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KULTUR DALAM PEMBELAJARAN BAHASA DAN
SASTRA INTERKULTURAL
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Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji  kultur dalam
pembelajaran bahasa dan sastra interkultural. Pendidikan
multikultural bertujuan melatih dan membangun karakter
siswa agar mampu bersikap demokratis, humanis, dan
pluralis. Dalam proses belajar mengajar, unsur dalam proses
belajar memegang peranan penting. Hasil pengkajian ini
menunjukkan bahwa kultur dalam pembelajaran bahasa dan
sastra interkultural meliputi pengkondisian situasi belajar,
peran pengajar, peran pebelajar, pengelolaan kelas dan
penciptaan kelas yang interkultural, dan penggunaan media
yang dilihat dari kondisi fisik, kultural, maupun sosial.
Pengkondisian situasi belajar dilakukan agar terjadi
perubahan tingkah laku pada pebelajar. Tugas pengajar untuk
memanusiawikan manusia dengan mengajarkan bahasa dan
sastra dalam konteks budaya. Pebelajar harus
menggembangkan keberagaman budaya dalam pembelajaran
untuk membentuk pribadi yang imajinatif dan produktif.
Situasi kelas yang interkultural dikembangkan melalui
pengulangan yang variatif untuk membentuk keterampilan
yang baik. Penggunaan  media yang efektif dapat
mengarahkan pebelajar lebih baik dalam menyerap materi
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pembelajaran.Pengajar harus memahami proses belajar yang
dilakukan oleh siswa agar pengajar memiliki kesiapan dalam
pentransformasian ilmu, memberikan bimbingan, dan
menciptakan lingkungan belajar yang tepat, serasi, dan
menggairahkan bagi pebelajar.

Kata kunci: kultur, pembelajaran bahasa dan sastra, dan
interkultural

A. Pendahuluan
Bahasa adalah cermin yang dapat mereflesikan jati

diri, harkat, dan martabat seseorang, suatu komunitas
tertentu. Bahasa adalah identitas yang melekat pada diri
seseorang. Berbicara tentang bahasa, tidak hanya tentang
gramatika. Begitu pula dengan sastra juga tidak hanya unsur-
unsur, tetapi juga nilai-nilai yang ditransfer. Bahasa berada di
dalam sastra sedangkan sastra dan bahasa memotret
budaya.Bahasa merupakan salah satu sarana yang penting,
bukan hanya sebagai alat komunikasi untuk penyampaian
pesan, tetapi bahasa juga harus menjadi pembentuk pola pikir
dan pola tindak yang dapat membentuk karakter yang sesuai
dengan budaya bangsa. Hal ini untuk memberikan
pemahaman tentang peranan bahasa dalam memanusiakan
manusia Indonesia, meningkatkan kualitas pembelajaran
bahasa dan sastra, menumbuhkembangkan sikap positif
masyarakat terhadap bahasa dan sastra, dan meningkatkan
mutu penggunaan bahasa.

Identitas dan karakter adalah identitas budaya yang
bermartabat. Budaya yang bermartabat adalah produk
pendidikan karakter seiring dengan lahirnya budaya bangsa.
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Kesadaran tentang perlunya sebuah identitas yang jelas di
tengah bercampurnya berbagai kebudayaan dari seluruh
dunia dapat menunjukkan karakter yang tegas bahwa bangsa
Indonesia ada di tengah arus utama kebudayaan dunia,
sehingga peran pendidikan dan kebudayaan dalam
mengIndonesiakan manusia Indonesia. Berbicara tentang
bahasa dan keberagaman budaya, pebelajar dihadapkan pada
bahasa, sikap, cara berperilaku yang berbeda. Ketika di kelas,
pebelajar perlu menyesuaikan dengan situasi di dalam kelas
dan berinteraksi sosial dengan teman-temannya. Dari sinilah
pengajar sangat dibutuhkan dalam memahami latar belakang
pebelajar di kelas sebagai acuan dalam bahan ajar, sikap, dan
metode pembelajaran yang tepat di dalam kelas.

Fokus kajian ini adalah kultur dalam pembelajaran
bahasa dan sastra interkultural. Kultur dalam pembelajaran
bahasa dan sastra interkultural membahas pengkondisian
situasi belajar, peran pengajar, peran pebelajar, pengelolaan
kelas dan penciptaan kelas yang interkultural, dan
penggunaan media.

