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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. 

 

Keywords : cross-cultural communication, verbal and nonverbal, foreign students 

 

 

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.   

 

Kata kunci : komunikasi lintas budaya, komunikasi verbal, komunikasi non-verbal, mahasiswa asing 
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PENDAHULUAN 

 Dunia mengalami perubahan yang 

sangat cepat dengan adanya globalisasi yang 

mengubah tatanan hidup bermasyarakat. Kini 

manusia hidup tidak lagi dibatasi oleh wilayah 

atau kewarganegaraan. Setiap orang sudah 

terkoneksi dengan orang lain yang berasal dari 

negara yang berbeda dan memiliki kebudayaan 

yang berbeda. Hubungan dengan orang-orang 

yang memiliki perbedaan kebudayaan tentunya 

akan memperkaya diri seseorang. Namun tidak 

jarang juga perbedaan budaya memunculkan 

berbagai hambatan, seperti kendala bahasa dan 

culture shock. Maka dari itu, dibutuhkan 

komunikasi lintas budaya agar masing-masing 

orang dengan kebudayaan yang berbeda tetap 

dapat menjalin hubungan baik satu dengan 

yang lain.  

Berbagai segi kehidupan telah 

tersentuh oleh globalisasi yang tentunya 

membutuhkan komunikasi lintas budaya. 

Beberapa aspek yang mengalami dampak dari 

globalisasi antara lain politik, sosial, bisnis, 

teknologi, dan lain-lain. Salah satu yang juga 

mengalami banyak perubahan karena 

globalisasi adalah dunia pendidikan. 

Pendidikan saat ini sudah jauh berkembang 

dengan banyaknya ilmu yang didapat dari 

berbagai negara. Selain itu, banyak orang juga 

ingin mencoba belajar di negara asing dengan 

harapan dapat mempelajari hal-hal baru yang 

tidak ada di negaranya. Hal ini menyebabkan 

fenomena pertukaran pelajar maupun pelajar 

asing yang menempuh pendidikan secara 

penuh di suatu negara terus meningkat. Hal 

tersebut juga terjadi di Indonesia, dimana 

Indonesia bukan hanya mengirimkan 

mahasiswa ke luar negeri namunjuga menjadi 

tujuan bagi pelajar asing untuk menuntut ilmu. 

Menurut data yang dimiliki oleh Direktorat 

Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi, 

sepanjang tahun 2015 telah dikeluarkan 

rekomendasi izin belajar untuk mahasiswa 

asing bagi 5,271 orang. Mahasiswa asing 

tersebut terdiri dari penempuh program 

diploma III dan IV sebanyak 14.66%, 

pengambil program strata sarjana sebanyak 

49.01%, program master sebanyak 8.78%, 

program doktorat sebanyak 1.59%, dan sisanya 

terbagi dalam program kursus 13.24%, 

pertukaran pelajar 10.42%, dan magang 2.29% 

(Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK-

DIKTI Kementerian Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi, 2016).  

Kepala Biro Perencanaan dan 

Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

tahun 2013, Ananto Kusuma Sera, 

menjelaskan lebih lanjut bahwa peningkatan 

jumlah mahasiswa asing yang menempuh 

pendidikan di Indonesia sudah meningkat sejak 

tahun 2011. Hal ini disebabkan oleh beberapa 

hal antara lain kekayaaan budaya, ragam 

biodiversitas, kondisi geologi, dan keunikan 

religi di Indonesia. Dalam hal budaya, 

Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa, 

mulai dari bahasa, kuliner, pakaian, etnis, 

sampai hal-hal antropologis yang tersebar dari 

Sabang sampai Merauke. Sedangkan untuk 

biodiversitas, tidak perlu diragukan lagi 

keanekaragaman hayati di Indonesia sangat 

banyak jenisnya. Mulai dari pertanian, 

kehutanan, sampai kelautan Indonesia adalah 

negara yang sangat kaya dan tidak jarang 

spesies langka hanya hidup di wilayah 

Indonesia dan tidak dapat ditemukan di 

wilayah lain. Selain itu Indonesia sendiri 

merupakan negara dengan banyak patahan, 

sehingga jika ingin belajar geologi dan gempa, 

Indonesia adalah salah satu pilihan terbaik 

yang ada di dunia. Tidak hanya pada unsur-

unsur alam, keunikan dari sisi religius juga 

mengundang banyak pelajar untuk 

memperdalam pengetahuannya di Indonesia. 

Bangsa Indonesia memiliki banyak 

kepercayaan lokal maupun agama, seringkali 

orang yang hidup di satu wilayah bisa terdiri 

dari banyak agama dan kepercayaan. Namun 

meski demikian, masyarakat tetap dapat hidup 

berdampingan dengan cukup baik. Meski ada 

percikan-percikan masalah, namun tidak 

sampai menjadi konflik besar seperti di 

negara-negara lain. Masalah pun umumnya 

dapat cepat mereda dan tidak membawa 

dampak sosial yang terlalu besar atau meluas. 

Dengan banyaknya keunggulan dan keunikan 
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tersebut, Indonesia menjadi salah satu rujukan 

bagi banyak pelajar asing untuk menimba ilmu 

(Kementerian Hukum dan HAM Republik 

Indonesia, 2016). 

Diperkirakan ke depan jumlah 

mahasiswa asing akan terus meningkat karena 

pemerintah juga mendukung program 

mahasiswa asing. Salah satunya dengan cara 

menerbitkan visa khusus mahasiswa asing. 

