

 

4. Apakah anda merasa senang menjadi mahasiswa rantau di Semarang? 

 

Perasaan senang le kak, ndak bisa dibilang senang sih soalnya toh  betul-betul 

biasa ji kurasa ndak begitu semangat tapi ndak mengeluh juga atau sedih ya biasa 

saja sih , paling perasaan penasaran ji yang  ada hehehe, penasaran bagaimana itu 

tempat yang mau kudatang. Jujur na saya le rasa waspada ku itu bukan takut  na 

sama lingkungan tapi lebih takut na kalo mau na baku bicara sama orang di 

sekitar ku khususnya sama temen-teman kampusku kak takut-taku na ndak 

nyambung sama mereka atau  segan le gambaran tepatnya. 

 

Perasaan senang ya kak, nggak bisa dibilang senang si kak soalnya aku bener-

bener biasa aja gak begitu semanagat tapi nggak negluh juga atau sedih ya biasa 

aja sih , paling perasaan penasaran ya yang ada hehehe. Jujur rasa waspada itu 

bukan takut sama lingkungan sih  tapi lebih takut kalo mau komunikasi sama 

orang-orang di sekitar aku khususnya ama temen-teman kampus takut nggak 

nyambung ama mereka segan mungkin yaa gambaran tepatnya. 

 

5. Apakah anda membuat perencanaan setelah berada di Semarang sebagai 

mahasiswa? 

 

 

Rencana mau seperti apa kedepannya pas awal-awal kuliah belumpi pi ada itu, 

pas sudah mulai mo kuliah itu to masih aktivitas biasa ji juga , belum ikut na mau 

organisasi apapun. Cuma kalo rencana buat pindah universitas ada memang kak, 

tapi tetap di Semarang ji juga karna kalo ingat omo lagi pengalamanku yang  

kemarin pas jadi maba na kak agak berat omi lagi kalo mau pindah tempat lagi 

wiii na malsa mo saya juga di tempat baru hampi mo juga setahun di Semarang 

sudah mulai-mulai mi juga di tau-tau ini Semarang 



 

Rencana mau seperti apa kedepannya awal-awal kuliah belum ada, pas udah 

mulai kuliah juga masih aktivitas biasa, belum ikut organisasi apapun. Cuma kalo 

rencana buat pindah universitas ada kak, tapi tetap di Semarang juga karna kalo 

ingat pengalaman kemarin pas jadi maba agak berat kalo mau pindah tempat lagi. 

Aku juga udah hampir setahun di Semarang udah mulai mengenal Semarang. 

 

Fase Kekecewaan:Menyadari diri berada di lingkungan berbeda 

6. Saat menjalani proses adapatasi di masa awal-awal kuliah apakah anda mulai 

menyadari keberadaan anda sebagai pendatang? 

Jangan bulan pertama kuliah deh kak, huuuuuuhuhuu  yang awal masa mos saja 

na bolos mo saya sehari soalnya ndak ku kuat yang pulang na melapor itu ke 

kakak Toraja yang menangis na, mengeluh solanya agak kaget na kak 

orientasinya bikin capek dan ndak  nyaman na sama orang-orang yang ku temui, 

pokoknya minggu pertama kuliah itu berat lui wiii ndak mau mo saya ingati. 

Terus bulan berikutnya waeee homesick lui na dan itu ndak cuma di bulan-bulan 

pertama ji tapi satu semester dan itu terasa lui mau ki pulang kali selesai mi kuliah 

na dikosan ndak ada teman bicara ku, sepi pole opi itu kosan berat kak. Kalo di 

rumah kan beda yanna di rumah ada orang tua ta yang temani, ada sodara ta juga 

bisa ki nonton TV pokoknya suasana rumah sia mi yaa . Kalo ku ingat kasihan 

lagi masa-masa itu adu berat lui kak saya juga selama awal-awal masuk kuliah 

tiap akhir minggu ke kosannya terus kakak yang di Tembalang, soalnya 

kebanyakan anak-anak Toraja kuliahnya di UNDIP jadi weekend lebih ku pilih 

saya kumpul-kumpul  sama anak-anak Toraja dari pada dikosan na sendiri. Tapi 

kalo hari minggu mi sore sedih omi itu kurasa dan pernah nangis nda menangis 

gara-gara ndak mau skali ini hati ku pulang ke kosan ku telpon mi dikka mamaku 

itu bilang mau saya  pulang. Kapang waktu itu terlalu homesick pi kurasa karna 

aku tidak ku suka itu sepi dan belum terbiasa dengan suasana kosan. Diawal 

kuliah juga itu hampir na  pulang ke Toraja karna  ku rasa ndak sanggup na buat 

lanjut studi. Agak ngeri si kak awal kuliah itu, kecewa ia sedih ia ya campur aduk 

kak, aduuuh kalo ku ingat masa itu lagi to sebenarnya sedih na malu na hehehe 

campur aduk sih kak. 

 

Jangan bulan pertama kuliah deh kak, huuuuuuhuhuu awal masa orientasi aja aku 

bolos sehari soalnya ga kuat dan aku ngaduh sama kakak senior aku anak Toraja, 

itu aku nangis, mengeluh solanya aku agak kaget ya kak orientasinya bikin capek 

dan aku gak nyaman sama orang-orang yang aku temuin, pokoknya minggu 

pertama kuliah itu berat banget .Trus bulan berikutnya aku  merasa homesick 

banget dan itu gak cuma di bulan-bulan pertama tapi satu semester dan itu terasa 

banget pengen pulang kalo udah selesai kuliah sampai di kosan rasanya sepi 

banget kak, nggak punya temen gobrol . Kalo di rumah kan beda ya di rumah ada 

orang tua yang nemenin, ada sodara juga bisa nonton TV pokoknya suasana 



rumah bangetlah. Kalo ingat masa-masa itu adu berat si kak aku juga selama 

awal-awal masuk kuliah tiap akhir minggu ke kosan senior aku di Tembalang, 

soalnya kebanyakan anak-anak Toraja kuliahnya di UNDIP jadi weekend aku 

lebih memilih untuk ngumpul sama anak-anak Toraja lainnya. Tapi kalo udah hari 

minggu sore dan waktunya udah balik lagi ke kosan, itu aku sedih sih kak dan 

pernah nangis gak mau balik kosan dan mau pulang. Aku nelpon mamaku pengen 

pulang. Waktu itu terlalu homesick mungkin karna aku suka sepi mungkin di 

kosan dan belum terbiasa dengan suasana kosan. Diawal kuliah itu akau bener-

bener hampir balik ke Toraja karna  aku ngerasa ga sanggup buat lanjut studi. 

Agak ngeri si kak awal kuliah itu, kecewa ia sedih ia ya campur aduk kak, aduuuh 

kalo ingat masa itu sebenarnya sedih malu hehehe campur aduk sih kak. 

 

 

7. Apakah anda mengalami kesulitan dalam beradapatasi? Seperti apa kesulitan yang 

anda alami? 

Masalah adaptasi le kak, kalo ini bermasalah na itu aah sedikit kurasa, jadi to pas 

diawal-awal na kuliah ndak mau na saya itu kak bicara duluan kalo bukan na saya 

dibicarai dulua sama temanku, ku tunggui pi itu mereka bicara dulu baru na 

bicara, karana to kurasa masih malu-malu na dan takut saya juga salah bicara, 

walaupun mengerti ji kapang itu teman-temanku karna dari luar Jawa tapi lebih 

enggan saya ku rasa kak ooh. Terus mulai mi ada temanku karna seringkan 

kelompokan tapi itu juga kalo sama na teman-teman kampus aku masih jarang na 

pergi sama atau ikut kumpul-kumpul sama pas di semester awal karna ku rasa 

masih belum begitu nyaman na untuk gabung sama mereka. Ada ji temanku tapi 

ndak dekatkan sebatas teman kelas dan kampus saja. 

 

 

Masalah adaptasi yah kak. Nah kalo ini itu aku agak bermasalah dikit sih, jadi pas 

awal-awal kuliah aku gak mau ngomong duluan ama temen, nunggu mereka yang 

ngomong dulu sama aku baru de aku ngomong ama mereka, dengan alasan masih 

enggan dan mikir takutnya salah ngomong, walaupun mungkin temen-temen aku 

maklum karna aku dari luar Jawa tapi rasa enggan dan takut aku lebih besar. 

Terus mulai punya temen karna sering kelompokan tapi itu juga kalo ama temen-

temen kampus aku masih jarang pergi bareng atau ngumpul di semester awal aku 

masih belum begitu nyaman. Udah ada temen tapi ga begitu deket kak sebatas 

teman kelas dan kampus aja. 

 

 

 

 

8. Dalam beradaptasi apakah anda merasa kecewa dengan lingkungan anda? 

Kecewa sama lingkungan le, pernah sih kak apalagi sering bang na itu buat 

ekspektasi sama lingkunganku ku baoranyangkan bang duluan na tidak terjasi 

oooh kecewa omo itu, kalo sama teman kampus ku biasa ku kira bang mi sehati 



na itu oooh na tidak ya pale bedakan pale, jadi kecewa mo saya itu kalo ndak 

sependapatkan kak, begitu ji saya kecewaku ku kalo lain-lain tidak ada ji. 

