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Abstract
The article chronicles the long journey that Indonesian education
has been going through in its continuous efforts of mastering
English language. It looks back as far as the 1950s, starting with
a review of Grammar Translation Method in that era, and
describing subsequent major changes in the approaches to
teaching the language. Five major approaches are discussed,
namely Audiolingual Method in the 1970s, Communicative
Language Teaching in the 1980s, Meaning-fulness Approach in
the 1990s, followed by Competence-Based Curriculum and
Educational Unit Curriculum in the middle of 1990s. It brings up
the theoretical underpinnings of each approach, its prominent
characteristics, and emphasizes practical factors that eventually
triggered a change of paradigms in the way language is taught in
the classroom.  The paper highlights a recurring pattern that
marked the shift from one major approach to another,
emphasizing the swing from meaning-focused instruction to
form-focused instruction, which culminated on the most recent
post-method era. It  also makes a brief review of similar changes
that have been taking place worldwide, pointing out several
innovative methods and techniques that seem to hold prospect
for  future  language  teaching.  Finally,  it  ends  with  a  forecast  of
the situation of language teaching in Indonesia in the future.

Key words:  language teaching approaches, curriculum, post-
method.

PENDAHULUAN
 “Kuasai bahasa Inggris dalam waktu 50 jam saja!”

Di samping memikat, iklan di atas juga membuat terhenyak. Seandainya
benar si empunya lembaga kursus itu bisa membuat murid-muridnya mahir
berbahasa Inggris dalam waktu sesingkat itu, alangkah menakjubkan dan
menggiurkannya!  Departemen Pendidikan Nasional tentu tidak keberatan
mengalokasikan sekian persen anggaran pendidikan (konon sebesar 20%) untuk
meminta jasa si penyelenggara tersebut dalam membuat murid-murid dari semua
jenjang pendidikan menguasai bahasa Inggris. Begitu berhasil, kita semua akan
tertawa dan bertanya-tanya, “untuk apa bersusah payah mulai dari jaman
kemeredekaan sampai abad informasi ini merancang pendekatan belajar bahasa
asing jika sebenarnya bisa dilakukan dalam waktu 50 jam saja?”

Ilustrasi di atas membawa kita kepada kesadaran tentang dua hal. Pertama,
ternyata bangsa kita sudah menapak jalan yang amat panjang dalam upayanya
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menguasai salah satu bahasa  paling populer di dunia ini; kedua, setelah keter-
perangahan itu selesai,  tersisa secuil pertanyaan menggelitik: setelah sejauh ini,
lalu kita mau kemana?

Makalah ini akan menelisik kembali jalan panjang tersebut kemudian
sedikit memberikan jawaban terhadap pertanyaan terakhir .

1 PENDEKATAN AWAL
Menurut Jazadi (2004), pendekatan yang tercatat paling awal dipakai dalam
dunia pengajaran bahasa Inggris setelah kemerdekaan Indonesia adalah
Grammar-Translation Method (GTM), yang, sebagaimana tersirat dari
namanya, menekankan penguasaan tata bahasa dan terjemahan. Kelemahan
dari metode ini terletak pada ruang lingkupnya yang sangat terbatas pada
kalimat-kalimat formal dan akademis, yang nyaris tidak mendekati ragam
bahasa dalam interaksi sosial sehari-hari.

Memasuki dekade 1950 an, pendekatan baru racikan negeri Paman
Sam yang bernama Audiolingual Method (ALM) diperkenalkan. Pendekatan
ini tumbuh subur manakala kondisi prasyaratnya terpenuhi: kelas kecil,  guru
berkebangsaan Amerika, dan dukungan intensif dari laboratorium bahasa
(Jazadi 2004:2).  Kelas bahasa Inggris di era ini ditandai oleh banyaknya tubian
(drill) untuk melatih pengucapan dan pola kalimat, diselingi oleh tindakan
korektif guru manakala siswa melakukan kesilapan, atau pujian guru manakala
si siswa mengujarkan bentukan yang benar. Prinsipnya adalah pembentukan
kebiasaan berbahasa yang benar akan menjadi landasan penguasaan bahasa
tersebut.

Seiring dengan bergesernya paradigma di ranah psikologi belajar dari
behaviorisme ke kognitif, ALM akhirnya tumbang oleh desakan paradigma
baru yang menegaskan bahwa pemelajar punya daya kreatif untuk belajar
bahasa. Tambahan lagi, muncul keyakinan baru bahwa belajar bahasa bukan
sekedar mampu menguasai pola-pola sintaksis dan semantiknya, namun juga
mampu mengujarkannya dengan benar sesuai dengan konteks sosialnya
(Savignon, 1983). Pendapat ini membawa bangsa Indonesia mempelajari
bahasa Inggris melalui pendekatan selanjutnya, yakni pendekatan komunikatif.

