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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang   

Akhir-akhir ini apabila kita membicarakan komunikasi, maka yang 

terlintas di benak kita adalah hal-hal seperti telepon (selular dan kabel), chatting 

via berbagai media, facebook, blackberry, iphone dan berbagai media dan gadget-

gadget lainnya. Menurut pemikiran penulis semua media dan gadget yang 

disebutkan sebelumnya hanyalah alat penunjang atau fasilitator bagi kita untuk 

berkomunikasi, akan tetapi karena peranan dan pentingnya kehadiran mereka 

dalam menunjang kehidupan kita sehari-hari maka penulis dapat mengatakan 

bahwa makna dari komunikasi itu sendiri sudah mulai sedikit berubah atau 

bergeser. Dibalik semua peranan dari berbagai media dan gadget tersebut ada hal 

yang lebih fundamental yang kita butuhkan untuk dapat saling berkomunikasi, 

sesuatu yang dapat membuat kita menyampaikan dan mengungkapkan isi hati dan 

pikiran kita kepada lawan bicara kita. Untuk dapat berkomunikasi melalui 

berbagai media dan gadget tersebut, untuk menghindari terjadinya komunikasi 

satu arah (monologue) maka kita memerlukan sesuatu perantara yang dapat 

membuat kita mengerti isi dan makna dari apa yang disampaikan oleh lawan 

bicara kita sehingga tercipta komunikasi dua arah atau lebih. Perantara itulah yang 

akan menjadi inti bahasan dari Tugas Akhir penulis, yaitu bahasa. 

 Di dunia ini hampir tiap-tiap suku bangsa dan negara mempunyai bahasa 

masing-masing yang berbeda-beda; baik dalam susunan gramatikal, kosakata, 

pelafalan dan elemen-elemen linguistik lainnya. Berbagai perbedaan itulah yang 

menyebabkan apabila beberapa orang dari berbagai suku bangsa dan negara yang 

berbeda bertemu, maka normalnya dan sewajarnya mereka tidak akan dapat 

mengerti makna dan isi dari ucapan lawan bicaranya sehingga tentu saja apa yang 

ingin mereka sampaikan tidak akan tersampaikan kepada lawan bicara mereka. 

Untuk itulah di era globalisasi ini penguasaan bahasa kedua selain bahasa ibu kita 

sangat diperlukan apabila kita ingin lebih kompetitif dalam menghadapi 



2 

perkembangan jaman. Singkatnya kita butuh penguasaan bahasa kedua untuk 

pengembangan diri kita. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan interview penulis dengan beberapa 

murid kelas bahasa asing LKP CSBI; usia, jenjang pendidikan dan jenjang karir 

yang dimiliki masing-masing responden bervariasi mulai dari siswa SMP, 

karyawan kantoran hingga sensei-nya sendiri; penulis dapat mengetahui bahwa 

bahasa asing yang paling banyak dipelajari secara umum adalah Bahasa Inggris. 

Hal ini penulis anggap wajar, mengingat bahasa Inggris merupakan salah satu 

kurikulum wajib sekolah-sekolah di Indonesia, walaupun tingkat pendidikan dan 

awal mulainya mereka mempelajari Bahasa Inggris bervariasi di tiap-tiap 

responden.  

Di Indonesia bahasa Inggris mulai dipelajari dari SMP bahkan sekarang 

sudah mulai banyak SD Swasta yang menjadikan bahasa Inggris sebagai salah 

satu kurikulum wajib mereka. Hal ini penulis anggap bagus karena seperti kita 

ketahui bahwa bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang pastinya akan 

sering dijumpai sebagai salah satu alat komunikasi di dunia kerja atau dunia 

professional. Apabila kita menguasai bahasa Inggris bahkan hingga tingkat 

mendekati native speaker (pembicara natural) jelas akan mendongkrak 

kesempatan kita dalam mendapatkan jenjang karir yang lebih bagus di dunia 

kerja; atau mungkin mempercepat langkah kita untuk menembus eselon atas di 

kantor. 

