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Abstrak
Tujuan pengajaran bahasa berhubungan erat dengan waktu dan tempat

tujuannya dirumuskan. Dunia telah sangat berubah sejak lahirnya pembelajaran
bahasa asing sebagai bidang ilmu menjelang Perang Dunia II. Pada awal abad
ke-21, permasalahan perubahan iklim dan lingkungan dunia menjadi keprihatinan
utama masyarakat. Permasalahan ini menuntut tanggapan dari berbagai bidang
ilmu; bidang pedagogi pengajaran bahasa tentu tidak terkecuali. Bagaimanakah
bidang pengajaran bahasa dapat menanggapinya?

Makalah ini mengusulkan beberapa hal untuk menanggapi gerakan peduli
lingkungan ini. Makalah diawali dengan memaparkan warisan Perang Dunia II
dalam membentuk tujuan utama pembelajaran bahasa asing: melatih siswa untuk
menjadi penutur fasih sebuah bahasa dan budayanya. Kemudian perkembangan
tujuan kurikulum awal tersebut hingga situasi di akhir Perang Dingin di awal
tahun 90-an dibahas. Dalam kurun waktu tersebut, berbagai metode pengajaran
dikembangkan untuk mempersiapkan pegawai pemerintah dan peneliti yang bisa
berbaur secara halus dengan komunitas bahasa target dengan pengetahuan bahasa
dan kepekaan berbudaya. Namun, pendekatan ini mendorong pandangan bahwa
kurikulum bahasa hanya dikembangkan untuk mendukung karya akademis di
bidang ilmu sosial dan humaniora. Pandangan ini bahkan diperkuat dengan
kenyataan bahwa kebanyakan guru bahasa berlatar pendidikan di kedua bidang
tersebut, bukan sains.

Di bagian kedua makalah ini permasalahan buta literasi konservasi alam
dalam kurikulum pengajaran bahasa difokuskan. Ketiadaan materi seperti itu di
buku-buku ajar wajib bahasa Indonesia di Amerika akan dipaparkan dan
digunakan sebagai batu loncatan untuk pengajuan usul perubahan. Idealnya,
kurikulum pembelajaran bahasa sejak awal sudah menunjukkan interaksi manusia
dengan lingkungannya. Makalah ini juga mengusulkan cara mengubah materi ajar
supaya bisa membawa pengaruh penting dalam pembelajaran siswa dan menarik
minat lebih banyak peserta ajar, termasuk peneliti ilmu konservasi.
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Abstract

The goals of language pedagogy reflect the time and place in which they are
formed. The world has changed greatly since the inception of foreign language
learning as a discipline in the wake of World War II. In the early 21st century,
issues of climate change and global environmentalism have become primary
concerns for much of society. These problems demand a response from all
academic fields; the field of language teaching pedagogy is certainly no exception.
How can our field answer this modern demand?

This paper offers suggestions for responding to this movement. It begins by
describing the legacy of World War II in shaping the main goal of foreign
language learning: to train learners to be linguistically and culturally proficient
foreign language speakers. It continues with a discussion of the progression from
this initial curriculum goal to the situation at the end of the Cold War in the early
1990s. Along the way, various teaching methods were developed to form officers
or scholars who could blend in seamlessly in target language communities with
linguistic knowledge and cultural sensitivity. However, this approach encouraged
the perception that language curricula were only developed to support scholarly
work in social sciences and the humanities. This perception was only deepened by
the fact that a majority of language teachers share a common background in the
humanities, not the sciences.

The second part of the paper focuses on the issue of natural conservation literacy
in language curricula. The absence of such content in current Bahasa Indonesia
textbooks used in the US is described and used as a basis to suggest changes.
Ideally, language learning curricula can incorporate aspects of nature from daily
interactions of communities with the surrounding nature on which their
livelihoods depend. I also suggest that making such changes to our materials may
have a crucial impact on language learners’ proficiency and also attract a broader
audience including conservation science researchers.

PENGANTAR

Makalah ini merupakan bagian dari proyek pengembangan materi ajar

bahasa Indonesia yang berfokus pada literasi lingkungan yang tengah dikerjakan

penulis untuk mahasiswa bahasa Indonesia di AS. Lazimkah pengajaran bahasa

yang bermuatan literasi lingkungan? Pembahasannya akan dimulai dengan sejarah

dan perkembangan pengajaran bahasa asingnya.

Di Amerika Serikat, pengajaran bahasa asing seperti BIPA berkembang

secara signifikan saat terkait dengan kepentingan politik negara bahkan dunia.
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Pengajarannya bahkan sudah dimulai sebelum Perang Dunia I (1914-1918).