2 PENDEKATAN KOMUNIKATIF
Pendekatan komunikatif diluncurkan pada tahun 1984, dan bertujuan utama
mengembangkan empat kecakapan berbahasa (menyimak, membaca, berbicara
dan menulis).  Cahyono dan Widiati (2006) menegaskan bahwa tujuan
pengajaran dalam kurikulum ini adalah kecakapan komunikatif dalam bahasa
Inggris, dengan prioritas pada kecakapan membaca. Pendekatan ini disambut
dengan pelatihan berskala nasional bagi para guru yang disebut Pemantapan
Kerja Guru (PKG), yang menurut Heasley (1991) dilatarbelakangi oleh
indikasi tentang  rendahnya penguasaan bahasa Inggris para guru, kurangnya
pembekalan metode mengajar bagi para calon guru di LPTK, ketidakmampuan
buku teks menimbulkan minat belajar bahasa, kelas-kelas yang besar, dan
keterbatasan sumber daya.



Linguistik Indonesia, Tahun ke 27, No. 1, Februari 2009

3

Di lapangan, pendekatan yang nampak cukup menjanjikan ini
mendapat beberapa kendala besar. Pertama, disparitas dalam hal kualitas guru
antar-sekolah dan antar-daerah membuat banyak murid kurang bisa men-
dapatkan pajanan terhadap model pemakaian bahasa Inggris yang baik. Dengan
kata lain, sebagaimana dikemukakan oleh Crocker (1991), masih banyak guru,
utamanya di daerah-daerah yang kurang mendapatkan sentuhan pembangunan,
yang belum mempunyai kecakapan berbahasa Inggris tinggi. Kosakata yang
terbatas, pengucapan yang berlepotan dengan kesalahan, tata bahasa yang
penuh kesilapan, pemahaman wacana lisan dan tulis yang juga tidak tinggi,
membuat banyak guru tidak bisa “digugu dan ditiru” oleh para muridnya.

Kedua, kelas-kelas yang pada umumnya besar membuat guru kewalah-
an dalam menjalankan fungsi pengendali. Dengan jumlah siswa dalam satu
kelas rata-rata mencapai 40 sampai 50 orang dan dengan motivasi yang be-
ragam pula, peran guru hanya sebatas manajer pembelajaran yang menugaskan
kerja kelompok kepada para siswanya. Ketika tiba saatnya memberikan umpan
balik atas kualitas tuturan atau tulisan siswanya, guru terkendala oleh situasi
kelas yang ramai, dan sebagian siswa yang mulai mengikis suasana kondusif
pembelajaran. Akibatnya, tindakan korektif dan bimbingan guru hanya bisa
menjangkau sebagian kecil murid. Sisanya terpaksa mengakhiri pelajaran
dengan tanda tanya di benak, atau mengalami penurunan motivasi yang drastis,
yang pada titik tertentu akan memblokade upaya penguasaan bahasa ini.

Ketiga, terjadi ketidakselarasan antara pendekatan komunikatif pada
tataran ideal dan prakteknya pada tataran implementasi. Banyak guru yang me-
nafsirkan pendekatan ini sebagai pendekatan yang lebih mengutamakan
kecakapan lisan daripada kecakapan memahami wacana. Lebih jauh, sebagai-
mana juga ditengarai oleh Celce-Murcia, Dornyei dan Thurrell (1997), dan
juga Mulllock (2002), keyakinan ini masih diiringi oleh gejala mengorbankan
ketepatan tata bahasa untuk mencapai kefasihan bertutur. Akibatnya, gejala
“me understand you, you understand me, no problem lah”  menjadi semakin
umum.

Keempat, sebagaimana diduga oleh Deckert (2004), budaya para
pemelajar, terutama di daratan Asia,  tidak selaras dengan pendekatan komu-
nikatif. Budaya lokal Asia pada umumnya menjunjung tinggi senioritas,
bersifat menunggu masukan dari guru, ketat pada tata krama, sementara pen-
dekatan komunikatif  justru akan tumbuh subur pada budaya yang lebih
egaliter, lebih spontan, lebih berpusat pada pemelajar, dan lebih longgar dalam
hal tata krama berbahasa.

Faktor terakhir,  seolah untuk meramaikan suasana hingar-bingar di
atas, adalah ujian bahasa Inggris skala nasional (EBTANAS atau Sipenmaru),
yang jelas sekali menguji penguasaan elemen-elemen diskrit bahasa Inggris
(kosakata, struktur) alih-alih menguji kemampuan berbahasa secara terpadu
sebagaimana dicita-citakan oleh pendekatan komunikatif. Terjadilah kontras
yang sangat menyolok antara pendekatan pembelajaran di sekolah dengan tes
bahasa di akhir satuan pendidikan. Secara singkat, hasil akhirnya adalah
kebingungan, dan akhirnya kegagalan.