B. Pembahasan
1. Kultur

Kultur merupakan sistem bertingkat yang di
dalamnya mengandung berbagai elemen kultur tertentu yang
selalu berubah secara dinamis. Perubahan ini terjadi karena
adanya dinamika dalam masyarakat baik melalui proses
asimilasi, akulturasi, komunikasi maupun interaksi
antarindividu.
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Fenomena evolusi kultural bisa kita lihat sebagai pola
dinamis, yang elemen kultur tersebut tidak hanya menyebar
dan bertransmisi dari satu individu ke individu lainnya, tetapi
juga cara elemen-elemen itu secara dinamis berubah selama
proses transmisi tersebut. Memetika bisa dipandang sebagai
unit yang paling kecil dari kultur sehingga memetika pada
hakikatnya merupakan suatu alat analisis yang dapat
menjelaskan fenomena dalam sistem kultur atau aspek-aspek
kultural, diseminasi dan propagasinya, hingga evolusinya.
Memetika juga bisa kita lihat sebagai sebuah cara suatu objek
kultur atau sistem bertransmisi dari dari satu orang ke yang
lainnya dalam prespektif virus akal budi (Sulasman dan Setia
Gumilar, 2013:143).

Kebudayaan merupakan sistem pengetahuan yang
terdapat di kepala manusia untuk memahami lingkungan
sehingga ada pola bagi dan pola untuk. Pebelajar apa pun
dalam konteks Indonesia pernah mencebur diri dalam bahasa
tertentu.

Kebudayaan Indonesia tidak hanya dibangun oleh
satu poros kebudayaan, tetapi mengalami pencampuran yang
rumit dalam pembentukan identitas Indonesia. Humanisme
yang memercayai adanya warisan kebudayaan dunia sebagai
kebenaran tunggal adalah tidak mungkin. Lebih tak mungkin
lagi jika kebudayaan hanya menyandarkan diri pada satu kelas
sosial. Lokasilitas tidak bisa dipahami tanpa bahasa universal
(Saifur Rohman, 2012:118).

Kebudayaan mengalami pencampuran yang kompleks
dalam pembentukan identitas suatu bangsa. Kita perlu
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memiliki kemampuan yang lebih dalam memahami suatu
kebudayaan tertentu.

2. Kultur Pembelajaran Bahasa dan Sastra
Pendidikan adalah suatu proses yang didesain untuk

memindahkan atau menularkan pengetahuan dan keahlian
atau kecakapan serta kemampuan. Pemindahan itu
berlangsung terus-menerus dari suatu generasi kepada
generasi berikutnya. Pendidikan adalah bagian dari
kebudayaan. Kebudayaan adalah sesuatu kebiasaan yang
harus dipelajari, learning behaviour.

Kelompok manusia memiliki aktivitas yang berpola
dan yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Satu unsur budaya
yang dikemukakan adalah behavior (kebiasaan). Dalam evolusi
kebudayaan maka behavior menjadi milik bersama karena
dipelajari. Karena itu, manusia hidup dalam kebudayaan.
Kemajuan kebudayaan bergantung pada aktivitas manusia.
Nilai budaya yang penting dalam mengejar kemajuan adalah
nilai budaya invention dan innovation, keingintahuan,
percobaaan, pencarian, dan eksplorasi yang berkelanjutan
yaitu dengan memiliki kemampuan yang baik dan cerdas.
Sistem pendidikan atau pembelajaran berfungsi untuk
menghasilkan orang cerdas dan pintar, memiliki kurikulum
dan silabus yang baik serta sesuai dengan kebutuhan sosial,
industri, dan kebudayaan manusia.

Dalam proses belajar mengajar, unsur proses belajar
memegang peranan yang sangat penting karena kegiatan
mengajar hanya akan bermakna bila terjadi kegiatan belajar
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pebelajar atau peserta didik. Karena itu, setiap pengajar
penting memahami tentang proses belajar yang dilakukan
oleh siswa agar pengajar memiliki kesiapan dalam hal
pentransformasian ilmu, memberikan bimbingan, dan
menciptakan lingkungan belajar yang tepat, serasi, dan
menggairahkan bagi pebelajar.

3. Kultur Pembelajaran Bahasa dan Sastra Interkultural
Kultur dalam pembelajaran bahasa dan sastra

interkultural membahas pengkondisian situasi belajar, peran
pengajar, peran pebelajar, pengelolaan kelas dan penciptaan
kelas yang interkultural, dan penggunaan media.

a. Pengkondisian Situasi Belajar

Belajar dapat didefinisikan setiap perubahan tingkah
laku yang relatif tetap dan terjadi sebagai hasil latihan atau
pengalaman. Menurut pengertian itu, dapat dirumuskan
prinsip-prinsip belajar, yaitu

1) belajar adalah perubahan tingkah laku,

2) perubahan tersebut terjadi karena latihan dan
pengalaman. Perubahan yang terjadi pada tingkah laku
karena unsur kedewasaan bukan belajar, dan