Selama ini mahasiswa asing hanya bisa 

menggunakan visa reguler yang harus 

diperpanjang beberapa bulan sekali. Hal ini 

tentunya menyulitkan para pelajar asing. Maka 

dari itu, akan diterbitkan visa khusus 

mahasiswa yang dapat diurus di international 

office yang ada di perguruan tinggi, tanpa perlu 

datang ke Kemenkumham (Zubaidah, 2016). 

Dengan tingginya minat pelajar asing dan 

dukungan dari pemerintah, maka perguruan 

tinggi haruslah siap untuk menerima 

gelombang mahasiswa asing. Tidak hanya 

cukup memiliki international office, fasilitas 

penunjang dan tenaga pendidik pun harus 

dipersiapkan dengan baik agar pendidikan 

tinggi di Indonesia mampu menjadi bertaraf 

nasional. 

Universitas Ciputra merupakan salah 

satu universitas di Indonesia yang juga 

menerima mahasiswa asing. Terdapat satu 

jurusan yang khusus, dimana mata kuliah 

disampaikan dengan menggunakan bahasa 

Inggris sebagai pengantar. Namun jurusan lain 

yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai 

pengantar juga tetap terbuka bagi mahasiswa 

asing yang ingin belajar pada jurusan tersebut. 

Pada tahun 2015, terdapat seorang mahasiswa 

yang berasal dari Korea. Mahasiswa tersebut 

terpaksa pindah mendadak dari Korea karena 

orang tuanya mendapatkan pekerjaan di 

Surabaya, sehingga dia harus ikut dengan 

orang tuanya berpindah ke Indonesia. Karena 

kepindahannya cukup mendadak, maka 

mahasiswa tersebut tidak memiliki cukup 

waktu untuk mempersiapkan diri. Dia datang 

ke Surabaya tanpa dibekali kemampuan 

berbahasa asing dan sama sekali tidak 

mengenal seluk beluk kehidupan di tempat 

barunya ini. Untuk mengatasi hal tersebut, 

orang tua mahasiswa tersebut berinisiatif untuk 

memberikan les intensif bahasa Indonesia 

kepadanya dan mendaftarkannya di 

Universitas Ciputra agar dia dapat bergaul 

dengan teman-teman di tempat tinggal barunya.  

Menghadapi kasus tersebut, seorang 

dosen di Universitas Ciputra yang mengampu 

mata kuliah dimana anak tersebut belajar 

melakukan beberapa pendekatan agar sang 

anak dapat menyesuaikan diri dengan lebih 

baik dan tetap dapat menerima pelajaran yang 

diberikan untuknya. Perlu diketahui bahwa 

dosen tersebut juga tidak memiliki kemampuan 

berbahasa Korea, namun mampu berbahasa 

Inggris dan Mandarin dengan cukup fasih. Dia 

juga pernah menempuh studi di luar negeri 

serta memberikan pelajaran bahasa bagi warga 

lokal, sehingga dia memiliki cukup 

pengalaman untuk dapat mengajar mahasiswa 

yang tidak bisa berbahasa dengan fasih. Maka 

dari itu penelitian ini akan membahas 

bagaimana proses komunikasi lintas budaya 

yang dilakukan oleh dosen tersebut kepada 

mahasiswa asing dari Korea yang masih tidak 

dapat berbahasa Indonesia dengan baik.  

 

Tujuan Dan Manfaat Penelitian. 

Berdasarkan permasalahan yang sudah 

disampaikan diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menjabarkan proses 

komunikasi lintas budaya yang dilakukan oleh 

dosen Universitas Ciputra dengan mahasiswa 

asing dari Korea yang tidak dapat berbahasa 

Indonesia dengan baik. Dalam penelitian ini 

akan dijabarkan proses-proses yang terjadi 

dalam interaksi keseharian mereka sehingga 

dapat dilihat bagaimana cara melakukan 

komunikasi lintas budaya yang baik walau 

terdapat hambatan semantik didalamnya.  

 Penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi tambahan pemikiran bagi kajian 

komunikasi lintas budaya, terutama jika ada 

hambatan semantik terlibat di dalamnya. 

Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat 

menjadi panduan bagi para pendidik yang 

sedang atau akan berhadapan dengan 

mahasiswa asing yang masing mengalami 

kendala berbahasa. Dengan adanya penelitian 
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ini, semoga para pendidik maupun para 

mahasiswa asing dapat terbantu dalam proses 

interaksi dan belajar mengajarnya. 

 

 

KAJIAN TEORI 

Model Komunikasi Wilbur Schramm. 

Dalam penelitian ini model komunikasi oleh 

Wilbur Schramm banyak terjadi dalam proses 

komunikasi oleh dosen Universitas Ciputra dan 

mahasiswa asing dari Korea. Model 

komunikasi Schramm dapat dilihat pada 

gambar berikut ini: 

 
Gambar 2.1. Model Komunikasi Wilbur Schramm 

  

 Dalam model komunikasi yang 

dikemukakan oleh Schramm diatas, terdapat 

setidaknya tiga buah elemen vital yaitu sumber 

yang mengolah pesan, penerima pesan yang 

menguraikan pesan yang dikirim, serta pesan 

itu sendiri yang disampaikan melalui simbol-

simbol tertentu baik verbal maupun nonverbal. 

Sumber adalah seseorang atau suatu organisasi 

yang berperan dalam mengirimkan pesan. 