Menurut pengamatan para ahli, sejarah pergeseran paradigma
pembelajaran bahasa berulang lagi: di tahun 1970-an Pendekatan Komunikatif
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menggeser pendekatan audiolingualisme dan metode tata bahasa-terjemahan
(Grammar-Translation Method) dengan argumen utama bahwa pendekatan-
pendekatan tersebut terlalu menitikberatkan pada aspek ketepatan bahasa. Dua
dekade setelah masa keemasannya, giliran pendekatan komunikatif menjadi
goyah di bawah hempasan kritik yang pada intinya menyoroti kecondongannya
yang terlalu jauh pada aspek kefasihan bahasa.

Pemerintah sempat menanggapi hambatan yang terjadi di lapangan
dengan memperkenalkan pendekatan kebermaknaan pada tahun 1994. Istilah
“kebermaknaan” diajukan untuk mengurangi kerancuan yang berakar dari
istilah “komunikatif” pada pendekatan sebelumnya (Jazadi 2004:5). Sayang,
upaya ini nampaknya belum juga mengurangi tingkat kebingungan di kalangan
para pendidik. Selain masalah penafsiran istilah “kebermaknaan” yang jumlah-
nya bisa sebanyak guru atau ahli yang mencoba menafsirkannya, pada praktek-
nya kurikulum sekolah menyediakan waktu yang sangat minim bagi para
pendidik bahasa untuk melatih kecakapan terpadu. Ditambah dengan
kesenjangan antara praktek pengajaran dengan ujian nasional, tidak berlebihan
untuk menganggap bahwa pendekatan-pendekatan ini belum berhasil mencapai
tujuannya.

3 PENDEKATAN BERBASIS KOMPETENSI
Kegagalan hanyalah sukses yang tertunda. Semangat ini juga yang nampaknya
menjiwai pembaruan kurikulum, termasuk pendekatan pengajaran bahasa
Inggris, di negeri ini. Maka dicetuskanlah pendekatan berbasis kompetensi
(PBK). Tujuan pendekatan ini adalah mengembangkan kecakapan ber-
komunikasi dalam listening, speaking, reading, dan writing. Landasan teoretis
mengacu kepada teori Celce-Murcia, Dornyei dan Thurrel (1995) tentang
language as a means of communication, dan juga teori semiotik sosial dari
Halliday (1978). Kompetensi yang dimaksud mengacu kepada kompetensi
wacana, yaitu penguasaan kemampuan produktif dan reseptif yang selaras
dengan berbagai genre dalam bahasa Inggris (Depdiknas, 2003)

Pendekatan berbasis genre ini didasari pada keyakinan bahwa
pengetahuan tentang genre wacana Inggris akan memampukan siswa
memprediksi isi suatu teks, memperkirakan informasi mana yang akan muncul
dan informasi mana yang tidak, dan pada akhirnya memahami teks dengan
lebih baik (Rodgers 2000).  Masalahnya, untuk membuat guru akrab benar
dengan konsep genre, diperlukan  banyak pelatihan, yang kadang-kadang di-
prakarsai oleh pihak sekolah sendiri. Pertanyaan yang sering muncul adalah:
bagaimana membedakan antara genre satu dengan genre lainnya? mengapa
nampaknya ciri-ciri pada suatu genre juga muncul pada genre lainnya? Jadi,
masalahnya baru berkisar pada pemahaman guru tentang masing-masing genre,
belum sampai pada tahap bagaimana membuat para muridnya juga paham
tentang karakteristik setiap genre sehingga mereka bisa memahami dan
mengujarkan wacana yang “patuh kaidah genre” dalam bahasa Inggris.

Lalu, sejauh mana KBK ini sudah diterapkan di lapangan secara efektif?
Sebuah studi tentang keefektifan penerapan KBK di sebuah sekolah favorit di
Lampung oleh Suparman (2007) menunjukkan adanya tiga faktor kendala,
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yakni kualifikasi para guru, penguasaan  mereka tentang konsep-konsep KBK,
dan rasio guru-siswa.

4 PENDEKATAN DALAM KURIKULUM TINGKAT SATUAN
PENDIDIKAN

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) belum tuntas dilaksanakan di
lapangan ketika mendadak kurikulum baru dicanangkan di tahun 2006 (Media
Indonesia, 4 Oktober 2006). Kurikulum ini disebut Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP). Kesamaan dengan kurikulum sebelumnya terletak pada
tujuannya, yang mencakup keempat kemampuan berbahasa. Perbedaannya,
KTSP hanya memberi pedoman berupa standar kompetensi dan kompetensi
dasar bahasa Inggris, dan memberi peluang bagi guru untuk menentukan
sendiri materi, kegiatan belajar dan indikator pencapaian (Kompas, September
2006). Diharapkan guru bisa menyusun kurikulum sendiri yang sesuai dengan
kekhasan lokal masing-masing sekolah.