3) sebelum dikatakan belajar, perubahan tersebut harus
relatif permanen dan tetap ada untuk   waktu yang
cukup lama. Perubahan tingkah laku tersebut
disebabkan adanya pengalaman. Apabila kita belajar
tentang belajar, sebenarnya kita bicara bagaimana
tingkah laku seseorang berubah sebagai akibat dari
pengalaman.
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Belajar merupakan suatu proses yang dapat
menyebabkan terjadinya perubahan tingkah laku karena
adanya tanggapan terhadap suatu keadaan tertentu atau
adanya proses yang terjadi secara internal di dalam diri
seseorang Hal ini menunjukkan bahwa “belajar” atau
“mengetahui bahasa” tidak selalu bahkan sering, tidak
melibatkan “pengajaran”. Yang harus ada dalam keadaan
belajar bahasa seperti ini ialah (1) keperluan belajar atau
memperoleh suatu sistem komunikasi (bahasa), dan (2) ada
tersedia contoh atau “model” komunikasi itu (Sri Utari
Subyakto dan Nababan, 1992:1). Jadi, belajar merupakan
proses yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan
tingkah laku agar dapat berkomunikasi.

b.…Peran Pengajar

Pendidikan multikultural bertujuan melatih dan
membangun karakter siswa agar mampu bersikap demokratis,
humanis, dan pluralis dalam lingkungan mereka. Selain itu,
hakikat pembelajaran sastra adalah dapat membantu
keterampilan berbahasa pebelajar, meningkatkan
pengetahuan budaya, mengembangkan cipta dan rasa, dan
menunjang pembentukan watak. Dengan begitu, dapat
dikatakan bahwa sastra merupakan sumber berbagai cita rasa
di antaranya cita rasa moral dan sosial. Karena itu, sastra
sangat layak untuk menjadi sumber pembelajaran bagi para
siswa. Pebelajar yang belajar sastra diharapkan memunyai
tingkat moral dan sosial yang tinggi (Moody, 1996:15).

Tugas pengajar atau guru adalah memanusiawikan
manusia dengan mengajarkan bahasa dan sastra dalam
konteks budaya. Peran kebudayaan dalam pembelajaran
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dengan adanya pembentukan karakter manusia. Dalam kaitan
dengan pembentukan karakter, kebudayaan memiliki nilai-
nilai budaya yang berfungsi dan mampu membentuk karakter
manusia pendukungnya. Yang diperlukan pendidik atau
pengajar adalah harus mampu menggali nilai-nilai kebudayaan
yang dibutuhkan untuk membangun karakter bangsa. Selain
itu, menemukan sistem pendidikan atau pembelajaran yang
tepat diterapkan bagi pebelajar sesuai dengan sifat, kelakuan,
dan karakter ke-Indonesiaan.

c. Peran Pebelajar

Pebelajar dalam lingkup ruang kelas terdiri atas
keberagaman budaya. Hal ini karena pebelajar-pebelajar
tersebut sebagai pelaku pembelajaran yang dibesarkan dalam
cara, keyakinan, bahkan bisa jadi bahasa yang berbeda pula.
Pebelajar apa pun dalam konteks Indonesia pernah mencebur
diri dalam bahasa tertentu.

Pembelajaran terus dikembangkan agar menunjang
terbentuknya pribadi yang imajinatif dan produktif. Semangat
pembelajaran tidak pernah lepas dari dua kata kunci, yakni
kolaborasi dan kompetisi. Individu secara terus-menerus
dikembangkan dalam rangka kerja sama dengan kelompok.
Sejalan dengan itu, pembelajaran memerlukan pelbagai
pendekatan khusus seperti menerapkan pendekatan
intelektual, imajinatif, kreatif, produktif, kolaboratif,
kompetitif, dan menggunakan teknologi.
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d. Pengelolaan Kelas dan Penciptaan Kelas yang
Interkultural

Belajar bahasa yang bukan bahasa pertama ini disebut
bahasa kedua atau asing. Dari pengalaman diketahui bahwa hal
ini sukar; baik bahasa yang digunakan secara umum dalam
masyarakat luas (tetapi bukan bahasa rumah tangga), maupun
bahasa yang dipakai oleh orang “asing” (yakni di luar
lingkungan masyarakat dalam kelompok atau bangsa). Kedua
macam bahasa yang bukan bahasa pertama ini disebut secara
teknis “bahasa kedua” (yang digunakan masyarakat secara
umum) dan “bahasa asing” (yang tidak dipakai masyarakat
secara umum). Untuk proses belajar yang sukar seperti inilah
perlu dicari dan dikembangkan “tata cara memudahkan” atau
disebut “metodelogi”. Karena itu, dalam belajar bahasa
seperti ini diperlukan guru, artinya ada terlibat kegiatan
“mengajar” maka metodologi itu disebut ”metodologi
pengajaran bahasa”, atau lebih jelasnya “metodologi
pengajaran bahasa kedua” dan “metodologi pengajaran
bahasa asing”.

