
1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang 

Dewasa ini Perusahaan dihadapkan pada persaingan bisnis global yang 

menuntut setiap elemen anggota organisasi untuk secara berkesinambungan 

mendukung kemajuan Perusahaan. Menghadapi ambang masyarakat ekonomi 

Asean (MEA) yang telah diberlakukan tahun 2015, maka Perusahaan  harus 

bersiap dan terus membenahi diri agar dapat survive ditengah persaingan bisnis 

yang ketat. Untuk itu setiap sumber daya manusia sebagai aset Perusahaan terus 

dipicu untuk mengembangkan kemampuan diri agar siap berkiprah dalam 

profesionalisme kerja yang maksimal sehingga dapat mendukung pencapaian visi 

dan misi Perusahaan. Hal ini seperti yang dinyatakan Shermon (2004, 23) bahwa 

jika sebuah organisasi berusaha untuk jadi yang terdepan maka perlu menciptakan 

sistem manajemen yang efektif dan efisien, salah satunya dengan mengidentifikasi 

kemampuan utama dalam bisnis dan mengontrol kemampuan SDM individu yang 

berhubungan dengan kinerja karyawan yang pada akhirnya berimbas pada kinerja 

organisasi.  

ATI Business Group Jakarta merupakan salah satu dari sekian Perusahaan 

di Indonesia yang bekerja sama dengan negara Australia dan Amerika dan 

tentunya dalam berkomunikasi bahasa yang digunakan adalah bahasa asing yaitu 

Bahasa Inggris, maka penguasaan Bahasa Inggris tidak dapat dipungkiri menjadi 

hal yang sangat berperan penting dalam operasional kerja yang dilakukan 

karyawan sehari-hari. Bahasa Inggris merupakan kemampuan yang tidak dapat 
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ditawar dan sangat besar manfaatnya dalam dunia kerja. Seperti yang dinyatakan 

Seargeant et al. (2011, 5) bahwa Bahasa Inggris merupakan bahasa global, telah 

menjadi bahasa perdagangan internasional, ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi 

dan hak asasi manusia.  Hal ini juga selaras seperti yang dinyatakan Julian (1993, 

25) sejak ekspansi kolonial dan imperial zaman dahulu, perdagangan Inggris telah 

menyebar ke seluruh dunia. Sebagai konsekuensinya Bahasa Inggris manjadi 

bahasa internasional  bangsa di dunia akibatnya apapun profesi yang kita minati 

apabila kita tidak memiliki penguasaan Bahasa Inggris yang cukup memadai, 

maka itu akan jadi penghalang yang cukup berarti bagi karir yang kita geluti.  

ATI Business Group Jakarta adalah sebuah Perusahaan yang berpusat pada 

produktivitas dan teknologi untuk bidang travel dan aviasi. Pondasi Perusahan 

adalah hal-hal yang membangun aplikasi yang berpusat pada manusia/people 

dengan sentuhan kreativitas. Dengan kemampuan unik bersama-sama 

memberikan perhatian penuh dalam mengubah produktivitas yang berfokus pada 

membangun IT platform yang cerdas (Abdi Teknologi Informasi Business Group. 

2014) maka sumber daya manusia (karyawan) selalu mendapat prioritas utama 

karena merupakan aset yang sangat penting dalam menunjang keberlangsungan 

bagi Perusahaan, salah satu yang mendapat perhatian penuh ialah mengenai 

kemampuan Bahasa Inggris dalam menunjang pekerjaan.  

Bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang digunakan di dunia dan 

merupakan salah satu kemampuan (skill) yang diperlukan bagi karyawan untuk 

dapat bersosialisasi dan berkomunikasi dengan klien. Partner Abdi Teknologi 

Informasi Business Group merupakan Perusahaan asing (Australia dan Amerika), 

maka tuntutan Bahasa Inggris menjadi faktor penting bagi karyawan dalam 
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melakukan pekerjaan sehari-hari dan juga salah satu program Perusahaan untuk 

tahun yang akan datang “english day” akan diberlakukan bagi karyawan, maka 

Bahasa Inggris menjadi sangat crusial dan hal ini berimbas pada kinerja karyawan 

dan akhirnya akan mempengaruhi keberhasilan laju pencapaian Perusahaan. 

