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Kata kunci : materi ajar muatan lokal, pendekatan sosiokultural, sekolah dasar,  

Pembelajaran Bahasa Inggris  pada tingkat SD sebagai mata pelajaran 
muatan lokal bertujuan untuk memberikan ketrampilan berbahasa (bercakap)  
menggunakan kalimat-kalimat sederhana. Lebih jauh, para siswa SD, di Jawa 
Tengah diharapkan bisa mengakomodasi masalah sosio-kultural yang terjadi di 
sekitar mereka. Untuk menunjang kegiatan tersebut, berbagai usaha telah 
dilaksanakan oleh Diknas Jawa Tengah. Namun, pemahaman pihak pelaksana di 
lapangan termasuk guru terhadap kurikulum muatan lokal belum sempurna. Oleh 
karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memecahkan permasalahan tersebut, 
terutama masalah materi ajar dan pengembangannya. 

Dari paparan tersebut permasalahan dalam penelitian ini mencakup: (1) 
Bagaimana (seperti apa) model materi ajar mulok bahasa Inggris yang digunakan 
oleh guru  Sekolah  Dasar di Jawa Tengah? (2) Bagaimana deskripsi peta 
kebutuhan pembelajaran muatan lokal bahasa Inggris di SD Jawa Tengah? (3) 
Bagaimana kondisi kemampuan guru  bahasa Inggris SD dalam mengembangkan 
model  materi ajar mulok bahasa Inggris  di SD Jawa Tengah? (4) Bagaimana 
desain model materi ajar yang dihasilkan dalam pengembangan  materi ajar mulok 
bahasa Inggris yang berwawasan sosiokultural sebagai pengembangan materi ajar 
mulok bahasa Ingggris SD Jawa Tengah? (5) Bagaimana keefektivan desain 
model yang dikembangkan dalam pembelajaran muatan lokal bahasa Inggris yang 
berwawasan sosiokultural di Jawa Tengah   tersebut? 

Desain penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan Research 
and Development (R & D). Dalam pelaksanaan penelitiannya digunakan metode 
kualitatif yang dijabarkan dalam 3 (tiga) langkah kegiatan, yakni : tahap 
eksplorasi, tahap pegembangan model, dan tahap pengujian model. Penelitian ini 
dirancang dalam dua tahap penelitian. Tahap I dilakukan untuk memetakan 
kebutuhan pembelajaran muatan lokal bahasa Inggris melalui needs analysis/need 
assessment dan menyusun rancang bangun model. Tahap II dilakukan untuk 
melakukan pelatihan, melakukan uji model, dan menyusun model baku. 
Pengumpulan data tahap I dilakukan dengan menggunakan angket, wawancara 
mendalam, dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah 200 orang guru bahasa 
Inggris SD di seluruh  wilayah kabupaten/kota Jawa Tengah. Pengambilan subjek 
percontoh (sampel) dilakukan secara purposif dengan koordinasi Dinas 
Pendidikan setempat. Model analisis yang dilakukan pada tahap ini adalah analisis 
interaktif. Penelitian tahap II  dilakukan uji coba model yang dilakukan dengan 
metode action research dan expert .  
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Berdasarkan materi ajar yang digunakan guru, banyak ditemukan materi 
ajar yang tidak sesuai dengan kurikulum yang ada di Jawa Tengah. Hal itu 
dibuktikan dengan banyaknya guru bahasa Inggris menggunakan materi ajar yang 
diterbitkan dari luar negeri atau dalam negeri yang belum mengusung pada tujuan 
pembelajaran bahasa Inggris di SD, khususnya di Jawa Tengah. Untuk itu, dalam 
penelitian ini dirancang pengembangan model materi ajar Mulok bahasa Inggris 
yang berwawasan sosiokultural yang dapat dimanfaatkan oleh guru-guru bahasa 
Inggris di SD. Pengembangan materi ajar ini dikembangkan dengan 
mempertimbangkan: (1) acuan pengembangan (dasar pemikiran), (2) isi materi, 
(3) organisasi materi, (4) pengembangan materi, (5) penyajian, dan (6) evaluasi.  

Pengembangan model materi ajar mulok bahasa Inggris di Jawa Tengah 
didasarkan pada strategi pembelajaran bahasa Inggris dengan tahapan, yakni: 
Building Knowledge of the Field, Modelling of the Text, Joint Construction of the 
Text dan Independent Construction of the Text. Organisasi materi ini pun 
mencakup pula empat kompetensi, yakni: listening competence, speaking 
competence, reading competence, dan writing competence. Materi ajar dalam 
pengembangannya pun harus memperhatikan kegiatan sehari-hari di lingkungan 
keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta memasukkan unsur-unsur sosiokultural 
setempat (adat-istiadat, kebiasaan). Meskipun dalam organisasi materi disebutkan 
bahwa buku ini disusun berdasarkan beberapa  keterampilan atau skills yakni;  
listening (menyimak), speaking (bicara), reading (membaca) dan writing 
(menulis), namun dalam penyajiannya bersifat integratif. 

Model pengembangan materi ajar yang dihasilkan dalam penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan kerangka acuan guru bahasa Inggris SD dalam 
mengembangkan materi ajar. Selanjutnya, temuan tentang kompetensi dan 
kualifikasi guru hendaknya menjadi perhatian pihak yang terkait, seperti Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah dan LPTK. Temuan ini 
mengarah pada kurangnya kemampuan guru dalam mengajar, baik kompetensi 
materi maupun metodologis. Disarankan perlu diadakan pelatihan khusus untuk 
mempersiapkan guru bahasa Inggris di sekolah dasar misalnya melalui sertifikasi. 
Selama ini kegiatan ini seperti itu belum diupayakan secara melembaga. Sebagai 
alternatif, akan bermakna apabila diadakan kerjasama antara LPTK dengan Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat kabupaten/kota sampai tingkat propinsi 
untuk mengembangkan kompetensi tersebut. 

Secara metodologis penelitian ini memiliki keterbatasan di dalam luas 
sampel dan ruang lingkup kajian. Selain itu, penelitian ini merupakan studi kasus 
di Jawa Tengah sehingga simpulannya tidak dapat digeneralisasikan begitu saja. 
Untuk mendapatkan simpulan yang dapat berlaku umum perlu diadakan penelitian 
sejenis yang lebih mendalam di provinsi-provinsi lain dengan jangkauan yang 
lebih luas. Di samping itu, model temuan penelitian ini diformulasikan secara 
grounded melalui analisis deduktif berdasarkan kenyataan di lapangan. Model ini 
belum dikembangkan melalui tahap ujicoba dan desiminasi model. Untuk itu 
dipandang perlu penelitian ini ditindaklanjuti dengan penelitian pengembangan 
melalui desiminasi dan evaluasi model sehingga diharapkan diperoleh model yang 
teruji untuk menjadi acuan bagi pengembangan pembelajaran bahasa Inggris di 
SD 
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ABSTRACT 
 

 

Faridi, Abdurrachman. 2008. The Development of English Teaching Materials 
Model as a Local Content Subject at Elementary Schools in Central Java with 
Socio Cultural Views. Dissertation. English Education Program, Post Graduate 
Program Semarang State University. Promoter: Prof.Dr. Joko Nurkamto, MPd,  
Co Promoter Prof. A. Maryanto, Ph.D. M A, member Dr. Suwandi, MPd.  
 
Key Words:  Teaching materials, local content subject, sociocultural views,  
                       elementary schools. 
 
 English teaching as a  local content subject at elementary schools in 
Central Java is aimed at giving students skills to produce simple sentences orally.  
Further, the students are expected to be able to accommodate socio cultural 
aspects available in their environments. To support the activities, the National 
Eduction Service in central Java province has already done many efforts. The 
teachers of elementary shools, however, still find it difficult to understand the 
meaning of local content subject curriculum. For this,  there should be something 
to do to update their ability to cope with the curriculum, especially to develop 
English teaching materials.  
 From the above mentioned background, the problems of the research can 
be stated as follows: 

(1) What is the model of  teaching English material like? (2) How do we  
describe the map of needs for teaching English as a local content subject at 
elementary schools in central Java. (3) How are the teachers’ ability to develop 
materials for teaching English as a local content subject at elementary schools in 
central Java. (4) What is the design of model like ( the result of material 
development with socio cultura basis) for teaching English as a local content 
subject in central Java. (5) How effective is the design of model ( with socio 
cultural basis)  for teaching English as a local content subject at elementary 
schools in central Java.  
 This research is designed to have a Research and Development ( R&D) 
approach, while for the implementation,  it is manifested within three stages, i.e. 
exploration stage, designing model  and testing the model. For the completion, 
this research is divided into two big parts. Part (1) to map the needs of teaching 
English as a local content subject at elementary schools in central Java. Part (2) to 
test the draft and to design the standard model. The data collection of Part (1) is 
done through questionaires, interviews and documentations. The  subject of the 
research is  200 English  teachers from elementary schools in central Java. While 
the interview is given to twelve (12) English teachers having S1 degree. Every 
two teachers represent ex karesidenan like Semarang, Pati, Kedu, Surakarta, 
Banyumas and Pekalongan. The representatives of year four, five, six students of 
twelve (12) schools are also taken as respondents for the interview. The sampling 
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technique used is the purposive, as it is done based on the coordination with 
central Java Education Service. The model of analysis used in this part is the 
interactive analysis. For Part (2), to test the draft, or we name it Model I, it is used 
action research and experts judgements.  
 Based on the findings, some of the  materials  used by the teachers do not 
have any relation with the central Java English curriculum.  This is proved by the 
books published outside of central Java ( even abroad) which do not  accomodate 
the needs of teaching English at elementary schools in central Java. For this, 
within this  research, the design model of material is based on socio cultural 
needs, by which, the teachers can use it for their teaching, later. The material 
development of this book is based on the following considerations. (1) The basic 
philosophy, (2) the content of materials, (3) the organization of the  materials, (4) 
the development of the materials, (5) the presentation of the materials and (6) the 
evaluation of the materials. 
 The material development of English as a local content subject at 
elementary schools in central Java is based on learning srategy forwarded by 
Hammond, i.e. Building Knowledge of the Field, Modelling of Text, Joint 
Construction of Text and Independent Construction of Text. The organization of  
materials covers four (4) competences, i.e. listening, speaking, reading and 
writing. In developing the materials, the designed model suggested here, 
accomodates the sociocultural aspects like names, daily habits, folktales etc, and 
also puts intergratedly the language skills like listening, speaking, reading and 
writing. 
  The development of model suggested here, is expected to be able to be 
used  as a model for the teachers to develop the material by themselves, whereas 
the findings of teachers qualifications and teachers competences are  expected to 
be taken into account, especially by the  authorities of education in central Java, 
like Provincial Education Service, Higher Education Institutions etc.  The findings 
show the teachers weaknesses either in material development  and teaching 
methodology. It is suggested that the educational services  (regional and 
provincial level) conduct special trainings for elementary schools English 
teachers.  As an alternative, they may make coordinartions  with high education 
instituions to develop the competence. 
 Based on methodology, this research is  still limited in terms of sampling 
and scope of works and this is only a case study in Central Java by which the 
findings cannot be generalized. In order to have a wider and  more general 
conclusion,  deeper similar researches should be done in other provinces. The 
development of  English teaching material model in this research is groundedly 
formulated through deductive analyis based on the real conditions in the field. 
This model is not disseminated.  Similar researches with complete dissemination 
should be done so that the result will be valid and reliable for the development of 
material for teaching English at elementary schools in Indonesia.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Sebagai anggota ASEAN, pada tahun 2003 (AFTA) Indonesia menjadi 

kawasan perdagangan bebas dan pada tahun 2010 akan lebih bebas lagi sebagai 

anggota APEC kemudian menjadi super bebas pada tahun 2020 (WTO). Demikian 

itu sebagai akibat dari globalisasi ekonomi dan kebudayaan yang akan tidak 

mungkin dihindari. Lalu lintas industri, ekonomi dan kebudayaan dalam konteks 

pasar bebas nanti, menantang masyarakat Indonesia untuk meningkatkan 

kemampuan berbahasa Inggris untuk mengantisipasi para pendatang asing. Tanpa 

kemampuan berbahasa Inggris masyarakat Indonesia akan mendapatkan kesulitan 

bersaing dengan masyarakat global (Alwasilah 1997:89). Karena antisipasi global 

tersebut, sejak UU Sistem Pendidikan Nasional 1989 dan diperkuat UU No. 20 

/2003 telah memungkinkan diajarkannya bahasa Inggris pada tingkat SD sebagai 

mata pelajaran muatan lokal. 

 Di sekolah dasar Jawa Tengah sendiri, pemberian bahasa Inggris sebagai 

muatan lokal sudah dimulai sejak tahun 1995 dengan tujuan utama memberikan 

ketrampilan berbahasa (bercakap) menggunakan kalimat-kalimat sederhana. Lebih 

jauh, para siswa SD, di Jawa Tengah diharapkan bisa mengakomodasi masalah 

sosio-kultural yang terjadi di sekitar mereka.(Diknas 1994:3-4).Untuk menunjang 

kegiatan tersebut, berbagai usaha telah dilaksanakan oleh Diknas Jawa Tengah 
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seperti membuat kurikulum Mulok bahasa Inggris dan menyelenggarakan 

berbagai penataran guru.  

 Dalam tataran konseptual, Kurikulum Muatan Lokal sudah disosialisasikan 

oleh pemerintah jauh sebelum pelaksanaannya tahun 1994, namun kenyataannya 

di lapangan berdasarkan penilaian dan pemantauan oleh Pusat Pengembangan 

Kurikulum dan Sarana Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan 

Pendidikan dan Kebudayaan (1998), ternyata pemahaman pihak pelaksana di 

lapangan termasuk guru terhadap kurikulum muatan lokal belum sempurna. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memecahkan permasalahan tersebut.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Dasar 

menunjukkan bahwa bahasa Inggris telah mulai diperkenalkan di sekolah dasar di 

24 Propinsi. Di Propinsi Jawa Tengah, pembelajaran bahasa Inggris sebagai 

muatan lokal bahkan telah diterapkan di 35 kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan 

indikator adanya keinginan masyarakat agar bahasa Inggris diajarkan di SD.  

Hasil penelitian dari Direktorat Pendidikan Dasar juga menunjukkan 

masih banyaknya kendala dalam pembelajaran. Kendala itu mencakupi kendala 

yang berkaitan dengan (1) ketersediaan guru (pengajar) bahasa Inggris, (2) 

kurikulum/pedoman pembelajaran, (3) buku ajar/materi pembelajaran yang 

digunakan, (4) ketersediaan buku pembelajaran (yang sesuai), dan (5) metode 

pembelajaran sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut. 
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Tabel 1. Kendala dalam Pembelajaran Bahasa Inggris 

No. Komponen Keterangan 

1. Guru (pengajar) bahasa 

Inggris 

- Sebagian besar guru kelas 
- Sebagian besar tidak memiliki latar 

belakang pendidikan bahasa Inggris; 
ada beberapa yang mengikuti kursus 
privat dan belajar sendiri; 

- Sebagian kecil memiliki latar 
belakang pendidikan bahasa Inggris 

2. Kurikulum/pedoman 

pembelajaran 

- 60 % telah memiliki pedoman/ 
kurikulum pembelajaran bahasa 
Inggris 

- Materi kurikulum sangat bervariasi/ 
beraneka ragam, khususnya materi 
yang diajarkan 

3. Buku ajar/materi 

pembelajaran yang 

digunakan 

- Sebagian besar (50%) buku atau 
materi ajar seadanya 

- 20 % buku yang diterbitkan 
- 15 % buku yang diterbitkan oleh 

penerbit dan mendapat rekomendasi 
dari Depdikbud; 

- 5 % materi ajar yang diterbitkan oleh 
Depdikbud. 

4. Ketersediaan buku ajar 

(yang sesuai) 

- Sebagian besar (85%) tidak 
mencukupi 

- 15 % tidak ada sama sekali. 

5. Metode Pembelajaran - Berkisar antara baik (7%), cukup baik 
(60%), dan tidak baik (33%). 

 

  Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Suhardjito dan Rokhman 

(Lemlit IKIP Semarang, 1999) tentang Pengembangan Motivasi Belajar Bahasa 

Inggris Siswa SD di Jawa Tengah, menunjukkan kenyataan bahwa siswa memiliki 

motivasi yang tinggi untuk belajar bahasa Inggris, baik motivasi instrumental 

maupun integratif. Namun demikian, motivasi belajar bahasa Inggris di kalangan 

siswa kurang didukung oleh kesiapan guru, materi ajar yang menarik dan tepat 

menurut paradigma komunikatif, serta penerapan model pengembangan 
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pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan siswa dan kebutuhan pembelajaran 

bahasa Inggris. Penelitian ini juga menemukan berbagai kendala dalam 

pembelajaran bahasa Inggris sebagai muatan lokal di SD. Kendala itu meliputi (1) 

kendala kualifikasi guru; (2) kendala kurikulum; dan (3) kendala penyediaan 

sarana dan prasarana penunjang. Kendala yang bersumber dari guru pada 

umumnya berupa kompetensi guru yang kurang memadai dalam PBM. Hal        

senada juga dikemukakan oleh Retmono (1992) dalam pidato pengukuhan guru 

besar IKIP Semarang, jauh jauh sebelum pelaksanaan Mulok Bahasa Inggris di 

Sekolah Dasar di Jawa Tengah, beliau telah mempersyarati kualitas guru dengan 

berijasah paling tidak D2 Bahasa Inggris.  Kendala kurikulum yang menyangkut 

kedudukan pelajaran bahasa Inggris sebagai muatan lokal juga  menjadikan 

penanganannya dipandang kurang sungguh-sungguh. Kurangnya kesiapan sekolah 

dan penyediaan guru khusus menjadi bukti ketidaksungguhan penanganan 

pembelajaran bahasa Inggris tsb. Penerapan pembelajaran bahasa Inggris di 

tingkat propinsi, dipandang kurang didukung oleh pedoman pembelajaran yang 

dapat menjadi acuan  misalnya buku teks dan sarana penunjang lainnya. 

  Kedua penelitian itu memberikan rekomendasi perlunya dikembangkan 

kesiapan berbagai pihak terutama ketersediaan guru yang berkompeten dan materi 

ajar yang benar menurut paradigma pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa 

asing (foreign language). Seiring dengan perberlakukan kurikulum yang baru atau 

dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) saat ini, 

pengembangan kurikulum diserahkan kepada sekolah sebagai tingkat satuan 

pendidikan. Ini berarti, sekolah memegang peranan kunci dalam penyusunan 
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kurikulum. Sementara itu, Diknas hanya bertindak sebagai supervisor terhadap 

penyusunan kurikulum yang telah disusun oleh sekolah. Akibatnya, peran guru 

bidang studi pun menjadi lebih banyak dan berat. Di antaranya, masalah materi 

ajar dan pengembangannya diserahkan sepenuhnya kepada guru dengan 

memperhatikan kondisi sekolah, siswa, dan lingkungan sekitar, termasuk di 

dalamnya kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang memiliki keterikatan 

dengan pembelajaran bahasa. Untuk itu, guru yang kurang kreatif hanya 

mengambil jalan pintas di dalam mengembangkan kurikulum.  

 Bukti empris di lapangan menunjukkan bahwa para guru bahasa Inggris SD 

di Jawa Tengah menghabiskan waktu sekitar 72% untuk berbicara, khususnya 

menerangkan materi sedangkan siswa hanya menggunakan 16% dan sisanya 12% 

digunakan untuk yang lain seperti menyiapkan alat peraga, dan sebagainya. 

Kesulitan menemukan materi ajar yang sesuai juga menjadi kendala utama dalam 

memberi pelajaran bahasa Inggris di SD Jawa Tengah (Faridi 2001:36-40). 

 Dari fakta di atas, kebanyakan mereka mengambil jalan pintas dengan 

menyontoh/ copy paste kurikulum dari sekolah lain. Bahkan, buku (materi ajar) 

yang digunakan dalam pembelajarannya pun asal pakai tanpa dikaji isi dan 

kedalaman materi yang disajikan. Banyaknya buku yang beredar di pasaran, baik 

terbitan dalam  negeri atapun luar negeri, belum tentu memiliki jaminan kualitas 

baik. Meski memiliki kualitas yang baik, isi buku tersebut belum tentu sesuai 

dengan lingkungan sosiokultural siswa. Alhasil, acapkali pembelajaran bahasa 

Inggris dianggap tidak memuaskan karena pemerolehan kompetensi berbahasa 

Inggris masih dikatakan kurang. Kondisi ini bertolak belakang dengan manfaat 
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keterampilan berbahasa Inggris ini yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang 

untuk berinteraksi dalam era globalisasi.   

 Secara acak,  berikut ini disampaikan  analisis singkat tiga buah buku yang 

banyak dipakai sebagai buku ajar di sekolah dasar di Jawa Tengah. Analisis dibuat 

berdasarkan;  a) keterkaitan dengan kurikulum b) strategi pembelajaran dan c) 

muatan sosiokultural dari lingkungan Jawa Tengah.  

Tabel 2. Analisis Buku Ajar Bahasa Inggris di Jawa Tengah. 

No Judul Buku Pengarang 

& Pnerbit 

Keterkaitan 

Kurikulum 

Strategi 

Pembelajaran 

Muatan 

Sosiokultural 

1. English for 

Elementary 
School 

F. Ernawati 

Grasindo,  

Jakarta, 2003 

Kurikulum  

SD Jakarta 

 

Tidak Jelas 

 

Tidak Sesuai 

 

2. Active and 
Inter - active 
English 

O Setiawan 

Djuharie 

CV. Irama  

Widya, 
Bandung, 

2007 

Tidak Jelas 

 

Tidak Jelas 

 

Tidak Jelas 

 

3. Start With 
English 

Himawan, 

PT Erlangga, 
Jakarta, 2004 

Tidak Jelas Tidak Jelas 

 

Tidak Jelas 

 

 

 Dari ke tiga judul buku tersebut dapat dikatakan bahwa buku-buku 

pelajaran bahasa Inggris SD (kecuali no.1) tidak dibuat berdasarkan kurikulum 

yang berlaku. Pernyataan itu sangat relevan bila mengingat untuk saat ini 

kurikulum yang digunakan adalah KTSP, keberadaan materi ajar sangat kesulitan 

untuk menyesuaikan kurikulum. Sebab, pengembangan kurikulum sangat 
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bergantung pada kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing-maisng sekolah. 

Meskipun dalam rangka menyesuaikan kurikulum yang berlaku dapat 

digeneralisasikan melalui Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang  telah 

diturunkan oleh pemerintah pusat, hal ini menyebabkan kesulitan bagi para 

praktisi yang bekerja di lapangan. Kurikulum bahasa Inggris dalam tataran SD 

termasuk kurikulum Mulok, sehingga rancangan kurikulum dan 

pengembangannya bukan wewenang dari pemerintah pusat. Inilah yang 

menyebabkan kurikulum yang diacu dalam pengembangan buku ajar tidak bisa 

digunakan secara general di berbagai wilayah, termasuk di Jawa Tengah.  

 Sehubungan dengan berlakunya kurikulum baru (KTSP) di mana guru 

sangat diharapkan dapat mengembangkan materi ajar sendiri seluas luasnya, 

disesuaikan dengan kondisi sekolah dan lingkungan sosiokultural sekitarnya  yang 

tidak sesuai dengan materi pelajaran memberikan efek yang signifikan dalam 

merancang strategi pembelajaran. Hingga dalam realisasinya, materi ajar yang 

telah dibuat menjadi tidak jelas dan bahkan tidak ditemukan strategi 

pembelajarannya. Seolah-olah guru dianggap dapat merancang strategi 

pembelajaran dengan baik setelah mempelajari materi ajar yang telah dipasarkan 

ini. Di sisi lain terkait masalah strategi pembelajaran, materi ajar yang digunakan 

oleh guru bahasa Inggris SD ini kurang sesuai dengan kedudukan dan harapan 

dalam pembelajarannya, yakni memperkenalkan Bahasa Inggris sebagai pelajaran 

yang menyenangkan. 

Semua yang dipatok dari kerangka kurikulum ternyata masih jauh dari 

harapan untuk dapat memajukan prestasi pembelajaran bahasa.. Bagaimana 
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memilih strategi dalam pembalajaran bahasa Inggris sehingga anak merasa perlu 

mempelajarinya. Jadi bukan paksaan. Kelemahan lainnya, buku ajar yang 

digunakan guru tidak bersifat merangsang murid berkreativitas, malah 

membingungkan anak maupun orangtuanya yang ingin memberi bantuan ketika 

mengerjakan PR. 

Demikian pula si guru, asal tidak sesuai dengan kunci, jawaban siswa pasti 

salah padahal dari sisi konteks berbahasa, jawaban siswa bisa dibenarkan. 

Motivasi guru dan siswa rupanya masih rendah pula, sebab suasana pembelajaran 

didominasi untuk bisa menjawab soal-soal ulangan atau ujian,  khususnya untuk 

tingkat SMP, SMA/SMK. Dari sisi fasilitas, pembelajaran bahasa Inggris benar-

benar tidak memadai untuk pengenalan bahasa Inggris di SD umumnya. Bahkan, 

jumlah murid yang di atas 40 orang tidak memungkinkan semuanya bisa berlatih 

dengan baik. Selanjutnya, kapankah kendala-kendala itu dapat dibenahi? Untuk 

memperbaikinya, perlu kesungguhan sehingga bisa membuat suasana belajar 

bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya memang terasa dibutuhkan, bukan 

sebaliknya menjadi beban hapalan.   