Sedangkan penerima pesan adalah individu 

lain, sekelompok orang, maupun khalayak atau 

audiens. Pesan sendiri adalah tanda yang dapat 

ditafsirkan, bisa dalam wujud suara, gerakan 

tubuh, tulisan, bau, sentuhan, dan lain-lain. 

Dalam model Schramm ditekankan pentingnya 

pengalaman dan referensi yang dimiliki oleh 

seseorang agar sumber dapat menyandi pesan 

dan penerima dapat menyandi balik pesan 

tersebut. Semakin mirip pengalaman dan 

referensi yang dimiliki oleh sumber dan 

penerima, maka akan semakin mudah bagi 

mereka untuk dapat berkomunikasi dan 

memahami pesan yang dilontarkan. Namun 

jika mereka memiliki sedikit kesamaan bidang 

pengalaman dan kerangka referensi, atau 

bahkan sama sekali tidak memiliki kesamaan, 

maka proses komunikasi akan sulit untuk 

berjalan lancar dan kemungkinan untuk 

mengalami miskomunikasi semakin besar 

(Mulyana, 2014). 

 Contohnya di dunia nyata adalah 

perbedaan referensi berbahasa. Satu kata dapat 

memiliki arti yang berbeda bergantung pada 

referensi bahasa yang digunakan. Seperti kata 

“gedang” dalam bahasa Jawa berarti buah 

pisang, namun dalam bahasa Sunda berarti 

buah pepaya. Tidak hanya bahasa, gestur tubuh 

juga dapat diartikan berbeda bergantung pada 

bidang pengalaman masing-masing individu. 

Sebagai contoh di Indonesia mengangkat jari 

jempol kepada seseorang menunjukkan pujian 

atau persetujuan. Namun di negara lain seperti 

Yunani, gestur seperti ini dapat dianggap 

hinaan dan tidak sebaiknya dilakukan. Maka 

dari itu sangat disarankan jika kita ingin 

melakukan komunikasi lintas budaya, maka 

kita perlu memperluas bidang pengalaman dan 

kerangka rujukan kita agar tidak terjadi 

miskomunikasi. Selain itu mencari tahu 

terlebih dahulu bidang pengalaman dan 

kerangka rujukan dari lawan bicara juga akan 

membantu dalam melakukan adaptasi saat 

proses komunikasi berlangsung. 

 

Komunikasi Lintas Budaya. Sebelum 

membicarakan komunikasi lintas budaya, ada 

baiknya kita memahami terlebih dahulu apa 

yang dimaksud dengan budaya. Budaya adalah 

cara hidup dari sekelompok orang, termasuk 

didalamnya simbol, nilai, perilaku, artefak, dan 

hal-hal lain yang dianut bersama. Budaya 

dalam suatu kelompok masyarakat tidak 

stagnan, namun terus menerus mengalami 

perubahan sehubungan dengan berbagai 

perubahan dan interaksi yang terjadi pada 

kelompok tersebut (Baldwin, Coleman, 

Gonzales, & Shenoy-Packer, 2014). Umumnya 

sebuah budaya diasosiasikan dengan sebuah 

negara yang sesungguhnya terhubung dengan 

benua, agama, etnis, dan ras yang lebih luas. 

Maka dari itu kita sering mendengar istilah 

“Budaya Indonesia” atau “Budaya Amerika” 

yang terkesan seperti suatu budaya berasal dari 

suatu negara, padahal budaya di negara 

tersebut terbentuk oleh budaya-budaya dari 

benua atau negara lain, agama yang bisa jadi 
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berasal dari negara lain, maupun etnis dan ras 

lain. Sedangkan seseorang biasanya juga 

memiliki satu budaya dan bahasa dasar yang 

dianutnya. Budaya yang dianut tersebut 

mempengaruhi bagaimana caranya berperilaku 

dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga setiap 

orang memiliki keunikan pola pikir dan 

perilaku yang dipengaruhi oleh budaya 

tersebut (Holliday, Hyde, & Kullman, 2010).   

Komunikasi lintas budaya sendiri 

muncul ketika aspek-aspek budaya 

mempengaruhi proses komunikasi antara dua 

orang atau lebih sehingga terjadi perbedaan 

yang signifikan. Maka dari itu untuk bisa 

berkomunikasi dengan orang yang berasal dari 

kebudayaan yang berbeda dengan kita, kita 

harus memahami terlebih dahulu detil-detil 

atau stereotip dari budaya mereka. Kita harus 

berhati-hati agar tidak memperlakukan 

seseorang dari kebudayaan yang berbeda 

berdasarkan apa yang kita dengar tentang 

budaya tersebut. Hindari pemikiran bahwa 

budaya adalah sesuatu yang sederhana dan 

dapat dimengerti dalam sekejap, sehingga 

memahami orang yang berbeda budaya dengan 

kita juga membutuhkan waktu dan usaha. Kita 

harus mampu menghargai perbedaan budaya, 

meskipun kadang budaya yang kita anut 

dengan lawan bicara kita bisa jadi kontradiktif 

atau berkebalikan. Dari situ kita baru dapat 

secara terus menerus mengembangkan cara 

kita berkomunikasi dengan orang yang 

memiliki kebudayaan yang berbeda dengan 

kita (Holliday, Hyde, & Kullman, 2010).  