Sekolah bahasa Berlitz (1878) di Negara Bagian Rhode Island dipandang sebagai

peletak pertama pengajaran bahasa asing secara alami dalam bahasa asingnya

(Wikipedia) Pada saat itu, pengajaran bahasa asing umum di kalangan pendidikan

dasar di AS. Namun, situasi Perang Dunia I membawa munculnya sikap antipati

terhadap pembelajaran bahasa asing untuk mendukung jati diri bangsa. (Pavlenko,

2003) Pada Perang Dunia II (1939-1945) pengajaran bahasa asing kembali

menjadi penting, namun kali ini lebih untuk pelatihan militer dan akademisi

perguruan tinggi. Kepentingan untuk bisa berkomunikasi dalam bahasa para

sekutu serta mengetahui dinamika masyarakat para negara lawan menjadikan

negara-negara sekutu menggelontorkan dana besar untuk pengembangan dan

peningkatan kualitas pengajaran bahasa asingnya. (Sterniak, 2008)

Walaupun kualitas pelatihannya memuaskan, metode Berlitz dianggap

kurang ekonomis dan kuantitaf dari segi pembiayaan dan siswa. Karenanya,

Metode Audio Lingual (MAL) dengan laboratorium bahasa untuk pelatihan

pelafalan massal disambut dengan baik sebagai pengganti yang lebih ekonomis.

Dalam perkembangannya, MAL didukung teori bahasa alami oleh Noam

Chomsky pada tahun 60-an, namun kemudian tubian MAL dianggap

menghasilkan gaya berkomunikasi kurang luwes dan sesuai untuk interaksi

sehari-hari. (Wikipedia)

Metode komunikatif (MK) yang berfokus awal pada interaksi terpadu

diperkenalkan Dell Hymes (1966) saat MAL mulai kehilangan pamor. Metode

yang menekankan berdialog dengan mengintegrasikan aspek menyimak,

membaca dan menulis ini mengembangkan latihan-latihan pengayaannya pada

tiga unsur keterampilan: tata bahasa, sosiolinguistik dan strategis (Canale dan

Swain, 1980) serta kepaduan dan koherensi (Canale, 1983).

Sampai sekarang berbagai teknik pengajaran bahasa asing di AS

berkembang berdasarkan MK (Communicative Language Teaching). Untuk

melembagakan keterampilan komunikatifnya, pada tahun 1982 The American

Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL) menerbitkan ACTFL

Provincial Proficiency Guidelines yang menjadi tolok ukur panduan dasar tingkat
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keterampilan berbahasa asing dalam berbicara, menyimak, membaca, menulis dan

pengetahuan budaya. Hingga 2012 sudah terdapat panduan tiga belas bahasa,

termasuk bahasa Indonesia di situs web ACTFL. Saat ini semua program bahasa

asing di AS mengikuti himbauan Kementerian Pendidikan AS untuk mengadakan

panduan standar keterampilan yang sesuai dengan anjuran ACTFL yang berlaku

secara nasional. Sertifikat ACFTL biasanya digunakan siswa untuk kepentingan

kelanjutan studi akademik dan/atau karier di kepemerintahan atau ketentaraan.

Selain tiga bahasa asing terbesar di AS, Perancis, Jerman dan Spanyol,

pengembangan bahasa-bahasa asing lainnya kurang mendapat dukungan penuh

kecuali apabila terdapat kepentingan nasional (atau internal) seperti bahasa asal

migran dan/atau kepentingan internasional yang terkait dengan perekonomian

seperti bahasa Cina, Jepang, Korea Selatan, Hindi atau dengan politik/militer

seperti bahasa Arab dan bahasa Indonesia. (Sterniak, 2003) Keadaan ini

mendorong baik materi pengajaran maupun perekrutan institusional pengajar

bahasa asing berpusat pada bidang ilmu humaniora, politik, dan/atau ekonomi.

Pada umumnya juga, para pengajar bahasa, khususnya di kalangan

perguruan tinggi, mengajarkan dan mengembangkan bahan ajar yang terkait

dengan humaniora politik, dan/atau ekonomi yang sesuai dengan bidang akademis

mereka. Di AS pengajar tetap bahasa Indonesia umumnya bergelar S1, S2

dan/atau S3 pengajaran atau sastra bahasa Inggris atau bahasa asing, pemerolehan

bahasa kedua, dan ilmu-ilmu sosial. Bidangnya tidak terkait dengan sains.