 

Kecewa sama lingkungan ia ada sih kak, apalagi sering buat ekspektasi atau kalo 

mau ngelakuin sesuatu ama temen-temen kampus yang beda budaya aku mikir 

bakal sehati atau bisalah agak sedikit ada kesamaan tapi kan sebenarnya ga boleh 

gitu kan yaaah kak aku jadi kecewa gitu sih. Gitu sih kak kalo aku ya kalo untuk 

hal lain nggak ada sih 

 

 

9. Pernakah anda merasa bingung dan frustasi saat menjalani masa adaptasi? 

Bingung na itu kadang-kadang kak karna kurang mengerti ki toda aturannya 

orang disini kalo bicara ki apalagi temanku yang dari Jawa kak, mereka itu to 

lembut lui ma kita ka ceplos ki kalo bicara na saya mitu kalo bicara na cepat lui 

jadi kadang to diam itu  kalo bicaa na karna na kira na kapang nyolot le  na 

padahal tidak bang ji uuuh kalo frustrasi gara-gara homesick beda omi ya itu  

hahahhaha 

 

Bingung, ia kadang-kadang kak untuk komunikasi karna kurang ngerti tata karma 

kalo ngomog ama  orang-orang sekitar khususnya temen dari Jawa kak, mereka 

kan lembut ya menurut aku kalo kan tipikalnya agak ceplos belum lagi kalo 

gnomong agak cepet jadi kadang kalo mereka diem aku bingung atau mereka 

ngomong kok aku agak nyolot padahal kan nggak juga yah kak hehe kalo 

bingungnya itu kalo sampe frustrasi itu nggak sih, kecuali frustrasi homesick ya 

kak itu beda lagi hahahaha. 

 

10. Apakah saat bersosialisasi anda merasa perasaan anda lebih sensitif dan mudah 

tersinggung karena perbedaan budaya?  

“Awalnya io tapi bukan ji yang terisinggung sampai lebay kak tidak ji itu, kaya 

contohnya to teman-temanku ma bahasa Jawa ana tidak dimengerti siapa tau na 

bilang-blang ki kan tersinggung  na  baru ndak di tau apa na bilang mereka 

hehehehe”. 

“Awalnya ia kak tapi bukan tersinggung yang sampai berlebihan, contoh kalo 

misalkan temen-teman aku keseringan pake bahsa daerah kaya Jawa itu aku agak 

gimana ya, mungkin karna nggak ngerti ya jadi merasa agak gak nyaman jadinya 

sedikit tersinggung, yaa aku juga gak tau mereka ngomongin apa hehehehe”. 

 

 

11. Bagaimana kehidupan pertemanan anda di kampus saat memasuki awal 

perkuliahan? 



Awal-awal itu masih kurang bisa na bergaul kak karna lebih nyaman na saya 

sama anak-anak Toraja yang lebih banyak kuliah di UNDIP tapi pas lewat mi 

semester satu  sering mo itu sama teman-temanku di kampus, pergikan sama-sama 

ke mall , jalan-jalan kemana ka sama-sama terus sering mokan juga kelompokkan 

jadi mulai itu nyaman sedikit. 

 

Awal-awal itu aku masih kurang bisa bergaul ya kak karna aku lebih nyaman 

sama teman-teman satu daerah yang lebih banyak kuliah di UNDIP, tapi setelah 

semester satu lewat udah ada temen dan udah sering jalan ma teman-teman 

kampus juga, kami biasanya jalan bareng ke mall, kerja kelompok juga udah 

mulai nyaman. 

 

12. Bagiaman keadaan kesehatan anda baik secara emosional dan fisik di awal-awal 

perkulihan? 

Lebih capek batin na saya kak dibandingkan fisik apalagi mau sampe sakit kak 

tidak ji itu soalnya lebih sering sering na itu mau minta pulang, terus cepat libur 

cepat na ketemu sama teman-temanku di Toraja pas awal-awal begitu na kak tapi 

lama-lama to tidak mi, mendingan lui mi kurasa. 

 

Aku lebih capek batin mungkin ya dibanding fisik kalo ampe sakit gitu nggak sih 

kak soalnya lebih sering banget kepikiran mau pulang cepet-cepet libur dan 

rasanya sedih banget. Kalo di kampus atau kosan seandainya udah weekend aja 

biar cepet main ama temen-temen Toraja tapi pas semester satu di beberap bulan 

pertaman sih kak, sekarang udah nggak lagi. 

 

13. Pernahnakah anda merasa ingin meningalkan semarang dan perkulihan anda 

karena merasa tidak mampu menghadapi perbedaan budaya?  

 

Pernah kak saking ndak nyaman dan uuuuuuh sepi skali kurasa mengis terus na 

tiap hari sepiii lui itu kosan kulihat kak kalo pulang na kampus dan itu to tidak 

enak skali jadi menagis na ke mamaku buat minta pulang, karna hampir na tiap 

hari di semester awal menagis huuhu kak 

 

Pernah kak, saking nggak nyaman dan uuuuuuh sepi banget ampe nangis terus pas 

disemester awal aku sampe nelpon mamamku minta pulang karna bisa dibilang 

hampir tiap hari nangis. 

14. Apakah anda sering membuat perbandingan antara tempat asal anda dengan 

lingkungan anda sekarang? 



Pernah tapi tidak sering ji itu kalo lagi panas na kan di Toraja sejuk ya udaranya 

dari pada disini sama kalo kumpul na sama teman-temanku dari Toraja ki 

bandingkan mi itu makanan apalagi kalo adami yang jual makan khas Sulawesi 

Selatan na biasa bang ji rasanya ndak sama itu mi biasa ki banding-bandingkan. 

Itu pi juga kalo Toraja to kan jauh dari kota besa itu ji saya kak. 

 

Nggak sering si tapi pernah beberapa kali apalagi kalo udah panas karna di Toraja 

sejuk dari pada disini sama kalo lagi ama anak-anak Toraja kami biasanya 

bandingin makanan si kak, kalo disini ada yang jual makan khas Sulawesi Selatan 

biasanya itu aja si kak kalo lain-lainya ga ada. Kalo dari segi kebutuhan di 

Semarang pasti lebih  mudah di dapet ya kak secara kota besar, kalo di Toraja kan 

udah bener-bener jauh ya dari kota jadi pasti lebih sulit. Aku lebih sering mikir itu 

sih kak. 

 

15. Pernakah anda merasa tertekan karena perbedaan yang anda rasakan dengan 

lingkungan tempat tinggal dan kampus? 

Pas awal-awala ji karna beda budaya mungkin karna ndak nyamna na sama 

lingkungan  kampus sering na juga berpikir itu teman ku to lebih dekat ya sam 

dosen masa saya ndak bisa na ku piker lagi itu mungkin krna perilaku yang beda 

sama teman-temanku jadi baper bang ja saya itu karna beda kapang cara-caraku. 

 

Tertekan karna beda budaya cuma pas awal-awal mungkin gara-gara aku gak 

nyaman sama lingkungan kampus  sering mikir kok temen aku bisa ya deket ama 

dosen aku ga bisa, jadi aku mikirnya apa karna aku ga bisa membaur sama dosen 

atau karna cara berperilaku aku yang beda, lebih kebanyakan mikir kak jadinya 

sering baperan karna ngerasa beda aja sama temen lainnya.  

 

 

 

Fase Resolusi: Budaya baru mulai dimengerti 

16. Apakah anda sangat mengerti budaya seperti apa budaya yang anda hadapi setelah 

menjalani proses adaptasi? 

Kalo saya to kurasa masih sampai sekarang na itu beradaptasi kak, karna masih 

baru na juga disini, tapi setelah hampir dua semester ini mulai mo mengerti 

sedikit situasi lingkungan tempat kosanku mulai mi juga ada temanku, mulia mo 

bicara-bicara sam ibu kos ku, dan kaya mulai mo mengerti itu bicara sama orang 

tua kaya to kalo bicara na sama dosen, sama orang yang lebih tua. Na ma logat-

logat mo juga kak, lumayan mi adapatasiku pelan-pelan pi tapi. 

 

Sebenarnya proses adaptasi aku masih berlangsung sampai sekarang ya kak secara 

aku kan baru mau setahun disini, tapi setelah hampir dua semester ini aku udah 



mulai ngerti lingkungan tempat tinggal aku, aku udah bisa bergaul baik dengan 

teman kok dan banyak ngobrol ama ibu kosan, terus udah mulai ngerti beberapa 

nilai budaya contohnya kalo ngomong ama orang yang lebih tua, ama dosen. 

Terus udah mulai pake beberapa logat juga jadi kalo komunikasi yaa bisalah dikit-

dikit hahahhaa. Lumayanlah kak aku dah bisa adaptasi pelan-pelan. 

 

 

17. Bagaimana dengan perasaan sesnitif karena perbedaan, apakah perasaan sensistif 

masih mendosninasi setelah beradaptasi? 

Pas sudah mo adaptasi bisa-bisa mi ku control sih kak, sama teman-temanku juga 

mungkin karna mengerti mi kapan harus pake bahanya kapan harus pake bahasa 

Indonesia jadi baperan mo kak. 

 

Setelah adaptasi aku udah bisa control sih kak, temen-temen aku juga mungkin 

karna udah pada negerti jadi udah  tau menempatkan kapan mesti pake bahsa 

daerah aja dan harus pake bahasa Indonesia jadi nggak baperanlah kak. 

 

18. Jika anda mengalami , bagaimana anda mengatasi kendala-kendala dalam 

beradaptasi?  

