Cara mudah belajar Bahasa Inggris dan Trik cepat Bahasa Inggris

By Arie Gusti

Pertama-tama saya ingin minta maaf kepada para pembaca karena sebenarnya judul blog ini
cukup menyesatkan. Karena sebenarnya tidak ada cara mudah atau cepat untuk belajar suatu
bahasa. Namun saya sebagai orang yang menguasai beberapa bahasa, antara lain bahasa
Inggris dan Jepang, saya ingin sekali berbagi pengalaman saya pada waktu saya mempelajari
bahasa-bahasa tersebut. Perkenalkan diri saya, nama saya Arie Gusti, saya menjabat sebagai
Manajer Operasional di Teknos Genius Pusat, dan saya pernah tinggal di Amerika Serikat,
tepatnya di kota Seattle selama 15 tahun.

Selama di Amerika tidak saja saya belajar bahasa Inggris secara natural dari lingkungan, tapi
saya juga mendalami bahasa Jepang. Semoga Blog ini bisa bermanfaat bagi kalian yang ingin
belajar bahasa, khususnnya bahasa Inggris.
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Bahasa adalah hal yang unik. Di satu sisi bahasa adalah hal yang paling mudah dipelajari,
karena semua orang sudah terbiasa dengan suatu bahasa sejak kecil. Tapi pada saat yang
sama bahasa juga adalah hal yang paling sulit untuk dipelajari sebagian besar orang. Ini
dikarenakan untuk mempelajari satu bahasa tidak hanya harus menghapal kata-kata dan
mempelajari struktur bahasa tersebut, tapi juga lingkungan yang dimana sangat berperan untuk
pemahaman. Dan untuk mempelajari suatu bahasa kita tidak harus mengikuti dengan kurikulum
pelajaran yang ada, tapi kita bisa belajar dari berbagai macam sumber.

Walaupun akhir-akhir ini bahasa Mandarin semakin popular dan semakin banyak peminatnya ,
namun demikian bahasa Inggris tetap yang paling banyak diminati . Bahasa Inggris adalah
salah satu bahasa terpenting di dunia, dengan jumlah speakers kurang lebih 400 juta orang
yang dimana sebagian besar dari mereka berasal dari negara-negara maju seperti Amerika
Serikat, Inggris, Australia, dll. Bahasa Inggris adalah bahasa yang cukup sulit untuk dipelajari
karena perbendaharaan kata yang sangat luas dan ejaan kata yang sulit. Namun bukan berarti
bahasa Inggris tidak bisa dipelajari, dan untungnya bahasa inggris juga menggunakan huruf
latin seperti bahasa Indonesia sehingga Banyak sumber yang bisa digunakan untuk belajar
bahasa Inggris misalnya film, majalah, buku dsb

Selain fasih berbahasa Inggris saya juga cukup menguasai bahasa Jepang. Saya bisa fasih
bahasa Inggris karena saya pernah tinggal di Amerika selama 15 tahun, sehingga saya cukup
didukung dengan lingkungan yang memadai, Tapi waktu saya belajar bahasa Jepang saya
tidak didukung oleh lingkungan yang memadai kerena saya tidak pernah tinggal di jepang dan
belum pernah tinggal di linkungan Jepang. Sehingga saya harus belajar extra keras, ditambah
lagi tidak ada guru yang membimbing saya dan tidak ada teman untuk berbincang, walaupun
sekali-sekali saya suka menelepon teman Jepang saya di Osaka. Selain itu salah satu
Kesulitan saya dalam belajar Bahasa Jepang adalah huruf Kanji yang sangat sulit untuk
dipelajari, sehingga adalah sulit untuk saya membaca buku atau majalah Jepang waktu itu.

Pada prinsipnya belajar semua bahasa adalah sama. Dan karena itu untuk blog ini saya akan
mencoba memberikan cara belajar bahasa Inggris dengan cara waktu saya belajar bahasa
Jepang.

