
BAB V 

KESIMPULAN 

 

      Penelitian ini menyelidiki pengalaman adaptasi lintas budaya siswa internasional - 

bagaimana mereka bernegosiasi dengan lingkungan akademik dan budaya baru yang asing dan 

bagaimana mereka mengalami dan membangun adaptasi lintas budaya dalam konteks tertentu. 

Pertanyaan utama penelitian ani adalah “Bagaimana mahasiswa internasional mengalami dan 

mempersepsikan pengalaman lintas-budaya selama tinggal di Surabaya, Indonesia?, Apa jenis 

hubungan sosial yang dimiliki oleh mahasiswa internasional di luar negeri?, Kesulitan-kesulitan 

seperti apa yang dihadapi oleh mahasiswa internasional selama proses penyesuaian?” Saya 

merekrut mahasiswa pasca-sarjana program beasiswa KNB dari berbagai negara yang belajar di 

sebuah perguruan tinggi bergengsi di Indonesia. Kemudian, selama periode tiga bulan saya 

berinteraksi dengan peserta melalui wawancara terbuka untuk belajar tentang: 1) persepsi dan 

tanggapan terhadap tantangan-tantangan utama yang dialami dalam sosialisasi, 2) perspektif dari 

tantangan yang mereka temui berasal dari lintas-budaya perbedaan, dan 3) konseptualisasi 

mereka tentang adaptasi lintas budaya. 

      Dari hasil penelitian ini, penulis menarik kesimpulan dalam bidang berikut:  

• Belajar bahasa Indonesia  

• Adaptasi Umum ke Surabaya, Indonesia  

• Penggunaan institusi tuan rumah  
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      Kesimpulan pertama adalah bahwa belajar berbicara bahasa Indonesia merupakan masalah 

bagi mahasiswa internasional yang diwawancarai. Mereka berharap, saat tiba di Surabaya, 

mereka akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berbicara bahasa Inggris dalam 

kehidupan sehari-hari. Tetapi karena bahasa resmi Republik Indonesia adalah bahasa Indonesia, 

mahasiswa internasional harus cepat mempelajari bahasa baru untuk bertahan hidup dalam 

kehidupan sehari-hari. Mereka dihadapkan pada dua masalah utama sehubungan dengan belajar 

bahasa Indonesia. Mereka meyakini bahwa belajar berbicara bahasa Indonesia dihambat oleh 

meluasnya penggunaan bahasa Jawa dan sulit bagi mereka untuk beradaptasi dengan bahasa baru 

yang sama sekali berbeda baik dari Bahasa mereka sendiri maupun bahasa Inggris. 

      Kesimpulan lain yang dapat ditarik  di area adaptasi umum untuk negara baru. Penelitian ini 

menyajikan gagasan bahwa penyesuaian dan adaptasi cukup sulit bagi mahasiswa internasional 

yang belajar di Indonesia. Tampaknya ada beberapa faktor yang berkontribusi dalam kesulitan 

ini. Meluasnya penggunaan bahasa lokal yaitu Bahasa Jawa sebagai komunikasi sehari-hari 

membuat tantangan untuk meningkatkan kemampuan Bahasa Indonesia bagi mahasiswa 

internasional. Faktor lain yang menyulitkan mahasiswa internasional dalam beradaptasi di 

Surabaya, Indonesia adalah bahwa budaya negara ini sangat berbeda dengan Negara asal mereka. 

Karena banyak berbedaan dalam budaya baru dan budaya asal, beradaptasi dengan kehidupan 

umum dipandang sebagai rumit. Meskipun jelas ada beberapa masalah penyesuaian yang 

dihadapi oleh mahasiswa internasional ketika mereka pindah ke luar negeri, masalah 

penyesuaian ini cenderung sangat besar ketika negara tujuan adalah negara yang memiliki 

budaya yang sangat berbeda dengan budaya di negara asal. 

      Kesimpulan lain yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bahwa kelompok mahasiswa 

internasional ini tidak memanfaatkan banyak layanan yang tersedia bagi mereka dalam proses 
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penyesuaian. Banyak mahasiswa bergantung pada teman-teman atau teman sekelas untuk 

membantu memecahkan masalah secara mandiri. Ini, bagaimanapun, bukan untuk mengatakan 

bahwa mereka tidak membutuhkan layanan yang diberikan. Kebanyakan responden menyatakan 

bahwa, jika diperlukan, mereka akan merasa nyaman mencari bantuan.  

     Responden menyatakan bahwa kursus bahasa Indonesia dan memanfaatkan program yang 

disediakan sangatlah bermanfaat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan bahasa 

Indonesia mahasiswa internasional dalam persiapan untuk masuk ke dalam program universitas. 

Namun, manfaat lain tentu saja adalah bahwa hal itu juga memfasilitasi dibangunnya 

persahabatan. Pengelompokan siswa memungkinkan mereka untuk menciptakan ikatan dan 

memulai hubungan. Responden merasa sangat positif tentang jenis program ini dan cepat untuk 

memberikan manfaatnya. 

Rekomendasi untuk Penelitian Mendatang 

      Ada sejumlah besar penelitian mendatang yang mungkin mengangkat topik yang serupa 

dengan penelitian ini. 