Selama na beradaptasi pasti mi itu banyak kendala yang kualami, dari bahasa, 

belum lagi homesick yang hampir satu semester na saya juga agak tertutup na 

saya orangnya itu kapang juga susah na bergaul menurutku, biasa ji itu kucertia 

sama kakak di Tosiarrang baru na kasi tau mo juga mau na bagaimana 

selanjutnya, menonton na drama, kerja na tugasku, ku h.dur itu diriku dengan apa 

yang kusuka kak 

Pasti ya aku ngamalamin banyak kendala selama proses adaptasi, kendalanya itu 

pasti di bahasa, belum lagi homesick yang saya rasakan dari selama satu semester, 

belum lagi juga memiliki kepribadian introvert itu kendala yang paling utama 

menurut aku. Kalo ngatasisnya aku lebih banyak certia ke senior aku yang udah 

pengalaman gimana meraka bergaul ama temen, mereka kasih saran, selain itu 

aku sering nelpon mamaku buat mengatasi homesick ku  trus ngerjain tugas, 

nonton pokoknya membuat diri kau sebisa mungkin terhibur dengan ngelakuin 

yang kau suka sih kak. 

 

19. Dalam proses adaptasi anda di Semarang apakah orang-oang sekitar anda seperti 

teman kampus, orang-orang di lingkungan tempat tinggal membantu anda dalam 

proses adaptasi? 

Na dukung ja teman kampusku kak, apalagi pas mulai mokan dekat-dekat  dan 

mulai mo terbuka sama mereka, banyak mi bicaraku , mulai na dekat sama teman 

kampus ku itu pas dekat-dekat ujian karna banyak tugas ki to sering kan ketemu 

jadi lebih dekat imi darisitu, baru kao sama na temanku jarnag mi juga ma bahasa 



daerahnya ma bahasa Indonesia sendiri mi itu tanpa ku kasi tau,ikut mo juga 

oraganisasi walaupun bukan oraganisai kampus dan kurasa itu na bantu na karna 

seringkan jalan sama ke mall dan to na bantu na bersosialisasi. 

 

Teman kampus aku sangat membantu ya kak, apalagi setelah aku mulai membuka 

diri, mulai aktif ngomong, mulai akrab dengan teman kampus itu pas deket ujian, 

itu kan banyak tugas jadi sering ketemu jadi lebih deket. Temen-temen aku di 

kampus biasanya ngerti kalo udah ngomong jangan pake bahasa daerah mereka 

nggak pake dan sekarang ini kalo aku udah di tengah-tengah temanku mereka 

tanpa aku kasi tahu udah ngerti sendiri pake bahasa Indonesia. Selain itu juga 

udah ikut oraganisasi walaupun bukan organisasi kampus tapi orang-orang di 

oraganisasi aku itu sangat mebantu  aku dalam adaptasi contohnya mereka sering 

ajakin aku main ke mall atau makan bareng jadi sosialisasiku lebih baiklah. 

Fase Berfungsi dengan Efektif 

20. Apakah anda suda mulai merasa nyaman dengan lingkungan anda saat ini?  

Saya pribadi to mulai nyaman sedikit  kak, ndak sepi-sepi amat mi kurasa dikosan 

adami juga temanku yang luamayan dekat na, biasa kan pergi makan sama , main 

juga ke kamarku,. Begitu ji juga sama teman kampusku lumayan dekat na biasa 

mokan main sama berangkat ke kampus sama-sama, aktif mo juga bicara dikelas 

ndak segan mi kuarasa sama mereka, ndak  terlalau homesick mo juga kak. 

Aku pribadi udah lebih mulai nyaman si kak, aku udah nggak merasa begitu 

kesepian di kosan dan di kosan aku juga punya temen yang cukup deket, kami 

biasanya makan bareng, main bareng kalo dan ngobrol banyak . Temen kosanku 

juga sekarang lebih sering main ke kamarku gak kaya jaman semester 1  kak. 

Terus aku juga nggak begitu homesick dan udah bisa bergaul dengan nyaman 

sama  teman kampus. Aku ama temen kampus nggak begitu segan dan jaga jarak 

dalam bergaul, kalo misalkan ada temen kampus yang main atau berangkat bareng 

aku juga udah sering. Terus aku juga udah mulai banyak ngomong di kelas 

banyak interaksi dibandingkan pas awal-awal kuliah.  

 

21. Apakah anda merasa bisa menjalani kehidupan yang lebih baik setelah berdapatasi 

di Semarang sebagai mahasiswa perantau? 

Kalo dipikir dari sertus persen baru delapan puluh persen ji kak, soalnya masih 

banyak pi mau kupelajari ndak sampai pi sembilan puluh persen, apalagi kalo 

dilihat-lihat kehidupan perkuliahan kedepannya bharus na lebih bagus berinteraksi 

sama dosen, teman-teman kampus. Ku rasa to bisa mo juga bertahan sebgai 

mahaiswa rantau yang penting berani dama mau belajar. Tidak sama memang itu 

kehidupan di Toraja sama disini tapi setidaknya ku kasi nyaman sia mi diri ku 

disni, jangan sedih lama-lama kak  atau sedikit-sedikit , mau na saya lebih bagik 

yaa walaupun ndak gamnpang 

 



Dari seratus persen mungkin  delapan puluh persen aku bisa ya, soalnya kalo mau 

sampai sembilan puluh persen itu aku juga masih harus belajar banyak, apalagi 

kalo melihat kehidupan perkuliahan kedepannya kan aku butuh interaksi yang 

lebih lagi sama dosen, teman-teman kampus.  Aku ngerasa aku bisa dan mampuh 

bertahan sebagai mahasiswa rantau  itu yang penting berani dan mau belajar. 

Intinya aku nggak bisa nyamain situas kehidupan  aku di Semarang sama di 

Toraja tapi setidaknya aku bisa membuat nyaman diri aku sama situasi di 

Semarang supaya nggak capek batin kaya awal-awal kuliah dan bisa mandiri 

pokoknya aku nyemangatin diri aja sih kak, gak sedih lama-lama  atau dikit-dikit 

homesick. Pengen lebih baik aja si kak meskipun ga gampang. 
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Tanggal Wawancara  : 8 Juni 2018 
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Lokasi Wawancara : Jalan Bukit Umbul Timur, Ngesrep Kosan Elgie Putri, 
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Identitas Informan 

Nama    : Galuh Kristi Ningtyas 

Jenis kelamin   :Perempuan 

Umur    :19 tahun 

Asal    :Toraja 

Alamat    : Jalan Bukit Umbul Timur Buntu Kavling 5 

Asal Universitas  :Univeristas Diponegoro 

Mahasiswa Angkatan  : 2016 

 

Daftar pertanyaan wawancara kepada mahasiswa berasal  dari Toraja yang menempuh 

pendidikan di Semarang. 

Fase Pertama : Fase Kegembiraan 

 

1. Bagaimana perasaan  anda saat tahu anda lulus  di universitas yang telah anda pilih 

di Semarang? 

 

Yang pertama to pasti senang apalagi saya lulus jalur undangan karna memang 

pas SMA ku gumuli juga dimana paling enak dan nyaman kuliah dan ndak tau 

kenapa selalu dihatiku diarahkan na ke UNDIP jadi kupilih pas keterima na puji 

Tuhan sekali, bersyukur juga di UNDIP  baru ada juga keluarga to jadi kaya ku 

tau mi gambaran suasananya. 

 

Pertama, pasti senang kak, lulus jalur undangan karna emang dari SMA yang aku 

gumuli itu dimana tempat kuiah yang nyaman dan enak, hati aku juga selalu kaya 

milih UNDIP gitu kak. Pas aku keterima di UNDIP rasanya bersyukur banget 



apalagi lewat jalur undangan dan aku juga bersyukur karena punya keluarga di 

Semarang. 

2. Apakah sebelumnya anda sudah tahu tentang kota Semarang dan Universitas anda 

saat ini? 

Sebelumnya sudah pernah mo datang di Semarang karna ada eangku kak yang 

tinggal di Semarang jadi suasana Semarang lumayan ku tau mi tapi kalo 

kehidupannya begitu pasti belum kak. Pas berlibur na sama keluarga ku aga 

kurasa nyaman disini 

 

Sebelumnya aku sama keluarga udah pernah liburan da nada Eang juga kak yang 

tinggal di Seamrang jadi luamayan tau keadaan Semarang. Tapi  kalo kehidupan 

di Semarang untuk lebih jauh belum sih kak tapi pas liburan ama keluarga 

lingkungannya cukup nyaman kak. 

3. Pada awal perkuliahan apakah anda merasakan euphoria sebagai pendatang? Bisa 

dijelaskan seperti apa pengalaman yang anda rasakan? 

Kaya yang ku bilang ji  tadi kak, ndak terlalu asing ji ini Semarang buat saya 

karna pernah ja berlibur dan dari bapakku keluarganya orang tinggal di Semarang 

ji. Tapi kalo perasaan asing jadi mahasiswa pas awal-awal ada sih kak, karna kan 

beda skali sama orang-orang yang ku temui selama masa-masa SMA jadi agak 

asing sih kak. 

 

Sama yang aku bilang tadi kak, Semarang gak terlalu asing buat aku karna udah 

pernah dating sebelumnya, tapi sebagai mahasiswa yang hidup dikampus aku 

diawal-awal pasti merasa asing kak, soalnya lingkungan dan orang-orangnya beda 

jauh pas masa SMA yang latar belakangnya sama kaya aku. 

