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BAB II
KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI
DAN ALUR BERPIKIR

A. Kajian Pustaka
Pada kajian pustaka ini disajikan ulasan teoretis berkaitan dengan
pembelajaran bahasa Inggris dengan pendekatan contextual teaching and
learning.
1. Strategi Pembelajaran Kontekstual
Satriani at. al. (2012: 10-22) menyatakan bahwa strategi
pembelajaran yang diterapkan dalam pendekatan contextual teaching and
learning dikembangkan berdasarkan teori Crawford (2001) yang dikenal
dengan nama REACT strategy. REACT merupakan strategi pembelajaran
yang digunakan untuk mengimplementasikan pendekatan contextual
teaching and learning. Satriani menerapkan strategi REACT dalam
pembelajaran writing untuk siswa SMA.Hasil-hasil yang diperoleh dari
penelitian tersebut adalah sebagai berikut.
a. R (relating)
Relating merupakan proses yang dilakukan pembelajar untuk
menghubungkan antara pengetahuan awal dengan pengetahuan yang
akan dicapai dalam tugas pembelajaran yang diberikan. Bentuk
aktivitas pembelajaran yang dilakukan untuk melakukan proses ini
adalah dengan menentukan topik pembelajaran dari pengalaman pribadi
pembelajar untuk dituangkan ke dalam karya (tulisan).
b. E (experiencing)
Experiencing ditunjukkan dengan caralearning by doing, di mana
Satriani (2007) mengimplementasikannya dengan memberi tugas secara
langsung kepada pembelajar untuk menyelesaikan sebuah karya
(tulisan). Pembelajar secara langsung membuat karya sesuai dengan
batasan-batasan yang telah ditetapkan, dan pengajar berperan aktif
user
memberikan bantuan commit
yang to
diperlukan
pembelajar dalam proses
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menyusun sebuah karya. Modelling juga seringkali disampaikan untuk
menunjukkan bentuk-bentuk kebahasaan standar.
c. A (applying)
Satriani (2007) menjelaskan bahwa applying merupakan proses
untuk

menerapkan

konsep-konsep

yang

telah

dimiliki

untuk

menyelesaikan tugas pembelajaran. Dalam hal ini, pembelajar diberi
beberapa kali penugasan yang mirip, sehingga pengalaman belajar pada
tahap sebelumnya akan digunakan untuk menyelesaikan tugas belajar
pada tahapan berikutnya. Portofolio tugas belajar dikembangkan dalam
tahapan ini, untuk menjalankan proses applying.
d. C (cooperating)
Pada tahapan cooperating, pembelajar diberikan waktu untuk
berbagi pengalaman dengan pembelajar lain di dalam kelas dengan
diskusi kelompok. Untuk menyelesaikan satu tugas, pembelajar akan
saling bertukar pikiran dengan tujuan mendapatkan jawaban terpilih
yang paling baik. Tahapan ini dikembangkan dengan pertimbangan
bahwa hasil pikiran orang banyak tentu lebih bagus dibandingkan
dengan hasil pikiran perorangan secara individu.
e. T (tranfering)
Transfering

diartikan

sebagai

proses

untuk

mengimplementasikan pengetahuan yang telah didapatkan pada konteks
yang berbeda-beda. Konteks yang berbeda tersebut dapat berupa waktu,
topik, cara untuk menyelesaikan tugas, sumber dan masyarakat belajar.
Dalam penelitian ini, Satriani (2007) memberikan tugas pengembangan
untuk membuat karya (tulisan) dengan waktu, tempat, sumber yang
leluasa (di bawa pulang).
Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian yang menerapkan
REACT strategy ini adalah sebagai berikut:
a. Pembelajar dapat melakukan tugas pembelajaran tanpa beban/
tekanan, sehingga mampu mengoptimalkan hasil (karya).
commit to user
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b. Pembelajar dapatmemperoleh pengetahuan yang lebih luas, utuh dan
lebih dapat diterapkan dalam berbagai konteks, karena proses
pembelajaran dengan strategi REACT sudah mengenalkan berbagai
konteks dalam proses pembelajaran.
c. Pembelajar dapat menghargai peran orang lain dalam setiap tahapan
pembelajaran, sehingga timbul rasa menghargai orang lain.
d. Strategi REACT mendorong pembelajar untuk selalu aktif dalam
proses pembentukan pengetahuan, sehingga proses dan pengetahuan
menjadi lebih bermakna.
Westera

(2011)

dalam

penelitiannya

menjelaskan

bahwa

perubahan yang terjadi pada lingkungan menuntut perubahan atau
penyesuaian aspek-aspek kependidikan, termasuk metode pembelajaran
yang digunakan. Banyak metode pembelajaran yang dikembangkan
dengan menekankan pada konteks nyata daripada memberikan ilmu yang
bersifat absatrak murni. Salah satu contoh model pembelajaran yang
dimaksud adalah pembelajaran berbasis kompetensi yang bersifat topikal,
yang banyak menjadi fokus pengembangan model pembelajaran saat ini.
Model pembelajaran tersebut menyatukan unsur-unsur pengetahuan,
keterampilan, sikap yang bersinergi untuk menghadapi permasalahan
dalam konteks riil.
Cara-cara yang dilakukan untuk membawa pembelajar ke dalam
konteks riil memiliki banyak variasi, misalnya menerjunkan pembelajar
dalam konteks riil untuk mengalami kejadian-kejadian nyata serta terlibat
dalam proses penyelesaian masalah yang terjadi. Cara lain yang juga
sering dilakukan adalah dengan membahas kasus-kasus faktual yang
terjadi pada lingkungan dalam pembelajaran.
Di antara perubahan yang terjadi pada saat ini adalah kemajuan
teknologi informasi, yang juga berpengaruh kuat pada bidang
pendidikan. Pembelajaran digital merupakan fenomena pendidikan yang
sangat faktual dan berkembang sangat pesat. Materi-materi pembelajaran
commitsangat
to user mudah dan berlimpah. Namun
digital bisa diakses dengan
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demikian, hal ini tentu menuntut dunia pendidikan untuk merancang
strategi pembelajaran yang sesuai agar pemanfaatan materi pembelajaran
digital bisa efektif dan efisien bagi pembelajar terkait. Pengembangan
model pembelajaran digital harus mencakup aspek-aspek peran pengajar
dan siswa, aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh pengajar dan
siswa, alat dan objek pembelajaran, tindakan-tindakan pendukung
pembelajaran dan aspek pendukung pembelajaran. Kecuali materi
pembelajaran itu sendiri, strategi pembelajaran yang dikembangkan
diharapkan mampu mendeskripsikan dan menyesuaikan hal-hal penting
yang sangat berpengaruh pada prses maupun isi dari pendidikan seperti:
kultur, ranah keilmuan, unsur pedagogik, ruang virtual, latar operasional,
serta ranah individual.
Khan dan Nawaz (2013) menambahkan pendekatan yang penting
untuk dikembangkan terkait dengan konteks pembelajaran digital sebagai
berikut: (1) gaya pembelajaran, untuk mengakomodasi kenyataan bahwa
setiap pembelajar memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, ada yang
bisa belajar secara mandiri dengan cepat, namun juga ada yang
memerlukan bantuan orang lain maupun lattar tertentu; (2) unsur
pembelajaran yang terdiri dari pengajar, siswa dan administrator.
Pengajar sebagai orang yang berkewajiban untuk merencanakan aktivitas
pembelajaran, harus memiliki kesiapan secara manajerial, intelektual dan
sosial. Siswa sebagai subjek pembelajaran diharapkan bisa belajar
melalui atau menggunakan media digital, agar terjadinya proses
konstruksi pengetahuan yang optimal. Administrator memiliki peran
penting dalam proses pembalajaran dengan menyediakan logistik bagi
terselenggaranya pembelajaran.
2. Perencanaan Pembelajaran Contextual Teaching and Learning
Dorma Manda Aprianti Sinaga, et. al. (2011) memperhatikan
kelemahan-kelemahan bahan ajar yang ada (menurut pandangan pengajar
dan siswa) mengembangkan perencanaan pembelajaran listeningberbasis
commit
to user
CTL. Proses pengembangan
tersebut,terutama
dalam menyusun tugas-
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tugas yang terintegrasi dalam atas buku ajar, yang telah memperhatikan
tujuh aspek CTL. Hasilpenelitiannya dapat dideskripsikan sebagai
berikut:
a. Constructivism diterapkan dalam setiap unit dalam berbagai bentuk
aktivitas seperti: kegiatan pengenalan, membahas simbol fonetik,
mengklasifikasikan kata dan menyusun ‘projek’ pembelajaran.
b. Questioning diimplementasikan dalam bentuk tanya-jawab mengenai
gambar-gambar terkait dengan setiap teks listening.
c. Inquiry dilaksanakan dengan aktivitas diskusi mengenai topik dalam
teks materi listening.
d. Learning community dijumpai dalam aktivitas-aktivitas kegiatan
berpasangan dan diskusi kelompok yang ada pada semua unit.
e. Modeling dilakukan oleh pengajar untuk menunjukkan pengucapan
standar bahasa Inggris yang digunakan dalam teks.
f. Reflection diterapkan dengan memberikan waktu kepada siswa dalam
proses pembelajaran untuk memberikan sikap terhadap proses dan
hasil pembelajaran, apakah mereka menyukai atau tidak, apakah
mereka merasa terbantu dengan CTL atau tidak. Kemudian
dilanjutkan dengan penugasan pengembangan.
g. Authentic assessment dibuat dengan cara mengukur pembelajaran
bukan hanya dari hasil akhir, namun juga setiap tahapan proses
pembelajaran dengan mengukur kemajuan yang dicapai oleh siswa
pada setiap tahapan.
Simpulan dari hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) prestasi
belajar

litening

meningkat

dengan

penggunaan

perencanaan

pembelajaran CTL; (2) persepsi siswa menunjukkan bahwa pembelajaran
CTL memberikan pengalaman belajar yang lebih baik, mendorong untuk
aktif, mendapatkan pemahaman yang lebih baik; (3) persepsi pengajar
terhadap

pembelajaran

CTL

adalah

bahwa

ketegangan

siswa

dapatdiminimalkan, interaksi menjadi lebih efektif dan situasi belajar
yang menyenangkan. commit to user
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Linda K. Winter (2006) juga mengadakan kajian terhadap
pembelajaran yang dilakukan oleh 20 (duapuluh) orang pengajar dengan
mendasarkan pada 5 (lima) aspek CTL, yaitu:
a. Inquiry learning. Proses ‘menemukan’ dimulai dengan pertanyaan:
“mengapa pengetahuan berubah ketika berhadapan dengan fakta-fakta
baru, perkembangan analisis logis dan perkembangan persepsi
masyarakat banyak tentang suatu fakta”
b. Problem-based learning.Pengajar memberikan persoalan simulasi atas
materi pembelajaran untuk diselesaikan oleh siswa. Kajian dalam
lingkup ini meliputi sejauh mana siswa mencari informasi untuk
menyelesaikan permasalahan tersebut.
c. Cooperative learning. Pembelajar bekerja dalam kelompok kecil
untuk menyelesaikan masalah pembelajaran yang disampaikan dengan
berkolaborasi. Setiap pembelajar memiliki peran

yang sama

pentingnya dalam proses untuk mencapai hasil sebaik-baiknya.
d. Project-based

learning.

Pembelajar

secara

mandiri

maupun

berkelompok bekerja untuk menyelesaikan tugas dan menghasilkan
sebuah produk. Sebagai proses membuat produk, mereka akan bekerja
secara realistik untuk menyelesaikan tugas tersebut. Jika produk
tersebut kemudian berguna bagi diri sendiri dan orang lain, maka
penelitian ini disebut sebagai service learning.
e. Authentic assessent. Pembelajar

dinilai berdasarkan kemampuan

menyelesaikan tugas yang terkait dengan kehidupan nyata. Contoh
penilaian autentik adalah penilaian portofolio yang akan mampu
menceritakan tentang kemajuan yang telah dilakukan untuk materi
pembelajaran tersebut.
Pokok-pokok hasil dari penelitian ini adalah bahwa: (1)
strategi ini akan mampu menghasilkan pembentukan keterampilan
sosial pembelajar karena melibatkan setiap pembelajar untuk
menghargai pembelajar yang lain yang memiliki peran dalam setiap
commit
to user
aktivitas pembelajaran;
(2) permasalahan
yang paling efektif adalah
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permasalahan relevansi personal, yang akan memberikan dorongan
untuk membuat hasil belajar baru; (3) strategi dari CTL mampu
mengakomodasi perbedaan; (3) strategi dari CTL memberikan
suasana yang menyenangkan dan mendorong antusiasme pembelajar
dalam proses pembelajaran; (4)

kebermaknaan akan diperoleh

dengan pendekatan CTL karena aktivitas pembelajaran berhubungan
dengan praktik kehidupan secara riil.
Winji dan Yang (2010: 776-781) mengadakan kajian dengan
menggunakan beberapa rancangan pembelajaran, di antaranya adalah:
(1) penerapan rancangan rubrik penilaian, (2) penerapan penilaian diri
sendiri dan sebaya dengan kerja kelompok, (3) analisis penilaian diri
dan sebaya dengan kerja kelompok.
Hasil-hasil dari kajiannya menyakatan bahwa penerapan
penilaian diri sendiri dan sebaya mendapatkan respon positif dari
siswa. Sebagian besar siswa menyatakn ‘suka’ dengan rancangan
pembelajaran yang mendasarkan pada pembelajaran berpusat pada
siswa tersebut. Rancangan pembelajaran tersebut mampu mendorong
siswa memiliki semangat untuk belajar, memotivasi siswa untuk
beraktivitas secara maksimal, partisipasi aktif dan distribusi aktivitas
pembelajaran

terjadi

sangat

baik

dan

wajar

selama

proses

pembelajaran, sehingga mampu mendorong kemampuan komunikasi
lisan siswa.
Karena pembelajaran mendasarkan pada konsep berbasis
masalah, maka rancangan pembelajaran ini mampu meningkatkan
kesadaran kognitif dan keterampilan belajar bagi siswa.

Masing-

masing siswa mengerti/ sadar mengenai kekuatan-kekuatan dan
kelemahan-kelemahannya melalui penilaian diri sendiri dan sebaya,
untuk

mengunakannya

sebagai

strategi

dalam

menyelesaikan

permasalahan belajar mereka masing-masing.
Penerapan penilaian diri sendiri dan sebaya menjadikan
commit
to user akhir dengan lebih rasional dan
pengajar bisa memberikan
penilaian
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meyakinkan, karena pengajar menjadi lebih memahami kemampuan
riil siswa selama proses pembelajaran. Secara berkala, umpan balik
yang jelas yang diberikan kepada siswa mampu memberikan semangat
kepada siswa untuk melakukan pembelajaran yang efektif dengan
membangun komunikasi dan bertukar pendapat antara pengajar
dengan siswa yang meningkatkan keterampilan belajar siswa.
Komentar-komentar positif pengajar terhadap siswa mampu menjaga
rasa percaya diri dan harga diri siswa yang menghasilkan antusiasme
belajar pada siswa meningkat.
Dalam proses penilaian yang dilakukan oleh siswa lain,
seringkali penilaian dilakukan dengan tidak adil yang dipengaruhi
oleh sikap subjektif seorang siswa terhadap siswa lain. Hal ini dapat
dikendalikan bahkan dihindari dengan perhatian yang memadai dari
pengajar, pengaturan dan pengawasan aktivitas siswa. Sehingga secara
keseluruhan, penilaian diri dan sebaya merupakan rancangan
pembelajaran yang baik untuk mendapatkan efektivitas kerja
kelompok.
Hudson dan Whistler (2011: 54-58) dalam penelitiannya
menyakatan bahwa sekarang masyarakat menjadi semakin kompleks
dan kebutuhan juga menjadi semakin beragam, termasuk kebutuhan
akan pendidikan. Dalam kerangka pengembangan pembelajaran
kontekstual, para pendidik dituntut untuk mampu merancag kurikulum
yang bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat yang semakin
beragam. Rancangan pembelajaran kontekstual bisa membantu
memenuhi kebutuhan pembelajar yang berbeda-beda dalam beberapa
hal, yaitu: (1) menekankan pada rancangan penyesaian masalah, (2)
dapat merumuskan keberagaman kebutuhan pembelajar dalam
berbagai konteks, seperti rumah, masyarakat dan tempat kerja, (3)
mengajarkan kepada siswa untuk mengawasi dan mengendalikan
pembelajarannya

sendiri, (4) merancang pembelajaran yang
to user
mengakomodasi latar commit
belakang
kehidupan pembelajar yang berbeda-
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beda, (5) mendorong pembelajar untuk belajar dari pembelajar lain
dan bersama-sama, (6) menerapkan penilaian autentik.
Dalam praktiknya, saat ini masih banyak strategi pembelajaran
yang belum mampu mengakomodasi perbedaan kebutuhan bagi
masing-masing pembelajar. Bahaya yang besar di dunia penndidikan
dalam kaitannya dengan penerapan strategi pembelajaran adalah
bahwa pendidik menerapkan strategi pembelajaran tertentu sebagai
“satu” strategi yang dianjurkan untuk diterapkan. Pertanyaannya
adalah apakah satu strategi yang dianurkan tersebut mampu melayani
keragaman kebutuhan pemelajar akan pendidikan atau tidak. Dalam
kata lain, satu strategi digunakan untuk menyelesaikan berbagai
masalah. Masalah inilah yang mampu dijawab dengan strategi
pembelajaran yang kontekstual, di mana mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, sampai ke evaluasi tidak lepas dari kondisi riil yang
terjadi pada masyarakat.
Untuk

membantu

pembelajar

mengkonstruksikan

pengetahuannya sendiri pendidik merancang skenario pembelajaran
yang menjadikan pembelajar berperan aktif dalam setiap aktivitas
pembelajaran dan mencari informasi untuk mencapai tujuan
pembelajaran

yang

menyelesaikan
pembelajaran

telah

proyek,
ini

ditetapkan,

menyelesaikan

atau

menjawab

pertanyaan.

merupakan

perubahan

yang

besar

masalah,
Strategi
dalam

perkembangan pendidikan dari pembelajaran yang bersifat klasikan di
mana pengajar hanya menampaikan materi pembelajaran dan
pembelajar sekedar menerima; dari pembelajaran terpusat pada
pengajar menjadi terpusat pada pembelajar.
3. Self-Regulated Learning dalam CTL
Self-regulated learning merupakan salah satu metode yang
dikembangkan

dalam

kerangka CTL.Kemandirian

dalam

belajar

merupakan hal yang penting bagi pembelajar yang dapat dikembangkan
commit
to user
dengan strategi pembelajaran
dalam
kerangka CTL. Paris dan Winograd
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(2003) dalam artikelnya yang berjudul The Role of Self-regulated
Learning in CTL: Principle and Practice for Teachers Preparation
menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar belajar mandiri dan hal-hal
yang harus dipersiapkan pengajar untuk menjalankannya.
a. Prinsip-prinsip Belajar Mandiri
Paris dan Winograd (2003) mengartikan bahwa belajar mandiri
adalah otonomi dan tanggungjawab yang diambil sendiri oleh
pembelajar dalam aktivitas belajarnya sendiri.Dalam penelitian yang
sebelumnya dilakukannya, belajar mandiri melibatkan unsur-unsur
seperti strategi kognitif, metakognisi dan motivasi yang bersinergi
dalam ujud aktivitas mental. Ketiga unsur tersebut menjadi satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dalam proses belajar mandiri yang
memiliki ciri utama sebagai berikut:
Kesadaran

berpikir

(awareness

of

thinking).Aspek

metakognitif ini menyangkut ‘berpikir tentang berpikir’. Ketika
pembelajar mengerti cara berpikir yang digunakannya sendiri, ia akan
mampu meregulasi aktivitas belajar yang sesuai dengan cara
berpikirnya, sehingga pembelajar mengerti cara belajar yang paling
efektif baginya. Kesadaran berpikir semacam ini perlu dilatih agar
benar-benar dapat diterapkan dalam proses belajar yang dilakukannya.
Penggunaan strategi. Dalam rangka melatih pembelajar
mengerti tentang cara berpikir yang biasa digunakannya, beberapa
strategi perlu diimplementasikan dalam proses pembelajaran yang
mempertimbangkan teknik pembelajaran, pengendalian emosi serta
pencapaian tujuan. Cara-cara belajar diarahkan untuk menjadi
‘strategis’ bukan sekedar ‘menggunakan strategi’.
Motivasi berkelanjutan.Karena belajar memerlukan usaha dan
juga dihadapkan pada banyak pilihan, maka motivasi menjadi sangat
penting dalam proses pembelajaran. Motivasi akan memberikan
dorongan untuk melakukan aktivitas yang paling efektif guna
commit to user
mencapai tujuan pembelajaran.
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Self-regulated learningbukan berarti pengetahuan ada pada
pikiran pembelajar, melainkan kesadaran bahwa dirinya memiliki
kemampuan untuk mengendalikan aktivitasnya untuk belajar, antar
konteks, antar situasi dan antar individu. Agar pembelajar mampu
mengerti tentang dirinya sendiri, pengajar perlu melatih dengan
mengerti startegi apa yang sesuai dengan pembelajar, memberi
motivasi, serta mengembangkan sikap-sikap

yang mendorong

keterampilan belajar bagi pembelajar.
b. Hasil-hasil Penerapan Metode Self-Regulated Learning
Penilaian mandiri (self-appraisal) mampu mengembangkan
pemahaman yang mendalam tentang pembelajarannya sendiri.Hal ini
dapat dilakukan dengan memberikan latihan yang berulang-ulang
terhadap pembelajar dan mengkaji serta mengembangkan gaya belajar
individual. Berbagai sumber juga dapat digunakan untuk memperkaya
informasi. Pengajar juga harus mengerti bahwa gaya belajar juga
sering tidak dapat diidentifikasikan dengan mudah, meskipun juga ada
yang langsung kelihatan, sehingga mendiskusikan dengan pembelajar
mengenai gaya belajarnya juga sangat diperlukan.
Belajar mandiri dimulai dengan melakukan evaluasi tentang apa
yang diketahui dan apa yang tidak diketahui bagi pembelajar,
kemudian menandai pusat permasalahan yang dijumpainya untuk
mengalokasikan perhatian dan strategi yang lebih efektif. Temuan
menunjukkan bahwa anak sering tidak mengerti apa yang dia tidak
mengerti, dan tidak tahu apa yang penting dan apa yang tidak penting.
Untuk melatih mereka mengerti hal-hal tersebut, latihan berulangulang menjadi penting dan pengajar menunjukkan penekananpenekanan tertentu pada setiap tahapan.
Pengukuran mandiri (self-assessment) tentang proses dan hasil
belajar yang telah dilakukannya agar ditanamkan sebagai kebiasaan
positif pembelajar agar terbiasa mengetahui perkembangan belajarnya,
commit
to user
mendorong menerapkan
strategi-strategi
perbaikan atas hasil belajar
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dan menumbuhkan kemandirian untuk mencapai hasil belajarnya.
Temuan menujukkan bahwa anak cenderung untuk membaca teks
sampai selesai, kemudian akan mencari lagi informasi di dalam teks
ketika tidak dapat menjawab pertanyaan pengajar. Kebiasaan itu dapat
diperbaiki dengan membaca sepotong-sepotong dan mencari makna,
kemudian meneruskannya lagi jika telah menemukan makna tersebut.
Pengendalian diri terhadap proses berpikir, pelaksaan tugas
belajar

dan

penyesuaian

diri

akan

memudahkan

pembelajar

mengembangkan strategi penyelesaian masalah yang efektif, adaptif,
strategis dan berorientasi tujuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
menetapkan tujuan yang dapat dicapai dan menantang akan menjadi
strategi yang efektif dalam pembelajaran. Mengendalikan waktu juga
dapat melatih pembelajar untuk membuat skala prioritas, dan
menghindari tekanan yang berlebihan dalam proses pencapaian tujuan.
Strategi yang juga efektif dalam ranah ini adalah review mandiri yang
berfungsi untuk mengevaluasi keberhasilan belajar, mereview strategi
belajar serta melatih komitmen untuk belajar dengan standar tinggi.
Pengaturan diri dalam belajar dapat diajarkan dengan berbagai
cara, antara lain: instruksi eksplisit, refleksi terkendali dan diskusi
metakognitif. Dari hasil penelitian, instruksi eksplisit tidak selalu
diperlukan.Namun demikian, anak tidak akan mudah menggunakan
keterampilan metakognitifnya tanpa instruksi langsung dari pengajar.
Strategi untuk melatih keterampilan metakognitif selain instruksi
langsung adalah aktivitas-sktivitas pembelajaran yang melibatkan cara
berpikir aktif.
4. Pengembangan Buku Teks
Buku teks adalah jiwa dari setiap institusi pendidikan, dan tanpa
buku teks tidak akan ada pendidikan (Westburry, 2004). Mengingat
pentingnya buku teks di setiap lembaga pendidikan, Muhamed dan
Kumari (2007: 1-12) melalui penelitiannya mengembangkan buku teks
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dilaksanakan oleh pengajar di Pakistan terkait dengan pemanfaatan buku
teks pendidikan sain di kelas yang diampunya. Penelitian yang dilakukan
bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang
terkait dengan pemanfaatan buku teks, yang meliputi persepsi dan praktik
yang dilakukan pengajar atas buku teks, misalnya keterbatasan
pemanfaatan buku teks tersebut yang disebabkan oleh apresiasi pengajar
terhadap buku teks,

terbatasnya ketersediaan buku teks, serta

kesenjangan informasi yang dimiliki oleh buku teks dengan kebutuhan
pembelajaran.
Hasil-hasil yang ditemukan di anataranya menyatakan bahwa dalam
buku teks sain yang disarankan ditemukan beberapa penggunaan istilah
ilmiah yang tidak tepat, yang hanya mengacu pada kamus. Sedangkan
setiap bidang ilmu memiliki istilah-istilah yang unik, tidak selalu
memiliki padanan yang sama persis dengan makna sesuai dengan kamus.
Istilah seperti tersebut sering disebut sebagai register. Peggunaan istilah
(keilmuan) yang salah akan berakibat pada konsep yang salah pula,
bahkan pengajar juga menjadi sering salah memaknai. Selanjutnya, jika
pengajar memberikan informasi yang salah kepada siswa, maka
pengetahuan yang didapat siswa juga salah.Jadi kesalahan dalam
menggunakan istilah keilmuan dalam buku teks merupakan kesalahan
fatal.Hal itu merupakan salah satu penyebab pengajar memilih untuk
tidak menggunakan buku teks yang disarankan.
Masalah kedua yang ditemukan mengapa penggunaan buku teks
menjadi sangat terbatas adalah kurangnya informasi terkait dengan isi
buku teks.Kekurangan informasi terkait dengan isi buku teks yang paling
banyak ditemukan adalah terkait dengan strategi dan metodologi
pembelajaran yang harus dilaksanakan. Beberapa bagian dari buku teks
memuat gambar-gambar dan teks sebagai materi pembeljaran. Ketika
pengajar memberikan strategi pembelajaran siswa aktif, ternyata siswa
tidak bisa bekerja dengan maksimal karena kurangnya informasi tentang
commit to
user dengan gambar dan teks yang
apa yang harus dilakukannya
terkait

