
142 
 

 
M. Rizky Rizal Purnama, 2019 
MANAJEMEN PENGALAMAN GEGAR BUDAYA TERBALIK MAHASISWA INDONESIA DI LUAR NEGERI  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

5.1  Simpulan 

Dalam penelitian yang merupakan kajian komunikasi antarbudaya peneliti 

memaparkan dan mengkaji lebih lanjut mengenai manajemen pengalaman gegar 

budaya terbalik yang dialami oelh mahasiswa penerima beasiswa LPDP di Kota 

Bandung dengan menggunakan teori Kurva-W (Gullahorn & Gullahorn, 1963) dan 

Dimensi Budaya Hofstede (Hofstede et al, 2010) dalam menganalisa perubahan 

persepsi budaya mahasiswa penerima beasiswa LPDP.  Berdasarkan penelitian ini, 

didapat kesimpulan yang menjawab tujuan penelitian sebagaimana dipaparkan di 

awal penelitian sebagai berikut: 

5.1.1 Persepsi Budaya Indonesia 

Dari hasil temuan peneliti, ditemukan bahwa para subjek mengalami 

perubahan persepsi budaya setelah menjalani pendidikan di luar negeri. Dari kelima 

dimensi yang dikaji, yakni jarak kekuasaan, individualisme dan kolektivisme, 

maskulinisme dan feminisme, penghindaran ketidakpastian, dan orientasi jangka 

panjang, subjek mengalami perubahan persepsi utamanya pada jarak kekuasaan dan 

maskulinisme feminisme. Perubahan nilai tersebut dilandasi oleh dua faktor, yakni 

faktor lingkungan dan faktor pendidikan. Konstruk nilai dan norma para informan 

berubah setelah mendapatkan suntikan nilai dan norma dari budaya luar negeri yang 

memuat dimensi budaya diatas dan memberikan perspektif baru bagi penerima 

beasiswa LPDP.  

Selain itu, perubahan persepsi terhadap budaya Indonesia tersebut mecakup 

perubahan persepsi positif dan negatif. Perubahan persepsi positif terhadap 

kebudayaan Indonesia terjadi karena subjek mampu untuk menyadari akan 

perbedaan nilai tiap negara, serta subjek pun memiliki sudut pandang baru dalam 

menilai kebudayaan tanah air setelah menjalani studi di luar negeri. Sementara 

subjek yang mengalami perubahan persepsi negatif terjadi karena subjek kerap 

membandingkan kebudayaan Indonesia dengan nilai kebudayaan luar negeri yang 

menurut mereka lebih baik.   
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5.1.2 Hambatan Pengalaman Gegar Budaya Terbalik 

Dari hasil temuan, terlihat bahwa semua subjek mengalami pengalaman 

gegar budaya terbalik. Tetapi, tidak semua subjek menjalani urutan gegar budaya 

terbalik seperti yang dijelaskan oleh Gullahorn & Gullahorn (1963), tercatat satu 

subjek tidak mengalami fase bulan madu dan langsung mengalami gegar budaya 

terbalik. Bentuk pengalaman hambatan gegar budaya terbalik yang dialami oleh 

para informan ialah hambatan sosial dan hambatan fisik. Hambatan sosial terdiri 

dari kesulitan yang ditemui ketika berinteraksi dengan orang sekitar, berhubungan 

dengan ketidakmampuan dalam beradaptasi kembali dengan norma dan etika sosial 

Indonesia. Sementara hambatan fisik merujuk kepada kesulitan yang dihadapi 

subjek saat beradaptasi dengan infrastruktur, cuaca, serta keadaan fisik di 

Indonesia. 

Alasan hambatan-hambatan tersebut terjadi ialah karena kepulangan yang 

terpaksa, serta penghindaran konflik antara individu dengan orang sekitar. Selain 

itu, kesulitan dalam meyesuaikan diri dengan kebiasaan serta norma dan nilai di 

Indonesia pun menjadi salah satu pemicu terjadinya pengalaman gegar budaya 

terbalik yang dirasakan oleh alumni penerima beasiswa LPDP. 