Perlu dipahami bahwa komunikasi 

bersifat simbolik, dimana komunikator 

menggunakan kata-kata baik secara lisan 

maupun tertulis, gambar seperti foto atau emoji, 

suara seperti suara tawa, dengusan, atau 

dengkuran, serta isyarat-isyarat non-verbal 

seperti lambaian tangan atau kedipan mata; 

untuk merepresentasikan sesuatu. Sifat 

komunikasi tersebut berkaitan erat dengan 

kondisi komunikasi lintas budaya, dimana 

makna memiliki pengaruh besar dalam proses 

komunikasi. Seringkali pemaknaan yang 

berbeda dikarenakan budaya yang berbeda bisa 

menimbulkan miskomunikasi. Ogden dan 

Richards mengemukakan sebuah teori yang 

disebut Segitiga Makna (Triangle of Meaning) 

yang menjelaskan mengenai proses pemaknaan 

dalam pikiran manusia. Mereka menyatakan 

bahwa manusia menghubungkan kata-kata dari 

orang-orang sekitarnya dengan realita yang 

pernah atau sedang dialaminya. Hal tersebut 

dapat dilihat pada ilustrasi berikut: 

 
Gambar 2.2. Ilustrasi Segitiga Makna 

 

Sebagai contoh ketika kita melihat minuman 

yang berwarna hitam, dan seseorang berkata 

“kopi”. Hal tersebut menghubungkan realita, 

objek aktual yang ada dalam lingkungan kita, 

dengan sebuah simbol, suara atau representasi 

visual dari realita tersebut. Kemudian, jika 

seseorang menggunakan kata atau gambar 

tersebut, kita merujuk dalam pikiran atau 

ingatan kita untuk objek yang pernah kita lihat 

atau dengar tersebut. Dalam kasus kopi tadi, 

jika suatu hari ada seseorang yang 

menyebutkan kata kopi, maka dalam bayangan 

kita akan muncul minuman warna hitam yang 

dulu kita pernah tahu sebagai objek bernama 

kopi. Namun perlu disadari dalam kehidupan, 

objek rujukan dan simbol yang digunakan bisa 

jadi berbeda-beda bergantung pada 

pengalaman masing-masing orang. Seperti 

contoh orang bisa mengartikan kopi sebagai 

minuman berwujud cair berwarna hitam atau 

sejenis biji yang memiliki aroma khas. Kedua 

hal itu sama-sama benar, namun bergantung 

dari pengalaman dan referensi dari masing-

masing orang maka sebuah simbol dapat 

memiliki makna yang berbeda-beda apalagi 

jika masing-masing orang memiliki 

kebudayaan yang jauh berbeda (Baldwin, 

Coleman, Gonzales, & Shenoy-Packer, 2014). 

 Lebih jauh Knoblauch dalam salah 

satu tulisannya menjelaskan bahwa dalam 

komunikasi lintas budaya terjadi apa yang 
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disebut dengan kontektualisasi. 

Kontektualisasi adalah proses dalam 

komunikasi dimana pembicara dan pendengar 

menggunakan tanda-tanda verbal dan non-

verbal untuk mengindikasikan apa yang 

mereka lakukan, argumentasikan, perdebatkan 

atau informasikan. Simbol-simbol kontekstual 

tersebut tidak bersifat universal namun 

bergantung pada konteks lokal. Maka dari itu 

setiap simbol akan memiliki makna yang 

spesifik pada konteks tertentu. Sehingga dalam 

kondisi orang yang berkomunikasi memiliki 

kontekstualisasi yang berbeda, mereka harus 

saling menghormati kode dan gaya digunakan 

satu sama lain agar proses komunikasi dapat 

berjalan dengan baik (Knoblauch, Di Luzio, 

Gunthner, & Orletti, 2011). 

 

 

Komunikasi Lintas Budaya dalam Bentuk 

Verbal dan Non-Verbal. Bahasa merupakan 

salah satu komponen penting dalam sebuah 

kebudayaan. Bahasa adalah sebuah sistem baik 

verbal, non-verbal, maupun simbol visual yang 

dirancang bersama oleh sekelompok orang 

untuk berbagi makna (sharing of meaning). 

Secara semantik, bahasa memiliki dua jenis 

makna yaitu makna denotatif dan makna 

konotatif. Makna denotatif mudahnya adalah 

makna seperti yang tertera dalam kamus dan 

umumnya lebih bersifat literal dan apa adanya. 

Sedang makna konotatif lebih mengacu pada 

perasaan yang terasosiasikan dengan kata-kata. 

Sebagai contoh kata anjing secara denotatif 

merupakan sejenis spesies hewan, sedangkan 

secara konotatif dapat berarti hinaan yang 

merendahkan bagi seseorang. Melalui interaksi 

sosial, manusia membentuk makna, dimana 

makna tersebut tentunya berbeda antara satu 

kebudayaan dengan kebudayaan lainnya. 

Untuk memahami makna tersebut, muncullah 

apa yang disebut dengan discourse. Discourse 

yang dimaksudkan disini adalah serangkaian 

ide yang menaungi sebuah konsep. Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Thomas 

Steinfaat menjelaskan konsep discourse ini 

lebih jauh. Dia menyimpulkan bahwa 

meskipun bahasa tidak menciptakan “realita”, 

namun bahasa mengarahkan seseorang dalam 

budaya tertentu untuk cenderung berpikir 

tentang hal tertentu daripada hal lainnya 

(Baldwin, Coleman, Gonzales, & Shenoy-

Packer, 2014). Jadi bahasa berperan besar 

dalam menentukan realitas yang ada dalam 

pikiran seseorang. Budaya menjadi sumber 

bagi konseptualisasi pengalaman melalui 

struktur-struktur kognitif seperti skema, 

kategori, metafora, dan ungkapan. Maka dari 

itu bahasa menjadi salah satu kajian yang 

penting dalam proses komunikasi lintas budaya 

(Sharifian & palmer, 2007). 

