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PENDAHULUAN

 Permasalahan yang diangkat di dalam 

penelitian ini diungkapkan oleh penyelenggara 

wisata bagi wisatawan penutur asli bahasa Jerman 

dalam satu wawancara di Bali saat pengumpulan 

data bagi penelitian terdahulu. Terungkap bahwa 

pemandu setempat hanya menceritakan tentang 

objek wisata yang sedang dikunjungi tanpa mau 

menyelipkan informasi atau membandingkannya 

dengan objek wisata lainnya yang tersebar di 

berbagai provinsi di Indonesia. Sikap yang demikian 

sangat merugikan perkembangan objek wisata 

di Indonesia secara menyeluruh karena tidak ada 

motivasi bagi wisatawan untuk mengunjungi 

daerah wisata lainnya. Penyelenggara wisata di Bali 

tersebut sangat yakin karena informasi tentang objek 

wisata lainnya akan dapat memotivasi wisatawan 

untuk datang kembali ke Indonesia dan berkunjung 

ke daerah wisata di provinsi lainnya. Pemandu 

wisata juga tidak memperhatikan  minat wisatawan 

saat menceritakan hal-hal yang penting dalam objek 

wisata tersebut. Sering pemandu wisata bercerita 

berdasarkan perpektif mereka tanpa memperhatikan 

bagaimana perpektif pendengar yang berasal dari 

berbagai negera penutur asli bahasa Jerman.

 Dari permasalahan yang disebut di 

atas diketahui bahwa pengetahuan bahasa dan 

keterampilan keberbahasaan Jerman tulisan dan 

lisan belum mencukupi kebutuhan lulusan Jurusan 

Pendidikan Bahasa Jerman, apabila mereka ingin 

berkerja di bidang pariwisata. Para calon lulusan 

harus dibekali dengan pengetahuan bahasa Jerman 

di bidang pariwisata, misalnya informasi tentang 

daerah wisata yang tersebar di berbagai provinsi di 

Indonesia dan menelusuri minat penutur asli bahasa 

Jerman secara global.

Tujuan penelitian, penelitian ini bertujuan 

untuk: (1) Mendeskripsikan pengetahuan tentang 
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objek wisata di berbagai daerah di Indonesia 

yang harus diketahui oleh calon pemandu wisata 

dalam memandu para wisatawan penutur asli 

bahasa Jerman ketika berkunjung ke Indonesia; (2) 

Mendeskripsikan informasi mengenai  unsur-unsur 

yang ingin diketahui oleh wisatawan penutur asli 

bahasa Jerman yang harus dituturkan oleh pemandu 

wisata yang berada di sekitar objek wisata; dan (3) 

Mendeskripsikan kebutuhan akan pemandu wisata 

yang terampil berbahasa Jerman dan menguasai 

informasi tentang berbagai hal dalam kehidupan 

di bidang pariwisata yang perlu diinformasikan 

dalam bahasa Jerman kepada wisatawan penutur 

asli bahasa Jerman.

 Di dalam buku Nyoman S. Pendit (1986; 

30 – 33) berjudul “Ilmu Pariwisata” terdapat banyak 

definisi pariwisata. Untuk penelitian ini dikutip 

beberapa pendapat dari buku tersebut. Institut of 

Tourisme in Britain (sekarang Tourism Society in 

Britain) ditahun 1976 merumuskan: “Pariwisata 

adalah kepergian orang-orang sementara dalam 

jangka waktu pendek ke tempat-tempat tujuan di 

luar tempat tinggal dan bekerja sehari-harinya serta 

kegiatan-kegiatan mereka selama berada di tempat-

tempat tujuan tersebut; ini mencakup kepergian 

untuk berbagai maksud, termasuk kunjungan 

seharian atau darmawisata/ekskursi”. Batasan 

ini dikemukakan oleh J. Christopher Holloway, 

wisatawan adalah „seseorang yang mengadakan 

perjalanan  untuk melihat sesuatu yang lain dan 

kemudian mengeluh bila ia membayar sesuatu yang 

tidak sesuai”.

