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BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu hal yang menjadi kebutuhan fundamental bagi seluruh 

manusia. Pendidikan harus dicari dan didapatkan oleh semua orang. Tanpa pendidikan, 

seseorang akan menjadi asing dari dunia sekitarnya, menjadi tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu, 

pendidikan harus didapatkan oleh semua orang, tanpa terkecuali.

Di Indonesia khususnya, sebagai negara yang memiliki wilayah yang luas dengan 

beberapa pulau besarnya, banyak di antara para pelajar yang rela merantau dari satu pulau ke 

pulau lainnya demi mendapatkan pendidikan. Salah satu alasannya adalah karena belum 

meratanya kualitas pendidikan di berbagai pulau di Indonesia, sehingga diperlukan usaha lebih 

berupa perpindahan wilayah yang harus ditempuh guna meraih cita-cita dan mendapatkan 

pendidikan yang layak.

Dalam usaha mendapatkan pendidikan yang layak di pulau lain, pesantren merupakan 

salah satu lembaga pendidikan yang diminati oleh para pencari ilmu. Dhofier (1999, dalam 

Hasan, 2015) mengatakan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional yang 

menganut prinsip-prinsip Islam guna mengatur perilaku manusia agar tetap dalam koridor yang 

sesuai dengan tuntunan dan ajaran Islam, melalui pembelajaran, pendidikan, serta pengaplikasian 

nilai-nilai Islam yang dipelajari tersebut. Pendekatan yang digunakan di pesantren adalah 

pendekatan holistic, yang berarti segala sesuatu dalam proses pembelajaran dipandang secara 

menyeluruh, tidak parsial.

Sebagai lembaga pendidikan, pondok pesantren menerima siapapun santri yang mau 

dan siap untuk belajar dengan sungguh-sungguh serta menaati segala peraturan yang berlaku di 
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lingkungan pesantren, tanpa memandang siapa dan dari mana santri tersebut berasal. Prinsip 

tersebut juga digunakan oleh salah satu pondok pesantren, yaitu pondok modern Mathla’ul Huda.

Pondok modern Mathla’ul Huda yang terletak di Kabupaten Bandung tersebut berdiri 

sejak tahun 1988 di bawah naungan sebuah yayasan milik keluarga. Sampai saat ini, di mana 

usianya sudah menginjak hampir 30 tahun, tentunya mayoritas santri yang ada berasal dari 

daerah Kabupaten Bandung, namun tidak sedikit pula santri yang berasal dari luar Pulau Jawa 

yang “nyantri” dan menempuh pendidikan di pondok pesantren tersebut. Hal tersebut menuntut 

para santri baru tersebut untuk bisa beradaptasi “lebih” dibandingkan santri baru lainnya yang 

masih berasal dari daerah Bandung.

Berdasarkan wawancara terhadap 2 orang santri yang berasal dari luar Pulau Jawa dan 

masih bertahan hingga kelas 2 Aliyah, diketahui bahwa mereka memerlukan waktu yang cukup 

lama untuk beradaptasi, baik terhadap budaya di lingkungan pondok pesantren (aturan dan 

kebiasaan) maupun terhadap budaya sekitar tempat berdirinya pondok pesantren tersebut (nilai 

dan norma). Perlu waktu sekitar 1 tahun untuk beradaptasi. Selama 1 tahun tersebut, dimulai 

sejak mereka datang pertama kali ke pondok modern Mathla’ul Huda sampai bisa menyesuaikan 

diri dengan lingkungan pondok pesantren, mereka menjelaskan bahwa banyak hal yang terasa 

berbeda yang dialami dan dirasakan jika dibandingkan dengan budaya dan kebiasaan di daerah 

asal mereka. (Wawancara Pribadi, 2017)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa gejala utama yang muncul ketika santri perantau 

datang ke pondok pesantren di Kab. Bandung tersebut adalah sulitnya menyesuaikan diri dan 

menjalin hubungan interpersonal. Proses penyesuaian diri yang dihadapi oleh santri perantau 

terjadi dalam beberapa hal, yaitu kebiasaan, cuaca, dan makanan. Ketika pertama kali datang ke 

asrama, santri merasa sedih karena jauh dari keluarga, khususnya orang tua. Rasa sedih 
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tersebut bisa membuat santri sampai menangis. Hal lain yang dirasakan oleh santri adalah 

mereka merasa kesepian, tidak ada teman, dan bingung harus melakukan apa. Perasaan 

tersebut muncul karena mereka masuk ke lingkungan baru yang berbeda dengan lingkungan 

sebelumnya.