  Dalam salah satu tulisannya, 

Meierkord menjelaskan bagi seorang imigran 

atau seseorang yang berpindah dari negaranya 

ke negara lain, baik dalam jangka waktu 

singkat atau panjang, umumnya menggunakan 

lingua francas. Lingua francas adalah bahasa 

yang digunakan oleh orang-orang yang tidak 

memiliki bahasa ibu yang sama. Umumnya 

lingua francas ini digunakan karena bahasa 

tersebut dirasa lebih familiar bagi kedua belah 

pihak daripada menggunakan bahasa dari 

masing-masing negara mereka. Sebagai contoh 

orang Korea dan orang Indonesia yang 

menggunakan bahasa Inggris untuk 

berkomunikasi daripada menggunakan bahasa 

Korea atau bahasa Indonesia. Hal ini terjadi 

karena kedua belah pihak memiliki referensi 

lingua francas yang lebih baik jika 

dibandingkan dengan bahasa setempat atau 

bahasa dari tempat asalnya (Meierkord, 

Kothoff, & Spencer-Oatey, 2007). 

 Selain bentuk verbal, kita juga harus 

menaruh perhatian pada bentuk non-verbal dari 

sebuah komunikasi lintas budaya. Sama seperti 

komunikasi verbal, seseorang memberikan 

makna pada perilaku non-verbal dalam 

berbagai konteks. Maka dari itu sebuah 

perilaku dapat diartikan bermacam-macam. 

Komunikasi non-verbal dapat ditunjukkan 

dalam beberapa saluran antara lain kinesics, 

haptics, proxemics, oculesics,dan 

paralinguistics. Kinesics mengacu pada 

gerakan tubuh, seperti gesture, postur tubuh, 

cara berjalan, cara berdiri dan ekspresi wajah 

seseorang. Haptics mengacu pada sentuhan 
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seperti jabatan tangan, pelukan, maupun 

sentuhan pada anggota tubuh lainnya. 

Proxemics lebih menjelaskan unsur ruang 

dalam komunikasi non-verbal seperti 

kenyamanan dalam jarak tertentu, kebutuhan 

akan keleluasaan ruang bagi seseorang dan 

pengakuan atas teritori. Oculesics berhubungan 

dengan penggunaan budaya pada perilaku mata, 

seperti kontak mata, tatapan, lirikan maupun 

kedipan.  Sedangkan paralinguistics 

membahas tentang pola-pola suara yang 

digunakan seseorang, seperti intonasi, volume, 

kecepatan bicara, pelafalan, dan vokalisasi 

lainnya seperti dengusan, dengkuran, tawa dan 

lain-lain (Baldwin, Coleman, Gonzales, & 

Shenoy-Packer, 2014). 

 

  

 

METODE PENELITIAN 

 Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 

Berbeda dari metode kuantitatif, metode 

kualitatif berusaha menggali lebih dalam 

tentang bagaimana seseorang 

menginterpretasikan pengalaman mereka, 

bagaimana mereka memandang dunia, dan 

makna apa yang terkandung dalam 

pengalaman-pengalaman mereka. Metode ini 

tidak bertujuan untuk memprediksi, 

menentukan sebab-akibat, atau menjelaskan 

ditribusi dar sejumlah atribut didalam suatu 

populasi, namun lebih mengarah pada 

menguak arti dari fenomena yang dialami 

seseorang (Merriam & Tisdell, 2015). 

Keunggulan dari metode ini adalah 

kedalamannya. Metode kualitatif mencari 

pemahaman mendalam melalui realitas, fakta 

dan gejala-gejala yang ada dalam suatu 

fenomena. Pemahaman yang mendalam 

tersebut didapatkan peneliti dengan menggali 

lebih dalam dan tidak terjebak pada data-data 

dipermukaan (Raco, 2010). 

Secara khusus penelitian ini akan 

menggunakan jenis metode analisis 

percakapan (conversation analysis). Analisa 

percakapan dimulai dengan menganalisa 

mekanisme dari interaksi komunikatif, 

terutama pada sebuah interaksi timbal baik 

(dua arah). Seperti beberapa pendekatan 

lainnya, metode ini juga memutuskan untuk 

melihat tanda-tanda empiris dari sebuah proses 

komunikasi yang terjadi secara natural, atau 

dapat disebut non-experimental settings. 

Meskipun disebut analisa percakapan, perlu 

dipahami bahwa metode ini tidak hanya 

meneliti pertukaran ucapan dalam sebuah 

interaksi, namun juga memperhatikan 

interpretasi dari orang-orang yang terlibat. 

Maka dari itu perilaku yang ditunjukkan 

partisipan selama berinteraksi juga akan dilihat 

dengan seksama untuk mengetahui 

pemahaman dan reaksi mereka dalam interaksi 

tersebut (Knoblauch, Di Luzio, Gunthner, & 

Orletti, 2011).  