 Ketika melihat secara lebih dekat suatu sampel silabus di bawah
KTSP, penulis mendapati adanya satu tuntutan yang kemungkinan besar akan
merupakan tantangan besar bagi para guru, yakni bagaimana menentukan
Kegiatan Pembelajaran dan Indikator yang selaras dengan Kompetensi Dasar.
Sebagai contoh, berikut adalah Kompetensi Dasar yang  tercantum dalam
silabus  Bahasa  Inggris  untuk  kelas  X  semester  I  (Pusat  Kurikulum  Badan
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional,
2006):

merespon makna yang terdapat dalam percakapan transak-
sional dan interpersonal, resmi dan tak resmi yang mengguna-
kan ragam bahasa lisan sederhana secara akurat, lancar, dan ber-
terima dalam konteks kehidupan sehari-hari, dan melibatkan
tindak tutur mengungkapkan perasaan bahagia, menunjukkan
perhatian, menunjukkan simpati, dan memberi instruksi.

Ketika seorang guru dituntut untuk menerjemahkan kompetensi ini ke dalam
seperangkat kegiatan yang berorientasi pada pencapaiannya, guru harus
menguasai dengan baik beberapa konsep vital yang dicetak tebal dalam kutipan
di atas, yaitu: percakapan transaksional dan interpersonal, ragam bahasa resmi
dan tak resmi, dan tindak tutur yang mengungkapkan berbagai perasaan ter-
sebut diatas.

Setelah seorang guru menguasai konsep-konsep tersebut dengan baik,
tugas berikutnya adalah menentukan kegiatan belajar yang bertujuan akhir
memungkinkan para muridnya untuk mencapai kompetensi tersebut. Setelah
itu, dia masih harus menentukan indikator pencapaian yang tepat untuk setiap
kegiatan belajar yang telah dirancangnya, sedemikian sehingga indikator
tersebut memberi informasi tentang seberapa baik siswa-siswinya telah
menguasai kompetensi terkait.

Semua tindakan di atas mempersyaratkan guru-guru yang bukan hanya
sangat menguasai ilmu kebahasaan, namun juga sangat trampil menerjemahkan
kompetensi dasar menjadi seperangkat kegiatan pembelajaran yang relevan
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baik dengan standar kompetensi maupun dengan ciri lokal sekolahnya, menarik,
efektif, ditambah dengan seperangkat alat ukur yang memiliki kesahihan isi
content validity dan washback effect yang tinggi.

Seberapa siap guru-guru kita? Setidaknya beberapa kutipan berikut
bisa memberikan gambaran sekilas tentang tingkat kesiapan mereka:

Sumber kelemahannya bukan berada di mana-mana, melainkan ada
pada guru sendiri. Seberapa banyak guru yang kreatif dan siap
dalam spirit perubahan zaman yang disyaratkan KTSP? Bukankah
pendidikan keguruan di negeri ini memang tidak membekali guru
sebagai penyusun kurikulum? (Media Indonesia, 4 Oktober 2006).

Hasil pantauan ke sejumlah sekolah di Jakarta, pekan lalu, me-
nunjukkan bahwa kesulitan dan kerumitan itu terutama dirasakan
oleh guru di sekolah yang tidak sempat merasakan Kurikulum Ber-
basis Kompetensi (KBK). Tiba-tiba kini mereka diarahkan men-
jalankan kurikulum tingkat satuan pendidikan (Kompas, 11 Sep-
tember 2006).

Kendalanya, banyak guru yang tidak tahu bagaimana menyusun
kurikulum model KTSP ini. Acuan yang diberikan Depdiknas
berupa standar isi dan standar kompetensi justru sangat mem-
bingungkan para guru (Pikiran Rakyat, 22 Agustus 2006).

Lalu masih ada tantangan terakhir bagi para guru: ujian nasional.
Karena tidak ada seorangpun guru dan murid yang mau gagal dalam ujian
tersebut, mereka akan berupaya sekuat tenaga untuk mempersiapkan diri dari
segi mental maupun akal supaya bisa lulus. Semua perhatian,  materi dan
aktivitas pembelajaran diarahkan terhadap pencapaan yang tinggi dalam ujian
nasional. Kalau perlu, model soal dalam UN disimulasikan di dalam kelas.

Masalah akan muncul jika ternyata model soal UN tidak selaras
dengan kompetensi standar, dan terlebih lagi dengan materi dan indikator
pencapaian yang sudah susah payah ditetapkan oleh para guru. Sebagai contoh
sederhana saja, jika mayoritas soal UN lebih mengukur kemampuan reseptif-
diskrit (membaca, memahami kosa kata, menyimak) sementara kompetensi
standar dalam KTSP mengarah pada kemampuan produktif-integratif selain
reseptif, dapat dimengerti jika guru dan murid akan lebih memprioritaskan
kemampuan yang akan diujikan daripada yang sudah digariskan dalam KTSP.