5.1.3 Manajemen Pengalaman Gegar Budaya Terbalik 

Dalam mengelola hambatan yang muncul ketika mahasiswa penerima 

beasiswa LPDP beradaptasi kembali ke budaya Indonesia, gaya pendekatan yang 

muncul ialah akomodasi, kompetisi dan kompromi. Akomodasi merujuk kepada 

gaya subjek yang mengikuti arus dan kebiasaan dari masyarakat Indonesia, dan 

membairkan waktu untuk menyembuhkan kesulitan yang dating dalam adaptasi 

kembali. Sementara kompetisi ialah dimana subjek seara terang-terangan menolak 

kebiasaan di tanah air dan memilih untuk menyuarakan apa yang ideal menurutnya 

secara konfrontatif dan terbuka. Kompromi terjadi ketika subjek yang awalnya 

berkompetisi telah menyesuaikan diri lebih baik dengan kehidupan di Indonesia dan 

memilih untuk menerangkan ketidaksetujuannya lewat cara yang halus dan sopan, 

tanpa menyinggung perasaan orang-orang sekitar. 

Para mahasiswa penerima beasiswa LPDP telah mampu untuk beradaptasi 

kembali dengan baik di budaya Indonesia melalui pendekatannya masing-masing. 

Pengecualian berada pada satu subjek yang awalnya menggunakan gaya kompetisi, 
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dilanjutkan dengan gaya kompromi. Walaupun subjek sudah lebih halus dalam 

menuturkan pendapatnya, hal tersebut masih menunjukkan ketidak puasan subjek 

terhadap nilai dan norma budaya Indonesia. Sementara seseorang dikatakan telah 

menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar ialah ketika ia telah menerima baik 

budaya luar maupun budaya asalnya, serta mampu melihat budaya tersebut dengan 

perspektif. Hal tersebut tidak mampu dilakukan oleh subjek dan menjadi bukti 

bahwa ia belum terlalu menyesuaikan diri dengan kebudayaan tanah air. Selain itu, 

subjek pun masih ingin kembali untuk keluar negeri, untuk menyegarkan kembali 

dirinya setelah mengalami kesulitan dalam beradaptasi kembali. Sebuah pertanda 

akan masih adanya rasa gundah di subjek tersebut mengenai kepulangannya ke 

Indonesia. 

 

5.2 Implikasi 

Melalui simpulan yang telah dituliskan sebelumnya, peneliti 

mengemukakan beberapa implikasi yang dianggap relevan dengan penelitian dan 

dijabarkan sebagai berikut: 

5.2.1 Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pola gegar budaya terbalik 

yang tidak sesuai dengan teori Kurva-W yang dikemukakan oleh Gullahorn dan 

Gullahorn (1960). Hal ini menujukkan bahwa pola pengalaman gegar budaya 

terbalik tidak bersifat secara kaku dan terpaku pada fase yang dikemukakan dalam 

teori tersebut, melainkan menyesuaikan dengan keadaan. Keadaan yang dimaksud 

adalah keadaan kepulangan perantau sendiri serta bagaimana perantau beradaptasi 

di luar negeri. 

5.2.2 Implikasi Praktis 

Mahasiswa Indonesia yang melanjutkan pendidikan tinggi ke luar negeri 

akan mengalami hambatan pengalaman gegar budaya terbalik saat pulang kembali 

ke tanah air. Perubahan tersebut terjadi karena pengaruh lingkungan dan pendidikan 

yang mereka jalani selama menempuh studi. Perubahan tersebut dapat pula 

mentransformasikan persepsi mereka terhadap kebudayaan Indonesia serta nilai 

budaya mereka yang mampu mempersulit proses reintegrasi mereka ketika pulang 
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ke tanah air. Selain itu, mahasiswa pun akan mendapatkan nilai dan kebiasaan baru 

setelah menempuh studi di luar negeri.  