4. Bagaimana perasaan anda  menjadi mahasiswa rantau di Semarang? 

Senang na ji saya kak, karna dengan begitu bisa na dapat pengalaman baru, 

belajar na dewasa terus kurasakan itu bagaimana jauh dari orang tua yaa 

bertambah intinya pengalaman kak walaupun susah karna lingkungan pergaulan 

yang cukup beda tapi itu pas awal-awal ji sih 

 

Senang sih kak,karna dengan begitu aku bisa dapet pengelaman baru, makin 

dewasa ngerasain jauh dari orang tua intinya pengalaman hidup bertamabah 

walaupun agak susah untuk bergaul sulit di awal. 

 

 

5. Apakah anda membuat perencanaan setelah berada di Semarang sebagai 

mahasiswa? 

Setelah jadi mahasiswa kalo saya to ada memang mi targetku, itu pokoknya di 

semester satu bisa na ikut organisasi , pertama dulu bisa na ikut organisasi lingkup 

internal, lingkup fakultas habis itu lingkup universitas tecapai goals ku yang itu, 

habis itu semester dua ku eehm bisa na dapat cumlaude karna kalo kurasa-rasa 

bisa dan mampu na kembangkan kemampuanku secara akademik karena itu 

jurasanku memang ku memenag ku suka liu dari jadi ketika belajar na di jurusan 

bukan sebagai masalah atau hambatan ketika ada sesuatu yang tidak ku tau tapi 

itu jadi pacuan buat lebih belajar na, jadi sampai sekarang itu to target ku yang 



selaluku buat setiap semester itu bisa dibilang masih tercapai ji. Dan makin kesini 

makin naik semester  ada mi targetku tiap semester. 

Setelah menjadi mahasiswa aku udah punya target, jadi pokoknya smester satu 

aku bisa ikut organisasi, pertama ikut organisasi lingkup internal, lingkup fakultas 

setealh itu lingkup universitas goals aku yang itu udah tercapai, habis itu semester 

dua ehmm aku bisa dapat cumlaude, aku ngerasa bisa ngembangin kemampuaku 

secara akademik karna sebelumnya jurusan aku ini aku udah suka banget, jadi 

ketika aku belajar bukan sebagai beban atau hambatan  tapi malah jadi pacuan 

buat aku lebih banyak belajar jadi sampai sekarang semua goals yang aku udah 

buat diawal masih tercapai dan tiap semester juga kaya gitu, aku punya target. 

 

 

Fase Kekecewaan:Menyadari diri berada di lingkungan berbeda 

6. Saat menjalani proses adaptasi di masa awal-awal kuliah apakah anda mulai 

menyadari keberadaan anda sebagai pendatang? 

Awal pasti kurasa itu kak karna memang beda sama orang disini sama budaya ta, 

walaupun ayah ku orang Jawa dan mama ku orang Toraja tapi dominan ku tahu 

itu budayanya mama ku dan besar na saya di Sulawesi dan pas SMA na masuk na 

sekolah asarama yang dominan memang dominan orang toraja jadi terasa sih  kak 

pas na di kampus”. 

 

Diawal itu pasti kerasa kak, karna emang beda sama orang disini beda ama 

budaya kita walaupun ayah aku orang Jawa dan mama aku orang Torang tapi aku 

lebih dominan budayanya Ibu aku dan aku besar di Sulawesi dan pas masuk SMA 

aku masuk sekolah asrama yang dominan orang Toraja jadi terasa banget sih 

asingnya di lingkungan kampus”. 

 

7. Apakah anda mengalami kesulitan dalam beradaptasi? Seperti apa kesulitan yang 

anda alami? 

Ndak terlalu ji , itu ji biasa malas na kalo i bicara na nakira kasar, na terbawa 

logat ja, kaya pas wa ktu baru-baru na ikut organisasi biasa na itu bicara sendiri 

saya pake bahasa ta hahaha tapi biasa ji juga teman-temanku bertanya apa yang 

ku bilang. Kadang juga kak jengkelku kalo lagi proses belajar mengajar di 

kampus ada dosen yang sering sekali pake bahasa Jawa na tidak sepenuhnya ki 

mengerti na itu kan mahasiswanya tidak semuanya mengerti baru kadang itu 

dosen na suruh ki tanya samping kiri-kanan mengerti ji itu dan itu meyulitkan di 

awal-awal 

 

 

Nggak terlalu sulit sih kak, biasa aja tapi diawal-awal kadang temen saya ngirain 

ngomongnya agak nyolot gara-gara kebawa logat padahal kan biasa aja, jadi aku 

sering ngomong pake bahasa sendiri hahahah mereka juga sering nanyain aku 

gomong apa. Kadangya kak aku kesel kalo lagi proses belajar mengajar dosen aku 

sering kali pake bahasa Jawa dan aku kan ga ngerti sepenuhnya, terus disuruh 

tanyan kesebelah kanan kiri dan itu buat aku diawal sulit” 



 

8. Dalam beradaptasi apakah anda merasa kecewa dengan lingkungan anda? 

Tidak ji terlalu ji tapi itu mi yang ku bilang tadi kak yang masalah kosan, karna 

mungkin beda kebiasaan ku sama orang dikosan dan tidak begitu mengerti na 

saya juga kedaan yang dikosan jadi kadang sering na kecewa sama kedaan yang 

tidak nyaman apalagi tempat tinggal to kak, tapi syukur ji sibuk mo juga beberapa 

semester terakhir ini hahaha jadi yaaa biarkan bang ji kak. 

 

nggak terlalu si kak, sama yang aku bilang diawal masalah nyaman dilingkungan 

kosan aja temen-temen kosan mungkin nggak nyaman sama kebiasaan aku 

jadinya mereka dan aku juga nggak begitu mengerti keadaan mereka jadi sering 

sih kecewa sama orang-orangnya apalagi itukan tempat tinggal, tapi syukurnya 

beberapa semester ini aku sibuk jadi ya gak begitu kerasa sih kak. 

9. Pernakah anda merasa bingung dan frustrasi saat menjalani masa adaptasi? 

 Bingung tidak ji atau mau sampai frustrasi karna adaptasi tidak ji kak, tapi itu ji 

sering na saya homesick kak apalagi pas semester satu yang pas selesai libur trus 

balik lagi wiii kak sedih lui itu dan bikin na kaya berat tapi sebentar ji juga, dan 

datang-datagan ji itu homesick ku  

 

Tidak bigungung si atau mau sampai frustrasi nggak kok kak, tapi lebih sering 

homesick  kangen suasana rumah apalagi setelah liburan trus balik lagi ke 

Semarang rasanya homesick banget, tapi nggak yang tiap hari , homesick juga 

sekali-kali. 

10. Apakah saat bersosialisasi anda merasa perasaan anda lebih sensitif dan mudah 

tersinggung karena perbedaan budaya?  

Pas disini mo kak ku tau mi itu ternyata bahasanya orang Jawa ndak cuma satu 

tapi beda-beda , pernah na merasa ndak enak hati sih mungkin lebih keteman ku 

yang orang Jawa Timur le kak,  karna agak kasar bahasanya toh ndak enak di 

dengar dan orang Jawa sendiri pun yang teman ku ndak enak na denganr apalagi 

saya yang ku mengerti sedikit walaupun nota benenya ndak besar di Jawa na jadi 

ndak nyaman na berkomunikasi sama orang itu. Tapi lama-lama na berteman dan 

makin kesini makin ku pahami memang beitu dia pembawaannya 

 

Perna merasa nggak enak hati atau tepatnya tersinggung karna aku baru tau kalo 

disini ternyata bahasa Jawa itu beda-beda .Aku sempet merasa nggak enak hati  

mungkin karna teman aku berasal dari Jawa Timur ya kak, karna menurut aku 

agak kasar dan nggak enak didenger, temen aku aja yang orang Jawa ngerasa 

nggak enak dengernya apalagi aku yang nota benenya nggak besar di Jawa. Aku 

makin kesini makin ngerti sih ternyata temenku bawaannya gitu. 

 

11. Bagaimana kehidupan pertemanan anda di kampus saat memasuki awal 

perkuliahan? 

Pertama-tama pas awal semester bisa dibilang sedikit ji teman ku ka, teman 

angkatan satu PMK sama teman jurusan sama teman-teman dari anak Toraja. Tapi 

ndak susah ja bergaul kak lumayan cepat ja juga saya orang buat begaul. 



 

Diawal semester aku masih punya temen sedikit, teman satu angkatan, satu 

oraganisasi , satu jurusan ama anak-anak Toraja , tapi di awal aku nggak begitu 

susah bergaul karna aku ornagnya cepat bergaul. 

 

12. Bagiaman keadaan kesehatan anda baik secara emosional dan fisik di awal-awal 

perkulihan? 

Pas awal-awal to kak ndak terlalu ji tapi pas 2017 itu kak agak berat mi itu 

homesick ku dan untungnya kak ayahku tiap 6 bulan sekali ke Jawa ji buat tugas 

dan ketemu ja  karna memang lebih dekat na sama ayahku tapi akhir-akhir ini 

rindu na sama ibu ku hahahaha ibu,ibu aku rindu haha mungkin karna jarang na 

ketemu to kak sama ibuku. Tapi ndak tau kak kenapa akhir-akhir ini mau ka 

pulang dan menangis na minta pulang tapi karna satu dan lain hal jadi ndak jadi 

na kak, tapi untungnya ada keluargaku yang disini dekat na ji kak jadi bisa ja 

lepas rindu walaupun ndak di rumah ku. 