Harmer (2001, 13) mengatakan pada akhir abad 21, Bahasa Inggris telah menjadi 

bahasa yang digunakan secara luas untuk berkomunikasi antara orang-orang yang 

berbeda negara atau bahkan menjadi bahasa kedua (second language). 

Karyawan ATI Business Group Jakarta sebagian besar adalah berasal dari 

latar belakang pendidikan yang beragam dan secara keseluruhan berusia 

produktif, penting untuk menyesuaikan suatu pembelajaran dengan kondisi 

pembelajar maka dari itu diperlukan adanya terobosan pembelajaran yang 

diperuntukkan sesuai dengan kondisi karyawan. Intihar (2006) mengungkapkan 

ketika kita memberikan pembelajaran kepada pembelajar yang berusia produktif, 

kita harus memahami fakta bahwa apa yang kita hadapi adalah kelas dengan 

situasi kemampuan beragam, harapan, tingkat motivasi, pengetahuan dan juga 

gaya belajar yang berbeda-beda. Dengan demikian, kita perlu menggunakan 

pendekatan yang bervariasi dan memberikan kesempatan kepada pembelajar agar 

dapat mengeksplor kemampuan individu masing-masing untuk berkembang 

secara mandiri. 

 Salah satu cara yang dapat diterapkan dengan memanfaatkan teknologi 

yaitu penggunaan filmed role play melalui sosial media Youtube untuk 

meningkatkan keterampilan berbicara Bahasa Inggris. Seperti hasil penelitian 

yang dilakukan Kasapoglu dan Akyol (2010) yaitu menerapkan teknologi sebagai 

alat dalam pembelajaran membantu siswa dan guru untuk lebih mencapai hasil 
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belajar yang efisien dan lebih maksimal. Pembelajaran ini dilakukan juga dalam 

rangka mendukung program yang sedang dijalankan oleh Divisi Development and 

Learning ATI Business Group (2014) dengan salah satu program yang sedang 

digalakkan adalah tentang upaya pengembangan dan pembelajaran dalam bidang 

Bahasa Inggris bagi karyawan untuk jangka panjang kedepan dalam menunjang 

kinerja karyawan yang diharapkan profesionalisme kerja karyawan menjadi 

meningkat.  

Dengan aktivitas kerja karyawan yang banyak menyita waktu, maka 

penggunaan filmed role play yang berbasis multimedia memungkinkan karyawan 

belajar dalam memahami pengetahuan tanpa terkendala ruang dan waktu. Malik 

dan Agarwal (2012) dari studi penelitian yang telah dilakukannya 

mengungkapkan bahwa multimedia merupakan alat teknologi pendidikan telah 

mengatasi hambatan ruang dan waktu dan memberikan bukti dapat digunakan 

dalam pembelajaran multi disiplin kapan dan di mana saja untuk mendidik. Proses 

akuisisi pengetahuan menjadi lebih efisien ketika peserta didik mengalami suatu 

peristiwa melalui simulasi multimedia. Teknologi multimedia memberdayakan 

proses pendidikan dengan cara meningkatkan interaksi antara guru dan siswa. 

Slack (1999) dari penelitiannya mengatakan bahwa dengan menggunakan 

multimedia siswa dapat belajar dengan kecepatan yang berbeda dan siswa menjadi 

lebih termotivasi untuk belajar.  

Penggunaan media sosial dalam pembelajaran memungkinkan pembelajar 

saling terkoneksi tanpa batasan. Hal ini didukung oleh Chen dan  Bryer (2012) 

dalam artikelnya menyatakan pembelajaran informal menggunakan media sosial 

yang difasilitasi oleh instruktur dan diintegrasikan kedalam lingkungan belajar 
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formal untuk memperkaya diskusi antar pembelajar, peningkatan keterlibatan 

semua pembelajar dan koneksi yang luas. 

Berbicara merupakan salah satu aspek  dalam keterampilan berbahasa. 

