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Tips Belajar Bahasa Lain
s

1 TETAPKAN
TUJUAN

”Buat daftar alasan kenapa kamu

mau belajar bahasa lain. Setiap

kali kamu hampir menyerah, baca

lagi daftar itu.”—Serina.

Bahasa apa yang mau kamu pelajari?

Apa alasannya?

Bahasa:

Alasannya:

2 CARI ORANG
YANG BISA
MENDUKUNGMU

Tulis nama orang-orang

yang bisa membantumu

saat kamu kesulitan.

”Waktu belajar bahasa Spanyol, aku

cari orang-orang lain yang juga

belajar bahasa itu, dan kami saling

menyemangati. Mereka suka cerita

tentang kesulitan mereka dan cara

mereka mengatasinya.”—Helena.

”Kita tidak akan lancarmenggunakan suatubahasa kalau belajarnyasetengah-setengah.”—Christopher.
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3 JANGAN PUTUS ASA

Apa saja hal-hal kecil yang bisa kamu

capai dengan mudah dan yang bisa

membuatmu tetap bersemangat?
”Hari ini kita merasa sudah

bisa bahasa itu, tapi besoknya

kita merasa tidak tahu apa-apa!”

—Vivian.

”Kalau lihat orang lain
bisa belajar lebih cepat
daripada kamu, jangan
putus asa. Setiap orang
berbeda.”—Thomas.

4 BERLATIHLAH
SETIAP HARI ”Kalau kita benar-benar b

erusaha,

kita akan lebih cepat belajar.
Tapi,

kalau tidak niat, kita tidak akan

cepat bisa.”—
Danielle.Tuliskan berapa lama waktu yang

bisa kamu gunakan setiap hari

untuk belajar bahasa lain.
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5 SESUAIKAN DIRI
DENGAN
BUDAYANYA

”Waktu belajar bahasa lain, aku juga

mencoba belajar tentang orang-orangnya.

Aku perhatikan kebiasaan mereka, aku coba

makanan yang mereka suka, dan aku

mendengarkan musik mereka. Kalau kita

belajar bahasa, yang harus kita pelajari bukan

cuma bahasanya.”—Alexis.

Apa yang bisa kamu lakukan

untuk menyesuaikan diri dengan

kebudayaan dari bahasa yang

kamu pelajari?

6 KUNJUNGI
NEGARANYA

”Kami tinggal di Cile selama delapan

bulan. Karena mendengar bahasa

Spanyol setiap hari, kami jadi cepat

belajar bahasa itu.”—Natasha.

Tandai daerah yang ingin

kamu kunjungi.

”Kita harus tetapkan

waktu untuk membaca,

menulis, mendengar, dan

berbicara dalam bahasa

itu. Kalau mau cepat bisa,

keempat hal itu harus

dilakukan.”—Allison.
Kamu mungkin tidak bisa pergi ke

negara lain, tapi tempat mana yang

bisa kamu kunjungi untuk bertemu

orang-orang yang memakai bahasa

yang sedang kamu pelajari?
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