 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 Berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti, 

komunikasi lintas budaya antara dosen 

Universitas Ciputra dan mahasiswa asing dari 

Korea diawali dari pertemuan pertama mereka 

didalam kelas. Mulanya dosen tersebut telah 

mengetahui bahwa dikelasnya ada seorang 

mahasiswa saing, namun sejauh yang dia 

ketahui mahasiswa tersebut masih mampu 

berbahasa Indonesia. Dalam kelas tersebut 

dosen mengajak mahasiswa memainkan 

sebuah permainan untuk membuka 

pembelajaran. Permainan tersebut disebut 

Blind Fold Communication. Dalam permainan 

ini setiap mahasiswa diberikan selembar kertas 

dan diminta menutup mata. Kemudian mereka 

harus mengikuti petunjuk verbal yang 

diberikan dosen dimana mereka diminta untuk 

melipat, merobek atau memutar kertas tersebut 

dengan instruksi tertentu, seperti lipat kertas 

menjadi dua, robek ujung kanan kertas, putar 

kertas seratus delapan puluh derajat dan 

sebagainya. Saat melakukan permainan inilah 

dosen menemukan bahwa mahasiswa asing 

dari Korea tersebut mengalami kesulitan. 

Awalnya ketika diperintahkan untuk menutup 

mata, dia sudah menunjukkan kegelisahan. 
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Kemudian saat instruksi-intruksi diberikan dia 

lebih banyak terdiam dan beberapa kali 

berusaha mengintip temannya namun takut 

ketahuan jika membuka mata. Melihat gelagat 

mahasiswa asing tersebut, dosen menyadari 

bahwa mahasiswa ini mengalami kesulitan 

dalam memahami kata-kata yang 

diucapkannya. Maka dari itu setelah kelas 

berakhir dosen meminta mahasiswa tersebut 

untuk menemuinya secara pribadi. 

 Ketika menemui dosen tersebut 

pertama kali, mahasiswa tersebut tidak berani 

datang sendirian. Dia mengajak teman 

sekelasnya untuk menemaninya. Dihadapan 

dosen tersebut kedua mahasiswa ini 

menjelaskan bahwa mahasiswa asing tersebut 

memang mengalami kesulitan memahami apa 

yang dikatakan oleh dosen. Dia memiliki 

kemampuan berbahasa Indonesia yang sangat 

terbatas dan ternyata setelah digali lebih dalam 

kemampuan bahasa Inggrisnya juga tidak 

terlalu baik. Selama ini dia berusaha 

memahami apa yang dikatakan orang-orang 

disekitarnya dengan mengira-ngira 

berdasarkan respons mereka dan beberapa kata 

yang dia pahami. Ketika ditanya lebih jauh 

mengapa dia harus mengajak temannya 

tersebut walau temannya tersebut juga tidak 

akan bisa menjadi penerjemah bagi dirinya, dia 

mengaku malu dan takut dengan kondisinya. 

Dia mengajak temannya tersebut agar dosen 

tidak memarahinya karena dia mengerti 

pelajaran dalam kelas. Setelah diusut lebih 

jauh, memang selama ini di Korea dia selalu 

menganggap bahwa guru atau dosen adalah 

orang yang superior sehingga kita tidak dapat 

bersikap sembarangan. Hal ini berlaku lebih 

lunak jika pada teman. Maka dari itu jika 

terhadap teman dia bisa lebih terbuka tentang 

ketidakmampuannya, namun jika terhadap 

dosen makan dia merasa lebih takut dan malu 

dengan kondisinya. Memahami hal ini dosen 

tersebut menjelaskan bahwa dia mengerti akan 

kondisi dari mahasiswa asing tersebut. Dosen 

tersebut meyakinkan mahasiswa tersebut 

bahwa dia tidak akan marah dan malah akan 

membantunya dalam proses belajar mengajar. 

Dia meminta mahasiswa tersebut untuk 

menemuinya secara intensif seminggu dua kali 

diluar pertemuan kelas. Sebagai dorongan 

tambahan, dosen tersebut meminta mahasiswa 

asing ini mulai datang sendiri agar dia tidak 

tergantung pada temannya dan mulai dapat 

menyesuaikan diri. 

 Dari kejadian tersebut, kita dapat 

memahami bahwa pengalaman maupun 

kerangka rujukan dari mahasiswa asing 

terhadap sosok seorang dosen telah menjadi 

hambatan baginya untuk berkomunikasi. 

Baginya seorang dosen adalah orang yang 

sangat dihormati dan harusnya berjarak dengan 

mahasiswanya. Selain itu dosen juga 

dipersepsikan cenderung tidak menyukai jika 

mahasiswa tidak mampu mengikuti pelajaran 

yang diberikan, apapun alasannya. Mahasiswa 

diharapkan mampu secara mandiri mengatasi 

permasalahannya dan tetap mengikuti 

pembelajaran sebagaimana mestinya. 

Gambaran dosen yang akan bersedia 

membantu mahasiswa untuk belajar diluar 

kewajibannya sama sekali tidak ada dalam 

bayangan mahasiswa tersebut. Hal ini 

membuatnya tidak berani untuk menyatakan 

kesulitan yang dialaminya pada dosen. Untuk 

mengatasi hal ini, dosen melakukan 

pendekatan secara terbuka. Dosen memanggil 

secara pribadi dan memberikan pengalaman 

yang baru terhadap mahasiswa tersebut. Selain 

itu dosen juga menunjukkan sikap yang 

terbuka melalui nada suara yang lembut dan 

kemauan untuk mendengarkan mahasiswa dan 

kesulitannya. Hal ini memberikan referensi 

bagi mahasiswa bahwa dosen tersebut dapat 

diandalkan dan bersedia membantunya. 