Kemampuan berbicara berarti kemampuan yang dipunyai seseorang dalam 

menyampaikan ide, pikiran dan pendapatnya secara aktif sehingga terjadi 

komunikasi antara pembicara dengan mitra dan pesan dapat dipahami dengan 

baik. Terampil berbicara dalam Bahasa Inggris merupakan kemampuan yang 

sangat diperlukan karyawan dalam berbagai situasi seperti saat berbicara dengan 

berdialog dengan klien secara langsung ketika membahas pekerjaan dalam 

suasana meeting, berdiskusi dengan klien melalui teleconference (webex) untuk 

updated sistem (SOP) kerja, berbicara melalui telepon dan menjawab pertanyaan 

dari klien, berkonsultasi melalui telepon, percakapan melalui chatting dengan 

klien ataupun ketika pertemuan dengan klien saat melakukan kunjungan ke 

Indonesia untuk kegiatan refresh training.  Hal ini selaras dengan pernyataan 

Richard (2010, 3) yang mengatakan beberapa keterampilan (skills) dapat 

diidentifikasi ketika berbicara (speaking) yaitu menunjukkan dengan jelas apa 

yang diinginkan, menggambarkan sesuatu secara gamblang, menyebutkan apa 

yang hendak ditanyakan, mengkonfirmasi informasi, mencari kebenaran suatu 

argument (opini), menyampaikan saran (pendapat), mengklarifikasi agar bisa 

mengerti sesuatu, mencari perbandingan.  

Dari observasi dan wawancara dengan karyawan yang telah dilakukan 

peneliti pada bulan Desember 2015, diketahui sebagian besar karyawan kurang 

memiliki motivasi untuk berbicara aktif menggunakan Bahasa Inggris, mereka 

cenderung lebih suka bertanya kepada teman dengan berbahasa Indonesia tentang 
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apa yang dibicarakan ekspatriat ketika berdiskusi melalui teleconference (webex) 

telah selesai. Karyawan cenderung enggan berbicara secara langsung untuk 

mengemukakan pendapat ketika diskusi training berlangsung dikarenakan mereka 

merasa terbebani berbahasa menggunakan bahasa asing karena mereka tidak 

terlalu menguasai Bahasa Inggris. Juga hal ini dikarenakan karyawan sebagian 

besar malu dan tidak percaya diri dengan kemampuan Bahasa Inggris yang 

dimiliki.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Amril pada 26 November 

2015 pimpinan Divisi Learning and Development ATI Business Group, karyawan 

kurang termotivasi berbicara dalam Bahasa Inggris, karena sebagian besar 

karyawan takut salah ketika berbicara dengan ekspatriat sehingga karyawan 

cenderung pasif dan hanya beberapa orang saja yang aktif berbicara. Dengan 

demikian terkadang Leader Divisi mesti memberikan penjelasan ulang kepada 

para karyawan tentang materi pekerjaan setelah meeting selesai maka hal ini 

membuat pekerjaan menjadi tidak efektif dan efisien. Bertolak dari keadaan itu, 

maka diperlukan langkah kongkrit berupa aktivitas learning yang menarik dan 

bervariasi namun bermakna (meaningful) dalam mendukung pembelajaran kepada 

karyawan dalam praktek nyata yang tepat sasaran sesuai goal yang diharapkan 

dengan suasana menyenangkan. Bentuk pembelajaran yang menyenangkan dapat 

memicu karyawan agar termotivasi berbicara dalam Bahasa Inggris sehingga 

dapat meningkatkan kemampuan berbicara Bahasa Inggris. Ladousse (1989), role 

play juga mendukung kepercayaan diri peserta didik karena disini mereka 

diberikan peran dengan mempelajari struktur dan cara mempraktekkannya. 
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Mereka belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain tanpa takut bahwa 

kesalahan mungkin menyebabkan beberapa kesalahpahaman. 