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
23

diberikan pada buku teks tersebut. Terlebih lagi, pengajar juga tidak
memberikan cukup informasi tambahan secara rinci tentang aktivitas
pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh siswa. Hal ini akan
mengganggu kelancaran dan keberhasilan proses pembelajaran.
Rekomendasi yang diberikan dari penelitian tersebut di antaranya
adalah bahwa buku teks perlu untuk dikembangkan sesuai dengan
kebutuhan pembelajaran secara riil, agar kemanfaatan buku teks bisa
maksimal.Semua informasi yang diperlukan di dalam buku teks perlu
untuk ditambahkan dalam pengembangan buku teks terkait dengan
pemakaian istilah keilmuan yang benar, strategi pembelajaran yang harus
dilaksanakan dan sebagainya. Tidak kalah pentingnya adalah bahwa buku
teks tidak berfungsi secara mandiri, namun buku teks hanya merupakan
salah satu bagian dari seluruh proses pembelajaran, di mana peran
pengajar dalam proses pembelajaran juga sangat penting. Untuk
mendapatkan pembelajaran yang bermutu, kecuali buku teks yang baik
juga harus didukung dengan pengajar yang memiliki kompetensi
memadai.
Mukundan et. al. (2011: 100-106) melalui penelitian pengembangan
buku teks bahasa Inggris di Selangor, Malaysia menyatakan bahwa
kualitas pembekalaran bahasa Inggris salah satunya ditentukan oleh
kualitas buku teks yang dipergunakan sebagai materi pembelajaran.
Dengan demikian, pengembangan buku teks menjadi aspek penting
dalam proses pembelajaran secara umum. Karena menjadi salah satu
aspek penting dalam pembelajaran bahasa Inggris, buku teks seringkali
menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan maupun kegagalan siswa
dalam pembelajaran. Proses pengembangan buku teks bisa dimualai
dengan menilai sebuah buku teks untuk diketahui unsur-unsur yang harus
dan telah ada dalam buku teks tersebut. Kemudian, pengembangan
dilakukan dengan mengisi kekurangan-kekurangan yang ditemukan
dalam buku teks tersebut.
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
24

Penilaian terhadap kualitas buku teks bisa dilakukan dengan
beberapa metode, yang dalam penelitian ini adalah menggunakan
checklist mendasarkan pada kriteria Cunningsworth, melalui focus group
discussion.Buku

teks

tersebut

dikaji

dengan

checklist

model

Cunningsworth yang meliputi aspek-aspek tujuan dan pendekatan yang
digunakan, rancangan dan organisasi materi, isi bahasa, keterampilan
berbahasa,

topik

pembelajaran,

metodologi

pembelajaran

dan

pertimbangan-pertimbangan praktis. Hasil dari penilaian terhadap buku
teks tersebut berupa rekomendasi-rekomendasi untuk melakukan
pengembangan terhadap buku teks yang dimaksud.
Huball dan Burt (2004: 51- 65) dalam artikel yang ditulisnya
mengatakan bahwa zaman yang semakin berkembang mengakibatkan
keragaman kebutuhan di berbagai bidang kehidupan dalam masyarakat,
termasuk kebutuhan akan pendidikan. Dengan demikian perubahan atau
pengembangan kurikulum, termasuk di dalamnya adalah buku teks, akan
selalu dibutuhkan untuk mengantisipasi keberagaman tersebut. Hal itu
disebabkan oleh kenyataan bahwa tidak ada satupun metode atau materi
pembelajaran yang sesuai untuk segala situasi dan latar. Setiap kondisi
menuntut srategi yang berbeda dengan kondisi yang lain.
Kebutuhan pendidikan pada era sekarang ini adalah pendidikan
dengan pendekatan terpusat pada pembelajar. Pengembangan strategi dan
buku teks yang digunakan di dalam kelas harus memperhatikan berbagai
pihak, seperti kondisi pembelajar, atmosfer lembaga pendidikan, tuntutan
para pemangku kepentingan pendidikan dan sebagainya. Dengan
demikian, meskipun pendekatan yang digunakannya sama, pada latar
lembaga pendidikan yang berbeda, kebutuhan akan strategi dan buku teks
bisa berbeda. Hal itulah yang mendorong pengembangan strategi dan
buku teks harus terus dilakukan, karena setiap waktu dan setiap lembaga
pendidikan meiliki kondisi yang berbeda-beda. Dalam pelaksanaannya,
pengembangan strategi pembelajaran dan buku teksyang terpusat pada
commit tobeberapa
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pembelajaran, integrasi dengan kurikulum yang berlaku, memiliki
keragaman pedagogik serta mampu merumuskan hasil pembelajaran
secara terukur.

B. Landasan Teori
1. Pembelajaran Bahasa
Sebagaimana yang biasa dilakukan untuk mengawali sebuah
pembahasan, definisi mengenai topik pembahasan akan selalu digunakan
untuk memberikan pedoman dalam pembahasan tersebut. Dalam hal ini,
penulis juga mengawali pembahasan dengan mengulas definisi mengenai
istilah pembelajaran dan pengajaran. Definisi tradisional menyatakan
bahwa pembelajaran diartikan sebagai proses untuk mendapatkan
pengetahuan atau keterampilan dengan cara mempelajari, mengalami
atau melalui instruksi (Brown, 2000: 6). Definisi pembelajaran yang
lebih khusus dinyatakan sebagai berikut: “Learning is a relatively
permanent tendency and is the result of reinforced practice (Kimble &
Garmezy, 1963: 133, dalam Brown, 2000: 6). Dari penjelasan ini,
pembelajaran merupakan kecenderungan yang relatif permanen dan
merupakan hasil dari praktik penguatan. Sedangkan pengajaran
didefinisikan sebagai membimbing atau membantu seseorang untuk
melakukan

sesuatu,

memberikan

instruksi,

membimbing

dalam

mempelajari sesuatu, memberikan pengetahuan yang dapat menyebabkan
orang lain tahu atau memahami. Kedua definisi tersebut seringkali
dianggap tidak sesuai karena mencerminkan kesulitan untuk merumuskan
definisi yang tepat terhadap konsep yang kompleks seperti pembelajaran
dan pengajaran.
Untuk kajian lebih lanjut, definisi mengenai pembelajran dan
pengajaran tersebut dapat dibagi ke dalam ranah kajian sebagai berikut:
a. pembelajaran merupakan proses pemerolehan atau mendapatkan;
b. pembelajaran merupakan proses retensi informasi atau keterampilan;
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d. pembelajaran meliputi upaya aktif dan sadar atas segala sesuatu yang
berada di luar maupun di dalam suatu organisme;
e. pembelajaran merupakan aktivitas yang permanen namun sering
dilupakan;
f. pembelajaran melibatkan beberapa bentuk praktik, dapat berupa
praktik yang dikuatkan;
g. pembelajaran adalah perubahan perilaku.
Konsep-konsep yang terkait dengan definisi pembelajaran seperti
tersebut di atas dapat dikembangkan ke dalam disiplin ilmu psikologi
yang mengidentifikasikan pembelajaran berkaitan dengan proses
pemerolehan, persepsi, ingatan, sistem, pemanggilan ingatan, gaya
belajar bawah sadar dan strategi belajar, teori kelupaan, penguatan,
peranan praktik. Namun dalam perkembangannya konsep-konsep yang
berkaitan dengan pembelajaran tersebut berubah menjadi semakin
kompleks seperti konsep dalam belajar bahasa. Pembelajar bahasa kedua
akan mengalami seluruh aspek tersebut dalam proses pembelajaran.
Pengajaran tidak dapat dipisahkan dengan pembelajaran, di mana
pengajaran

diartikan

sebagai

membimbing

dan

memfasilitasi

pembelajaran, membantu pembelajar untuk melakukan pembelajaran,
menciptakan kondisi yang diperlukan untuk pembelajaran. Pemahaman
pengajar tentang pembelajaran akan mempengaruhi pengajar dalam
melakukan proses belajar mengajar. Misalnya, jika pemahaman pengajar
mengenai pembelajaran sesuai dengan konsep B.F. Skinner (Munby,
1998) yang menyatakan bahwa belajar merupakan proses conditioning
melalui program penguatan yang direncanakan sebaik-baiknya, pengajar
juga akhirnya akan melakukan proses pengajaran dengan conditioning.
Sama halnya jika pengajar mengartikan pembelajaran bahasa kedua
merupakan proses deduktif, ia akan cenderung mengajarkan bahasa
kedua kepada pembelajar secara deduktif daripada membiarkan atau
membimbing pembelajar menemukan sendiri tatanan yang berlaku
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Berdasarkan uraian di atas, penetapan definisi atau teori akan
berpengaruh secara langsung terhadap prinsip-prinsip penggunaan
metode-metode dan teknik-teknik pembelajaran. Teori pengajaran dapat
dipastikan akan terintegrasi dengan pemahaman pengajar mengenai
pembelajar, materi pembelajaran, namun tidak dapat dipastikan tingkat
keberhasilannya pada saat yang tertentu dan pembelajar tertentu di dalam
konteks pembelajaran yang tertentu. Dengan kata lain “teori pengajaran
merupakan penentu teori pembelajaran” (Brown, 2000: 8).
Dalam kaitannya dengan teori pengajaran dan pembelajaran dan
pemerolehan bahasa kedua, ada beberapa aliran yang sangat berpengaruh
terhadap pengembangan konsep-konsep pembelajaran dan pengajaran.
Aliran-aliran

tersebut

antara

lain:

strukturalisme,

behaviorisme,

rasionalisme, psikologi kognitif, dan konstruksivisme.
Pertama, strukturalisme dan behaviorisme. Pada tahun 1940 aliran
linguistik struktural atau deskriptif yang dipelopori oleh Leonard
Bloomfield, Edward Sapir, Charles Hocckett, Charles Fries dan lain-lain
memandang bahasa sebagai suatu sistem dan mengkaji bahasa dari sudut
pandang ilmiah. Bahasa-bahasa yang diakui sebagai kajian hanyalah
bahasa-bahasa yang diterima dan dipakai oleh masyarakatnya. Menurut
aliran struktural, tugas dari linguis adalah menjelaskan bahasa manusia
dan ciri-ciri struktural bahasa-bahasa tersebut. Salah satu aksioma
terpenting dalam lingistik sruktural adalah bahwa bahasa yang satu
dengan bahasa yang lain dapat memiliki perbedaan sampai pada
tingkatan yang tidak terbatas. Linguistik struktural hanya menganalisis
data-data bahasa yang nampak. Bahasa, dalam kajian linguistik
deskriptif, dapat dibagi-bagi ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil
yang dapat dijelaskan secara ilmiah, dibandingkan perbedaannya dan
disusun kembali untuk membentuk satu kesatuan yang utuh. Teori ini
mendorong cepatnya pertumbuhan perumusan tatabahasa (grammar) dari
berbagai bahasa di dunia.
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Dalam

ranah

psikologi,

paradigma

behavioristik

juga

memusatkan perhatiannya pada respon-respon yang terjadi pada realita
bermasyarakat berupa respon yang dapat diketahui, dicatat dan diukur
secara objektif. Akhirnya, “metode ilmiah” lebih banyak dipilih untuk
memberikan penjelasan atas perilaku (berbahasa) manusia daripada
konsep-konsep mengenai kesadaran serta intuisi yang dianggap sebagai
konsep mentalistik yang

tidak menjamin keabsahan sebuah inkuiri.

Ranah-ranah seperti kesadaran, pemikiran, pembentukan konsep serta
proses perolehan pengetahuan menjadi tidak mungkin untuk dikaji dalam
kerangka behavioristik. Model behavioristik memilki cirri-ciri klasikal
dan menggunakan operant conditioning, pembelajaran verbal yang
dilakukan secara rutin, pembelajaran instrumental, pembelajaran
diskriminasi

serta

pendekatan-pendekatan

empiris

lain

untuk

mempelajari perilaku (berbahasa) manusia. Pavlov dan Skinner
merupakan contoh tokoh yang mengembangkan sebuah pemikiran bahwa
suatu organisme akan dapat melakukan hal yang diinginkan dengan
mendapatkan organisme tersebut memberikan respon sebagaimana yang
diharapkan dengan penguatan yang cermat dan terjadual dengan ketat.
Kedua, rasionalisme dan psikologi kognitif. Pada dekade 1960-an
berkembang aliran linguistik tranformasional generative yang dipelopori
oleh Chomsky. Chomsky mencoba untuk menjelaskan bahwa bahasa
tidak dapat dikaji hanya dengan stimulus dan respon yang nampak saja,
sebagaimana data linguistik yang diperoleh dari field linguists. Linguis
generatif tidak hanya menjelaskan bahasa pada tataran deskriptif saja,
namun juga pada tataran ekplanatori yang meliputi: prinsip-prinsip dasar,
terpisah dari bahasa yang lain dalam menetapkan grammar deskriptif dari
suatu bahasa.
Pada pertumbuhan lingistik tranformasional generatif

berawal

pada permulaan abad keduapuluh, Ferdinand de Saussure (1956)
membedakan kemampuan berbahasa menjadi dua, yaitu parole (yang
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competence). Beberapa dekade kemudian perkembangan linguistik
deskriptif

lebih berorientasi pada parole dan mengabaikan langue.

Namun linguistik generatif kemudian mengembangkan konsep bahwa
bahasa memiliki tingkatan, yaitu tingkatan permukaan (luar) dan
tingkatan dalam yang meliputi makna dan pemikiran. Tingkatan dalam
dari bahasa tersebut berfungsi untuk mendasari tuturan di tingkatan
permukaan yang nampak.
Sejalan dengan konsepsi linguistik transformasional, teori
psikologi

kognitif

menyatakan

bahwa

makna,

pemahaman

dan

pengetahuan merupakan data terpenting dalam kajian psikologi.
Psikologi

kognitif lebih menekankan kajiannya untuk menemukan

prinsip-prinsip psikologi dari organization dan functioning, daripada
menjelaskan hubungan mekanistik antara stimulus dan respon. Psikologi
kognitif, sebagaimana linguistik generatif tranformasional, berusaha
mencari motivasi yang mendasari struktur dalam dari periaku manusia
dengan menggunakan pendekatan rasional. Psikologi kognitif berusaha
memisahkan diri dari kajian empiris yang ketat, sebagaimana dilakukan
oleh behavioris, menggunakan logika, penalaran, ekstrapolasi dan
inferensi untuk menjelaskan perilaku manusia (Brown, 2000: 10).
Linguistik struktural dan psikologi behavioral berusaha untuk
mencari penjelasan atas pertanyaan apa berkaitan dengan perilaku
manusia dalam kondisi yang dikendalikan. Sedangkan linguistik
generatif dan psikologi kognitif lebih banyak menjelaskan tentang
mengapa atas perilaku (berbahasa) manusia dengan mendasarkan pada
alasan, genetika dan faktor-faktor environmental, serta kondisi-kondisi
yang menyebabkan satu perilaku tertentu.
Ketiga, konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan teori yang
dapat dikatakan masih baru. Jean Piaget dan Lev Vygotsky adalah namanama yang seringkali disebut-sebut berkaitan dengan perkembangan teori
konstruktivisme, meskipun mereka bukanlah orang baru dalam teori
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pembelajaran bahasa. Teori konstruktivisme dikatakan baru yang muncul
pada akhir abad keduapuluh.
Konstruktivisme tidak seperti psikologi kognitif, menegaskan
bahwa manusia memiliki cara dan bentuknya sendiri dalam memahami
realita, dengan demikian apapun cara yang dilakukan untuk memahami
dan menjelaskan sesuatu adalah sah. Konstruktivisme seringkali diartikan
sebagai proses aktif yang digunakan untuk mengkonstruksi makna,
perhatian terhadap teks sebagai sarana pemahaman proses serta daya
tarik terhadap sifat-sifat pengetahuan dan variasi-variasinya, termasuk
pengetahuan yang berkaitan dengan keanggotaan dalam suatu kelompok
tertentu (Spevey, 1997: 23-24, dalam Brown, 2000: 11) Kelas
konstruktivis dapat berfokus pada setiap individu dalam praktik sosial,
pada kelompok kolaboratif, atau komunitas global.
Pandangan konstruktivis sedikit lebih jauh dibandingkan dengan
rasionalis dan psikologi kognitif yang menekankan pada kemampuan
setiap individu untuk mengkonstruksi realita. Piaget dan Vygotsky
seringkali disebut-sebut sebagai pendahulu teori konstruktivis, namun
keduanya memiliki penekanan yang berbeda. Piaget (1972) lebih
menekankan pentingnya perkembangan kognitif individual yang bersifat
mandiri. Tahapan-tahapan perkembangan biologis merupakan dasar,
sedangkan

interaksi

sosial

dikatakannya

hanya

mendukung

perkembangan pada saat-saat sesuai dengan perkembangan. Sedangkan
Vygotsky (1978), yang disebut-sebut sebagai konstruktivis sosial,
menyatakan bahwa interaksi sosial merupakan dasar dari perkembangan
kognitif dan menolak tahapan takdir (predetermined stages).
Tabel 1.1 berikut ini menunjukkan ringkasan konsep-konsep dan
pendekatan dalam kaitannya dengan sudut pandang di atas.
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Tabel 2.1 Aliran-aliran dalam Pemerolehan Bahasa
Kurun Waktu

Aliran

Awal 1900-an dan

Strukturalisme

1940 & 1950-an

Behaviorisme

Tema Tipikal
dan

deskripsi
performansi yang Nampak
metode ilmiah
empirisme
struktur permukaan
kondisioning, reinforcement

1960-an & 1970-an

Rasionalisme

linguistik generatif

danPsikologi

akuisisi, innateness

Kognitif

sistematika interlanguage
grammar universal
kompetensi
struktur dalam

1980-an, 1990-an, & Konstruktivisme

wacana interaktif

awal 2000

variable sosiokultural
pembelajaran kelompok kooperatif
variabilitas interlangauge
hipotesis ineraksionis

(Brown, 2000: 12)
2. Bahasa Inggris Sebagai Bahasa Kedua (Asing)
Ketika orang menggunakan bahasa dalam komunikasi, ia jarang
atau bahkan tidak berpikir mengenai elemen-elemen bahasa yang sedang
digunakannya. Aspek-aspek kebahasaan tersebut baru akan disadari
adanya ketika ia memulai untuk mempelajari bahasa. Sebelum
mempelajari bahasa secara rinci, perlu diketahui sifat-sifat alami bahasa, di
antaranya: bahasa merupakan aktivitas. Dalam pemakaiannya, bahasa
selalu menjadi satu dengan aktivitas yang dilakukan oleh pemakai bahasa
tersebut, bahasa tertentu mewakili aktivitas tertentu (Finocchiaro, 1984: 2),
sedangkan aktivitas yang dilakukan pemakai bahasa berada dalam
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kerangka kultur dan kedapatan dari pemakai bahasa tersebut dalam
masyarakatnya.
Bahasa memiliki sistemnya sendiri. Dengan sifat unik ini, tidak ada
perlunya bahwa bahasa-bahasa di dunia memiliki sistem yang sama,
artinya bahwa bahasa yang satu dapat memiliki perbedaan sistem dengan
bahasa yang lain, meskipun dalam hal tertentu juga tidak harus semuanya
berbeda. Sifat yang lain dari bahasa adalah bahwa bahasa terdiri dari
perangkat simbol arbitrer. Sebagai alat komunikasi arbitrer, istilah-isilah
dan bahkan sistem setiap bahasa diciptakan mana suka, bahwa tidak ada
hubungan antara bentuk bahasa dengan makna kata yang dimilikinya.
Makna kata kata ada karena diadakan oleh pemakai bahasa itu, sehingga
tidak ada penjelasan mengapa kata tertentu atau sistem tertentu memiliki
makna tertentu, dan mengapa pula bunyi-bunyi bahasa disusun dengan
cara tertentu dalam setiap bahasa. Dengan sifat arbitrer ini, bahasa akan
menjadi bersifat konvensional, artinya sistem suatu bahasa akan
bergantung pada konvensi masyarakat pemakai bahasa itu.
Sifat bahasa yang lain adalah bahwa bahasa itu sistematik, artinya
bahwa bahasa merupakan kumpulan sistem-sistem yang memiliki pola
yang konsisten. Dengan sifat sistematis inilah orang dapat mempelajari
bahasanya sendiri maupun bahasaya orang lain (Francis, 1954: 20). Masih
banyak sifat-sifat alami bahasa yang lain sebagaimana dipaparkan oleh
beberapa ahli, dan pengajar bahasa (asing) pasti dan harus menyadari sifatsifat alami bahasa tersebut agar proses pengajaran menjadi lebih efektif.
Bahasa Inggris merupakan bahasa asing di Indonesia yang diajarkan
pada semua tingkat pendidikan. Berdasarkan pada sifat-sifat alami bahasa
sebagaimana dipaparkan di atas, dalam pengajaran bahasa Inggris perlu
memperhatikan hal-hal seperti: pertama,perbedaan sistem/struktur bahasa
Inggris sebagai bahasa target dan sistem bahasa Indonesia sebagai
bahasa sumber, artinya bahwa ketika pembelajar memulai belajar bahasa
Inggris, mereka sudah memiliki bahasa ibu atau bahasa Indonesia. Dalam
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dalam pembelajaran bahasa target, yang mengakibatkan terjadinya
interferensi antar sistem bahasa (Richards, 1980: 5). Interferensi tersebut
terjadi karena pembelajar melakukan transfer bahasa, dari sistem bahasa
sumber ke dalam pemakaian bahasa target. Transfer bahasa merupakan
gejala yang paling dominan dalam proses pembelajaran bahasa asing yang
tidak akan dijumpai pada pembelajaran bahasa pertama.
Kedua,

jarak sosial yang terdiri dari faktor-faktor yang terkait

dengan hubungan pembelajar dengan kultur pemakai bahasa target.
Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah: dominasi sosial ekonomi,
apakah di antara masyarakat bahasa sumber dan masyarakat bahasa target
terdapat dominasi secara sosial maupun ekonomi?