 Pengetahuan tentang objek wisata di 

Indonesia diperoleh dari berbagai buku panduan 

wisata berbahasa Jerman yang ditulis oleh 

warganegara Jerman yang telah pernah berkunjung 

ke Indonesia, antara lain; (a) Indonesia menurut 

Luis Bisschops (2005); (b) Bali Menurut Pandangan 

Rüdiger Siebert  (1987); (c) Bali Menurut Para 

Pengarang Buku „Bali & Lombok” Dorling 

Kindersley (2002); (d) Indonesia/Pulau Bali Di 

dalam Katalog Wisata MEIERS WELTREISEN 

(2007); dan (e) Informasi tentang Bali dalam Bali 

Infos, Tipps, Ausflüge dari TUI

 Pengetahuan wisata yang terbanyak yang 

ada di dalam kelima buku tersebut adalah informasi 

mengenai pulau Bali dan kehidupan orang Bali. 

Meskipun buku Bisschop setebal 240 halaman 

dan berukuran sebesar 37x29 cm, buku ini tidak 

memuat informasi yang mencukupi atau yang 

dapat memotivasi wisatawan untuk berkunjung 

ke provinsi lainnya di Indonesia. Buku ini lebih 

banyak berisi foto-foto mengenai kehidupan rakyat 

Indonesia yang sangat sederhana, kehidupan yang 

primitif dan tidak layak, kotor dan lain-lain. Foto-

foto tersebut berisi foto-foto rumah-rumah kumuh 

di tepi rel kereta api dan di tepi sungai yang penuh 

dengan sampah, rumah panggung di tepi sungai 

di Kalimantan dan kehidupan rakyat yang sedang 

mencari nafkah dengan susah payah dan berjuang 

sedemikian rupa. Hal ini tentu saja tidak memotivasi 

wisatawan yang ingin berlibur dan mencari 

pergantian suasana yang indah yang telah mereka 

miliki di negara mereka. 

 Buku panduan wisata yang tercantum pada 

butir (b, c, d, dan e) memuat puji-pujian terhadap 

daerah wisata Bali. Hal ini memang tidak dapat 

disangkal karena pemerintah daerah Bali memang 

mengembangkan pariwisata sedemikian rupa, 

sehingga daerah ini sangat terkenal di dunia.

 Minat yang dimaksud dalam penelitian inii 

adalah ketertarikan wisatawan terhadap beberapa 

hal yang ingin dilihat dan didengarnya dari 

dekat, langsung pada objek sasaran, bukan hanya 
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telah dikunjungi oleh tiga responden, Komodo oleh 

satu responden, Sumbawa telah dikunjungi oleh dua 

responden, Timor oleh satu responden, Banda Naira 

oleh satu responden dan Irian dikunjungi oleh satu 

responden. 

 Minat wisatawan untuk melihat-lihat objek 

wisata hasil pendapat responden dapat disebutkan 

sebagai berikut; Candi/pura&istana berada pada 

urutan pertama dengan jumlah jawaban sebanyak 

26 kali. Keindahan alam Indonesia mendapat 

urutan kedua dengan jumlah 25 jawaban. Ternyata 

urutan ketiga, yakni kehidupan rakyat Indonesia 

hanya selisih satu angka dengan urutan kedua, 

yakni 24 jawaban. Untuk melihat seremoni agama 

tertentu hanya memperoleh urutan keempat dengan 

jumlah yang jauh berbeda dari urutan ketiga, yakni 

hanya sebanyak 12 jawaban. Tempat bersenang-

senang, seperti pubs, diskotek berada pada urutan 

kelima dan hanya diminati tujuh responden. Tak 

seorangpun responden dari kelompok kedua wanita 

yang berminat untuk mengunjungi diskotek ataupun 

pub. Jawaban berikutnya merupakan jawaban 

individual, dan masing-masing jawaban diisi oleh 

satu orang responden.