Tuntutan untuk menyediakan materi ajar tambahan harian menjadikan guru

mengembangkan bahan ajar berdasarkan bidang ilmu yang mereka kuasai dengan

baik. Maka, tanpa pelatihan literasi lingkungan, bisa dimaklumi bahwa

kebanyakan bahan ajar tidak bermuatan unsur ilmu lingkungan. Perlu diingat juga

bahwa tingkat kepercayaan diri guru terhadap materi ajarnya penting dalam

menciptakan kondisi belajar-mengajar yang kondusif; siswa akan merasa nyaman

dalam belajar dengan guru yang menguasai materi dengan baik daripada guru

yang kurang mengerti atau siap dengan materinya.

Baru saja disebutkan bahwa kenyamanan siswa ajar merupakan syarat

penting dalam mengondisikan pembelajaran positif dalam kurikulum pengajaran



ISSN: 2716-3792

Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (KIPBIPA) XI 2019

505

bahasa di AS. Keterpusatan pada peserta ajar dalam proses belajar-mengajar

dalam bidang apapun menjadi keharusan. Cara lama mendidik yang menempatkan

guru sebagai pemegang wewenang absolut di kelas sudah ditinggalkan. (Brown,

2003) Karenanya, di kurikulum pengajaran bahasa MK, belajar-mengajar tidak

lagi dianggap berhasil kalau keterlibatan siswa bukan merupakan norma utama

interaksi kelas. Sementara norma umum masyarakat makin menekankan kepuasan

dan pencapaian pribadi, kurikulum pengajaran bahasa pun beradaptasi untuk lebih

memenuhi minat pribadi siswa.

Literasi Lingkungan

Istilah literasi lingkungan hidup pertama kali diperkenalkan Charles E.

Roth pada tahun 1968. Dua tahun sesudahnya, kepedulian terhadap lingkungan

dunia ditetapkan sebagai Hari Bumi oleh PBB. Namun baru sejak laporan evalusi

mengenai perubahan iklim secara serius dibahas oleh Dewan PBB pada tahun

2013, gerakan peduli lingkungan menjadi kepedulian setempat, bahkan sedunia.

Banyak bidang ilmu tergerak, bahkan bergerak, untuk mendukungnya.

Berbagai pembicaraan baik di tingkat lokal maupun nasional bahkan

internasional makin sering ditemui di berbagai sumber informasi dewasa ini, dari

kantor berita dunia sampai pada berita media sosial ekslusif kelompok kecil

seperti WhatsApp. Dalam hitungan detik, misalnya, persoalan limbah plastik di

daratan dan lautan, menjadi pembicaraan di mana-mana. Permasalahan dan

dampak sosial yang muncul menjadi bahan ajar yang populer bagi siswa dan

berbagai buku ajar wajib maupun materi pendukungnya. Sayangnya, hanya citra

lingkungan yang penuh dengan permasalahan dan/atau bahaya saja yang

mendominasi materi ajar bahasa.

Literasi Lingkungan dan Metode Pembelajaran Alami

Paling tidak ada dua hal yang perlu dipadukan untuk mengupayakan

pengajaran bahasa yang mengandung literasi lingkungan. Yang pertama, konsep

terapan relativitas bahasa dalam literasi lingkungan dan metode pengajaran yang

mendukung konsep terapan tersebut.
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Roth (1992) mendefinisikan literasi lingkungan sebagai "kemampuan

menangkap dan memaknai kondisi relatif sistem lingkungan lalu bertindak secara

sesuai untuk merawat, memerbaiki, atau meningkatkan kesehatan sistemnya."

Literasi ini tidak diartikan sebagai keterampilan membaca dan menulis mengenai

lingkungan (McBride, 2013), tapi merupakan "kesadaran akan dan tindakan

terhadap hubungan antara alam dan sistem kemasyarakatan, kebersatuan manusia

dan alam, penentuan sikap terhadap teknologi, pembelajaran yang berkembang

sepanjang hidup manusia" (Roth, 1992, 16-17). Menurut Roth dan Dickey (1992),

salah satu indikator bahwa seseorang berliterasi lingkungan adalah dengan "terus

mengritisi norma-norma budayanya dengan pengetahuan baru mengenai

kemanusiaan dan sumber-sumber daya alam. Orang tersebut berusaha menantang

nilai dan anggapan umum interaksi manusia-lingkungan untuk mencapai

pembangunan maksimal potensi manusia dan integritas ekosistem."