      Pertama-tama, penelitian ini secara khusus menargetkan satu universitas di Surabaya, 

Indonesia. Untuk perspektif yang lebih luas, penelitian selanjutnya bisa menggunakan sampel 

yang lebih besar dan termasuk mahasiswa internasional yang menempuh studi di perguruan 

tinggi di kota-kota lain. Penelitian ini hanya melibatkan mahasiswa internasional di salah satu 

universitas di Surabaya, Indonesia. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan melibatkan 

mahasiswa internasional di kota-kota lain sebagai perbandingan. Apakah mahasiswa 

internasional di beberapa kota yang berbeda memiliki pengalaman penyesuaian yang serupa? 
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      Penelitian ini dapat direplikasi dengan melibatkan mahasiswa internasional lainnya untuk 

mendapatkan persepsi tentang adaptasi mereka selama tinggal dan belajar di Indonesia. Akan 

sangat menarik untuk menyelidiki persepsi mahasiswa dari berbagai penjuru dunia dan 

melakukan perbandingan. Apakah mereka memiliki pengalaman yang sama terkait belajar dan 

berbicara Bahasa Indonesia? Apakah mereka menganggap adaptasi dengan kehidupan secara 

umum di Indonesia semudah atau sesulit yang dilakukan oleh responden dalam penelitian ini? 

 

      Demikian pula, orang bisa mempelajari pengalaman dan persepsi mahasiswa pascasarjana 

internasional dan membandingkan bagaimana lulusan dan mahasiswa menilai penyesuaian 

mereka selama tinggal dan belajar di Indonesia. Akan sangat menarik untuk membandingkan 

tanggapan mereka. Apakah belajar dan berbicara Bahasa Indonesia dalam penyesuaian mereka 

memainkan peranan besar untuk kelulusan? 

 

Kontribusi 

 

     Pertanyaan sentral penelitian apapun adalah 'bagaimana studi ini memberikan kontribusi pada 

pengetahuan masyarakat?". Penelitian ini menambah literatur tentang permasalahan terkait 

penyesuaian dan adaptasi sosial yang dilakukan oleh mahasiswa internasional khususnya. Tidak 

banyak literatur yang secara khusus membahas topik ini karena penelitian yang telah ada 

kebanyakan tentang penyesuaian mahasiswa internasional yang melibatkan kelompok-kelompok 

mahasiswa dari satu daerah. Meskipun mungkin memang ada kesamaan dengan kelompok, 

penelitian lebih difokuskan untuk menyelidiki masalah apa yang paling umum di populasi yang 

mana. Penelitian ini memberikan beberapa wawasan dan semoga memberikan pemahaman yang 
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lebih baik atas masalah penyesuaian yang dihadapi oleh mahasiswa internasional ketika mereka 

menempuh studi di Indonesia. 

 

      Sebagian besar penelitian tentang isu-isu penyesuaian difokuskan pada siswa internasional 

yang memasuki Amerika Serikat, Kanada, Inggris, atau Australia. Penelitian ini juga menambah 

penelitian mengenai siswa internasional yang belajar di negara asing selain empat negara yang 

telah disebutkan di atas. Meskipun siswa internasional di negara-negara ini mungkin memang 

menjadi kelompok terbesar dari mahasiswa internasional yang belajar di luar negeri, tidak berarti 

mereka satu-satunya kelompok dan penelitian secara luas diperlukan untuk menguji isu-isu 

penyesuaian semua kelompok. 

 

Observasi Umum  

 

      Dalam beberapa tahun terakhir, seperti yang telah disebutkan di awal tesis ini, jumlah 

mahasiswa internasional meningkat dan bidang institusi pasca sekolah menengah berkembang 

pesat untuk memasukkan lebih banyak siswa internasional. Oleh karena itu, tidak mengherankan 

bahwa perhatian terkait masalah penyesuaian dan transisi mahasiswa internasional semakin 

meningkat. Jika suatu negara ingin meningkatkan jumlah mahasiswa internasional, negara 

tersebut perlu memastikan bahwa transisi mahasiswa internasional berjalan halus dan pada 

gilirannya akan menarik lebih banyak siswa internasional. 

  

      Semakin banyak negara berlomba-lomba untuk menarik mahasiswa internasional, tidak 

terkecuali Indonesia. Negara ini memposisikan diri sebagai salah satu pusat pendidikan untuk 

Asia dan telah menetapkan mandat untuk meningkatkan jumlah mahasiswa internasional di 
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universitas di negara itu. Indonesia saat ini menarik banyak siswa dan tidak diragukan lagi akan 

terus menarik lebih banyak siswa karena jumlah siswa internasional yang ingin belajar di luar 

negeri meningkat. Menariknya, sementara Indonesia telah cukup berhasil menarik mahasiswa 

internasional, penelitian mengenai adaptasi siswa internasional tidak cukup banyak. Penelitian 

ini, dengan fokus pada Indonesia dan mahasiswa internasional, memberikan kontribusi untuk 

literatur di negara-negara yang kurang terwakili dalam penelitian sebelumnya. Kita telah lalai 

untuk hanya fokus pada Amerika Serikat, Australia, Inggris, dan Kanada, sementara negara-

negara lain dapat memberikan banyak informasi berguna. Harapan penulis adalah bahwa 

semakin banyak penelitian berfokus pada penyesuaian siswa internasional di negara-negara 

selain empat negara yang telah disebutkan di atas karena penulis percaya kita harus belajar 

banyak dari pengalaman siswa di negara-negara tersebut. 
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