Jaman sekarang para muda mudi Indonesia sebenarnya sudah cukup menguasai setidaknya
familiar dengan prinsip-prinsip dasar bahasa Inggris. Setidaknya mereka bisa menggunakan
bahasa Inggris untuk percakapan ringan. Dengan fasilitas seperti Internet, buku, film, majalah
dll, orang sebenarnya sudah bisa belajar bahasa Inggris kapan saja asal mereka mau. Tapi
apabila kamu sama sekali tidak menguasai bahasa Inggris dan ingin belajar yang pertama-tama
kamu harus pelajari adalah Grammar atau struktur bahasa, ini sangat penting, sebelum kamu
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ingin menghapalkan vokabulari dan belajar yang lain-lain seperti idiom, kamu harus setidaknya
cukup menguasai Grammar. Untuk belajar Grammar kamu bisa peroleh buku-buku Grammar
bahasa Inggris dengan kualitas lumayan dan harga terjangkau di toko-toko buku seperti
Gramedia atau Gunung agung. Atau kalau kamu punya akses Internet kamu bisa belajar di
situs-situs belajar bahasa Inggris salah situs belajar favorite saya bernama smart.fm , dan
akhirnya kalau kamu punya uang lebih kamu bisa mengikuti kursus-kursus kilat bahasa Inggris
dengan harga terjangkau yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan perlu saya tekankan lagi,
sebelum kamu beranjak ke step berikutnya seperti vokabulari atau idiom dll, kamu harus
menguasai dulu Grammar. Karena tak ada gunanya kamu tahu kata-kata bahasa Inggris tapi
tidak tahu cara menggunakannya. Misalnya kamu tahu arti kata car dan have tapi karena kamu
tidak mengerti Grammar kamu menyebutnya have car i, yang sebenarnya i have a car.

Setelah merasa bahwa kamu cukup menguasai Grammar hal selanjutnya yang bisa kamu
pelajari adalah menghapalkan vokabulari, Waktu saya belajar bahasa Jepang saya
menghapalkan sekitar 20 kata sehari setiap hari. Yang juga bisa kamu iringi dengan menonton
film-film berbahasa Inggris, atau membaca majalah berbahasa Inggris. Sewaktu kamu
menonton film, coba kamu teliti kalimat-kalimat yang diucapkan oleh para Aktris dan Aktornya,
dan coba ingat-ingat apakah kalimat-kalimat itu kamu sudah familiar? dan apakah kamu
merasa pernah belajar Grammar kalimat-kalimat tsb? apabila terasa kurang familiar, coba
rewind filmnya dan catat kalimat-kalimat tsb sebisa kamu, dan apabila menemukan kata-kata
yang yang kamu belum tahu, silahkan lihat di kamus, begitu juga dengan Grammar, apabila
kamu belum terlalu familiar dengan Grammarnya, buka buku bahasa Inggris kamu dan coba
cari tahu.

Akhirnya kamu juga butuh teman untuk berbincang dengan bahasa Inggris. Kamu beruntung
jika kamu punya teman, orang Australia misalnya yang bisa kamu ajak berbincang-bincang, tapi
meskipun tidak jangan kecil hati, kita sekarang hidup di era Internet. Arena Social Networking
seperti Facebook, Twitter, Yahoo messenger, Google Groups, dll bisa kita gunakan untuk
kenalan dengan orang dari luar negeri, sehingga kamu bisa mempraktikan bahasa Inggris
kamu.

Dan juga untungnya karena bahasa Inggris juga menggunakan huruf latin selayaknya bahasa
Indonesia, kamu bisa coba membaca majalah dan buku atau novel berbahasa Inggris, selama
membaca jangan asal membaca saja tapi perhatikan struktur kalimatnya, dan apabila kamu
menemukan kosa kata yang belum kamu tahu, langsung catat dan kemudian cari di kamus dan
hapalkan.

Teknik-teknik yang saya tunjukan diatas sebenarnya adalah teknik simple dan logis dan cukup
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powerfull, tapi dibutuhkan kemauan yang keras. memang ada saatnya kita feel down, seringkali
karena kita sudah merasa menguasai Grammar dan hapal banyak kosa kata, eh begitu ketemu
ama bule kita tetep aja nga ngerti sama sekali dia ngomong apa, atau ketika nonton film
Hollywood tanpa subtitle kita nga ngerti aktor dan aktresnya ngomong apa. Jangan khawatir, ini
semua normal dan bagian dari Learning Process. Percaya deh kalau kamu kerjakan dengan
apa yang saya semua ajarkan diatas, dalam waktu 1 atau 2 tahun kamu bisa ngomong sama
bule atau nonton film Hollywood tanpa subtitle.

Demikian yang bisa saya share, maaf kalau banyak kekurangan, dan kalau kamu masih ada
pertanyaan, atau kalau menurut kamu ada kata-kata saya diatas yang kurang masuk akal,
silahkan layangkan email kamu ke ariegusti@teknosgenius.com Demikian terima kasih.

Jangan lupa bergabung dengan facebook kami untuk berita, blog dan tips pendidikan terkini
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