 Responden yang menyatakan suka 

mengikuti panduan wisata dalam bahasa Jerman 

sejumlah 13 orang, dan yang tidak suka sejumlah 

17 responden. 13 responden telah pernah mengikuti 

pemanduan di dalam bahasa Jerman, juga empat 

responden belum pernah mengikuti pemanduan 

dalam bahasa Jerman di Indonesia. Tiga orang 

responden mengatakan, tidak masalah baginya, bila 

pemanduan dilakukan dalam bahasa Inggris. Dari 

ketigabelas responden yang telah pernah mengikuti 

pemanduan dalam bahasa Jerman, enam responden 

menyatakan puas, dan tujuh responden menyatakan 

tidak puas. Satu orang responden menyatakan: “Es 

gibt nicht viele Führungen auf deutsch.” Katanya, 

„Pemanduan dalam bahasa Jerman masih belum 

banyak di Indonesia”.

 Alasan wisatawan yang tidak puas terhadap 

pemanduan wisata dalam bahasa Jerman biasanya 

terletak pada penuturan bahasa Jerman yang sulit 

dimengerti karena bahasa Jerman yang dikuasai 

pemandu wisata tidak cukup untuk menerangkan 

objek wisata serta suara yang tidak jelas dan pelan. 

Alasan berikutnya; ‘Pemanduan di dalam kraton 

disampaikan dengan suara pelan dan bahasa Jerman 

yang dikuasai pemandu wisata tersebut begitu 

jeleknya sehingga saat itu saya lebih suka apabila 

pemanduan dilaksanakan dalam bahasa Indonesia 

atau dalam bahasa Inggris. Pendapat yang serupa 

disampaikan responden lainnya dalam kalimat yang 

lebih singkat; ‘sangat sulit dimengerti dan suaranya 

pelan‘.

 Mengenai kaitan pembelajaran bahasa 

Jerman dengan pemanduan wisata berbahasa 

Jerman para responden memberikan jawaban 

sebagai berikut: a) Sangat penting bagi wisatawan 

untuk mengetahui bagaimana masyarakat Indonesia 

hidup. Agar dapat menerangkan ini, mahasiswa 

harus menguasi kosakata yang sesuai dengan tema 

tersebut. b) Untuk menerangkan minat dalam 

kehidupan rakyat/ kehidupan di Indonesia sebaiknya 

diberitakan informasi berdasarkan pengalaman 

pribadi dan pengalaman teman-teman dan para 

kenalan. (satu responden) 

 Salah seorang responden menyebutkan 

secara eksplisit; „Seperti yang telah disebutkan, 

semua yang termasuk Landeskunde dalam arti 

yang sangat luas sangat menarik perhatian 

wisatawan Jerman yang tidak ingin beristirahat 

pada saat berlibur. Menurut pengamatan saya, di sini 

(Indonesia) masih sangat kurang pemandu wisata 
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membacanya di dalam buku panduan wisata yang 

dapat dibelinya di negaranya.

 Menurut Shadili (1987: 2252) kata „minat 

berasal dari bahasa Inggris interest = perhatian, 

yaitu kecenderungan bertingkah laku yang terarah 

terhadap kegiatan objek kegiatan atau pengalaman 

tertentu. Minat mempunyai hubungan dengan 

intensionalitas, yaitu keterarahan dan pengarahan 

sebagai tanda penting bagi semua gejala hidup. 

Kecenderungan ini berbeda dalam intensitasnya 

pada setiap individu”.

METODE DAN TEKNIK PENELITIAN

 Untuk dapat mencapai tujuan di atas, 

metode penelitian yang digunakan adalah metode 

deskriptif analitis yang menelusuri gejala-gejala 

yang terdapat di dalam masyarakat dan kebahasaan. 

Kebahasaan yang dimaksud adalah informasi yang 

termuat di dalam bahasa Jerman yang terdapat di 

dalam berbagai buku panduan wisata dan yang 

disusun oleh wisatawan Jerman yang telah pernah 

berkunjung ke Indonesia. Oleh karena itu, sumber 

data yang utama mengenai pengetahuan objek 

wisata diperoleh dari berbagai buku panduan wisata 

berbahasa Jerman. 

 Responden dibagi dalam empat kelompok 

usia; a) Kelompok usia 21- 35 tahun, b) 36 – 50 

tahun, c) 51 – 65 tahun dan d) 66 – 80 tahun.

 Untuk memperoleh data tentang objek 

wisata yang telah dikunjungi dan minat wisatawan 

datang berkunjung ke Indonesia digunakan angket. 

