
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

1.1.1 Pengertian Bahasa dan Bahasa Asing 

Bahasa adalah kebiasaan, semakin kerap bahasa digunakan maka semakin 

cepat seseorang menguasai bahasa tersebut. Pengertian bahasa  itu sendiri, bahasa 

merupakan alat komunikasi yang paling efektif untuk menyampaikan ide, pesan, 

maksud, perasaan dan pendapat kepada orang lain. Dengan bahasa kita dapat 

menciptakan kedamaian, tetapi dengan bahasa pula dapat tercipta perpecahan. 

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki suku, budaya, dan 

bahasa yang beragam. Setiap daerah memiliki bahasanya masing-masing yang 

disebut bahasa daerah. Contohnya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, 

bahasa Manado. Dari kemajemukan bahasa saja seringkali terjadi perselisihan 

antar warga daerah hanya karena kesalah pahaman dalam berbahasa. Apabila kita 

bisa berbahasa dengan baik maka kesalah pahaman diantara satu sama lain dapat 

dihindari. Selain bahasa daerah di setiap negara pasti mempunyai bahasa nasional. 

Bahasa nasional inilah yang  bisa dipakai untuk mencegah kesalah pahaman ber 

bahasa dikalangan masyarakat. Di Indonesia mempunyai bahasa nasional yaitu 

Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sesuai dengan yang tercantum didalam 

naskah Sumpah Pemuda. 

Bahasa asing adalah bahasa yang tidak dipergunakan oleh masyarakat 

disuatu negara di dalam kehidupan sehari-harinya, menjadi bahasa kedua selain 



bahasa nasional negara tersebut, menjadi alat komunikasi dan berintegrasi dengan 

dunia luar. Di dunia ini terdapat banyak sekali bahasa yang dimiliki tiap-tiap 

negara. Terdapat bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Perancis, bahasa Arab dan 

lain-lain. Bahasa-bahasa tersebut yang biasanya dipelajari sebagai bahasa asing di 

negara kita. Diantara bahasa-bahasa tersebut yang diakui sebagai bahasa 

internasional adalah bahasa Inggris. Tetapi tidak berarti bahasa-bahasa nasional di 

tiap negara tidak diakui, hanya saja bahasa Inggris tersebut dijadikan sebagai 

bahasa dalam pergaulan Internasional.  Seiring dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta untuk menghadapi tantangan era globalisasi 

dewasa ini masyarakat dunia tidak hanya memfokuskan dalam mempelajari 

bahasa Inggris. Mempelajari bahasa asing lainnya seperti bahasa Jepang, bahasa 

Perancis dan bahasa asing lainnya menjadi populer dan dianggap menjadi 

kebutuhan masyarakat dunia. Dengan menguasai bahasa kita dapat berkomunikasi 

dan dengan menguasai bahasa asing kita dapat berintegrasi dengan masyarakat 

dunia. 

  

1.1.2  Peranan Bahasa Asing 

Bahasa berperan sebagai akar dan hasil budaya yang sekaligus berfungsi 

sebagai sarana berpikir, sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Selain itu bahasa berfungsi sebagai alat untuk 

mengekspresikan diri, untuk berkomunikasi, untuk mengadakan integrasi dan 

beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu. 



Kemampuan dalam menguasai bahasa asing mempunyai peranan yang 

sangat besar dibidang pendidikan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dan dunia kerja. Dibidang pendidikan, bahasa asing dicantumkan kedalam 

kurikulum pendidikan. Seperti di Indonesia dari mulai tingkatan dasar, menengah 

dan universitas bahasa asing masuk kedalam mata pelajaran inti. Kemampuan 

bahasa asing berperan sebagai salah satu syarat kelulusan. Bagi siswa yang 

menempuh ujian saringan masuk di sekolah-sekolah maupun universitas, bahasa 

asing turut diujikan bersama mata pelajaran matematika, pengetahuan umum dan 

bahasa Indonesia. Penguasaan terhadap bahasa asing juga syarat yang harus 

dimiliki oleh siswa yang ingin melanjutkan study di luar negeri, yang dibuktikan 

dengan sertifikat Tes Kemampuan bahasa Asing seperti TOEFL, TOEIC dan 

JLPT. 

Dibidang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penguasaan 

akan bahasa asing juga sangatlah berperan penting. Di era globalisasi ini, 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah pesat.  Berbagai macam 

sumber ilmu pengetahuan tidak hanya terdapat di buku, sumber ilmu pengetahuan 

lainnya seperti blog-blog, jejaring sosial, wikipedia di internet pun menggunakan 

bahasa asal pengembangnya yaitu bahasa asing. Barang-barang dan gadget import 

berteknologi tinggi  yang menyertakan user manual dalam bahasa asing tidak akan 

berfungsi dengan baik dan maksimal apabila penggunanya tidak memahami 

instruksi yang semuanya dalam bahasa asing. Tetapi apabila pengguna tersebut 

mempunyai kemampuan bahasa asing, maka penggunaan barang atau gadget 

tersebut dapat dimaksimalkan. Instruksi-instruksi yang terdapat di dalam 



pengoperasian komputer pun menggunakan bahasa asing yang menuntut 

penggunanya mempunyai cukup kemampuan berbahasa asing agar tidak terjadi 

incorect command.  