Betapapun masih banyak yang harus dijawab dalam pelaksanaan
KTSP, setidaknya harus diakui bahwa Kurikulum KTSP sudah berupaya
membebaskan para guru dari kungkungan rambu-rambu kurikulum dan
memberikan ruang jauh lebih besar untuk kreatifitas. Masalahnya: sudahkah
guru bisa memanfaatkan peluang ini, mengingat kompetensi sebagian besar
guru juga masih belum tinggi?1 Lagipula, adanya ujian nasional membuat guru
selalu mengarahkan kegiatan belajar kelasnya ke penguasaan materi dan
ketrampilan mengerjakan ujian (washback effect), sebagaimana yang telah
diuraikan di atas.
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Tak kalah pentingnya, KTSP menyiratkan asumsi bahwa para guru
sudah mendapatkan bekal pengetahuan tentang metode mengajar bahasa
Inggris di kelas. Sekarang terpulang kepada lembaga-lembaga pendidikan
untuk membekali lulusannya dengan pengetahuan dan kecakapan menerapkan
metode pengajaran bahasa termutakhir, seperti Lexical Approach, Content-
Based Learning, Consciousness-Raising, Strategopedia dan sejenisnya.

5 GEJALA YANG BERULANG
Dalam setiap masa transisi dari pendekatan ALM (1975) ke CLT (1984), lalu
ke Kebermaknaan (1994), ke KBK (2004), dan akhirnya ke KTSP (2006)
nampak adanya gejala yang berulang, yakni senantiasa adanya kesenjangan
antara kondisi ideal yang digagas pada tataran penyusunan kurikulum secara
formal dengan prakteknya di dalam kelas, dan kecenderungan yang berayun
bak pendulum dari satu ekstrim ke ekstrim lainnya: pada  pergeseran dari
pendekatan audiolingual ke CLT pendulum ini bergerak ke arah pembelajaran
yang berpusat pada makna (meaning-focused instruction); kemudian, setelah
mencapai titik kulminasinya, perlahan tapi pasti bergerak ke pembelajaran
yang lebih berpusat pada bentuk (form-focused instruction).  Yang terakhir  ini
nampak pada genre-based approach di KBK, di mana murid dibangkitkan
kesadarannya tentang elemen-elemen linguistik yang mencirikan suatu genre.

6 PERKEMBANGAN DI DUNIA LUAR

Di dunia pendidikan bahasa Inggris selain di Indonesia, pergeseran yang terjadi
dari satu paradigma ke paradigma lainnya tidak kalah serunya. Pendekatan
Audiolingual digeser oleh pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif
dipertajam lagi oleh hadirnya the Natural Approach oleh Krashen dan Terrell
pada tahun 1980-an (Krashen dan Terrell 1983). Dengan lima hipotesisnya
yang terkenal (Urutan Alamiah, Belajar dan Pemerolehan, Monitor, Input, dan
Filter Afektif), pendekatan ini sempat membuat takjub khalayak pendidik
sekaligus membuat gerah beberapa ahli pembelajaran bahasa yang sangat kritis,
sebagaimana dicurahkan oleh para ahli di daratan Eropa (Barasch dan James
1994).

Setelah eforia terhadap Natural Approach mereda, bermunculanlah
lebih banyak gagasan-gagasan kreatif dan inovatif yang sebenarnya dilandasi
oleh  pemikiran  yang  lebih  tajam  terhadap  sifat  belajar  bahasa  itu  sendiri.
Beberapa yang akan disebut dalam tulisan ini adalah yang, setidaknya menurut
hemat penulis, fenomenal.

Strategopedia (Rodgers 2000) bertumpu pada upaya untuk membuat
para pemelajar trampil mendayagunakan serangkaian strategi yang akan
mengoptimalkan hasil belajarnya. Di ranah ini, Oxford (1990) menyajikan
pembahasan yang amat lengkap tentang strategi belajar bahasa, sementara
O’Malley dan Chamot (1990), Cohen (2003), dan juga Lam (2006) yakin
bahwa strategi belajar bahasa dapat diajarkan kepada murid, dan penggunaan
strategi secara tepat terbukti membawa dampak yang sangat positif terhadap
kemajuan belajar bahasa mereka.
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Lexical Approach, sebagaimana dinyatakan oleh Lewis (2003),
berakar pada pendekatan komunikatif namun dengan penekanan lebih tegas
pada pemahaman tentang karakteristik kata. Secara umum, pendekatan ini
mengajak para pemelajar untuk berangkat dari karakteristik leksis atau kata
dalam mengembangkan kecakapan berbahasa. Satu adagium yang terkenal dari
Lewis (2003:vi) adalah: “language consists of grammaticalised lexis, not
lexicalised grammar”. Prinsip ini mendasari beberapa teknik pengajaran
seperti collocations, chunking, dan urutan Observe-Hypothesize-Expriment
yang menggantikan Present-Practice-Product. Kontras antara pendekatan ini
dengan pendekatan komunikatif yang berjaya sebelumnya dikemas secara
tegas oleh Lewis (2000: 183) berikut ini:

 Communicative approaches were intended to focus on meaning,
but have often been interpreted in ways which have emphasised
production, particularly speaking, from the earliest stages of
language learning. This runs directly counter to what we know
about first language learning, or the way people learn languages
naturally when, for example, moving to a new country. While
oportunities to speak are essential, and we do not want to return to
the silence of old-fashioned grammar/translation classes, the
primary purpose of speaking in class is to increase the learner’s
confidence; they do not acquire new language by speaking, but by
listening and reading, subject to making good use of the input they
meet.