Dalam pertemuan intensif yang 

dilakukan oleh dosen dan mahasiswa asing 

tersebut, dosen membantu mahasiswa untuk 

memahami materi pelajaran yang diberikan 

serta mempelajari kebiasaan setempat. Setiap 

pertemuan berdurasi 2-4 jam bergantung pada 

kebutuhan mahasiswa tersebut. Awalnya 

interaksi antara mereka berlangsung formal 

dan cukup kaku. Mahasiswa tersebut lebih 

banyak diam dan mendengarkan saja. Dia baru 

akan menjawab jika dosen menanyainya, 

namun itupun cenderung jawaban singkat dan 
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tidak banyak penjelasan yang diberikan. 

Meskipun demikian, dosen tersebut memilih 

untuk tidak menyerah pada mahasiswa ini. 

Dalam pertemuan-pertemuannya dia mulai 

melakukan pendekatan dengan cara menggali 

lebih dalam mengenai mahasiswa tersebut. 

Dosen memulai pendekatannya dengan 

menanyakan hal-hal apa saja yang dialami 

mahasiswa tersebut pada hari itu. Dengan 

diberi kesempatan untuk menceritakan 

kesehariannya, mahasiswa tersebut perlahan-

lahan mulai berani berbicara dan terbuka pada 

dosen. Selanjutnya dosen tersebut berusaha 

untuk dapat mengenal latar belakang 

mahasiswanya tersebut dengan menggali lebih 

dalam tentang kehidupannya. Dari sinilah 

terkuak bahwa sebenarnya mahasiswa tersebut 

berpindah ke Indonesia secara mendadak. 

Ayahnya mendapatkan kontrak kerja di 

Indonesia sehingga dia ikut berpindah dengan 

ayahnya ke Surabaya. Dia tidak memperoleh 

cukup waktu untuk belajar bahasa ataupun 

mengenal tentang Surabaya sebelumnya. 

Ayahnya memfasilitasinya dengan les bahasa 

Indonesia, namun dia baru menjalaninya 

beberapa bulan, maka dari itu kosakatanya 

juga sangat terbatas. 

Dalam hal ini, dosen berusaha 

mengurangi hambatan komunikasi yang terjadi 

dengan membangun persamaan rujukan. Dosen 

meminta mahasiswa untuk bercerita agar dia 

mengetahui kosakata apa yang sudah dapat 

dipahami oleh mahasiswa tersebut. Dari situ 

dia bisa mengetahui sejauh mana mahasiswa 

tersebut mengerti simbol-simbol yang 

digunakan. Selain itu perlu dosen juga 

berusaha menjaga agar mahasiswa tersebut 

tidak dibodohi oleh teman-temannya yang 

kurang bertanggungjawab. Sempat beberapa 

kali dia menggunakan kosakata yang artinya 

sama sekali berbeda dengan sebenarnya karena 

teman-temannya mengajarinya secara salah 

dengan sengaja. Disini dosen tersebut berperan 

membetulkan referensi yang salah tersebut 

agar mahasiswa asing tersebut juga tidak 

diolok-olok atau dimarahi orang lain jika salah 

menggunakan kata-kata. Karena dalam 

pengalaman mahasiswa asing dosen adalah 

seseorang yang bertanggungjawab dan dapat 

dipercaya ucapannya, maka mahasiswa 

tersebut lebih percaya kepada dosen dalam hal 

kosakata baru yang dia pelajari. Dia juga 

merasa bersyukur bahwa dosen bersedia 

memperhatikan hal-hal kecil soal dirinya dan 

sangat menghargainya. Awalnya dia sempat 

ketakutan bahwa dosen akan menekannya, 

namun nyatanya tidak.  

Dalam memberikan penjelasan kepada 

mahasiswa, dosen seringkali menggunakan 

kerangka rujukan dari apa yang dipahami oleh 

mahasiswa. Misalnya untuk merujuk pada 

kata-kata yang tidak umum digunakan dalam 

bahasa sehari-hari seperti karyawan. Untuk 

menjelaskan istilah karyawan kepada 

mahasiswa, dosen menjelaskan dengan cara 

menghubungkan istilah tersebut dengan 

kehidupan sehari-hari mahasiswa tersebut. Dia 

menanyakan apakah ayah dari mahasiswa 

tersebut bekerja sendirian? Lalu mahasiswa 

tersebut menjelaskan bahwa ayahnya bekerja 

bersama beberapa orang. Lalu dosen 

menanyakan lagi apakah teman-teman dan 

ayahnya tersebut memiliki “boss”? Dia lalu 

mengatakan ya. Dari situ dosen menjelaskan 

bahwa karyawan adalah orang-orang yang 

bekerja pada “boss”, jadi ayahnya dan teman-

teman ayahnya adalah karyawan. Dengan 

pendekatan seperti itu mahasiswa dengan lebih 

mudah memahami apa yang disampaikan oleh 

dosen. 

Selain membangun persamaan 

pengalaman dan rujukan, dosen juga seringkali 

memanfaatkan teknologi yang ada. Terkadang 

jika menemui kosakata yang sangat sulit untuk 

dapat dijelaskan atau sulit mencari persamaan 

rujukannya, maka dosen akan menggunakan 

teknologi penerjemahan seperti kamus online. 