Gejala lain yang muncul adalah penyesuaian diri terhadap cuaca dan makanan. 

Disebutkan bahwa di Bandung udaranya terasa dingin, berbeda dengan udara di tempat asal 

mereka yang panas, walaupun pada malam hari. Kondisi tersebut mengakibatkan santri 

menderita demam dan flu pada bulan-bulan pertama tinggal di pesantren. Selain itu, udara yang 

dingin kadang membuat santri menjadi malas untuk mandi di pagi hari. Untuk penyesuaian diri 

terhadap makanan, disebutkan bahwa cita rasa/kekhasan makanan yang ada di Bandung dengan 

makanan yang ada di daerah asal mereka memiliki perbedaan. Makanan yang ada di Bandung 

lebih didominasi oleh rasa pedas, walaupun begitu santri tetap memaksakan diri memakan 

makanan tersebut hingga akhirnya menjadi terbiasa.

Selain kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan, santri baru juga mengalami 

kesulitan dalam menjalin hubungan interpersonal. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya 

bahwa ketika mereka pertama kali datang ke pondok pesantren, mereka tidak mengenal siapa-

siapa, bingung harus berbuat apa karena tidak mengerti dengan kebiasaan di lingkungan barunya. 

Dikatakan bahwa ketika ingin mengetahui sesuatu mengenai aturan, kebiasaan, dsb, mereka 

bertanya kepada kakak kelas ataupun kepada teman dekat yang baru mereka kenal, walaupun 

masih merasa canggung karena baru mengenalnya. Tidak jarang para santri perantau tersebut 

melihat santri baru yang berasal dari Bandung (tuan rumah) dengan mudahnya bisa akrab satu 

sama lain dan sering bersama-sama ketika melakukan sesuatu. 
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Seperti yang disampaikan oleh Subjek 1 bahwa ketika pertama tinggal di pesantren, dia 

masih merasa canggung untuk berkomunikasi dan berbaur dengan orang sunda, dikarenakan 

bingung dengan perbedaan bahasa yang dimiliki, bahkan diperlukan keberanian untuk bertanya 

kepada kakak kelas ataupun sesama santri baru untuk bisa berkomunikasi dan menanyakan 

sebuah informasi. Begitupun dengan apa yang dialami oleh Subjek 2, bahwa ketika pertama kali 

masuk dan tinggal di pesantren, memang ada beberapa orang yang mengajaknya berkenalan dan 

mengobrol. Namun dalam beberapa kegiatan dan aktivitas, dia masih sering melakukannya 

sendiri, sedangkan yang lainnya melakukan secara bersama-sama serta bisa sambil mengobrol 

dan bercanda satu sama lain. Hal tersebut menimbulkan kecemburuan dan sentimen tersendiri 

dari mereka yang berasal dari luar Pulau Jawa (Wawancara Pribadi, 2017) dan menjadikan 

mereka semakin asing di “daerah orang”.

Gejala-gejala yang dialami oleh para santri yang berasal dari luar Pulau Jawa tersebut 

merupakan indikasi dari apa yang disebut dengan “Gegar Budaya” atau dalam istilah 

psikologisnya disebut Culture Shock. Oberg (1960) mengatakan bahwa Culture shock 

ditimbulkan oleh kecemasan sebagai akibat dari hilangnya tanda-tanda dan simbol-simbol yang 

familiar dalam melakukan interaksi sosial. Tanda-tanda tersebut meliputi berbagai cara 

seseorang mengorientasi dirinya pada situasi kehidupan sehari-hari. Culture shock berkaitan erat 

dengan keragaman budaya, meliputi rasa terkejut memasuki lingkungan yang baru, muka-muka 

baru, dan adaptasi terhadap kebiasaan-kebiasaan baru. Berpisah dari orang-orang penting dalam 

kehidupan seseorang, seperti keluarga, teman, atau guru, membuat individu merasa tidak nyaman 

ketika suasana keakraban bersama mereka menghilang (Lai, 2011 dalam Shieh, 2014).