Nampaknya pendukung pendekatan komunikatif harus sadar
bahwa berkomunikasi dengan bahasa tidaklah sama dengan
belajar berkomunikasi dalam bahasa. Yang pertama tidak diragu-
kan lagi menuntut tindakan pengujaran atau penulisan, sementara
yang kedua harus berangkat dari keadaan diam sehingga
pemrosesan masukan bahasa bisa berlangsung secara efektif dalam
benak si pemelajar, yang pada akhirnya akan menumbuhkan
kemampuan berkomunikasi.

Consciousness-Raising (CR): Pertama kali dicetuskan oleh
Rutherford dan Sharwood-Smith (1988), CR merupakan suatu kategori umum
yang diwujudkan melalui serangkaian teknik yang pada intinya membawa
perhatian pemelajar ke ciri-ciri bahasa Inggris. Pada intinya, kedua ahli ini
percaya bahwa pemelajar mendapatkan kecakapan berbahasa Inggris melalui
pengamatan secara ‘sadar’ ciri-ciri wacana bahasa Inggris yang dipajankan
kepada mereka.. Larsen-Freeman (2003:91) mengupas beberapa teknik yang
tergolong ke dalam kategori ini: noticing, consciousness-raising tasks, input
processing, collaborative dialogues, prolepsis, sampai ke community language
learning dialogues.

Salah satu teknik yang tergolong ke dalam consciousness-raising
adalah processing instruction (van Patten dan Cadierno 1993). Pada prinsipnya,
teknik ini membuat pemelajar mencermati dan mengolah bentukan-bentukan
bahasa sasaran dalam benak mereka sedemikian sehingga bentukan-bentukan
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tadi bisa menjadi intake. Elemen yang sudah diproses ini berangsur-angsur
memampukan pemelajar untuk memproduksi ujaran atau wacana tulis.
Setidaknya sebuah penelitian oleh van Patten dan Cadierno (1993) mendukung
hipotesis ini. Pemelajar yang diinstruksikan untuk untuk mencermati (noticing)
dan memproses secara diam beberapa elemen bahasa sasaran ternyata
mencapai skor yang tidak kalah tingginya dengan mereka yang diajar untuk
segera memproduksi ujaran-ujaran dalam bahasa sasaran.

Connectionism: Gagasan CR mendapat dukungan dari pendekatan
Connectionism (Larsen-Freeman 2003), yang didasarkan pada  suatu simulasi
komputer atas proses benak ketika dipajankan pada masukan bahasa secara
intensif. Simulasi ini menunjukkan bahwa masukan bahasa tersebut mampu
membentuk dan memperkuat koneksi-koneksi di dalam jaringan benak.
Semakin banyak masukan yang dipajankan kepadanya, semakin kokoh jaring-
an tersebut dan strukturnya pun menjadi semakin mirip dengan struktur bahasa
sasaran. Implikasi yang bisa ditarik dari proses ini adalah bahwa pemelajar,
kadang tanpa disadarinya, membangun struktur bahasa sasaran ketika mereka
membiarkan dirinya dihujani oleh masukan bahasa sasaran dan membiarkan
struktur bahasa tersebut tumbuh dan berkembang di dalam benaknya.

Jadi, semua pendekatan berbasis CR nampaknya menyatu pada satu
prinsip: biarkan si pemelajar diam dulu, paparkan sebanyak dan sesering
mungkin ke bahasa Inggris, biarkan benaknya berperan aktif, baru setelah itu
berikan stimulus untuk mengujarkan bahasa sasaran.