Begitu pula di dalam dunia kerja, mereka yang bekerja di bidang 

pariwisata, tour and travel, dan perhotelan kemampuan bahasa asing sangat 

dibutuhkan untuk dapat melayani terutama tourist asing dengan baik. Indonesia 

sebagai daerah tujuan wisata khususnya bagi para Touris Internasional memaksa 

kita untuk dapat menyambut dan melayani touris asing tersebut dengan baik 

tentunya dengan kemampuan bahasa asing sesuai dengan darimana touris itu 

berasal. Kemampuan penguasaan bahasa asing menjadi salah satu syarat untuk 

dapat bekerja di perusahaan-perusahan asing maupun instansi pemerintahan. 

Karyawan atau pegawai yang mempunyai kemampuan bahasa asing akan dengan 

mudah menyesuaikan diri dengan perlengkapan elektronik kantor yang 

menggunakan bahasa asing dalam pengoperasiannya seperti komputer. Apalagi  

mereka yang berminat bekerja di luar negeri, kemampuan bahasa asing adalah 

syarat wajib yang harus dikuasai oleh para tenaga kerjanya.  

 

1.1.3 Metode Pembelajaran Bahasa Asing 

Terdapat banyak metode atau cara-cara untuk mempelajari dan meningkatkan 

kemampuan bahasa asing. Secara formal pembelajaran bahasa asing bisa 

didapatkan disekolah-sekolah dan universitas. Disamping itu bahasa asing bisa 

dipelajari melalui lembaga-lembaga pendidikan non formal seperti tempat kursus 

bahasa asing. Belajar bahasa asing bisa juga dilakukan secara otodidak dengan 



belajar melalui buku-buku pembelajaran bahasa asing dengan cara yang mudah 

dan simpel. Meskipun demikian mempelajari bahasa asing diperlukan 

pendamping agar lebih terarah dalam proses belajarnya. Dari survey yang penulis 

dapatkan, siswa yang belajar di LPK (lembaga pendidikan dan kursus) bahasa 

asing mengatakan bahwa belajar di lembaga ini selain mereka bisa menguasai 

bahasa asing dengan cepat pada tingkatan tertentu, juga jadwal belajar yang dapat 

disesuaikan dengan waktu peserta didik, serta tenaga pengajar di lembaga 

pendidikan dan kursus bahasa asing yang berpengalaman bisa membimbing dan 

mengarahkan mereka dengan baik. Di samping itu, lembaga pendidikan dan 

kursus harus memiliki metode serta kurikulum yang tepat dan up to date dalam 

pembelajaran bahasa asing. Namun ada beberapa lembaga pendidikan dan kursus 

yang masih menggunakan metode konvensional. Metode pembelajaran 

konvensional ini memiliki kelemahan dalam pembelajaran bahasa asing. Peserta 

didik akan menjadi cepat bosan dan hanya aktif membuat catatan saja sehingga 

proses pembelajaran tidak berlangsung efektif. Selain itu kelemahan metode ini 

adalah menuntut peserta didik untuk benar-benar menghafal dan tidak 

menimbulkan pengertian serta tidak dapat memicu peserta didik untuk lebih 

berfikir kreatif untuk menyelesaikan persoalan karena hanya mengikuti apa yang 

disampaikan oleh pengajar saja. Dalam pembelajaran bahasa asing lembaga 

pendidikan dan kursus hendaknya selalu berinovasi dalam hal metode 

pembelajaran bahasa asing. 



 Berdasarkan hal tersebut penulis merasa tertarik untuk mengangkat tema 

“PEMBELAJARAN BAHASA ASING DI LPK CSBI” dikarenakan 

pentingnya metode pembelajaran bahasa asing. 

1.2 Pembatasan Masalah 

1. Latar belakang mengapa dilakukannya pembelajaran bahasa asing. 

2. Kelemahan metode pengajaran konvensional yang masih diterapkan di 

beberapa lembaga pendidikan dan kursus. 

3. Metode yang digunakan dalam pembelajaran bahasa asing di LPK 

CSBI. 

 

1.3 Tujuan 

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. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Untuk mengetahui pentingnya pembelajaran bahasa asing. 

2. Untuk mengetahui kelemahan metode pengajaran konvensional. 

3. Untuk mengetahui metode pengajaran yang diterapkan di LPK CSBI. 

 

 

 



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.  

 

1.5 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penulis melaksanakan praktik kerja lapangan di LPK CSBI (Citra Sarana 

Bahasa dan Informatika) yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 28 Bandung Jawa 

Barat Indonesia. Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan selama 100 jam 

yang di laksanakan sejak tanggal 15 Juli sampai dengan  25 Agustus 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