Angket disusun dalam dua versi. Versi pertama 

ditujukan untuk penutur asli bahasa Jerman yang 

telah lama tinggal di Indonesia. Angket versi kedua 

ditujukan bagi wisatawan berbahasa Jerman yang 

belum lama datang ke Indonesia. Jumlah seluruh 

responden yang mengembalikan angket sebanyak 

31 responden yang ditemui peneliti di berbagai 

tempat wisata di Jawa Barat, Banten, Jogjakarta 

dan Bali.

 Informasi mengenai situasi kepemanduan 

wisata diperoleh melalui wawancara dengan 

penyelenggara wisata bagi wisatawan penutur asli 

bahasa Jerman dan wawancara dengan pemandu 

wisata berbahasa Jerman.

HASIL PENELITIAN

 Wisatawan penutur bahasa Jerman yang 

menjadi responden lebih banyak wanita (16 orang 

dari 31 responden) dan lebih banyak dari kelompok 

usia 21 -35 tahun (17 orang). 

 Sejumlah 28 responden telah pernah 

berkunjung ke Bali. Artinya, hampir semua 

wisatawan penutur bahasa Jerman yang menjadi 

responden telah pernah ke Bali. Responden yang 

belum pernah ke Bali adalah responden yang baru 

tinggal satu bulan di Jakarta karena masa praktikum 

mereka, dan mereka berencana akan mengunjungi 

Bali. 17 responden telah mengunjungi Jogjakarta, 

lima responden berada di Jakarta, satu orang pernah 

mengunjungi Pulau Seribu. Hanya satu responden 

sedang berada di Bandung dan satu orang berada di 

Jawa Barat, satu orang pernah berada di Surabaya 

dan satu orang mengunjungi Jawa Timur.

 Responden yang telah pernah ke Aceh 

sebanyak tiga orang, ke Medan dan danau Toba 

sebanyak enam orang, ke Sumatera Barat sebanyak 

satu orang dan Sumatera Selatan hanya satu orang. 

 Daerah wisata di luar pulau Jawa dan 

Sumatera yang telah pernah dikunjungi responden 

adalah Kalimantan (Pontianak) sebanyak tiga 

responden, Manado telah dikunjungi satu responden, 

Sulawesi Selatan telah dikunjungi satu responden, 

Maluku telah dikunjungi oleh satu responden. Flores 
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yang dapat berbicara bahasa Jerman dengan baik”.

 Pemandu wisata yang menjadi responden 

berpendapat, bahwa wisatawan yang berusia di 

atas 40 tahun sangat haus informasi dan mereka 

menginginkan informasi itu disampaikan dalam 

bahasa Jerman yang dapat mereka mengerti. Untuk 

persiapan calon lulusan Jurusan Pendidikan Bahasa 

Jerman, pemandu wisata ini memberikan saran 

sebagai berikut; (a) sebaiknya mahasiswa diberikan 

tugas mandiri untuk menjajaki dan mengenal lebih 

dekat daerah-daerah di kampung mereka yang 

kemungkinan besar akan diminati para wisatawan. 

Misalnya, di Sumedang terdapat Nangarak (usaha 

agro bisnis), ada gunung Tampomas.  Di Cianjur 

ada Sindang barang, di Sukabumi ada pembuatan 

keju, dan lain-lain. Selain itu, sarannya, sebaiknya 

diadakan simulasi pemanduan apabila mahasiswa 

mengadakan perjalanan wisata dalam rombongan 

kecil.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

 Pengetahuan tentang objek wisata di 

berbagai daerah di Indonesia yang harus diketahui 

oleh calon pemandu wisata dalam memandu 

para wisatawan penutur asli bahasa Jerman 

ketika berkunjung ke Indonesia, adalah, Bali, 

Lombok, Jogjakarta, Medan dan danau Toba, Aceh, 

Kalimantan, Flores, Sumbawa, Bandung & Jawa 

Barat, Manado, Maluku dan Sulawesi Selatan. 

