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PENDAHULUAN

Pengajaran bahasa sering dipisahkan dari pengajaran budaya (culture), bahkan
ada yang menganggap bahwa bahasa tidak ada hubungannya dengan budaya.
Memang diakui bahwa budaya penting untuk dipahami oleh pemelajar bahasa,
namun pengajarannya sering terpisah dari pengajaran bahasa. Ancangan ke-
mampuan komunikatif (communicative competence), misalnya, mempertim-
bangkan aspek budaya dalam pemelajaran bahasa sehingga lebih menekankan
pada penggunaan bahasa, tetapi dalam pelaksanaannya bahasa masih dianggap
sebagai satu sistem homogen yang terpisah dari interaksi penutur dalam kehi-
dupan sehari-hari.

Pengajaran dan penelitian juga sering dianggap sebagai dua kegiatan
yang tidak berkaitan. Di Indonesia, cukup banyak pengajar bahasa --
khususnya di perguruan tinggi -- yang menyatakan bahwa mereka hanya ingin
mengajar, tidak ingin meneliti. Mereka puas dengan menerapkan hasil
penelitian orang lain, buku ajar bahasa misalnya, atau menyusun kurikulum
dan bahan ajar tanpa landasan hasil penelitian, padahal pengajar perguruan
tinggi wajib melakukan penelitian di samping pengajaran dan pengabdian pada
masyarakat.

Dalam  pemikiran  itulah  saya  melihat  bahwa  buku  ini  memberi  sum-
bangan konsep baru dalam pengajaran dan penelitian bahasa dan budaya.
Dalam bahasan selanjutnya, saya akan terlebih dahulu menguraikan isi buku,
kemudian mendiskusikan beberapa konsep penting itu.

ISI BUKU

Buku  yang  terbit  dalam seri Applied Linguistics in Action ini, yang disunting
oleh  Christopher  N.  Candlin  dan  David  R.  Hall,  lebih  mirip  buku  ajar  pergu-
ruan tinggi daripada buku rujukan. Setiap bab dimulai dengan tujuan bab dan
diakhiri dengan ringkasan (kecuali Bab 11) serta daftar bacaan lanjut yang
beranotasi. Selain itu,  uraiannya memudahkan pembaca karena semua kutipan
diberi  nomor  dan  judul,  semua  konsep  penting  juga  diberi  judul,  tetapi  tam-
pilannya berbeda karena diletakkan dalam kotak. Terakhir, walaupun ini tidak
khas buku ajar perguruan tinggi, tersedia “Glosary” yang menjelaskan makna
berbagai istilah. Dalam lampiran, “Author Index” menyenaraikan semua
penulis -- sangat banyak -- yang diacu dan “Subject Index”  memuat berbagai
topik yang dibahas.

Memang, dengan menggelar pemandangan yang luas itu, penulis
berusaha menonjolkan beberapa situs kegiatan kontemporer di bidang
linguistik terapan, memetakan beberapa rute yang lazim dilalui untuk mencapai
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situs itu, dan menunjukkan beberapa pemimpin ekspedisi yang paling dikenal
(hlm 3). Sejalan dengan tujuannya menulis buku ini, ia membahas pemelajaran
bahasa dan budaya yang mencakup bahasa ibu, bahasa kedua, dan bahasa asing.
Selain itu, penulis juga memaparkan berbagai penelitian di bidang pemelajaran
bahasa dan budaya. Untuk itu, ia membagi bahasannya menjadi empat bagian.

Bagian I merumuskan kembali bahasa dan budaya untuk menawarkan
beberapa asumsi  paling signifikan tentang hakikat pemelajaran bahasa dan
buda-ya dari sudut pandang tindakan manusia di lingkungan sosial budaya
(selan-jutnya disingkat sosbud). Bagian ini berisi tiga bab: Bab 1 memaparkan
pengkajian tentang penggunaan bahasa yang merupakan inti linguistik terapan
dengan menekankan dua aspeknya, yaitu, dialog dan tuturan tunggal serta
ganda. Selain itu, dijelaskan budaya sebagai praktik sosbud, relativitas bahasa,
dan ancangan yang disebut “linguistik yang dibentuk secara sosial” untuk
meneliti bahasa dan budaya, serta etnografi kegiatan komunikatif. Terakhir,
pengertian bahasa sebagai konteks diuraikan dalam rangka linguistik fung-
sional dan sistemik. Bab 2 mengkaji dan menelusuri pengertian identitas dan
penggunaan bahasa dari berbagai sudut pandang terkini, dan Bab 3 menyajikan
pemahaman terkini tentang pemelajaran bahasa dan budaya dengan menga-
itkannya pada temuan baru dari penelitian tentang perkembangan bahasa.

Bagian II, juga terdiri dari tiga bab, bertujuan menelaah bagaimana
pemahaman terkini tentang bahasa dan budaya memengaruhi berbagai praktik
pengajaran. Dalam Bab 4 diuraikan berbagai penelitian baru tentang latar ba-
hasa dan budaya pemelajar, dan inovasi yang ditawarkan. Bab 5 membahas
lingkungan sosbud di sekolah dan di kelas, sedangkan Bab 6 mengkaji kon-
septualisasi mutakhir bahasa dan budaya dalam isi kurikulum serta berbagai
ancangan pedagogis mutakhir.

