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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Dalam era globalisasi yang tidak bisa dihindarkan pada zaman ini, kompetensi 

bahasa Inggris merupakan salah satu aspek penting, baik dalam kehidupan personal 

maupun profesional. Kebutuhan akan pentingnya kemampuan berbahasa Inggris ini,  

mendorong setiap individu untuk berkeinginan mempelajari bahasa tersebut. Untuk 

meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, banyak individu mengikuti 

pembelajaran bahasa Inggris secara formal maupun informal. Salah satu lembaga 

pembelajaran pendidikan bahasa Inggris yaitu Wall Street English, yang menawarkan 

program pelatihan bahasa Inggris dengan menggunakan English native teacher 

sebagai staf pengajar bahasa Inggris. 

 Munculnya English native teacher di Indonesia dimulai pada tahun 1994 

melalui lembaga pembelajaran bahasa Inggris yang membuka cabangnya di Indonesia 

untuk yang pertama kali, serta kemudian diikuti oleh lembaga-lembaga lainnya. 

Sementara persyaratan untuk seorang English native teacher untuk dapat mengajar 

secara legal di Indonesia adalah  dengan melengkapi persyaratan TEFL (Teaching 

English as a Foreign Language) atau TESOL (Teaching of English to Speaker of 

Other Language). Dan juga, izin kerja di Indonesia hanya diberikan bagi orang asing 

yang berasal dari negara Amerika Serikat, Australia, Inggris, Canada dan New 

Zealand. 
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 Sebenarnya, pola pengajaran yang dilakukan oleh English native teacher di 

Indonesia hampir sama dengan pola pengajaran yang diberikan non-native teacher, 

yakni berbentuk reading (membaca), writing (menulis), listening (mendengarkan) 

dan speaking (berbicara). Namun English native teacher lebih menekankan pada 

listening (mendengarkan) dan speaking (berbicara).  Karena hal inilah yang sangat 

penting dalam cara untuk dapat menguasai bahasa Inggris secara cepat. Menurut 

Pieter, salah satu guru dari Wall Street Indonesia yang berasal dari Inggris, hal yang 

terpenting dalam pembelajaran bahasa Inggris adalah dengan mengasah kemampuan 

dalam mendengarkan, seperti seorang bayi yang belajar berbicara dari apa yang 

orangtua mereka sering bicarakan. Dan kemudian dari hasil mendengarkan, maka 

proses selanjutnya adalah berbicara. Hal ini sama dengan belajar bahasa Inggris atau 

yang sering disebut dengan conversation (mendengarkan dan berbicara). 

 Pada pola pengajaran English native teacher ini, budaya memiliki pengaruh 

yang kuat dalam keefektifan komunikasi di antara guru dengan muridnya. Budaya 

yang menjadi landasan cara berpikir guru asing bahasa Inggris ini, sangat 

berpengaruh terhadap komunikasi dengan para muridnya yang tercemin dalam 

implemetasinya, yakni pola pengajaran yang mereka berikan. Proses pengajaran tidak 

semata terkait dengan transfer keilmuan saja, namun juga melibatkan aspek-aspek 

komunikasi. Melalui komunikasi yang efektif, maka akan menghasilkan proses 

pembelajaran bahasa Inggris yang efektif juga. Dalam konteks penelitian ini, situasi 

komunikasi yang akan dilihat adalah komunikasi di antara English Native teacher 
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dengan siswa/siswi yang berasal dari Indonesia. Fenomena ini akan dikaji melalui 

perspektif komunikasi antarbudaya. 

 Komunikasi yang terjadi di antara partisipan komunikasi, yakni di antara guru 

dan murid, melibatkan komunikasi antarbudaya. Komunikasi antarbudaya secara 

umum dimaknai sebagai komunikasi yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki 

kebudayaan yang berbeda, di mana dalam proses penciptaan, pengiriman dan 

pemaknaan pesan sangat dipengaruhi oleh budaya mereka masing-masing. Budaya 

meliputi bahasa, pola perilaku, komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, roles of 

thinking, nilai-nilai dan gaya hidup. Menurut Gudykunst dan Kim (1997) dalam 

Darmastuti (2013: 63) melihat komunikasi antarbudaya sebagai proses transaksional 

dan proses simbolik yang melibatkan atribusi makna antara individu-individu dari 

budaya yang berbeda. Sementara menurut Ting Toomey dalam Darmastuti (2013: 63-

64) berpendapat bahwa komunikasi antarbudaya adalah proses pertukaran simbolik di 

mana individu-individu dari dua atau lebih komunitas kultural yang berbeda 

menegosiasikan makna yang dipertukarkan dalam sebuah interaksi yang interaktif. 

 Fenomena ini menarik untuk dikaji dan diteliti lebih dalam karena dalam 

proses pengajaran bahasa Inggris melibatkan dua budaya yang memiliki karakteristik 

berbeda. English native teacher yang umumnya berasal dari Amerika Serikat dan 

United Kingdom, lebih dekat dengan budaya individualis, maskulin dan low culture 

context. Sedangkan siswa atau siswinya, umumnya berasal dari negara Indonesia 

yang cenderung menganut budaya koletifis, feminim dan budaya high culture context. 

