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ABSTRAK 

Manusia adalah makhluk sosial yang majemuk, dalam interaksi pasti akan bertemu 
dengan orang lain bebudaya yang beda-beda, maka pemahaman terhadap suatu budaya 
itu merupakan hal yang sangat penting dalam konteks komunikasi antarbudaya. Apabila 
mempelajari komunikasi antarbudaya maka itu merupakan termasuk tindakan untuk 
memahami realitas budaya yang berpengaruh dan juga berperan penitng dalam 
komunikasi. Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) merupakan universitas negeri 
ternama di Indonesia yang terletak di Purwokerto. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
menjadi salah satu fakultas yang hampir sebagian besar mahasiswanya berasal dari Jawa 
Barat. Fakultas yang berisi 5 prodi jurusan ini juga sering melakukan aktivitas yang 
melibatkan masyarakat Purwokerto. Jawa Barat meski bersebalahan dengan Jawa 
Tengah mempunyai budaya yang berbeda yakni Sunda terdapat perbedaan dengan 
budaya Jawa terutama dari segi bahasa dan juga dialek. Perbedaan tersebut menjadi 
tantangan mahasiswa asal Jawa Barat untuk beradaptasi di Purwokerto. Maka dari itu 
disinilah manajemen diri itu penting untuk mencapai komunikasi yang ideal. Penelitian 
ini mengkaji manajemen diri menggunakan Teori Manajemen diri Michael Kaye agar bisa 
memahami perencanaaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari manajemen diri komunikasi 
antarbudaya mahasiswa FISIP Unsoed asal Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data observasi dan wawancara 
mendalam kepada delapan informan. Menggunakan data primer dan sekunder untuk di 
analisa serta divalidasi menggunakan triangulasi. Hasil penelitian ini Berdasarkan 
penjelasan diatas yakni hasil analisa dan olah data dari narasumber. Dapat disimpulkan 
bahwa sebagian besar mahasiswa asal Jawa Barat di Purwokerto itu mengalami proses 
transfer budaya dengan masyarakat Purwokerto, pernah mengalami sedikit konflik 
karena adanya perbedaan makna bahasa, dan pembentukan karakter baru yang mana 
dipengaruhi oleh lingkungan Purwokerto. Manajemen diri yang dilakukan oleh para 
informan menjadi bukti teori Manajemen Diri karena langkah yang dilakukan sama 
dengan apa yang dijelaskan oleh model boneka Kaye tetapkan. Perencanaan mereka 
melakukan mengamati, mendengarkan, menyimpulkan. Pelaksanaan mereka melakukan 
membangun relasi, menempatkan diri sebagai pendatang, mencoba bahasa Purwokerto. 
Evaluasi  merefleksikan diri tentang karakter baru yang dimilikinya. 
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