Memadukan literasi lingkungan ke dalam kurikulum pengajaran bahasa

tidak sekadar mengadakan materi tentang lingkungan. Pemikiran kritis dan

menyeluruh guru dituntut dalam hal ini untuk membentuk interpretasi realitas

masyarakat bahasa target dan lingkungannya bagi siswa. Tuntutan tersebut

didasarkan pada temuan penelitian Cachelin dkk. (2010) yang menguji dua

pengertian kunci literasi lingkungan dari Lucy (1997) mengenai konsep relativitas

linguistik, yaitu "bahasa sebagai wujud interpretasi suatu realitas dan bahasa bisa

memengaruhi pikiran mengenai realitasnya." Cachelin dkk. menganalisis

buku-buku teks ekologi yang popular satu dekade lalu, dan kemudian

berkesimpulan bahwa penggunaan bahasa dalam buku-buku teks tersebut tidaklah

mendorong pandangan kompleks bahwa manusia merupakan bagian dari sistem

lingkungan. Bahkan, bahasa yang bertujuan mengenalkan konsep budaya

masyarakat malah merendahkan cara pandang ekologis. Pada dasarnya, bisa

disimpulkan bahwa materi yang menggambarkan manusia terpisah dari

lingkungannya baik secara disadari atau tidak, hanya akan membangun

kepedulian semu atau malah bertentangan dengan tujuan holistik literasi

lingkungan.
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Kesadaran dasar akan sistem interdependensi manusia-lingkungan bisa

dibangun dengan metode pengajaran yang melatih kepekaan dasar manusia.

Metode yang berprinsip pada proses pembelajaran alami (MPA), misalnya Direct

Method versi Berlitz, perlu kembali ditekankan khususnya pada pelatihan tingkat

pemula. Latihan menyimak materi otentik atau langsung dari penutur asli dan

berlatih berbicara hanya dalam kosakata sehari-hari dari bahasa target yang

disertai dengan gerak tubuh atau gambar dari guru adalah kegiatan utama

metodenya. Kosakatanya terkontrol dan aspek tata bahasa tidak diajarkan. Studi

2013 oleh Therani dkk. menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa MPA yang

tidak disertai terjemahan, penjelasan tata bahasa dan latihan menulis ini jauh lebih

berhasil daripada dengan MAL.

Di AS untuk kebanyakan siswa tingkat pemula, kedekatan mereka dengan

masyarakat di Indonesia minim atau malah tidak ada sama sekali. MPA bisa

menjadikan pembelajaran bahasa target sebagai dasar interpretasi tentang realitas

masyarakat Indonesia dan bahasanya. Hal ini khususnya sangat penting karena

Indonesia dan AS sama sekali tidak berdekatan secara geografis dan tidak berbagi

pengalaman sejarah atau bangsa yang panjang. Pembelajaran bahasa Indonesia

dengan metode alami paling tidak di tingkat pemula, bisa membangun citra orang

Indonesia yang lebih lengkap.

BITSI, Asyik dan Ayo

Lalu, bagaimana dengan buku teks atau materi acuan utama yang

digunakan di kebanyakan perguruan tinggi di AS? Sudahkah mengandung

literasi lingkungan? Dua materi ajar yang populer di AS akan dibicarakan. Yang

pertama, karya John U. Wolff dkk., 1992, Beginning Indonesian through

Self-Instruction Volume 1 yang biasa disingkat BITSI. Berikutnya, karya Ellen

Rafferty dkk., 2014, Indonesian Grammar in Context, yang sebutan singkatnya

Asyik, dan Let's Speak Indonesian, Ayo, Volume 1-2. Yang dibicarakan di sini

hanyalah volume dari keduanya yang untuk siswa tingkat pemula. Keduanya

dijadikan tolok ukur untuk mempertimbangkan literasi lingkungan dalam

kurikulum pengajaran BIPA.
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BITSI terbitan 1992 merupakan kembangan dari buku Beginning

Indonesian karya perdana buku teks bahasa Indonesia Dr. John Wolff yang

diterbitkan 1972. Prinsip pengajarannya dengan MAL. Bukunya dilengkapi kaset

atau CD. Setiap babnya diawali percakapan pengantar yang otentik yang diambil

dari percakapan yang benar terjadi lalu disunting. Kemudian, terdapat

latihan-latihan pemahaman, tubian serta penjelasan aspek-aspek tata bahasa.

BITSI bertujuan "supaya siswa ajar memeroleh pengetahuan dasar bahasa

Indonesia. Karenanya, dialek tertentu tidak disuguhkan, tapi versi standar

Indonesia yang biasa digunakan orang berpendidikan di kota besar [...] Sekarang

ini bisa dianggap bahwa dialek Jakarta dan beberapa bentuk bahasa Jawa sangat

memengaruhi bahasa standar [...] Bahasa yang disuguhkan merupakan sebuah

bentuk bahasa Indonesia yang unsur-unsurnya dimengerti secara luas oleh penutur

asli di seluruh Nusantara." (Pengantar instruksi, Volume 1) Seluruh percakapan

dasarnya berlatar interaksi antara masyarakat urban di Pulau Jawa. Bahasa

Inggris digunakan dalam terjemahan teks percakapan dasar dan penjelasan

aspek-aspek tata bahasanya. Namun demikian, penggunaan bahasa Indonesia yang

lazim di keseharian merupakan keharusan bagi semua yang terlibat dalam

kegiatan belajar-mengajar.