Kesenjangan atau perbedaan budaya di antara English native teacher dengan 
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siswanya seringkali memunculkan persoalan terkait dengan perbedaan persepsi, 

perbedaan pola pikir, etnosetrisme, stereotipe, prasangka dan gegar budaya. Lewis 

dan Slade dalam Darmastuti (2013: 68-70) mengelompokan kendala-kendala yang 

dapat menciptakan konflik dalam komunikasi antarbudaya yang diuraikan dalam tiga 

kawasan, antara lain kendala bahasa, perbedaan nilai dan perbedaan pola perilaku 

budaya. Kendala yang pertama adalah perbedaan bahasa, yang berarti perbedaan 

makna dari setiap simbol yang digunakan dalam bahasa seringkali menjadi masalah 

utama dalam komunikasi antarbudaya. Kedua adalah perbedaan nilai, yang 

disebabkan karena perbedaan ideologi yang dimiliki oleh setiap budaya berbeda. 

Ketiga adalah perbedaan pola perilaku budaya, yang muncul karena ketidakmampuan 

masyarakat kita dalam memahami dan menerjemahkan perilaku budaya yang dimiliki 

oleh masyarakat lain. 

 Persoalan komunikasi antarbudaya yang muncul dari hasil pre-riset penelitian 

adalah kesenjangan kebudayaan yang menyebabkan berbagai permasalahan atau 

konflik yang terjadi di antara English native teacher dengan muridnya. Persoalan 

yang muncul antara lain adanya persepsi dari English native teacher (Lollary, seorang 

guru WSE yang berasal dari United States) terhadap siswa Indonesia yang cenderung 

pasif dalam mengikuti pembelajaran dan tidak tepat waktu saat menghadiri kelas 

pembelajaran. Sedangkan dari sudut pandang siswi WSE (Aurellia Emanuella, siswi 

WSE yang sudah melakukan pembelajaran bahasa Inggris selama hampir satu tahun), 

memiliki persepsi bahwa English native teacher cenderung bersikap terus terang (to 

the point) dalam berkomunikasi, terutama dalam menyampaikan kesalahan orang 
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lain. Hal ini berbeda dengan budaya di Indonesia yaitu high context culture, yang 

mengutamakan basa basi dalam penyampaian pesan tersebut. Hal lain yang dijelaskan 

oleh Aurellia adalah English native teacher kurang hormat terhadap orang tua yang 

melakukan pembelajaran di WSE. Mereka menganggap orang yang berumur lebih tua 

adalah sama dengan mereka dan tidak ada perbedaan tatanan sosial. Namun di 

Indonesia, orang tua harus dihormati dan diperlakukan berbeda dengan orang yang 

seumuran. Hal itulah yang membedakan budaya barat dan budaya timur, baik dari 

pola perilaku, norma dan nilai yang terkandung di dalamnya. 

 Untuk mengatasi hal tersebut, maka kedua belah pihak, baik English native 

teacher maupun siswa atau siswinya, perlu saling melakukan penyesuaian dari sisi 

komunikasi dan budaya dengan melihat kepada perspektif dari budaya lain. Karena 

pada hakikatnya komunikasi dan budaya merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan 

satu sama lainnya dan merupakan satu kesatuan yang utuh untuk menopang 

kepentingan satu sama lainnya. 

 Wall Street Mall @ Alam Sutra dibuka pertama kali pada tahun 2013 yang 

dikarenakan banyaknya permintaan dari masyarakat Tangerang untuk melakukan 

pembelajaran bahasa Inggris di Wall Street Eglish, serta hal ini merupakan perluasan 

center pertama di luar daerah Jakarta. Dengan banyaknya permintaan tentang Wall 

Street English yang menggunakan pengajar native dalam melakukan pembelajaran 

Inggris, adanya pengetahuan tentang perbedaan kebudayaan yang di sadari oleh 

masyarakat Tangerang yang tertarik untuk melakukan pembelajaran bahasa Inggris 

dengan pengajar native. Hal ini akan membuat mereka lebih tertarik dengan hal-hal 
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baru tentang pengajar native, baik dari metode pengajaran hingga kebudayaan yang 

dianut oleh pengajar native. Karena pada hakikatnya komunikasi dan kebudayaan 

tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dengan hal ini, baik dari English native 

teacher dan murid Wall Street Mall @ Alam Sutra akan menemukan hal baru yang 

akan mereka temukan pada saaat proses pembelajaran bahasa Inggris di Wall Street 

English Mall @ Alam Sutra. 

 Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan paradigma post-positivisme yang 

menurut Denzin dan Lincoln (2009: 6) paradigma post-positivisme adalah paradigma 

yang mengandalkan beragam metode sebagai cara untuk memahami realita sebanyak-

banyaknya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori akomodasi 

komunikasi dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, yang difokuskan 

pada strategi adaptasi komunikasi antarbudaya di antara English native teacher 

dengan muridnya dalam upaya membangun komunikasi yang efektif. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis melihat adanya permasalahan yang 

dapat diidentifikasi, masalah pokok tersebut adalah 

 “ Apa hambatan-hambatan yang dihadapi selama proses adaptasi dan 

bagaimana strategi adaptasi dalam komunikasi antarbudaya di antara English 

native teacher dengan siswanya dalam upaya membangun komunikasi yang 

efektif “ 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan Penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh English native 

teacher dalam menerapkan strategi adaptasi komunikasi antarbudaya dengan 

siswanya untuk membangun komunikasi yang efektif. 

2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk dari strategi adaptasi komunikasi 

antarbudaya yang dibangun oleh English native teacher dan siswa Wall Street 

English Mall @ Alam Sutra untuk membangun komunikasi yang efektif. 

3.  

1.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun mamfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat Akademis 

 Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pada teori dan metode yang digunakan dalam 

penelitian dan menambahkan khasanah nilai dalam 

pengembangan penelitian khususnya komunikasi 

antarbudaya. 
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2. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau 

referensi bagi  mahasiswa yang ingin melakukan penelitian-

penelitian selanjutnya dengan topik yang serupa, yakni 

berkaitan dengan komunikasi antarbudaya. 
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