 

Pas awal-awal belum terasa emosionalnya, tapi 2017 aku homesicknya agak berat, 

tapi beruntungnya ayah aku tiap 6 bulan sekali ke jawa karna tugas luar kota 

apalagi aku kam dekat sama ayahku , tapi akhir-akhir ini akur indu asam ibuku  

mungkin karna jarang ketemu sam ibu. Dan nggak tau kenapa akhir-akhir ini 

bawaanya pengen pulang tapi karna satu dan lain hal jadi nggak bisa dan 

untungnya aku punya keluargaku disnin yang dekat jado lepas rindu sama mereka. 

13. Pernahnakah anda merasa ingin meningalkan Semarang dan perkuliahan anda 

karena merasa tidak mampu menghadapi perbedaan budaya? 

Tidak ji kak, karna dari awal memang mau na saya di Semarang dan di UNDIP 

untuk kuliah , tidak terlalu ji tertekan na karna budayanya kak itu sosialisasinya 

yang agak susah diawal. 

 

Nggak sih ka, karna dari awal emang pengennnya di Semarang  dan di UNDIP 

untuk kuliah, nggak tertekan juga kalo masalah budaya tapi aku agak susuah aja 

bersosialisasi diawal. 

14. Apakah anda sering membuat perbandingan antara tempat asal anda dengan 

lingkungan anda sekarang? 

 

Kalo orang disini mungkin karna orang kota to kak jadi kurang kebersamaanya 

beda sama kita yang kita tinggal di Toraja lebih tinggi kebersamaanya. Kalo ada 

orang berduka pasti kaya lebih ramai karna merasa dekat pi walaupun jauh tinggal 

tapi kalo baku kenal pasti terasa itu kebersamaanya kalo disini mah lebih 

individual, kalo orang disni juga harus ki cepat, harus ki rajin karna orang disini 

gercep na kalo di kampung ki ma iko bang mo iko bang mo ki, masih banyak pi 

siri’ sirinya malu pi show up jadi banyak na juga belajar dari orang disini cara 

kerjanya. 

 

 



Kalo orang disini mungkin karna orang kota ya kak, jadi kurang kebersamaannya 

beda ama kita yang tinggal di Toraja yang kebersamaannya lebih tinggi. Kalo ada 

yang berduka lebih banyak yang berempati walaupun itu tetangga jauh tapi 

kenalan pasti terasa kalo disini lebih individual. Orang-orang disini juga  lebih 

cepat jadi kita juga harus gerak cepat kalo kita yang di kampung masih malu-

malu. Aku juga belajar itu sih kak dari orang sini kerjanya lebih cepet. 

15. Pernakah anda merasa tertekan karena perbedaan yang anda rasakan dengan 

lingkungan tempat tinggal dan kampus? 

Kalo saya pernah na di tempat kosan ku, jadi awalnya memang dekat kan terus 

habis itu ehm ada satu masa dimana kaya disitu to memang betul-betul sibuk na 

kerjakan na tugas-tugas ku dan jarang mo memang gabung sama mereka to dan 

dulu to awalnya gabung na sama mereka , enak ji , enak ji seringkan dulu cerita-

cerita baru latar belakang budaya ki semua beda-beda to ada yang orang Jawa, 

Jambi, Batak jadi to enakan cerita-cerita tapi makin lama, makin lama sebenarnya 

ndak menghindar na sih tapi dianggap na menghindar, sering na tutup pintu kalo 

di kamar dan mungkin mereka to na anggap tidak sopan kalo begitu dan ndak 

mengerti na saya itu, na kalo saya ndak bisa na saya belajar kalo di tempat yang 

ramai baru mereka itu suka ketawa-ketawa begitu tapi kalo saya tidak dan begitu 

na karna posisinya lagi uas na deh. Abis itu jarang mo memang sering gabung to 

dan kalo kurasa ndak penting to ndak bakalan pergi na begitu kak dan mereka itu 

sering sekali kaya istilah kebersamaan-kebersaman tapi ya harus juga dilihat 

kebersamaan seperti apa yang harus diikuti dan munkgin mereka tersinggung 

disitu dengan sikapku yang begitu sudah itu ku tanya mi itu sama ada kakak ku 

bilang kenapa na ka , apa salahku kenapa dijauhi, ini sering ko begini dan dikira 

ko apa atau bagaimana kau juga kalo di grup ndak pernah ko berkabar kalo orang 

mau pergi makan jadi merasa tersinggungi mereka jadi sudah mi, kujelaskan mi 

minta maaf mo juga dan mengerti mereka tapi setelah kedaan itu , hubungan sama 

orang itu ndak sedekat dulu dan darisitu diawal-awal gara maslah itu, merasa na 

takut sampai kalo mau na saja keluar kamar takuuut sekali na, sebisa mungkin na 

dulu keluar kamar kalo ndak ada itu orang-orang kosanku, karna merak pasang 

pandangan yang tidak enak sama saya yang buat na takut, tapi akhirnya nyaman 

dan sudah mi bodoh amat mo juga dengan apa yang meraka bilang. 

 

Aku pernah sih di tempat kosan, jadi awalnya emang deket kan terus abis itu hmm 

ada satu masa dimana, aku bener-bener sibuk ngerjain tugas-tugas aku dan 

darisitu emang jarang gabung sama mereka dulu awalnya emang gabung ama 

mereka dan dulu juga sering cerita-cerita saolnya seru karna latar belakang buday 

akita beda-beda, ada orang Jawa,Jambi sam Batak jadi ceritanya enak tapi makin 

lama, makin lama, sebenarnya tidak menghindar na tapi dianggap menghindar dan 

mereka anggapnya iru nggak sopan dan aku kan nggak bisa belajar di tempat yang 

ramai, merak juga sukanya ketawa-ketawa dan aku nggak bisa giru kak, aku juga 

posisinya waktu itu lagi  uas, dari situ aku jarang gabng ama mereka aku soalnya 

ngerasa kalo nggak enting aku nggak ikut gabung , mereka kan sering bareng 

karna istilah kebersaman-kebersamaan tapi yah harus dilihat juga sih 

kebersamaan seperti apa yang harus diikuti, mungkin mereka tersinggung dengan 

sikapku dan akhirnya aku nanya sama kakak kosan aku kenapa, ada salah ya? Kok 



dijauhi?  Terus dijelasi aku sering mggak ada kabar di grup jadinya dikirain ada 

apa ato gimana jadi ada apa atau gimana, kalo kita mau makan kamu juga 

berkabar jadi ngerasa pada tersinggung gitu. Akhirnya aku jelasin dan minta maaf 

tapi sejka kejadian itu aku udah nggak begeitu deke sama mereka. Gara-gara 

maslah ini aku ngerasa takuuut banget dikosan, apalagi buat keluar kamar sebisa 

mungkin aku keluar kamar kalo teman-teman kosan, karna aku ngeras meraka 

pasang pandangan yang nggak enak sama aku yang buat aku  takut, tapi akhirnya 

aku nyaman dan udah ah bodoh amatlah dengan apa yang meraka bilang. 

 

 

 

 

Fase Resolusi: Budaya baru mulai dimengerti 

16. Apakah anda sangat mengerti budaya seperti apa budaya yang anda hadapi setelah 

menjalani proses adaptasi? 

Kalo saya kalo sama na teman kelas ku karna lebih banyak dari Jawa ikut na sama 

temna-teman ku itu, tapi kalo sama na teman organisasi yang PMK ikut na lagi 

logatnya itu mereka karna ndak terlalu beda jauh ji kurasa logat-logatnya, jadi yaa 

swing-swing kak hahahaha dan mengerti mo juga tempatkan diriku dimana na 

bergaul lebih kelingkungan na saya sih, maksudku lingkungan bergaul ku kan 

paling sering na sama taman-teman PMK walaupun di Jawa na tapi ini logat ku 

sekarang lebih ke Batak mi hahaha  

 

Kalo ama teman kelas karna mereka lebih banyak dari Jawa aku juga ikutan ama 

mereka, kalo ama teman PMK itu aku ikutan lagi logat mereka karna logat 

mereka aku rasa nggak begitu jauh ama logatnya ama logatku, jadi yaa swing-

swing kak hahahaha dan aku juga udah ngerti kalo bergaul harus menempatkan 

diri, tapi walaupun aku di Jawa aku kan lebih banyak bergaul dengan teman PMK 

yang dominanan Batak jadi sekarang logatkujuga lebih  Batak hahahaha 

 

 

17. Bagaimana dengan perasaan sesnitif karena perbedaan, apakah perasaan ssistif 

masih mendosninasi setelah beradaptasi? 

 

Tidak mi saya karna ndak lama juga itu proses adaptasi ku to kak, yang harus na 

dulu dekat sama teman kampus berusaha ikut organisasi terus yang masalah sama 

teman kos pada akhirnya bodoh amat mo  juga to bisa ja juga jalani kuliahku saya, 

ndak terlau sensitif mo kak setelah banyak mi pengalamanku hahaha. 

 

Udah nggak lagi karna proses adaptasinya juga lama kan kak, dimana aku harus 

deket bersusaha dulu ama teman kampus, terus sempat bermasalah ama teman kos 

yang akhirnya aku jadi bodoh amat toh aku sekarnag bisa jalani kuliah ku, 

sekarang juga udah nggak terlalu sensitive lagi seteah banyak pengalaman hahaha 

 



18. Jika anda mengalami , bagaimana anda mengatasi kendala-kendala dalam 

beradaptasi?  

 

Ingat na ji lagi saya tujuan pertamaku datang kak, terus mau tidak mau to kak ku 

atasi itu kendalaku, kaya contoh to kak kurang lancar na logat disini ku mulai mi 

itu banyak bicara, terus teman-teman kampusku yang cara belajarnya lebih 

cekatan dari saya dan itu na buat na berbeda tapi ku kejar ji kak dengan belajar 

lebih juga, terus perbaiki na sosialisasiku dengan teman oraganisasi supaya 

nyaman dilingkungan kampus kalo begaul. 