Role play adalah salah satu pendekatan untuk memfasilitasi terjadinya 

komunikasi dan interaksi yang bermakna dalam pembelajaran bahasa karena 

dikaitkan dengan komunikasi nyata, hal ini seperti yang diungkapkan oleh 

Sweeney et al. (2000, 2) bahwa role play merupakan metode yang dilakukan 

untuk mengekspresikan perasaan, gagasan dengan mengekplorasi ide yang ada 

dalam diri tentang realitas dan dihadapkan dengan konsekuensi dari tindakan antar 

hubungan yang terjadi secara nyata. Dengan penerapan role play pembelajar 

mengalami proses pembelajaran (learning process) dengan berinteraksi langsung 

secara berkelanjutan. Hal senada juga dinyatakan oleh Kolb (1984, 20) dengan 

terlibat langsung pembelajar mengalami proses belajar yang bermakna dimana 

pembelajar mengalami apa yang mereka pelajari. Dengan berlabel karyawan, 

bukan berarti tidak perlu belajar lagi, namun sebaliknya sangat perlu adanya 

pengembangan kemampuan diri untuk meng-upgrade pengetahuan khususnya 

kemampuan berbahasa. Dalam dunia kerja, aktivitas belajar (learning) harus terus 

dilakukan karyawan untuk menunjang dan meningkatkan profesioanalisme dalam 

aktivitas kerja dan meningkatkan kinerja karyawan (improvement performance).  

Ding dan Liu (2009) memaparkan dari hasil penelitiannya bahwa role play 

adalah teknik yang efektif untuk menghidupkan suasana belajar mengajar, 

membangkitkan minat peserta pembelajar dan menciptakan akuisisi bahasa yang 

mengesankan dalam pembelajaran Bahasa Inggris. Dengan menggabungkan role 

play dengan variasi dan kreativitas bermacam peran yang dimainkan oleh 
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pembelajar maka menciptakan kesempatan juga perubahan yang besar dan cepat 

dalam suasana yang menyenangkan. 

Menurut Battacharjee (2013) dari studi penelitian yang telah 

dilakukannya, dengan melakukan pendekatan role play kepada pembelajar, 

strategi ini memberikan kesempatan unik kepada siswa untuk bermain peran yang 

bermacam-macam karakter, dapat memecahkan masalah kehidupan nyata yang 

telah direplikasi dikelas. Konsep pengajaran role-playing memberikan banyak 

keuntungan dan manfaat dalam pembelajaran yang bermakna (khas). 

Peran positif karyawan yang merupakan aset Perusahaan diharapkan dapat 

melangkah bersama-sama dengan ilmu pengetahuan dan teknologi mendukung 

kesiapan Perusahaan mandiri menjawab tantangan masa depan. Mengacu pada 

permasalahan tersebut, maka perlu diketahui lebih lanjut tentang penerapan filmed 

role play melalui media sosial Youtube untuk meningkatkan keterampilan 

berbicara Bahasa Inggris, kolaborasi dan motivasi belajar karyawan. 

  

1. 2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, 

maka rumusan permasalahan penelitian adalah bagaimana cara menerapkan filmed 

role play untuk meningkatkan kemampuan berbicara Bahasa Inggris, motivasi 

belajar dan belajar secara kolaboratif melalui media sosial Youtube. Pertanyaan-

pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Apakah penerapan filmed role play yang memanfaatkan media sosial 

Youtube dapat meningkatkan keterampilan berbicara Bahasa Inggris 

karyawan? 
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b. Apakah penerapan filmed role play yang memanfaatkan media sosial 

Youtube dapat meningkatkan motivasi belajar karyawan?   

c. Apakah penerapan filmed role play yang memanfaatkan media sosial 

Youtube secara bersama-sama dapat meningkatkan keterampilan 

speaking dan motivasi belajar karyawan?  

d. Bagaimanakah proses belajar kolaboratif melalui penerapan filmed 

role play yang memanfaatkan media sosial Youtube meningkatkan 

berbicara dan motivasi belajar secara bersama-sama? 