 Berdasarkan keadaan dan kebutuhan ini, kurikulum bahasa Inggris di SD 

memerlukan perubahan yang lebih mendasar secara fungsional. Perubahan ini 

salah satunya dapat diwujudkan dengan melakukan perubahan dalam materi ajar 

yang digunakan diikuti dengan pendekatan pembelajaran agar anak SD memiliki 

keterampilan berbahasa Inggris yang baik. Hal ini dilakukan karena meteri ajar 

(buku) yang ada, beredar dan banyak dipakai di Sekolah Dasar saat ini tidak 

memberikan kemudahan atau bimbingan kepada guru untuk mengembangkannya 
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sesuai dengan kebutuhan sosiokultural   Karena itu upaya pembaruan materi ajar 

harus  segera dilakukan berdasarkan dengan  menggunakan pendekatan 

kontekstual yang dapat diterapkan dalam pengembangan kompetensi berbahasa 

sesuai dengan tuntutan pasar. Alasanya, materi ajar memiliki peran yang cukup 

strategis dalam menopang pelaksanaan pembelajaran bahasa Inggris SD. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Cunningsworth (1995:v) yang menyatakan bahwa tidak 

ada sesuatu yang mampu mempengaruhi bahan dan suasana mengajar dan belajar 

lebih dari buku pelajaran.  

Oleh karena penerapannya yang penting itu, pengembangan model materi 

ajar Bahasa Inggris akan memberikan sumbangan besar dalam rangka 

meningkatkan mutu pembelajaran bahasa Inggris di SD. Lebih khusus, 

pengembangan model materi ajar muatan lokal bahasa Inggris ini memiliki 

keuntungan ganda, yaitu (1) peningkatan keterampilan bagi guru dalam mengelola 

proses belajar mengajar dan mengembangkan diri sendiri pembelajaran yang 

sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan siswa, dan (2) peningkatan kompetensi 

siswa dalam berbahasa secara komunikatif dalam berbagai domain pemakaian 

bahasa, baik yang bersifat reseptif (menyimak dan membaca) maupun yang 

bersifat produktif (berbicara dan menulis) sesuai dengan pradigma pembelajaran 

bahasa untuk anak (English for children). Dalam perspektif pembelajaran bahasa 

Inggris untuk anak-anak (English for children) perlu dicermati situasi bahasa 

tersebut diajarkan dan lingkungan bahasa (linguistics environment) yang menjadi 

latar belakang dari pembelajarannya (Retmono 1992). Untuk itu, metode 

pembelajaran yang diberikan bersifat khusus (English for Children). Kekhususan 
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pembelajaran bahasa Inggris ini dapat diwujudkan dengan mengedepankan 

kondisi sosiokultural di mana pembelajaran itu dilakukan. Drs. Mudjito AK, M. 

Si, Direktur Pembinaan TK dan SD, menyatakan strategi pembelajaran yang harus 

dibuat menyenangkan untuk anak-anak didiknya. Bukan sebaliknya seperti yang 

selama ini telah terjadi. Anak-anak merasa terbebani dalam proses pembelajaran 

Bahasa Inggris. Selain metode pembelajaran yang melulu berisi tentang 

penguasaan gramatikal, budaya ‘malu’ pun  disinyalir sebagai penyebab kesulitan 

terbesar dalam aplikasi Bahasa Inggris kehidupan sehari-hari. 

Menurut penelitian para ahli bahasa, ada 7000 bahasa di dunia, dan ada 

700 bahasa di Indonesia. Keadaan budayanya yang multikultural ini sebenarnya 

menjadi ciri khas yang tidak mungkin diabaikan. Ketika Bahasa Inggris diucapkan 

oleh murid di daerah Jawa Barat, di Yogya, bahkan di Jakarta sekalipun, akan 

selalu menciptakan bahasa berdialek. Bahasa Inggris berdialek Sunda, Bahasa 

Inggris berdialek Jawa, sesungguhnya bukan menjadi hambatan besar untuk mulai 

rajin berucap dalam Bahasa Inggris. Namun, ada rasa kurang percaya diri yang 

tersimpan dan menghambat kemampuan berbahasanya. Acuan kualitas 

kemampuan berbahasa Inggris, ditaruh terlalu tinggi. Hingga jika tak bisa 

menggunakan bahasa ini mirip dengan pengguna dari bangsanya sendiri, maka 

akan dicap berkualitas sangat buruk. Persepsi ini sudah harus dirombak. Sebagai 

contohnya, adalah negara Singapura dan Malaysia, yang juga punya budaya 

multikultur ini, warganya tak malu berbahasa Inggris dengan dialek Tiongkok, 

Melayu dan India yang campur aduk di dalamnya. 
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(Andini dalam http://one1thousand100education.wordpress.com/2007/07/07/ 

simposium-pembelajaran-bahasa-inggris-untuk-sd/).  

Drost (Bali Post, Minggu, 4 Juni 2006) berpendapat, semua teori untuk 

mengajarkan bahasa Inggris di SD itu "lupa daratan Indonesia". Drost 

mencontohkan atau membandingkan dengan di negeri Belanda. Untuk orang 

Belanda, amat penting menguasai beberapa bahasa asing karena bahasa Belanda 

jarang dipakai di dunia internasional. Namun, di Belanda tidak ada pengajaran 

bahasa asing di SD. Bahasa asing diberikan di tingkat sekolah lanjutan (SMP dan 

SMA). Namun, lulusan sekolah menengah di situ menguasai bahasa asing 

(Inggris, Jerman, dan Prancis) yang diajarkan. 

Apa yang dikemukakan Drost cukup beralasan karena berbeda dengan 

kondisi di Indonesia. Setelah 6 tahun murid (SMP-SMA) belajar bahasa asing 

(Inggris), lebih banyak tamatannya tidak dapat menggunakan bahasa itu sesuai 

harapan kurikulum-kurikulum yang mana pun. Ketidakberhasilan ini diperjelas 

dengan peringkat kegiatan literasi (kemampuan: membaca, menulis, dan bernalar) 

siswa Indonesia berdasarkan penelitian International for the Evaluation of 

Educatio Acheivement masih berada pada peringkat 30 dari 31 negara yang 

menjadi sampel (Elley, 1992). Tampaknya, informasi perolehan peringkat tahun-

tahun berikutnya belum menunjukkan prestasi yang menggembirakan walau 

beberapa pelajar di sini tak kalah prestasinya dengan pelajar dari negara lain 

dalam ajang (lomba) bergengsi. Hal itu disebabkan oleh bangsa Indonesia 

menderita sakit rabun membaca dan lumpuh dalam menulis. (Taufiq Ismail dalam 

antologi puisinya Malu Aku Jadi Indonesia dengan judul “Pelajaran Tatabahasa”). 
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Pengenalan bahasa Inggris sejak SD, jika dilaksanakan dengan baik, 

berpotensi membentuk anak-anak yang berdwibahasa atau multibahasa secara 

simultan. Keseluruhan kondisi yang ada perlu dikaji benar bagaimana potensi ini 

dapat menjadi kenyataan dengan memperhatikan beberapa hal, misalnya kondisi 

guru (kualifikasi dan gaji), buku ajar, motivasi guru dan siswa, fasilitas fisik, dan 

jumlah murid dalam satu kelas.  

Sehubungan dengan kondisi itu, pengembangan model materi ajar muatan 

lokal bahasa Inggris SD harus diupayakan sesuai dengan konteks lingkungan 

sosiokultural siswa dengan mengacu pada paradigma pembelajaran komunikatif 

dan pembelajaran bahasa untuk anak-anak (English for children). Harapannya, 

kompetensi siswa dalam bahasa Inggris yang relevan dengan kebutuhan 

komunikatif dan berorientasi pada kecakapan hidup yang relevan pula dengan 

tingkat perekembangan psikologis siswa dapat ditingkatkan.  

 

1.2 Batasan Masalah 
 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, 

isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu (Duke 1990:82). Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum 

pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 

1964, 1968, 1975, 1984, 1994, dan 2004, serta yang terbaru adalah kurikulum 

2006. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan 
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sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan 

bernegara. Untuk itu, kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu 

dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi 

di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang 

sama, yaitu Pancasila dan UUD 1945, perbedaanya pada penekanan pokok dari 

tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. 

Mulok sebagai salah unsur muatan KTSP mulai diterapkan pada tahun 

1994. Isi mulok pada masing-masing propinsi dapat berupa mata pelajaran, antara 

lain, kesenian, keterampilan (bercocok tanam, beternak, mengukir, menganyam, 

membatik, merajut, mengelas, dan keterampilan), bahasa daerah dan budaya 

daerah, dan bahasa Inggris untuk SD. Penentuannya dikaitkan dengan 

ketersediaan tenaga pengajar, buku pelajaran dan sumber belajar lainnya serta 

sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kurikulum tersebut. Isinya ditentukan 

oleh daerah, dalam hal ini Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan setelah mendapat informasi, saran dan masukan dari pemerintah 

Daerah/Bappeda, para tokoh masyarakat dan Instansi terkait, baik tingkat propinsi 

maupun tingkat kabupaten pada wilayah propinsi yang bersangkutan. Khusus di 

Jawa Tengah pihak Kanwil Dinas Dikbud setempat telah menetapkan bahasa Jawa 

dan bahasa Asing sebagai materi utama sementara pilihan disesuaikan dengan 

kondisi dan Kebudayaan Wilayah Kecamatan, desa/kelurahan dan sekolah.  

Selama kurang lebih 10 tahun penerapan mulok tersebut sebagai kendala 

telah dihadapi oleh pihak sekolah, utamanya yang berkaitan dengan aspek 

kebudayaan dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, dari segi guru yang 
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tidak dipersiapkan sebelumnya sehingga berlaku prinsip "tidak ada rotan akarpun 

jadi". Sistem guru kelas juga merupakan kendala tersendiri. Akibatnya guru tidak 

serius mengajar, apalagi mata pelajaran ini tidak di UNAS-kan. Kedua, dari segi 

siswa dengan latar belakang kultural yang berbeda-beda, terutama sekolah di kota 

dan desa. Mereka kurang tertarik dengan mulok karena merasa bukan bahasa 

ibunya, atau tidak dibutuhkan dalam aktivitas kesehariannya. Ketiga, Pemerintah 

pun menerapkan kebijakan "setengah hati", kurang tegas, tidak disertai kebijakan 

pendukung seperti pengadaan/pelatihan guru mulok, pengadaan buku-buku paket, 

Keempat, Para stakeholder seperti Dewan Pendidikan dan Komite Nasional belum 

berperan maksimal dalam usaha pengembangan kurikulum muatan lokal. Oleh 

sebab itu, penerapan kurikulum mulok di sekolah terkesan terseok-seok, hidup tak 

mau matipun segan. Untuk mengatasi masalah tersebut kiranya perlu 

pengarusutamaan hal-hal berikut.  

Pertama, tentunya perlu pengadaan guru mulok, paling tidak pelatihan 

terhadap guru yang sudah ada. Untuk memenuhi kebutuhan guru mulok, LPTK 

perlu membuka jurusan bahasa Inggris. Hal ini harus diikuti dengan kebijakan 

pengadaan buku-buku mata pelajaran muatan lokal melalui proyek Pengembangan 

buku mata pelajaran muatan lokal di daerah-daerah, sistem guru kelas harus 

diganti dengan guru bidang studi seperti mata pelajaran agama dan olah raga.  

Kedua, kerjasama dan pengarusutamaan guru dengan para stakeholder 

terutama Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah perlu dikembangkan dan 

dimaksimalkan untuk membicarakan muatan lokal yang sesuai dengan kebutuhan. 
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Hal ini harus dibarengi oleh sikap tegas pihak pemerintah dalam hal ini Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan sehingga tidak terkesan setengah hati.  

UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas pada pasal 38 dinyatakan 

kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan 

relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite 

sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor 

departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk 

pendidikan menengah. Berkaitan dengan hal itu, khususnya dalam pelaksanaan 

pembelajaran di kelas, guru sebagai pelaku di lapangan memiliki hak dalam 

memberikan andil dalam menyusun kurikulum yang diberlakukan sekolahnya, 

karena masalah pemahaman kondisi siswa dan sekolah menempatkan banyak 

pihak gurulah yang banyak bersinggungan dengan masalah pelaksanaan 

kurikulum di lapangan, khususnya dalam pembelajaran. Untuk itulah, diharapkan 

seorang guru memiliki daya inovatif dan kreativitas dalam mengembangkan 

model pembelajaran maupun materi ajarnya.  

Pola pengembangan kurikulum seperti ini bagi pihak yang belum 

memahami dan belum siap, mengatakan sangat berat. Namun di pihak lain, hal 

semacam ini sangat menguntungkan dalam hal mengeksplorasi SDA maupun 

SDM dalam rangka mencetak lulusan yang berkualitas. Namun, pihak yang 

menerima KTSP ini sebagai kebebasan pengelolaan dan ’berkah’ berjumlah 

sedikit. Hampir sebagian besar mereka mengeluh dan kurang memahami 

pelaksanaan dari KTSP yang dicanangkan oleh Pemerintah ini. Dalam rangka 

memberikan kostribusi agar pelaksanaan KTSP dapat berjalan sesuai dengan 
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harapan yang telah dikonsepkan, penelitian ini menspesifikkan masalahnya hanya 

pada pengembangan materi ajar  dan yang dikaji adalah mengenai pengembangan 

model materi ajar Mulok bahsa Inggris di SD yang berwawasan sosiokultural.  

Permasalahan ini dipandang sangat mendasar karena materi ajar 

merupakan sumber utama dalam proses pembelajaran antara guru dengan siswa 

selain sumber lain. Oleh karena itu, guru perlu memiliki kompetensi 

mengembangkan materi ajar. Sehubungan dengan itu, wawasan sosiokultural 

menjadi karakteristik dalam pengembangan materi ajar ini bermaksud tidak 

melupakan nilai-nilai luhur yang terdapat pada budaya daerah yang berkerifan 

lokal ketika belajar bahasa Inggris SD. Artinya, meski mempelajari bahasa asing 

sewaktu dini namun nilai-nilai kebudayaan daerah tidak dapat dilupakan oleh 

siswanya. Hingga pada saatnya, semangat patriotisme, kebanggaan dan kearifan 

lokal dalam jangka panjang akan memperjelas identitas dan jatidiri setiap daerah 

melekat pada diri anak. Sebagaimana upaya pemerintah dalam menyukseskan 

pelaksanaan otonomi daerah, dalam arti bahwa setiap daerah memeng 

membutuhkan identitas, jati diri atau ciri khas (unik) yang berbeda dengan yang 

lain dalam satu kesatuan Negara Republik Indonesia. Bila  

Adanya sikap anarkis dan pudarnya sikap nasionalisme pada saat ini 

disinyalir anak-anak (dalam usia SD/dini) kurang dikenalkan dengan keluhuran 

nilai-nilai yang terkandung di dalam budaya daerahnya. Mereka terlalu banyak 

disuguhkan budaya-budaya asing yang secara tidak tersadar terbawa dalam proses 

pembelajaran. Misalnya, dalam pembelajaran bahasa Inggris. Pembelajaran 

bahasa asing yang dilakukan ini secara politis sangat merugikan kepada generasi 
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muda bangsa Indonesia dalam mengenal budayanya sendiri. Di pihak lain, 

ketidakberdayaan dalam melarang atau menolak kebutuhan internasional akan 

penguasaan bahasa sebagai alat komunikasi dunia internasional menyebabkan 

bangsa ini tidak bisa menghindar. 

Sebagai bangsa yang mandiri dalam menyikapi kondisi seperti itu, 

wawasan sosiokultural dalam setiap pembelajaran (:pembelajaran bahasa Inggris) 

menjadi salah satu upaya alternatif dalam mengurangi pengaruh budaya asing 

yang sulit untuk dihindari. Untuk itulah, pembatasan masalah difokuskan pada 

pengembangan materi ajarnya. Pembatasan pada materi ajar ini dikarenakan 

materi ajar memiliki peran yang cukup dominan dalam proses pembelajaran selain 

guru sebagai pihak yang mengelola pembelajaran.  

Upaya pemanfaatan peranya yang cukup dominan itu membawa penelitian 

ini menfokuskan pada materi ajarnya untuk disesuaikan dengan sosiokultural di 

mana bahasa Inggris itu dipelajari. Mengingat materi ajar dapat digunakan kapan 

saja dan di mana saja tanpa terikat dengan waktu, kebedaan guru, ataupun pihak 

lain. Artinya, siswa SD secara mandiri dapat mempelajari pelajaran bahasa Inggris 

yang tersedia di materi ajar. Situasi inilah yang dikhawatirkan bila muatan-muatan 

sosiokultural tidak dimasukkan dalam materi ajarnya. Siswa SD bisa tidak 

mengenal bahkan acuh tak acuh dengan budaya lokal yang dimilikinya. Karena 

sejak dini, mereka secara tidak sengaja muatan budaya-budaya asing melalui 

pembelajaran bahasa asing ini tertuang dalam materi pelajaran yang digunakan 

oleh anak SD yang belum memiliki sikap selektif. 
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1.3 Rumusan Masalah 
 

(1) Bagaimana (seperti apa) model materi ajar mulok bahasa Inggris yang 

digunakan oleh guru  Sekolah  Dasar di Jawa Tengah?  

(2) Bagaimana deskripsi peta kebutuhan pembelajaran muatan lokal bahasa 

Inggris di SD Jawa Tengah? 

(3) Bagaimana kondisi kemampuan guru  bahasa Inggris SD dalam 

mengembangkan model  materi ajar mulok bahasa Inggris  di SD Jawa 

Tengah?  

(4) Bagaimana desain model materi ajar yang dihasilkan dalam pengembangan  

materi ajar mulok bahasa Inggris yang berwawasan sosiokultural sebagai 

pengembangan materi ajar mulok bahasa Ingggris SD Jawa Tengah? 

(5) Bagaimana keefektivan desain model yang dikembangkan dalam 

pembelajaran  muatan lokal bahasa Inggris yang berwawasan sosiokultural di 

Jawa Tengah   tersebut? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, tujuan  

penelitian yang diperoleh sebagai berikut.  

(1) Mendiskripsikan model materi ajar mulok bahasa Inggris yang digunakan oleh 

guru  Sekolah Dasar di Jawa Tengah. 

(2) Mendiskripsikan peta kebutuhan pembelajaran muatan lokal bahasa Inggris di 

SD Jawa Tengah. 
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(3) Mendiskripsikan kemampuan guru SD dalam mengembangkan model materi 

ajar mulok bahasa Inggris  di SD Jawa Tengah.  

(4) Mendiskripsikan desain model yang akan digunakan  untuk mengembangkan 

materi ajar mulok bahasa Inggris yang berwawasan sosiokultural.  

(5) Mengetahui keefektivan desain model  yang dikembangkan dalam 

pembelajaran  muatan lokal bahasa Inggris yang berwawasan sosiokultural di 

Jawa Tengah   tersebut. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini meliputi; manfaat teoretis dan 

manfaat praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan 

konstribusi terhadap pengembangan materi ajar, terutama materi ajar Mulok 

bahasa Inggris yang berwawasan sosiokultural.  

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan klarifikasi 

konsep kepada pihak-pihak yang bersinggungan dengan materi ajar muatan lokal 

bahasa Inggris. Di antaranya, guru SD dapat memanfaatkan materi ajar yang telah 

dikembangkan dalam penelitian ini untuk pembelajaran Mulok bahasa Inggris. 

Melalui materi ajar ini diharapkan peningkatan mutu pembelajaran bahasa Inggris 

yang menjadi trend dalam dunia globalisasi dapat tercapai. Di samping itu, materi 

ajar ini juga dapat dijadikan model (contoh) bagi guru dalam melakukan 

pengembangan materi ajar sendiri.  

Di sisi lain, bagi siswa yang sedang belajar bahasa Inggris, mereka dapat 

belajar dan memahami materi menjadi lebih cepat dan mudah. Bahkan, 
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sosiokultural yang menjadi basis dari pengembangan materi ajarnya menjadikan 

anak SD bertambah mengenal budayanya sendiri. Seolah-olah pembelajaran 

bahasa Inggris yang dikategorikan bahasa asing menjadi bahasa mereka sendiri. 

Ketika itu, ide maupun gagasan yang dimiliki siswa SD dapat disampaikan tidak 

hanya dengan bahasa ibu, tetapi juga dapat dengan bahasa asing (bahasa Inggris). 

Bagi penulis buku, penelitian ini dapat dimanfaatkan pula sebagai masukan dalam 

mengembangkan materi ajar yang ditujukan pada siswa SD, terutama Mulok 

bahasa Inggris. Sementara itu, penyusun atau pengembang kurikulum bahasa 

Inggris melalui penelitian ini dapat menyusun kurikulum tanpa mengesampingkan 

sosiokultural di mana kurikulum itu diterapkan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Penulisan desertasi ini diawali dengan Pendahuluan di Bab I. Di dalam 

bab ini diuraikan secara terperinci perihal latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan cakupan penelitian serta manfaat penelitian. Sistematika 

penulisan yang menggambarkan tata urutan penyajian disertasi juga dipaparkan di 

sini. 

Perihal Tinjauan Pustaka dipaparkan dalam Bab II. Terdapat dua hal 

pokok yang disampaikan dalam bab ini. Kedua hal tersebut ialah (1) ihwal kajian 

pustaka dan (2) landasan teoretis. Pada bagian pertama diuraikan kajian penulis 

terhadap karya-karya yang berkenaan dengan pengembangan materi ajar yang 

telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Pada bagian ke dua dipaparkan teori 

–teori yang menjadi landasan dalam kajian disertasi ini yakni (a) Hakikat belajar 
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mengajar bahasa Inggris, (b) Kompetensi komunikatif dalam pembelajaran bahasa 

Inggris (c) Materi ajar dalam pengajaran bahasa Inggris (d) Pengajaran bahasa 

Inggris untuk anak (e) Kurikulum muatan lokal dan (f) Pendekatan Sosiokultural . 

Untuk materi ajar, dirinci menjadi (1) pengertian materi ajar, (2) jenis-jenis materi 

ajar (3) kedudukan materi ajar dalam pengajaran bahasa Inggris (4) prosedur 

pengembangan materi ajar (5) prinsip – prinsip pengembangan materi ajar.  

 Bab III berisi Metode Penelitian yang menjelaskan rancangan yang 

berupa Research and Development yang dibagi menjadi tiga tahap utama, yaitu 

tahap eksplorasi, tahap pengembangan model dan tahap pengujian model. Masing-

masing tahapan tersebut dibagi lebih rinci menjadi: (a) metode/rancangan 

penelitian, (b) tempat dan waktu penelitian, (c) subjek penelitian (d) teknik 

pengumpulan data, (e) teknik analisis data dan (f) hasil penelitian masing-masing 

tahap. 

 Jawaban atas masalah penelitian disajikan dalam bab IV yang berisi Hasil 

Penelitian, yang diklarifikasi menjadi tiga (3) sesuai dengan tahapan penelitian, 

yakni tahap eksplorasi, tahap pengembangan model dan pengujian model. Petikan 

wawancara atau catatan dari hasil penelitian tahap I dan II juga disajikan dalam 

bab ini, untuk memperkuat statemen penelitian. 

 Untuk mengakhiri penulisan disertasi ini, berbagai macam Simpulan dan 

Saran yang disajikan di bab V yang sekaligus menjadi penutup dari laporan hasil 

penelitian ini.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Penelitian Bahasa yang Berwawasan Sosiokultural 

Penelitian bahasa yang berwawasan sosiokultural merupakan kajian yang 

banyak diminati oleh para peneliti di beberapa negara. Hal ini terjadi karena 

fenomena sosiokultural bersifat dinamis, banyak mempengaruhi masyarakat yang 

menggunakan bahasa tersebut. Berikut ini, para peneliti yang mengadakan kajian 

tentang pengaruh sosiokultural dalam pembelajaran bahasa. 

1) Kim, James P. (2002) dari Korea, menganalisis komunikasi silang budaya 

antara penutur asli Korea dengan penulis sebagai penutur bahasa Inggris dari 

Australia. Dalam hal ini penulis mengambil bahasa Korea dialek Busan sebagai 

objek penelitian. Dialek Busan mempunyai ciri-ciri penekanan suku kata 

imnida/imnikka/imniga pada akhiran kata kerja (struktur bahasa Korea adalah S-

O-V dengan penekanan pada suku kata terakhir). Kesimpulan dari penelitian ini 

menunjukkan masalah yang muncul dari rincian komunikasi silang budaya. 

Masalah yang muncul diantaranya pemilihan kata dan bahasa tubuh, karena Korea 

merupakan penganut konfusianisme, jadi sangat memperhatikan tata krama. 

Pemilihan kata dan bahasa tubuh saat berbicara dengan orang tua harus dibedakan 

dengan saat berbicara dengan teman sebaya atau yang lebih muda, hal seperti ini 

tidak terjadi dalam bahasa Inggris dan ada perbedaan bahasa tubuh antara budaya 

Korea dengan budaya barat. Penulis menunjukkan contoh rincian komunikasi 

silang budaya yang berhasil karena kedua orang yang berkomunikasi sudah 
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mengenal budaya masing-masing. Ada juga komunikasi yang membingungkan 

dikarenakan cultural shock. Dalam penelitian ini juga dibahas mengenai 

‘Konglish’(Korean English) yaitu pengembangan kata bahasa Inggris yang 

dilakukan oleh orang Korea dengan syntax bahasa Korea. 

2) Michel Englebert (2004) dari Korea, mengetengahkan perbedaan budaya 

yang ada saat seseorang berinteraksi dengan orang lain dengan budaya yang 

berbeda yang dapat menimbulkan gesekan yang mengganggu dan bahkan bisa 

menghancurkan hubungan yang sudah terjalin baik. Untuk mengatasi hal itu bisa 

digunakan formula D.I.E, dimana D berarti Description, I berarti Interpretation, 

dan E berarti Evaluation. Pertama harus dideskripsikan sosiokultural dari lawan 

interaksi untuk kemudian dibandingkan dengan budaya sendiri. Setelah itu dapat 

di interpretasikan apakah tingkah laku yang ditunjukkan oleh lawan interaksi 

dapat dianggap sesuai atau tidak. Langkah ini membutuhkan pemikiran dan 

ukuran empati. Dalam hal ini informan budaya sangat dibutukan untuk 

mengevaluasi tingkah laku yang ditunjukkan dan menentukan tingkah laku yang 

bagaimana yang harus dipakai. Informan budaya sebaiknya orang yang dekat, 

selain itu dia sebaiknya orang yang mempunyai budaya yang sama dengan lawan 

interaksi tetapi sangat mengenal budaya sendiri, sehingga bisa memberi masukan 

yang tepat untuk mendefinisikan, dan menjelaskan motif dibalik konflik 

sosiokultural yang terjadi. Seorang guru bahasa asing harus menjelaskan kepada 

murid bahwa mereka tidak hanya harus mempelajari bahasa tersebut tetapi juga 

harus meleburkan diri kedalam suasana sosiokultural dari sang penutur bahasa. 
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Karena itu, selain berperan sebagai guru bahasa, seseorang juga harus berperan 

sebagai informan budaya yang dapat dipercaya. 