Tingkat hubungan

pembelajar dengan masyarakat bahasa target, apakah pembelajar hidup di
tengah-tengah masyarakat bahasa target, pembelajar berada di antara
orang-orang pemakai bahasa target, atau pembelajar benar-benar berada di
luar lingkungan pemakai bahasa target? Kongruensi cultural, apakah
masyarakat bahasa sumber dengan masyarakat bahasa target memiliki
kesamaan secara sosial maupun ekonomi, misalnya kesamaan agama,
sejarah dan sebagainya? Lama pembelajar berada di antara masyarakat
pemakai bahasa target (Johnson, 2001: 101).
Ketiga,

jarak psikologis dalam pemakaian bahasa target oleh

pembelajar, di antaranya: “language shock” ketika ia tidak dapat
menemukan istilah yang paling sesuai untuk mewakili pikirannya ketika
menggunakan bahasa target; “cultural shock” terjadi ketika pembelajar
tidak dapat menyesuaikan diri dengan kondisi kultur masyarakat bahasa
target.
Keempat, kompetensi sosiolinguistik yang berkaitan dengan
panfsiran yang berbeda terhadap suatu ekspresi/kalimat tertentu oleh
pembelajar dan penutur asli. Misalnya, ekspresi “How are you?” sebagai
sapaan yang sopan dapat saja ditafsirkan berbeda dan dijawab dengan
“How am I in regard to what? My health, my finance, my work, my peace
commit
to userberasal dari dua masyarakat yang
of mind, or…?” hanya karena
mereka

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
34

berbeda. Kemudian ditanggapi kembali dengan rasa jengkel, “Look! I was
just trying to be polite, Frankly, I don’t give a damn on how you are”.
Contoh lain adalah di kebanyakan bahasa Asia Tenggara yang menyapa
dengan pertanyaan, misalnya, “Mau ke mana?” (Indonesia); ketika mereka
menggunakan bahasa Inggris akan mengatakan, “Where are you going?”
yang bagi penutur asli bahasa Inggris merupakan pertanyaan yang tidak
sopan, apalagi di antara mereka tidak punya kepentingan yang sama
(Johnson, 2001: 31).
Menurut Hudelson (1998: 18) pembelajaran bahasa asing/ kedua
memiliki proses yang unik, tidak sama dengan proses pembelajaran bahasa
ibu. Proses tersebut meliputi tiga tahapan penting, yaitu: pertama,proses
mengingat bagian-bagian dari seuruh struktur yang ada. Pada tahap ini,
pembelajar akan mengingat bagian-bagian struktur kalimat bahasa target
berupa frasa yang biasa atau paling sering digunakan dalam praktik seharihari, atau yang paling sering diberikan oleh pengajar dalam pengajaran di
dalam kelas. Bagian-bagian kalimat tersebut akan diingat dan digunakan
oleh

pembelajar

dilakukannya,

dalam

meskipun

praktik

berbahasa

kadang-kadang

(bahasa

pembelajar

asing)

yang

sendiri

tidak

mengetahui arti kata atau frasa yang sebenarnya, penggunaan kata atau
frasa tersebut tidak tepat sebagaimana yang dimaksud penutur asli. Proses
pembelajaran ini dilakukan secara otomatis dengan melihat model
mengunakan kata atau frasa tersebut.
Kedua,proses pembelajaran yang sudah menunjukkan adanya
kesadaran/pemahaman atas tatabahasa sebagaimana diajarkan pada
pembelajaran formal. Pada tahap ini pembelajaran akan menerapkan
tatabahasa yang diketahuinya untuk menghasilkan kalimat-klimat yang
dibutuhkan untuk mengungkapkan ide-ide yang dimilikinya. Pengetahuan
ini lebih banyak berkaitan dengan kemampuan metalinguistik yang
menyangkut pengolahan data linguistik dalam pikiran untuk menerapkan
bahasa. Proses ini akan menghasilkan bahasa yang tidak terlalu jauh
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dikembangkan dalam tahap ini dapatanya diawali dengan instruksiinstruksi formal.
Ketiga, proses pembelajaran pada tahap ini lebih sesuai disebut
sebagai proses akuisisi bahasa. Pembelajar akan melalui langkah-langkah
pembelajaran bahasa asing yang sama dengan penutur asli mempelajari
bahasa ibunya. Proses pembelajaran tersebut mencerminkan pengetahuan
dan kemampuan berbahasa yang bersifat implisit dengan menerapkannya
dalam konteks autentik. Bahasa yang dihasilkan dalam tahapan ini ditandai
dengan kebermaknaan dari setiap kalimat yang dihasilkannya meskipun
tetap masih ada penggunaan tatabahasa yang salah, namun kesalahan
tatabahasa tersebut tidak menganggu kebermaknaan komunikasi yang
dilakukanya. Kemampuan berbahasa pada tahap ini terbentuk melalui
proses yang alami di mana kesalahan-kesalahan gramatikal merupakan hal
yang tidak dapat dihindari oleh pembelajar sebagai tahapan menuju
kemampuan berbahasa yang diharapkan (Hudelson, 1998: 18).
Keberhasilan pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing,
tidak hanya dijamin oleh penguasaan sruktur korpus bahasa Inggris saja,
namun juga kebermanaan serta seluruh nilai yang terkait dengan
pemakaian bahasa Inggris sebagaimana digunakan oleh penutur aslinya.
3. Perkembangan Metode Pengajaran Bahasa Inggris
a. Model Pengajaran

Model diartikan sebagai bentuk representasi akurat, sebagi proses
aktual yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang mencoba
bertindak berdasarkan model itu. Hal itu merupakan interpretasi atas
hasil observasi dan pengukuran yang diperoleh dari beberapa sistem
(Mill, 1989: 4). Dalam proses belajar mengajar, model merupakan
pengaturan lingkungan yang memungkinkan pembelajar berinteraksi
dan belajar untuk memahami (study how to learn) (Joyce, 2000: 13).
Dengan demikian model mengajar adalah rencana atau pola yang
digunakan dalam menyusun kurikulum, mengatur materi pembelajaran,
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pengajaran. Upaya untuk merumuskan model yang tepat bukanlah suatu
pekerjaan yang mudah, karena memerlukan pemahaman yang medalam
mengenai materi yang akan diberikan serta metode mengajar yang
dikuasai.
Perumusan model bertujuan untuk: (1) memberikan gambaran
kerja sistem untuk suatu periode tertentu, dan di dalamnya secara
implisit terdapat seperangkat aturan untuk melaksanakan perubahan; (2)
memberikan gambaran tentang fenomena tertentu menurut perbedaan
waktu atau menghasilkan seperangkat aturan yang bernilai bagi
keteraturan sebuah sistem; (3) menyajikan data dan format yang
sederhana untuk realita yang kompleks.
Berdasarkan pada orientasi yangdimiliki oleh manusia dan cara
yang dilakukan untuk belajar, model pembelajaran dibagi menjadi
empat kelompok, yaitu: model pemrosesan informasi (processing
information model), model pribadi (personal model), model intraksi
sosial (sosial interaction model), dan model perilaku (behavioral
model) (Joyce, 2000: 14). Model pemrosesan informasi terdiri dari
model-model pembelajaran yang menjelaskan bagaimana cara individu
memberi respon terhadap stimulus yang datang dari lingkungan. Dalam
model

ini,

pembelajaran

dilakukan

dengan

langkah-langkah:

mengorganisasikan data, memformulasikan masalah, membangun
konsep dan rencana pemecahan masalah, dan penggunaan simbul verbal
dan non-verbal. Model yang tergolong dalam model pemrosesan
informasi adalah inductive thinking (classification-oriented, concept
attainment, scientific inquiry dan inquiry training).
Model pribadiberorientasi pada perkembangan individu. Dalam
pelaksanaannya model ini lebih menekankan pada upaya untuk
membantu individu membentuk dan mengorganisasikan realita yang
unik serta lebih memperhatikan kehidupan emosional pembelajar.
Proses pengajaran ditekankan pada upaya menolong pembelajar dalam
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produktif dengan lingkungannya. Model yang tergolong dalam
kelompok model pribadi adalahnon directive teaching dan enhanching
self-esteem.
Model interaksi sosial mengutamakan hubungan individu dengan
masyarakat atau orang lain, dan memusatkan perhatiannya pada proses
di mana realita yang ada dipandang sebagai negosiasi sosial. Prioritas
utama dari model ini adalah kecakapan individu dalam berhubungan
dengan orang lain. Model mengajar yang tergolong dalam kelompok ini
adalah partner in learning, structured inquiry, group investigation, role
playing.
Model mengajar perilakudibangun atas dasar kerangka teori
perilaku. Salah satu cirinya adalah kecenderungan untuk memecahkan
tugas belajar menjadi sejumlah perilaku yang kecil-kecil dan berurutan
serta dapat terukur. Belajar dipandang sebagai sesuatu yang tidak
menyeluruh, tetapi diuraikan dalam langkah-langkah yang konkrit dan
dapat diamati. Mengajar berarti mengusahakan terjadinya perbuatan
dalam perilaku pembelajar, dan perubahan tersebut harus teramati.
Model pengajaran yang termasuk dalam model ini adalah mastery
learning, direct instruction, simulation, sosial learning, programmed
schedule (Joyce, 2000: 15-28).
b. Metode Pengajaran Bahasa Inggris

Bahasa merupakan salah satu bagian penting di dalam masyarakat
dan bermasyarakat, bahkan bahasa tidak dapat dipisahkan dari
masyarakat. Di mana ada masyarakat, maka di situ akan ada bahasa,
dan sebaliknya di mana ada bahasa di situ pasti ada masyarakat bahasa
yang menggunakannya sebagai alat berinteraksi (Trudgil, 1982). Jika
dikaji lebih mendalam, komponen-komponen dari masyarakat di
antaranya adalah adanya sekumpulan orang, yang menduduki suatu
areal tertentu, memiliki kultur yang sama, menjunjung nilai-nilai dan
norma-norma yang sama, serta saling berinteraksi (Holmes, 2001).
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bahasa, sehingga jelaslah bahwa bahasa merupakan bagian yang sangat
penting dari masyarakat. Tidak dapat dibayangkan jika suatu
masyarakat tidak memiliki bahasa, maka namanya bukan masyarakat.
Interaksi merupakan sifat dasar yang dimiliki oleh setiap manusia
di dalam masyarakatnya, dan bahasa menjadi satu sarana terpenting
untuk terjadinya sebuah interaksi tersebut. Namun kita semua juga
mengerti bahwa tidak semua orang di seluruh dunia menggunakan satu
bahasa yang sama. Agar proses interaksi di antara masyarakat yang
memiliki bahasa yang berbeda tetap berjalan dengan baik, maka di
antara mereka perlu sebuah pemahaman atau kesepakatan mengenai
makna dalam bahasa yang mereka gunakan (Hymes, 1987). Hal inilah
yang menjadikan dasar perlunya sebuah pengajaran dan atau
pembelajaran

bahasa

di

dalam

masyarakat.

Apapun

yang

dikomunikasikan di antara anggota masyarakat, komunikasi antar
anggota masyarakat tersebut, terutama yang memiliki perbedaan
bahasa, akan menjadi lancar ketika di dalam masyarakat tersebut telah
terjadi proses pembelajaran bahasa yang dilakukan secara formal
maupun informal.
Dari dasar pemikiran sebagaimana disampaikan di atas,
pengajaran bahasa menjadi salah satu bidang terpenting yang dibahas
dalam perkembangan ilmu pengetahuan, utamanya bidang pengajaran.
Ilmu pengetahuan sendiri diajarkan dengan menggunakan bahasa, tidak
heran bahwa teori-teori yang berkaitan dengan bahasa dan pengajaran
bahasa

juga

berkembang

sejalan

dengan

perkembangan

ilmu

pengetahuan serta peradaban manusia. Perkembangan teori bahasa dan
pengajaran bahasa tersebut memiliki sejarah tersendiri di dalam
khasanah ilmu yang berkembang di dunia (Richards, 2001). Hal itu
dapat dikaji melalui perubahan-perubahan yang terjadi dalam teori yang
berkaitan dengan pengajaran bahasa.
Kemajuan demi kemajuan yang dicapai oleh teori bahasa
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teori pengajaran bahasa, bahkan dapat dikatakan bahwa teori bahasa
tersebut menjadi dasar filosofis dari teori pengajaran bahasa. Dengan
demikian teori bahasa yang berkembang pada suatu era tertentu akan
tercermin atau mempengaruhi teori pembelajaran bahasa pada era
tersebut (Oliva, 1982). Misalnya, perkembangan teori linguistik
struktural pada tahun 1920-an sampai dengan tahun 1970-an
berpengaruh sangat kuat terhadap teori pengajaran bahasa seperti
metode audiolingual, grammar translation method.
Teori linguistik struktural tersebut melihat bahwa bahasa
merupakan suatu struktur kata-kata yang memiliki keberaturan, dan
mempelajari bahasa artinya mempelajari struktur bahasa tersebut
(Richards, 2001). Perkembangan teori linguistik berikutnya pada tahun
1970-an sampai sekarang yang dimulai oleh Chomsky. Chomsky
mengatakan bahwa bahasa tidak sekedar struktur korpus sebagaimana
dikemukakan oleh para strukturalis, namun lebih merupakan struktur
batin yang mendasari kemampuan berbahasa secara keseluruhan
(Aitchison,

1984).

Kemudian

teori

sosiolinguistik

Hymes

menyempurnakan dasar-dasar teori Chomsky mengenai kemampuan
berbahasa

melalui

konsep

communicative

competence.

Hymes

menyatakan bahwa kompetensi bahasa seseorang ditandai dengan
pengetahuan yang menyeluruh mengenai sistem bahasa yang dimaksud,
termasuk penggunaannya dalam komunikasi riil (Hymes, 1979).
Konsep communicative competence yang disampaikan oleh
Hymes tersebut mempengaruhi perkembangan teori pengajaran bahasa
sampai sekarang, dengan munculnya metode-metode pengajaran bahasa
seperti:

Communicative

approach,

competency-based

language

teaching, dan sebagainya. Dalam perkembangan selanjutnya, ranah
pengajaran

termasuk

pengajaran

bahasa

dipengaruhi

oleh

perkembangan ilmu filsafat konstruktifisme dengan dihasilkannya
pendekatan pengajaran yang konstruktivis seperti contextual teaching
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c. Perkembangan Pengajaran Bahasa Inggris

Pengajaran bahasa menjadi sebuah profesi baru dimulai sejak
abad ke-20. Secara keseluruhan dasar-dasar pengajaran bahasa yang ada
pada saat ini dikembangkan mulai pada awal abad ke-20, ketika teoriteori linguistik terapan berupaya untuk mengembangkan prinsip-prinsip
dan prosedur-prosedur perencaan metode dan materi pembelajaran
melalui pengkajian secara linguistis dan psikologis agar mendapatkan
metode pembelajaran yang paling efektif. Pengajaran bahasa pada abad
ke-20 diwarnai dengan adanya perubahan-perubahan dan inovasi serta
dengan perkembangan ideologi-ideologi pengajaran yang kadangkadang justru saling bersaing (Richards, 2001). Tidak jarang pula
bahwa perubahan-perubahan yang terjadi di dalam pendekatan
pengajaran bahasa diawali dengan masukan yang diperoleh dari
perubahan metode pengajaran. Konsep metode pembelajaran, yang
dikembangkan oleh linguis dan praktisi memiliki kekuatan yang sangat
besar dalam proses pengembangan metode pembelajaran yang paling
tepat pada era abad ke-20 ini.
Berkaitan dengan trend sebagaimana disebutkan di atas,
pengajaran bahasa memiliki sejarahnya sendiri dalam hal bentuk-bentuk
perubahan sesuai dengan perkembangan teori linguistik dan linguistik
terapan tersebut. Perubahan yang paling menonjol dalam metode
pembelajaran bahasa nampak pada orientasi dari metode-metode terkait
– dari metode pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan
membaca menuju kemampuan berbicara atau berkomunikasi secara
wajar.
Lebih dari 60% penduduk dunia saat ini adalah multilingual
(Richards, 2001). Dari berbagai sudut pandang, multilingual tidak
dianggap sebagai sebuah perkecualian, namun lebih dilihat sebagai
norma. Dengan demikian sangatlah wajar jika pengajaran dan
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dianggap penting oleh masyarakat luas. Misalnya saat ini tidak dapat
dipungkiri bahwa bahasa Inggris menjadi satu bahasa yang paling
banyak dipelajari oleh penduduk dunia, yang tentunya karena fungsifungsi yang dimiliki oleh bahasa Inggris tersebut dikatakan penting oleh
mereka. Namun dulu, sekitar 500 tahun yang lalu, bahasa Latinlah yang
memiliki peran yang dominan karena fungsinya yang kuat di bidang
pendidikan, perdagangan, agama, dan pemerintahan utamanya di Barat.
Mulai abad ke-16, bahasa-bahasa Eropa seperti Perancis, Italia, dan
Inggris mulai menggeser peran bahasa Latin dalam domain-domain
tersebut, yang akhirnya bahasa Latin benar-benar digeser oleh bahasa
Eropa yang lain.
Ketika bahasa-bahasa modern tersebut memasuki kurikulum di
sekolah-sekolah di Eropa pada abad ke-18, bahasa-bahasa itu diajarkan
di sekolah-sekolah dengan menggunakan prosedur dan teknik yang
sama dengan prosedur dan teknik pengajaran bahasa Latin pada saat
itu. Banyak buku teks pengajaran bahasa yang memuat pernyataanpernyataan yang abstrak mengenai aturan gramatikal, daftar kosa kata,
dan kalimat-kalimat yang harus diterjemahkan. Menggunakan bahasa
kedua atau bahasa asing dalam percakapan bukanlah tujuan dari
pembelajaran dan pengajaran bahasa, dan praktik secara oral bagi
pembelajar hanya terbatas pada membaca dengan keras kalimat-kalimat
yang telah mereka terjemahkan. Kalimat-kalimat yang diberikan kepada
pembelajar juga hanya untuk tujuan memberikan ilustrasi mengenai
sistem-sistem gramatikal bahasa yang sedang dipelajari yang berakibat
pada kebosanan. Hal ini karena tidak ada hubungannya sama sekali
dengan komunikasi secara riil.
Para penyusun buku-buku teks pada abad ke-19 berorientasi
pada kodifikasi terhadap bahasa asing menjadi aturan yang dibekukan
(frozen rules)

dari morfologi dan sintaksis untuk dijelaskan pada

pembelajar dan diingat setiap saat. Aktivitas lisan dikurangi sampai
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yang disusunsecara random akan menjadi lampiran dari setiap aturanaturan yang

telah disampaikan. Contoh buku yang paling banyak

dikenal pada abad ini adalah buku yang diterbitkan oleh Seidenstüker
dan Plötz, yang membagi buku teks tersebut menjadi dua bagian:
bagian pertama memberikan aturan-atruan gramatikal bahasa Perancis
dan bagian kedua memberikan contoh-contoh bahasa Perancis untuk
diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman atau kalimat-kalimat bahasa
Jerman untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis. Selanjutnya
pendekatan pembelajaran seperti itu disebut sebagai grammartranslation method.
Pada pertengahan paroh kedua abad ke-19, banyak muncul
kecaman yang ditujukan pada grammar-translation methoddi seantero
Eropa yang mereka namakan sebagai gerakan reformasi, yang menuntut
adanya metode-metode yang baru dalam pembelajaran dan pengajaran
bahasa asing yang memicu banyak kotroversi yang berkelanjutan
bahkan sampai sekarang.
Menjelang pertengahan abad ke-19 banyak faktor yang
mempertanyakan dan bahkan menolak cara-cara sebagaimana dilakukan
dalam grammar-translation method. Semakin banyaknya kesempatan
untuk berkomunikasi antara anggota masyarakat Eropa tuntutan
terhadap penguasaan bahasa asing menjadi semakin bertambah.
Mulanya, kondisi semacam ini menjadikan pasar tersendiri bagi bukubuku percakapan yang dapat digunakan untuk belajar bahasa secara
mandiri, namun para pakar pengajaran bahasa juga mencurahkan
perhatiannya melihat kenyataan bahwa bahasa modern perlu diajarkan
di sekolah. Namun demikian, pendapat tentang kegagalan sistem dalam
memenuhi tanggungjawabnya terhadap publik semakin berkembang. Di
Jerman, Inggris, Perancis dan beberapa negara Eropa lainnya
dikembangkan pendekatan baru berkenaan dengan pengajaran bahasa
oleh pakar pengajaran bahasa secara individu.
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Frenchman C. Marcel (1793 - 1896) yang sering disebut sebagai
model pembelajaran bahasa anak, menekankan pentingnya makna
dalam pembelajaran bahasa, yang menyatakan bahwa kemampuan
membaca harus didahulukan sebelaum keterampilan yang lain, serta
berusaha keras untuk memasukkan pembelajaran dalam kerangka
sistem pendidikan yang lebih luas. Englishman T. Prendergast (1806 –
1886) merupakan penemu pertama bahwa anak menggunakan petunjuk
kontekstual dan situasional untuk menginterpretasikan makna ujaran
dan bahwa mereka mengingat frasa-frasa dan rutinitas berbahasa lisan.
Ia adalah orang pertama yang merancang ‘silabus struktural’ dengan
menyarankan bahwa pembelajar seharusnya diberi pola struktur dasar
yang ada dalam bahasa itu. Frenchman F. Gouin lebih dikenalsebagai
tokoh reformasi pada era pertengahan abad ke-19. Gouin menekankan
perlunya untuk menyajikan item-item pengajaran yang baru dalam
suatu konteks yang membuat makna menjadi jelas, serta penggunaan
isyarat dan gerakan untuk memperjelas makna merupakan bagian dari
pendekatan dan metode pengajaran bahasa yang kemudian disebut
sebagai situational language teaching dan total physical response.
Para pakar bahasa ‘individual’ tersebut di atas kurang
mendapatkan tempat yang memadai di dalam sistem pendidikan yang
lebih luas, sehingga sosialisasi metode dan pendekatan mereka juga
kurang efektif dalam hal diseminasi teori, penerimaan dari masyarakat,
serta implementasinya dalam sistem pendidikan. Mereka menulis pada
suatu waktu ketika belum ada struktur organisasi yang mantap dalam
profesi

pengajaran

bahasa

yang

dapat

digunakan

untuk

mengembangkan teori tersebut dalam pergerakan pendidikan. Kondisi
seperti ini akhirnya berubah pada akhir abad ke-19 ketika reformasi
pengajaran bahasa dan linguistik bersatu. Pada saat ini, pengajar ahli
dan

linguist

bersama-sama

menaruh

kepeduliannya

terhadap

pengembangan pendekatan pengajaran bahasa, yang sering disebut
commitpengajaran
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Pergerakan reformasi dimulaimeneruskan pendahulunya yang
dikatakan gagal berkembang, Wilhelm Viëtor di Jerman dan Paul Passy
di Perancis memulai kepemimpinannya dalam memberikan wadah bagi
reformis untuk memberikan pendapt-pendapatnya dengan tingkat
kredibilitas dan penerimaan masyarakat yang lebih tinggi. Disiplin
ilmulinguistik mulai dikembangkan. Fonetik kajian dan deskripsi ilmiah
mengenai sistem bunyi bahasa ditemukan, yang memberikan kajian
mendalam tentang proses pengucapan bahasa. Para linguis lebih
menekankan kajiannya pada ucapan daripada penulisan kata-kata
bahasa, sebagai bentuk bahasa yang utama. The International Phonetic
Association(IPA) yang didirikan pada tahun 1886 dirancang sedemikian
rupa agar mampu mendeskripsikan semua bunyi dalam setiap bahasa.
Salah satu tujuan utama dari asosiasi tersebut adalah untuk
mengambangkan pengajaran bahasa-bahasa modern. Asosiasi tersebut
menyarankan: pengkajian pada bahasa lisan, pelatihan fonetik untuk
menghasilkan ucapan yang benar, penggunaan teks percakapan,
pendekatan induktif pengajaran grammar, mengajarkan makna baru
dalam bahasa target.
Prinsip-prinsip tersebut digunakan sebagai landasan di dalam
pendekatan pengajaran bahasa yang mendasarkan pada pendekatan
ilmiah terhadap pengkajian bahasa dan pengajaran bahasa. Prinsipprinsip kajian ilmiah terhadap bahasa dan pembelajaran bahasa tersebut
merupakan awal dari perkembangan linguistik terapan-cabangkajian
bahasa yang menekankan pada kajian ilmiah terhadap bahasa kedua dan
bahasa asing serta pembelajarannya. Sejalan dengan prisip-prinsip
tersebut, berkembang suatu prinsip pembelajaran dan pengajaran bahasa
berdasarkan prinsip naturalistik, yang kemudian disebut sebagai metode
natural

sebagai

dasar

pengembangan

direct

method.