Reaksi yang ditimbulkan dari terjadinya culture shock ada 3 komponen (Ward, 

Bochner, & Furnham, 2005) meliputi affective (afeksi), behavioral (perilaku), dan cognitive 



5

(kognisi). Secara affective, santri yang berasal dari luar Pulau Jawa merasakan kecemasan, 

kekurangan perhatian, dan merasa tidak nyaman dikarenakan memasuki lingkungan baru dan 

bertemu dengan orang-orang baru. Perilaku yang muncul, sebagai komponen dari behavioral, 

adalah tidak terjalinnya hubungan sosial dan interaksi dengan orang lain. Santri tersebut 

cenderung menjauh dan menyendiri. Dan pada komponen cognitive, ia merasa bingung dengan 

hal tersebut, tidak tahu harus berbuat apa untuk dapat menyesuaikan diri dengan hal-hal baru 

yang ditemuinya. Sedangkan dalam pandangan Islam (Mustafa, 2016), culture shock dipandang 

sebagai reaksi psikologis yang dirasakan ketika seseorang melakukan hijrah/berpindah dari satu 

tempat/daerah ke tempat/daerah lain. Reaksi tersebut berupa kebingungan, kecemasan, 

kegelisahan, dan rasa tidak berdaya serta tidak tahu harus berbuat apa.

Pada prosesnya, terdapat 4 tahap penyesuaian yang akan dilalui ketika seseorang 

mengalami culture shock (Oberg dalam Curare, 2006; Ward, Bochner, & Furnham, 2005; Wang, 

2015), yaitu: (1) The Honey Moon Stage, yaitu merasa tertarik untuk tinggal di lingkungan yang 

berbeda, segalanya terlihat mengagumkan, dan semua orang terlihat suka terhadap individu, serta 

kesenangan hidup di lingkungan yang baru seakan-akan tidak akan pernah berakhir; (2) Hostility 

Stage (Tahap Kebencian/Permusuhan), seseorang mulai memperhatikan bahwa tidak semua hal 

baik seperti yang dibayangkan sebelumnya. Individu mulai merasa bosan dengan hal-hal 

mengenai lingkungan yang baru. Bahkan, orang-orang tidak memperlakukan individu seperti 

tamu lagi. Segala hal yang awalnya terlihat mengagumkan kini terlihat menakutkan, dan bisa 

membuat individu stress dan lelah; (3) Recovery Stage, pada tahap ini individu mulai merasa 

lebih positif dan mencoba untuk lebih memahami hal-hal yang belum dipahami di lingkungan 

baru. Segala situasi terasa lebih menyenangkan, individu me-recovery diri dari simptom-

simptom yang berasal dari tahap 1 dan 2, serta mulai menyesuaikan diri dengan norma-norma 
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baru, nilai-nilai baru, bahkan belief dan tradisi dari lingkungan yang baru. Individu mulai melihat 

bahwa walaupun terdapat perbedaan antara budaya yang baru dengan budaya individu 

sebelumnya, hal tersebut merupakan dasar untuk belajar menghargai kebudayaan lain; (4) 

Adjustment Stage, pada tahap terakhir ini, individu sudah mendapatkan titik ternyaman di 

lingkungan baru karena sudah belajar memahami lingkungan tersebut. Hal-hal yang pada 

awalnya membuat individu merasa tidak nyaman atau asing sekarang sudah dipahami. 

Pemahaman tambahan ini dapat mengurangi stress yang dirasakan dan individu sudah merasa 

nyaman karena bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru.