3) Mingsheng, Li (2004) dari New Zealand, melaporkan temuan pada riset yang 

diadakan dari Desember 2002 sampai Maret 2003 pada 2 sekolah di New Zealand 

dengan melibatkan 40 murid dari Asia. Tema yang diperhatikan dalam riset ini 

diantaranya ialah, pengalaman belajar. Dari riset ini diketahui bahwa tidak semua 

murid Asia puas dengan pengalaman belajar mereka. Hal ini tidak mengejutkan 

karena mereka berasal dari Negara yang mempunyai sosiokultural, etnis dan latar 

belakang keluarga yang berbeda dengan New Zealand, dan apa yang mereka 

anggap sebagai pembelajaran yang baik berbeda dengan angapan para guru di 

New Zealand. Hal yang menjadi komplain mereka di antaranya pendekatan 

mengajar interaktif yang dianggap buang waktu dan membosankan karena harus 

melakukan hal yang sama setiap hari, interaksi kelas secara spontan yang 

dianggap tidak terorganisir, tidak digunakannya textbook dan sumber pengajaran 

yang pasti, dan kinerja guru yang dianggap tidak maksimal. Kurangnya keahlian 

komunikasi interkultural, pedagogis dan pengetahuan linguistik serta lemahnya 

proses validasi pengajar ESOL saat ini dan komersialisasi praktik pengajaran 

ESOL untuk mendapatkan keuntungan dianggap sebagai penyebab utama 

rendahnya kualitas pendidikan yang menyebabkan ketidakpuasan para murid. 

4) Will, Baker (2003) dari Thailand, menyatakan bahwa sosiokutlural menjadi 

komponen penting dalam pengajaran bahasa Inggris. Masalah muncul ketika 

bahasa Inggris digunakan untuk berkomunikasi dengan bukan penutur asli (native 

speaker) melainkan digunakan sebagai bahasa Internasional, maka sosiokultural 
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dari mana yang harus diajarkan atau haruskah bahasa Inggris hanya diajarkan 

murni sebagai bahasa sedangkan penerapan konteks sosiokultural disesuaikan 

dengan pemakainya. Dalam artikel ini dikemukakan beberapa saran untuk 

mengatasi kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan pengajaran bahasa dan 

konteks sosiokultural, serta kemungkinan pendekatan pengajarannya melalui cara 

yang sistematis seperti yang diterapkan di Thailand. Di sini siswa dan guru harus 

menyadari aspek sosiokultural dari komunikasi dan bahasa, serta 

menginterpretasikannya pada tingkat nasional dan individu. Pengajar bahasa 

Inggris di Thailand harus mengenal aspek sosiokultural Inggris dan Thailand, 

sehingga bisa menentukan materi untuk melatih siswa dalam menganalisis atau 

membandingkan dua budaya dari bahasa yang berbeda serta membentuk 

pandangan mereka sendiri terhadap perbandingan tersebut.  

5) Derrick, Nault (2006) dari Jepang, meninjau kembali posisi bahasa Inggris 

sebagai bahasa Asing di Asia dengan menganalisis pendekatan yang baku untuk 

mengajar sastra kepada pelajar bahasa Inggris di Jepang. Penulis menawarkan 

kerangka kerja alternatif bagi para praktisi pengajaran bahasa Inggris di Asia 

berdasarkan pandangan Interculturalist. Disarankan bahwa konsep kompetensi 

interkultural bisa berperan sebagai tujuan pendidikan dari pembelajaran bahasa 

Inggris sebagai satu-satunya tujuan dari pembelajaran bahasa. Kutipan dari karya 

sastra bahasa Inggris dari seluruh dunia, dapat meningkatkan kemampuan bahasa 

Inggris para pelajar sebagaimana secara serempak meningkatkan keahlian 

pemahaman sosiokultural mereka dan memberi kontribusi terhadap perkembangan 

personal mereka.  
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6) Zhang, Yanpu (2004) dari China, menyajikan analisis English Academic 

Writing yang ditulis oleh penutur asli bahasa China. Di sini dianalisis hubungan 

antara pengaruh topik, sudut pandang (budaya) seseorang, dan jenis teks pada 

konteks yang berbeda. Secara spesifik, analisa ini menunjukkan bahwa topik 

adalah elemen penting dalam writing. Dari data yang dikumpulkan, dapat dilihat 

bahwa sudut pandang dan posisi dari penulis menentukan topik berbeda yang 

berujung pada perbedaan jenis teks dan mengungkap konteks sosiokultural 

dimana essay tersebut ditulis. Analisis ini menggunakan teks dengan tiga topik 

berbeda oleh lulusan universitas dari dua kelompok budaya, mengadopsi teori dari 

Martin (1985) dan Biber (1988) untuk menguji komponen tematik dan fitur 

linguistik (sebagai konfirmasi dari analisis tema) dari teks. Dari analisis yang 

dilakukan, ditemukan bahwa dilihat dari segi cross culture, ada bermacam-macam 

variasi pada jenis teks, topik, dan konteks budaya berdasarkan sudut pandang 

yang diambil. Pada topik yang berbeda, sudut pandang budaya dan posisi penulis 

mempunyai efek yang signifikan pada struktur teks yang dibuat. Ditemukan juga 

bahwa penulis tidak bisa menentukan genre yang tepat seperti yang dipakai oleh 

penutur asli jika mereka tidak mengenal budaya dari bahasa target, dalam hal ini 

bahasa Inggris. Karena itu implikasi dari analisa ini adalah bahwa pengajaran 

writing memerlukan juga wawasan socioculutural sebagai konsep yang disertakan 

dalam proses mengajar.  

7) Lengkanawati, Nenden Sri (2004) dari Indonesia, mengadakan penelitian 

terhadap perbedaan penggunaan strategi dalam pembelajaran bahasa asing 

dikarenakan latar belakang sosiokultural yang berbeda. Penelitian dilakukan 
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terhadap dua situasi yang berbeda. Yang pertama dilakukan pada komunitas 

pelajar Indonesia yang sedang mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa Asing 

dan yang kedua adalah pada komunitas pelajar Australia yang sedang mempelajari 

bahasa Indonesia sebagai bahasa Asing. 

Pemilihan strategi dalam pembicaraan ternyata dipengaruhi oleh latar 

belakang budaya para pelajar. Dalam komunitas pelajar Indonesia tidak 

ditemukan adanya kerjasama yang baik pada saat melakukan diskusi padahal 

gotong royong adalah semboyan yang sangat fundamental bagi rakyat Indonesia. 

Hal ini dimungkinkan karena pada saat ini budaya gotong royong juga sudah 

mulai luntur di kalangan orang Indonesia sendiri. Dalam komunitas pelajar 

Australia terlihat sering kali para pelajar bertanya dan meminta klarifikasi, hal ini 

sangat sesuai dengan budaya orang Australi yang tidak canggung lagi untuk selalu 

bertanya dan meminta kejelasan tentang hal-hal yang tidak dimengerti. Karena 

kelas adalah komunitas terkecil dalam proses belajar mengajar dan merupakan 

komunitas budaya yang dinamis, Nenden merekomendasikan untuk 

memaksimalkan budaya yang bagus dan meminimalkan budaya-budaya yang 

dapat memberi pengaruh yang buruk.  

8) Lingley, Darren (2006) dari Jepang mengadakan penelitian yang 

menunjukkan bahwa perbedaan persepsi terhadap sosiokultural dan norma-norma 

lokal sebuah negara terbukti dapat mempengaruhi penguasaan materi 

pembelajaran bahasa yang bersangkutan. Jadi sangatlah penting untuk memahami 

latar belakang budaya terlebih dahulu sebelum menguasai bahasa yang 

bersangkutan karena budaya sangat berpengaruh dalam pemakaian bahasa. Suatu 
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contoh dalam mempelajari bahasa Inggris dengan penutur asli dari Amerika, para 

pelajar Jepang akan sangat tersinggung dan kembali mengulik kebencian mereka 

terhadap luka sejarah. Jadi poenutur Amerika harus menghindari topic-topik 

bahkan kata-kata yang dapat menimbulkan kontroversi. Melihat sangat pentingnya 

pengaruh sejarah suatu bangsa terhadap produksi bahasa yang dihasilkan maka 

sangat penting pula untuk mempelajari budaya yang bersangkutan, Apabila tidak 

dikuasai akan dikhawairkan menimbulakan kesalahpahaman dalam hubungan 

antarpengguna bahasa. 

9) Ya-Ling-Chen (2006), dari China, menagadakan penelitian terhadap kelas 

imersi yang dilaksanakan pada sebuah sekolah di Cina. Kekhawatiran muncul 

karena anak-anak dalam sekolah imersi lebih sering bertemu dan menggunakan 

bahasa Inggris dari pada bahasa asli mereka sendiri. Bahkan, hal serupa juga 

merambah pada masalah budaya, yakni mereka lebih sering bersinggungan 

dengan budaya asing yang dibawa melalui komunikasi dengan penutur asing.  

Di samping itu, kelas imersi ini juga dikhawatirkan akan membuat anak-

anak Cina melupakan aspek-aspek sosiokultural asli mereka dan secara langsung 

lebih menyukai bahasa asing daripada bahasa mereka sendiri. Hal ini 

dimungkinkan karena secara langsung maupun tidak langsung nilai-nilai 

kebahasaan dan budaya terserap di dalam pelaksanaan kelas imersi. Namun, 

dalam penelitian ini ternyata tidak terbukti adanya akulturasi budaya lewat kelas 

imersi karena saat bersinggungan dengan para penutur asing mereka 

menggunakan bahasa Inggris sehingga tetap merasa bahwa bahasa dan budaya 

yang mereka gunakan adalah milik orang asing, sedangkan saat berinteraksi 
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dengan keluarga khususnya pada ritual-ritual China mereka tetap menggunakan 

bahasa asli mereka sendiri. Jadi mereka lebih merasa memiliki bahasa asli mereka 

dan tidak terpengaruh dengan budaya asing yang dibawa oleh para penutur asing. 

10) Sawir, Erlenawati, (2004) dari Indonesia, mengadakan penelitian strategi 

dalam pembicaraan yang berhubungan dengan sosiokultural pembicara. Hal ini 

dapat terlihat dalam strategi yang digunakan oleh pelajar Indonesia, Vietnam dan 

Jepang saat berbincang dengan penutur asli dari Inggris. Setiap orang dari negara 

yang berbeda akan menggunakan pengulangan yang sama namun dengan tujuan 

berbeda-beda. Pengulangan digunakan dengan berbagai tujuan, diantaranya untuk 

mengindikasikan perhatian oleh pendengar, untuk menerangkan pendengar, untuk 

meminta klarifikasi, untuk meminta konfirmasi, untuk menyela dan untuk 

mengindikasikan keterkejutan. Tujuan penggunaan pengulangan sangat 

tergantung dari pengulangan yang digunakan saat berbicara dengan bahasa asal.  

11) Lea,Virginia (2004) dari Amerika, mengevaluasi salah satu aktifitas 

‘Cultural-portofolio’ yang digunakan oleh penulis pada kelas pendidikan guru 

dimana dia mengajar untuk membantu ketidakseimbangan guru dari siswa kulit 

putih yang direfleksikan pada tulisan budaya publik-cara berpikir, perasaan 

kepercayaan, dan perbuatan yang mereka lakukan. Pertama, penulis merumuskan 

permasalahan dalam kaitannya dengan sekumpulan kuat tulisan budaya yang bisa 

disebut sebagai ‘kekulitputihan (whiteness).’ Kemudian, penulis melihat pada 

iklim ekonomi dan politik yang mempengaruhi pendidikan guru dan praktek 

reflektif. Sebagai tindak lanjut, penulis melihat pada budaya whiteness-nya 

sendiri. Kemudian, sebelum mengilustrasikan proses portofolio budaya dengan 
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dua studi kasus, penulis menuliskan kembali beberapa karya pada pendidikan guru 

reflektif untuk membantu mengembangkan cara peserta didik mengenali dan 

mengubah tulisan budaya publik pada suara pribadi mereka. Penulis menyarankan 

bahwa beberapa guru peserta didik bisa mengambil keuntungan dari proses 

portofolio budaya saat kelas berakhir. 

12) Carla R. Monroe dan Obidah Jennifer E. dari Los Angeles, melaporkan 

penelitian yang merujuk pada persepsi guru terhadap kenakalan siswa, pandangan 

guru Afro-Amerika yang kurang ditampilkan. Sedikit diketahui tentang praktek 

kedisiplinan guru Afro-Amerika dengan siswa dari ras yang sama. Tujuan dari 

penelitian ini adalah utntuk menguji bagaimana konsep dari sinkronisasi kultural 

berhubungan dengan respons guru sekolah menengah Afro-Amerika dan 

kenakalan siswa. Data kualitatif dikumpulkan dari kelas kedelapan pada sekolah 

menengah umum di daerah urban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

sinkronisasi kultural antara guru dan siswa membantu mewujudkan gaya yang 

efektif dari manajemen kelas yang berbeda dari model pada umumnya. Diskusi 

dari penelitian ini mengaris bawahi pentingnya permasalahan budaya terkait 

dengan taktik kedisiplinan untuk siswa Afro-Amerika didaerah urban.  

13) Astini dkk (2002) dalam penelitiannya yang berjudul Pengembangan Materi 

Ajar Muatan Lokal Bahasa Jawa Sekolah Dasar di Jawa Tengah  mengatakan 

bahwa pembelajaran bahasa Jawa sebagai muatan lokal di Sekolah Dasar masih 

dipandang sebagai beban dan kurang menarik minat belajar bagi siswa. Kendala 

dalam pembelajaran bahasa Jawa di SD mencakupi kendala kurikulum sebagai 

kurikulum muatan lokal yang dalam implementasinya menjadi kurang penting 
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dibanding dengan kurikulum nasional, kendala materi ajar yang tidak 

dikembangkan berdasarkan lingkungan sosial dan budaya lokal, kendala 

kompetensi guru, kurangnya sarana yang menunjang, dan latar kebahasaan siswa. 

Kebutuhan mendasar dalam pengembangan pembelajaran bahasa Jawa di Sekolah 

Dasar mencakup kebutuhan pengembangan kurikulum dengan pendekatan  

fungsional, pengembangan pembelajaran, kompetensi guru dalam pembelajaran 

dan mengembangkan materi ajar, peningkatan partisipasi masyarakat dan orang 

tua dalam pembelajaran bahasa Jawa. 

Panduan yang dibutuhkan dalam pengembangan pembelajaran bahasa 

Jawa adalah panduan pengembangan kurikulum dan panduan pengembangan 

proses belajar mengajar. Konsepsi panduan itu perlu dikembangkan berdasarkan 

analisis kebutuhan dan kolaborasi dengan guru, dan pakar, dan tokoh budaya. 

Pada prsinsipya panduan itu merupakan arah dalam pengembangan pembelajaran 

bahasa Jawa di SD dengan pendekatan fungsional. Panduan yang dihasilkan pada 

penelitian ini telah diuji melalui penilaian dari para ahli. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa panduan yang disusun dalam penelitian ini sudah cukup 

memadai dilihat dari aspek : materi, penulisan, tata letak dan perwajahan, 

penataan dan penyuntngan, serta bahasa. Untuk mendapatkan kesahihan panduan 

ini agar siap diujicobakan di sekolah pada penelitian ini telah pula dilakukan 

penilaian oleh para praktisi. Berdasarkan aspek tersebut di atas hasil penilaian 

juga menunjukkan bahwa panduan yang dikembangkan dalam penelitian tahap II 

ini memadai untuk diimplementasikan di sekolah.  
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Hasil uji coba di lapangan dalam lingkup terbatas (4 kabupaten) 

menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa Jawa yang dikembangkan berdasarkan 

panduan yang bercirikan pendekatan komunikatif berbasis konteks sosial budaya 

siswa terbukti secara signifikan dapat meningkatkan keterampilan berbahasa dan 

sikap siswa. Aspek pertama hanya mengacu pada keterampilan berbahasa secara 

lisan sebab model ini memfokuskan pembelajaran bahasa Jawa di kelas 1 sekolah 

dasar baru berorientasi pada keterampilan lisan; jenis keterampilan yang lain 

dikembangkan pada sekolah dasar kelas tinggi. Aspek kedua mengacu pada sikap 

berbahasa siswa yang di dalamnya tercakup aspek budi pekerti melalui perilaku 

berbahasa yang santun. 

14) Sumardi (2000) membuat penelitian tentang pentingnya Buku Pelajaran 

Bahasa Indonesia SD Sebagai Sarana Pengembangan Kepribadian, Penalaran, 

Kreatifitas, dan Ketrampilan Berkomunikasi Anak. Penelitian ini dilatarbelakangi 

oleh pentingnya kedudukan bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan nsional di 

Indonesia.  Hal ini disebabkan oleh peran bahasa Indonesia yang sangat strategis, 

yakni sebagai bahasa pengantar pendidikan dan bahasa nasional. Oleh karena itu 

mutu pelajaran bahasa Indonesia sangat kuat berpengaruh atas mutu pendidikan 

nasional dan kekentalan kesatuan dan persatuan bangsa. Disebutkan pula bahwa 

dalam pengajaran bahasa Indonesia, selain  faktor guru dan siswa, faktor buku 

pelajaran bahasa  Indonesia juga sangat penting.  

Kajian dan pengembangan model buku pelajaran bahasa Indonesia ini  

memilih jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) dengan pertimbangan bahwa 

pendidikan SD merupakan fondasi dari pendidikan berikutnyua. Berdasarkan 
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observasi  terhadap sejumlah buku pelajaran bahasa Indonesia SD, indikator yang 

terlihat ialah bahwa (1) buku pelajaran bahasa Indonesia di SD yang mengacu 

pada kurikulum, yang beredar, belum memenuhi standard mutu. (2)model buku 

pelajaran bahasa Indonesia yang bermutu belum ada.  

Hasil dari kajian pengembangan ini ialah sebuah buku model pelajaran 

bahasa Indonesia SD yang memenuhi syarat mutu, diukur dari segi tuntutan 

kurikulum, teori yang relevan (teori pengajaran bahasa dan sastra, teori sosiologi 

bahasa, psikologi anak, hasil penelitian dan kebutuhan bahasa anak).  

 Dari pembahasan penelitian-penelitian terdahulu dapat diketahui betapa 

pentingnya menyertakan faktor sosiokultural dalam pembelajaran bahasa asing, 

sebab telah terbukti bahwa faktor tersebut akan mempengaruhi hasil pembelajaran 

bahasa asing (Inggris). Oleh karena itu penelitian tentang model pengembangan 

materi ajar bahasa Inggris yang berwawasan sosiokultural sangat penting untuk 

dilaksanakan.  

 Relevansi penelitian ini dengan kajian terdahulu adalah bahwa 

pengembangan materi dalam pembelajaran tidak cukup hanya melihat kebutuhan 

sebagai tujuan pencapaiannya, tapi juga harus melihat seberapa jauh faktor 

sosiokultural itu berperan dalam kehidupan mereka sehari-hari.  

 Keaslian penelitian ini dapat dilihat dari proses mencari kebutuhan siswa, 

penyusunan materi dan tes hasil penyusunan materi, dimana pada tiap-tiap 

tahapan, sangat dimungkinkan untuk memasukkan faktor-faktor sosiokultural 

yang diharapkan dapat membantu keberhasilan pembelajaran. 
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2.2 Kajian Teori 

Kajian Teori yang disajikan merupakan beberapa teori yang melandasi 

penelitian ini. Diantaranya ialah; hakikat belajar bahasa Inggris, kompetensi 

komunikatif dalam pembelajaran bahasa Inggris, materi ajar dalam pembelajaran 

bahasa Inggris, pembelajaran bahasa Inggris untuk anak, kurikulum muatan lokal 

dan pendekatan sosiokultural. 

 

2.2.1 Hakikat Belajar Bahasa Inggris Pada Anak-Anak 

 Sebenarnya anak belajar bahasa digunakan untuk memaknai apa yang ada 

di sekitarnya. Anak belajar bahasa dan memperolehnya karena bahasa memiliki 

fungsi yang penting dalam hidupnya, seperti halnya anak belajar bahasa ibu 

(bahasa pertama dikuasai) karena bermanfaat dalam hidupnya. Semangat dan 

kapasitas besar yang dimiliki anak-anak merupakan modal besar yang barangkali 

dapat dimanfaatkan untuk membelajarkan bahasa asing (Inggris) sejak dini.  

Krashen dan Terrel (1983:20) membedakan antara belajar bahasa (to 

learn) dan memperoleh bahasa (to acquire). Belajar bahasa berarti belajar pola-

pola atau grammar sehingga si pembelajar mendapatkan pengetahuan tentang 

bahasa, sedangkan memperoleh cenderung membahas penguasaan bahasa ketika 

bahasa itu dipakai untuk berkomunikasi dalam suasana yang alami. Anak-anak 

akan mendapatkan pengalaman semacam ini ketika mereka memperoleh bahasa 

ibu.  

 Lebih jauh, Krashen dan Terrel (1983 : 30) mengatakan bahwa suatu 

proses pengajaran bahasa yang menekankan pola-pola (dalam pengajaran formal) 
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tidak banyak membantu mengembangkan keterampilan berkomunikasi (berbicara) 

dalam bahasa yang sedang dipelajari (bahasa target). Mereka percaya bahwa 

untuk meningkatkan kemampuan menggunakan bahasa target, siswa tidak 

seharusnya belajar dengan cara yang sama di sekolah formal. Pengetahuan tentang 

bahasa (grammar) mungkin berguna untuk memonitor (mengontrol) penggunaan 

bahasa. Karena itu pengetahuan tersebut mempunyai fungsi terbatas dalam 

pembelajaran bahasa kedua (second language learning), yaitu untuk memperbaiki 

kesalahan baik lisan maupun tulis. 

 Untuk mendapatkan titik temu antara pembelajaran bahasa Inggris formal 

dan pemerolehan bahasa, Krashen dan Terrel (1983 : 31 – 37) menyarankan hal-

hal sebagai berikut: 

a. Kegiatan pemahaman bahasa seharusnya diberikan sebelum kegiatan 

penggunaan bahasa. Misal, kegiatan menyimak diberikan sebelum kegiatan 

percakapan, kegiatan membaca diberikan sebelum kegiatan menulis dan 

sebagainya. Artinya, kegiatan perolehan bahasa merupakan konsep dasar 

untuk meningkatkan kecakapan menggunakan bahasa. Implikasinya, 1) guru 

harus menggunakan bahasa target, walaupun menggunakan bentuk yang 

sangat sederhana, 2) harus ada topik yang menarik yang dapat digunakan 

sebagai fokus kegiatan 3) guru diharapkan selalu berusaha untuk membuat 

siswa mengerti apa yang diucapkannya. 

b. Kegiatan menggunakan bahasa seharusnya dilaksanakan dalam beberapa 

tahapan, misalnya : 1) menjawab pertanyaan dengan respon non-verbal; 2) 

menjawab pertanyaan dengan menggunakan satu kata (yes, no, here); 3) 
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menjawab pertanyaan dengan menggabungkan dua atau tiga kata (on the table, 

not me); 4) menjawab pertanyaan dengan mengunakan frasa (Where are you 

from? Indonesia); 5) menjawab pertanyaan dengan menggunakan kalimat 

tunggal; 6) menjawab pertanyaan dengan menggunakan kalimat majemuk. 

Pada tahapan awal, ketepatan menggunakan grammar tidak begitu penting, 

asal inti dari komunikasi itu tidak hilang, atau bisa dipahami.  

c. Silabus seharusnya dibuat berdasarkan tema, bukan struktur kalimat. 

Sebaiknya dicari tema-tema yang erat berhubungan dengan lingkungan. 

Grammar dapat difungsikan untuk menyusun ujaran atau kalimat yang 

berhubungan dengan tema.  

d. Kegiatan proses belajar mengajar seharusnya dibuat menarik, dan suasananya 

kondusif. Siswa diminta untuk bereksperimen menggunakan bahasa target 

dalam suasana yang menyenangkan sehingga mereka bisa mengekspresikan 

ide dan perasaannya. 

 

Sementara itu, Cameron (2001) mengungkapkan tentang perbedaan antara 

mengajarkan bahasa asing (Inggris) untuk orang dewasa dan mengajarkan bahasa 

asing untuk anak-anak. Anak-anak adalah pembelajar yang antusias dan 

bersemangat, mereka lebih ingin menyenangkan gurunya daripada temannya. 

Mereka senang mengikuti kegiatan apa saja meskipun tidak tahu mengapa atau 

bagaimana melakukannya. Akan tetapi, anak-anak juga cepat bosan dan menjadi 

enggan jika tugas yang diberikan ternyata sulit. 
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Para ahli berpendapat, mengapa anak belajar bahasa? Jawabannya, anak 

belajar bahasa untuk memaknai apa yang ada di sekitarnya. Jelasnya, anak belajar 

bahasa dan memperolehnya karena bahasa memiliki fungsi yang penting dalam 

hidupnya, sepertinya halnya anak belajar bahasa ibu (bahasa pertama dikuasai) 

karena bermanfaat dalam hidupnya. Semangat dan kapasitas besar yang dimiliki 

anak-anak merupakan modal besar yang barangkali dapat dimanfaatkan untuk 

membelajarkan bahasa asing (Inggris) sejak dini (IGK Tribana dalam Bali Post, 

Minggu, 4 Juni 2006). 