Informasi tentang unsur-unsur yang ingin diketahui 

oleh wisatawan penutur asli bahasa Jerman yang 

harus dituturkan oleh pemandu wisata diperoleh 

sebagai berikut; wisatawan penutur asli bahasa 

Jerman haus informasi tentang keindahan alam, 

candi/pura dan istana/keraton., kehidupan rakyat 

biasa, seremoni agama tertentu, kebiasaan hidup. 

Selain itu mereka ingin mendengar informasi, 

bagaimana rakyat Indonesia mencari nafkah mereka, 

bagaimana wanita menghabiskan waktu mereka, 

bagaimana membesarkan dan mendidik anak,  

bagaimana merawat kebun dan tanam-tanaman 

serta pohon-pohon tertentu, dan bagaimana rakyat 

memperlakukan alam. Informasi  yang dibutuhkan 

juga berkisar tentang sejarah dan  politik, tradisi 

dan semua yang berkaitan dengan budaya daerah 

setempat, bagaimana kehidupan keluarga pada 

umumnya, bagaiman rakyat Indonesia mengisi 

waktu luang mereka, bagaiman kegiatan sehari-

hari, dan bagaimana kehidupan sosial masyarakat 

setempat.

 Kebutuhan akan pemandu wisata yang 

terampil berbahasa Jerman ternyata sangat tinggi. 

Para wisatawan berharap, para calon lulusan Jurusan 

Pendidikan bahasa Jerman dapat menghasilkan 

calon pemandu wisata yang terampil dalam 

bahasa Jerman lisan dan menguasai informasi 

tentang berbagai hal dalam kehidupan di bidang 

pariwisata dan kehidupan di Indonesia yang perlu 

diinformasikan dalam bahasa Jerman kepada 

wisatawan penutur asli bahasa Jerman. Realitas 

yang dituturkan langsung oleh pemandu wisata 

sebagai wakil rakyat Indonesia sangat menarik 

perhatian wisatawan karena wisatawan penutur 

asli bahasa Jerman suka membandingkan informasi 

yang telah mereka baca yang ditulis oleh orang 

Jerman yang telah pernah berkunjung ke Indonesia.

Saran

 Disarankan, agar pembelajar mempersiapkan 

diri sedemikian rupa pada saat mereka masih duduk 

di bangku kuliah dan setelah mereka meninggalkan 
bangku kuliah apabila mereka ingin menekuni 
profesi sebagai pemandu wisata yang terampil 
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berbahasa Jerman lisan. Pembelajar sebaiknya 
selalu memperhatikan kehidupan rakyat biasa dan 
mencoba berlatih setiap kali untuk menceritakannya 
di dalam bahasa Jerman, sehingga pembelajar 
terbiasa dengan informasi lisan yang harus 
dituturkan di dalam pemanduan wisata kelak.
 Pembelajaran silang budaya (interkulurelles 
Lernen) sebaikya ditingkatkan mulai dari 
pembelajaran tingkat awal atau di dalam semester 
pertama. Sebaiknya pembelajar diberi kesempatan 
yang luas untuk berbicara di dalam kelompok kecil 
di dalam bahasa Jerman. Mereka dapat bercerita 
misalnya tentang kebiasaan mereka merayakan hari-
hari besar keagamaan, tentang kebiasaan ibu-ibu 
mengadakan arisan dan banyak aspek kehidupan 
lainnya. Apabila mereka terbiasa dilatih berbicara, 

para calon lulusan yang ingin bekerja sebagai 
pemandu wisata.
 Direktorat Perguruan Tinggi (DIKTI) 
disarankan agar bersedia membiayai penelitian-
penelitian berikutnya yang menggali informasi 
ten tang objek  wisa ta  d i  Indones ia  dan 
menerjemahkannya ke dalam bahasa Jerman. 
Penggalian dan penelusuran informasi yang 
demikian tentu saja memerlukan dana yang tidak 
sedikit. Diharapkan, apabila ada usulan penelitian 
yang ingin melaksanakan saran penelitian ini, 
semoga DIKTI menyediakan dana yang memadai, 
agar tercapai saran penelitian ini. Dengan demikian 
diharapkan, kelak ada buku tentang Indonesia yang 
ditulis oleh peneliti Indonesia yang jauh lebih 
mengenal tanah airnya dan memberikan informasi 
yang akurat dan menarik.
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