Direct

methodmerupakan metode pengajaran bahasa kedua atau asing dengan
cara

menunjukkan

secara langsung pada pembelajar praktik
commitwajar
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Kemudian pada tahun 1920-an dan 1930-an disusul munculnya metode
pengajaran bahasa yang mendasarkan pada teori linguistik yaitu
audiolingual di Amerika dan oral approach atau situational language
teaching di Inggris.
Periode yang paling aktif dalam sejarah perkembangan metode
dan pendekatan pengajaran bahasa adalah pada kurun waktu 1950-an
sampai dengan 1980-an.Pada kurun waktu 1950 sampai dengan 1960
menunjukkan perkembangan audiolingual methoddan situational
method, yang kedua-duanya menekankan prinsip communicative
approach. Selama kurun waktu tersebut juga berkembang silent way,
natural approach, dan total phisical response. Pada tahun 1990-an
pendekatan

pengajaran

bahasa

diwarnai

dengan

content-based

instruction dan task-based language teachingserta muncul pergerakan
pendekatan

pengajaran

bahasa

baru

seperti

competency-based

instruction yang menekankan pada hasil belajar daripada metode
pembelajaran. Beberapa pendekatan yang lain juga muncul seperti
cooperative learning, whole language approach, dan multiple
intelligences, yang semula dikembangkan untuk pendidikan umum,
telah diterapkan pada setting bahasa kedua. Namun demikian menjelang
tahun 1990-an banyak di antara linguis dan pengajar bahasa yang mulai
meninggalkan kepercayaan bahwa metode dan pendekatan yang terbaru
akan selalu menjadi solusi bagi permasalahan pembelajaran bahasa.
Nyatanya banyak cara yang digunakan untuk memahami pembelajaran
bahasa yang diwarnai oleh prinsip-prinsip yang kemudian disebut
sebagai era pasca-motode.
Di Indonesia, sistem pendidikan nasional yang diberlakukan
juga mengikuti perkembangan seperti tersebut di atas, yang pada
dasarnya terbagi dalam dua kurun waktu, yaitu pada kurun waktu
sampai tahun 1970-an dan kurun waktu 1980-an sampai sekarang.
Kedua kurun waktu tersebut diimplementasikan secara riil dalam
user kurikulum 1974, yang diwarnai
kurikulum yang berlakucommit
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dengan teori linguistik struktural; dan kurikulum 1984, 1994, 2004 yang
diwarnai oleh teori sosiolinguistik. Dengan demikian, tampak adanya
relevansi antara perkembangan teori linguistik secara global dengan
perkembangan metode dan pendekatan pengajaran bahasa secara global
maupun nasional.
d. Jenis-jenis Pendekatan Pengajaran Bahasa Inggris

Perkembangan teori linguistik yang terjadi di dunia memiliki
pengaruh atau sumbangan terhadap pembelajaran dan pengajaran
bahasa secara langsung, di mana teori-teori linguistik digunakan
sebagai landasan filosofis suatu pendekatan atau metode pembelajaran
dan pengajaran bahasa. Di Indonesia, pengaruh tersebut tampak pada
kurikulum yang terbagi dalam dua kurun waktu, yaitu kurun waktu
sampai tahun 1970-an dengan kurikulum 1974 dan kurun waktu 1980an sampai sekarang dengan kurikulum 1984, 1994, dan 2004. Kurun
waktu yang pertama dipengaruhi oleh teori linguistik struktural yang
melihat bahasa sebagai sekumpulan sistem atau aturan. Sehingga jika
orang akan mempelajari bahasa tertentu harus mengerti ‘grammar’dari
bahasa yang bersangkutan. Sedangkan kurun waktu kedua dipengaruhi
oleh teori sosiolinguistik, yang melihat bahasa yang berfungsi sebagai
alat komunikasi antara anggota masyarakat. Akibatnya, metode atau
pendekatan yang digunakan juga berbeda.
1) Pengaruh Linguistik Struktural dalam Pengajaran Bahasa
(Inggris)
Dalam kurikulum 1974, pengajaran (bahasa) didasarkan pada
pendekatan struktural yang memandang bahasa adalah sekumpulan
aturan atau struktur. Metode-metode pengajaran bahasa (Inggris)
yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran di
antaranya adalah: audiolingual method dan oral approach. Di
Indonesia, pengaruh yang paling kuat berasal dari audiolingual
method, yang didasarkan pada teori linguistik struktural sebagaimana
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dipaparkan pada bab 3 di atas digabungkan dengan teori
behavioristik. Implementasi dari metode tersebut meliputi:
a) pembelajaran bahasa asing pada dasarnya merupakan proses
mekanik sebuah kedapataan (habit), pembelajar didapatakan
untuk menggunakan struktur yang benar melalui drill terus
menerus;
b) materi disajikan dalam bentuk lisan sebelum dikenalkan dengan
bentuk tertulisnya, sebagaimana yang dilakukan melalui oral
approach;
c) pola struktur akan menjadikan sebuah model baku untuk
menerapkan

bahasa

dalam

komunikasi,

sehingga

struktur/grammar harus akurat;
d) makna dikaji dalam lingkup struktur yang diberikan.
Tujuan instruksional metode ini adalah: kemampuan dalam
listening comprehension, pengucapan yang akurat, pemahaman
bentuk tulisan, serta kemampuan untuk membuat bentuk-bentuk
bahasa yang serupa dengan yang sudah diajarkan. Keberhasilan
pembelajaran diukur dengan kemampuan untuk menirukan native
speaker berbicara dengan bahasa tersebut(Richards, 2001). Silabi
meliputi: (1) silabuslinguistik: fonologi (pengucapan dalam berbagai
kombinasi bunyi);(2) morfologi (perubahan bentuk kata karena
proses morfologis);(3) sitaksis (pola, agreement, dan fungsi).
Langkah-langkah aktivitas pembelajaran meliputi:
a) repetisi (pengulangan);
b) infleksi (misalnya: penanda tenses, plural, dan orang ketiga
tunggal);
c) penggantian (substitusi kata yang memiliki fungsi sama, tanpa
memperhatikan makna secara mendalam);
d) pernyataan ulang (kalimat sinonim);
e) melengkapi (mengisi constituent yang sengaja dikosongkan);
commiturutan
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g) ekspansi (perluasan bentuk dengan struktur modifikasi);
h) kontraksi (peringkasan bentuk);
i) transformasi (bentuk kalimat: afirmatif, negatif, pasif, dan
modalitas);
j) integrasi (penggabungan dua atau lebih kalimat menjadi satu);
k) rejoinder (memberikan respon atas satu remark);
l) restorasi (perluasan kalimat dengan penambahan kata);
Fungsi pembelajar adalah reaktif yang hanya menerimadan
merespon apa yang diberikan oleh pengajar. Sedangkan fungsi
pengajar

adalah

aktif

dan

menjadi

pusat

semua

kegiatan

pembelajaran di kelas.
2) Pengaruh Konsep Sosiolinguistik dan Pragmatik dalam Pengajaran Bahasa
Sebagaimana dijelaskan terdahulu, banyak teori linguistik
yang memberikan sumbangan terhadap pengajaran bahasa di dunia
maupun di negeri ini. Pada kurun waktu 1920-an sampai pada tahun
1970-an banyak pengaruh linguistik struktural pada pengajaran
bahasa. Baru pada tahun 1970-an sampai sekarang pengaruh
berkembangnya teori sosiolinguistik tampak pada pengajaran bahasa.
Cognitive code yang disampaikan oleh Chomsky, yang kemudian
disempurnakan oleh Dell Hymes dengan konsepnya communicative
competence memberikan corak dan warna baru pada pengajaran
bahasa di dunia. Sejak saat itu sampai sekarang berkembang
pendekatan-pendekatan dan metode-metode pembelajaran bahasa
yang mengacu pada prinsip communicative competence sebagaimana
disampaikan Dell Hymes, sedangkan pendekatan pembelajaran
bahasa yang mengacu pada teori linguistik struktural mulai banyak
ditinggalkan. Berikut adalah beberapa pendekatan dan metode
pembelajaran bahasa yang dijiwai oleh teori sosiolinguistik.
Competency-Based Language Teaching(CBLT)diawali pada
commit to user
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berbahasa yang beorientasi pada pekerjaan dan pertahanan hidup
yang diperuntukkan bagi pembelajar dewasa (Richards, 2001: 141).
CBLT medasarkan filosofinya pada perspektif fungsional dan
interaksional bahasa secara alami. Metode pembelajaran bahasa ini
disusun berdasarkan communicative competence dan berusaha untuk
mengembangkan kemampuan berbahasa secara fungsional. Dalam
banyak hal CBLT memiliki kesamaan ciri dengan communicative
language teaching.
Communicative

language

teachingsebagai

tanggapan

terhadap Chomsky dalam bukunya Syntactic Structure (1957) yang
menyebutkan adanya “kreativitas’ dalam penggunaan bahasa oleh
pemakainya, maka banyak pendapat yang muncul bahwa metodemetode pengajaran bahasa yang menggunakan teori linguistik
struktural sebagai landasan filosofisnya tidak lagi layak untuk
diteruskan. Diawali dengan teori Dell Hymes (1987) mengenai
communicative competence, bahasa dilihat sebagai alat komunikasi,
sehingga kemampuan berbahasa dilihat dari kemampuan seseorang
untuk menggunakannya dalam komunikasi. Menurut Hymes,
komptensi komunikatif meliputi keseluruhan pemahaman tentang
sistem bahasa, beserta penerapannya dalam komunikasi riil
(Richards, 2001:159). Sedangkan menurut Chomsky, competence
diartikan sebagai struktur batin yang mendasari komunikasi dengan
menggunakan kalimat yang tak terhitung jumlahnya (Aitchison,
1976). Dalam penerapannya, pendapat Hymes digunakan sebagai
landasan filosofis dari communicative language teaching.
Communicative

language

teaching

menekankan

pembelajaran bahasa dari dimensi komunikasi. Prinsip-prinsip
komunikasi yang dimaksudkan dalam model pembelajaran ini
meliputi: (1) aktivitasyang melibatkan komunikasi riil sebagai objek
pembelajaran;(2)task principle, yaitu aktivitas yang menggunakan
committugas
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pembelajaran; (3) prinsip kebermaknaan, bahasa yang bermakna
bagi pembelajar merupakan objek pembelajaran. Akibatnya aktivitas
pembelajarandipilih

sesuai

dengan

tingkatan

sejauh

mana

pembelajardapat telibat di dalam penggunaan bahasa yang bermakna
dan autentik. Selanjutnya, communicative language teaching sering
diterapkan sebagai communicative approach(Savignon, 1983).
Natural

approachhampir

sama

dengan

communicative

approach, yaitu melihat bahasa sebagai alat komunikasi yang wajar.
Dalam

penerapannya

sebagai

metode pembelajaran,

natural

approachmenekankan prinsip naturalistik yang lebih banyak
mengedepankan keterlibatan (exposure) dalam bahasa target.
Keterlibatan secara langsung dalam pemakaian bahasa target secara
natural

akan

memungkinkan

terjadinya pemerolehan

bahasa

(language acquisition) (Richards, 2001: 179). Prinsip dari natural
approach adalah pengembangan kompetensi bahasa target dengan
proses ‘akuisisi’ bahasa secara natural.
Cooperative language learningdilandasi atas pembelajaran
bahasa Born to Talk (Weeks, 1979). Bahasa sebagai objek
pembelajaran dilihat sebagai alat untuk melakukan interaksi sosial di
dalam masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia banyak
dilibatkan dalam percakapan (penggunaan bahasa) dalam kerangka
interaksi sosial. Sedangkan percakapan di antara anggota masyarakat
terikat oleh sebuah tatanan (aturan/nilai ) yang disepakati di antara
mereka (Richards, 2001: 193). Grammar (bentuk bahasa) akan
banyak bergantung dari nilai-nilai suatu masyarakat pada suatu saat
tertentu dan pada tempat tertentu.
Keempat metode pembelajaran bahasa tersebut merupakan
metode yang paling banyak dipakai dalam pembelajaran bahasa. Ada
beberapa metode pembelajaran bahasa yang lain yang mendasarkan
pada teori sosiolinguistik diantaranya: content-based language
to user
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demikian metode pembelajaran bahasa yang sekarang berkembang,
didasarkan pada teori sosiolinguistik dan meninggalkan (meskipun
tidak seluruhnya) prinsip-prinsip teori struktural.
Perubahan

metode-metode

pembelajaran

sebagaimana

dijelaskan di atas terjadi secara internasional. Di Indonesia sendiri,
perubahan seperti tersebut di atas juga terjadi. Perubahan tersebut
tercermin di dalam kurikulum yang diberlakukan secara nasional di
Indonesia. Kurikulum yang berlaku pada saat ini di Indonesia
dikembangkan berdasarkancommunicative approach, khusus untuk
pembelajaran bahasa, yang mendasarkan pada teori sosiolinguistik
sebagaimana dijelaskan pada sub-bab sebelumnya. Dilihat dari nama
kurikulum tersebut sudah memperlihatkan adanya pengaruh dari
teori sosiolinguistik di dalam kurikulum pengajaran (bahasa) di
Indonesia. Bahkan nama-nama dari kurikulum yang saat ini
diberlakukan diambil secara langsung dari nama metode-metode
pembelajaran yang berkembang pada era yang dipengaruhi oleh teori
sosiolinguistik tersebut.
Kurikulum pengajaran bahasa di Indonesia sudah barang
tentu

berada

dalam

kerangka

communicative

approach

ataukurikulum berbasis kompetensidengan pengaruh teori filsafat
konstruktivisme. Sub-bab ini secara khusus membahas konsepkonsep teori sosiolinguistik dan pragmatik yang secara langsung
maupun tidak langsung berpengaruh di dalam pembelajaran bahasa
di Indonesia. Berikut ini adalah pemaparan mengenai dasar-dasar
teori sosiolinguistik serta pragmatik yang diterapkan di dalam
pengajaran di semua tataran pendidikan di Indonesia.
a) Bahasa Sebagai Alat Komunikasi
Salah satu konsep sosiolinguistik yang menonjol adalah
bahwa bahasa, yang dalam hal ini digunakan sebagai objek belajar,
dilihat sebagai alat untuk berkomunikasi. Pada kurikulum pengajaran
to user 1974) bahasa dilihat sebagai
bahasa sebelumnyacommit
(kurikulum
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sekumpulan aturan (sistem), sehingga mempelajari bahasa dilakukan
dengan mempelajari struktur-struktur yang ada di dalam bahasa
target itu, mulai dari tata bunyi,

tata kata, tata kalimat dan

sebagainya. Hasil belajar bahasa pada masa-masa tersebut adalah
kemampuan untuk menggunakan tata bahasa yang baik dan benar
dilihat dari sisi tata bahasanya. Namun cara belajar dengan
pendekatan struktural semacam ini dinilai seringkali mengalami
kegagalan dalam komunikasi riil, di mana bahasa akan bervariasi
berdasarkan pada domain sosial atau speech event yang belaku pada
saat itu. Tata bahasa yang benar belum tentu komunikatif.
Di dalam kurikulum berbasis kompetensi, pendekatan yang
dipakai bukannya pendekatan struktural seperti tersebut di atas
namun pendekatan komunikatif. Bahasa dalam hal ini dilihat sebagai
alat

komunikasi

antara

anggota

masyarakat.

Sebagai

alat

komunikasi, bahasa akan digunakan oleh masyarakat bahasanya
dalam konteks yang berbeda-beda. Di dalam proses pembelajaran
bahasa, implikasi dari pendekatan sosiolinguistik tercermin di dalam
strategi pembelajaran yang digunakan, antara lain: pertama, aspekaspek keterampilan berbahasa (speaking, writing, listening, reading)
dipelajari secara simultan, tidak terpisah-pisah. Hal ini dilakukan
dengan menggunakan strategi belajar yang mendasarkan pada tema,
yang digunakan untuk mempelajari keempat keterampilan berbahasa
tersebut.
Kedua, tugas-tugas instruksional dikaitkan dengan fungsi
komunikatif bahasa secara riil. Untuk dapat mempelajarai bahasa
sesuai dengan fungsinya di dalam masyarakat secara riil, maka tema
dalam design instruksional diangkat dari kejadian nyata secara
topikal. Di dalam masyarakat terdapat banyak bidang yang menuntut
keahlian berbahasa secara khusus, dan berbeda dengan jenis kode
dari bidang yang lain. Dengan demikian tugas instruksional
commit to user
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didasarkan atas fungsi bahasa dalam bidang yang dimaksud, atau
disebut sebagai ‘task-based instruction’.
Ketiga, berkaitan dengan item kedua di atas, sumber-sumber
belajar bukan hanya buku teks yang diberikan oleh pengajar di
dalam kelas, melainkan sumber-sumber yang bersifat autentik, yaitu
yang didapatkan pada penggunaan bahasa secara nyata dalam
konteks tertentu (Mulyasa, 2004: 72). Materi autentik dapat berupa:
konteks riil, media masa, rekaman suatu kejadian yang memiliki
nilai sebagai materi instruksional.
Keempat,setting belajar yang tidak dibatasi oleh tembok
ruang kelas. Maksudnya adalah bahwa ruang kelas bukanlah satusatunya tempat untuk belajar bagi pembelajar, namun di mana saja
mereka dapat mendapatkan pengetahuan mengenai penggunaan
bahasa

dan

memahaminya

untuk

kepentingan

belajarnya.

Masyarakat merupakan kelas di mana pembelajardapat melakukan
proses pembelajaran, namun tentunya pembelajar juga harus dibekali
suatu metode dan keterampilan pembelajaran tertentu agar proses
pembelajaran tersebut dapat berlangsung dalam setting yang sangat
beragam.
b) Keterampilan Berbahasa Bersifat Menyeluruh
Prinsip pembelajaran bahasa yang menyeluruh ini diilhami
oleh konsep sosiolinguistik communicative competence yang
dinyatakan oleh Dell Hymes. Sebagai perbaikan dari konsep
Chomsky, yang dimaksud dengan communicative competence oleh
Hymes adalah bahwa untuk mampu berbahasa dengan baik,
seseorang harus memiliki pemahaman tentang seluruh sistem bahasa
itu serta penerapannya dalam konteks-konteks tertentu pula. Jadi
orang dikatakan memiliki kompetensi bahasa tertentu jika ia
mengerti aturan kebahasaan dari bahasa tersebut dan mampu
menggunakannya dalam konteks yang dimaksud. Implikasi dari
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prinsip kompetensi bahasa ini tercermin dalam strategi pembelajaran
sebagaimana dijelaskan berikut ini.
Pertama, strategi belajar tuntas (Mulyasa, 2004: 27) yang
memilki pengertian bahwa dalam kondisi yang tertentu, setiap
pembelajar akan mampu menguasai materi instruksional dengan
baik. Yang membuat perbedaan antara pembelajar yang satu dengan
yang lainnya hanyalah

terletak pada faktor waktu. Bagi yang

berbakat (talented) membutuhkan waktu penguasaan materi lebih
pendek dibandingkan dengan pembelajar yang kurang berbakat. Dan
jika masing-masing dari mereka diperlakukan sesuai dengan
kondisinya masing-masing maka akan tercapai tujuan instruksional
oleh semua pembelajar. Strategi pembelajaran ini memperhatikan
pluralitas pembelajar dengan memberikan perlakuan yang berbeda,
sehingga menjadi lebih manusiawi.
Kedua,tujuan instruksional disusun atas dasar kebutuhan
akanketerampilan bahasa yang dimiliki oleh pembelajar. Sebelum
pengajar merumuskan tujuan instruksional, ia akan terlebih dahulu
mengkaji keterampilan bahasa seperti apa yang harus disajikan
dalam pembelajaran (Mulyasa, 2004: 72). Strategi ini akan
memberikan kemanfaatan secara langsung mengenai keterampilan
berbahasa pembelajar yang diperoleh di dalam kelas.
Ketiga,berkaitan dengan butir kedua di atas, tujuan
instruksional berorientasi pada hasil belajar. Diharapkan bahwa
grammar yang didapatkan pembelajar sesuai dengan penggunaan
bahasa secara riil. Karena tugas-tugas instruksional selalu mengacu
pada fungsi bahasa dalam konteks nyata, maka hasil belajar dapat
diterapkan secara langsung dalam masyarakat bahasa.
Keempat, pendekatan pembelajaran yang digunakan berupa
natural approach, di mana proses pembelajaran dilakukan dengan
strategi yang paling dekat dengan kenyataan pemakaian bahasa
commit
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bersifat autentik sebagaimana dijelaskan terdahulu. Bagaimana
masyarakat mengunakan bahasa itu secara wajar, maka seperti itulah
materi instruksional disusun.
c) Pembelajar Merupakan Bagian dari Masyarakat Bahasa
Pembelajar tidak dianggap sebagai orang yang siap untuk
menerima apa saja untuk dipelajarinya, sebagaimana kertas kosong
yang siap untuk ditulisi sesuai dengan kehendak pengajar (transfer of
knowledge), namun pembelajar dilihat sebagai bagian

dari

masyarakat bahasa dengan segala perbedaan dan persamaannya
dengan orang lain. Sebagai pribadi, pembelajar memiliki sikap,
karakteristik, kemampuan, kecenderungan yang dapat sama dan
dapat berbeda dengan orang lain. Mengapa semua pembelajar harus
diberi sesuatu yang sama dengan cara yang sama untuk tujuan yang
sama,sebagaimana dilakukan pada pendekatan-pendekatan yang
bersifat teacher-centered instruction?Pembelajar adalah manusia
yang memiliki latar belakang yang unik. Implikasi dari sudut
pandang ini dalam strategi pembelajaran tampak sebagaimana
dijelaskan berikut.
Pertama,learner-centered
pembelajaran

lebih

mendorong

approach
keaktifan

di

mana

pembelajar

strategi
dalam

melakukan proses pembelajaran. Duluproses pembelajaran sangat
tergantung padapengajar, namun dalam kerangka inipembelajarlah
yang aktif dalam mencari informasi pembelajaran yang sesuai
dengan tujuan instruksional (Mulyasa, 2004: 72). Dalam proses
pembelajaran,

pembelajar

akan

mencari

sebanyak-banyaknya

informasi untuk pengembangan pengetahuannya dari sumber yang
bervariasi. Strategi ini akan membentuk kemandirian serta
kepercayaan diri pembelajar tentang kemampuannya untuk mencari
informasi, bahkan untuk melakukan penilaian pada dirinya sendiri.
Kedua, fungsi pengajar sebagai fasilitator. Pengajar tidak
to user
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dalam kelas, namun pembelajarlah yang menjadi subjek proses
pembelajaran. Peranan pengajar hanya sebatas menetapkan tujuan
instruksional, menetapkan tugas-tugas terkait, memfasilitasi proses
yang dilakukan pembelajar, menjadi konsultan dan sebagainya.
Learning experience yang seluas-luasnya merupakan tujuan dari
proses pembelajaran dengan fungsi pengajar sebagai fasilitator di
dalam kelas.
Ketiga,

metode pembelajaran yang bervariasi. Dengan

kondisi proses pembelajaran sebagaimana dijelaskan di atas, maka
metode pembelajaran tidak terikat pada satu jenis saja, namun dapat
dikembangkan sesuai dengan setting pembelajaran yang dilakukan.
Metode pembelajaran yang bervariasi ini akan mendidik pembelajar
menjadi kreatif, inovatif, dan percaya diri.
Keempat,penilaian yang didasarkan atas proses dan hasil
belajar. Sistem penilaian yang dilakukan dalam hal ini bersifat
komprehensif, yang tidak hanya menilai prestasi belajar pembelajar
saja, tetapi juga proses pembelajaran serta hasil-hasil belajar yang
dicapai. Hal ini memungkinkan untuk mendapatkan hasil penilaian
yang lebih dekat dengan kemampuan sebenarnya, karena mengukur
kemampuan dari berbagai aspek pembelajar, tidak hanya mengukur
kemampuan spesifik secara parsial. Penilian pada model ini sering
disebut

sebagai

model

penilaian

kinerja

atau

performance

assessment, yang dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh.
d)