 Ellis, R. (1984) menyatakan bahwa proses belajar mengajar (PBM) dalam 

suatu pengajaran bahasa seharusnya memberi perhatian kepada masalah kuantitas 

dan kualistas bahasa yang akan diberikan kepada siswa. Dalam hal ini, kuantitas 

bahasa lebih penting dibanding kualitas bahasa, tidak hanya perlu dimengerti oleh 

siswa tapi harus menjadi masukan (intake). Dalam PBM siswa seharusnya 

dibimbing untuk memahami konsep-konsep abstrak melalui kegiatan berbahasa 

sehingga siswa bisa terlibat secara fisik dan mental.  

 Vygotsky (1962, 1978) mengemukakan  teori perkembangan bahasa pada 

anak dalam hubungannya dengan faktor sosial yang berkembang pada diri anak. 

Teori itu disebut teori sosiokultural yang berdasarkan pengamatan perkembangan 

dan pembelajaran terjadi di dalam konteks sosial, yakni hubungan antara orang –

orang (termasuk dengan anak sejak mereka lahir). Anak melakukan sesuatu dalam 

konteks sosial, di mana bahasa membantu proses tersebut. Pada  tahap awal 

perkembangannya anak akan dibantu orang-orang di sekitarnya, tapi lambat laun 

ia akan mandiri.  
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 Masih dalam hubungannya dengan perkembangan bahasa pada anak, 

Brunner (1983,1990) dalam Agustin (2004) mengetengahkan apa yang disebut 

scaffolding talk. Scaffolding talk ialah ”omongan guru”  yang digunakan untuk 

melakukan kegiatan di kelas, mulai dari membuka pelajaran, menyampaikan 

materi, sampai menutup pelajaran. Apabila semua ini delakukan dengan 

menggunakan bahasa Inggris, niscaya akan membantu siswa dalam beberapa hal 

sebagaia berikut.  

Tabel 3. Kegiatan Guru dalam Scaffolding talk. 

Guru dapat melakukan.... Dengan cara .... 

Menunjukkan apa yang relevan Memberi saran 

Memuji yang perlu dipuji 

Memfokuskan kegiatan 

Menggunakan strategi yang berguna Mendorong adanya latihan 

Membuat pengaturan jelas dan eksplisit 

Mengingat seluruh tugas dan tujuannya Mengingatkan 

Memberi model 

Memberi kegiatan menyeluruh dan 

bagian bagian kegiatannya. 

                                                                                 ( Diambil dari Agustin, 2004).                           

 Wood (1998:135–150) berpendapat bahwa kegiatan belajar yang 

melibatkan interaksi dengan orang lain akan membantu siswa memahami aspek 

bahasa. Pemberian latihan yang diulang-ulang merupakan metode yang efektif 

untuk memancing pemahaman. Jika pembelajaran bahasa target dilakukan dengan 
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cara ini, hasilnya akan sangat menggembirakan. Suatu pembelajaran yang efektif 

membutuhkan dua kondisi penting, yaitu; guru memahami dan menguasai materi 

serta mempunyai pengetahuan tentang teknik dan prosedur mengajar. 

 Masih dalam hubungannya dengan pembelajaran bahasa Inggris pada 

anak, Jayne Moon (2004:3) mengetengahkan idenya,  (ide ini juga dimasukkan 

dalam landasan berpikir Kurikulum Bahasa Inggris SD Jawa Tengah 2004) 

diantaranya ; Context for learning English (Konteks untuk belajar bahasa Inggris) 

dan Children as language learners (Anak sebagai pembelajar bahasa). 

(1) Konteks pembelajaran bahasa Inggris membutuhkan kondisi tertentu 

diantaranya ialah; time (waktu) yang  tersedia sepanjang hari, exposure 

(pajanan) dimana anak diharapkan bisa dipajankan dengan bahasa Inggris di 

sekitar mereka, baik di sekolah maupun di luar sekolah, a real need for 

English ( betul-betul butuh bahasa Inggris ) dimaksudkan, bahwa anak atau 

siswa betul-betul butuh bahasa Inggris untuk kehidupan mereka sehari-hari. 

Contohnya untuk belajar di sekolah, berteman, belanja  dsb. Sedangkan 

kondisi terakhir yang dibutuhkan  dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris 

ialah variasi input, yang meliputi   bahasa  Inggris lisan maupun tulis, yang 

dapat digunakan untuk berpikir, berinteraksi, berimajinasi dsb. Input tersebut 

didapatkan melalui pengalaman berbahasa, bukan pembelajaran bahasa.  

(2) Pada aspek yang ke dua, anak sebagai pembelajar bahasa disebutkan 

kemampuan dan sifat-sifat alami anak yang meliputi; anak belajar bahasa 

melalui cara yang sangat alami ( natural way), kemudian anak juga perlu 
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dimotivasi oleh guru, menyimak dan menirukan, khususnya menirukan guru, 

berinteraksi dengan orang lain, dalam kegiatan yang menarik dan bervariasi.  

Penelitian ini mencoba memadukan antara pemerolehan bahasa Inggris 

dengan belajar bahasa Inggris. Pemerolehan di sini dimaksudkan agar 

pembelajaran bahasa Inggris menjadi lebih mudah. Sebab, anak sekolah dasar 

memandang bahwa bahasa Inggris merupakan bahasa yang sangat asing di telinga 

mereka. Oleh karena itu, dengan menyiasati pengajaran dan pembelajaran bahasa 

Inggris berbasis sosiokultural menjadikan pembelajaran dan pengajaran bahasa 

Inggris yang dijadikan muatan lokal pun dapat dipelajari oleh anak dengan 

menyenangkan. Artinya, pembelajaran bahasa Inggris menempatkan diri sebagai 

media komunikasi sosiokultural oleh masing-masing anak dengan paranatara 

bahasa Inggris.  

 

2.2.2 Kompetensi Komunikatif Sebagai Tujuan Pembelajaran Bahasa Inggris 

di Indonesia 

 Bahasa ialah suatu sistem arbitrer dari simbol vocal, yang dipakai oleh 

anggota komunitas atau budaya tertentu, atau orang lain yang sudah mempelajari 

budaya itu, untuk bekerjasama, berinteraksi dan beridentifikasi diri (Kridalaksana 

1993:20; Finocchiaro, 1974:3). Pandangan lain juga dikemukakan oleh Brown 

(1987) bahwa bahasa berisi komponen simbol (vokal atau visual), sistem dan arti 

yang disepakati, dipakai untuk berkomunikasi. Berdasarkan dua definisi di atas, 

bahasa, karenanya, dapat difahami berdasarkan fungsinya sebagai alat untuk 
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berkomunikasi. Di samping itu, kemampuan berbahasa bukanlah suatu yang 

didapat melalui keturunan, tapi dari belajar (Templeton, 1991).  

 Menurut Anthony dalam Richard dan Rodgers (1986;16) pendekatan 

(approach) dalam pembelajaran bahasa berhubungan dengan teori tentang sifat 

alami bahasa dan pembelajaran bahasa yang berfungsi sebagai sumber praktik 

dalam pembelajaran. Sedikitnya ada tiga teori yang berbeda mengenai pandangan 

bahasa (language views) yang mempengaruhi pendekatan dan metodologi dalam 

pembelajaran bahasa. Yang pertama ialah pendekatan struktur (structural view) 

yang berpendapat bahwa bahasa ialah suatu sistem dari beberapa elemen yang 

berhubungan secara struktural untuk menyatakan arti. Jelas ditegaskan di sini 

bahwa sasaran pembelajaran bahasa ialah penguasaan sistem, yang biasanya 

didefinisikan ke dalam penguasaan unit phonology (phonemes), unit gramatika 

(klausa, frasa dan kalimat) dan unit leksikal (kata tugas dan kata isi). Yang kedua 

ialah pendekatan fungsional (functional view) yang menyatakan bahwa bahasa 

ialah alat atau kendaraan untuk mengekspresikan arti. Teori ini menekankan 

dimensi semantik dan komunikasi dari pada sifat gramatika bahasa tersebut, dan 

mengarah pada pengkhususan dan pengorganisasian isi pembelajaran dengan 

katagori arti dan fungsi dibanding elemen struktur dan gramatika. Yang ketiga 

ialah pandangan interaksional (interactional view) yang menyatakan bahwa 

bahasa ialah alat untuk merealisasikan hubungan interpersonal dan untuk 

menyatakan transaksi sosial antar individu. Teori interaksional menekankan pola-

pola move, aksi, negosiasi, dan interaksi yang terdapat dalam percakapan. 
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 Kompetensi komunikatif (communicative competence atau discourse 

competence) merupakan tujuan dari pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia saat 

ini, dari tingkat yang paling rendah (SD) sampai yang paling tinggi (SMA) 

meskipun penekannya berbeda. Pendidikan bahasa Inggris di SD/ MI misalnya, 

dimaksudkan untuk mengembangkan kempampuan berinteraksi dalam kegiatan 

kelas dan sekolah (Diknas 2006:402). Kemampuan berbahasa yang dimaskudkan 

disini ialah kemampuan berbahasa yang digunakan untuk menyertai tindakan atau 

disebut dengan language accompanying action. Pada tahapan ini, bahasa Inggris 

yang digunakan untuk interaksi bersifat here and now, topik pembicaraan bersifat 

pada hal-hal yang ada dalam konteks situasi. Untuk mencapai kompetensi ini, 

tugas guru ialah memajankan berbagai macam pasangan bersanding (adjacency 

pairs) dalam teachers talk atau ujaran-ujaran guru saat mengajar, yang merupakan 

dasar menuju kemampuan berinteraksi yang lebih komplek (Diknas 2006:403) 

Kompetensi komunikatif juga sudah menjadi target pembelajaran sejak 

periode pendekatan komunikatif (communicative approach) pada tahun 1994 

hingga tahun 2004 (Competence Based Curriculum) dan 2006 (KTSP) dimana 

pembelajaran bahasa dimulai dari teori bahasa sebagai alat komunikasi. Dalam 

kurikulum 1994, (communicative approach), tujuan pembelajaran bahasa Inggris 

di Indonesia ialah meningkatkan kompetensi komunikatif. Richard dan Rodgers. 

(1986: 69) mengutip apa yang dikatakan Hymes (1972) sebagai “ kompetensi 

komunikatif” yang berbeda dari pengertian “kompetensi” yang dikemukakan oleh 

Chomsky. Sedang Harmer (2001: 84) berpendapat bahwa (communicative 

approach) atau  pendekatan komunikatif atau pembelajaran bahasa komunikatif 
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adalah nama yang diberikan pada seperangkat cara yang tidak hanya menguji 

kembali aspek apa yang perlu diajarkan dalam pembelajaran bahasa, tapi juga 

suatu giliran penekanan (emphasis) dalam pembelajaran.  

Konsep kompetensi komunikatif pertama kali dikemukakan oleh Dell 

Hymes dalam makalahnya berjudul “On Comunicative Competence”. Kompetensi 

komunikatif Dell Hymes ini sebagai reaksi kompetensi kebahasaan Chomsky, 

yang oleh Dell Hymes dipandang terlalu sempit, hanya menyangkut aspek 

gramatika. Dell Hymes (1972) mengemukakan bahwa penggunaan bahasa 

meliputi hal-hal yang lebih sekadar mengetahui penyusunan kalimat yang benar 

secara gramatikal. Ada banyak faktor lain dalam komunikasi yang menentukan 

aktualisasi pemakaian bahasa secara umum disebut konteks. 

Kompetensi komunikatif merupakan kemampuan untuk menerapkan kaidah 

gramatikal suatu bahasa dalam membentuk kalimat-kalimat yang benar dan untuk 

mengetahui kapan, di mana, kepada siapa kalimat-kalimat itu diujarkan (Tarigan 

1988:40-41). Dengan berbekal kemampuan komunikatif, seseorang dapat 

menyampaikan dan megintepretsikan suatu pesan atau menegosiasikan makna 

secara interpersonal dalam konteks yang spesifik (Brown 1987:199). 

Kompetensi komunikatif lebih menekankan pada fungsi bahasa dalam 

komunikasi sesungguhnya daripada menguasai bentuk dan kaidah kebahasaan. 

Kaidah-kaidah kebahasaan itu hanya berfungsi untuk memonitor suatu bentuk 

ujaran (Krashen 1988:12). 
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Kompetensi komunikasi meliputi pengetahuan penggunaan bahasa dan 

kemampuan menggunakannya dalam berbagai konteks atau situasi komunikasi. 

Savignon (1983:8-9) menyebutkan lima karakteristik kompetensi komunikatif. 

1. kompetensi komunikatif bersifat dinamis, bergantung pada negosiasi makna 

antara dua penutur atau lebih yang sama-sama mengetahui kaidah pemakaiaan 

bahasa. Dalam pengertian ini kemampuan komunikasi dapat dikatakan bersifat 

interpersonal. 

2. kompetensi komunikatif meliputi pemakaian bahasa, baik sevara tertulis 

maupun lisan, juga sistem simbolik yang lain. 

3. kompetensi komunikatif bersifat kontekstual. Komunikasi selalu terjadi pada 

variasi situasi tertentu. Keberhasilan komunikasi bergantung pada 

pengetahuan partisipan terhadap konteks dan pengalaman. Komunikasi ini 

memerlukan ketepatan partisipan dalam memillih register dan style. 

4. Berkaitan dengan dikotomi kompetensi dan performansi, kompetensi mengacu 

pada apa yang diketahui, sedangkan performansi mengaci pada apa yang 

dilakukan. Hanya performansi saya yang dapat diamati. Hanya melalui 

performansi, kompetensi dapat dikembangkan, dipertahankan, dan dievaluasi. 

5. Kompetensi komunikatif bersifat relatif, tidak absolut, dan bergantung pada 

kerja sama antara partisipan. Hal inilah yang menyebabkan adanya tingkat-

tingkat kompetensi komunikatif. 

 

Berkaitan dengan parameter keberterimaan dan kegramatikalan dalam 

kompetensi dan performansi, Dell Hymes mengemukakan bahwa teori lingustik 
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seharusnya diintegrasikan dengan teori komunikasi  dan budaya. Untuk itu, 

parameter dalam komunikasi tidak hanya cukup keberterimaan dan 

kegramatikalan. Hymes (1972) mengemukakan empat parameter sistem aturan 

yang mendasari perilaku komunikatif, yaitu sebagai berikut. 

1. Apakah  komunikasi itu memungkinkan untuk dilakukan secara formal? 

2. Apakah  komunikasi itu mudah dilakukan? 

3. Apakah  komunikasi itu tepat (memadai, menyenangkan, berhasil) bila 

dikaitkan dengan konteks di mana bahasa itu digunakan dan dinilai? 

4. Apakah komunikasi itu dapat dilaksanakan dalam situasi yang sesungguhnya, 

aktual, dan menyeluruh? 

 

Penerapan empat parameter tersebut untuk melihat apakah suatu bentuk 

tuturan bersifat komunikatif atau tidak. Hal ini mencerminkan bahwa komponen 

komunikatif tidak hanya memperhatikan masalah kegramatikalan, melainkan juga 

kesesuaiannya dengan faktor sosial dan kultural. 

 Model Kompetensi Komunikatif yang dipakai pada Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK) tahun 2004 di Indonesia, ialah model dari Celce-Murcia, 

Thurrell dan Dornye (1995). Model ini dibangun berdasarkan model yang sudah 

ada dan dipilih karena untuk keperluan pendidikan bahasa. Model Celce Murcia 

et.al. dipandang dapat mengakomodasi keperluan pengetahuan tentang 

kompetensi apa saja yang perlu dikembangkan jika siswa diarahkan untuk 

memperoleh kompetensi komunikatif. Dalam hubungannya dengan penelitian ini, 

model kompetensi komunikatif dari Celce Muria dipandang sangat relevan sebab 
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mengakomodasi masalah sosiokultural yang merupakan bagian tak terpisahkan 

dalam pembelajaran bahasa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model Kompetensi Komunikatif (Celce Murcia et.al. 1995:10) 

 

Kompetensi Komunikatif (KK) adalah kemampuan untuk berkomunikasi 

menggunakankan bahasa dalam berbagai konteks baik dalam ragam lisan maupun 

tulis. Sebagaimana disebutkan terdahulu, KK tidak sama dengan communicative 
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Strategic 
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approach yang dikenal selama ini. Communicative approach adalah salah satu 

pendekatan/cara yang digunakan untuk mencapai KK di samping beberapa 

pendekatan yang lain. 

Mengapa kompetensi komunikatif menjadi tujuan pembelajaran bahasa 

Inggris di Indonesia? Ketika membicarakan perencanaan dalam pembelajaran 

bahasa (languange planning), Pit Corder (1975:12 – 13) mengemukakan tiga aras 

sebagai rambu-rambu dalam melakukan pengoperasian pembelajaran bahasa. 

Pertama, adalah putusan politik, yakni putusan yang dilakukan pemerintah 

menyangkut persoalan seperti bahasa yang diajarkan, mengapa dan untuk apa 

diajarkan, kepada siapa bahasa itu diajarkan, berapa biaya operasinya, dan pada 

jenjang sekolah mana bahasa itu diajarkan. Pada aras ini peran sosiolinguistik 

sangat diperlukan. Dalam kasus di Indonesia, penentuan bahasa Indonesia untuk 

diajarkan di semua sekolah jelas merupakan putusan politik, mungkin tanpa 

pertimbangan detil tentang segi lain seperti ekonomi, biaya, dan psikologi. 

Kedua, implementasi putusan, yang pada umumnya berkisar pada 

persoalan seperti apa yang harus diajarkan dan bagaimana specific limitations of 

time and money. Buku teks dan bahan ajar merupakan realisasi konkret dari 

implementasi itu.  

Ketiga, pengajaran bahasa di dalam kelas. Pada aras ini diperlukan 

sumbangan psikolinguistik, yang memberi arahan bagaimana siswa (pembelajar) 

belajar bahasa. Di samping itu, diperlukan juga pertimbangan paedagogis, 

berkaitan dengan motivasi, sikap, intelegensi dan kepribadian. Di sini yang tahu 
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banyak adalah guru karena berhubungan dengan bagaimana mengajar, metode dan 

teknik apa yang tepat. 

Pandangan di atas mengisyaratkan bahwa dalam spesifikasi pembelajaran, 

terdapat kebebasan dan kesempatan yang luas bagi guru sebagai pengelola kelas. 

Guru harus dapat meramalkan keterampilan apa saja yang diperlukan oleh siswa 

secara berjenjang, bertahap dan berkesinambungan. Kemampuan meramalkan itu 

berdasarkan asumsi bahwa guru adalah orang yang paling memahami 

kemampuan, kesiapan belajar siswa, dan mengetahui situasi lingkungan maupun 

fasilitas yang dimiliki. 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Astika (1994) menunjukkan bahwa 

pembelajaran bahasa yang menekankan aturan-aturan bahasa (formal learning) 

tidak banyak membantu untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi 

(berbicara) dalam bahasa yang dipelajari (bahasa sasaran). Para ahli sekarang 

percaya bahwa untuk dapat menggunakan bahasa sasaran, seorang siswa harus 

belajar bahasa dengan cara yang tidak sama seperti cara-cara belajar bahasa formal 

(formal learning), yaitu cara belajar yang berorientasi pada penguasaan tata bahasa 

saja. Pengetahuan tata bahasa mungkin hanya bermanfaat sebagai 'monitor'. Oleh 

karena itu, pengetahuan tata bahasa memiliki fungsi yang terbatas dalam belajar 

bahasa kedua (asing), misalnya diperlukan untuk memperbaiki kesalahan-

kesalahan, baik lisan maupun tertulis. 

Kebutuhan komunikatif dalam pembelajaran bahasa Inggris 

dioperasionalkan salah satunya, dalam pendekatan komunikatif. Pendekatan 

komunikatif dalam pembelajaran bahasa didasarkan pada pandangan bahwa (1) 
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bahasa harus dipelajari dalam situasi yang memberikan makna kepada satuan-

satuan bahasa yang dipelajari, dan (2) materi pembelajaran bahasa itu harus 

disajikan sesuai dengan situasi dan konteks berbahasa.  

Kompetensi komunikatif merupakan kemampuan yang diharapkan oleh 

pembelajar untuk menyampaikan dan menafsirkan serta mengartikan makna 

dalam interaksi berbahasa sesuai dengan konteksnya. Kompetensi ini akan tampak 

dalam perilaku berbahasa baik lisan maupun tulisan dalam proses komunikasi.  

Untuk tingkat lanjut (dewasa) terdapat tiga aspek perilaku berbahasa yang 

memadai kompetensi komunikatif, yaitu (1) kecermatan berbahasa, (2) ketepatan 

berbahasa, dan (3) kemahiran berbahasa.( Hamid, 1987) 

Kecermatan berbahasa adalah cara berbahasa yang didasari oleh 

kesadaran akan kaidah bahasa (gramaticality). Kecermatan berbahasa akan 

menghasilkan perilaku berbahasa yang berkesan benar dan kritis. Artinya, bahwa 

pembicara/penulis mampu menampilkan pemakaian bahasa sedemikian sehingga 

terhindar dari kesalahan dalam berbahasa. Dan jika suatu saat terdapat kesalahan 

akan segera dibetulkan karena sadar akan adanya kaidah berbahasa. 

Ketepatan berbahasa merupakan cara berbahasa yang disesuaikan dengan 

fungsi komunikasi (Hamid 1987). Sebagai alat komunikasi, bahasa berujud 

varian-varian yang pemakaiannya diselaraskan dengan kebutuhan penutur dalam 

konteks sosialnya. Kepada siapa ia akan berbahasa, bahasa apa yang 

dipergunakan, kapan dan dimana bahasa itu digunakan merupakan gambaran 

tentang ketepatan berbahasa. Sebagai contoh seorang guru yang sedang mengajar 
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di depan kelas tidak akan memilih ragam bahasa seperti ketika ia bertemu dengan 

teman lamanya di pinggir jalan. 

Kecermatan dan ketepatan berbahasa harus ditunjang dengan kemahiran 

berbahasa sebab cermat dan tepatnya berbahasa kurang berarti jika tidak disertai 

dengan kemahiran (kelancaran berbahasa). Apa artinya kesadaran akan adanya 

kaidah bahasa dan kesesuaian pemilihan ragam bahasa dengan konteks sosial, jika 

penampilan bahasanya gagap dan tersendat-sendat. Pemakaian bahasa seperti itu 

memberi kesan bahwa penuturnya tidak saja kurang menguasai bahasanya 

melainkan juga menunjukkan bahwa penataan penalarannya kurang teratur.  

Sedangkan untuk tingkat anak-anak, Labov dan Fanshel (1977:20) 

meyatakan bahwa anak mendapatkan dan mengembangkan kompetensi 

komunikatif dengan cara sebagai berikut: 

(1) Kompetensi komunikatif didapatkan secara simultan dengan kompetensi 

linguistik, mereka tidak belajar secara   terpisah, misalnya tata bahasa dulu 

kemudian belajar menerapkannya dalam percakapan, melainkan secara 

terpadu dalam percakapan interaktif yang penuh makna.  

(2) Kompetensi komunikatif yang dikembangkan anak mencakup penggunaan 

dan interpretasi tentang penggunaan bahasa untuk tujuan  yang beragam, 

dengan menggunakan bentuk yang beragam pula.   Bahasa yang diadaptasi 

secara beragam oleh anak, akan terasa lebih layak bagi masyarakat  

sekitarnya.  

(3) Anak memperoleh kompetensi komunikatif dalam suatu lingkungan yang 

interaktif dengan cara melibatkan dalam komunikasi yang bermakna.  
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(4) Anak sangat aktif dalam perkembangan bahasa, termasuk diantaranya 

membuat hipotesa, testing, mereview apa yang mereka dapat. Dalam beberapa 

tahun, akan sangat terlihat perkembangan kompetensi komunikatifnya. 

 Dalam kaitannya dengan proses pembelajaran bahasa secara umum, Parera 

(1996: 79) menawarkan asas lima kon yaitu: kontekstual, kontemporer, konkret, 

konsepsual, dan konversasi. Pembelajaran bahasa yang kontekstual menunjukkan 

bahwa pembelajaran selalu berorientasi pasa konteks. Berbahasa berarti 

berkomunikasi dengan alam sekitar. Oleh karena itu bahasa merupakan reaksi 

terhadap alam sekitarnya. Hal ini berarti pula bahwa berbahasa terikat pada waktu, 

tempat peserta bicara/orang yang diajak berkomunikasi, pokok pembicaraan, 

tujuan pembicaraan, dan modus pembicaraan. Pembelajaran bahasa tidak dapat 

dilepaskan dari situasi dan konteks yang terjadi di alam sekitarnya. Pembelajaran 

bahasa harus berguna dan bermanfaat bagi pemakai dan lingkungannya, dan 

berhubungan dengan alam sekitarnya. Oleh karena itu, dalam pembelajaran 

ditentukan tema sebagai sarana penciptaan konteks. Tema bukan menjadi tujuan 

pembelajaran tetapi hanya sebagai sarana kontekstual. Pembelajaran komponen-

kompoenen kebahasaan dan kosakata harus terikat pada konteks. Yang tidak boleh 

diabaikan pula bahwa semua itu harus berguna bagi siswa dan lingkungannya. 

Dengan demikian guru bahasa Inggris dapat mengetahui bahwa materi yang telah 

dipilih sengaja untuk memunculkan konteks yang sesuai, sehingga dapat 

memperlancar proses pemahaman dan penggunaan bahasa Inggris yang wajar. 

Yang dimaksud pembelajaran bahasa kontemporer yaitu pembelajaran 

yang cocok dan sesuai zaman. Di muka telah disebutkan bahwa tujuan 
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pembelajaran bahasa Inggris adalah siswa memiliki keterampilan berbahasa 

Inggris untuk berbagai keperluan. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa memilih 

tema sebagai perekat yang kontekstual dan sekaligus pencipta iklim kontemporer. 

Tema yang kontemporer menunjukkan kepada kepada siswa bahwa pembelajaran 

bahasa Inggris bukan untuk bahasa Inggris tetapi untuk tujuan dan keperluan luas. 

Dengan demikian tema yang cocok dalam pembelajaran bahasa Inggris adalah 

tema yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Dengan penyajian tema yang menarik dan berguna, siswa tergugah untuk 

membacanya. Tema yang menarik dan berguna adalah tema yang kontemporer. 