Kesadaran multikuluralisme membangunkan para
kritikus sastra dari mimpi panjang keunggulan satu
kebudayaan pada masa revolusi yang lalu. Isu lokalitas,
antropologi dalam sastra, dan pelbagai bentuk ekspresi lokal
yang terkait sastra lama-kelamaan diangkat. Kebudayaan
dalam sastra kemudian mendapatkan tempat dari pelbagai
studi kritik sastra pada masa kini (Saifur Rohman, 2012:118).

Potensi individu seperti itu, menurut para ahli
pendidikan, akan berkembang jika mendapatkan dukungan
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kultur lingkungan yang menghargai percobaan, melakukan
langkah-langkah spekulatif, fokus pada pengembangan ide-
ide baru, bahkan melakukan hal yang tidak dapat dilakukan
orang sebelumnya. Semua potensi dikembangkan melalui
pengulangan yang variatif sehingga berbentuk mutu
keterampilan yang terasa.

Dalam konsep definisinya mereka ada yang
menekankan rasa percaya, pengetahuan, seni, moral, hukum,
kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat, pola untuk hidup,
kemampuan mengatur untuk kehidupan, dan lain sebagainya.
Kemampuan membangun simbolisme dalam kehidupannya.
Karena sebenarnya yang kita hadapi  dalam kehidupan kita
sehari-hari adalah rangkaian simbol-simbol yang kita
peragakan kepada orang lain atau yang diperagakan orang lain
kepada kita. Media untuk menyampaikan semua unsur
budaya yang kita sitir di atas dari pendapat para ahli
kebudayaan tersebut adalah bahasa, gerak, dan mimik. Ketiga
unsur itu memakai simbol yang kemudian dimengerti orang
lain.

Untuk mengajarkan bahasa tanpa budaya pada
dasarnya cacat dan untuk memisahkan pengajaran bahasa dan
budaya adalah menyiratkan itu bahasa asing dapat diobati
dalam tahap pembelajaran awal seolah-olah itu apakah
mandiri dan independen dari fenomena budaya lainnya.
Bahasa pertama tidak bisa digunakan membantu peserta didik
memahami aspek budaya asing (Buttjes, D. dan Byram, M,
1991).
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Sama seperti Etnografer menafsirkan budaya asing
dengan menggunakan, memodifikasi, dan memperluas bahasa
pertama pembaca mereka sehingga guru dapat memanfaatkan
dan memodifikasi bahasanya atau peserta didiknya. Proses ini
hanya bagian dari proses perluasan pemahaman murid dunia.
Dalam primer dan sekunder sosialisasi, schemata mereka
yang dimodifikasi. Kapasitas mereka untuk memahami dan
menangani peningkatan fenomena. Jika untuk pengalaman
mereka belajar juga, dan beberapa skema yang diakui
memadai untuk deal dengan sebagai fenomena dalam budaya
asing, maka belajar mereka harus menjadi pendekatan yang
jelas untuk pertama bahasa dan budaya akuisisi (Buttjes, D.
dan Byram, M. 1991).

Mereka harus memahami dan mengalami budaya dari
dalam, dengan mengakuisisi nilai-nilai baru dan perilaku
dalam melalui formulir pengalaman non-dimediasi langsung.
Karena itu, ada dua pendekatan:

1) pertama, penggunaan bahasa pertama pebelajar sebagai
media belajar yang ditafsirkan dari budaya etnografis
asing, tanpa berniat untuk memperkenalkan pelajar dalam
totalitas budaya.

2) Kedua, integrasi bahasa  dan budaya belajar dengan
menggunakan bahasa sebagai media untuk melanjutkan
sosialisasi pebelajar adalah proses yang bukan
dimaksudkan untuk meniru dan meniru sosialisasi penutur
asli pasangan, melainkan untuk mengembangkan murid
budaya kompetensi dengan mengubah menjadi sebuah
kompetisi antarbudaya.
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e. Penggunaan Media

Media adalah setiap orang, bahan atau alat, atau
peristiwa, yang dapat menciptakan kondisi yang
memungkinkan siswa untuk menerima pengetahuan,
keterampilan, dan sikap (Y, Budinuryanta, dkk, 2008:4.4).
Dengan adanya media yang efektif, diharapkan pebelajar
lebih baik dapat menyerap materi pembelajaran.Kita juga
dapat memanfaatkan lingkungan, perpustakaan, dan televisi
sebagai media pembelajaran. Penggunaan media dapat
dimaksimalkan dari segi kondisi fisik, kultural, maupun sosial.

C.…Penutup
Kultur dalam pembelajaran bahasa dan sastra

interkultural membahas pengkondisian situasi belajar, peran
pengajar, peran pebelajar, pengelolaan kelas dan penciptaan
kelas yang interkultural, penggunaan media. Yang dapat
dilihat dari kondisi fisik, kultural, maupun sosial.
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