 

Aku ingat lagi tujuan aku datang kak, terus mau nggak mau aku ngatasin kendala 

aku contohnya karna aku nggak begitu lancar logat disini aku lebih sering latih 

buat ngomong ama teman, aku ikut cara belajar teman yang lebih cekatan  nggak 

harus ngerasa beda tapi aku kejar aku juga perbaiki sosialisasiku dengan teman 

biar nyaman kalo bergaul ama temen kampus. 

 

19. Dalam proses adaptasi anda di Semarang apakah orang-oang sekitar anda seperti 

teman kampus, orang-orang di lingkungan tempat tinggal membantu anda dalam 

proses adaptasi? 

Hmmm na bantu ji toda kak, bukan cuma teman-temanku yang dari Jawa tapi juga 

yang teman-temanku dari Batak karna bergaul na di lingkungannya mereka biasa 

ja itu na ajar bahasa  Jawa yang orang Jawa tersu kalo teman ku yang dari derah 

lain na kasi kenal sam teman-teman dan itu buat nyaman dan itu kurasa to sangat 

na bantu berdaptasi. 

 

Hmmm dibantuin kok kak, bukan cuma teman-teman dari Jawa tapi juga, teman 

aku yang orang Batak karna aku bergaul dilingkungan mereka. Aku biasa diajarin 

bahasa Jawa ama teman yang orang Jawa kalo teman-teman dari daerah lain 

dikenalin ama teman-temannua juga jadi itu sangat membantu aku beradaptasi. 

Fase Berfungsi dengan Efektif 

20. Apakah anda suda mulai merasa nyaman dengan lingkungan dan budaya saat ini? 

Sampai na di semester ini dan goals tercapai semua ji sejauh  ini  bisa ku bilang 

nyaman na dengan lingkungan dan budayanya walaupun masih dalam proses 

belajar pa setiap ketemu orang baru, tapi sudah nyaman mi jadi bisa mo itu saya 

kak jalani kehidupan sebagai mahasiswa dari luar Jawa. 

 

Sampai semester sekarnag ini dan goals aku smeuanya tercapai bisa aku dibilang 

nyaman dengan lingkungan dan budayanya walaupun aku masih dalam proses 

belajar tiap ketemu dengan orang baru tapi udah nyaman juga dan aku bisa jalani 

kehidupan sebagai mahasiswa dari luar Jawa. 

 

21. Apakah anda merasa bisa menjalani kehidupan yang lebih baik setelah berdaptasi 

di Semarang sebagai mahasiswa perantau? 

 



Bisa kak sejauh ini karna masih sanggup na saya atasi peberdaanku, atasi studi 

dan walaupun jauh dari rumah bisa ji kuatasi dengan komunikasi sama orangtua. 

Jadi sanggup-sanggup ji dan semoga bisa nyaman sampai selesai na jadi 

mahasiwa disini. 

 

Bisa kak sejauh ini karna aku masih sanggup ngatasi perbedaan aku, ngatasi studi 

dan walaupun aku jauh dari rumah aku juga bisa masih mengatasi dengan oratua 

dnegan komuniakasi. Jadi sangdup-sanggup aja dan semoga bisa nyaman sampai 

selasai jadi mahasiswa disini. 
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Daftar pertanyaan wawancara kepada mahasiswa berasal  dari Toraja yang menempuh 

pendidikan di Semarang. 

Fase Pertama : Fase Kegembiraan 

1. Bagaimana perasaan  anda saat tahu anda lulus  di universitas yang telah anda pilih 

di Semarang? 

Waktu pertama kak, biasa bang ji saya karena merasa na saya dimana-mana na 

saja lulus yang penting di Jawa na. Tidak ada ji perasaan bagaimna le kak biasa ji 

awal-awalnya ndak terlalu bagaimana-bagaimana sama dari bapak ku juga ndak 

boleh na pulang ke Makassar dan jalan saru-satunya di Jawa dan akhirnya berpikir 

na cari na tempat yang tidak ada keluarga ku akhirnya ku putuskan pilih 

Semarang. Pertama mau na di Jakarta kak trus ku pikir to banyak keluarga ku 

disana, di Malang juga banyak keluargaku aah ndak mau na deh. Terpililah 

Semarang ada ji sepupuku disini kak tapi sesama anak mudah ji. Habis na juga 

ujian datang mo saya tunggu ja ulang tahun ku tanggal 21 baru na datang sekalian 



awalnya liburan na kak jadi terserah mau lulus universitas dimana saja di 

Semarang. 

 

Pertama lulus biasa aja kak si kak, aku merasa kuliah dimana aja dan lulus di 

universitas mana aja yang penting di Jawa ya nggak apa-apa. Aku awalnya biasa 

aja si kak nggak yang terlalu gimana-gimana bener biasa aja bapak aku juga 

nggak bolehin balik ke Makassar dan jalan satu-satunya di Jawa dan akhirnya aku 

nyari tempat dimana keluarga aku nggak ada dan akhirnya aku mutusin milih 

Semarang. Pertama aku mau di Jakarta tapi aku piker disana banyak keluarga aku  

di Malang juga banyak aah nggak mau ahh. Terpilihlah Semarang, aku punya 

sepupu tapi sesama anak mudah  kok. Habis ujian aku nunggu ulang tahun aku 

tanggal 21 baru deh dateng sekalian liburan dan aku mau lulus universitas dimana 

aja yang penting di Semarang. 

2. Apakah sebelumnya anda sudah tahu tentang kota Semarang dan Universitas anda 

saat ini? 

 

Ku tau dari TV kak hahahaha, tidak tau yang begitu dalam infonya. Tapi ku tau ji 

kak kalo ini Semarang ada di Jawa hahahaa. Kalo  kampus ku yang sekarang kak 

kutau dari Kak Iin karna ambil S2 dan itu hari juga sama nak kak Iin pas liburan, 

terus sempat na pulang dan cari-cari universitas yang bisa ku tempati lulus hahaha 

karna agak susah na lulus kak kalo tes-tesan. Terus teman-teman kosannya yang 

ku tempati juga kos na perkenalkan mi universitas swasta di Semarang dan 

UNIKA yang na anjurkan ke saya kak. 

 

Aku tau dari TV kak hahaha, tau info lebih dalam itu nggak. Tapi aku tau kalo 

Semarang di Jawa kalo kampus aku yang sekarang itu taunya dari sepupu aku kak 

Iin  yang lagi ngmabil S2 pas liburan juga aku bareng kak Iin jadi dapet banyak 

info, pas balik aku juga nyari info universitas lainnya yang aku bisa lulus soalnya 

kalo ikut tes-tes gitu aku jarnag banget bisa lulus. Temen kosan yang aku tempati 

selama liburan juga ngasih saran di universitas swasta di Semarang dan mereka  

nyaranin UNIKA ke aku kak. 

 

3. Pada awal perkuliahan apaakah anda merasakan euphoria sebagai pendatang? Bisa 

dijelaskan seperti apa pengalaman yang anda rasakan? 

Pertama le, wiii pasti asing sih karna to memang ndak pernah pa saya ke 

Semarang sebelumnya dan itu karna berawal dari mau na ji liburan sampai 

akhirnya masa liburan itu ambilna universitasku yang sekarang di masa-masa 

liburan, bagaimana le pasti asing si kak apalagi dari makanan, terus orang-

orangnya, kota yang ramai terasa lui bilang tempat asing kak dan pasti tidak teralu 

nyaman pi pertama. 

 

Pertama yaa, pasti asing sih karena aku emang nggak pernah ke Semarang 

sebelumnya, karna berawal dari mau  liburan sampai akhirnya aku ngambil 

universitas yang tempati sekarang, gimana yah pasti asing sih kak apalagi dari 

makanan, trus orang-orangnya, kota yang ramai tersa banget kalo ini temapt asing 

kak dan pertama tu belum nggak terlalu nyaman. 



 

 

 

 

4. Apakah anda merasa senang menjadi mahasiwa rantau di Semarang? 

 

Senang na saya kak karna to mau na itu yang jauh dari rumah malas na saya di 

kekang-kekang lagi dan mau na saya itu dapat pengalaman yang baru eeeaa 

senanglah pokoknya. 

 

Aku senang si kak karna aku emang maunya jauh dari orang tua dan aku males di 

kekang-kekang lagi danu aku dapat pengalaman baru eeeaa senanglah pokoknya. 

 

5. Apakah anda membuat perencanaan setelah berada di Semarang sebagai 

mahasiswa? 