Tema yang kontemporer dibahasakan dengan bahasa yang kontemporer. 

Pembelajaran peribahasa misalnya, tidak semua peribahasa yang pernah ada 

disajikan semua, tetapi siswa diajak memahami dan menerapkan peribahasa yang 

sesuai dengan perkembangan zaman.  

Pembelajaran bahasa yang konkret yaitu pembelajaran yang menyajikan 

materi secara konkret. Contoh yang diberikan harus dekat dengan siswa, dapat 

dilihat, didengar, dirasakan, diraba, dan dialami oleh para siswa. Kekonkretan 

dapat diejawantahkan dengan tingkah laku, peragaan, atau demonstrasi. 

Kekonkretan dapat ditunjukkan dengan gambar, model-model tertentu, atau 

dengan diskusi-diskusi tentang suatu kasus. Oleh karena itu, dalam pembelajaran 

bahasa Inggris, contoh-contoh kalimat yang disajikan harus mengarah kepada 

manfaat praktis dan konkret berbahasa. Artinya contoh yang diberikan tidak hanya 

kalimat yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa tetapi juga dikaitkan dengan 

kondisi nyata. Pembelajaran bahasa Inggris yang berguna adalah pembelajaran 
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yang memungkinkan siswa memahami bahasa dalam situasi konkret dan dapat 

menggunakan bahasa Inggris demi kepentingan dan keperluan yang konkret. 

Pembelajaran bahasa konseptual mengisyaratkan bahwa guru tidak boleh 

berbicara dan menguraikan dengan panjang lebar tentang kaidah-kaidah bahasa. 

Guru hanya menyampaikan konsep dan kaidah-kaidah bahasa yang berguna dan 

diperlukan. Dalam pembelajaran bahasa Inggris guru menyampaikan dan 

memperkenalkan konsep dan kaidah bahasa yang benar dan baik secara bertahap, 

berjenjang, dan bergilir sesuai dengan kebahasaan siswa. mengingat Bahasa 

Inggris sebagai bahasa ibu, setiap siswa paling tidak telah memiliki dan 

menguasai sejumlah kaidah bahasa dan kosakata secara alami. Oleh karena itu 

pembelajaran bahasa Inggris mengarah kepada penanaman konsep-konsep bahasa 

yang penting, berguna dan kreatif. Hal ini jauh dari kenyataan di lapangan, 

pembelajaran bahasa Inggris masih membawa siswa dalam hafalan. Model seperti 

ini tentu tidak mengarah kepada pembelajaran bahasa yang konseptual. Jadi inti 

pembelajaran bahasa secara konseptual adalah penanaman sikap disiplin 

berbahasa dan penumbuhan sikap kreatif berbahasa. 

Pembelajaran bahasa bentuk Conversation (percakapan) menunjukkan 

pembelajaran yang membawa siswa dalam situasi percakapan untuk 

memperlancar pemakaian suatu bahasa yang dipelajari (target language). Hal ini 

mengisyaratkan betapa pentingnya keterlibatan dan pelibatan siswa dalam proses 

belajar mengajar. Ini berarti tidak terjadi monolog dari guru kepada siswa. Dalam 

pembelajaran bahasa Inggris guru sedapat mungkin memberikan kesempatan dan 

waktu agar siswa mengambil peran secara komunikatif. 
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Kaitannya dengan penelitian ini, desain materi pembelajaran bahasa 

Inggris sebagai kurikulum Muatan Lokal dikembangkan dengan tujuan anak didik 

dapat memiliki komeptensi komunikatif yang berwawasan sosiokultural Jawa 

Tengah. Ini dapat memberikan inspirasi bahwa memperkenalkan sosiokultural 

yang dimiliki Jawa Tengah kepada anak didik dapat juga menggunakan bahasa 

Inggris. Di satu sisi bahasa Inggris sebagai ilmu pengetahuan (knowledge) dan di 

sisi lain bahasa Ingris sebagai alat untuk mengenallkan sosiokultuural yang 

dimiliki oleh Jawa Tengah, dimana anak senantiasa bersinggungan setiap harinya. 

Misalnya, dengan menghadirkan sejumlah tema dalam meteri ajarnya dengan 

tema-tema yang sangat dekat dengan anak. Artinya, tema ini membawa misi 

komunikasi antara sosiokultural yang ada di sekitar anak dengan diri anak sendiri 

sebagai bagian dari unsur sosiokulturalnya. Titik tekannya, kompetensi 

komunikatif yang ingin diraih dalam pembelajaran bahasa Inggris sebagai Mulok 

tidak memvonis kreativitas anak dalam berkomunikasi dengan dunia sekitarnya. 

Kompetensi komukatif ini tidak terlepas dari sosiokultural yang membangun anak 

didik. 

 

2.2.3 Pengertian dan Jenis Materi Ajar Ditinjau dari Kurikulum 

Pembelajaran Bahasa Inggris di Sekolah Dasar 

Pengertian materi (bahan) dalam pembelajaran ialah sesuatu (benda) atau 

kegiatan yang diberikan oleh guru kepada siswa dalam proses belajar mengajar, 

yang dapat mencerminkan isi silabus, yang disari dari tujuan umum yang luas 

menjadi sesuatu yang dapat dilaksanakan (Dubin, dalam Dubin 1997: 68). 
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Sedangkan Richard (2002: 251) menyatakan bahwa materi ialah suatu komponen 

dalam program pembelajaran, mungkin berupa textbook, paket dari sekolah, 

sesuatu yang dibuat sendiri oleh guru, yang dipakai sebagai dasar untuk 

memberikan masukan (input) bagi siswa di dalam kelas. Untuk guru yang belum 

berpengalaman, kata Richard, materi ajar juga berfungsi sebagai latihan mengajar. 

Dikatakan demikian sebab guru tersebut harus memberikan ide bagaimana harus 

mengajarkannya, bagaimana format pembelajarannya, metode apa yang harus 

digunakan, bagaimana model evaluasinya dan sebagainya.  

Dalam proses pembelajaran bahasa saat ini, guru tidak dapat mengelak 

untuk menggunakan materi komersial yang berbentuk a) cetakan, seperti buku 

pelajaran, buku latihan dan sebagainya. b) barang elektronik seperti kaset, atau 

hasil rekaman gambar maupun suara, disket, komputer dll. c) materi yang 

berbentuk cetakan maupun tidak, misalnya mengakses sendiri materi di internet. 

(Seringkali, materi ajar ini tidak mudah dipahami oleh siswa dan kemungkinan 

juga bagi guru).  

Materi ajar bisa dikatakan valid apabila dapat mencukupi kebutuhan guru 

dan siswa dalam pembelajaran, dan mungkin sekali hal ini dapat tersaji dengan 

baik dalam suatu buku ajar. (Dubin, dalam Dubin 1997: 68). 

 Berdasarkan perannya, Cunningsworth dalam Richard (2002: 261) 

membagi materi menjadi 6 jenis yaitu: a) bahan untuk presentasi (lisan dan tulis) 

b) bahan untuk kegiatan praktek komunikasi c) bahan untuk grammar, kosakata, 

pronunciation (pelafalan) dan sebagainya. d) bahan untuk simulasi kegiatan kelas 
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e) silabus yang mencerminkan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan e) 

suatu panduan bagi guru yang belum berpengalaman supaya “percaya diri”.  

Untuk tujuan pembelajaran bahasa Inggris khusus, Dudley –Evan dan St 

John dalam Richard (2002:251) membagi materi berdasarkan fungsinya menjadi 4 

jenis yaitu 1) sebagai sumber bahasa (source of language) 2) sebagai alat bantu 

belajar (learning support) 3) sebagi alat untuk memberikan motivasi dan stimulasi 

(motivation and stimulation) dan 4) sebagai bahan rujukan (reference).  

Berdasarkan tujuannya dalam pembelajaran, Dubin membagi materi ajar 

menjadi dua jenis, yaitu a) materi yang menfokuskan proses dan b) materi yang 

memfokuskan produk. Untuk materi yang memfokuskan proses, hal ini menjadi 

mungkin bila kompetensi berkomunikasi menjadi tujuan dari kurikulum. Penulis 

kurikulum akan mencari jalan utuk memasukkan komponen sosiokultural atau 

muatan bahasa lainya ke dalam proses pembelajaran dengan mengutamakan 

kelayakan penggunaan pola-pola dalam materi yang mereka susun. 

Bagaimanapun, hal-hal yang berhubungan dengan norma sosial dalam suatu 

bahasa, akan lebih cocok untuk proses secara keseluruhan (holistic process), 

dibandingkan dengan pemfokusan pada elemen-elemen bahasa yang rinci seperti 

fonologi (phonology), gramatika (grammar) dan kosakata (vocabulary). 

 Untuk materi yang memfokuskan produk, penulis kurikulum harus 

menjembatani dengan langkah-langkah dari teori sampai ke praktik. Contohnya, 

untuk mengajarkan reading, penyusun kurikulum harus membuat sintesa dalam 

materi pembelajaran tentang a) teori pembelajaran yang dikhususkan pada model 

pembelajaran membaca untuk tingkatan tertentu, b) syarat-syarat memilih bacaan 
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atau analisis teks, c) syarat-syarat khusus untuk kebutuhan membaca siswa dan 

sebagainya. Jenis yang kedua ini jarang dijumpai, mengingat target pembelajaran 

bahasa Inggris di Indonesia ialah kompetensi berkomunikasi. 

 

 

2.2.3.1 Kedudukan Materi Ajar dalam Pembelajaran Bahasa Inggris 

 Menurut Cunningsworth (1995: 4) rancangan materi ajar (buku) teridiri 

atas buku siswa, buku guru dan buku kerja (LKS). Buku siswa adalah buku 

pelajaran yang terpenting dalam PBM, mengingat buku tersebut, disamping 

digunakan oleh siswa, juga digunakan oleh guru yaitu dalam kaitannya dengan 

manajemen kelas ketika proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Buku guru 

digunakan oleh guru sebagai pedoman pelaksanaan KBM, terutama berkenaan 

dengan metodologi pengajaran. Buku kerja (LKS) digunakan oleh siswa untuk 

mengerjakan tugas-tugas atau latihan dalam pelaksanaan KBM.  

 Buku siswa memiliki kedudukan terpenting dalam konteks materi ajar. 

Buku siswa sering disebut dengan buku pelajaran. Kedudukan buku pelajaran 

bahasa Inggris memiliki fungsi yang penting dan strategis dalam KBM. Menurut 

Cunningsworth dalam Sumardi dan Richard, fungsi-fungsi tersebut ialah sebagai: 

(1) Sumber bahan yang disajikan untuk pelatihan bahasa lisan dan tulis 

(2) Sumber kegiatan siswa dalam latihan berkomunikasi 

(3) Sumber acuan siswa untuk belajar tata bahasa, kosa kata, lafal dan sebagainya. 

(4) Sumber gagasan dan dorongan kegiatan-kegiatan belajar mengajar di kelas. 
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(5) Perwujudan silabus yang di dalamnya tujuan–tujuan pembelajaran telah 

digariskan. 

(6) Sumber belajar dan tugas mandiri. 

(7) Bantuan bagi guru yang kurang pengalaman untuk mengembangkan 

kepercayaan diri. 

 Mengingat pentingnya fungsi materi (buku) ajar dalam PBM, 

Cunningsworh lebih jauh mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang mampu 

mempengaruhi bahan dan suasana belajar mengajar lebih dari buku pelajaran. 

Walaupun ketujuh fungsi itu mengakomodasi kepentingan siswa dan guru, 

nyatanya kepentingan siswa lebih banyak terwadahi. Hal ini sejalan dengan 

perkembangan baru dalam dunia pendidikan, dimana kegiatan dan perhatian 

semuanya terpusat pada siswa. 

 

2.2.3.2 Prosedur dan Prinsip-prinsip Pengembangan Materi Ajar 

 Graves (1996:12) menyatakan bahwa pengembangan materi ajar dapat 

dibagi menjadi beberapa komponen dan subproses, sesuai dengan pengembangan 

kurikulum. Kerangka pengembangan yang berdasarkan komponen bermanfaat 

karena beberapa alasan,diantaranya ialah; a) dapat menyajikan proses yang rumit 

secara tertata, terorganisir sehingga lebih mudah dikerjakan, b) dapat menyajikan 

domain pertanyaan untuk guru dimana setiap komponen mempunyai ide dan 

masalah bagi guru untuk dipecahkan c) dapat menyajikan seperangkat terminologi 

atau daftar istilah yang digunakan dalam pengembangan pembelajaran sehingga 

menjadi daftar kosakata professional yang dapat memberikan masukan bagi orang 
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lain. Kerangka yang dikembangkan di sini ialah kegiatan guru, bukan untuk yang 

lain. Setiap proses harus dipertimbangkan waktu dan perhatiannya. Lebih jauh, 

prosesnya tidak selalu berurutan, mungkin dapat dilaksanan sewaktu 

merencanakan, mengajar maupun merencanakan perubahan pada pengembangan 

pembelajaran. Berikut ini tabel kerangka komponen yang disarankan oleh Graves. 

 

Table 4. Kerangka komponen pengembangan materi ajar 

No. Komponen Penjelasan 

1. Needs assessment 

 

Mencari kebutuhan siswa, sehingga guru dapat 

memberikan  

 materi secara tepat 

2. Determining Goals and 

Objectives 

Apa sebenarnya tujuan dari pembelajaran dan  

 apa yang dibutuhkan siswa atau bagaimana cara 

siswa untuk  

 mencapai tujuan ini? 

3. Selecting and Developing 

materials and activities 

Memilih dan mengembangkan  

 materi, termasuk kegiatannya, bagaimana dan 

dengan cara apa  

 guru dapat mengajarkannya? Apa peran guru, apa 

peran siswa 

4. Organization of content 

and activities 

Bagaimana guru mengatur isi dan kegiatan  

 dalam PBM?  

 



60 

 

 

5. Evaluation Bagaimana cara guru menilai apa yang sudah 

dipelajari siswa?  

 Bagimana guru menilai keefektifan PBM?  

 

6. Consideration of 

resources and constraints 

Pertimbangan dan sumber-sumber lain yang 

digunakan. Apa manfaat dari situasi semacam ini? 

 

2.2.3.3 Kriteria Materi Ajar yang Baik 

Menurut Purwo (1990:89), materi ajar yang baik untuk pembelajaran 

bahasa memuat tentang topik-topik yang dapat memancing dan mendorong siswa 

untuk mengutarakan buah pikirannya dalam bahasa, dan sekaligus menajamkan 

daya pemahamannya secara lisan. Dengan demikian, siswa akan terlibat secara 

langsung pada kegiatan nyata itu, dan tanpa disadari mereka sebenarnya belajar 

berbahasa.  

Lebih rinci, Tarigan (1991:232-24) mengatakan bahwa materi ajar yang 

berkualitas memiliki karakteristik: 

(1) Sudut pandang 

Materi ajar harus memiliki landasan, prinsip, dan sudut pandang tertentu 

yang menjiwai atau melandasi buku teks secara keseluruhan. Sudut pandang ini 

dapat berupa teori dari ilmu jiwa, bahasa, dan sebagainya. 

(2) Kejelasan konsep 
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Konsep yang digunakan dalam materi ajar harus jelas dan tandas. 

Keremang-remangan, keabstrakan, dan verbalisme harus dihindari sehingga buku 

mudah dipelajari. 

(3) Relevan dengan kurikulum 

Materi ajar yang baik harus ditulis berdasarkan kurikulum yang sedang 

berlaku di sekolah. 

(4) Menarik minat 

Matari ajar ditulis untuk siswa. Oleh karena itu, penulisannya harus 

memperhitungkan minat dan karakteristik siswa. Makin sesuai dengan keberadaan 

siswa, makin tinggi daya tarik materi ajar tersebut. 

(5) Menumbuhkan motivasi 

Materi ajar yang baik adalah materi yang dapat membuat siswa ingin terus 

mengetahui isinya, mau dan senang mengerjakan yang diinstruksikan dalam 

materi ajar. 

(6) Menstimulasi aktivitas siswa 

Materi ajar yang berkualitas dapat merangsang dan menggiatkan aktivitas 

siswa. Dalam hal ini, siswa yang berkedudukan sebagai subjek pembelajaran 

bukan sebagai objek pembelajaran dapat terstimulasi untuk melakukan aktivitas 

belajar dan lebih mandiri. 

(7) Ilustratif 

Ilustrasi yang sesuai dengan isi, tujuan, bahan, materi ajar membuat materi 

ajar lebih menarik dan dapat memperjelas hal-hal yang dibicarakan.  

(8) Mudah dimengerti 
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Materi ajar harus mudah dipelajari sehingga pembelajaran bahasa lebih 

cepat mengerti dan memahami. Faktor yang sangat berperan dalam proses 

pemahaman ini adalah bahasa. Bahasa dalam materi ajar hendaknya: (a) sesuai 

dengan bahasa siswa (: kemampuan bahasa siswa), (b) menggunakan kalimat 

efektif, (c) terhindar dari ambiguitas (makna ganda), (d) tidak rumit (sederhana), 

(e) beradab, (f) tidak mengandung unsur-unsur yang menyinggung SARA (suku, 

agama, dan ras), dan (g) menarik. 

(9) Menunjang mata pelajaran  lain 

Diharapkan keberadaan materi ajar dapat saling menunjang dan saling 

terkait. Dengan demikian, siswa dapat belajar secara komprehensif, terpadu, 

saling mengkaitkan disiplin ilmu. Selain itu, ilmu tidak terkotak-kotak, tetapi 

pemilihannya jelas. Siswa dapat berpikir lebih komprehensif, analitis, dan 

berkesinambungan. 

(10) Menghargai perbedaan individu 

Materi ajar yang beragam memiliki perbedaan. Masing-masing memiliki 

kelebihan dan kekurangan. Ini semua harus dihargai. Tidak normatif apabila 

pemakai materi ajar (siswa) yang satu mencela materi ajar lainnya. 

(11) Memantapkan nilai-nilai 

Materi ajar yang baik berusaha untuk memantapkan nilai-nilai yang 

berlaku dalam masyarakat. 

Berdasarkan kriteria tersebut, pengembangan materi ajar bahasa Inggris 

yang berwawasan sosikultural ini tentu memiliki relevansi dengan kriteria materi 

ajar yang bermutu, baik yang disampaikan oleh Purwo (1990) ataupun Tarigan 
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(1991). Salah satu kriteria tersebut menyebutkan bahwa materi ajar yang baik 

harus dapat memantapkan nilai-nilai. Dalam hal ini nilai-nilai yang dimaksud 

diarahkan pada nilai-nilai sosiokultural di mana materi ajar itu digunakan. 

Untuk memenuhi kriteria materi ajar yang berkualitas, materi ajar perlu 

dirancang dengan baik. Rancangan model materi ajar buku tersebut direalisasikan 

pada unsur-unsur yang terdapat dalam materi yang dikembangkan. Menurut 

Sumardi (2000:8-13), unsur-unsur tersebut meliputi: (1) rancangan dan organisasi, 

(2) muatan kebahasaan, (3) keterampilan berbahasa, (4) topik dan  bahan, (5) 

apresiasi sastra, dan (6) metodologi  pengajaran. Berikut paparan lebih lengkap 

mengenai tiap-tiap unsur yang terdapat dalam meteri ajar.  

a. Rancangan dan organisasi 

Materi ajar (buku) dapat dirancang tunggal atau dirancang dalam satuan 

yang lebih besar bersama buku guru, buku kerja siswa, rekaman kaset, dan 

sebagainya. Kedua pola rancangan itu akan mempengaruhi isi buku pelajaran. Hal 

itu sejalan dengan ketujuh fungsi buku yang di sampikan oleh Cunningworth 

(1995:25). Misalnya, kalau buku pelajaran itu dirancang tunggal tanpa guru, buku 

siswa harus dapat memenuhi fungsinya sebagai penunjang guru dalam 

melaksanakan KBM. Hal ini berarti buku pelajaran siswa itu selain berisi perintah 

untuk siswa juga berisi informasi tentang apa yang harus dilakukan oleh guru. 

Informasi ini dapat tersirat pada apa yang harus dikerjakan oleh siswa. 

Buku pelajaran merupakan sebuah komposisi atau sebuah satuan yang 

terdiri dari satuan- satuan yang lebih kecil. Yang terakhir ini biasa disebut satuan 

pelajaran atau unit pelajaran.satuan atau unit pelajaran ini merupakan sebuah 
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komposisi yang utuh.kumpulan unit pelajaran membentuk satuan komposisi yang 

lebih besar, yaitu satuan buku pelajaran. Sebagai suatu komposisi, satuan unit 

pelajaran dan satuan buku pelajatan terikat pada kaidah-kaidah komposisi seperti 

kaidah keterkaitan atau keterpaduan, keseimbangan, dan keselarasan.  

Ada beberapa cara untuk menyusun organisasi atau komposisi buku 

pelajaran bahasa., misalnya mengikuti struktur bahasa, fungsi-fungsi bahasa, 

topik, dan keterampilan bahasa (membaca, menulis, mendengar, dan berbicara). 

Selanjutnya, juga ada berbagai cara untuk menyusun satuan atau unit pelajaran. 

Cara itu misalnya berdasar tingkat kekompleksitasannya, keterbelajarannya, dan 

kemaanfaatan bahasanya (Cunningworth 1995: 57-60)  

Pengorganisasian isi buku pelajaran itu juga harus memperhitungkan 

gradasi tingkat kesulitan dan perkembangan rangkaiaannya. Gradasi dan 

perkembangan itu harus terlihat dan sesuai dengan kemampuan siswa. 

Pengorganisasian isi buku pelajaran juga harus memperhitungkan pengulangan-

pengulangan. Bahan atau latihan yang sulit perlu diulang. Berapa kali bahan atau 

latihan itu diulang tergantung pada tingkat kesulitan dan kemampuan serta 

kenyamanan siswa (Dubin and Olhtain 1992:47) 

Aspek visual pengorganisasian buku pelajarn juga perlu diperhatikan tata 

letak dan tata huruf yang baik akan memudahkan siswa memperoleh gambaran 

keseluruhan isi buku pelajaran dan isi setiap unit pelajaran, menemukan hal-hal 

penting yang dicari, dan menumbuhakan minat dan rasa senang. 
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b. Muatan ke bahasaan  

Buku pelajaran bahasa bukanlah buku ilmu bahasa. Kalaupun ada unsur-

unsur ilmu bahasa yang diambil seperti tata bahasa selalu diakaitkan dengan 

penerapannya. Hal ini dimaksudkan sebagai landasan pengembangan 

keterampilan berbahasa.  

Pendapat ini sejalan dengan pendapat Johnson (1982:10) yang mengatakan 

bahwa sepanjang sejarah pengajaran bahasa, pembelajaran setruktur atau tata 

bahasa tidak pernah hilang, tetapi gradasi penekanannya berbeda-beda. 

Muatan kebahasaan itu antara lain mencakupi sebaran tata bahasa yang 

sesuai dengan konteks penggunaan dan keperluan untuk menunjang keterampilan 

berbahasa siswa. Tata bahasa ini mencakupi tata kata sampai pada tata kalimat. 

Pengembangan kosa kata dan kemampuan  pengucapan juga termasuk dalam 

muatan kebahasaan ini. 

c. Keterampilan berbahasa 

Secara konvensional dikenal ada empat aspek keterampilan berbahasa, 

yaitu: mendengar, membaca, berbicara, dan menulis. Keterampilan mendengar 

dan membaca sering pula disebut keterampilan reseptif, keterampilan menerima 

atau memahami wacana yang disampaikan orang lain. Keterampilan berbicara dan 

menulis sering disebut keterampilan produktif, keterampilan menggunakan bahasa 

atau menghasilkan wacana untuk orang lain.  

Pembelajaran empat keterampilan itu dapat berimbang atau menekankan 

pada aspek tertentu sesuai dengan tujuan dan situasi pembelajaran. Yang jelas 

pembelajaran empat keterampilan tidak dapat selalu berimbang bobotnya pada 



66 

 

 

semua situasi. Tujuan pembelajaran itu erat kaitanya dengan tujuan 

pendidikan/pengajaran dan kebutuhan kebahasaan siswa. Satu hal yang perlu 

diperhatikan ialah keseimbangan kemajuan pembelajaran empat keterampilan 

berbahasa itu deng kemajuan pembelajaran kebahasaan (tata bahasa dan kosa 

kata) yang menjadi landasan pengembangan keempat keterampilan berbahasa 

tersebut. 

Hal yang lain perlu diperhatikan ialah apakah bahan dan bentuk pelatihan 

keempat keterampilan berbahasa itu kontekstual dan realistic. Ukuran kontekstual 

dan realistik ini tentu saja adalah siswa, baik dalam kaitan dengan kehidupan 

pribadi, kehidupan sosial, maupun kebutuhan akademiknya. 

d. Topik dan bahan 

Bahan atau wacana pembelajaran bahasa sebaiknya dipilih berdasarkan 

konteks sosial, budaya, kebahasaan, dan kehidupan siswa (Nunan 1995:211). 

Bahan yang konstekstual seperti itu akan mampu menarik minat siswa. 

Untuk memperoleh bahan yang kontekstual seperti itu dapat dipilih bahan-

bahan yang otentik dari kehidupan yang nyata, seperti karya sastra yang unggul, 

artikel dari surat kabar, dan wacana percakapan yang nyata. 

Selain bahan yang otentik, ada dua jenis bahan yang lain yang dapat 

dimanfaatkan, yaitu bahan rekayasa dan bahan otentik yang disederhanakan. 

Semua jenis bahan itu (otentik, otentik yang disederhanakan, dan rekayasa) mesti 

mengandung topik-topik yang menarik minat siswa. Sebab, topik-topik yang tidak 

relefan dan tidak menarik minat siswa akan cepat kehilangan perhatian atau 

membosankan siswa (Cunningworth 1995:88). 



