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Abstract. Along with the process of globalization, education has also been effected by term of 

connected world. Student exchane programs are one of the case of connected world. Indonesian 

student study abroad and also  many international students study in Indonesia. Thus, this become a 

challenge for the lecturers, especially being able to overcome communication and cultural differences. 

As a case, there is an exchange student who can not speak either Bahasa Indonesia or English and the 

lecturer helps him/her using interpersonal communication with cross-cultural approach in verbal and 

non-verbal forms. In the communication process the student learns about the culture in order to 

understand the messages and the lecturer uses student’s frame of reference and frame of experience so 

that the information can be understood. 
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Abstrak. Seiring dengan proses globalisasi, dunia pendidikan juga merasakan dampak dari dunia yang 

terkoneksi. Salah satunya adalah banyaknya pertukaran pelajar maupun mahasiswa asing yang 

memutuskan untuk menempuh studi di Indonesia. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi para 

pendidik, terutama untuk mampu mengatasi masalah perbedaan budaya dan komunikasi yang terjadi. 

Universitas Ciputra merupakan salah satu perguruan tinggi yang menerima mahasiswa asing untuk 

belajar ditempatnya. Terdapat sebuah kasus dimana ada seorang mahasiswa yang terpaksa berpindah 

dari Korea secara mendadak karena pekerjaan orang tuanya. Mahasiswa tersebut tidak mampu 

berbahasa Indonesia maupun Inggris dengan fasih, sehingga diperlukan bantuan dari dosen di kelas 

agar anak ini bisa tetap mengikuti pelajaran dengan baik. Untuk mengatasi hal ini, dosen melakukan 

pendekatan interpersonal melalui komunikasi lintas budaya baik dalam bentuk verbal dan nonverbal. 

Dalam proses komunikasi tersebut terjadi pertukaran informasi mengenai budaya yang harus dipahami 

oleh mahasiswa asing tersebut. Agar pesan yang disampaikan dapat dipahami, dosen menggunakan 

pendekatan dari frame of reference dan frame of experience yang dimiliki oleh mahasiswa sehingga 

informasi yang diberikan dapat dipahami dan diterima dengan benar.   
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