Selain melakukan wawancara terhadap kedua santri tersebut, wawancara juga dilakukan 

terhadap pihak pesantren, dalam hal ini bagian pengasuhan santri yang memiliki tugas untuk 

memantau dan mendampingi setiap aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh para santri. Hasil 

dari wawancara mengenai upaya mereka dalam mengatasi culture shock  yang dialami oleh 

santrinya tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa cara yang biasa dilakukan, antara lain: 

memberikan perhatian khusus (mengobrol, memberi izin untuk menelepon orang tuanya), 

memberikan pemahaman mengenai tujuan mereka bersekolah di pondok pesantren, dan 

menyibukkan mereka dengan berbagai kegiatan yang sudah dibuat.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan, 2 orang santri tersebut mengalami 

beberapa gejala yang dialami, antara lain sulitnya menyesuaikan diri kebiasaan-kebiasaan di 

lingkungan yang baru dan sulitnya menjalin hubungan interpersonal dengan orang-orang baru. 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kedua santri tersebut mengalami keadaan “Gegar 

Budaya” yang dalam istilah psikologis disebut dengan Culture Shock. Penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Taum (2015) yang berjudul “Pengalaman Gegar Budaya serta Dampaknya 

terhadap Pengalaman Belajar Mahasiswa Luar Jawa yang Studi di Yogyakarta” menunjukkan 
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perbedaan budaya yang dialami membuat individu merasakan perasaan tidak nyaman ketika 

berkumpul dengan orang-orang yang tidak sedaerah dan kesulitan dalam membangun 

komunikasi. Subjek penelitiannya adalah mahasiswa luar Jawa yang sedang melaksanakan studi 

perkuliahan di daerah Jogjakarta, di mana usia mereka dapat digolongkan kepada masa dewasa 

awal.

Karakteristik subjek dan setting penelitian pada penelitian tersebut berbeda dengan apa 

yang akan diteliti pada penelitian ini, karena peneliti tertarik untuk mengetahui secara empiris 

mengenai Culture shock yang dialami oleh santri baru di Pondok Modern Mathla’ul Huda, yang 

dalam Psikologi Perkembangan santri baru tersebut tergolong pada usia remaja (Hurlock, 1999). 

Dengan demikian, judul dalam penelitian ini adalah “Gambaran Culture Shock pada Santri yang 

Tinggal di Pondok Pesantren (Studi Fenomenologis terhadap Santri Baru di Pondok Modern 

Mathla’ul Huda)”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah:

1. Bagaimana gambaran culture shock pada santri baru di Pondok Modern Mathla’ul 

Huda?

2. Apa upaya yang dilakukan oleh santri baru di Pondok Modern Mathla’ul Huda 

untuk mengatasi culture shock yang dialami?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Memberikan gambaran mengenai fenomena culture shock yang dialami oleh santri 

baru di Pondok Modern Mathla’ul Huda.
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2. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh santri baru di Pondok Modern Mathla’ul 

Huda untuk mengatasi culture shock yang dialami.

Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini berguna untuk memberikan kajian teoritis di 

bidang Psikologi Sosial, Psikologi Lintas Budaya, dan Psikologi Pendidikan 

mengenai gambaran fenomena culture shock pada santri baru perantau/berasal luar 

Pulau Jawa yang menempuh pendidikan di Pondok Modern Mathla’ul Huda.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, berguna bagi institusi pendidikan terkait agar lebih 

memperhatikan proses penyesuaian diri santri yang berasal dari luar Pulau Jawa, 

mengingat usia mereka yang masih tergolong remaja yang masih mencari jati diri, 

sehingga perlu adanya pemahaman psikologis untuk membantu mereka beradaptasi 

dengan lingkungan barunya. Selain itu, penelitian ini juga berguna bagi santri dari 

luar Pulau Jawa yang mengalami culture shock agar mereka bisa mengetahui cara 

untuk mereduksi kecemasan yang dialami dan beradaptasi ketika memasuki 

lingkungan budaya baru.