 

Apa rencana ku le ndaka ada, hehehhe bingung na ooh kak, karna memang to dulu 

awalnya   nda ku suka skali itu sipil dari dulu lui pi, dari dulu lui pi di suruh na 

kesitu tapi tidak ada memang rencana ku lui. Dan kadang berpikir na coba ku 

ikuti saja apa yang na bilang orang tuaku le dari awal pasti lulus bang na saya ma 

tes itu, karna ndak ikuti berdosa melawan makanya ndak lulus na hahaha sampai 

akhirny terbuang na eeh terbuang. Trus ndak kusuka dulu pertama karna pikiran 

ko menggambar-menggambar, na tidak ku suka itu menggambar terus masuk na 

semester satu wiii kusuka ternyata hitung-hitung semua karna to mau na 

menggambar tapi tidak mau na menggambar tangan malas na saya itu 

menggambar tangan begitu, mending disuruh na menghitung apalagi menghapal 

malas na mending disuruh na mengitung-hitung bang sudah itu to sudah mi. Habis 

itu ku suka ji setelah goals ku apale, berusaha mo melibatkan diri diawal kuliah 

sebagai rencana awal ku jadi kalo libatkan ki diri dan sungguh-sunggu  dan jalani 

dengan baik akan ta cintai ji. Padahal dulu rencana ku itu mau na tes SBMPTN 

lagi samapi na bilang orang tuaku ma les moko saja disitu, tapi pada akhirnya ku 

bilang parrai ya tu capek mo ma tes percuma satu tahunku terbuat percuma, kalo 

soal kerja nanti kalo Tuhan bilang ini la jadi bang sia na ji aku kaya gitu mi kak 

awal-awal ku. Ku aktifkan juga diriku di PPGT. Kalo goals-goals berapa tahun 

tidak ada ji goals ku itu harus na lulus berapa tahun, harus cepat karna ku tau mi 

dan biar mi kurasakan saya proses yang penting tidak lulus sampai enam tahun 

kak, itu ji saya rencana selama na jadi maba dulu hahaha 

 

Rencana ya aku hehehehhe bingung ooh kak karna emang dulu  tuh aku nggak 

suka sipil tapi disuruhnya ke sipil. Dan kadang aku berpikir seandainya aku 

dengerin orang tua aku ngomong apa pasti jalan aku muus-muus aja dan bisa lulus 

tes di universitas lain tapi gara-gara nggak dengerin orangtua nggak lulus hahaha. 

Trus aku kirain dulu sipil itu banyak gambar-mengambarnya, pas masuk semester 

satu ternyat alebih banyak hitung-hitungannya, kalo disuruh gambar tangan aku 

males aku juga lebih milih hitungan daripa menghapal. Dari situ aku mulai suka. 

Kalo masalah goals aku nggak punya sih. Aku cuma berusaha melibatkan diri di 



kegiatan kmapus nanti lama-lama juga suka kalo kita usaha. Dulu aku sempat 

punya rencana ikut SBMPTN lagi soalnya orang tua aku juga mendukung untuk 

ikut les, tapi aku berpikir waktu satu tahun aku percuma. Aku juga aktif di gereja 

PPGT. Aku nggak punya goals sih mau lulus dalam waktu yang cepat yang 

penting nggak lebih dari enam tahun. Itu sih rencana aku pas jadi maba hahaha. 

Fase Kekecewaan:Menyadari diri berada di lingkungan berbeda 

6. Saat menjalani proses adaptasi di masa awal-awal kuliah apakah anda mulai 

menyadari keberadaan anda sebagai pendatang? 

 

 

Kalo saya to mi tanya, bersyukur na saya punya sifat yang cepat membaur begitu 

loh jadi santai bang na ji saya itu saya waktu baru datang na dikosan, malamnya 

lansgung curhat na sama teman kos ku dan cepat na dekat kak. Cuma agak kaget 

na itu kak karna orang-orang disini lembut sekali san saya kan dari timur kak 

yang kerasnya minta ampun dan satu kali bicara cepat blablalala begitu tapi kan 

untungnya temanku bukan ji orang yang cengcengan begitu. 

  

Kalo aku ya ditanyain gitu kak aku bersyukur karna punya sifat yang cepat 

membaur gitu loh, aku juga santai banget pas baru datang di kosan, malamnya 

langsung curhat ama teman kos dan aku juga cepat dekat. Cuma aku agak kaget 

karna orang-orang disni kan lembut banget aku kan dari timur kak dan kerasnya 

minta ampun kalo ngomong sekali juga cepet blablabla dan untungnya teman aku 

bukan orang yang cengncengan gitu. 

 

7. Apakah anda mengalami kesulitan dalam beradaptasi? Seperti apa kesulitan yang 

anda alami? 

Tidak ji itu kak ndak terlalu sulit tapi itu ji kak, yang lembut sekali ya orang-

orang disini dan beda skali to sama cara bicara ta na takut juga ki ya kalo orang 

ndak dekat ki na lain anggapannya 

 

Nggak kok kak, nggak terlalu sulit tapi itu kak yang orang sini lembut banget kalo 

ngomong jadinya takut aja apalagi kalo orangnya ndak dekat ntar nanggepinnya 

beda. 

 

8. Dalam beradaptasi apakah anda merasa kecewa dengan lingkungan anda? 

Kecewa lee ehhhm tidak ji itu kak perna ja itu agak cekcok sama teman ku karna 

beda pemahaman ki, mau komiku ceritakan. Pernah na di organisasi to, masalah 

karna saya orangnya ndak ku suka skali kalo ada orang yang lain di muka lain di 

blakang, suka ambil pekerjaan orang lain begitu lo kak, dan tanpa konfirmasi 

begitu loh jadi kaya kelihatannya tidak kerja ki apa-apa na karabang nasang na 

tidak apa juga jadi, baru pergi di buat na bilang miki tidak kerja apa-apa, na kan 

posisinya BPH na kak dan masih dengan watak-watak kasar na, jadi langsung ku 

skak itu pas rapat evaluasi, ooh langsung keluar dari panitia, tapi dari situ juga 

jadi titik balik ku menjadi seorang yang lebih lembut karna kurasa sekali itu 



kecewa ki sama orang yang ta beda paham dan ndak mau mo itu terjadi lagi jadi 

yah ku perbaiki mi itu kak.  

 

Kecewa ehhm nggak kak cuma pernah cecok ama teman karna pemahaman kami 

berbeda, mau aku ceritain nggak kak? Aku pernah diorganisasi , pernah 

bermasalah karna aku kan orangnya nggak suka lain depan lain belakang suka 

ngambil pekerjaan orang gitu loh kak dan tanpa konfirmasi gitu loh kak jadi 

kelihatannya kau nggak ngerjain apa-apa padahal adia juga nggak ngerjain apa-

apa , belum lagi dia ngomongin aku katanya nggak ngapa-ngapain, kan posisinya 

aku BPH kak dan  waktu itu aku juga masih dengan watak-watak kasarku yah 

udah aku langsung skak pas kami lagi rapat evaluasi, ooh dia langsung keluar dari 

panitia gara-gara masalah itu, tapi itu yang jadi titik balikku menjadi seorang yang 

lebih lembut karna ngerasain gimana kecewanya kita ama orang yang pendapat 

kita beda dan aku nggak mau itu terjadi lagi jadi yah aku perbaiki kak. 

 

9. Pernakah anda merasa bingung dan frustrasi saat menjalani masa adaptasi? 

Tidak bang ji saya kak, santai-santai ja sedikit saya ndak terlalau ku bawa pikiran 

ji saya begitu kak , mungkin karna begini mi saya orangnya ndak ku pikir yang 

begituan dan cepat ja bergaul jadi terastasi ji itu frustrasi hahaha. 

 

 

Nggak sih kak, aku sih sedikit santai-santai aja nggak terlalu bawa pikiran 

mungkin karna orangnya nggak terlalu mikirn hal begituan dan aku juga ornagnya 

cepat bergaul jadi frustrasi kau itu cepet teratasi kak hahaha. 

 

10. Apakah saat bersosialisasi anda merasa perasaan anda lebih sensitif dan mudah 

tersinggung karena perbedaan budaya?  

 

Hahahha tidak ji kak, kalo di lingkungan pergaulan ku to malahan kalo orang jauh 

yang berbeda begitu kaya waaaauuw gitu loh na lihat teman-temanku, banyak 

tanya itu teman-temanku jadi na tau mi mungkin dan mereka yang menyesuaikan.  

 

Hahahha nggak kok kak, kalo dilingkungan  pergaulan ku tu malahan orang yang 

datang dari tempat  jauh kaya  waaaauuw gitu loh dilihat ama teman-temanku, dan 

teman-teman aku itu banyak tanya jadi mereka mungkin udah tau ya dan mereka 

yang menyesuaikan. 

 

11. Bagaimana kehidupan pertemanan anda di kampus saat memasuki awal 

perkuliahan? 

Pas semester satu le kak, hmmmm itu mi tadi banyak bang mi kapang orang ku 

sakiti itu kak gara-gara cara bicara dan logatku tapi saya bergaul aman ja saya 

kak, bagus ji menurutku sosialisasiku. 

 

Pas semester satu ya kak, hmmmm yah itu tadi kak mungkin banyak orang yang 

kau sakitin gara-gara cara ngomong aku tapi aku sih bergaul aman aja kak, dan 

menurut aku sosialisasi aku bagu kok. 



12. Bagiaman keadaan kesehatan anda baik secara emosional dan fisik di awal-awal 

perkulihan? 

Tidak pernah na ji saya kak, kayanya sih karna ku jalani-jalani ji saya, enjoy bang 

na saya kak ooh malas na saya sama yang begitu-begitu dan Puji Tuhan ndak 

perna ja saya tertekan sampai sakit. Kecuali homesick dan kalo begitu mo ku 

telpon mamaku itu kak, pergi na jalan-jalan dan saya to kak orang yang tidak ku 

suka kalo sepi, jadi pas jalani ini masa homesick ku rusuh na saya dikosan pergi 

main sama teman-temanku dan waktu itu ada ji pacar ku kak jadi kalo sepi na 

telponan lagi. 