Berikut adalah bab-bab di Volume 2 untuk tingkat pemula: Bersalaman,

Bertamu, Mengunjungi Teman, Pergi ke Pasar, Di Pasar, Mengobrol dengan

Teman, Naik Kereta Api, Mencari Kamar Baru, Membeli Kamus, Bertamu di

Desa, Mengunjungi Sekolah di Desa, Pergi Berbelanja dan Mencari Rumah

Kontrakan. Hanya bab 11 dan 12, yaitu Bertamu di Desa dan Mengunjungi

Sekolah di Desa, yang menggambarkan interaksi manusia-lingkungan di

percakapan dasarnya, di lingkungan desa. Simaklah kutipan dari salah satu

percakapannya.1

Karakter Mas Jon dalam beberapa percakapannya mengacu pada penulis

utama, Dr. Wolff, seorang pakar linguistik, yang merekam semua bahan

percakapan tersebut di Jawa dari tahun 60-an hingga 70-an. Pengembangan

latihan dan penjelasan tata bahasanya berlangsung di Universitas Cornell, New
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York, dengan sebagian besar staf proyeknya adalah mahasiswa Indonesia dan

Indonesianis yang berada di sana selama proyeknya berlangsung. (Wolff, 2017)

Buku lain yang dipilih adalah Asyik dan Ayo karya Ellen Rafferty yang

diterbitkan tahun 2014. Asyik merupakan materi tata bahasa terpadu dan Ayo

berfokus pada keterampilan bercakap. Keduanya saling mendukung, tapi bisa

digunakan secara terpisah. Kedua buku tersebut berprinsip MK yang mendorong

siswa ajar untuk langsung berbicara dan bercakap di kelas dari awal dalam bahasa

Indonesia. Proyek kedua bukunya dimulai sejak tahun 1997 di dua universitas,

Universitas Wisconsin di Madison, AS dan Universitas Nasional Singapura di

bawah pimpinan Dr. Rafferty, ahli antropologi linguistik. Setiap bukunya disertai

rekaman percakapan pengantar pelajaran dan beberapa latihan mendengarkan

cerita, yang terdapat di situs web indonesiantextbooks.wisc.edu. Pelajaran di

keduanya diawali dengan percakapan dasar lalu diikuti dengan latihan-latihan

yang memperkaya penggunaan aspek tata bahasa atau ungkapan tertentu yang

menjadi fokus setiap pelajarannya. Penggunaan bahasa Inggris sangat minim di

kedua materi ini. Tidak terdapat terjemahan untuk kalimat percakapan dasarnya

dan penjelasan singkat tata bahasa dan catatan budaya dalam bahasa Inggris

terdapat di akhir tiap pelajarannya. Ilustrasi dan foto yang digunakan

menunjukkan citra keindonesiaan.

Buku Asyik melatih "penggunaan bahasa Indonesia bergaya sehari-hari

yang berterima di kalangan penutur asli berpendidikan lintas suku dan umum di

media. Siswa mengerjakan tugas-tugas kelas yang berdasar situasi nyata

sehari-hari dengan berbicara dan menulis dalam bahasa Indonesia, sehingga bisa

memeroleh ketepatan bertata bahasa dalam konteks budaya bahasanya." (Sampul

belakang Asyik Berbahasa Indonesia 1) Sementara itu, buku Ayo melatih

"pemelajar dengan fungsi bahasa yang diperlukan untuk berkomunikasi tentang

diri, keluarga dan lingkungan melalui sekumpulan cerita fiktif kehidupan

mahasiswa." (Sampul belakang Ayo Berbahasa Indonesia 1)

Untuk tingkat pemula, isi materi Asyik sebagai berikut: Volume 1-Ratih

Tinggal di Yogyakarta (Jawa), Ratih Tinggal di Kampus (Jawa), Kegiatan

Sehari-hari Fifi (Jawa), Ratih Mengunjungi Imogiri (Jawa), Pak Mukiman
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Menerima Surat (Jawa), Mengadakan Selamatan (Jawa); Volume 2-Ratih ke Bali