Dia biasanya mengetikkan kata-kata tersebut 

dan meminta mahasiswa untuk melihat artinya 

dari terjemahan online. Dari situ mahasiswa 

bisa mengerti maksud kosakata yang 

digunakan. Walaupun cara ini terlihat praktis 

dan mudah, namun cara ini malah tidak 

menjadi pilihan utama bagi dosen. Dia hanya 

menggunakannya sesekali pada satu kosakata 

khusus dan tidak pernah memasukkan 
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terjemahan dalam bentuk kalimat. Dia 

menyadari kekurangan teknologi penerjemah 

yang hanya mampu mengartikan kata per kata 

secara literal, sehingga tidak mampu 

menjelaskan makna konotatif dari suatu kata. 

Belum lagi terkadang satu kata bisa memiliki 

beberapa makna, maka dari itu meski sudah 

menggunakan teknologi penerjemah dosen 

tetap meminta mahasiswa untuk 

mendeskripsikan ulang pemahamannya. 

Terkadang dosen juga memilih untuk 

menggunakan istilah dalam bahasa Inggris 

untuk mempermudah pemahaman mahasiswa. 

Ada kata-kata dalam bahasa Inggris yang dia 

cukup familiar, namun jika diartikan dalam 

bahasa Indonesia dia malah tidak paham. 

Seperti contoh kata “boss”, kata tersebut 

mudah dipahami olehnya karena istilah 

tersebut juga sering digunakan di Korea. 

Namun kata majikan lebih tidak dipahami 

olehnya. 

Dalam hal komunikasi non-verbal juga 

dosen berusaha membimbing mahasiswa agar 

dapat lebih menyesuaikan diri dengan kondisi 

disekitarnya. Di Korea membungkukkan badan 

sebagai rasa hormat dan salam sudah menjadi 

suatu kebiasaan. Namun di Indonesia gesture 

membungkuk tidak lazim digunakan. Dosen 

dalam hal ini meskipun mengetahui bahwa 

membungkuk adalah hal yang biasa di Korea 

tetap memberitahukan kepada mahasiswa 

tersebut bahwa hal itu tidak lazim digunakan di 

Indonesia. Dosen kemudian mengajarkan 

beberapa gesture yang lebih lazim, misalnya 

berjabat tangan, menundukkan kepala sedikit 

atau melambaikan tangan. Dosen memahami 

bahwa mengajari mahasiswa gesture baru 

bukan berarti dia tidak menghormati kebiasaan 

yang dianut oleh mahasiswa tersebut sekian 

lama. Ini adalah salah satu wujud penyesuaian 

diri yang dapat diterapkan mahasiswa tersebut 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 

PENUTUP 

 Simpulan. Saat ini dunia sudah sangat 

terkoneksi dimana orang-orang dari belahan 

dunia manapun dapat saling berhubungan 

tanpa peduli jarak, waktu dan perbedaan 

budaya. Demikian pula dunia pendidikan juga 

terpengaruh dengan kondisi ini. Peluang bagi 

pelajar untuk menempuh studi di negara lain 

juga makin terbuka lebar. Maka dari itu baik 

sistem pendidikan maupun para pendidik harus 

siap menghadapi hal ini, karena fenomena ini 

kedepannya akan semakin meningkat. Salah 

satu yang harus dikembangkn oleh pendidik 

adalah kemampuannya untuk melakukan 

komunikasi lintas budaya. Universitas Ciputra 

sebagai salah satu universitas yang menerima 

mahasiswa asing juga mengalami fenomena 

dimana mahasiswa asing mengalami gegar 

budaya dan perlu penyesuaian diri. Disini 

dosen berperan aktif agar mahasiswa asing 

dapat belajar dengan baik, sekaligus 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

agar proses komunikasi lintas budaya berjalan 

lancar adalah adanya kerangka rujukan dan 

bidang pengalaman yang berbeda antara dosen 

dengan mahasiswa. Perbedaan ini 

menyebabkan cara masing-masing 

mempersepsikan sesuatu maupun bertindak 

juga berbeda. Untuk mengatasi hal ini, penting 

untuk dapat membangun referensi dan 

pengalaman yang setara, sehingga dapat 

menimbulkan pemahaman yang sama. 

Referensi baru dapat dibentuk dari kumpulan 

referensi dan pengalaman yang sudah dibawa 

sehingga dapat dipahami. Hal ini berlaku baik 

untuk bentuk komunikasi dalam bentuk verbal  

dan non-verbal.  

 Saran. Hal pertama yang perlu 

dilakukan dalam melakukan komunikasi lintas 

budaya adalah keterbukaan dan penerimaan 

terhadap mahasiswa asing. Seringkali 

hambatan utama komunikasi antara dosen dan 

mahasiswa asing adalah kurangnya 

penerimaan dari dosen yang seharusnya 

menjadi tuan rumah. Dengan adanya 

penerimaan, maka keinginan mahasiswa untuk 

dapat menyesuaikan diri juga meningkat. 

Selain itu antara dosen dan mahasiswa harus 

saling membangun referensi dan pengalaman 

bersama. Perlu dipahami bahwa masing-

masing pihak pasti membawa bidang 

pengalaman dan kerangka rujukan dari budaya 
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sendiri. Namun kedua belah pihak harus 

menyadari bahwa penyesuaian diri diperlukan 

dengan tetap menghargai budaya masing-

masing. Pemberian referensi baru tidak perlu 

ditakutkan sebagai wujud penghinaan dari 

budaya asal, namun harus lebih dipandang 

sebagai pembelajaran bersama untuk dapat 

menyesuaikan diri dengan lebih baik. 
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