Post-method sengaja diletakkan di belakang sebagai pemungkas,
karena secara keseluruhan penggagas metode ini seolah ingin mengakhiri riuh
rendahnya persaingan antar metode dengan menyerukan” “kenapa harus
bersikukuh pada satu metode tunggal untuk mengajar bahasa Inggris?”. Maka
lahirlah keyakinan post-method, yang pada tataran praktisnya mendukung
penggunaan kombinasi  beberapa metode dan teknik yang berbeda, yang
disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan bahkan budaya pemelajar.  Suatu
studi berskala kecil yang penulis lakukan terhadap beberapa guru bahasa
Inggris menguatkan prinsip ini (Djiwandono 2003). Kendati mengajar kelas
percakapan dan sudah kenyang mengunyah dan mencerna teori pendekatan
komunikatif semasa kuliah, mereka tidak segan-segan memberikan latihan
tubian manakala mendapati beberapa siswa yang cenderung mengulang-ulang
kesalahan yang sama. Salah seorang tanpa sungkan mempraktekkan pen-
dekatan audiolingual dengan menuliskan kalimat-kalimat dialog di papan
sehingga para muridnya—yang awalnya sangat malu untuk berbicara—bisa
mulai merasa percaya diri untuk mengujarkan kalimat-kalimat bahasa Inggris.
Seorang lagi mengkombinasikan beberapa teknik mulai dari latihan
pengucapan sampai penerjemahan dalam upayanya meningkatkan kemampuan
bahasa Inggris para muridnya. Pendek kata, dalam semangat post-method
seperti ini, tidak ada satu pendekatan tertentu yang secara dominan dipakai
dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Jiwanya adalah pendekatan eklektik,
yang digambarkan oleh Mellow (2002) sebagai penggunaan beberapa jenis
teknik dalam suatu kelas yang sangat tergantung pada aspek situasional
pembelajaran.
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7 MEMANDANG KE DEPAN
Kilas balik yang ternyata tidak cukup ‘sekilas’ sebagaimana telah dipaparkan
di atas akhirnya bermuara kepada pertanyaan: setelah sejauh ini, (kira-kira)
mau kemana? Pusat Kurikulum Nasional tampaknya akan senantiasa mem-
perbarui kurikulum pendidikan bahasa sesuai dengan masukan di lapangan dan
perkembangan ilmu pembelajaran bahasa.  Akan baik jika tindakan ini disertai
dengan pembenahan pada kurikulum pendidikan guru bahasa Inggris. Dengan
semakin meningkatnya kemajuan di bidang teknologi informasi dan semakin
menguatnya gaung teori-teori belajar yang berpusat pada pemelajar, peran
pendidik bahasa di masa depan akan tertuju pada menciptakan situasi yang
kondusif untuk belajar bahasa, menanamkan strategi belajar, menyajikan
model-model wacana untuk dicermati, menunjukkan kepada si pemelajar pada
tahap kecakapan mana mereka sedang berada, apa kekurangan mereka,
seberapa jauh sasaran berikutnya, dan bagaimana cara mencapainya. Besar
kemungkinan kurikulum di masa depan tidak akan terpasung pada satu
pendekatan atau teori pembelajaran bahasa asing, namun akan bersifat lebih
luwes, lebih peka terhadap karakteristik pemelajar, karakteristik lokasi belajar,
ketersediaan sarana penunjang pembelajaran, dan lebih terbuka terhadap
inovasi dan kreasi para guru di lapangan yang sedikit banyak pasti lebih
berpengalaman  tentang “what really works” untuk anak didik mereka.

Tak kalah pentingnya, format dan prosedur pelaksanaan ujian nasional
pun pasti akan lebih diselaraskan dengan tujuan dan kegiatan pembelajaran di
kelas. Perpaduan  antara teknologi informasi dan penerapan teori-teori terbaru
dalam tes bahasa (Generalizability Theory, Teori Respons Butir, prinsip vali-
ditas dari Messick) bisa diperjuangkan untuk membangun suatu tes ke-
mampuan bahasa Inggris yang bukan hanya sahih dan ajeg namun juga praktis.
Selaras dengan ini, Bennett (2001) menyatakan bahwa kemajuan di bidang
teknologi informasi, ilmu kognitif, dan pengukuran akan merubah tes secara
drastis.

Masyarakat di luar sekolah formal pun tidak ketinggalan berupaya
keras untuk tidak menjadi “bisu” dalam interaksi global yang makin intensif.
Kursus untuk pemelajar usia kanak-kanak, gagasan home-schooling, belajar
lewat Internet, seperti yang digagas oleh ELF lewat program iLAB nya
(Candra 2007), bahkan sampai pada pembelajaran melalui telpon (English Talk)
bermunculan di jalur non-formal.  Banyak perusahaan mengalokasikan dana
dan waktunya untuk mengadakan in-company language training bagi  para
karyawannya. Beberapa lembaga swasta besar tidak segan membuka kelas-
kelas internasional dengan bahasa Inggris sebagai medium komunikasi. Semua
ini menunjukkan bahwa minat dan upaya untuk menguasai bahasa Inggris di
kalangan bangsa Indonesia tidak pernah surut. Cerita ketidakberhasilan dalam
ranah pendidikan formal hanyalah sekeping fragmen ‘kelabu’ dari suatu upaya
lebih besar bangsa ini untuk mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Ini
sedikit banyak terbukti dari pengakuan banyak profesional bahwa
pembelajaran formal di sekolah tidak berkontribusi banyak terhadap
kemampuan bahasa Inggris mereka yang relatif  memuaskan. Dengan kata lain,
mereka mengasah kecakapan bahasa Inggrisnya lewat jalur selain sekolah,
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yakni dengan mengikuti kursus privat, mengambil kursus di lembaga selain
sekolah, berpartisipasi dalam kelompok minat atau kelompok belajar, bahkan
tinggal beberapa lama di negeri berbahasa Inggris.