  

1. 3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

a. Mendeskripsikan proses penerapan filmed role play yang 

memanfaatkan media sosial Youtube dan langkah-langkah 

penerapannya untuk meningkatkan speaking Bahasa Inggris karyawan.  

b. Menganalisis perkembangan kemampuan berbicara Bahasa Inggris 

karyawan selama penerapan filmed role play yang memanfaatkan 

media sosial Youtube.   

c. Menganalisis perkembangan motivasi belajar karyawan dalam 

berbicara Bahasa Inggris selama penerapan filmed role play yang 

memanfaatkan media sosial Youtube.   

d.  Memahami lebih lanjut dan melihat bagaimana proses belajar 

kolaboratif dalam penerapan  filmed role play yang memanfaatkan 

media sosial Youtube.  
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1. 4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang didapat dari penelitian ini adalah: 

1) Bagi karyawan 

Meningkatnya kemampuan berbicara Bahasa Inggris dan motivasi 

belajar karyawan melalui penerapan filmed role play yang 

memanfatkan media sosial Youtube.   

2) Bagi Perusahaan 

Penelitian ini dapat dapat bermanfaat secara praktis bagi institusi 

Perusahaan dengan penerapan filmed role play yang memanfaatkan 

media sosial mendorong karyawan aktif berbicara Bahasa Inggris, 

termotivasi belajar, saling berkerja sama sehingga dapat meningkatkan 

performa karyawan.    

3) Bagi peneliti 

Meningkatkan kompetensi peneliti sebagai karyawan dalam rangka 

meningkatkan performa kerja dari sisi kompetensi bahasa mendukung 

melaksanakan materi operasional kerja untuk masa yang akan 

datang. 

  

1.4.2 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:  

1) Memberikan variasi dalam penyusunan Desain Instruksional dalam 

pembelajaran ditunjukkan dengan adanya bukti empiris penggunaan 

filmed role play melalui media sosial Youtube dalam meningkatkan 
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kemampuan berbicara (speaking) Bahasa Inggris, kolaborasi dan 

motivasi belajar karyawan.  

2) Mendukung proses akuisisi pengetahuan bagi karyawan melalui 

simulasi teknologi dan masukan mengenai filmed role play untuk 

mengukur keterampilan Bahasa Inggris, kolaborasi dan motivasi 

belajar karyawan. 

3) Memberikan masukan pengetahuan bagi Perusahaan (Divisi 

Development and Learning) mengenai penggunaan smartphone dan 

media sosial dalam memanfaatkan teknologi untuk mendorong 

motivasi belajar karyawan dalam pembelajaran.  

 

1. 5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian tesis ini terdiri atas lima bab, yaitu: 

1) Bab I: Pendahuluan 

Bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah penelitian, 

merumuskan permasalahan yang diteliti, merumuskan tujuan dan 

manfaat praktis dan teoritis dari penelitian, dan sistematika 

penulisan.  

2) Bab II: Landasan Teori 

Dalam landasan teori berisi pemaparan teori-teori yang berkaitan 

dengan topik mengenai penerapan filmed role play melalui sosial 

media Youtube untuk meningkatkan kemampuan berbicara 

(speaking) Bahasa Inggris, kolaborasi dan motivasi belajar 

karyawan. Bab ini juga memuat ringkasan penelitian terdahulu, 
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kerangka berpikir yang menjadi arah dalam penelitian ini dan 

hipotesis penelitian.  

3) Bab III: Metode Penelitian 

Bab ini berisi desain penelitian yang digunakan peneliti yaitu 

metode penelitian, subyek penelitian, tempat dan waktu penelitian, 

teknik dan instrumen pengumpulan data, teknik analisis dan 

interpretasi data, serta jadwal pelaksanaan penelitian.   

4) Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini menyajikan hasil studi pendahuluan yang diawali dengan 

identifikasi masalah, analisis masalah dan mengembangkan 

alternatif tindakan perbaikan. Bab ini juga membahas penerapan 

filmed role play melalui Youtube dan hasilnya, perkembangan 

kemampuan berbicara, kolaborasi dan motivasi belajar karyawan 

serta kendala yang dijumpai dalam penerapan dan solusi mengatasi 

kendala itu.  

5) Bab V: Kesimpulan dan Saran. 

Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan dari 

penelitian dan saran kepada pembaca dan peneliti yang akan 

datang mengenai penerapan filmed role play melalui media sosial 

Youtube.   

 

 

 

 