(Bali), Pengalaman Tak Terlupakan (Jawa), Pusat Belanja di Jakarta (Jawa),

Merayakan Lebaran (Sumatera), Ratih berkunjung ke Tana Toraja (Sulawesi),

Rudi ke Pusat Rehabilitasi Orang Utan (Kalimantan). Sementara itu, Ayo di

Volume 1-nya: Di Rumah Kos, Keluarga dan Teman-teman, Tinggal di Bogor,

Kegiatan Teguh, Pergaulan Mahasiswa, Rencana ke Luar Kota, Jatuh Sakit,

Omong-omong selama Perjalanan. Hanya Bab 5 dan 6 di Asyik Volume 2, yaitu

Ratih berkunjung ke Tana Toraja dan Rudi ke Pusat Rehabilitasi Orang Utan,

yang mengangkat interaksi manusia-lingkungan, di kampung Tana Toraja dan

tentang pusat rehabitasi orang utan di Kalimantan. Yang lainnya, baik Asyik

maupun Ayo berlatar urban di Jawa. Berikut simak kutipan dari Asyik2, lalu Ayo 3.

Seluruh percakapan dan karakternya fiktif dan dikarang oleh penutur asli

Indonesia. Nama dan informasi yang disampaikan dipertimbangkan untuk

menggambarkan keterwakilan keragaman suku dan daerah di Indonesia. Kecuali

ilustrasi gambar dan beberapa foto, latihan-latihan bahasa dan informasi

budayanya dikembangkan dan dilengkapi oleh pengajar dan mahasiswa Indonesia

yang berada di kedua universitasnya saat proyek berlangsung.

Menantang Kelaziman

Sudahkah karya Pak John Wolff dan Ibu Ellen Rafferty mengandung

literasi lingkungan atau, paling tidak, mendukung terbentuknya literasi lingkungan

pada tingkat pemula? Mari diperhatikan pelajaran-pelajarannya yang

menunjukkan interaksi manusia dan alam tersebut.

Literasi

lingkungan

BITSI Asyik Ayo

Interpretasi

masyarakat

dan

lingkungan

Mas Jon dan Mas Tono

mengunjungi rumah

keluarga Mas Tono di

sebuah desa di Jawa.

Ratih mengunjungi desa

kelahiran Rante di Tana

Toraja.

Satrio dan Pingkan

berbicara tentang asal

keluarga Pingkan

yang dari Manado.
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Keterpaduan

manusia dan

lingkungan

Kegiatan masyarakat yang

terkait dengan

persawahan/perladangan

yang disinggung di

percakapannya bisa

disampaikan sebagai

materi tambahan sebelum

kelas.

Kegiatan masyarakat

Toraja yang terkait

dengan rumah adat dan

lingkungannya perlu

disampaikan sebagai

materi tambahan

sebelum kelas.

Tidak disinggung

sama sekali di latar

percakapan. Materi

lingkungan yang

mungkin bisa di sini

adalah pengertian

Jakarta dan Manado

sebagai kampung.

Pelajaran yang menggambarkan interaksi antara manusia dan lingkungan

baru ditemukan di bagian akhir buku di semua materi tersebut. BITSI di pelajaran

11 dan 12, Asyik di pelajaran 5 dan 6 di Volume 2 dan Ayo malah tidak ada sama

sekali di kedua volumenya. Jadi, pada awal tingkat pemula sama sekali tidak

terdapat materi yang terkait dengan literasi lingkungan. Ketiadaan materi ini lazim

pada kurikulum pengajaran bahasa karena baik di MAL maupun MK, keduanya

beranggapan bahwa keterampilan dasar bahasa harus dimulai dari penjelasan

tentang diri baru kemudian berkembang ke luar diri yang untuk tingkat madya ke

atas. Fokus manusia yang terlepas dari lingkungannya memang menjadi titik

awal pembelajaran siswa.

Selain itu, baik MAL maupun MK tidak di awal pelajarannya tidak

sepenuhnya untuk melatih menyimak dan berbicara secara alami. Misalnya, meski

tubian percakapan dasar BITSI berdasar pembelajaran alami, percakapannya

disertai terjemahan dan latihan pengayaannya kurang bervariasi. Sementara itu,

percakapan awal Asyik tidak alami dan latihan berbicara MK-nya mengabaikan

aspek menyimak dan melafal. Hasilnya adalah siswa ajar BITSI berlafal baik tapi

berbahasa transisi dalam bercakap-cakap sedangkan siswa ajar Asyik dan Ayo

nyaman bercakap-cakap meski lafalnya terdengar asing.