Konteks Berpengaruh terhadap Makna Bahasa dalam

Komunikasi
Pandangan sosiolinguistik dan pragmatik mempengaruhi
perkembangan metode pengajaran bahasa. Di dalam teori pragmatik
dinyatakan bahwa konteks tutur sangat berpengaruh pada pemaknaan
terhadap tuturan, di mana pragmatik mengkaji

bahasa dalam

kerangka fungsinya sebagai alat komunikasi dalam masyarakat
commit
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bahasa bukan saja merupakan sistem namun juga penerapannya oleh
masyarakat bahasa yang ditentukan oleh konteks, pendekatan serta
metode pengajaran bahasa yang baru akhirnya muncul sebagai revisi
atas pendekatan pengajaran bahasa yang pernah ada yang dianggap
tidak relevan. Untuk mendapatkan kebermaknaan dalam proses
belajar (bahasa), ranah konteks serta fungsi bahasa menjadi aspek
yang sangat penting dalam pendekatan pengajaran baru tersebut.
contextual teaching and learningmerupakan produk dalam era ini.
e. Pendekatan Pembelajaran yang Efektif

Pendekatan pembelajaran bahasa asing telah melalui perjalanan
panjang, mulai dari tahun 1880 ketika François Gouin mengeluarkan
publikasinya yang berjudul The Art of Teaching and Learning Foreign
Languagedi mana dia menjelaskan beberapa metode yang dapat
digunakan untuk mengejarkan bahasa asing. Kemudian diikuti oleh
Charles Berlit pada awal tahun abad 20 dengan metode yang dikenal
sebagai direct method. Mengikuti metode-metode pembelajaran bahasa
asing tersebut, banyak metode baru yang dikembangkan sejalan dengan
perjalanan sejarah pengajaran bahasa asing. Misalnya, pada tahun 1940an muncul metode yang sangat terkenal yaitu audiolingual method dan
cognitive-code learning methodpada tahun 1960-an. David Nunan (1989)
bahkan menyebutkan beberapa metode pembelajaran bahasa asing sebagai
‘designer methods’ di antaranya adalah: community language learning,
silent way, suggestopedia, total physical respond, dan sebagainya
(Richards, 2002: 10).
Perkembangan metode pembelajaran bahasa asing seperti tersebut
di atas setidaknya menunjukkan perhatian yang serius dari ilmuwan untuk
menjadikan pembelajaran bahasa asing efektif. Namun dari sekian banyak
metode pembelajaran bahasa asing yang telah diciptakan, metode yang
manakah yang dapat digunakan dalam kurun waktu yang lama dan dalam
situasi yang berbeda-beda?
Jawabannya
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digunakan mengapa tidak ada satupun metode yang dapat menyesuaikan
segala jenis konteks pembelajaran bahasa asing di antaranya adalah
bahwa: (1) metode pembelajaran (bahasa asing) bersifat perskriptif, di
mana semua konteks sudah diidentifikasikan dengan jelas. Hal ini akan
membatasi penerapan metode tersebut dalam konteks yang berbeda atau
sedikit berbeda. (2) Biasanya metode menunjukkan ciri yang berbeda
pada tingkat permulaan namun akan menjadi sulit dibedakan pada
tingkatan akhir pembelajaran. Misalnya, pada kelas dengan metode
community language learning pada minggu pertama nampak adanya
pengalaman belajar yang unik/spesifik bagi pembelajar, namun ketika
masuk pada minggu ketiga, metode tersebut tidak menunjukkan
perbedaan dengan metode leraner-centered yang lain. (3) Pada umumnya,
metode dianggap baik setelah melalui pengukuran kuantitatif ilmiah
secara empiris. Sedangkan kita semua tahu bahwa banyak aspek
pembelajaran yang tidak dapat dukur dengan validasi empiris kuantitatif.
(4) Metode merupakan ciptaan dari pihak yang berkuasa pada saat itu
yang dapat dikatakan sebagai ‘penjajahan linguistik’, di mana teori
linguistik yang mana yang sedang berkuasa, maka teori itulah yang akan
mempengaruhi penciptaan sebuah metode pembelajaran bahasa. Hal itu
akan mengabaikan aspek periferi dalam pengajaran bahasa (Richards,
2002: 11).
Dengan

banyaknya

metode

yang

telah

diciptakan

untuk

melaksanakan pembelajaran bahasa di dalam kelas, pengajar dapat saja
memilih salah satu untuk diterapkan sesuai dengan kondisi kelas yang
ada. Untuk menentukan pilihan tersebut pengajar akan mendasarkan pada
suatu pendekatan atau teori lingustik dan pengajaran bahasa yang
dipegangnya. Artinya bahwa pendekatan dan teori linguistik dan
pengajaran bahasa akan menjadi jembatan yang menghubungkan antara
metode pembelajaran dan kelas. Pengajar adalah ‘teknisi’ di dalam kelas
yang betanggung jawabatas proses pembelajaran di dalam kelas, sehingga
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ia akan selalu mengkaji kondisi kelas termasuk perubahan-perubahan
yang terjadi untuk menyesuaikan dengan metode yang akan dipilihnya.
Pendekatan pengajaran bahasa bukanlah sesuatu yang tetap, namun
bersifat dinamis dalam menghadapi perubahan yang selalu terjadi, yang
menuntut pengajar untuk selalu berubah/berkembang. Kenyataannya,
banyak sekali perubahan yang terjadi setiap saat, banyak pula hasil riset
yang menunjukkan gejala-gejala baru, disadari atau tidak disadari oleh
pengajar. Hal itu menunjukkan bahwa pengajar bukanlah orang yang
serba tahu, namun ia adalah orang yang harus tahu hal-hal yang terjadi
pada lingkungan pembelajaran termasuk perubahan yangterus terjadi.
Satu metode mungkin akan efektif digunakan pada satu saat yang tertentu
pada latar kelas yang tertentu pula, namun bukan tidak mungkin bahwa
pada waktu yang berbeda dan latar yang berbeda metode tersebut menjadi
tidak efektif. Dengan demikian pendekatan akan diterapkan secara
dinamis menyesuaikan konteks yang sedang berjalan pada saat
pembelajaran dilakukan.
1) Prinsip-prinsip Konteks Pembelajaran Bahasa
Berdasarkan pada teori yang didasarkan atas riset, konteks
pembelajaran bahasa memiliki duabelas prinsip yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan proses belajar-mengajar di dalam kelas, yaitu:
a) Automatisasi bahwa pembelajaran bahasa seharusnya melibatkan
pengendalian terhadap pemrosesan bentuk dan sistem bahasa secara
automatis oleh pembelajar bahasa. Analisis, konsentrasi dan
pemikiran yang berlebihan terhadap sistem dan bentuk bahasa target
akan mengganggu proses automatisasi berbahasa.
b) Pembelajaran bermaknaakan memberikan retensi jangka panjang
bagi pembelajar. Salah satu contoh pembelajaran bermakna dapat
diketemukan pada pembelajaran bahasa berbasis isi.
c) Antisipasi terhadap ‘reward’merupakan proses yang normal pada
perilaku manusia. Untuk melakukan sesuatu, orang harus tahu bahwa
commit
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nampak, yang langsung maupun tidak langsung, jangka pendek
maupun jangka panjang. Dalam proses pembelajaran,‘reward’ yang
langsung akan memberikan kekuatan tersendiri.
d) Motivasi intrinsikmirip dengan ‘reward’, perbedaannya adalah
bahwa motivasi intrinsik berawal dari dorongan internal diri
pembelajar berkaitan dengan kebutuhan, keinginan, kemauan yang
akan berpotensi untuk memberi ‘reward’ pada dirinya sendiri.
e) Investasi strategismerupakan istilah yang lebih sesuai daripada
‘pengorbanan’, yang terkait dengan hal-hal yang telah diberikan
untuk keberhasilan pembelajaran. Dalam upaya menguasai bahasa
target, pembelajar meberikan waktu, kerja keras, dan perhatian serta
pemikirannya.
f) Ego

linguistikakan

berkembang

ketika

pembelajar

mulai

menggunakan bahasa kedua. Ia akan menggunakan cara baru dalam
berpikir, merasakan, dan berbuat

identitas kedua

ketika ia

menggunakan bahasa kedua yang dipelajarinya dalam kehidupan
sehari-hari. Ketika terdapat ego linguistik ganda, maka akan terjadi
kondisi yang rentan terhadap gangguan dan defensif.
g) Percaya diriakan membantu pembelajar mencapai keberhasilan
belajar. Dengan kepercayaan bahwa dirinya mampu melakukan
tugas pembelajaran, pembelajar akan terus berusaha mencapai
keberhasilan.
h) Berani mengambil resiko juga diperlukan bagi pembelajar dalam
proses belajar bahasa asing, artinya bahwa ia akan mencoba
sekaligus menguji apakah sistem bahasa yang diperolehnya
berterima atau belum, untuk dapat melakukan revisi secara mandiri.
i) Hubungan bahasa kulturakan menjadi latar pembelajaran bahasa;
setiap kali pengajar mengajarkan bahasa, pada saat itu pula ia
mengajarkan struktur kultur masyarakat bahasa target.
j) Pengaruh bahasa ibu akan mewarnai proses pembelajaran bahasa
commit toseringkali
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target dengan sistem bahasa ibu; karena pembelajar akan
menginterpretasikan sistem bahasa target sebagaimana sistem bahasa
ibunya.
k) Interlanguage yaitu kemampuan untuk berpindah dari sistem bahasa
ibu ke sistem bahasa target atau sebaliknya dengan menggunakan
umpan-balik pada proses pembelajaran. Tugas pengajar dalam hal ini
adalah memberikan sebanyak mungkin umpan-balik sistem bahasa
tersebut, dan juga menciptakan kondisi agar pembelajardapat
mendapatkan umpan-balik sendiri.
l) Kompetensi komunikatifmerupakan tujuan dari setiap pembelajaran
bahasa, di mana pembelajar tidak hanya mengerti sistem bahasa
target, namun juga mengerti bagaimana menggunakan sistem
tersebut dalam komunikasi riil.
Apapun metode pembelajaran yang diterapkan di dalam kelas,
pendekatan pembalajaran akan melalui tiga fase utama, yaitu:
diagnosis, perlakuan dan penilaian. Fase diagnosis merupakan fase awal
yang meliputi kajian mengenai kebutuhan situasional dan komunikatif
dari suatu kelas. Fase ini akan menghasilkan rumusan mengenai tujuan
pembelajaran, metode yang akan digunakan dalam fase perlakuan serta
variabel-variabel

yang

berpengaruh

dalam

pembelajaran.

Fase

perlakuan merupakan fase penerapan metode pembelajaran untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengajar pada fase ini akan
menciptakan situasi agar pembelajar ‘mengalami’ sebuah pembelajaran.
Kemudian fase penilaian merupakan proses untuk mengkaji hal-hal
yang sudah baik/benar serta hal-hal yang masih harus dibenahi dalam
kerangka mencapai tujuan pembelajaran (Richards, 2002: 12-13).
2) Prinsip-prinsip Pembelajaran yang Efektif
Untuk mencapai efektivitas proses pembelajaran bahasa di dalam
kelasada sepuluh prinsip yang masing-masing mencakup aktivitas
pembelajaran tertentu. Prinsip tersebut adalah:
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a) Meminimalkan

hambatanuntuk

aktivitas

kelas

yang

dapat

dilaksanakan misalnya: tebak-tebakan dan permainan komunikasi,
bermain peran dan humor, menyanyi, kerja kelompok, mengajak
pembelajar tertawa bersama-sama dan berbagi perasaan.
b) mendorong berani mengambil resiko dengan caramenghargai semua
usaha yang dilakukan pembelajar dalam menggunakan bahasa tanpa
melihat hasilnya benar atau salah, kelancaran berbahasa selalu
didorong

sebelum

memperhatikan

akurasi,

serta

memberi

kesempatan pembelajar menerapkan keterampilan berbahasa mereka
di luar kelas.
c) Membangun kepercayaan diri pembelajar yang disampaikan kepada
pembelajar bahwa pengajar mempercayai mereka belajar dengan
baik, menunjukkan kelebihan-kelebihan mereka di depan kelas, serta
memberitahukan apa yang sudah dicapai oleh pembelajar.
d) Membantu pembelajar mengembangkan motivasi intrinsiknya.
Pengajar secara eksplisit selalu mengingatkan kepada pembelajar
tentang keuntungan-keuntungan yang diperoleh dengan menguasai
bahasa (asing) itu. Memberi gambaran kepada pembelajar bidang
apa

yang

memerlukan

kecakapan

berbahasa

(Ingris),

membantupembelajar mendapatkan gambaran masa depan melalui
ujian.
e) Memberi kesempatan pembelajar belajar secara kooperatif. Pengajar
mengarahkan pembelajar untuk berbagi pengetahuan, mengadakan
kompetisi dalam kelas, membantu pembelajar bekerja dalam tim,
memberi tugas kelompok.
f) Memberikan kesempatan kepada pembelajar berpikir dengan otak
kanan.Pengajar dapat menggunakan video, film, musik di dalam
kelas, mendorong pembelajar membaca cepat, menulis cepat,
melatih

kelancaran

berbicara

atau

menulis

untuk

kesempatan pembelajar mengekspresikan pendapatnya.
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g) Memberikan

toleransi

terhadap

kerancuan.

Pengajar

memperbolehkan pembelajar untuk bertanya kepdanya dan kepada
pembelajar yang lain, memberikan penjelasan teoretis secara singkat
dan jelas, membatasi aturan dalam satu waktu yang sama,
memperbolehkan penerjemahan untuk makna tertentu.
h) Membantu pembelajar menggunakan intuisi. Memuji pembelajar
yang membuat dugaan dengan baik, tidak selalau membahas
kesalahan pembelajar, kecuali yang terkait langsung dengan tujuan
pembelajaran.
i) Membatu

pembelajar

memahami

kesalahannya

dan

belajar

darinya.Merekam suaranya, menunjukkan hasil kerjanya untuk
dibahas bersama-sama, mengoreksi bersama-sama, dan menyuruh
pembelajar mencatat kesalahan yang banyak dilakukan untuk bahan
pengembangan pembelajarannya secara mandiri.
j) Membantu pembelajar menetapkan tujuannya sendiri. Secara
eksplisit, pengajar mengarahkan pembelajar memandang jauh ke
depan, membuat daftar sendiri apa yang ingin dicapai dalam kurun
waktu tertentu (satu minggu ke depan, satu bulan, satu tahun atau
sampai akhir pembelajaran), memberi pekerjaan ekstra dan nilai
tambah.
Berdasarkan uraian di atas maka pengajar diingatkan untuk
memeriksa kembali metode, teknik yang dijalankan sekaligus
pendekatan yang digunakannya dengan tujuan agar seluruh aktivitas
pembelajaran tidak menyimpang dari tujuan semula.
4. Contextual Teaching and Learning
a. Nosi
Contextual Teaching and Learning (CTL) mengacu pada konsep
sebuah proses belajar-mengajar yang menghendaki pengajar untuk
menghubungkan materi pokok-pokok bahasan di dalam kelas dengan
situasi dunia nyata; memotivasi pembelajar untuk menghubungkan antara
commit to user dengan penerapannya dalam
pengetahuan yang didapatkannya
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kehidupannya sebagai anggota sebuah keluarga, warga negara, serta
pekerja serta mendorong pembelajar untuk bekerja keras sebagai tuntutan
sebuah proses pembelajaran (Berns dan Ericson, 2001). CTL merupakan
sebuah proses pendidikan yang bertujuan menolong para pembelajar dalam
melihat makna di dalam materi akademik yang mereka pelajari dengan
cara menghubungkan subjek-subjek akademik dengan konteks dalam
kehidupan keseharian mereka, yaitu dengan konteks keadaan pribadi,
sosial dan budaya mereka. Untuk mencapai tujuan ini, sistem tersebut
meliputi delapan komponen berikut: membuat keterkaitan-keterkaitan
yang

bermakna,

melakukan

pekerjaan

yang

berarti,

melakukan

pembelajaran yang diatur sendiri, melakukan kejasama, berpikir kritis dan
kreatif, membantu individu untuk tumbuh dan berkembang, mencapai
standar yang tinggi, dan menggunakan penilaian autentik (Johnson, 2007).
Dengan

demikian,

CTL

membantu

pembelajar

untuk

menghubungkan isi dari materi yang dipelajarinya dengan konteks
kehidupan nyata, di mana isi materi tersebut dapat digunakan. Kemudian,
pembelajar mampu memperoleh makna dari proses pembelajaran yang
dilakukannya. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukannya,
pembelajar menggunakan pengalaman yang dimilikinya serta pengetahuan
yang sudah ada pada dirinya. Dengan mempelajari subjek secara terpadu
dan interdisipliner dalam sebuah konteks yang tepat, pembelajar dapat
menggunakan dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang sudah
dimilikinya (Berns dan Erickson, 2001).
Karena pendekatan kontekstual dilakukan dengan menghadirkan
situasi yang riil ke dalam proses pengajaran, maka proses pembelajaran
yang dilakukan pembelajar terhadap suatu materi tertentu akan
berlangsung secara alamiah (Nurhadi, 2003). Proses pengajaran dan
pembelajaran bukan lagi merupakan proses transfer pengetahuan dari
pengajar kepada pembelajar, namun pembelajar akan memahami materi
pembelajaran dengan cara mengalami suatu kejadian pembelajaran dalam
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mendasarkan pada sebuah filosofi bahwa pembelajar akan mampu untuk
menyerap materi pelajaran jika mereka dapat menangkap makna dalam
materi akademis tersebut, serta mereka akan mampu menangkap makna
dalam tugas-tugas sekolah jika mereka dapat mengaitkan informasi baru
dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah mereka miliki
sebelumnya (Berns dan Erickson, 2001).
b. Ciri-ciri Contextual Teaching and Learning
Menurut Johnson (2002:24) CTL memiliki delapan komponen utama
dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar, yaitu:
1) Making meaningful connection. Melakukan hubungan yang bermakna.
Pembelajar dapat mengatur diri sendiri sebagai orang yang belajar
secara aktif dalam mengembangkan niatnya secara individual, orang
yang dapat bekerja sendiri atau bekerja dalam kelompok, dan orang
yang dapat belajar sampil berbuat (learning by doing).
2) Doing significant work.Melakukan kegiatan-kegiatan nyata yang
bermakna. Pembelajar membuat hubungan-hubungan antara sekolah
dan berbagai konteks yang ada dalam kehidupan nyata sebagai pelaku
bisnis dan sebagai anggota masyarakat.
3) Self-regulated learning.Kegiatan pembelajaran yang diatur sendiri.
Pembelajar melakukan pekerjaan yang signifikan: ada tujuannya, ada
keterkaitan dengan orang lain, ada hubungannya dengan penentuan
pilihan, dan ada produk/hasil yang sifatnya nyata.
4) Collaborating. Bekerja sama. Pembelajar dapat melakukan kerja sama
dengan orang lain. Pengajar membantu pembelajar untuk bekerja secara
efektif dalam kelompok, membantu mereka dalam memahami
bagaimana setiap orang dalam kelompok saling mempengaruhi, saling
tergantung, serta saling berkomunikasi dan berinteraksi.
5) Critical and creative thinking. Berpikir kritis dan kreatif. Pembelajar
dapat menggunakan tingkat berpikir yang lebih tinggi secara kritis dan
kreatif: dapat membuat analisis, membuat sintesis, memecahkan
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masalah, membuat keputusan, dan menggunakan logika dan buktibukti.
6) Nurturing the individual. Mengasuh

atau

memelihara

pribadi

pembelajar. Pembelajar memelihara pribadinya: mengetahui, memberi
perhatian, memiliki harapan-harapan yang tinggi, memotivasi dan
memperkuat diri sendiri. Pembelajar tidak akan berhasil tanpa
dukungan orang dewasa. Pembelajar menghormati temannya dan juga
orang dewasa.
7) Reaching the high standard.Mencapai standard yang tinggi. Pembelajar
mengenal dan mencapai standard yang tinggi: pengajar membantu
mengidentifikasi

tujuan

dan

memotivasi

pembelajar

untuk

mencapainya. Pengajar memperlihatkan kepada pembelajar cara
mencapai apa yang disebut ‘excellence’.
8) Using

authentic

assessment.

Menggunakan

penilaian

autentik.