67 

 

 

Bahan yang kontekstual, yang mengandung topik yang menarik itu akan 

mampu memberi informasi, keterampilan, dorongan, memperkaya pengalaman, 

meningkatkan kepekaan batin dan sosial, mengembangkan kepercayaan diri, 

mengembangkan kemampuan memperhitungkan dan mengumpulkan, 

meningkatkan keberanian para siswa dalam mengambil keputusan yang memang 

sudah menjadi sifat dasar bahasa/pembelajaran bahasa. 

e. Apresiasi sastra 

Adanya tujuan pengajaran apresiasi sastra ialah agar siswa mampu atau 

memiliki kegemaran membaca atau menikmati karya sastra untuk meningkatkan 

kepribadian mempertajam perasaan dan memperluas wawasan kehidupannya. 

Untuk mencapai tujuan yang ideal itu, diperlukan bahan karya sastra anak yang 

unggul dan metode pembelajaran yang efektif. 

Bahan sastra dalam buku pelajaran bahasa Inggris, selain dilihat dari segi 

pencapaian tujuan apresiasi sastra, hendaknya juga dilihat dalam konteks 

pengembangan keterampilan berbahasa anak dan sosiokulturalnya. Hal ini sejalan 

dengan prinsip pengajaran terpadu antara empat keterampilan berbahasa 

(membaca, mendengar, berbicara, dan menulis) dan antara pengajaran bahasa 

dengan sastra. 

f. Metodologi pengajaran  

Menurut Subyakto-Nababan (1993:3), metedologi pengajaran bahasa 

adalah tata cara untuk lebih memudahakan pengajaran bahasa di sekolah. 

Pengertian ini akan lebih jelas apabila ditambah dengan catatan Nunan berikut. 

Apabila desain silabus berkaitan dengan pilihan dan peningkatan kebahasaan serta 

muatan pengalamannya. Metodologi berkaitan dengan pilihan dan 

pengelompokan tugas-tugas serta kegiatan belajar. Apabila desain silabus 
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berkaitan dengan apa, mengapa,dan  kapan, metodologi berkaitan dengan 

bagaimana bahan diajarkan (Nunan 1995:2) 

Sehubungan dengan pengertian metodologi yang mendasar seperti itu, ada 

beberapa hal  yang perlu mendapat perhatian mendalam pada buku pelajaran 

bahasa. Pertama, pendekatan atau metode apa yang digunakan pada buku 

pelajaran itu. Apakah pendekatan atau metode itu sesuai dengan kebutuhan 

kebahasaan siswa, situasi belajar mengajar, dan sarana yang tersedia. Kedua, 

seberapa jauh siswa diharapkan terlihat aktif dalam proses pembelajaran, secara 

individu dan atau secara berkelompok. Hal ini dapat terlihat pada perintah-

perintah tugas dalam buku pelajaran. Ketiga, metode atau teknik-teknik apa yang 

digunakan untuk mengajarkan keempat keterampilan berbahasa. Apakah metode 

atau teknik yang disarankan itu berpeluang efektif jika dilaksanakan. 

Pembahasan unsur-unsur materi ajar pembelajaran bahasa ini diharapkan 

dapat diperoleh gambaran hakikat buku pelajaran bahasa yang utuh dan memadai. 

Gambaran yang utuh ini dapat digunakan untuk mengembangkan rambu-rambu 

analisis materi ajar pembelajaran bahasa. 

2.2.4 Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Inggris di Sekolah Dasar Jawa 

Tengah dan Pendekatan Sosiokultural 

 Sebagaimana diamanatkan dalam kurikulum bahasa Inggris sebagai 

muatan lokal di sekolah dasar Jawa Tengah, produk yang diharapkan dari 

pembelajaran bahasa Inggris di tingkat sekolah dasar ialah siswa dapat 

berkomunikasi dengan menggunakan kalimat yang sederhana tentang segala 

sesuatu yang terjadi di lingkungan mereka, misalnya; pertanian, industri maupun 

pariwisata (Diknas, 1994, 2004). Sementara itu dalam KTSP Mata Pelajaran 

Bahasa Inggris SD/MI, siswa diharapkan memiliki kemampuan untuk 

mengembangkan kompetensi berkomunikasi dalm bentuk lisan secara terbatas 

untuk mengiringi tindakan dalam konteks sekolah dan siswa diharapkan memiliki 
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kesadaran tentang hakikat dan pentingnya bahasa Inggris untuk meningkatkan 

daya saing bangsa dalam masyarakat global. (Diknas 2006:403). Dapat diartikan 

disini, bahwa siswa perlu mengakomodasi segala sesuatu yang terjadi di 

lingkungan mereka. Untuk ini diperlukan materi yang memberi peluang bagi guru 

untuk mengembangkan muatan sosiokultural yang terjadi di sekitar proses 

pembelajaran bahasa Inggris itu berlangsung.  

 Kurikulum yang komunikatif, disari dari tiga ranah yang berbeda, yakni; 

pandangan mengenai sifat alami bahasa yang ditinjau dari sudut pandang 

sosiokultural, pandangan pembelajaran bahasa yang berbasis kognisi dan 

pendekatan humanistic dalam pembelajaran. Teori pandang yang menyangkut 

tujuan dari pembelajaran komunikatif dapat dilihat di diagram sbb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Dubin (1986:68) An Idealized Communicative Curriculum : 

and the Theoretical Views which Influence it. 
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2.2.5 Muatan Sosiokultural dalam Pembelajaran Bahasa Inggris. 

Kebudayaan adalah perhubungan yang mana di dalamnya manusia hidup, 

berpikir, merasakan, dan berhubungan dengan orang lain. Larson dan Smalley 

(1972:39) menggambarkan kebudayaan sebagai sebuah ”blue print” atau “cetak 

biru” yang menuntun perilaku manusia dalam sebuah masyarakat dan ditetaskan 

dalam kehidupan keluarga. Kebudayaan mengatur tingkah laku seseorang dalam 

kelompok, membuat seseorang sensitif terhadap status, dan membantunya 

mengetahui apa yang diharapkan orang lain terhadap dirinya dan apa yang akan 

terjadi jika tidak memenuhi harapan-harapan mereka. Kebudayaan membantu 

seseorang untuk mengetahui seberapa jauh dirinya dapat berperan sebagai 

individu dan apa tanggung jawab dirinya terhadap kelompok. 

Kebudayaan mungkin juga didefinisikan sebagai gagasan-gagasan, 

kebiasaan, keterampilan, seni, dan alat yang memberi ciri pada sekelompok orang 

tertentu pada waktu tertentu. Akan tetapi, kebudayaan lebih dari sekadar jumlah 

dari bagian-bagiannya. “ kebudayaan adalah sebuah sistem dari pola-pola terpadu, 

sebagian besar tetap berada di bawah ambang sadar. Namun semuanya mengatur 

perilaku manusia seperti tali pengatur pada sebuah wayang yang mengatur 

gerakan-gerakannya” (Condon 1973:4). Kenyataan bahwa tak ada masyarakat 

yang ada tanpa sebuah kebudayaan menggambarkan perlunya kebudayaan untuk 

memenuhi kebutuhan psikologi dan biologis tertentu pada manusia.  

Kebudayaan menentukan bagi masing-masing orang sebuah konteks 

tingkah laku afektif dan kognitif, sebuah template untuk kehidupan sosial dan 

perseorangan. Namun, seseorang cenderung merasakan kenyataan dalam konteks 
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kebudayaannya sendiri, sebuah kenyataan yang “diciptakan,” dan oleh karenanya 

tidak perlu sebagai sebuah kenyataan yang didefinisikan secara empiris. “Alam 

semesta di mana setiap manusia hidup bukanlah sebuah realitas universal, tetapi 

‘sebuah golongan relitas’ yang terdiri atas segi yang diatur secara selektif yang 

dianggap penting oleh masyarakat di mana ia tinggal” (Condon 1973:17).  

Dengan demikian jelas bahwa kebudayaan, sebagai seperangkat perilaku 

yang mendarah daging dan mode dari persepsi, menjadi sangat penting dalam 

mempelajari bahasa kedua. Bahasa adalah bagaian dari kebudayaan, dan sebuah 

kebudayaan adalah bagian dari sebuah bahasa. Kedua hal ini berjalin dengan 

rumit sehingga seseorang tidak dapat memisahkan keduanya tanpa kehilangan 

arti dari kebudayaan maupun bahasa tersebut. Untuk itu, di dalam mempelajari 

bahasa kedua seseorang harus menyertakan pula budaya yang dimiliki oleh bahasa 

kedua.  

Karena mempelajari bahasa kedua, dalam hal ini bahasa Inggris termasuk 

sedikit banyak mempelajari kebudayaan kedua, hal ini penting untuk memahami 

apa yang dimaksud dengan proses pembelajaran kebudayaan. Robinson-Stuart dan 

Nocon (1996) mengumpulkan dan menyatukan beberapa perspektif pada 

pembelajaran kebudayaan yang dilihat dalam beberapa dekade terakhir ini. 

Mereka mengamati bahwa gagasan pembelajaran bahasa dengan sedikit atau tanpa 

pengertian mengenai dalamnya norma-norma dan pola-pola kebudayaan dari 

orang-orang yang memakai bahasa tersebut. Perspektif yang lain adalah dugaan 

bahwa suatu kurikulum bahasa asing dapat menghadirkan kebudayaaan sebagai 
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“sebagai daftar berbagai fakta untuk digunakan secara kognitif” oleh pelajar, 

tanpa hubungan yang penting dengan kebudayaan tersebut.  

Memilah-milah dari perspektif tersebut selain tidak efektif dan salah 

paham, Robinson-Stuart dan Nocon mengusulkan bahwa para pelajar bahasa 

menjalani pembelajaran kebudayaan sebagai sebuah “proses, yaitu, sebagai cara 

merasakan, menafsirkan, menafsirkan perasaan, berada di dunia,…dan 

berhubungan dengan di mana seseorang berada dan dengan siapa seseorang 

bertemu” (dalam Brown 2000). Pembelajaran kebudayaan adalah suatu proses 

pembagian makna di antara perwakilan-perwakilan kebudayaan. Hal ini bersifat 

pengalaman, sebuah proses pembelajaran bahasa yang terus-menerus bertahun-

tahun, dan menembus secara mendalam pada pola-pola pikir, perasaan dan 

tindakan seseorang. 

Budaya sebenarnya adalah bagaian integral suatu interaksi antara bahasa 

dan pemikiran. Pola budaya kognitif dan kebebasan terkadang diisyaratkan secara 

ekplisit dalam bahasa, contoh gaya bicara percakapan akan menjadi faktor 

budaya. Di Yunani, orang  lebih sering memperhatikan kelangsungan percakapan 

dengan maksud supaya percakapan dapat terlihat terbuka atau kasual, atau  lebih 

mementingkan saling bertatapan dari pada percakapan.  (Kakava 1995). Hampir 

semua gaya bicara diartikan secara ekplisit, baik verbal dan atau non-verbal. 

Mungkin bentuk ini membentuk persepsi seseorang terhadap orang lain dalam 

buktinya dengan mereka sendiri. Leksikal mencerminkan sesuatu tetang bagian 

budaya dan kognisi, kategori warna dinyatakan sebagai faktor leksikon linguistik 
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seseorang. (Gleason 1961:4) menyatakan bahwa para penutur bahasa Eropa   

memecah belah spectrum pada bagian yang berbeda. 

Wilhem Von Humdalk (1767-1835) yang mengklaim bahwa bahasa 

membentuk seseorang, dia juga mengusulkan hipotesis yang sekarang diberi 

beberapa tabel alternatif. The Sapir-Whorf hipotesis, linguistic relativity atau 

linguistic meterminism (1956:212-214) meringkas hipotesisnya menjadi latar 

belakang sistem linguistic yang menyatakan bahwa tiap bahasa tidak hanya 

menghasilkan instrument untuk menghasilkan, tapi itu adalah pengaruh ide, 

program dan petunjuk, aktivasi mental seseorang, untuk analisis pengaruhnya, 

untuk analisis persiapan mentalnya.  

Profesi mengajar bahasa saat ini menganut pandangan tetang hipotesis 

hanya karena bukti interaksi bahasa dan budaya. Kesimpulan paling valid pada 

semua peneliti adalah adanya kemungkinan untuk berbicara tentang apapun pada 

berbagai macam bahasa yang ada penuturnya dan bersedia menggunakan 

tingkatan pemakaian kata yang terlalu banyak dan tidak perlu  konsep berkode 

untuk mengekspresikan dalam bahasa yang lebih mudah dari yang lain, penutur 

tersebut akan tahu penekanan yang berlebihan pada saat  pengenalan dengan 

bahasa lain untuk menggunakan ekspresi yang lebih singkat. Tiap bahasa dapat 

digunakan untuk berbicara tentang bahasa lain (interlanguage) dan ini merupakan 

alat yang cukup untuk membuat berbagi pengamatan.. Dalam kasus ini, tiap 

bahasa di dunia harus menjadi sitem yang kaya bagi penuturnya untuk mengatasi 

berbagi kesulitan. 
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Jadi di beberapa aspek bahasa memberikan serangkaian pemikiran kognitif 

yang potensial. Contoh dalam bahasa Inggris ialah passive voice, system tenses,  

lexical item dsb.. Selain itu seseorang juga dapat mengenalinya melalui bahasa 

dan budaya, beberapa seperti universal mengikat bersama dalam satu dunia. 

Tindakan pembelajaran untuk berpikir dalam bahasa lain. Memerlukan tingkatan 

keahlian bahasa, tetapi, siswa bahasa ke-2 tidak perlu belajar untuk berpikir secara 

umum, karena setiap pengalaman belajar manusia yang menggunakan bahasa ke-2 

dapat membuat pengguna yang positif akan pengalaman utama untuk melengkapi 

proses pembelajaran dengan menguasai bahasa yang valid dan berharga untuk  

belajar bahasa ke-2 . 

Prinsip pendekatan pada paedagogi bahasa, harusnya sudah terlihat jelas 

dari sketsa sebelumnya bahwa sebagai guru yang tahu, pintar ditandai dengan 

kemampuan berpikir tentang jumlah pilihan metodologi yang disesuaikan dengan 

kelas dan konteks tertentu. Metodologi pengajaran bahasa merupakan teori 

rasional yang mendasari apapun yang dilakukan di kelas 

Pendekatan yang sebenarnya menggambarkan sebagian apa yang 

dipresentasikan pada buku, isu, penemuan, kesimpulan, dan prinsip pembelajaran 

dan pengajaran bahasa, prinsipnya adalah: 

a. Motivasi dari dalam merupakan dorongan utama untuk belajar 

b. Kelayakan pada level tinggi, perilaku pengambilan 

c. Bahasa dan budaya merupakan suatu jalinan 

d. Siswa yang berhasil investasi strategi dalam pembelajaran 

e. Percaya diri merupakan awal yang penting untuk keberhasilan 
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Pemahaman pada prinsip di atas merupakan landasan untuk membuat 

rencana kurikulum, didesain belajar dan teknik tiap peristiwa serta kegiatan 

(keterangan lebih lanjut lihat Browns Teaching by Princples Edition 2000)  di 

mana pendekatan paedagogi membentuk serangkaian prinsip tetap yang tidak 

dapat diubah kenyataannya, komposisi energi yang dinamis dan juga berubah 

(atau seharusnya berubah) dengan pengalaman yang didapat pada pengajaran dan 

pembelajaran itu sendiri. Cara apa dalam memahami pembelajaran bahasa-apa 

yang membuat pembelajaran berhasil dan gagal, mungkin stabil sepanjang bulan 

dan tahun, tapi memuaskan.  

Interaksi antara pendekatan dan praktik kelas adalah kunci pengajaran 

yang dinamis perhatikan contoh siklus ini. Hubungan antara bahasa dan budaya 

seperti yang telah dijelaskan di atas adalah faktor penting dalam pembelajaran 

bahasa ke-2, potensialnya, ada pada dasarnya pendekatan seseorang pada 

pengajaran bahasa, bagaimanakah dasar tersebut berinteraksi dengan berikut 

menggambarkan bagaimana teknik dihasilkan dalam bentuk divisi menurut 

prinsip ini. 

Seiring dengan pendekatan fungsional yang digunakan dalam kurikulum 

pembelajaran bahasa, pendekatan ini memandang bahasa sebagai fenomena sosial 

dengan memperlihatkan penggunaan bahasa berdasarkan konteks sosial. Konteks 

sosial tertentu membutuhkan bentuk atau pilihan linguistik yang mampu 

menjelaskan pengalaman dunia nyata di mana bahasa itu digunakan. Perbedaan 

konteks sosial membutuhkan bentuk bahasa. Pendekatan fungsional yang 

didasarkan pada linguistik fungsional sistemik menunjukkan bahwa bahasa 
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dijelaskan dan menjelaskan konteks. Tidak ada pembentukan bahasa tanpa 

konteks. Berbeda dengan pendekatan lain yang lebih menekankan formalitas 

bentuk tanpa ada keterkaitan dengan konteks.  

Suatu hal yang menjadi pertimbangan penting dalam pembelajaran bahasa 

Inggris adalah peran pendekatan dalam penggunaan bahasa berdasarkan 

kebermaknaan. Kebermaknaan merupakan tujuan pembelajaran berdasarkan 

pendekatan fungsional. Sejalan dengan pendekatan fungsional ini pengetahuan 

tentang konsep linguistik yang mendasari lahirnya sebuah pendekatan 

pembelajaran bahasa apa pun sangat penting. Sebuah pendekatan akan mengalami 

nasib ‘mati suri’ dan tidak berdaya untuk membelajarkan peserta didiknya untuk 

memiliki keterampilan berbahasa apabila pendekatan yang diterapkan tidak 

didukung oleh konsep teoretik. Akan terjadi kegiatan akademis yang bersifat 

paradoks dalam model pembelajaran demikian. Misalnya, guru melakukan 

aktivitas pembelajaran dengan kurikulum A, namun konsep linguistik yang 

mendasarinya masih konsep linguistik B atau C yang kurang relevan dalam 

pengajaran kontekstual. Model pembelajaran tidak akan berdaya secara maksimal, 

karena konsep linguistik yang mendasari kurikulum tidak mempengaruhi perilaku 

guru dalam mengembangkan materi ajar.  

Pembelajaran bahasa berdasarkan kompetensi berkaitan dengan 

pencapaian tujuan komunikasi sesuai dengan fungsi bahasa dengan tidak 

mengabaikan pemerolehan struktur dan kosa kata. Pendekatan fungsional 

merupakan pendekatan komunikatif yang dapat menunjang dan merealisasikan 

nilai ke dalam unsur kebahasan dalam konteks bahasa sesuai dengan fungsi-
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fungsi bahasa. Kompetensi yang diperoleh dari pendekatan ini merupakan 

realisasi penggunaan bahasa (language use) yang sesuai dengan situasi 

komunikatif (communicative situation).  

Bagi Halliday bahasa merupakan sistem makna (system of meanings). 

Artinya, ketika orang menggunakan bahasa, tindak bahasa orang tersebut adalah 

pengujaran makna. Dari sudut pandang ini, gramatika menjadi suatu kajian 

bagaimana makna dibentuk melalui penggunaan kata dan kalimat (bentuk bahasa) 

dan kemudian menanyakan bagaimana bentuk bahasa mewujudkan makna-makna. 

Dengan dasar pertimbangan inilah gramatika adalah semantik (berhubungan 

dengan makna) dan fungsional (berhubungan dengan bagaimana bahasa 

digunakan) (Halliday, 1994: xiv). Eggins (1994:2) menyebutkannya sebagai 

pendekatan semantik fungsional (functional-semantics).  

Berdasarkan pandangan tersebut para ahli pengajaran bahasa mengadopsi 

integrasi bentuk dan fungsi yang menitikberatkan pada tujuan bagaimana bahasa 

itu digunakan atau bagaimana orang melakukan sesuatu melalui bahasa (fungsi) 

atau bagaimana makna disampaikan melalui bahasa (Finocchiaro dan Brumfit, 

1983: 12).  

Gramatika fungsional menjadi dasar pengembangan pendekatan terhadap 

bahasa fungsional yang lazim disebut linguistik fungsional sistemik. Linguistik 

fungsional sistemik ini bertujuan untuk melihat bagaimana bahasa dibentuk 

(bentuk-semantik) dan bagaimana penggunaan bahasa berdasarkan situasi dan 

konteks berbahasa (fungsional). Fungsionalisme dalam hal ini mengacu pada 

penggunaan bahasa yang ditentukan oleh kondisi masyarakat yang pada mulanya 
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digunakan Malinowski (1923) yang diadopsi ke dalam linguistik fungsional 

sistemik untuk mengendalikan lingkungan, sedangkan sistemik dalam linguistik 

ini didasarkan pada pandangan keterpaduan antara bahasa dengan konteks sosial 

dan budaya. Artinya, bahasa hanya dapat dijelaskan apabila dihubungkan dengan 

faktor budaya dan lingkungan di mana bahasa itu digunakan. Bahasa disebut 

fungsional karena bahasa digunakan untuk melakukan fungsi tertentu dalam 

masyarakat (Pattern, 1988: 10). Makna dalam penggunaan dan makna dalam 

konteks (Thomas, 1995: 1) merupakan fokus pendekatan fungsional. Dalam hal 

lain, Eggins (1994:2) menunjukkan bagaimana orang menggunakan bahasa dan 

bagaimana bahasa disusun untuk digunakan. Pendekatan fungsional menunjukkan 

secara eksplisit hubungan antara tujuan sosial teks dengan struktur dan gramatika 

generiknya. Dengan demikian, struktur dan gramatika generik merupakan 

seperangkat aturan yang terencana dan dapat dijelaskan untuk memaparkan dan 

memahami bagaimana bahasa digunakan untuk memenuhi tujuan sosial. Pada 

dasarnya pendekatan fungsional menekankan pada bagaimana bahasa digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan dalam tindak komunikasi.  

Dalam hal lain, fungsional yang disebut juga pragmatik (dalam 

penggunaan bahasa) merupakan kombinasi antara makna dengan kondisi 

kebenaran (Gazdar, 1979:2). Penggunaan bahasa sesuai dengan kejadian yang 

sebenarnya atau berdasarkan situasi dan kondisi berbahasa. Konsep fungsional 

harus terkait dengan konsep pragmatik yang berhubungan dengan pengembangan 

materi sesuai dengan yang dibutuhkan (quantity), memberikan penjelasan atau 

informasi yang benar dengan bukti yang cukup (quality), informasi yang diberikan 
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relevan (relevant), dan pemberian informasi jelas, tidak ambigu, singkat, tersusun 

dengan rapi (manner) (Mey, 2000:72).  

Linguistik fungsional sistemik (LFS) berorientasi pada penggunaan bahasa 

berdasarkan konteks sosial. Kedua konteks sosial meliputi konteks budaya (genre) 

dan konteks situasi (register). Halliday dan Martin (1993:25) menunjukkan bahwa 

bahasa dan konteks saling mempengaruhi; bahasa menjelaskan dan dijelaskan 

konteks sosial dengan hubungan determinasi mutualistik. Kedua jenis konteks 

sosial ini berperan dalam penggunaan bahasa untuk memperoleh tujuan yang tepat 

secara budaya dan bagaimana menggunakan bahasa sesuai dengan konteks situasi 

dengan mempertimbangkan ketiga aspek topik (field), pemeran (tenor), dan 

modus (mode) (Eggins, 1994:52). Tataran konteks ini memerlukan pilihan 

linguistik (linguistic choices) yang berbeda satu sama lainnya. Topik atau bidang 

(field)– aksi sosial – apa yang sebenarnya terjadi dalam situasi tertentu, misalnya 

percakapan dengan situasi setiap hari (bahasa sehari-hari), situasi teknikal (bahasa 

teknikal) dan bagaimana peran partisipan di dalamnya. Pemeran (tenor) disebut 

juga struktur peran; siapa yang terlibat atau berpartisipasi (pimpinan dan 

bawahan), bagaimana status, dan peran dalam aksi sosial (efektif/tidak efektif atau 

formal/informal) tersebut termasuk hubungan permanen atau temporer. Modus 

(mode) disebut organisasi simbolik: bagaimana peran bahasa menunjukkan jarak 

interpersonal atau spasial termasuk saluran bahasa yang digunakan misalnya, 

percakapan kasual (tatap muka, interaktif, spontanitas) atau telefon, e-mail, fax, 

radio, novel. Tataran konteks ini dapat digunakan sebagai logogenesis atau 

pengembangan materi ajar. Pendekatan fungsional mengkaji maksud ujaran, 
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bukan semata-mata makna kalimat. Makna kalimat dikaji dalam semantik dengan 

ko-teksnya; maksud ungkapan dikaji dalam berdasarkan konteks. Dengan 

demikian satuan analisis dalam linguistik fungsional sistemik yang relevan 

dengan pengembangan kompetensi berbahasa adalah morfem, kata, grup atau 

frasa, klausa dan kalimat (Bloor dan Bloor, 1994:6).  

Kajian tentang bahasa dalam hal ini ditujukan pada substansi bahasanya 

atau dengan kata lain mengkaji bahasa dari sudut pandang fungsi merupakan 

hakikat pendekatan fungsional. Berdasarkan pendekatan fungsional ini, peranan 

yang dilakukan oleh komunikasi bahasa di dalam konteks sosial dan konteks 

budaya dimana bahasa digunakan. Untuk itu, materi ajar yang digunakan dalam 

proses pembelajaran bahasa selayaknya dikembangkan dengan pendekatan 

fungsional yang menitikberatkan pada komunikasi bahasa dalam konteks sosial 

dan konteks budaya dimana siswa berada, dalam hal ini propinsi Jawa Tengah. 

2.2.6 Kerangka Model Pengembangan Materi Ajar Bahasa Inggris 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kerangka Pengembangan Model Materi Ajar Muatan Lokal 
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Dalam khazanah pendidikan persekolahan di Indonesia, kajian di sekitar 

pembelajaran mulai berkembang sejak tahun 1970-an. Yaitu ketika diterapkan 

secara populer Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional yang disingkat PPSI, 

khususnya dalam mengiringi munculnya Kurikulum 1975 yang berlaku untuk 

sekolah dasar dan sekolah menengah. Sejak saat itu kajian pengembangan 

pembelajaran menjadi kegiatan yang lebih menonjol, tidak hanya di tingkat 

sekolah dasar dan menengah, tetapi juga di perguruan tinggi dan lembaga 

pendidikan dan latihan (diklat). 