Penutup dan Saran

Pengajaran bahasa bisa berpartisipasi dalam gerakan peduli lingkungan

dari tahap awal pembelajaran siswa. Tujuan kurikulum yang lazim perlu diubah
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untuk melatih siswa ajar supaya bisa berliterasi lingkungan dan berketerampilan

dasar komunikasi yang lebih baik. Peserta ajar seperti itu diharapkan berkesadaran

sejak awal bahwa masyarakat dari bahasa targetnya hidup di suatu lingkungan

yang memengaruhi pola hidup mereka. Dengan demikian, pengetahuan siswa

tentang lingkungan bahasa target lebih dari eksotisme pariwisata dan/atau

bahayanya.

Peran guru sangatlah penting di tahap awal pembelajaran. Misalnya,

menetapkan kurikulum literasi lingkungan. Guru yang hanya menuruti apa saja

yang sudah diketahui dan/atau merupakan minat siswa, demi rasa percaya diri dan

kemandirian siswanya, malah membatasi perkembangan wawasan pikir siswanya.

Meski demikan, guru tak boleh lalai mendorong peserta ajar bertanggung jawab

dalam pembelajarannya.

Kelaziman menyimak tanpa konteks di MAL bisa diubah dengan kelas

hybrid. Siswa dipersiapkan dengan informasi latar mengenai lingkungan dan

kemasyarakatan tempat percakapan dasar berlangsung dalam bahasa pertama

siswa sebelum datang ke kelas. Teknologi sistem manajemen pembelajaran (SMP)

seperti Blackboard, Canvas, Moodle, dan D2L bisa membantu menyajikan materi

latar seperti itu. Di kelas, tubian disajikan lebih menarik dengan AV, tanpa

terjemahan.

Sementara untuk kelas dengan MK, kelaziman bercakap tanpa

memperhatikan pelafalan perlu ditinjau dan penerapan MA di tingkat awal perlu

dipertimbangkan. Misalnya, pelajaran 1-3 atau 4, disampaikan tanpa teks dan

percakapan dasarnya disertai dengan percakapan yang otentik. Seperti kelas MAL

dengan SMP dengan kelas hybrid dan penggunaan banyak materi AV di kelas,

pembelajaran MK-MA akan mendorong siswa belajar bertutur dengan lafal yang

mudah dimengerti penutur asli.

Seperti bidang ilmu lain, pengajaran bahasa yang berliterasi lingkungan

bisa mendukung gerakan peduli lingkungan bahkan mulai dari tingkat awal

pembelajaran siswa. Anggapan bahwa hal yang terkait dengan lingkungan baru

bisa diajarkan atau dimulai pada tingkat madya ke atas sebaiknya ditinggalkan.

Pelatihan literasi lingkungan, keterbukaan guru untuk memanfaatkan teknologi
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terkini dalam meningkatkan bahan-bahan ajarnya, serta pengadaptasian teknik

MA ke dalam kurikulum pengajaran mereka merupakan ramuan dasar untuk

menantang kelaziman kepedulian yang semu terhadap lingkungan.
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Catatan Kaki
1 Teks kutipan percakapan dari Beginning Indonesian through Self-Instruction,
Volume 2

Mas Jon Mas Tono

Wah, enak, ya, di sini. Udaranya
dingin dan segar. Dan tenang
sekali.

Ya, sekarang tenang, tapi nanti ramai juga. Orang-orang
kalau pulang dari sawah berkumpul dan omong-omong.
Anak-anak bermain-main.

Rumahnya jauh dari jalan? O, tidak. Hanya dua kilo. Kalau kita ikuti jalan ini, kita
cepat sekali sampai di sana. Dan kalau kita sudah sampai,
kita makan. Saya lapar.

Mari kita pergi. Waduh, berat
sekali barang-barang ini!

Kenapa sih? Masa sudah capai!

Ya, belum capai, tapi mari kita
duduk sebentar di bawah pohon
itu.

O, jangan duduk dulu. Itu, rumah itu, di belakang pohon
karet itu, sudah kelihatan. Itu rumah kami di sana.

Yang mana, yang ada pohon
pisangnya di halamannya?

Ya, yang itu. Bu, kami sudah datang.

Rupanya tidak ada orang di sini. Ah, masa. Mesti ada. Itu ibu saya di belakang. Dia lagi
masak nasi.

2 Teks kutipan percakapan dari Asyik Berbahasa Indonesia, Volume 2

Ratih Rante

Saya suka udara di Makale. Makale tidak
sepanas Yogya, ya.

Iya, kota di sini juga tidak seramai di Yogya.
Nah, Ratih, itu rumah adat Tana Toraja milik
keluarga saya.