 

Aku nggak pernah kok kak,  mungkin karna aku jalani-jalani aja, aku juga enjoy 

aja dan aku itu malas ama yang gitu-gituan dan PujinTuhan aku nggak pernah 

tertekan sampai sakit. Kecuali homesick dan kalo aku lagi ngerasa homesick aku 

telpon mama ku kak,  aku pergi jalan-jalan dank au kan orangnnya nggak suka 

sepi jadi pas jalani masa-masa homesick  aku berisik dikosan mai ama teman-

teman wakti itu aku juga ada pacar kak jadi kalo ngerasa sepi aku telponan lagi.  

13. Pernahnakah anda merasa ingin meningalkan Semarang dan perkuliahan anda 

karena merasa tidak mampu menghadapi perbedaan budaya?  

 

Aaah tidak ji saya itu kak, ndak setertekan itu ji kuliahku walapun awalnya ndak 

kusuka jurusanku tapi tidak harus ku tinggalkan ji, merasa na itu sia-sia bang ji 

waktu selama setahun. 

 

Aaah kalo itu aku nggak kak, kuliah aku nggak begitu tertekan walaupun awalnya 

aku nggak suka jurusan aku, dan nggak harus aku tinggalin aku ngerasa rugi 

untuk ngelakuin hal itu. 

 

14. Apakah anda sering membuat perbandingan antara tempat asal anda dengan 

lingkungan anda sekarang? 

Itu mi tadi kak ooh yang kucerita kalo disini to orang-orang yang sering kutemui 

itu dominan yang lembut dalam tutur katanya na saya kan ceplos-ceplos bang ji 

hahahabedanya lagi itu, kalo di Semarang lebih update kak mungkin karna daerah 

Jawa to jadi  itu ji kak. 

 

Yang kaya tadi aku ceritain kak kaslo disini ru orang-orang yang sering aku temui 

dominan yang lembut dalam tutur katanya aku kan ceplos-ceplos aja hahaha yang 

beda lagi itu, kalo Semarang lebih update kak mungkin karna daerah Jawa ya itu 

aja sih kak. 

 

15. Pernakah anda merasa tertekan karena perbedaan yang anda rasakan dengan 

lingkungan tempat tinggal dan kampus? 

Tidak ji kak, pernah ji ku kira akan tertekan na tapi tidak ji ternyata. Kalo budaya 

to kak lebih banyak itu temann-temanku penasaran sama Toraja jadi banyak 

mereka tanyanya, kapang karna terkenal ki tentang mantunu-tunu le hehehe. 

Lebih sering kan kami sharing kak kalo misalkan apa yang tidak bagus di kita 

bagaimana mereka yang itu kak,  kalo kita ada orang mati datang ki kan itu utang 



di kita kalo mereka katanya tidak. Baru kadang diingatkan na sama temanku 

tentang pamali-pamali begitu, kaya pernah na kasiingat na teman kos ku jangan 

pergi jemuran jam 6 sore yang begitu begitu kak. Tidak yang menyudutkan ji. 

 

Nggak kok kak, tapi pernah ngirain bakalan tertekan tapi ternyata nggak kok, 

Kalo tu budaya kak teman-teman aku lebih banyak penasaran sama oaring Toraja 

jadi mereka banyak tanyanya, mungkin karna kita terkenal dengan kurba-kurban 

ya hehehe. Kami lebih sharing kak misalkan ada yang nggak baik ama budaya 

kita, kalo kita kan biasanya ada berduka biasanya dateng bawa tanda dukacita tapi 

dijaiin utang kalo mereka tu nggak kak. Terus kadang aku sering dingatin ama 

temenku tenang pamali-pamali gitu, pernah temen kos ingetin aku  nggak bole ke 

tempuat jemur baju kalo udah jam 6 sore kita lebih sering ngomongi yang gitu sih 

kak. Nggak yang menyudatkan.  

 

 

 

Fase Resolusi: Budaya baru mulai dimengerti 

16. Apakah anda sangat mengerti budaya seperti apa budaya yang anda hadapi setelah 

menjalani proses adaptasi? 

Setelah banyak na bergaul kak dan ikut organisasi sejak semester satu dan setelah 

ada kasus yang kucerita tadi itu yang sampai ada anggota panitia keluar gara-gara 

kata-kata yang ku kira biasa ji tapi ternyata kasar sekali sama orang, mulai mo itu 

lihat-lihat dulu situasi sebelum bicara na dan ku perhitungkan juga kalo mo bicara 

sama orang tegasmu setegas apa begitu biar nanti ndak ada mi lagi orang yang 

keluar dari organisasi dan tidak bisa disamakan semua orang, makanya pelan-

pelan na jadi orang lembut dari situ. 

 

Setelah aku 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 aku kira biasa aja tapi ternyata kasar banget dianggap orang lain, dari 

situ aku mulai lihat-lihat situasi sebelum aku ngomong dan aku juga 

memperhitungkan kalo mau ngomong ama orang aku mau tegas setegas apa  biar 

nanti nggak ada lagi orang yang keluar dari organisasi dan nggak smeua orang itu 

bisa disamain darisitu aku mulai lembut. 

 

17. Bagaimana dengan perasaan sesitif karena perbedaan, apakah perasaan sensistif 

masih mendosninasi setelah beradaptasi? 

Tidak mi kaya ku bilang ji lagi tadi ku tau mi tempatkan itu cara bicaraku, sama 

siapa na bicara kapan waktu ku pake logat , bagaimana na harus bersikap sama 

teman-teman kampus dan kosan yang beda to kak. Tenang kak tidak baperan ja 

saya eeeaaa hahaha. 

 

 

Sudah nggak lagi sama yang kaya aku bilang aku udah tau menempatkan cara 

ngomong, sama siapa ngomongnya, kapan waktunya aku pake logat, giman harus 



bersikap ama teman-teman kampus dan kosan yang kak. Tenang aku nggak 

baperan lagi kok eeeaaa hahaha. 

18. Jika anda mengalami , bagaimana anda mengatasi kendala-kendala dalam 

beradaptasi?  

 

Selama ini belajar na dari  pengalaman yang pas tidak cocok na pakai logat ku, ku 

ikut logat disini, terus to kalo homesick atau ka sepi-sepi ku rasa menyibukan diri 

na  entah kegiatan kampus, gereja  atau jalan-jalan saja di Semarang. 

 

 

Belajar dari pengalaman diman logat aku nggak cocok dipakai, jadi aku ngikut 

logat disini, terus kalo lagi homesick atau aku lagi ngerasin sepi-sepi aku lebih 

milih menyibukkan diri entah kegiatan kampus, gereja atau jalan-jalan saja di 

Semarang.  

19. Dalam proses adaptasi anda di Semarang apakah orang-orang sekitar anda seperti 

teman kampus, orang-orang di lingkungan tempat tinggal membantu anda dalam 

proses adaptasi? 

 

Io na bantu ja itu kak kaya kalo misalkan ndak ku tau apa nabilang temanku , 

kutanya mi lagi itu atau yang tidak lasim begitu kak dilakukan disini na kasi tau 

na temanku, membantu ji mereka si 

 

Ia kak dibantuin kok, misalkan aku nggak tau temenku ngomong apa, aku tanyain 

aku nanya juga ynag nggak lasimn dilakuin disini mereka ngasih tau kok kak, 

mereka bantuin kok. 

Fase Berfungsi dengan Efektif 

20. Apakah anda suda mulai merasa nyaman dengan lingkungan dan budaya anda saat 

ini? 

 

Bisa mi itu kak karna sampai sekarang to merasa na nyaman, ikut kegiatan 

SENAT dan kegitan diluar kampus. Akrab na sama teman-teman Toraja, teman 

kosan, teman kampus  modal mi itu kak buat bertahan sampai selasai kuliah 

hahaha. Nyaman mo kak, sibuk luiii ria dikampus dari semester satu dan jadi juga 

pengrus di UKM itu menurutku pencapain yang cukup besar mi sebagai orang 

rantau hahahha. Kalo budayanya pasti dihormati kak walaupun tidak semua ku tau 

dan mengerti tapi mampu deeh kak, pintar mo pak bahasa Jawa sedikit bisa mo 

kapang lanjut cari kerja le di Semarang. 

 

Udah bisa ya kak karna sampai sekarang aku merasa nyaman, ikut kegiatan 

SENAT dan kegiatan diluar kampus. Aku akrab ama teman-teman Toraja, teman 

kosan, teman kampus itu modal loh kak buat aku bertahan sampaai selsai kuliah 

hahaha. Kau nyaman kak  malahan aku sibuk bannget di kampus sejak semester 

satu udah jadi pengurus UKM dan itu buat aku satu pencapaian yang cukup besar 

sebagai mahasiswa rantau hahaha. Kalo budaya pasti dihormati ya kak walaupun 



nggak semua aku tau dan mnegerti tapi mampu kok buat beradatasi, aku udah 

pintar bahasa Jawa sedikit mungkin udah bisa ya lanjut nyari kerja di Semarang. 

21. Apakah anda merasa bisa menjalani kehidupan yang lebih baik setelah berdapatasi 

di Semarang sebagai mahasiswa perantau? 

 

Bisa ji si karna proesesnya tidak instan to kak dari semester satu dan masih 

berlanjut pi kedepannya tapi kurasa mampu mo jalani kehidupan sebagai 

mahasiswa perantau di Semarang itu bang ji saya sih kak, kalo mau ki bertahan 

ditempatnya orang. 

 

Bisa si karna prosesnya emang nggak instan kan kak dari semester satu dan masih 

akan berlanjut kedepannya tapi aku rasa sudah mampu jalani kehidupan sebagai 

mahasiswa perantau di Semarang. 
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