Pembelajar menggunakan pengetahuan akademik dalam konteks dunia
nyata untuk suatu tujuan yang bermakna. Misalnya, pembelajar boleh
menggambarkan informasi akademik yang telah mereka pelajari dalam
pelajaran sains, kesehatan, pendidikan, matematika, dan pelajaran
bahasa Inggris dengan mendesain sebuah mobil, merencanakan menu
sekolah, atau membuat penyajian perihal emosi manusia (Nurhadi,
2003).
Berns

dan

Erickson

(2001)

menonjolkan

hal-hal

seperti:

interdisciplinary learning, problem-based learning, dan external context for
learningdalam menjelaskan mengenai ciri-ciri Contextual Teaching and
Learning.Interdisciplinary learning, artinya bahwa agar proses instruksional
dapat disebut sebagai Contextual Teaching and Learning, maka proses
instruksional tersebut harus dikembangkan berdasarkan beberapa disiplin
ilmu sehingga pembelajar mendapatkan perspektif yang sesuai dengan
kenyataan hidup. Mereka akan mengetahui bagaimana pengetahuan dan
keterampilan selalu berhubungan dengan kehidupan nyata pada masa kini,
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maupun masa yang akan datang. Permasalahan dan situasi dunia nyata
jarang sekali terjadi dalam lingkup satu disiplin ilmu saja.
Problem-based learning,artinya bahwa tujuan instruksional dikaitkan
dengan kenyataan yang dihadapi orang pada umumnya dalam kehidupan
sehari-hari, misalnya: di dalam pekerjaan, dengan tujuan instruksional
identifikasi masalah, penyelesaian masalah, serta pembuatan keputusan.
Ketika pembelajar dilibatkan dalam mata pelajaran projek reset mengenai
pengembangan tata kota untuk mengubah sumber daya alam menjadi sebuah
perumahan di dekat lingkungan sekolah, mereka tentu akan merasa perlu
untuk mempelajari penerapan seni berbahasa, matematika, serta ilmu-ilmu
pengetahuan yang lain dengan tetap mempertimbangkan isu-isu agrikultural
dalam tugas tersebut. Pengajar ilmu lingkungan mungkin perlu untuk
didatangkan guna memberikan gambaran berkaitan dengan projek tersebut.
Tujuan instruksional dapat dikembangkan berdasarkan: (1) lingkup wilayah
sesuai disiplin ilmu yang terkait, (2) standard keterampilan kesekretariatan
(Secretary’s Commission on Achieveing Necessary Skills (SCANS 1991),
etika kerja (Work Keys, ACT 2001) dan sejenisnya, (3) tingkat kemampuan
berpikir tinggi seperti penyelesaian masalah, berpikir kritis, dan membuat
keputusan.
External context for learning.Konteks eksternal pembelajaran. Di
dalam CTL, pengalaman akan membantu pembelajar membuat hubungan
dengan konteks internal maupun konteks ekternal. Mereka akan memulai
dengan pengetahuan yang sudah dimilikinya, pengalaman masa lalu, dan
situasi maupun materi pelajaran yang sedang berlangsung, serta dengan
melakukan aktivitas pada konteks eksternal seperti sekolah, rumah, tempat
kerja, dan internet. Pengalaman-pengalaman tersebut akan memberikan
pemahaman yang lebih dalam sehingga pembelajar akan mengingatnya
dalam waktu yang lama serta mampu untuk menerapkannya dengan cara
dan waktu yang tepat (Bers dan Erickson, 2001). Matthew Clifford dan
Marica Wilson (Desember, 2000) juga menyatakan bahwa konteks
commit
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akhirnya mendorong pembelajar untuk mampu menyusun dan menyusun
kembali teori-teori yang muncul. Interaksi semacam ini juga dapat
menyiapkan pembelajar untuk menghadapi suatu situasi di dalam situasi
lingkungan kerja orang dewasa di mana para pekerja para pekerja
menggunakan interaksi sosial dalam melaksanakan tugas-tugas mereka.
c. Implementasi Contextual Teaching and Learning
Untuk mengimplementasikan CTL, berbagai pendekatan dapat
digunakan dalam pengajaran. Selama beberapa tahun belakangan ini, ada lima
pendekatan pegajaran yang melibatkan context sebagai unsur kritis, yang
membuat pembelajar terlibat dalam proses pembelajaran aktif. Pendekatanpendekatan tersebut dapat digunakan sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
Pendekatan-pendekatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1) Problem-based learning, pendekatan yang melibatkan pembelajar dalam
pencarian penyelesaian masalah yang menyatukan antara keterampilan dan
konsep dari berbagai lingkup muatan disiplin ilmu. Pendekatan ini terdiri
dari: pengumpulan informasi seputar permasalahan yang dikaji, membuat
sintesis atas informasi yang didapatkan, dan mempresentasikan temuan
kepada orang lain (pembelajar lain) (Moffits, 2001).
2) Cooperative

learning,

suatu

pendekatan

yang

dilakukan

dengan

mengorganisasikan instruksi dalam kelompok-kelompok kecil di mana
pembelajardapat bekerja-sama untuk mencapai tujuan pembelajaran
(Holubec 2001).
3) Project based learningmerupakan suatu pedekatan yang memusatkan
perhatiannya pada konsep-konsep dan prinsip-prinsip sentral dari suatu
disiplin

ilmu

tertentu,

melibatkan

pembelajar

dalam

pencarian

penyelesaian masalah dan tugas-tugas bermakna yang lain, memberikan
kesempatan bagi pembelajar untuk bekerja secara otonom untuk
mengkonstruksikan pembelajarannya sendiri, dan mengakhirinya dengan
sebuah produk yang realistis (Buck Institute for Education, 2001).
4) Service learningmerupakan suatu pendekatan yang memberikan aplikasi
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kebutuhan riil dalam masyarakat melalui sebuah projek atau aktivitas
(McPherson, 2001).
5) Workbased learningmerupakan suatu pendekatan yang melibatkan suasana
kerja maupun kondisi yang mririp dengan suasana kerja ke dalam proses
pengajaran di dalam kelas secara terpadu dengan materi pembelajaran
kelas untuk mencapai keuntungan bagi pembelajar maupun bagi entitas
bisnis (Smith, 2001).
Sebagian

besar

dari

career

and

technical

education

(CTE)

menggunakan model-model instruksional yang sudah melibatkan pembelajar
dalam pendekatan CTL, seperti: pendidikan kooperatif, praktik lapangan
(dibayar maupun tidak dibayar), magang, serta usaha yang berbasis sekolah.
Namun demikian tidak berarti bahwa model-model pengajaran tersebut secara
otomatis menggunakan pendekatan CTL, kecuali pengajar harus terlebih
dahulu memasukkan unsur-unsur yang menjadi cirri dari CTL ke dalam
design instruksionalnya (Berns dan Ercikson, 2001).
Kecuali lima pendekatan sebagaimana disebutkan di atas, CTL
didasari oleh prinsip-prinsip, teori-teori, serta pratik-praktik yang telah diakui
sebagai model pedagogik yang mapan. Borko dan Putnam (1998)
menegaskan beberapa contoh teori serta tema-tema yang berkaitan dengan
CTL, misalnya:
1) Knowledgebased

constructivismyang

menggabungkan

instruksi

pengajaran langsung dengan aktivitas-aktivitas konstruktif menjadikan
model tersebut efektif dalam pencapaian prestasi maupun tujuan
pemblejaran (Resnick and Hall 1998).
2) Effort

based

learning/incremental

theory

of

intelligence

menerangkanbahwa penambahan upaya akan meningkatkan kemampuan.
Teori ini menentang adanya nosi bahwa bakat itu tidak dapat diubah.
Dengan upaya-upaya yang harus dilakukan guna mencapai tujuan
pembelajaran akan memotivasi seseorang melakukan aktivitas dengan
suatu komitmen untuk belajar (Resnick and Hall 1998).
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3) Sosialization ditekankan pada kegiatan anak, yaituanak akan belajar
standar,

nilai,

dan

pengetahuan

mengenai

masyarakat

dengan

mengembangkan pertanyaan dan menerima tantangan guna mencari
solusi yang tidak dapat secara langsung didapatkan, yang dilakukan
dengan menjelaskan konsep, mengajukan penalaran, serta mencari
informasi yang diperlukan. Sesunguhnya, pembelajaran merupakan
proses sosial, yang mengharuskan kita untuk mempertimbangkan faktorfaktor sosial dan cultural dalam perencanaan instruksional. Sifat sosial
dari pembelajaran juga akan membimbing pembelajar pada pencapaian
tujuan pembelajaran (Berko dan Putnam, 1998).
4) Situated learningmerupakan pengetahuan dan pembelajaran terjadi pada
suatu konteks sosial dan fisik yang tertentu. Sejumlah latar dapat
digunakan sebagai konteks pembelajaran, misalnya: rumah, masyarakat,
dan tempat kerja, tergantung pada tujuan instruksional dan tujuan
pembelajaran yang dimaksud (Berko dan Putnam, 1998).
5) Distributed learningmerupakan pengetahuan harus dilihat sebagai
perolehan yang memiliki rentang diri sendiri, orang lain serta karya nyata
sebagai alat simbolik, dan bukan merupakan perolehan individual.
Dengan demikian, masyarakat sebagai bagian integral dengan proses
pendidikan, harus berbagi pengetahuan dan tugas (Berko dan Putnam,
1998).
Secara bersama-sama teori-teori tersebut di atas telah mendasari
prinsip-prinsip serta proses CTL. Pendekatan kontekstual melihat bahwa
pembalajaran

merupakan

sebuah

proses

yang

kompleks

dan

multidimensional, tidak hanya sekedar drill, metodologi stimulus-response
(Bers dan Erickson, 2001).
5. Contextual Teaching and Learning sebagai Pendekatan Pembelajaran
Bahasa Inggris
Contextual teaching and learning (CTL) membantu siswa dalam
menghubungkan antara muatan instruksional dengan situasi dunia nyata
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penerapannya dalam kehidupan nyata sebagai anggota keluarga, warga
negara, dan pekerja serta mendorong pembelajar melibatkan diri pada suatu
kerja keras sebagaimana dibutuhkan oleh sebuah pembelajaran. CTL
dijalankan dengan menggunakan strategi sebagi berikut.
a. Constructivism.CTL

dikembangkan

berdasarkan

pada

teori

konstruktivisme di mana pembelajar membentuk pemahamannya sendiri
dengan

cara

pengetahuan

menguji
serta

pemikiran-pemikirannya

pengalaman

yang

berdasarkan

pada

dimilikinya

dan

sudah

menerapkannya pada situasi yang baru, kemudian memadukannya
dengan pengetahuan yang baru didapatkannya dengan konstruk
intelektual yang sudah ada pada dirinya. Teori konstruktivisme
menyarankan partisipasi aktif pembelajar dalam pencarian penyelesaian
masalah serta berpikir kritis yang menunjukkan adanya aktivitas
pembelajaran autentik yang bermakna (Brinner, 1999).
b. Problem

based.CTL dapat

dimulai

dengan

permasalahan

yang

sebenarnya maupun permasalahan simulasi. Pembelajar menggunakan
keterampilan berpikir kritis dan sebuah pendekatan yang sistematis
dalam melakukan sebuah inquiry untuk menghadapi permasalahan yang
ditawarkan. Pembelajar juga dapat menggunakan beberapa disiplin ilmu
untuk memecahkan masalah tersebut. Masalah-masalah yang nyata dan
relevan dengan keluarga, pengalaman sekolah, tempat kerja, dan
masyarakat akan memberikan makna bagi pembelajaran pembelajar.
c. Using multiple contexts. Teori-teori yang berkaitan dengan pemahaman
menyatakan bahwa pengetahuan hanya akan didapatkan dalam suatu
konteks fisik serta konteks sosial di mana pembelajaran dilakukan.
Bagaimana dan di mana seseorang mendapatkan dan menciptakan
pengetahuan menjadi unsur terpenting dalam pembelajaran. Pengalamanpengalaman CTL akan bertambah ketika pembelajar belajar dalam
konteks berganda (misalnya: sekolah, masyarakat, tempat kerja,
keluarga).
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d. Drawing upon student diversity. Secara keseluruhan, pembelajarpembelajar memiliki keberagaman, dan ketika keberagaman tersebut
semakin tinggi, maka akan semakin beragam pula dalam hal nilai,
perilaku sosial, serta perspektif yang dimiliki pembelajar. Keberagaman
semacam itu akan memberikan wacana bagi proses pembelajaran dan
dapat menambah kompleksitas pengalaman belajar CTL. Kolaborasi
kelompok serta aktivitas pembelajaran kelompok akan menghargai
keberagaman pembelajar, memperluas perspektif pembelajar, dan
membangun keterampilan interpersonal.
e. Supporting self-regulated learning.Pembelajar disiapkan untuk menjadi
pembelajar sepanjang hayat. Pembelajar sepanjang hayat akan mampu
mencari, menganalisis, dan menggunakan informasi tanpa atau dengan
sedikit pengawasan. Untuk mampu melakukan hal tersebut, pembelajar
dibuat menjadi lebih menyadari bagaimana memroses informasi,
menerapkan

strategi

pemecahan

masalah,

serta

menggunakan

pengetahuan yang telah dimilkinya. Pengalaman CTL memberikan
kesempatan bagi pembelajar melakukan trial-and-error; memberikan
kesempatan serta bentuk refleksi; dan memberikan dukungan yang sesuai
dalam mendampingi pembelajar untuk bergerak dari pembelajaran
dependen menuju pembelajaran independen.
f. Using interdependent learning groups.Pembelajar akan dipengaruhi
oleh dan memberikan sumbangan terhadap pengetahuan dan kepercayaan
pada orang lain. Kelompok belajar atau masyarakat belajar harus ada di
lingkungan kerja maupun sekolah dalam upaya untuk berbagi
pengetahuan, mencapai tujuan, dan memberi kesempatan bagi semua
orang untuk mengajar dan belajar pada satu sama lainnya. Jika
masyarakat belajar dibentuk di sekolah, pendidik akan bertindak sebagai
pelatih, fasilitator, dan mentor.
g. Employing authentic assessment.CTL dimaksudkan untuk membangun
pengetahuan dan keterampilan melalui cara yang bermakna dengan cara
commitkehidupan
to user nyata, atau konteks ‘autentik’.
melibatkan pembelajar dalam

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
73

Penilaian hasil pembelajaran harus disesuaikan dengan metode serta
tujuan instruksional. Penilaian autentik menunjukkan bahwa proses
pembelajaran telah terjadi; terpadu dalam proses belajar-mengajar; dan
memberikan

kesempatan

serta

arahan

bagi

pembelajar

untuk

berkembang. Penilaian autentik berfungsi untuk melihat perkembangan
pembelajar dan memberikan informasi bagi praktik pengajaran. (Carr,
M., 1999).
Sebagian besar dari strategi tersebut di atas telah dipergunakan
dalam kelas pada saat ini. Aktivitas seperti team-teaching, pembelajaran
kooperatif, pembelajaran terpadu, pembelajaran berbasis kerja, servicelearning, pembelajaran berbasis masalah, dan lain sebagainya mendukung
dan sudah dilakukan dalam proses belajar-mengajar di sekolah. Banyak dari
pendidik yang menggunakan strategi tersebut untuk mendorong inquiry,
penyelesaian masalah kreatif, dan penggunaan kemampuan berpikir tingkat
tinggi.
Agar CTL dapat dilakukan dengan efektif, semua strategi tersebut di
atas harus digunakan dalam proses belajar-mengajar dan pengalaman di
dalam kelas. Dalam mengimplementasikan CTL, para pendidik tidak perlu
secara drastis melakukan perubahan dari strategi yang ada. Strategi tersebut
dapat mulai digunakan satu-persatu secara terus menerus. Penggunaan
strategi CTL secara berkesinambungan akan memperluas dan memperdalam
pengetahuan dan kemampuan pendidik dalam memfasilitasi proses
pembelajaran. (Newmann dan Welhlage, 1997).
Sementara itu, Center of Occupational Research and Development
(CORD) (2006: 7) menyampaikan lima strategi bagi pendidik dalam rangka
penerapan pembelajaran kontektual, yang disingkat dengan REACT, yaitu:
a. Relating. Belajar dikaitkan dengan pengalaman dari kehidupan nyata.
b. Experiencing.

Belajar

ditekankan

pada

penggalian

(eksplorasi),

penemuan (discovery), dan penciptaan (invention).
c. Applying. Belajar bilamana pengetahuan dipresentasikan di dalam
konteks pemanfaatannya.commit to user
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d. Cooperating.

Belajar

melalui

konteks

komunikasi

interpersonal,

pemakaian bersama, dan sebagainya.
e. Transfering. Belajar melalui pemanfaatan pengetahuan di dalam situasi
atau konteks baru. (Nurhadi, 2003).

Beberapa unsur yang perlu dipertimbangkan juga dalam penggunaan
CTL, yaitu wilayah konteks pembelajaran, silabus, peran pengajar,
a. Wilayah Konteks Pembelajaran
Aburrahman dan Bistok (2000: 69-71) menjabarkan pengertian
konteks pembelajaran menjadi sembilan macam. Kesembilan konteks
tersebut adalah sebagai berikut.
1) Isi. Apa yang diajarkan. Dalam kaitannya dengan konteks isi,
pembelajaran harus memperhatikan nilai-nilai yang ada dalam
keluarga maupun masyarakat, memperhatikan kurikulum nasional
(misalnya dengan adanya UNAS), menyiapkan keterampilan untuk
hidup dan bekerja, serta mencerminkan harapan pembelajar untuk
hidup di masa yang akan datang. Konteks isi mencakup: sistem
persyaratan, lokal ke global, terpadu, interdisipliner, kesesuaian
dengan nilai budaya, dan terfokus pada masa depan.
2) Sumber belajar. Apa yang terssedia dan dapat diharapkan. Sumber
belajar yang digunakan dalam proses belajar-mengajar harus
memperhatikan asas-asas seperti: kepraktisan, ketersediaan, dan
dibuat secara konkret. Kondisi sosial ekonomi Indonesia pada saat ini,
misalnya, tidak memungkinkan untuk menyediakan sumber belajar
yang mahal. Konteks sumber belajar harus memenuhi asas-asas:
dokumen inti nasional, praktis, murah, tersedia, dan konkret.
3) Sasaran. Siapa yang diajar. Dalam pembelajaran kontekstual,
penyusunan program pendidikan harus didasarkan atas analisis
kebutuhan serta gaya pembelajar. Faktor-faktor yang berkaitan dengan
pembelajar seperti: usia, kapasitas intelektual, riwayat sekolah dan
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budaya, nilai-nilai etnik, harapan dan latar belakang lainnya harus
dipertimbangkan dalam pembelajaran. Jadi konteks sasaran meliputi:
pembelajar,

keluarga/masyarakat,

budaya/etnis,

nilai-nilai,

dan

motiasi.
4) Pengajar. Kualitas pengajar yang seperti apa yang dibutuhkan dalam
pembelajaran. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh pengajar di
antaranya adalah: memperhatikan kemanusiaan, penuh pengabdian
untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan, memiliki kesadaran
tinggi dan memperhatikan bahwa pembelajar merupakan pribadi yang
sedang tumbuh dan memerlukan bantuan. Memiliki sifat terbuka,
kemampuan kerjasama dalam perannya sebagai fasilitator. Secara
professional, mampu menerjemahkan silabus ke dalam lingkungan
belajar yang sesuai, memiliki keterampilan berpikir sistematis,
orientasi vokasional terhadap pendidikan. Dengan demikian konteks
pengajar terdiri dari: kualitas pribadi dan professional, penuh
perhatian, fasilitator, penolong dan penuh harapan.
5) Metode.

Praktik

pembelajaran

yang

direkomendasikan.

Pembelajardapat belajar dengan baik jika mereka belajar secara aktif,
holistic

dengan

menerapkannya

pendekatan
dalam

yang

praktik

memungkinkan

nyata.

pembelajar

Dikembangkan

startegi

kooperatif untuk dapat berbagi pengetahuan, pengalaman serta
keterampilan. Pengajar mendorong dan menggunakan kemampuan
berpikir tingkat tinggi. Jadi konteks metode meliputi: aktif, holistic,
praktis, mengalami, higher order, kooperatif dan sosial.
6) Hasil belajar. Bagaimana cara menilai prestasi pembelajar. Hasil
belajar diukur berdasarkan kemampuan pembelajar mengaplikasikan
pengetahuan

dan

keterampilan.

Kinerja

pembelajar

harus

diartikulasikan dalam silabus bagi pembelajar maupun pengajar.
Penilaian didokumentasikan secara baik dan ajeg, berkesinambungan,
formatif dan komulatif, secara langsung menjamin prestasi belajar
commit
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pada: diinformasikan, perangkat kompetensi pembelajar, kumulatif,
regular, dukungan contoh pekerjaan pembelajar.
7) Waktu. Bagaimana kesiapan pembelajar. Pembelajar harus siap untuk
belajar karena keterampilan belajar membutuhkan prasyarat. Anak
yang kembali ke sekolah dari drop-out, misalnya, akan memiliki
keterampilan belajar yang lebih baik daripada mereka yang baru. Jadi,
waktu berkaitan dengan: keterampilan prasyarat, kesiapan, dan
kembali dari drop-out.
8) Lokasi. Lingkungan belajar yang bagaimana yang ditempati
pembelajar. Lingkungan belajar diusahakan sudah dikenal oleh
pembelajar, sehingga mudah mengamai hal baru, relevan dan
penggunaan praktis dalam kehidupan yang mereka ketahui. Berbagai
sumber dapat digunakan dari lingkungan yang cukup, murah. Konteks
lokasi meliputi: lokal, dikenal pembelajar, dapat digunakan, tersedia,
relevan.
9) Kegunaan. Mengapa mengajar dengan cara seperti itu. Pendidikan
menghubungkan antara apa yang telah diketahui oleh pembelajar
dengan informasi baru yang terkait dengan kegunaan dalam kehidupan
saat ini. Belajar dapat dimulai dengan tugas spesifik sesuai dengan
situasi dan difokuskan pada pengalaman belajar di lapangan kerja.
Lingkup konteks kegunaan adalah: dapat diaplikasikan dalam
kehidupan lokal, relevan, dapat diamati di tempat kerja setempat,
terkait dengan masa depan pembelajar (Nurhadi, 2003).
b. Komponen Silabus Contextual Teaching and Learning
Sebuah kelas dikatakan menggunakan pendekatan kontekstual
ketika menerapkan tujuh macam komponen silabus dalam proses belajarmengajar. Untuk melaksanakan ketujuh komponen tersebut tidak sulit,
karena prinsip pengajaran dan pembelajaran kontektual dapat diterapkan
dalam kurikulum apa saja, bidang studi apa saja, dan kelas yang
bagaimanapun keadaannya. Komponen-komponen silabus tersebut
commit
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1) Konstruktivime sebagai filosofi. Siswa mengembangkan pemikiran
bahwa pembelajar akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja
sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan
dan keterampilan barunya.
2) Inkuiri sebagai strategi belajar. Siswa melaksanakan kegiatan inkuiri
untuk mencapai kompetensi yang diinginkan di semua bidang studi.
3) Bertanya sebagai alat belajar dan keahlian dasar yang dikembangkan.
Bertanya mengembangkan sifat rasa ingin tahu pembelajar dengan
keterampilan bertanya.
4) Masyarakat

belajar

sebagai

penciptaan

lingkungan

belajar.

Masyarakat belajar mengembangkan kedapataan untuk berbagi
pengetahuan dan keterampilan dengan orang lain, sebagai sarana
memahami nilai kebenaran kolektif.
5) Model sebagai acuan pencapaian kompetensi. Menunjukkan model
kepada pembelajar sebagai contoh dalam pembelajaran, atau target
yang ingin dicapai, yang berupa benda, pengajar, pembelajar lain,
karya inovasi dan sebagainya.
6) Refleksi sebagai langkah akhir belajar. Melakukan refleksi di setiap
akhir pertemuan agar pembelajar merasakan bahwa pada hari itu
mereka telah belajar sesuatu.
7) Penilaian autentik. Melakukan penilaian yang sebenarnya dari
berbagai sumber serta berbagai cara.
c. Peran Pengajar dalam Kelas Contextual Teachig and Learning
Agar pendekatan CTL dapat berjalan secara efektif bagi proses
pembelajaran pembelajar, pengajar dituntut untuk mampu melakukan
perencanaan,

penerapan,

penilaian/evaluasi,

serta

merevisidesain

instruksional. Keseluruhan tugas tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip
serta pendekatan CTL yang mengharuskan pengajar berperan sebagai:
fasilitator pembelajaran, dengan memotivasi pembelajar melakukan
tugas-tugas mereka sekaligus mengarahkan dan membimbing aktivitas
commitproses
to user pengajaran, pembelajaran serta
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penilaian; model bagi pembelajar, yang menunjukkan target kompetensi
bagi pembelajaran; mentor pembelajaran yang menjadi acuan atau
tempat bertanya bagi pembelajar yang memerlukan informasi; spesialis
isi

yang

menguasai

permasalahan

sepenuhnya

sehingga

akan

memberikan konsep yang benar bagi pembelajar; serta dispenser
pengetahuan yang selalu siap untuk melakukan transfer pengetahuan
dan keterampilan kepada pembelajar (Berns dan Erickson, 2001).
Peran pengajar tersebut kemudian dinyatakan dalam tugas-tugas
pengajar sebagai langkah penjaminan efektivitas kelas CTL meliputi:
1) mengkaji konsep dan kompetensi dasar yang dipelajari oleh
pembelajar.
2) memahami latar belakang dan pengalaman hidup pembelajar melalui
proses pengkajian secara seksama.
3) mempelajari lingkungan sekolah, kemudian menyesuaikannya dengan
konsep dan kompetensi yang akan dibahas.
4) merancang pengajaran yang mengaitkan antara konsep yang akan
diberikan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki pembelajar.
5) mendorong pembelajar untuk selalu mengaitkan konsep yang baru
diterimanya dengan kondisi riil yang dijumpai pembelajar agar
pembelajar mampu menyimpulkan dan merumuskan pengetahuan
barunya.
6) melakukan penilaian terhadap hasil yang dicapai pembelajar sebagai
laporan maupun sebagai bahan refleksi terhadap proses pengajaranya
di kelas. (Nurhadi, 2003).
d. Kelebihan

Pembelajaran

Bahasa

Ingris

dengan

CTL

dari

Pembelajaran Konvensional
Berdasarkan pada sifat-sifatpendekatan CTL kelebihan-kelebihan
pembelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan pendekatan CTL
dibandingkan dengan pembelajaran bahasa Inggris dengan pendekatan
konvensional di antaranya adalah sebagai berikut.
commit to user
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Kerja sama merupakan prinsip CTL yang penting dalam
memperoleh pengetahuan karena dengan kerja sama masing-masing
pembelajar

akan

dikomunikasikan
mendapatkan

menyampaikan
dengan

pengetahuan

pembelajar

lain

bersama

(shared

pengetahuan

kenyataannya kerjasama selalu

diperlukan

yang

individu
akhirnya

knowledge).
dalam

untuk
akan
Dalam

menyelesaikan

masalah, termasuk maslah-maslah dalam proses pembelajaran. Dengan
kerja sama dalam suatu kelompok setiap anggota kelompok akan saling
menunjang sehingga pengetahuan yang diperolehnya menjadi lebih utuh
atau sempurna. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional prinsip
kerja sama ini bukan merupakan penekanan sehinga diasumsikan bahwa
pengetahuan

yang

diperoleh

dalam

pembelajaran

konvensional

cenderung bersifat individual.
Pembelajaran dengan pendekatan CTL dilakukan dengan gembira
dan bergairah karena proses maupun materi pembelajaran mengacu pada
dunia nyata bagaimana sebenarnya orang menggunakan item-item
kebahasaan dalam berkomunikasi secara riil. Ditunjang dengan aspek
konstruktivistik pembelajar akan menjadi lebih senang melakukan proses
balajarkarena mengkonstruksi sendiri pengetahuan yang didapatkannya,
tanpa tekanan yang ditimbulkan karena target pencapaian sebagaimana
dilakukan dalam model pembelajaran konvensional. Dalam model CTL
pembelajar menjadi lebih gembira melakukan proses pembelajaran
karena aktif mencari, mengkaji dan menyimpulkan sendiri pengetahuan
yang

baru.Dalam

model

pembelajaran

konvensional

pembelajar

cenderung bersifat pasif menerima apa yang diberikan oleh pengajar
sehingga kegembiraan tidak nampak pada mereka ketika melakukan
proses pembelajaran.
Pembelajaran terintegrasi merupakan ciri pembelajaran dengan
model CTL. Jika pendekatan konvensional seringkali dilakukan secara
sebagian-sebagian, misalnya listening, speaking, reading danyang
commit
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secara terpisah pula, maka dalam pendekatan CTL semua keterampilan
berbahasa dilihat sebagai satu kesatuan utuh dan diajarkan secara
terintegrasi. Kemampuan berbahasa dilihat sebagai satu kesatuan utuh
karena ketika orang mengunakan bahasa dalam komunikasi tidak akan
memisah-misahkan

keempat

jenis

keterampilan

tersebut,

namun

digunakan secara simultan. Dalam pembelajaran bahasa, keempat
keterampilan berbahasa tersebut saling menunjang sehingga tidak harus
ada pemisahan yang tegas pada keempat wilayah tersebut.
Pembelajaran

dengan

pendekatan

CTL

memungkinkan

pembelajar untuk menjadi kritis dalam menghadapi pengetahuan baru
karena dilatih untuk aktif mencari informasi secara mandiri sehingga
mampu menghubungkan antara satu hal dengan yang lain untuk
mencapai

kesimpulan/pengetahuan

baru.