Sejalan dengan inovasi-inovasi di bidang pendidikan, perencanaan 

pembelajaran merupakan bidang kajian yang terus mengalami perkembangan dari 

waktu ke waktu. Para ahli pembelajaran kerapkali menggunakan istilah lain untuk 

menyebut proses pembelajaran yaitu “pengembangan sistem instruksional 

(instructional sistems development), atau desain instruksional (instructional 

design).  

Baker (1991) menjelaskan bahwa sistem instruksional adalah semua 

materi pembelajaran dan metode yang telah diuji dalam praktik yang dipersiapkan 

untuk mencapai tujuan dalam keadaan senyatanya. Sejalan dengan pendapat 

tersebut, Briggs (1998) juga menegaskan bahwa desain instruksional adalah 

keseluruhan proses analisis kebutuhan dan tujuan belajar serta pengembangan 

teknik mengajar dan materi pembelajarannya untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut, pengembangan paket pembelajaran, kegiatan mengajar, uji coba, revisi, 

dan kegiatan mengevaluasi hasil belajar. Di samping itu, menurut Briggs desain 

sistem instruksional adalah pendekatan secara sistematis dalam perencanaan dan 
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pengembangan sarana serta alat untuk mencapai kebutuhan dan tujuan 

pembelajaran. Semua komponen sistem tersebut (tujuan, materi, media, alat, 

evaluasi) dalam hubungannya satu sama lainnya dipandang sebagai kesatuan yang 

teratur dan sistematis. Komponen-komponen tersebut terlebih dahulu 

diujicobakan efektivitasnya sebelum disebarluaskan penggunaannya.  

Ely (1999) juga memberikan penegasan bahwa pengembangan sistem 

instruksional adalah suatu proses secara sistematis dan logis untuk mempelajari 

problem-problem pembelajaran agar bisa mendapatkan pemecahan yang teruji 

validitasnya, dan praktis dilaksanakan. Selanjutnya, salah satu pakar pendidikan 

Indonesia, Atwi Suparlan (2001), menggarisbawahi bahwa pengembangan 

instruksional adalah proses yang sistematik dalam mencapai tujuan instruksional 

secara efektif dan efisien melalui pengidentiflkasian masalah, pengembangan 

strategi dan bahan instruksional, serta pengevaluasian terhadap strategi. Bahan 

instruksional tersebut untuk menentukan apa yang harus direvisi. 

Substansi dari proses pengembangan pembelajaran dimulai dengan 

mengidentifikasi masalah, dilanjutkan dengan mengembangkan strategi dan bahan 

pembelajaran, dan diakhiri dengan mengevaluasi efektivitas dan efisiensinya. 

Sebagai suatu sistem, pembelajaran memiliki ciri sistem secara umum layaknya 

sistem-sistem yang lain.  

Sistem adalah benda, peristiwa, kejadian, atau cara yang terorganisasi 

yang terdiri atas bagian-bagian yang lebih kecil, dan seluruh bagian tersebut 

secara bersama-sama berfungsi untuk rnencapai tujuan tertentu. Setidaknya 

terdapat empat indikator dari sebuah sistem, yakni :  
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(1) Memiliki atau dapat dibagi menjadi bagian yang lebih kecil atau 

subsistem. 

(2) Setiap bagian mempunyai fungsi sendiri-sendiri. 

(3) Seluruh bagian itu melakukan fungsi secara bersama. 

(4) Fungsi bersama tersebut mempunyai tujuan tertentu. (Hamalik, 2005).  

Pembelajaran sebagai suatu sistem haruslah memiliki empat indikator 

yang dipaparkan di atas. Model umum sistem pembelajaran terdiri atas komponen 

input, proses, dan output, bahkan dapat dilengkapi dengan outcome. Supaya jelas 

pemahamannya model pembelajaran sebagai sistem dapat divisualisasikan dalam 

gambar berikut ini. 

 
Gambar 4. Model Pembelajaran sebagai Suatu Sistem 

 

Indikator input dalam sistem pembelajaran dapat berupa siswa, materi, 

metode, alat, media pembelajaran, perangkat-perangkat pembelajaran yang lain 

termasuk persiapan atau perencanaan pembelajaran. Indikator proses berupa 

tempat atau aktivitas berinteraksinya berbagai input, baik raw input (masukan 

siswa), instrumental input (masukan berupa alat-alat termasuk guru dan 



84 

 

 

kurikulum), maupun environmental input (masukan lingkungan fisik maupun 

nonfisik).  

Hasil dari proses pembelajaran yang berupa keluaran (output) merupakan 

indikator ketiga. Maksudnya, output merupakan cerminan langsung maupun tidak 

langsung dari proses pembelajaran yang berlangsung. Realisasinya, output 

pembelajaran dapat berupa prestasi belajar, perubahan sikap, perubahan perilaku, 

skor atau nilai penguasaan materi suatu mata pelajaran, dan hal-hal lain yang 

masih berkaitan. Outcome yang berada pada indikator keempat dalam sebuah 

sistem pembelajaran merupakan kebermaknaan output di dalam sistem yang lebih 

luas atau sistem lain yang relevan. Di sisi lain, outcome dapat juga dimaknai 

sebagai hasil atau ukuran dari dampak output. Jika dikaitkan dengan contoh 

output di atas, outcome pembelajaran dapat digambarkan dengan seberapa jauh 

nilai atau prestasi belajar yang dicapai dalam pembelajaran tertentu memiliki 

makna atau dapat menopang keberhasilan pembelajaran lain yang relevan. 

Berkaitan dengan pembelajaran sebagai suatu sistem, proses pembelajaran 

sebagai Mulok di Jawa Tengah diperlukan apresiasi dari mantap dari berbagai 

pihak, terutama guru dan siswa yang menjadi pelaku sekaligus sasaran dalam 

pembelajaran bahasa Inggris. Salah satu upaya tersebut direalisasikan dengan 

pengembangan materi ajar bahasa Inggris yang berwawasan sosikultural. Dengan 

harapan, meski belajar bahasa asing namun nilai-nilai budaya lokal masih 

dikenalkan kepada siswa. Hal ini sejalan dengan kurikulum KTSP yang 

menyatakan bahwa Mulok harus dikembangkan dengan tanpa meningggalkan 

kearifan lokal di mana bahasa Inggris tersebut dipelajari.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian  

Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitiannya, penelitian ini dirancang 

dalam bentuk penelitian pengembangan (research and development atau R & D), 

yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan menghasilkan sebuah model, 

baik dalam bentuk perangkat keras (atau hardware) maupun perangkat lunak 

(software). Dalam penelitian ini model yang dihasilkan adalah “materi ajar bahasa 

Inggris SD sebagai mata pelajaran muatan lokal yang berwawasan sosiokultural”. 

Pengembangan materi ajar tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan 

pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar yang berwawasan sosiokultural. 

Proses penelitian pengembangan ini ditempuh melalui 10 langkah 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Borg dan Gall (1983:775-776), yakni (1) 

mengumpulkan informasi dan melakukan penelitian awal (research and 

information collecting), (2) perencanaan (planning), (3) mengembangkan format 

atau model (developing preliminary form of product), (4) mempersiapkan uji coba 

tes di lapangan (preliminary field testing), (5) melakukan revisi terhadap tes 

berdasarkan hasil uji coba di lapangan (main product revision), (6) melakukan tes 

di lapangan (main field testing) (7) melakukan revisi setelah mendapatkan 

masukan dari tes lapangan (operational product revisions), (8) melaksanakan tes 

uji coba model atau tes pembelajaran (operational field testing), (9) melakukan 



86 

 

 

revisi terakhir (final product revision), (10) menyampaikan laporan penelitian 

(dominition and implementation). 

Desain penelitian yang telah dikemukakan tersebut kemudian 

disederhanakan atas tiga tahap, yaitu (1) tahap eksplorasi, (2) tahap 

pengembangan prototipe, dan (3) tahap validasi model.  

 

3.2 Tahap Eksplorasi 

3..2.1 Subjek Penelitian 

 Berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas P dan K tingkat propinsi Jawa 

Tengah dan tingkat kabupaten/kota, diperoleh data bahwa sampai dengan  bulan 

Juni tahun 2007 terdapat 200 Sekolah Dasar  yang tersebar di 35 kota / kabupaten 

di Jawa Tengah yang sudah terdaftar memberikan mulok bahasa Inggris. 

Mengingat aspek sosiokultural yang unik dan hanya dimiliki oleh suatu daerah, 

maka 200 sekolah dasar tersebut dijadikan subjek penelitian dengan harapan dapat 

memberikan input yang sesuai dengan daerah masing-masing.   

Mengingat tahapan penelitian ini berbentuk studi eksploratif yang 

dimaksudkan secara umum bertujuan untuk memotret model materi ajar mulok 

bahasa Inggris yang digunakan oleh guru, peta kebutuhan pembelajaran muatan 

lokal bahasa Inggris, dan kondisi kemampuan bahasa Inggris dalam 

mengembangkan materi ajar mulok bahasa Inggris SD di Jawa Tengah. Secara 

khusus, penelitian pada tahap ini dilakukan untuk memperoleh informasi 

mendalam tentang: 
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1) jenis dan sumber materi ajar mulok bahasa Inggris yang digunakan oleh 

guru SD di Jawa Tengah, 

2) kualifikasi guru bahasa Inggris SD di Jawa Tengah, yang mencakup status, 

kedudukan, dan tingkat pendidikan, 

3) kondisi empirik kemampuan berbicara bahasa Inggris guru-guru bahasa 

Inggris di SD, 

4) kemampuan siswa SD setelah mendapatkan pembelajaran bahasa Inggris.  

 

3.2.2 Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan data pokok yang digunakan dalam penelitian. 

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk mendukung data primer. 

Sumber data primer diperoleh dari guru dan siswa. Data primer ini meliputi; (1) 

meteri ajar Bahasa Inggris yang digunakan guru, (2) kemampuan guru dalam 

mengembangkan materi ajar, (3) hasil belajar siswa dalam menyerap 

pembelajaran bahasa Inggris yang menggunakan materi ajar yang telah ada, (4) 

permasalahan pokok yang dihadapi guru dalam menerapkan materi ajar Bahasa 

Inggris yang telah ada, dan (5) saran atau masukan dari guru atau siswa tentang 

materi ajar yang digunakan dalam pembelajaran Bahasa Inggris. Sementara itu, 

data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang dapat mengungkap 

kemampuan siswa SD sebagai hasil pembelajaran bahasa Inggris sebagai muatan 

lokal Jawa Tengah, serta peta kebutuhan guru pembelajaran bahasa Inggris 

maupun pengembangan materi ajarnya.  
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3.2.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

angket dan wawancara. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer. 

Artinya, wawancara dan angket tersebut ditujukan kepada guru dan siswa. Angket 

dan wawancara yang ditujukan kepada guru dan siswa bertujuan untuk 

mengungkap: (1) materi ajar Bahasa Inggris yang digunakan guru, (2) 

kemampuan guru dalam mengembangkan materi ajar, (3) hasil belajar siswa 

dalam menyerap pembelajaran bahasa Inggris yang menggunakan materi ajar 

yang telah ada, (4) permasalahan pokok yang dihadapi guru dalam menerapkan 

materi ajar Bahasa Inggris yang telah ada, dan (5) saran atau masukan dari guru 

atau siswa tentang materi ajar yang digunakan dalam pembelajaran Bahasa 

Inggris. Guru yang dimaksud di sini adalah guru yang berspesifikasi S1 Bahasa 

Inggris yang dipilih secara purposif. Pemilihan ini diasumsikan bahwa lulusan S1 

bisa memberikan masukan lebih bermakna dan bermanfaat terhadap pembelajaran 

bahasa Inggris secara umum, termasuk di dalamnya materi ajarnya. Sementara itu, 

data sekunder diperoleh dengan memilih dokumen-dokumen yang terkait dengan 

topik penelitian. Dokumen-dokumen tersebut mencakup: (1) kebijakan sekolah 

terhadap Mulok Bahasa Inggris, (2) peta kebutuhan guru SD, dan (3) kompetensi 

akademis guru Bahasa Inggris SD yang meliputi: latar belakang pendidikan dan 

pelatihan Bahasa Inggris yang pernah diikuti. 

Adapun secara prosedur, setelah angket masuk ( dikirim oleh responden) 

dipilih beberapa guru yang berlatar belakang pendidikan bahasa Inggris (S1) yang 

masing-masing mewakili eks karesidenan, yaitu  SD Munding Bergas, SD 
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Batursari 7 Demak, (Semarang),  SDN 02 Pati, SDN 01 Kudus (Pati) , SDN 02 

Karanganyar, SDN 01 Jetis, Sukoharjo (Surakarta), SDN Menoreh Magelang 

SDN Purworejo, Temanggung, (Kedu), SD Mersi Purwokerto, SDN 01 Cilacap 

(Banyumas) dan  SD Pekunden, dan SDN Pegulon 2,  Kendal (Pekalongan). Tim 

wawancara dikirim untuk merekam hasil wawancara dalam VCD. Pertanyaan 

wawancara serupa dengan yang diberikan dalam angket, penekanan diberikan 

pada ketersediaan materi ajar, permasalahan pengembangan materi ajar, harapan-

harapan mereka tentang peningkatan PBM bahasa Inggris di SD di Jawa Tengah.  

Pertanyaan yang sederhana sekitar PBM juga diberikan kepada siswa dari sekolah 

tersebut.  

Wawancara dilakukan untuk melakukan cross check dari hasil angket yang 

di dapat dari respondent. Konfirmasi sekilas juga diberikan kepada para pejabat 

diknas baik tingkat propinsi Jawa Tengah maupun kabupaten kota, untuk tujuan 

yang sama.  

  

3.2.4 Model Analisis 

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan Analisis 

Interaktif. Menurut Milles & Huberman (1992:100), analisis interaktif ini 

merupakan analisis data melalui empat komponen analisis yang meliputi  reduksi 

data, sajian data, penarikan simpulan, dan verivikasi. Keempat komponen itu 

dilakukan secara simultan.  

Berikut ini dipaparkan alur kerja analisis data model interaktif Milles & 

Huberman. 
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 (Miles & Huberman dalam terjemahan Rohidi, 1992: 100) 

 

Gambar 5. Alur Kerja Analisis Interaktif oleh Milles & Huberman 
 

Dalam kaitannya dengan penelitian ini data-data yang terkumpul melalui 

(1) angket dari 200 guru Bahasa Inggris SD yang tersebar di 35 Kabupaten/Kota 

di seluruh Jawa Tengah, (2) wawancara dari 12 guru SD yang berlatar belakang 

Sarjana S1 Bahasa Inggris serta siswa kelas IV, V, dan VI yang diajar oleh 12 

guru tersebut. Kemudian data yang terkumpul selanjutnya dipilah-pilah untuk 

disajikan dan diambil simpulan dalam rangka merumuskan kerangka model materi 

ajar Bahasa Inggris SD yang akan dikembangkan. Agar kerangka model tersebut 

tepat pada sasaran, maka kerangka yang dirancang diverifikasikan dengan data 

yang telah dikumpulkan sebelumnya. 

 

3.2.5 Waktu penelitian 

Penelitian tahap pertama ini berlangsung selama kurang lebih dua bulan, 

yaitu bulan Juli dan Agustus 2007. Pada bulan Juli, kegiatan dalam penelitian ini 

diwujudkan dengan persiapan administrasi yang meliputi; proses perizinan di 

Diknas/Bappeda Propinsi Jawa Tengah, kemudian koordinasi dengan Diknas 

Penyajian Data 

Reduksi Data 

Pengumpulan 

Verifikasi /Simpulan 
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propinsi untuk menentukan sekolah-sekolah yang dipakai sampel dalam penelitian 

ini. Dalam hal ini diperoleh masukan untuk mengirim angket kepada 200 sekolah 

dasar yang sudah mempunyai izin pembelajaran mengajar Bahasa Inggris sebagai 

muatan lokal di sekolah masing-masing. Kegiatan tersebut memakan waktu 1 

bulan. Setelah diperoleh data melalui angket, kemudian dipilih 6 sekolah dasar 

dari 6 eks-karesidenan yang mempunyai guru Bahasa Inggris yang mempunyai 

latar belakang S1 beserta wakil siswa kelas IV, V, dan VI untuk diwawancarai. 

Kegiatan ini pun dilaksanakan dengan waktu 1 bulan. 

 

3.3  Pengembangan Draft Materi Ajar 

3.3.1 Bentuk Penelitian 

Tahap kedua ini berbentuk research of best practices, yaitu penelitian 

yang dilakukan untuk memperoleh model terbaik di antara model-model yang 

telah ada. Dalam penelitian ini model yang diharapkan adalah “materi ajar muatan 

lokal bahasa Inggris SD di Jawa Tengah yang berwawasan sosiokultural”. 

Maksudnya adalah bahwa materi ajar berbahasa  Inggris tersebut berisi topik-

topik tentang sosiokultural yang ada di Jawa Tengah.  

 

3.3.2 Sumber Data  

 Sumber data dari penelitian tahap ini adalah buku-buku materi yang sudah 

ada dan banyak digunakan di SD di Jawa Tengah. Selain itu, sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari angket dan hasil wawancara dengan 

guru maupun siswa. Data yang diperoleh tersebut adalah data mengenai buku-
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buku yang digunakan, termasuk di dalamnya mengenai kelebihan dan kelemahan 

dari masing-masing buku yang digunakan sebagai materi ajar muatan lokal 

Bahasa Inggris. Keperluan data ini dimaksudkan untuk mengembangkan prototipe 

model materi ajar bahasa Inggris yang berwawasan sosiokultural. 

 

3.3.3 Prosedur penelitian 

Untuk memperoleh model yang diharapkan, peneliti mengembangkan 

draft (bakal model) materi ajar yang langkahnya adalah sebagai berikut. Peneliti 

1) mengumpulkan beberapa materi ajar (masukan dari angket) tentang buku-

buku bahasa Inggris yang lazim digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris 

SD di Jawa Tengah, 

2) mengkaji materi-materi tersebut dengan cara mengidentifikasi kelebihan dan 

kelemahan masing-masing materi ajar dilihat dari relevansi substansi materi 

dengan kurikulum muatan lokal yang ada di dalamnya, 

3) memanfaatkan kelebihan atau hal-hal yang dianggap baik dari masing-masing 

materi pelatihan tersebut sebagai dasar untuk membuat draft materi ajar, 

4) menyusun draft materi ajar dengan mempertimbangkan (a) teori penyusun 

materi ajar yang baik, (b) hasil kajian dari materi ajar yang ada, dan (c) 

masukkan dari para responden baik melalui angket maupun wawancara, 

5) mereview dan merevisi draft materi ajar yang telah disusun. Review dilakukan 

dengan teknik small group discussion di antara peneliti dan praktisi 

pembelajaran Bahasa Inggris SD di Jawa Tengah.  Review difokuskan pada 

substansi materi dan bentuk materi ajar yang berwawasan sosiokultural. 
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3.3.4 Waktu dan tempat penelitian 

Penelitian tahap kedua ini, yang berbentuk pengembangan dratf materi 

ajar, memakan waktu selama dua bulan, yaitu bulan September dan Oktober 2007. 

Kegiatan ini lebih banyak dilakukan di kampus UNNES. Bulan I digunakan untuk 

menyusun dan sekaligus mendiskusikannya kepada praktisi pembelajaran bahasa 

Inggris SD, yakni para pakar pembelajaran bahasa Inggris dan guru SD. Bulan 

selanjutnya, kemudian digunakan untuk memperbaiki draft model materi ajar 

sebagaimana masukan yang diterima, sehingga materi ajar tersebut dapat siap 

diujicobakan. 

 

3.4 Uji Model  I 

3.4.1 Pendekatan Penelitian yang Digunakan 

Model yang dihasilkan pada tahap ini diberi nama Model  I, yang berisi 

model untuk kelas IV, V, dan VI masing-masing satu (1) bab  dibagi menjadi 

beberapa kegiatan.  Secara garis besar, pembagian dibagi menjadi empat tahap 

strategi pembelajaran, yakni; Building Knowledge of the Field, Modelling of Text, 

Joint Construction of Text dan yang terakhir Independent Construction of Text.  

Sesuai dengan porsi dari masing-masing tahap strategi pembelajaran, 

penyajian materi disertai dengan gambar-gambar yang tidak hanya berfungsi 

sebagai dekorasi dari materi, melainkan juga sebagai reinforcement atau 

penguatan dari tahapan pembelajaran.  
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 Pendekatan yang digunakan ialah deskriptif evaluatif, yang berarti setiap 

aktivitas atau bagian dari model materi ajar tersebut dideskripsikan secara jelas, 

kemudian dievaluasi, apa kekurangannya dan kelebihannya. 

 

3.4.2 Sumber Data 

 Sumber data diperoleh dari para praktisi (guru). Dalam penelitian ini guru 

yang diminta untuk memberikan komentar atau catatan mengenai Model I ini 

berjumlah 3 guru Bahasa Inggris SD yang dianggap mewakili prototipe sekolah 

dasar di Jawa Tengah. Adapun sekolah tersebut adalah SD Negeri 01 Sompok 

Semarang,  SD Islam Hj. Isriati, dan SD Katolik Theresiana. Komentar/saran 

tersebut mengacu pada kurikulum Bahasa Inggris SD di Jawa Tengah dan kriteria 

materi ajar yang baik.  

 

3.4.3  Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data pada tahap ini digunakan teknik rekam dan catat. 

Melalui teknik ini para praktisi pembelajaran bahasa Inggris (guru) dapat 

memberikan komentar terhadap Model I yang telah disusun.  

 

3.4.4 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

evaluatif. Artinya, data-data yang berupa komentar dan masukan dari para praktisi 

kemudian dievaluasi dengan teknik triangulasi. Harapannya materi ajar pada 

Model I yang diperoleh di samping memenuhi kebutuhan mengajar guru, dapat 
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mewakili kebutuhan siswa dalam menampung kehidupan sosiokultural di 

lingkungan sekitarnya.  

  

3.4.5 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian untuk uji coba Model I dilakukan secara serentak di tiga 

sekolah dasar di Semarang, yakni SDN 01 Sompok, SD Theresiana dan SDI Hj. 

Isriati. Penelitian ini dilakukan pada awal bulan November 2007 dengan waktu 1 

minggu. 

 

3.5 Uji Model  II 

Penelitian tahap II merupakan tahap penelitian yang diwujudkan dengan 

melaksanakan uji coba model I yang telah direvisi berdasarkan masukan dan 

komentar para praktisi. Uji coba ini dilakukan dengan dua cara, yaitu: action 

research dan experts judgements. Uji coba dengan cara action research dilakukan 

oleh guru Bahasa Inggris SD dari 3 sekolah dasar yang terdiri dari SD Negeri 01 

Sompok Semarang, SD Islam Hj. Isriati, dan SD Katolik Theresiana. Uji coba 

dengan cara ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 

siswa terhadap materi ajar yang telah dikembangkan (berdasarkan Model I). 

Sementara itu, uji model dengan cara experts judgments dilakukan oleh para pakar 

pembelajaran Bahasa Inggris SD dan penulisan buku ajar Bahasa Inggris SD. Di 

antara para pakar yang menjadi experts judgments adalah pertama,  Dr. Emalia 

Iragiliati, MPd, dosen bahasa Inggris di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas 

Negeri Malang. Di samping mengajar bahasa Inggris di program S1 dan S2 UM, 
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beliau juga aktif menulis buku ajar bahasa Inggris baik untuk tingkat SD, SMP 

dan SMA. (daftar komentar dan CV terlampir) 

 Kedua disampaikan oleh Christina Janney, seorang warga Negara 

Amerika (English Language Fellow) yang diperbantukan untuk mengajar di 

jurusan bahasa Inggris UNNES. Christina Janney mempunyai latar pendidikan 

Master of Arts dalam TESOL dari Wheaton College, Wheaton, IL tahun 2005, 

dan Bachelor or Arts th. 2002 dari The College of William and Mary, 

Williamsburg, VA.  (komentar dan CV terlampir). Tujuan diadakannya expert 

judgments  ini ialah agar materi ajar yang telah dirancang (Model 1) menjadi lebih 

berterima.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Penelitian mengenai pengembangan model materi ajar muatan lokal 

bahasa Inggris sekolah dasar di Jawa Tengah yang berwawasan sosiokultural 

merupakan suatu kajian yang menghasilkan model materi ajar yang siap 

digunakan dalam proses pembelajaran bahasa Inggris di tingkat sekolah dasar. 

Model materi ajar tersebut dikembangkan dengan mengacu pada kebutuhan guru 

dalam pembelajaran bahasa Inggris sebagai mata pelajaran muatan lokal di Jawa 

Tengah. Model materi ajar yang telah digunakan sebagaimana tersebar di pasaran 

kemudian dianalisis untuk dicari kelemahan dan kelebihannya. Kelebihan dan 

kelemahan yang ditemukan dalam buku-buku tersebut akan digunakan sebagai 

masukan pada pengembangan model materi ajar yang dirancang. Meskipun 

demikian, pengembangan model materi ajar tersebut juga didasarkan pula pada 

teori-teori yang relevan dalam pengembangan materi ajar. 

 Upaya yang dilakukan tersebut memberikan gambaran bahwa 

pengembangan model materi ajar dirancang tidak serta merta disusun menjadi 

materi ajar yang asal jadi. Untuk itu, upaya penyelarasan materi ajar yang dibuat 

berdasarkan kebutuhan guru dan landasan teoretis akan memberikan peluang yang 

lebih komprehensif dalam menciptakan materi ajar yang berkualitas dan berdaya 

guna dalam pembelajaran bahasa Inggris di tingkat sekolah dasar. Rancangan 

model materi ajar yang dikembangkan ini disusun dengan tiga tahap, yakni (1) 
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tahap eksplorasi, (2) tahap pengembangan prototipe materi ajar, dan (3) tahap 

validasi model. Tahap-tahap tersebut lebih lanjut dipaparkan pada bagian berikut. 