Jadi, untuk menjawab sepenggal pertanyaan “mau kemana?” dari judul
di atas, penulis melihat bahwa jalan di masa depan itu akan berupa pendekatan
pmbelajaran yang lebih bersifat eklektik, dan sinergi yang lebih nyata antara
Departemen Pendidikan Nasional dengan lembaga-lembaga non-formal yang
selama ini terbukti telah banyak berkiprah dalam peningkatan kecakapan
berbahasa Inggris masyarakat terdidik di Indonesia.

8 SIMPULAN
Makalah ini berangkat dari kesadaran bahwa upaya bangsa kita mempelajari
bahasa Inggris sudah menapak jalan yang panjang sejak tahun 1950-an. Tulisan
ini kemudian menelusuri kembali apa yang telah dilakukan di bidang
pembelajaran bahasa, bagaimana hasilnya, dan jalur mana yang kira-kira akan
ditempuh selanjutnya. Kajian dimulai dari pendekatan Grammar-Translation
Method, yang karena keterbatasan ruang lingkupnya kemudian digantikan oleh
Audiolingual Method. Seiring dengan pergeseran paradigma di ranah psikologi
kognitif, metode ini pun digeser oleh  pendekatan komunikatif. Idealisme
pendekatan komunikatif yang mengarah pada kecakapan komunikatif dalam
empat kecakapan berbahasa ternyata harus terbentur oleh kendala-kendala
praktis di lapangan, terutama persepsi para guru, kelas yang terlalu besar, dan
ketidakselarasan dengan ujian akhir. Akhirnya, pendekatan ini pun harus
lengser digantikan oleh pendekatan kebermaknaan, yang ternyata juga tidak
berumur panjang karena kendala yang kurang lebih sama.

Memasuki awal millenium, pendekatan berbasis kompetensi digulirkan
dengan berpijak pada keyakinan bahwa penguasaan karakteristik genre bahasa
Inggris akan memampukan para pemelajar mengujarkan dan menulis dalam
bahasa Inggris secara tepat. Banyak perjuangan yang menyertai pendekatan ini
untuk mengatasi masalah-masalah klasik: pengetahuan para guru tentang
konsep genre, kualifikasi mereka, dan  rasio guru-siswa.

Pendekatan berikutnya yang dikemas dalam Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) memberikan kebebasan bagi para guru dengan hanya
memberikan standar kompetensi dan kompetensi dasar bahasa Inggris, dan
mengijinkan guru menentukan materi, kegiatan belajar dan indikator
pencapaiannya. Tugas ini menuntut penguasaan guru terhadap konsep-konsep
vital dalam kebahasaan, dan mengharuskan mereka menerjemahkan standar
dan kompetensi itu menjadi seperangkat kegiatan pembelajaran yang runtut,
lengkap dengan teknik evaluasi yang sahih dan berdampak positif terhadap
siswa mereka. Setidaknya, KTSP telah berupaya memberikan ruang gerak
lebih lapang bagi para guru untuk mempraktekkan kecakapan mengajarnya.

Mengiringi  semangat yang dicetuskan KTSP, dunia pembelajaran
bahasa di luar negeri menyajikan beragam metode dan teknik baru. Setelah
masa keemasan pendekatan komunikatif dan telaah tajam terhadap eforia
Natural Approach, digagaslah metode-metode baru seperti misalnya Lexical
Approach, Consciousness-Raising, Strategopedia,  dan  beberapa  lainnya.  Di
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tengah arus pendekatan yang semakin inovatif ini, muncul gerakan Post-
Method yang pada prinsipnya mengkombinasikan keunggulan dari beberapa
pendekatan pembelajaran dan meraciknya sesuai dengan situasi dan kondisi
aktual yang dihadapi di kelas-kelas bahasa.

Sekilas pandangan ke masa depan membawa pada perkiraan bahwa di
masa itu peran para guru akan lebih banyak pada menciptakan situasi belajar
yang tepat, memajankan pemelajar pada model-model wacana bahasa Inggris,
dan membimbing pemelajar melalui kiat belajar yang tepat. Kurikulum,
termasuk metode evaluasi,  juga akan menjadi lebih luwes, dengan
mendayagunakan teori-teori baru dalam ranah kognitif dan teknologi informasi.
Seiring dengan itu, sinergi lebih nyata akan mewujud antara Depdiknas dengan
lembaga-lembaga non-formal yang juga telah banyak berkiprah dalam
peningkatan kecakapan berbahasa Inggris insan-insan Indonesia.

Setelah sejauh ini, mau kemana? Jalan masih panjang di depan, tujuan
masih jauh pula, namun akan selalu ada tempat perhentian untuk senantiasa
menawarkan kesegaran dan kegairahan baru.
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CATATAN
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dari pada standar yang ditetapkan, yakni 500.
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