Bagian III terdiri dari empat bab dan bertujuan untuk memperkenalkan
berbagai hal yang telah diteliti dan diancang dalam pengkajian bahasa dan
budaya. Dengan sejumlah contoh itu, diharapkan pembaca ingin tahu dan
menjelajahi bidang pengajaran dan penelitian bahasa dan budaya. Bab 7 meng-
ingatkan kembali konsep dasar penelitian -- kualitatif khususnya -- sedangkan
Bab 8 menjelaskan enam ancangan yang digunakan dalam pnelitian dan
pemelajaran bahasa dan budaya, yaitu, etnografi komunikasi, sosiolinguistik
interaksional, analisis percakapan, analisis wacana, analisis wacana kritis, dan
ancangan mikrogenetik. Bab 9 merupakan panduan untuk merencanakan, me-
laksanakan, dan mengevaluasi proyek penelitian. Sementara itu, Bab 10 me-
nunjukkan benang merah berbagai proyek penelitian yang dapat dijadikan
kerangka kerja bagi pendatang baru atau mereka yang tidak akrab dengan sudut
pandang sosbud.

Bagian IV merupakan penutup yang berisi “alat kerja” bagi pengajar
dan peneliti bahasa dan budaya. Itu sebabnya, Bab 11, satu-satunya bab yang
mengisi bagian ini menyajikan daftar jurnal linguistik terapan beserta anota-
sinya, kemudian daftar berbagai organisasi linguistik terapan beserta situs
webnya, juga beranotasi. Terakhir, daftar sumber pengajaran dan penelitian
bahasa dan budaya, masing-masing dilengkapi situs web.
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2  DISKUSI
Dari “penerapan linguistik” ke linguistik terapan. Dengan jelas penulis meng-
ingatkan bahwa segala ancangan dan metode pengajaran yang dianggapnya
tradisional sebenarnya belum memberi kesempatan kepada pemelajar untuk
belajar menggunakan bahasa dalam interaksi sosial. Di sinilah letak kebaruan
dalam karyanya karena ia merumuskan kembali konsep bahasa dan budaya
dengan menekankan pengkajian tentang bahasa dalam penggunaan, makna
dalam penggunaan, dan tindak tutur yang konkret. Akibatnya, pemelajaran
bahasa harus didukung oleh hasil penelitian psikologi kultural atau teori sosbud
tentang perkembangan bahasa, antropologi linguistik, psikologi perkembangan,
dan psikolinguistik.

Dari proses belajar-mengajar ke penelitian dalam proses belajar-
mengajar. Stern (1983: 43─50) telah menekankan hubungan antara kegiatan
dalam pengajaran bahasa kedua dan penelitian dengan menyajikan sebuah mo-
del bertingkat tiga. Pertama, landasan tempat para ahli teori menekuni berbagai
ilmu yang mendukung linguistik terapan (“educational linguistics”), kedua
tingkat antara tempat para linguis terapan meneorikan pemelajaran, bahasa, dan
pengajaran, dan ketiga praktik pengajaran bahasa tempat guru memikirkan
metodologi dan organisasi pengajaran bahasa kedua. Jadi, ancangan multi-
disiplin itu digunakan dalam hierarki, masing-masing yang terlibat mendapat
tempat tersendiri. Kebaruan Hall adalah memungkinkan peneliti, pengajar, dan
bahkan pemelajar terlibat dalam penelitian. Bab 4, misalnya, mengulas berba-
gai eksperimen dan penelitian longitudinal yang dilakukan oleh pengajar
bersama peneliti. Hasilnya, pengajar mampu membangun kurikulum pembe-
lajaran bahasa yang berbasis sosial budaya karena lebih memahami perbedaan
budaya di antara berbagai komunitas. Sementara itu, melalui penelitian sosial
berbasis kelas (classroom-based social research, h. 117), pemelajar dilibatkan
dalam penelitian tentang bagaimana mereka menggunakan bahasa di luar kelas.

Dari penelitian linguistik ke penelitian linguistik terapan. Sudut
pandang sosbud merupakan kekuatan penulis dalam menawarkan sejumlah an-
cangan dan metode penelitian yang tepat untuk penelitian tentang pemelajaran
bahasa. Sekilas tampak bahwa sebagian besar tidak berbeda dari metodologi
penelitian di bidang sosial budaya, tetapi  kekayaan contohnya mampu meya-
kinkan pembaca awam linguistik dan awam ilmu sosial bahwa dasar-dasarnya
sangat mungkin digunakan untuk meneliti pemelajaran bahasa dan budaya.
Tidak hanya berbagai proyek penelitian yang dibahas, tetapi juga perincian
kegiatan penelitian sehingga buku ini mirip dengan panduan praktis bagi
pembacanya; apalagi bab terakhir memuat dan mengomentari secara kritis
berbagai jurnal, organisasi profesi, dan lembaga yang berkaitan dengan peme-
lajaran bahasa dan budaya.

Sebagai penutup ulasan ini, saya menganjurkan -- mengingat isinya
yang begitu penting dan penyajiannya yang mudah dipahami -- agar buku ini
dibaca dengan cermat oleh para pengajar bahasa selain, tentu saja, mahasiswa,
dosen, dan peneliti yang menekuni bahasa dan budaya.
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