Dalam

upaya

untuk

mendapatkan pengetahuan, mereka akan berusaha keras untuk menggali
informasi seluas-luasnya dari sumber daya yang ada, sehingga sumber
belajar tidak terbatas pada apa yang diberikan di dalam kelas.
Kedapataan untuk bekerja keras dalam belajar relevan dengan tuntutan
dunia nyata ketika orang menghadapi hidup, di mana setiap orang harus
melakukan usaha keras untuk mencapai tujuan dari hidupnya. Cara
belajar yang demikian itu seringkali disebut sebagai berpikir tingkat
tinggi. Kecuali kedapataan untuk bekerja keras dalam belajar, pembelajar
juga dihadapkan dengan materi pembelajaran yang relevan atau ada di
masyarakat, sehingga mereka akan merasa bahwa apa yang dipelajarinya
memang benar-benar bermanfaat dalam kehidupan secara langsung.
Dengan demikian proses pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi
dirinya.

Cara belajar seperti ini tidak didapatkan dalam model

pembelajaran konvensional.
Latar pembelajaran dalam pendekatan CTL tidak terbatas pada
kelas saja, namun masyarakat yang lebih luas. Proses pembelajaran dapat
dilakukan dengan cara melihat atau mengalami secara langsung praktik
commit to dalam
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mengunakan bahasa (Inggris) secara riil. Strategi pembelajaran sangat
bervariasi untuk tujuan ini, misalnya dengan problem-based learning dan
apprenticeship. Sedangkan pembelajaran konvensional terbatas pada
latar kelas dengan cakupan materi yang artifisial.
Dari penelitian serta referensi yang telah ada berkenaan dengan
pendekatan CTL, pendekatan CTL sangat relevan digunakan sebagai
model pengajaran bahasa (Inggris) yang memberikan kesempatan bagi
pembelajar

untuk

memperkuat,

memperluas

serta

menerapkan

pengetahuan dan keterampilan berbahasa (Inggris) mereka dalam
berbagai macam tatanan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dengan
pendekatan CTL tersebut, pembelajar belajar memecahkan masalah yang
mereka hadapi dengan menggunakan bahasa secara aktif, misalnya dalam
bentuk simulasi atau diskusi dengan menggunakan bahasa Inggris. Dalam
praktiknya, penggunaan bahasa secara lisan memiliki perbedaan dengan
bahasa tulis, di mana pemakai bahasa seringkali menghadapi hal-hal
yang tidak diduga berkaitan dengan penggunaan bahasa. Dengan
melakukan praktik secara langsung, pembelajar akan mengenali
permasalahan pemakaian bahasa secara nyata. Bila pendekatan CTL
diterapkan dengan benar, pembelajar akan terlatih untuk menghubungkan
apa yang diperoleh di kelas dengan kehidupan dunia nyata. Untuk ini,
pengajar harus benar-benar memahami CTL terlebih dahulu baru
kemudian menerapkannya di dalam kelas dengan benar dan efektif.
Pengajar perlu dipersiapkan dengan diberi pelatihan untuk menerapkan
berbagai strategi dalam kerangka menggunakan pendekatan CTL
sehingga mampu membimbing pembelajar menggunakan bahasa
(Inggris) dengan benar dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks
tertentu (Kasihani, 2002: 6).
Bila dicermati lebih jauh lagi, prinsip-prinsip pendekatan CTL
sesuai dengan prinsip-prinsip pengajaran bahasa (Inggris). Di dalam
pengajaran bahasa (Inggris) negosiasi makna perlu dilakukan melalui
commit
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model pengajaran ini menekankan adanya konteks sosial dalam
pembelajaran bahasa yang sering dilupakan.
Prinsip-prinsip pendekatan CTL hampir semuanya sesuai untuk
PBM bahasa. Constructivism memberikan landasan bahwa pengetahuan
dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas
melalui konteks yang terbatas kemudian berkembang. Pengetahuan
bukanlah fakta-fakta, konsep atau kaidah yang siap untuk diambil dan
diingat, namun manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan
memberi makna melalui penggunaan, yaitu pengalaman nyata dalam
bentuk berbahasa. Pengajar tidak akan mampu memberikan semua
pengetahuan

kepada

pembelajar

maka

pembelajar

harus

mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri dengan menemukan dan
mentransformasikan suatu informasi kompleks ke situasi lain yang akan
menjadi miliknya sendiri. Dalam proses pembelajaran pembelajar dilatih
membangun sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif dalam
proses belajar mengajar. Misalnya keterampilan membaca dari yang
sederhana akan berkembang untuk mampu membaca wacana yang lebih
kompleks sesuai dengan berkembangnya penguasaan tatabahasa dan kosa
kata. Demikian pula dengan proses penguasaan menulis yang dapat
tumbuh berkembang melalui pengalaman. Keterampilan berbahasa akan
semakin dalam dan kuat apabila selalu diuji dengan pengalaman
baru(learning experiency). Hal inidapat dilakukan dengan saling belajar
dengan orang lain (learning community) dengan observasi pemodelan
(modeling), dan dengan timbulnya rasa ingin tahu sesuatu (inquiry).
Questioning, pengetahuan dan keterampilan berbahasa yang
dimiliki

seseorang selalu

bermula dari

‘bertanya’.

Questioning

merupakan strategi utama pembelajaran berbasis CTL dan pembelajaran
dipandang sebagai pengajar untuk mendorong, membimbing, dan menilai
kemampuan berpikir pembelajar. Bagi pembelajar, kegiatan bertanya
merupakan bagian penting dalam melaksanakan pembelajaran yang
commit to
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sudah diketahui, dan mengarahkan perhatian pada aspek yang belum
diketahuinya. Dalam pembelajaran bahasa ada dua macam pertanyaan,
thin question dan fat question. Pertanyaan seperti ‘mengapa...’,
‘bagaimana...’, ‘bagaimana jika ...’ merupakan jenis pertanyaan yang
membawa pembelajar ke arah berpikir kritis dan kreatif.
Dalam sebuah pembelajaran bahasa yang produktif, kegiatan
bertanya berguna untuk menggali informasi, memeriksa pemahaman
pembelajar,

membangkitkan

tanggapan

pembelajar,

serta

untuk

mengetahui sejauh mana keingintahuan pembelajar. Selain itu untuk
mengetahui hal-hal yang telah diketahui pembelajar dan membangkitkan
lebih banyak lagi pertanyaan dari pembelajar.
Inquiry (menemukan) merupakan bagian inti dari kegiatan
pembelajaran berbasis CTL. Pengajar harus selalu merancang kegiatan
yang merujuk pada kegiatan menemukan baik dalam membaca dan
berbicara apapun materi yang diajarkannya. Siklus inquiri yang diawali
dengan observasi kemudian bertanya serta mengajarkan dugaan sambil
mengumpulkan data agar dapat mengambil kesimpulan sangat tepat
apabila dipadukan dengan kegiatan mengenal lingkungan neighbourhood
walk dalam menerapkan prinsip learning community. Dalam prinsip ini
ditekankan untuk mendapat hasil belajar yang dapat diperoleh sharing
antara teman, kelompok dan antara yang tahu ke yang belum tahu. Oleh
karena itu dalam belajar bahasa sangat diperlukan adanya komunikasi
dua arah. Contoh kegiatan kelas bahasa antara lain melakukan simulasi,
role play dan dialog dengan penggunaan unsur bahasa yang benar sesuai
dengan setting dan situasinya.
Prinsip

modelling

merupakan

hal

yang

penting

dalam

pembelajaran bahasa Inggris, mulai dari ucapan, bunyi, kata sampai pada
intonasi yang mempunyai makna tersendiri harus dilakukan oleh
pengajar sebagai model. Dalam “How to Teach English” Haymer (2000)
menjelaskan perlunya pengajar memberi contoh dan dapat membetulkan
commitmenggunakan
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Refelction merupakan cara berpikir tentang apa yang baru
dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa yang sudah dilakukan di
masa yang lalu. Pembelajar memahami, menghayati dan mengendapkan
apa yang baru dipelajarinya sebagai struktur pengetahuan yang baru,
yang merupakan pengayaan atau revisi dari pengetahuan sebelumnya.
Refleksi merupakan respon terhadap kejadian, kegiatan atau pengetahuan
yang baru diterima. Misalnya, ketika pelajaran bahasa Inggris berakhir
pembelajar merenung, “kalau begitu cara saya menggunakan ekspresi
kurang tepat selama ini”. Mestinya dengan cara yang baru saya pelajari
ini, ekspresi dengan menggunakan kata-kata ... akan lebih baik”. Pada
akhir kegiatan pengajar perlu menyisakan waktu sejenak agar pembelajar
melakukan refleksi, yang realisasinya dapat berupa catatan atau jurnal di
buku pembelajar, diskusi atau hasil karya pembelajar (Kasihani, 2002:9).
6. Buku Teks
a. Pengertian
Buku teks adalah sekumpulan teks dalam bentuk buku yang
digunakan dalam proses pembelajaran yang mampu memberikan bahan
belajar untuk mencapai kemampuan atau keterampilan sesuai dengan
tujuan belajar (Tomlison, 2008: 4). Dengan demikian buku teks akan
memberikan pemenuhan terhadap kebutuhan belajar bagi pembelajar
yang meliputi: fitur-fitur pengetahuan sesuai tujuan pembelajaran,
pengalaman pembelajaran bagi pembelajar, strategi pembelajaran yang
memjadikan pembelajar mampu melakukan analisis mandiri serta
motivasi untuk melakukan pembelajaran. Bahan ajar merupakan unsur
terpenting dalam setiap program pembelajaran bahasa (Richards, 2001:
238).

Buku teks pembelajaran bahasa Inggris memiliki peran yang

sangat penting, di antaranya adalah: sebagai sumber mendapatkan materi
pembelajaran, sebagai sumber aktivitas pembelajaran sebagai acuan bagi
pembelajar untuk mempraktikkan dan berinteraksi secara komunikatif,
sebagai sumber acuan tatabahasa, kosa kata, pengucapan dan sebagainya,
to pembelajaran
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silabus yang mencerminkan tujuan pembelajaran, dan membantu
pengajar dalam mengendalikan proses pembalajaran (Cunningworth,
1995: 7).
Secara kognitif psikologis, proses pembelajaran melibatkan
kemampuan

penglihatan,

pendengaran,

berbicara,

menulis,

dan

membaca; dan (buku) teks dibutuhkan dalam proses belajar tersebut.
Teks bisa berbentuk teks oral, teks tertulis, diagram, tampilan visual dan
sebagainya (Peacock, 2004: 5). Karena proses pembelajaran melibatkan
proses psikologis dalam mengkonstruksi pengetahuan, maka jenis dan
tingkatan materi pembelajaran perlu untuk diperhatikan dalam setiap
program pembelajaran. Jenis teks yang berbeda akan memberikan
pengalaman pembelajaran yang berbeda dengan melibatkan peranan dari
ingatan jangka panjang dan ingatan jangka pendek. Dalam pembelajaran
di dalam kelas, buku teks juga mampu memberikan proses pembelajaran
itu sendiri seperti: pembelajaran terbuka, pembelajaran tertutup,
pembelajaran kelompok, pembelajaran kooperatif serta pembelajaran
individual (Peacock, 2004: 6). Namun demikian, banyak pengajar yang
menggunakan buku teks apa adanya tanpa memikirkan peranannya
secara kognitif psikologis maupun seacara metodologis. Dengan
demikian, peru,usan buku teks menjadi penting karena semua
pembelajaran menggunakan buku teks.
Bahan ajar ESP dirancang untuk memberikan materi kebahasaan
sesuai dengan ‘gender’ dan ‘register’ khusus pada bidang tertentu, untuk
mendorong proses pembelajaran melalui stimulasi proses kognitif dan
penyediaan tatanan yang harus diikuti pembelajar, untuk memotivasi
pembelajar dengan memberi tantangan yang dapat dicapai dan ‘content’
yang menarik, serta memberikan sumber-sumber belajar untuk belajar
mandiri di luar kelas (Richards, 2001: 238). Secara ringkas fungsi buku
teks adalah sebagai: sumber kebahasaan, dukungan belajar, motivasi dan
referensi (Richards, 2001: 239). Namun bagi sebagian besar pengajar,
commit
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dimaksud adalah isi pembelajaran, keseimbangan keterampilan bahasa
yang diajarkan dan praktik bahasa yang dilakukan oleh pembelajar.
Dalam banyak hal, buku teks digunakan sebagai sumber utama bagi
interaksi pembelajaran bahasa terlepas dari pengajarnya. Dengan
demikian, dalam pengembangan pembelajaran buku teks merupakan
salah satu dari aspek utama yang harus diperhatikan.

Tidak peduli

apakah pengajar menggunakan buku teks, bahan ajar yang dipersiapkan
oleh institusi maupun yang disusun sendiri, bahan ajar biasanya
merupakan dasar pemerolehan bahasa bagi pmebelajar sekaligus
merupakan pedoman praktik berbahasa dalam proses belajar-mengajar.
Bahan

ajar

yang

dikembangkan

oleh

seorang

pengajar

yang

berpengalaman dapat digunakan sebagai pembelajaran atau pelatihan
bagi pengajar muda yang lain dalam hal perencanaan pembelajaran
dalam kelas.
Dalam kenyataannya, proses pembelajaran bahasa di seluruh
dunia pada saat ini tidak dapat menghindari penggunaan buku teks
komersial. Bahan ajar komersial tersebut dapat berbentuk: (a) bahan
cetakan, seperti: buku teks, buku pedoman mengajar, lembar kerja
pembelajar dan sebagainya, (b) bahan non-cetak, seperti: kaset, materi
audio, video atau materi berbasis komputer, (c) materi yang menggabung
keduanya, seperti: materi yang diakses sendiri dan materi yang diunduh
dari internet. Di samping materi-materi yang tidak secara langsung
dirancang sebagai bahan ajar, seperti: majalah, koran, dan TV yang juga
memeiliki peranan penting dalam kurikulum (Richards, 2001: 239).
Cunningworth (1995: 7) menyatakan bahwa fungsi utama dari
setiap buku teks adalah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembelajaran
yang telah disusun berdasarkan kebutuhan pembelajar. Dalam pengajaran
bahasa Inggris, peranan buku teks meliputi:
1) sebagai sumber materi yang akan dipresentasikan di kelas – lisan
maupun tertulis;

commit to user
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2) sebagai sumber aktivitas pembelajaran dalam bentuk praktik dan
komunikasi/ interaksi berbahasa;
3) sebagai acuan berkenaan dengan tatabahasa, kosa kata, pengucapan
dan sebagainya;
4) sebagai sumber stimulasi dan ide bagi aktivitas kelas bahasa;
5) sebagai silabus (jika mencerminkan tujuan pembelajaran yang telah
ditetapkan);
6) sebagai sumber bagi pembelajaran mandiri;
7) sebagai alat bantu bagi pengajar muda untuk mendapatkan
kepercayaan dirinya.
Satu hal yang harus diingat adalah bahwa buku teks merupakan
hal terpenting yang harus dimiliki pengajar, namun demikian tidak
berarti bahwa pengajar harus diperbudak oleh buku teks. Buku teks akan
berpengaruh terhadap cakupan materi dan cara/strategi pembelajaran
yang dijalankan oleh pengajar. Dengan demikian, pemilihan buku teks
harus dilakukan berdasarkan tujuan, metode dan nilai dari pembelajaran.
Hubungan antara pengajar dengan buku teks merupakan pertimbangan
penting pada setiap program pembelajaran, karena pengajar dan buku
teks memiliki tujuan yang sama dengan peranannya masing-masing.
Tujuan buku teks harus sejalan dengan tujuan pengajar dalam upaya
memenuhi kebutuhan pembelajar.
Dalam pembelajaran bahasa, buku teks

berguna untuk

memfasilitasi pembelajar untuk melakukan akuisisi bahasa di mana: (a)
buku teks mampu memberikan pengalaman berbahasa yang perlu
dipahami dan disesuaikan dengan konteks nyata. (b) pembelajar perlu
untuk mendapatkan motivasi, dalam suasana santai, bersikap positif dan
merasa memiliki. (c) proses akuisisi bahasa memerlukan kebermaknaan
dan dijumpai dalam komunikasi riil. (d) pembelajar perlu mendapatkan
pengalaman berbahasa dalam berbagai konteks. Buku teks akan menjadi
baik jika kebutuhan untuk proses akuisisi bahasa seperti tersebut di atas
commit
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b. Kelebihan dan Kekurangan Buku Teks
Buku teks bersama dengan kelengkapannya seperti lembar kerja,
kaset, panduan pengajar merupakan materi pembelajaran yang paling
umum dipakai dalam proses pembelajaran bahasa. Buku teks digunakan
dengan cara-cara yang bervariasi, misalnya buku teks digunakan sebagai
materi pokok pembelajaran keterampilan membaca yang dilengkapi
dengan teks dan latihan-latihan keterampilan praktis. Buku teks untuk
keterampilan menulis dilengkapi dengan contoh komposisi tulisan serta
daftar topik yang bisa dikembangkan menjadi tulisan oleh pembelajar.
Buku teks untuk tatabahasa bisa berfungsi sebagai acuan yang
memberikan contoh-contoh juga latihan-latihan yang digunakan untuk
mengembangkan pengetahuan tatabahasa. Buku teks untuk keterampilan
berbicara bisa berisi teks yang bisa dibaca dan disiskusikan oleh
pembelajar. Buku teks menyimak bersama dengan CD atau kaset audio
bisa digunakan sebagai materi menyimak utama pada kelompok belajar
menyimak (Richards, 2001: 344).
Penggunaan buku teks komersial dalam proses pembelajaran
memiliki

kelebihan-kelebihan

dan

juga

kekurangan-kekurangan,

tergantung pada bagaimana buku teks tersebut digunakan serta isinya. Di
antara kelebihan-kelebihan buke teks tersebut adalah: (1) buku teks
memberikan susunan materi dan silabus untuk sebuah program
pembelajaran. Tanpa adanya buku teks, sebuah program pembelajaran
bisa jadi tidak memiliki acuan inti, dan pembelajar tidak akan
mendapatkan silabus yang telah dikembangkan dan direncanakan secara
sistematis. (2) Buku teks bisa membantu membuat standardisasi atas
pelaksanaan proses pembelajaran di dalam kelas. Penggunaan buku teks
dalam sebuah program pembelajaran bisa meyakinkan bahwa pembelajar
dari kelas-kelas yang berbeda-beda akan mendapatkan materi yang sama,
sehingga bisa diuji dengan cara dan tingkatan yang sama. (3) Buku teks
commit to
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dengan baik lalu digunakan dalam pembelajaran, pembelajar akan
mendapatkan pengalaman berbahasa dengan tepat. (4) Buku teks
memberikan berbagai sumber belajar. Buku teks biasa dilengkapi dengan
lembar kerja, CD dan kaset, video, CD rom serta pedoman mengajar
lengkap, akan memberikan sumber yang lengkap bagi pembelajar dan
pengajar. (5) Buku teks bersfiat efisien. Penggunaan buku teks akan
menghemat waktu, yang bisa memberikan lebih banyak kesempatan bagi
pengajar untuk konsentrasi pada pembelajaran daripada memikirkan
materi pembelajaran. (6) Buku teks memberikan model serta input
penggunaan bahasa yang ideal. Buku teks membantu pengajar yang
bahasa ibunya bukan bahasa Inggris dan tidak mampu mengembangkan
bahasanya sendiri. (7) Buku teks bisa melatih pengajar. Jika pengajar
tidak memiliki pengalaman mengajar yang cukup, buku teks bersama
dengan buku petunjuk guru akan menjadi media pembelajaran bagi
pengajar. (8) Buku teks bersifat menarik. Buku teks biasanya memiliki
rancangan dan produksi berstandar tinggi sehingga lebih menarik bagi
pembelajar dan pengajar (Richards, 2001: 345).
Meskipun buku teks memiliki kelebihan sebagaimana dijelaskan
di atas, ada beberapa kemungkinan efek negatif yang ditimbulkan oleh
pemakaian buku teks. Di antara efek negatif tersebut adalah: (1) buku
teks komersial bisa mengandung elemen-elemen bahasa yang tidak
autentik. Buku teks memiliki kemungkinan besar menggunakan bahasa
yang tidak autentik, karena teks, dialog-dialog dan aspek-aspek lain dari
isi buku cenderung dirancang untuk menunjang tujuan pembelajaran
yang tidak menverminkan penggunaan bahasa secara riil. (2) Buku teks
dimungkinkan memiliki penyimpangan isi. Buku teks seringkali
disajikan dalam bentuk dan pandangan yang ideal tentang kondisi dunia,
yang akhirnya gagal dalam menyajikan kondisi riil. Agar buku teks bisa
diterima dalam berbagai konteks, tipok-topik yang kontroversial agar
dihindari dan menggunakan norma “kelas tengah”. (3) Buku teks tidak
commit
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seringkali digunakan untuk memenuhi pasar global, maka kebutuhan
pembelajar secara yang bersifat khusus seringkali tidak bisa terpenuhi.
Dengan demikian, adaptasi selalu diperlukan dalam pemanfaatan buku
teks sebagai materi pembelajaran. (4) Buku teks bisa melemahkan
keterampilan pengajar. Jika buku teks bersama dengan panduan
pengajarannya digunakan sebagai acuan utama, tanpa melakukan
pengembangan secara mandiri, peranan pengajar sebagai pengembang
pembelajaran bisa menjadi lemah. Hal tersebut disebabkan karena
pengajar hanya menjalankan secara teknis materi yang telah disusun oleh
orang lain. (5) Buku teks biasanya mahal. Banyak kass menunjukkan
bahwa penggunaan buku teks menjadi beban tersendiri bagi pembelajar
(Richards, 2001: 246).
c. Pengembangan Buku Teks
Dalam membuat keputusan untuk menggunakan buku teks dalam
sebuah pembelajaran yang memiliki pengaruh, positif maupun negatif
terhadap pembelajar maupun pengajar, maka pemanfaatan atau
mengembangkan buku teks dalam pembelajaran harus didahului dengan
menilai buku teks tersebut. Dengan mempertimbangkan pengaruhpengaruh dari buku teks terhadap pembelajar, keputusan untuk memilih
atau mengembangkan buku teks sebagai materi pembelajaran akan bisa
dipertanggungjawabkan. Buku teks bukan saja merupakan menjadi
sumber materi bagi keterampilan profesional yang harus dilatihkan
kepada pembelajar, namun juga menjadi dukungan bagi guru dalam
konteks pembelajaran tertentu (Mishan, 2004: 4).
Namun demikian, perlu diketahui bahwa tidak ada satu buku pun
yang mampu mengakomodasi segala konteks pembelajaran yang ada
secara tepat. Buku teks hanya akan mampu memberikan porsi yang
sesuai atas materi pembelajaran, kemudahan dalam mengajarkannya,
kemudahan