Penguasaan atas bahasa asing yang lain pun tentu saja dapat mendongkrak 

kesempatan kita untuk mendapatkan hal yang sama. Apalagi akhir-akhir ini di 

Indonesia makin banyak didirikan perusahaan-perusahaan asing; diantaranya Cina, 

Jepang dan akhir-akhir ini perusahaan Korea pun mulai banyak; yang tentu saja 

pasti lebih mengutamakan orang-orang dengan kemampuan untuk berbahasa 

menggunakan bahasa ibu mereka. 

Berdasarkan hal tersebut penulis merasa tertarik untuk mengangkat             

tema “PERANAN PENGUASAAN BAHASA KEDUA DALAM 

PENGEMBANGAN DIRI” dikarenakan pentingnya penguasaan atau setidaknya 

pengetahuan mengenai bahasa kedua yang penulis rasakan. 
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1.2 Pembatasan Masalah 

1. Bahasa kedua dalam meningkatkan potensi diri. 

2. Penguasaan bahasa kedua dalam dunia kerja. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1   Tujuan Umum 

1. Sebagai salah satu syarat kelulusan program studi Diploma III Bahasa 

Jepang Fakultas Bahasa Universitas Widyatama. 

2. Sebagai pengalaman langsung bagi penulis agar siap menghadapi dunia 

kerja yang sesungguhnya. 

3. Memberikan informasi dan gambaran mengenai manfaat penguasaan 

bahasa kedua bagi mahasiswa/i Universitas Widyatama. 

 

1.3.2    Tujuan Khusus 

1. Untuk memberikan gambaran dan informasi mengenai peranan dan 

manfaat akan pentingnya penguasaan bahasa kedua dalam 

meningkatkan potensi diri. 

2. Meningkatkan minat mahasiswa dan masyarakat umum untuk 

mempelajari bahasa asing sehingga menambah kompetensi mereka 

dalam dunia professional/kerja. 

 

1.4 Metode Peninjauan dan Penyusunan Laporan 

Metode atau cara-cara yang dilakukan penulis adalah dengan 

menggunakan metode deskriptif. Metode yang menggambarkan susunan yang 

sistematis secara aktual dan cermat. Penulis juga melakukan pengamatan langsung 

di lapangan, mengumpulkan data dari perusahaan yang bersangkutan, wawancara 

terbatas dengan pegawai perusahaan, serta pengalaman yang dialami langsung 

oleh penulis. 
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1.5 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

1. Penulis melaksanakan praktik kerja lapangan di LKP CSBI                                  

Jl. Pahlawan No. 28 Bandung Jawa Barat Telp/Fax. 022.7201972 / 

022.7230424. 

2. Penulis melaksanakan Praktik kerja lapangan selama lebih dari 100 

jam yang di laksanakan terhitung dari tanggal 16 Pebruari 2011 – 25 

Maret 2011. 

 

1.6 Sistematika Penyusunan Laporan  

Penulis menjelaskan segala kegiatan praktik kerja dengan apa adanya dan 

mendetail berdasarkan pengalaman penulis selama melaksanakan praktik kerja 

baik berdasarkan observasi langsung maupun wawancara untuk mendapatkan 

informasi yang berkaitan dengan tema yang penulis angkat. 

BAB  I  PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang masalah 

yang berhubungan dengan topik yang penulis angkat 

BAB  II  PROFIL PERUSAHAAN 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai perusahaan di mana penulis 

melakukan praktik kerja 

BAB  III  PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA 

  Dalam bab ini penulis mendeskripsikan kegiatan yang penulis 

lakukan selama melakukan praktik kerja dan menjelaskan mengenai 

proses pembelajaran di kelas yang diterapkan di LKP CSBI. 

BAB  IV  PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini penulis memaparkan penjelasan mengenai 

keuntungan/pentingnya dari penguasaan akan bahasa kedua bagi 

berbagai lapisan masyarakat untuk berbagai macam kepentingan dan 

profesi. 
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BAB  V  KESIMPULAN dan SARAN 

  Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai kesimpulan dari tema 

yang penulis kemukakan dari seluruh bab yang terdapat dalam 

laporan tugas akhir ini, penulispun menyampaikankan saran dalam 

penulisan laporan tugas akhir ini. 

 