Wah, indah sekali. Saya rasa rumah adat Tana
Toraja yang paling indah di seluruh dunia.

Ah, tidak juga. Pasti ada rumah adat yang
lebih indah.

Apa ada nama khusus untuk rumah adat ini? Ya namanya tongkonan.

Tongkonan keluarga Rante paling besar di
kota ini, ya?

Oh, tidak. Masih banyak yang lebih besar dari
tongkonan kami.

Rante Ratih

Ratih, lihat sungai itu! Waktu masih kecil, Wah, untung sekali ya! Di Jakarta, waktu saya
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saya sering bermain dengan berenang di sana.
Waktu sudah di SMA, saya juga
kadang-kadang masih datang ke tempat itu.

kecil, kami tidak punya sungai yang bersih
dan tempat bermain seperti ini. Waktu kecil,
Rante bermain sama siapa?

Dengan Datu dan teman-teman yang lain. Umur berapa kamu waktu itu?

Umur berapa ya, kira-kira sepuluh tahun.
Waktu itu, saya di kelas empat SD.

3 Teks kutipan percakapan dari Ayo Berbahasa Indonesia, Volume 1

Satrio Pingkan

Sudah berapa lama Pingkan tinggal di Bogor? Mmm, saya sudah tiga tahun lebih tinggal di
sini. Sebelum pindah ke Bogor, saya tinggal
di Jakarta.

Tapi Pingkan berasal dari Manado, kan? Iya, keluarga saya berasal dari Manado. Saya
sendiri dilahirkan di Manado. Tapi, waktu
saya berumur 6 tahun, ayah saya ditugaskan
di Jakarta. Ibu melahirkan adik-adik saya di
sana. Kami dibesarkan di Jakarta. Sesudah
saya selesai SMA, saya pindah ke Bogor
untuk kuliah di IPB.

Wah, apa Pingkan sering pulang kampung? Ke mana? Jakarta atau Manado?

Maksud saya, pulang ke kota kelahiran
Pingkan, di Manado.

Mmm, sekarang sering...kira-kira dua kali
setahun. Ibu dan adik-adik saya sekarang
sudah kembali ke Manado.
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Catatan Penyajian dan Isu Penting
Bagi Amerika Serikat (selanjutnya disebut AS) bahasa yang menguntungkan

dalam diplomasi politis akan dipelajari. Namun, guru akan mendapatkan
tantangan sendiri. Tantangan tersebut berupa penguasaan pengetahuan yang baru
tentang bangsa yang bahasanya dipelajari. Pembelajaran di AS mengutamakan
SCL (student center learning). Kombinasi keadaan yang seperti berikut
menimbulkan tantangan untuk menyusun materi ajar yang sesuai.

Kurikulum yang baik adalah sesuai dengan ketertarikan mahasiswa juga
adalah masalah yang baru, misalnya kita harus mengerti topik baru seperti
perubahan iklim, sampah plastik, dan kebakaran hutan. Mahasiswa memerlukan
gambaran yang menyeluruh terhadap Indonesia.

Bahasa dianggap sebagai realitas masyarakat. Materi yang paling baik untuk
mahasiswa di AS adalah menyimak dan bercakap. Demi menyajikan Indonesia
dalam gambaran menyeluruh, misal untuk kehidupan masyarakat di pedalaman
diskemakan sebagai berikut.

Pentingnya gambaran penuh tentang Indonesia mempengaruhi citra Indonesia
pada pembelajar di AS.

Diskusi/Tanya Jawab
Penanya 1
Nama : Monika
Instansi : Pengajar Privat
Pertanyaan : Saya pengajar bahasa Indonesia untuk orang Jepang di Jakarta.

Apakah saya juga harus mengenalkan budaya orang sekitar atau
orang dalam lingkup kerja?
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Tanggapan : Bu Jolanda: Penting diajarkan adalah keterwakilan Indonesia
dalam setiap bahan ajar kita.

Penanya 2
Nama : Sumardi
Instansi : UNILA
Pertanyaan : Bagaimana pengajaran lafal yang baik, bagaimana metodenya?
Tanggapan : Bu Jolanda: Masalah terletak pada pengajar yang

menggunakan tulisan lebih dahulu dari pada menyimakkan dan
Bercakap. Tiap bahasa punya ejaan yang unik.

Penanya 3
Nama : Irma
Instansi : S3 Pengkajian Amerika UGM
Pertanyaan : Apakah kebijakan Trump mempengaruhi BIPA?
Tanggapan : Bu Jolanda: Sempat mengancam karena pendanaan yang

berkurang dan hanya penelitian yang sangat bermanfaat yang
diloloskan.