Lembaga penyelenggara beasiswa atau otoritas terkait kerap memandang 

sebelah mata akan fenomena gegar budaya terbalik, sehingga hanya memfokuskan 

pada persiapan yang bersifat praktis saja ketika para penerima beasiswa pulang ke 

dalam negeri. Lembaga belum berinisiatif untuk memberikan konseling atau 

bantuan akan pengalaman gegar budaya terbalik yang dirasakan oleh mahasiswa 

yang kembali pulang.  

 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, berikut ini rekomendasi penelitian baik secara 

akademis maupun praktis: 

5.3.1 Rekomendasi Akademis 

Penelitian ini melaksanakan penelitian gegar budaya terbalik secara 

kualitatif. Mengingat banyaknya sumber penelitian tentang gegar budaya terbalik 

dengan skala masif dan bersifat kuantitatif, akan lebih baik jika penelitian 

selanjutnya berfokus pada skala peserta yang lebih masif dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Selain itu, beberapa penelitian mengaitkan proses gegar 

budya aterbalik dengan identitas baru yang didapatkan perantau saat berada di luar 

negeri. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat berfokus kepada negosiasi 

identitas perantau yang baru saja kembali ke Indonesia dari luar negeri. 

Selain itu, diperlukan pula penelitian lebih menngenai teori Kurva-W. 

khususnya mengenai bagaimana seseorang dapat melewati atau tidak mengalami 

salah satu fase tersebut. Diperlukan adanya investigasi lebih lanjut mengenai proses 

pengalaman gegar budaya terbalik terjadi pada perantau yang kembali pulang ke 

negara asalnya.   

5.3.2 Rekomendasi Praktis 

Diperlukan adanya perhatian lebih terhadap perantau yang akan pulang ke 

Indonesia untuk menganalisa mengenai bagaimana mereka menanggulangi 

kesulitan yang mereka hadapi saat proses adaptasi kembali. Selain itu, dapat 

diperhatikan mengenai penelitian akan manajemen pengalaman gegar budaya 

terbalik melalui pendekatan komunikasi teurapetik tentang bagaimana konseling 
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yang baik bagi perantau yang baru saja pulang dari luar negeri. Dalam kata lain 

melalui kacamata eksternal, karena penelitian ini lebih menganalisa internal dari 

perantau.  

Perantau atau mahasiswa yang baru kembali pun perlu menyadari dan 

menerima akan perubahan nilai dan persepsi yang terjadi. Khususnya perubahan 

pada dirinya sendiri setelah terpengaruh olen nilai dan norma dari kebudayaan luar 

negeri. Jikalau menemui hambatan, perantau disarankan untuk meminta bantuan, 

baik bantuan orang dekat atau jasa profesional, dalam mengatasi kesulitan yang ia 

hadapi ketika beradaptasi kembali, khususnya yang berkaitan dengan pengalaman 

gegar budaya terbalik. 

Untuk LPDP dan Kementerian Keuangan serta otoritas terkait lain dapat 

membuat program yang membantu proses reintegrasi para alumni ketika pulang ke 

Indonesia, bukan hanya dalam segi pekerjaan, melainkan juga melalui segi mental 

dan sosial, untuk meminimalisir gejala gegar budaya terbalik yang dialami oleh 

mahasiswa Indonesia. Selain itu, komunitas Mata Garuda Jawa Barat dapat 

memberikan bantuan dan rangkulan informal, tanpa campur tangan lembaga formal 

pemerintahan, terhadap alumni yang baru saja pulang. Diharapkan dengan adanya 

dua jenis bantuan (formal dan informal) proses repatriasi yang dilaksanakan oleh 

penerima beasiswa/mahasiswa yang melanjutkan studi ke luar negeri dapat berjalan 

dengan lebih lancar.  