bagi

pengajar

yang

belum

berpengalaman

untuk

mengendalikan pembelajaran, dan memiliki cakupan yang sama
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yang sama bisa menjadi sangat berbeda pada konteks pembelajaran yang
berbeda (Richards, 2001: 349).
Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika buu teks
akan dipergunakan atau dikembangkan. Hal-hal tersebut antara lain:
pertama, peranan buku teks dalam pembelajaran, yang meliputi: ada
atau tidaknya kurikulum yang telah dikembangkan dengan baik, di mana
tujuan pembelajaran dan silabus sudah ada untuk ditunagkan dalam buku
teks; apakah buku teks tersebut merupakan satu-satunya sumber belajar
atau akan dipergunakan bersama dengan sumber belajar yang lain;
apakah buku teks tersebut akan digunakan dalam kelas yang besar atau
kelas kecil; apakah pembelajar harus membeli buku tersebut atau tidak,
di mana seluruh kebutuhan belajar akan didapatkan dari buku tersebut.
Kedua, kondisi pengajar juga menjadi pertimbangan, antara lain:
seberapa banyak pengalaman pengajar dalam program tersebut dan
tingkatan pendidikan yang dimiliki; apakah ada penutur asli atau tidak,
jika tidak ada penutur asli, bagaimana pembelajar akan mendapatkan
model; apakah pengajar akan menggunakan buku tersebut dengan ketat
atau hanya sebagai sumber belajar; apakah pengajar juga mengambil
bagian dalam penyusunan buku tersebut; apakah pengajar memiliki
kebebasan untuk mengadaptasi atau untuk menambah buku tersebut.
Ketiga, aspek pembelajar merupakan hal penting dalam
pemanfaatan buku teks, yaitu: apakah semua pembelajar harus memiliki
buku teks tersebut atau tidak; apa yang bisa diharapkan oleh pembelajar
dari buku teks tersebut; apakah buku tersebut akan digunakan di dalam
kelas atau di rumah; bagaimana pembelajar akan menggunakan buku
tersebut di dalam kelas, apakah buku itu menjadi satu-satunya sumber
aktivitas pembelajaran atau tidak; berapa banyak yang harus dikeluarkan
pembelajar untuk membeli buku tersebut (Richards, 2001: 350).
Pengembangan buku teks tidak sekedar menulis materi
pembelajaran ke dalam sebuah buku, namun ada beberapa hal yang perlu
commit toantara
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berkaitan dengan belajar dan mengajar, sehingga menjadi penting untuk
mengerti bagaimana pembelajar akan melakukan proses pembelajaran,
dan hal itu akan disusun dalam buku teks; (2) menjadikan buku teks
tersebut bisa digunakan oleh orang banyak, nyaman digunakan tidak
hanya oleh penyusun, tetapi juga untuk kolega yang lain; (3) menyusun
buku teks memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, misanya: sesama
pengajar,

pengembang

pendidikan

dan

kurikulum,

perancang

pembelajaran dan juga artis grafis dan editor; (4) mengembangkan buku
teks adalah mengembangkan hasil yang nyata, yang melibatkan proses
produksi, penjadwalan, koordinasi dengan semua pihak terkait serta
mengendalikan kualitas hasil (Johnstone, 1997: 10).
Untuk mengembangkan buku teks ada beberapa hal yang penting
untuk diperhatikan. Berikut adalah kriteria yang digunakan sebagai
pedoman pengembangan buku teks.
1) Buku teks dapat memenuhi kebutuhan pembelajar. Buku teks yang
dapat memenuhi kebutuhan pembelajar tercermin melalui tujuan
umum dan tujuan khusus pembelajaran yang dirumuskan di dalam
buku

teks

dalam

kaitannya

dengan

aspek

kebahasaan

dan

keterampilan komunikatif. Buku teks yang baik akan memfasilitasi
pembelajar untuk kemampuan pembelajar untuk membuat kemajuan
beljar secara efektif. Dengan demikian, isi buku teks tersebut harus
sesuai dengan kebutuhan pembelajar berkaitan dengan aspek
kebahasaan,

strategi

komunikatif dan

keterampilan

berbahasa

(Cunningworth, 1995: 15).
2) Buku teks mencerminkan keterampilan berbahasa pembelajar yang
akan dilakukan dalam kelas. Dalam hal ini buku teks mencakup
aktivitas pedagogik yang akan dicapai pembelajar sehingga ia akan
dapat menggunakan bahasa secara efektif dalam situasi yang relevan,
misalnya: situasi profesional, personal, akademik atau situasi lain.
Buku teks yang baik akan merumuskan aspek kebahasaan yang akan
to user
dicapai, keterampilancommit
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dibutuhkan. Pembelajaran yang terpusat pada pembelajar (seperti
CTL) bertujuan untuk membawa pembelajar mencapai otonomi dan
mampu menggunakan bahasanya sendiri dalam situasi riil di luar
kelas. Hal itu dapat dilakukan dengan menyajikan materi yang dekat
dengan realita dalam buku teks. Dengan buku teks yang dekat dengan
realita, pembelajar akan mampu mengkostruksikan pembelajarannya
sendiri untuk digunakan dalam kehidupan nyata (Cunningworth, 1995:
16).
3) Buku teks memfasilitasi proses pembelajaran tanpa membatasi metode
secara ketat. Richards (2001: VIII, 12) menegaskan bahwa buku teks
yang baik akan memberikan keleluasaan bagi pembelajar untuk
menguasai materi pembelajaran (grammar, fungsi komunikasi, dan
keterampilan bahasa) dengan berbagai cara sesuai dengan gaya belajar
yang dimilikinya. Strategi pembelajaran yang disajikan dalam buku
teks tidak harus diuraikan secara eksplisit dengan tujuan agar mampu
mengadopsi beberapa gaya belajar pembelajar yang dapat berbedabeda. Dengan demikian, buku teks agar memperhatikan kebutuhan
pembelajar, tidak hanya materi pembelajaran namun juga gaya belajar
yang mereka miliki. Buku teks akan memberi motivasi terhadap
pembelajar dalam proses pembelajaran; sehingga semakin baik buku
teks akan memberikan morivasi yang semakin tinggi pada pembelajar,
di mana pembelajar dapat melakukan proses pembelajaran sesuai
dengan gaya belajar dan dapat mengukur kemajuan belajarnya
masing-masing. Kuis disusun pada setiap akhir materi dalam satu
tema untuk memenuhi keperluan tersebut (Cunningsworth, 1995: 17).
4) Buku teks memiliki peranan

yang jelas dalam mendukung

pembelajaran, seperti pengajar, yang menjembatani antara bahasa
target dengan pembelajar. Buku teks menyebutkan komponenkomponen pembelajaran beserta fungsi-fungsinya masing-masing
dengan tujuan menghubungkan antara pembelajar dengan bahasa
commit
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pembelajar dan materi ajar seharusnya didiskripsikan dengan jelas.
Pengajar bertanggungjawab mengendalikan proses pembelajaran
dengan

memperhatikan

gaya

belajar pembelajar serta

aspek

kebahasaan yang akan dicapai sesuai dengan tingkatan kemampuan
pembelajar. Dengan buku teks tersebut, proses pembalajaran dapat
didiskripsikan dengan jelas.
7. English for Specific Purposes (ESP)
a. Asal Mula ESP
ESP berkembang sebagai bahasa tulis. Tiga alasan utama
dikembangkannya ESP adalah tuntutan perkembangan peradaban manusia,
revolusi bidang ilmu linguistik dan perhatian pada kebutuhan pembelajar
(Hutchinson dan Waters, 1987: 7). Hutchinson dan Waters (1987)
menandai bahwa perkembangan ESP sejalan dengan periode sejarah
dunia. Pertama, pada akhir Perang Dunia Pertama, di mana ekspansi ilmu
pengetahuan, teknologi dan aktivitas ekonomi berkembang mendunia;
dengan kekuatan ekonomi yang dimiliki Amerika pasca perang dunia serta
peran bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Kemudian krisis
minyak pada tahun 1970-an mengakibatkan mengalirnya uang dan ilmu
pengetahuan dari negara-negara barat menuju negara-negara kaya minyak.
Bahasa pengantar untuk menjalankan aktivitas tersebut adalah bahasa
Inggris. Bahasa Ingris saat itu sangat mendesak untuk dikuasai oleh para
pelaku aktivitas ekonomi tersebut, terutama mereka yang belum berbahasa
Inggris sebagai bahasa komunikasinya. Dengan demikian, pengajaran
bahasa Inggris saat itu tidak saja menjadi kepentingan guru bahasa Inggris
namun juga pelaku ekonomi.
Kedua, berkembangnya ESP didorong oleh perkembangan ilmu
linguistik, yang pada era tersebut para tokoh linguistik lebih banyak
memusatkan perhatiannya pada bahasa sebagai alat komunilasi riil.
Hutchinson dan Waters (1987) menandai bahwa satu temuan penting
dalam linguistik adalah bahwa pemakaian bahasa lisan dan bahasa tertulis
commit
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dalam konteks tertentu di mana bahasa Inggris digunakan, variasi bahasa
Inggris tersebut akan berubah sesuai dengan konteks yang ada. Temuan
tersebut mendorong pengembangan teori baru, jika bahasa Inggris bisa
bervariasi sesuai kontek yang ada, maka pengajaran bahasa Inggris juga
bisa disesuaikan dengan kebutuhan pembelajar. Mengikuti gagasan
tersebut, maka pada era 1960-an sampai 1970-an berkembang Bahasa
Inggris untuk Sain dan Teknologi.
Ketiga, Hutchinson dan Waters (1987) juga menegaskan bahwa
berkembangnya ESP tidak hanya didukung oleh aktivitas perekonomian
dunia dan perkembangan ilmu linguistik saja, namun juga perkembangan
ilmu psikologi. Lebih dari sekedar menyampaikan materi pembelajaran,
pengajaran bahasa juga memperhatikan cara bagaimana pembelajar
menguasai materi serta perbedaan cara yang dimiliki oleh setiap
pembelajar dalam proses belajar. Pembelajar dipandang memilki
perbedaan menggunakan strategi pembelajaran, keterampilan, skemata
pembelajaran serta bisa termotivasi dengan kebutuhan dan daya tarik yang
berbeda pula. Memperhatikan kebutuhan yang berbeda dari setiap
pembelajar, maka metode diseminasi linguistik kepada pembelajar juga
perlu disesuaikan. Perencanaan pembelajaran bahasa untuk mencapai hasil
yang optimal atas kebutuhan pembelajar yang berbeda-beda perlu
diperhatikan.
b. Ciri-ciri Wajib dan Tidak Wajib dari ESP
Sepuluh tahun kemudian, Dudley-Evan dan St John (1998)
mengembangkan devinisi asli dari Streven mengenai ESP dengan
pendapatnya sendiri. Streven (1988) membedakan ciri-ciri ESP menjadi
dua jenis, yaitu ciri-ciri wajib dan ciri-ciri tidak wajib.
Ciri-ciri wajib ESP
1) ESP dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus pembelajar.
2) Tema dan topik terkait dengan disiplin ilmu, pekerjaan atau aktivitas
tertentu.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
96

3) Menekankan pemakaian bahasa yang sesuai dengan aktivitas tersebut
dalam tataran sintak, lexis, wacana dan semantik beserta analisis
wacana yang terkait.
4) Berbeda dengan General English.
Ciri-ciri tidak wajib ESP
1) Terbatas pada keterampilan khusus yang dipelajari (misalnya,
reading).
2) Tidak diajarkan secara ketat dengan metodologi tertentu.
Anthony (1997) menyatakan bahwa pada saat itu muncul berbaai
pendapat mengenai makna ESP secara tepat, meskipun pendekatan ini
telah digunakan selama tiga dekade. Di sebuah konferensi ESP di Jepang
pada tahun 1997, Dudley-Evan (1997: 4-5) menawarkan definisi baru
mengenai ESP. Perubahan yang dibuatnya mengenai ESP adalah sebagai
berikut.
Ciri-ciri wajib ESP
1) ESP dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus pembelajar.
2) ESP menggunakan metode dan aktivitas dari disiplin ilmu yang
bersangkutan.
3) ESP menekankan pada penggunaan bahasa (tatabahasa, lexis dan
register) ketrampilan, wacana dan gender sesuai dengan aktivitas
dimaksud
Ciri-ciri tidak wajib ESP
1) ESP bisa dirancang untuk disiplin ilmu tertentu.
2) ESP, dalam kondisi khusus, bisa menggunakan metode pengajaran
yang berbeda dengan general English.
3) ESP dirancang lebih untuk pembelajar dewasa, pada tingkatan institusi
maupun dalam situasi kerja profesional. Namun demikian ESP juga
bisa diberikan pada siswa setara SLTP.
4) ESP biasanya dirancang bagi pembelajar intermediate atau advance.
5) Pengajaran ESP memberikan pengetahuan dasar
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Dudley- Evan dan St. John menghilangkan sifat berlawanan dengan
general English dan menambahkan beberapa poin sifat-sifat variabel baru.
Mereka beranggapan bahwa ESP tidak harus menunjuk pada suatu disiplin
ilmu tertentu. ESP bisa dipelajari oleh orang dewasa atau orang dewasa
muda di sekolah lanjutan. Untuk mendefinisikan secara tepat Hutchinson
dan Waters (1987: 19) menyatakan: “ESP is an approach to langusge
teaching in which all decisions as to content and method are based on
learners’ reason for learning”. ESP merupakan sebuah pendekatan dalam
pembelajaran bahasa di mana semua keputusan berkenaan dengan isi dan
metode pembelajaran dirumuskan berdasarkan alasan yang dimiliki
pembelajar untuk belajar. Anthony (1997) meyatakan ketidakjelasan
mengenai kapan ESP mulai menghilang dan kapan English as a Second
Language (ESL) mulai berkembang, karena banyak intruktur ESL yang
menggunakan pendekatan ESP dengan melakukan analisis kebutuhan
pembelajar akan bentuk bahasa dalam komunikasi riil sebelum memulai
programnya.
c. Jenis-jenis ESP
David Carter (1983) mengklasifikasikan ESP menjadi tiga jenis
utama, yaitu:
1) Bahasa Inggris dalam lingkup terbatas.
2) Bahasa Inggris untuk kebutuhan akademik dan pekerjaan.
3) Bahasa Inggris dengan topik-topik khusus.
Bahasa Inggris yang digunakan oleh pengatur lalu-lintas udara
merupakan bahasa Inggris untuk lingkup terbatas. Mackay dan Mountford
(1978) membedakan antara Bahasa untuk lingkup terbatas dengan bahasa
sebagai berikut. Bahasa kendali lalu-lintas udara internasional bisa
dianggap sebagai bahasa ‘khusus’, dalam artian bahwa pilihan kata yang
dibutuhkan oleh para pengendali sangat terbatas dan ketat serta bisa
diartikan dengan tepat dalam kondisi yang ada, sebagaimana bahasa yang
dibutuhkan oleh pramusaji dan pramugari. Namun demikian ragam bahasa
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tatabahasa. Hanya dengan mengetahui ragam terbatas tersebut, orang tidak
bisa melakukan komunikasi dengan efektif dalam situasi yang berbedabeda, maupun konteks di luar lingkup pekerjaannya.
Jenis ESP yang kedua adalah bahasa Inggris untuk tujuan akademik
dan pekerjaan. Pada diagram pohon ESP, Hutchinson dan Waters (1987)
membagi ESP menjadi tiga cabang utama, yaitu: (a) English for Science
and Technology (EST), (b) English for Business and Economics (EBE), (c)
English for Social Studies (ESS). Masing-masing dari ketiga cabang ESP
tersebut dibagi menjadi dua jenis, yaitu: (a) English for Academic
Purposes (EAP) dan (b) English for Occupational Purposes (EOP). Salah
satu contoh EOP dari cabang EST adalah English for Technicians,
sedangkan contoh EAP dari cabang EST adalah English for Medical Study.
Hutchinson dan Waters (1987: 16) menyatakan bahwa perbedaan
antara EAP dan EOP tidak bisa dinyatakan dengan tegas, karena orang
bisa belajar dan bekerja sekaligus. Dalam banyak hal, realita menunjukkan
bahwa bahasa yang dipelajari dalam lingkungan belajar akan digunakan
kemudian ketika seseorang mendapat atau kembali pada pekerjaan. Hal
inilah yang menjadikan alasan bahwa EAP dan EOP dikategorikan dalam
jenis ESP yang sama. Tujuan akhir dari EAP dan EOP adalah sama, yaitu:
pekerjaan. Namun demikian, meskipun tujuan akhir dari keduanya sama,
alat yang digunakan dalam EAP dan EOP adalah berbeda, yang menurut
Commins (1979) disebuat sebagai profisiensi akademik kognitif dan
keterampilan interpersonal dasar.
Jenis ESP yang ketiga sebagaimana disampaikan oleh Carter
(1983) adalah bahasa Inggris dengan topik khusus. Hanya dalam lingkup
ini di mana purpose dirubah menjadi ‘topik’. ESP jenis ini dikembangkan
secara khusus untuk mengantisipasi suatu kondisi yang dihadapi dalam
jangka pendek, misalnya seorang ilmuwan yang membutuhkan bahasa
Inggris untuk keperluan belajar lanjut, menghadiri konferensi atau bekerja
pada institusi asing. Selanjutnya dikatakan bahwa ESP jenis ini bukan
commit
to user
merupakan jenis ESP tang
terpisah
dari cabang yg telah ada, namun

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
99

menupakan bagian integral dari program ESP yang memusatkan perhatian
pada penggunaan bahasa secara situasional. Bahasa situasional seperti ini
ditetapkan berdasarkan interpretasi dari analisis kebutuhan dari bahasa
autentik yang digunakan pada seting pekerjaan tertentu.
d. Ciri-ciri Pembelajaran ESP
Carter (1983) menyatakan ada tiga tiga ciri umum dari
pembelajaran ESP, yaitu: (a) materi autentik, (b) orientasi pada tujuan
terkait, (c) mengarahkan diri sendiri. Jika ditinjau kembali pernyataan
Dudley-Evan (1997) bahwa ESP diberikan pada pembelajar tingkatan
intermediate atau advance, maka pemanfaatan materi pembelajaran
autentik menjadi layak. Jika dikaji lebih dalam lagi, penggunaan materi
autentik yang dikembangkan maupun yang tidak dikembangkan menjadi
ciri pembelajaran ESP, terutama untuk pembelajaran yang dikendalikan
sendiri dan pembelajaran berbasis riset. Untuk Language Preparation for
Emplyment dalam ilmu-ilmu kesehatan, banyak komponen evaluasi
pembelajar yang didasarkan penugasan kajian independen di mana
pembelajar diminta untuk mengkaji dan menyajikan kondisi dimaksud.
Pembelajar diminta untuk melakukan penelitian dari berbagai macam
sumber, termasuk sumber internet.
Orientasi

pembelajaran

yang

berhubungan

dengan

tujuan

menunjukkan adanya simulasi tugas-tugas komunikatif yang dibutuhkan
pada seting yang dimaksud. Simulasi tersebut bisa meliputi sebuah
konferensi yang melibatkan persiapan kertas kerja, membaca, mengambil
catatan dan menulis. Di Agonquin College, pembelajaran bahasa Ingris
bisnis melibatkan mahasiwa melakukan perencanaan dan presentasi usaha,
yang meliputi riset pasar, pembuatan pamflet dan logo. Para mahasiswa
diminta untuk mempresentasikan produk akhir mereka dihadapan
mahasiswa ESL yang diundang dalam presentasi poster. Mahasiswa
program studi kesehatan diminta untuk mengikuti seminar yang
diselenggarakan

dengan bahasa Inggris untuk mengembangkan
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mempraktikkan hasil-hasil seminar pada masyarakat secara langsung
dengan pengawalan dari penutur bahasa Inggris.
Ciri pembelajaran ESP yang terakhir adalah kendali diri sendiri.
Salah satu tugas dari ESP adalah mengubah pembelajar menjadi pengguna
(Carter, 1983: 134). Untuk mendapatkan pengendalian diri yang baik
dalam

pembelajaran,

pembelajar

harus

diberi

keleluasaan

untuk

menentukan kapan, apa dan bagaimana mereka akan belajar. Untuk
kepentingan ini, pengajar harua memberikan upaya-upaya sistematik
kepada pembelajar mengenai strategi-strategi pembelajaran. Satu hal yang
penting dalam hal ini adalah menjadikan pembelajar mampu untuk
mengakses isformasi dalam kultur yang berkembang.
e. Pengembangan Materi ESP
Johns (1990: 91) menyampaikan satu pertanyaan yang sangat
mendasar; “Apakah buku teks ESP benar-benar ada?” Permasalahannya
adalah bahwa instruktur ESP diharuskan untuk memberikan materi yang
benar-benar sesuai dengan karakteristik pembelajar dalam waktu yang
biasanya tidak cukup banyak.

Dalam kenyataannya, instruktur atau

pengembang ESP biasanya tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan
analisis kebutuhan, penelusuran materi dan pengembangan buku teks.
Banyak

buku

teks

yang

dinyatakan

bisa

memenuhi

kebutuhan

pembelajaran ESP. Namun demikian, Johns (1990) menyatakan bahwa
tidak satupun buku teks ESP yang mampu bertahan sebagai materi
pembelajaran ESP untuk waktu yang lama, karena setiap seting dan
kondisi pembelajar ESP memiliki karakteristik yang tidak sama. Dengan
kondisi tersebut, disarankan materi ESP lebih merupakan bank materi dari
berbagai sumber dengan berbagai kategori, yang menyerupai filing cabinet
dan digunakan sesuai dengan kondisi yang sesuai. Materi tersebut juga
bisa terus dikembangkan setiap saat, menyesuaikan dengan tuntutan
kondisi.
Dengan kondisi tersebut, buku teks yang relevan untuk semua
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dikembangkan. Pengajar dan pengembang materi ESP, dengan waktu yang
sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang relevan dengan kondisi,
bisa memanfaatkan kumpulan materi yang sebagian bisa digunakan secara
langsung dan sebagian mungkin memerlukan penyesuaian secara khusus.
Sumber-sumber materi ESP bisa berasal dari materi autentik, materi ESL,
materi ESP dan materi buatan pengajar. Pengembangan buku teks atau
materi ESP akan sangat baik juka berangkat dari ESL.
C. Alur Berpikir
Alur berpikir mencakup uraian singkat mengenai proses penelitian,
mulai dari mendeskripsikan mengenai sumber dan isentifikasi permasalahan,
proses penelitian sampai pada hasil penelitian yang dicapai. Alur berpikir dari
penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:
1. Kondisi saat ini terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris di program
studi kebidanan, khususnya keberadaan buku teks mata kuliah bahasa
Inggris, perlu untuk dikembangkan, berdasarkan pada tujuan kurikulum
dan peristiwa pembelajaran yang melibatkan pembelajar, pengajar serta
metode pembelajaran.
2. Proses pengembangan buku teks dengan menggunakan tujuh pilar CTL
dengan menggunakan model research and development (Borg dan Gall,
1989).
3. Hasil penelitian yang berupa buku teks bahasa Inggris dengan pendekatan
CTL.
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Gambar 2.1: Alur Berpikir
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