 

4.1 Model Materi Ajar Mulok Bahasa Inggris yang Digunakan Guru SD 

Masalah penting yang sering dihadapi guru dalam kegiatan pembelajaran 

adalah memilih atau menentukan materi pembelajaran atau bahan ajar yang tepat 

dalam rangka membantu siswa mencapai kompetensi. Hal ini disebabkan oleh 

kenyataan bahwa dalam kurikulum atau silabus, materi ajar hanya dituliskan 

secara garis besar dalam bentuk “materi pokok”. Tugas guru adalah untuk 

menjabarkan materi pokok tersebut menjadi materi ajar yang lengkap (Lihat pada 

Dirjen Dikdasmen Depdiknas 2006 dalam Pedoman Memilih dan Menyusun 

Bahan Ajar). Selain itu, bagaimana cara memanfaatkan materi ajar juga 

merupakan masalah. Pemanfaatan yang dimaksud adalah bagaimana cara 

mengajarkannya ditinjau dari pihak guru, dan cara mempelajarinya ditinjau dari 

pihak siswa. 

Berkenaan dengan pemilihan materi ajar ini, secara umum masalah 

dimaksud meliputi cara penentuan jenis materi, kedalaman, ruang lingkup, urutan 

penyajian, perlakuan (treatment) terhadap materi pembelajaran, dsb. Masalah lain 

yang berkenaan dengan materi ajar adalah memilih sumber di mana materi ajar itu 

didapatkan/dikembangkan. Ada kecenderungan sumber materi ajar dititikberatkan 

pada buku ajar saja. Padahal banyak sumber materi ajar selain buku yang dapat 

digunakan. Namun karena keterbatasan fasilitas di sekolah guru jarang bisa 

menggunakan surat kabar, majalah, dan bahkan VCD interaktif yang menuntut 
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penggunaan alat-alat elektronik yang belum tentu bisa disediakan di sekolah 

tersebut (Richard 2002). Di samping itu 

Selain itu, termasuk masalah yang sering dihadapi guru berkenaan dengan 

pengembangan materi ajar, yang menjadi tuntutan dalam KTSP, adalah guru 

memberikan materi/bahan ajar terlalu luas atau terlalu sedikit, terlalu mendalam 

atau terlalu dangkal, urutan penyajian yang tidak tepat, dan jenis materi ajar yang 

tidak sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai oleh siswa. Akibatnya, hasil 

dari pembelajaran yang dilakukan menjadi melenceng dari kurikulum yang telah 

ditetapkan. Imbasnya dalam pembelajaran ke jenjang (kelas berikutnya) siswa 

mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Bisa juga siswa merasa 

patah semangat dalam mengikuti pembelajaran yang dikemas oleh guru mereka 

dengan seakan-akan menjadi pembelajaran yang menyulitkan dan menyeramkan. 

Ini tidak sesuai dengan konsep pembelajaran bahasa Inggris untuk anak yang 

mengedepankan pada teknik bermain untuk belajar (Richard 2002). 

Di sisi lain perlu disadari pula bahwa pengembangan kurikulum yang 

berlandaskan pada penguasaan standar kompetensi, berpusat pada kebutuhan 

siswa, dan berpihak pada kebutuhan daerah berimplikasi terhadap metode  

pengembangan materi ajar yang digunakan sebagai sumber belajar dan pemandu 

kegiatan siswa, baik di kelas maupun di rumah. Artinya, karakteristik 

pengembangan kurikulum yang demikian meniscayakan penyediaan materi ajar 

yang representatif. Pentingnya materi ajar yang diwujudkan dalam bentuk buku 

(modul) diharapkan mampu memainkan peran utama dalam pembelajaran bahasa 
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di kelas pada semua jenjang pendidikan, baik negeri maupun swasta, sekolah 

dasar/ menengah maupun perguruan tinggi, di seluruh dunia (Lamie 1999: 1).  

Melalui penyebaran angket serta wawancara, diperoleh  keterangan bahwa 

materi ajar yang telah dikembangkan oleh guru selama ini masih berupa materi 

pembelajaran yang bersifat parsial. Padahal pembelajaran bahasa yang paling 

efektif, untuk saat ini, adalah pembelajaran dengan pendekatan integratif. Menurut 

hasil penelitian Beane (1997) menunjukkan adanya sejumlah faktor pemicu 

mengemukan gagasan  integrasi.  

a. Tumbuhnya dukungan terhadap penataan kurikulum yang melibatkan aplikasi 

pengetahuan daripada hanya sekedar hapalan atau akumulasi.  

b. Minat terhadap gagasan baru  tentang cara kerja otak dalam belajar. Menurut 

riset, otak memproses informasi melalui pola dan hubungan dengan suatu 

penekanan pada koherensi daripada fragmentasi. Dengan demikian, semakin 

utuh pengetahuan, semakin kompatibel dengan otak, dan kian lebih mudah 

diakses dalam belajar.  

c. Pengetahuan itu tidak pasti (fixed), juga tidak universal. Pengetahuan itu 

dibangun secara sosial (socially constructed). 

d. Pemeliharaan minat yang serius terhadap gagasan pendidikan progresif. 

Termasuk kelompok ini  adalah para pembela ‘whole learning’, seperti  whole 

language, pengajaran unit, kurikulum tematik, serta metode yang berpusat 

pada problem dan projek.  
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Sementara itu, hasil kajian Fogarty (1991), Gavelek, dkk. (2000),  serta 

Charbonneau dan Reider (1995) mengungkapkan bahwa munculnya pemikiran 

tentang pendekatan integratif dipicu oleh sejumlah persoalan pendidikan yang 

perlu segera diatasi.  

a. Kegiatan pendidikan harus bersifat otentik, yakni terkait dengan tugas-tugas 

dalam kehidupan nyata, bukan semata-mata untuk kegiatan persekolahan.  

b. Kegiatan pendidikan harus bermakna, yaitu pengetahuan atau informasi yang 

dipelajari siswa disajikan dalam sebuah konteks, tidak isolatif.  

c. Pemecahan persoalan kehidupan nyata hanya dapat dilakukan dengan baik 

melalui penguasaan pengetahuan yang komprehensif dan lintas disiplin.  

d. Kegiatan pendidikan harus efisien dengan menawarkan daya cakup kurikulum 

yang lebih luas.  

e. Layanan pendidikan diperuntukkan bagi kepentingan peserta didik. Oleh 

karena itu, penyediaan kegiatan pendidikan harus berorientasi pada kebu-

tuhan siswa. 

 

Bangkitnya perhatian orang terhadap pendekatan integratif, menyemarakkan 

pelabelan pendekatan tersebut dengan peristilahan yang beraneka.  Pada tahun 

1990-an hingga sekarang, istilah yang digunakan dan dikaitkan dengan integrasi 

di antaranya: thematic unit oleh Betty Shoemaker (1991); integrated day, 

interdisciplinary, dan  multidisciplinary yang sebenarnya berbasis mata pelajaran 

atau subject-based oleh Jacob, (1989), Fogarty (1991), dan Krogh (1990). Mereka 

beranggapan bahwa konsep kurikulum integrasi secara historis merupakan 
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representasi dari  transdisciplinary, supradisciplinary, dan whole-language 

approach  yang memadukan pembelajaran bahasa dengan berbagai disiplin lain 

(Pearson, 1989; Hiebert & Fisher, 1990; Routmann, 1991; Zemelman, Daniels, & 

Hyde, 1993).  

Namun, apa pun istilah yang digunakan, Gavelek, dkk. (2000) menyatakan 

bahwa ketika diterapkan dalam kurikulum dan pembelajaran bahasa, konsep 

pendekatan integratif memiliki tiga tipe.  Ketiga tipe itu ialah sebagai berikut. 

a. Tipe kurikulum keterampilan berbahasa integratif, yang merujuk pada 

penerpaduan pelbagai aspek dalam pelajaran bahasa dan sastra sebagai suatu 

kesatuan yang utuh dan bermakna. 

b. Tipe kurikulum integratif, yang mengacu pada pengintegrasian pelajaran 

bahasa melalui pengaitan atau pencampuran berbagai disiplin ilmu yang 

dilakukan melalui keterampilan, konsep, dan sikap yang saling terhubung.  

c. Tipe integrasi di dalam dan di luar sekolah, (integration in and out of school), 

yang menunjuk pada penekanan kegiatan belajar secara lintas konteks (seperti 

rumah, sekolah, masyarakat, dan pekerjaan). Tipe integrasi ini mengandung 

pemaduan lintas proses berbahasa atau pelajaran sekolah yang terjadi di dalam 

dan di luar kelas sekolah itu sendiri. 

 

Pelbagai aktivitas belajar pada semua tipe integratif tersebut  dihubungkan 

oleh sebuah tema. Tema merupakan payung keterpaduan dari pelbagai kegiatan 

belajar sehingga satu sama lain memiliki keterkaitan yang erat. Sebagai sebuah 

jembatan antarkegiatan belajar, tema dapat berupa masalah, kasus, wacana, karya 
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sastra, atau proyek. Penggunaan tema yang sangat menonjol  dalam pendekatan 

integratif ini mengakibatkan pendekatan ini kerap disebut juga sebagai 

Pendekatan Tematik. 

Secara singkat, ketiga tipe pendekatan integrasi dalam bahasa tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berkaitan dengan hal tersebut pengembangan materi ajar yang telah 

dikembangkan oleh guru diwujudkan dalam bentuk dialog langsung dengan 

bahasa sederhana, teks, tanya jawab, sering membaca dan menirukan, reading and 

tenses, praktik percakapan langsung, perkenalan diri dan keluarga, percakapan 

sehari-hari yang sederhana, percakapan bebas, menyanyi, presentasi, demonstrasi, 

menirukan ucapan guru, membaca kalimat, menyimak suara kaset yang sesuai 

INTEGRASI PIKIRAN DAN PERBUATAN

Integrasi Keterampilan Kurikulum 

Fokus Fokus Interdisipli Integrasi 

Integrasi di dalam dan di luar 

Lintas Lintas 

Gambar 6. Tipe-tipe Pendekatan Integratif  
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dengan kemampuan yang ada, membuat dan melakukan percakapan dengan tema 

yang diajarkan, memberi tugas siswa untuk melakukan percakapan dari yang 

sederhana menuju percakapan yang lebih rumit, introduction, greeting and 

parting, hobbies, telling time, greeting and parting, games, family, proffesion, 

order and request, memorizing  new vocabularies, guessing the picture, daily 

activities, conversation, vocabulary learning, telling story, anak berlatih 

percakapan-percakapan dan tanya jawab sesama teman.  

Lebih khusus pada materi untuk speaking, guru baru mengembangkan 

materi ajar dalam hal bahan untuk tanya jawab, dialog dan percakapan dengan 

bahasa sederhana, dan audio visual sebagai contoh percakapan bahasa Inggris 

yang baik, serta drilling pengucapan kosa kata bahasa Inggris yang benar, dan 

menyanyi.  

Materi yang dikembangkan guru untuk kompetensi reading adalah guru 

membaca cerita siswa menirukan, mencari kata-kata sulit, menceritakan kembali 

dengan kalimat sendiri, membaca buku-buku cerita anak-anak, cerita legenda, 

cerita lucu yang digemari anak, bacaan-bacaan teks sederhana, cerita bergambar, 

dan sebagainya.  

Materi yang dikembangkan guru untuk pengembangan kompetensi writing 

adalah latihan menuliskan nama-nama benda di sekitar, anggota tubuh, dan 

keluarga, menulis kalimat sederhana, menulis paragraf, menulis cerita yang 

pernah dibaca atau didengarkan dengan bahasa sendiri, membuat karangan 

pengalaman pribadi, dan sebagainya. 
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Sementara itu, materi ajar yang bersifat utuh dalam bentuk buku 

diwujudkan dengan pemanfaatan materi ajar yang sudah dipublikasikan di 

pasaran. Pemerolehannya dilakukan dengan cara membeli sendiri, baik dengan 

dana dari sekolah, dana pribadi guru, atau membebankan kepada siswa dalam 

menyediakan buku-buku ajar yang telah ditentukan oleh guru sebelumnya. 

Terkadang banyak guru pun melakukan ’pemaksaan’ terhadap siswa SD untuk 

memiliki materi ajar. 

Di antara buku-buku yang biasa digunakan oleh guru meliputi; buku yang 

diterbitkan oleh penerbit Yudistira: Start and Go With English, Start with English 

and Grow with English dari Erlangga Mukarto, Start With English (Drs. 

Himawan) PT. Erlangga, Mulok bahasa Inggris Departemen Pendidikan di 

Kabupaten , English Vocubulary and Sentences for Elemantary School Kuwat, 

Muatan lokal Bahasa Inggris SD Kabupaten, LKS Kartika, LKS Fokus 

Sindhunata, LKS Cemara, PT. Surakarta, LKS bahasa Inggris penerbit Erlangga. 

Learning by Doing (Grafindo), Bahasa Inggris Pakem, Kreatif Berbahsa Inggris 

Dra. Ryryn Purwanti, M.B.A "Sahabat" Kelas 1 , Longman Malaysia & Kls IV-VI 

Kanwil Depag, Kaset dan media praktek di lingkungan sekitar. Get Ready For 

Beginners Oleh Tim Bina Karya Guru, Penerbit : Erlangga. Kamus 1750 kata 

Intan Pariwara, Fokus, Sindhunata, English to School,Tim Bahasa Inggris, Balai 

Pustaka. English for Elementary School, Tim Dinas Pendidikan. English lesson, 

Aneka Ilmu. English for Elemantary School : Intan Pariwana. Bahas Inggris, 

Umiyeti, Intan Pariwara. 
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Buku-buku yang disebutkan di atas dalam proses pembelajaran tentu 

membutuhkan buku pelengkap/pendamping. materi ajar yang tidak cukup dengan 

satu buku. Untuk itu, melalui pengembangan materi ajar yang berwawasan 

sosiokultural pembelajaran bahasa Inggris mudah diserap. Pentingnya buku 

pegangan yang lain sebagai sumber pembanding dengan buku pegangan 

utamanya. Belum dikuti dengan sikap guru untuk memiliki buku pegangan lain (: 

selain buku paket atau buku ajar dan LKS). Meskipun pengembangan materi ajar 

ada yang telah melakukan, tapi guru tidak memproduksi sendiri, melainkan hanya 

memanfaatkan produk yang telah ada. Seperti guru menyediakan media ajar VCD, 

kaset, alat peraga, kamus bahasa Inggris, kamus bergambar, komik, 

knowlegedment, translator, kartu, kosakata, kamus teks bergambar, kamus anak-

anak, story book, grammar for kids, dan buku-buku bacaan yang terkait dengan 

teks.  

Mengenai pengadaan materi ajar sebagai penunjang pembelajaran bahasa 

Inggris di mata guru memiliki pandangan yang bervariasi. Guru yang mengaku 

telah memadai dan telah cukup dengan ketersediaan buku dan materi ajar bahasa 

Inggris di SD sebanyak 3%. Selebihnya sebanyak 97% guru mengaku masih 

belum cukup karena belum ada standar yang jelas dan kurangnya daya 

kreativitas guru untuk membuat dan menyediakan sendiri materi ajar bahasa 

Inggris. Ini menunjukkan bahwa guru belum mampu membuat atau merancang 

materi ajar pembelajaran bahasa Inggris. Meski pengadaan materi ajar ini penting, 

tetapi guru masih kesulitan mengembangkan model materi ajar. Mereka 

menganggap bahwa dengan membeli materi ajar yang telah tersedia di pasaran 
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masalah materi pembelajaran bahasa Inggris dapat diatasi. Padahal kedalaman isi 

yang dikembangkan dalam materi ajar di pasaran belum tentu sesuai dengan  

kebutuhan sekolah dan kurikulum Mulok Jawa Tengah. Untuk itu, masih 

diperlukan materi ajar yang berwawasan  lingkungan sosiokultural di  Jawa 

Tengah. 

 Selain itu, dari hasil penelitian juga didapatkan bahwa 11% responden 

yang mengaku hasil pembelajaran sekarang ini telah mencapai  standar 

kompetensi  dan kompetensi dasar selebihnya (89%) responden mengaku belum 

dan tidak mencapai  standar kompetensi  dan kompetensi dasar. Umumnya 

mereka beralasan proses pembelajaran yang ada belum optimal karena beberapa 

permasalahan antara lain: sarana dan prasarana belajar mengajar belum memadai, 

mahalnya fasilitas dan media belajar seperti audiovisual. Permasalahan terakhir 

masih menjadi kendala utama dalam pembelajaran bahasa Inggris di sekolah 

dasar. 

Sehubungan dengan pelbagai permasalahan yang ditemui, perlu disusun 

model materi ajar yang mampu memberikan inspirasi bagi praktisi pembelajaran 

bahasa Inggris dalam merancang materi ajar. Dalam model tersebut juga 

mencakup rambu-rambu dalam pemanfaatan bahan ajar untuk membantu guru 

agar merancang materi ajar serta dapat memanfaatkannya dengan tepat. Selain itu, 

model yang dirancang juga memberikan konsep dan prinsip pemilihan materi ajar, 

penentuan cakupan, urutan, kriteria dan langkah-langkah (model) pemanfaatan 

materi ajar.  
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Di dalam merancang materi ajar bahasa Inggris sangat bergantung pula 

pada penggunaan beberapa pendekatan. Di antara pendekatan yang digunakan 

dalam menyusun materi ajar, yaitu pendekatan kurikuler, pendekatan kebahasaan, 

dan pendekatan pembelajaran. Pertama, penyusunan materi ajar secara kurikuler 

mestilah mengacu kepada kurikulum. Latar belakang kurikulum, orientasi 

kurikulum, tujuan kurikuler, dan keempat keterampilan berbahasa: mendengarkan, 

berbicara, membaca, dan menulis serta unsur kebudayaan yang diamanatkan 

dalam kurikulum hendaknya tercermin dalam materi ajar, sehingga tidak 

membingungkan guru dalam penggunaannya.  

Kedua, pendekatan kebahasaan dalam penyusunan materi ajar mengacu 

kepada teori-teori bahasa yang mendasari dan melatarbelakangi PBM bahasa 

Inggris di kelas, terutama yang berkenaan dengan komunikasi dengan bahasa lisan 

dan tertulis, yang berisi empat unsur keterampilan berbahasa: mendengarkan, 

berbicara, membaca, dan menulis, termasuk tatabahasa, budaya, serta sastra. 

Ketiga, pendekatan pembelajaran dalam hal buku teks mengacu kepada teori-teori 

psikologi dan perkembangan kejiwaan anak yang kemudian dikenal dengan 

psikolinguistik, yang terkait erat dengan pembelajaran bahasa dan dapat 

mendukung keberhasilan belajar. Dalam pendekatan ini disentuh beberapa 

masalah, di antaranya: a) posisi bahasa dalam struktur otak manusia; b) prinsip-

prinsip psikologi yang berkenaan dengan motivasi, kognisi, inteligensi dan emosi; 

c) pemerolehan bahasa; dan d) teori-teori pembelajaran dalam rangka 

meningkatkan pencapaian hasil pembelajaran bahasa. Ini disebabkan kepelikan 

dan kerumitan proses pembelajaran bahasa dalam otak dan sistem syaraf manusia. 
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4.2 Deskripsi Peta Kebutuhan Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Inggris 

di SD Jawa Tengah  

Pembicaraan tentang kebutuhan pembelajaran muatan lokal bahasa Inggris 

SD tidak akan terlepas dari perkembangan kebijakan kebijakan yang dilakukan 

oleh pihak sekolah dalam melaksanakan proses pembelajaran bahasa Inggris di 

sekolah. Mengenai kebijakan ini, sekolah memberikan tanggapan terhadap 

perlakukan pembelajaran bahasa Inggris sebagai Mulok sangat bervariasi. 

Keragaman penentuan kebijakan tersebut diwujudkan dari kebijakan yang 

mengatur tentang tingkat kelas dimulainya pembelajaran bahasa Inggris, tahun 

dimulainya pembelajaran bahasa Inggris, banyaknya jam pelajaran bahasa Inggris, 

dan kebijakan mengenai guru yang memberikan mata pelajaran bahasa Inggris  

Dari 200 sekolah tempat responden mengajar bahasa Inggris, ditemukan 

bahwa pelajaran bahasa Inggris mulai diajarkan pada Kelas I, kelas II, kelas IV 

dan kelas V. Tabel 5 berikut ini memberikan keterangan persentasenya. 

Tabel 5. Persentase kelas dimulainya pembelajaran Bahasa Inggris 

 Frekuensi Persentase 

BELUM 6 3 % 

I 56 28 % 

II 35 17,5 % 

IV 95 47,5 % 

V 8 4 % 

Total 200 100 % 
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Pelajaran bahasa Inggris yang dimulai di kelas IV mencapai 47,5% atau 

sebanyak 95 sekolah, yang dimulai di kelas I mencapai 28% atau sebanyak 56 

sekolah, yang dimulai di kelas II mencapai 17,5% atau sebanyak 35 sekolah, dan 

yang dimulai diajarkan di kelas V mencapai 4% atau sebanyak 8 sekolah. Dari 

tabel di atas diperoleh juga sejumlah sekolah yang belum memberikan pelajaran 

bahasa Inggris, yaitu sebanyak 6 sekolah atau mencapai angka 3%. 

Kebijakan sekolah mengenai tahun dimulainya pelajaran bahasa Inggris 

juga ditemukan bervariasi. Pelajaran bahasa Inggris mulai diajarkan di Sekolah 

Dasar pada tahun 2003, namun demikian ada sebagian sekolah yang sudah 

mengajarkan bahasa Inggris sejak tahun 1993, dan ada sekolah yang baru 

memulai mengajarkan bahasa Inggris pada tahun 2005, lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 6. Persentase tahun dimulainya pembelajaran  Bahasa Inggris sebagai 

Muatan Lokal 

Tahun Mulai Frekuensi Persentase 

1993 2 1 % 

1994 2 1 % 

1996 9 4,5 % 

1997 7 3,5 % 

1998 5 2,5 % 

1999 10 5 % 

2000 20 10 % 

2001 16 8 % 
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2002 13 6,5 % 

2003 71 35,5 % 

2004 27 13,5 % 

2005 12 6 % 

Total 194 97 % 

 

Tabel di atas memberikan keterangan bahwa dari 194 sekolah asal 

responden, sekolah yang membuat kebijakan untuk melaksanakan pengajaran 

bahasa Inggris di sekolahnya dimulai tahun 2003 terdapat sebanyak 71 sekolah 

atau mencapai 35,5%, yang melaksanakan sebelum tahun 2000 sebanyak 37 

sekolah atau mencapai 17,5%, yang dilaksanakan tahun 2000 sampai dengan 

tahun 2002 sebanyak 49 sekolah atau mencapai 24,5%, dan selebihnya mulai 

melaksanakan tahun 2004 dan 2005 sebanyak 39 sekolah atau mencapai 14,5%. 

Kebijakan sekolah mengenai banyaknya jam pelajaran bahasa Inggris juga 

bervariasi. Pelajaran bahasa Inggris rata-rata hanya diajarkan 2 jam pelajaran 

perminggu. Beberapa sekolah memberikan jam tambahan dengan jam pelajaran 

ekstra senilai 12 bahkan 13 jam perminggu, namun demikian ada juga yang hanya 

memberikannya satu jam per minggu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 7. Persentase banyaknya Jam Pelajaran per minggu 

Jam pelajaran per minggu Frekuensi Persentase 

1 16 8 % 

2 145 72,5 % 
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3 6 3 % 

6 6 3 % 

7 2 1 % 

8 6 3 % 

10 1 0,5 % 

12 10 5 % 

13 2 1 % 

Total 194 97 % 

 

 Dari tabel di atas terlihat bahwa, sekolah yang memberikan kebijakan jam 

pelajaran bahasa Inggris sebanyak 2 jam per minggu sebanyak 145 sekolah atau 

mencapai angka 72,5%. Sekolah yang hanya memberikan kebijakan satu jam per 

minggu sebanyak 16 sekolah atau mencapai 8%. Sekolah yang memberikan lebih 

dari 2 jam per minggu sebanyak 33 sekolah atau mencapai 19,5%. 

Kebijakan sekolah mengenai guru yang memberikan mata pelajaran 

bahasa Inggris, dari 194 responden diperoleh keterangan bahwa sebanyak 75.5%, 

mata pelajaran bahasa Inggris diberikan oleh guru bidang studi bahasa Inggris. 

Sedangkan sebanyak 21,5% mata pelajaran bahasa Inggris diberikan oleh guru 

kelas. Secara umum, mata pelajaran bahasa Inggris diberikan oleh guru yang 

mengampu bidang studi bahasa Inggris. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 

Tabel 8. Persentase guru yang memberikan mata pelajaran bahasa Inggris 

Jenis Guru Frekuensi Persentase 
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Guru Kelas 43 21,5 

Guru Bid Studi 151 75,5 

Total 194 97,0 

 

Dari tabel di atas, mata pelajaran bahasa Inggris lebih banyak diberikan 

oleh guru bidang studi, termasuk bukan bidang studi bahasa Inggris dibandingkan 

dengan guru kelas. Karena itu, dapat dimaklumi bila guru mendapat kesulitan 

dalam mengembangkan materi, khususnya yang berhubungan dengan keadaan 

sosiokultural di sekitarnya. Banyak jawaban dari angket yang menyarankan 

dimasukkannya masalah sosiokultural, dari hal nama tokoh, benda-benda, 

permainan, peristiwa budaya dan cerita-cerita rakyat. 

 

4.3 Kondisi Kemampuan Guru SD dalam Mengembangkan Model Materi 

Ajar Mulok  Bahasa Inggris  

Penerapan kurikulum dalam praktik pembelajaran bahasa Inggris 

menggunakan kurikulum muatan lokal dari Dinas Pendidikan Propinsi Jawa 

Tengah, kurikulum sesuai KBK 2004. Namun ada pula yang bersikap fleksibel 

dengan melakukan penyesuaian dengan tema yang diajarkan, kemudian ada yang 

mengaku berorientasi pada kurikulum namun menggunakan metode dan teknik 

lain belum sesuai dengan kemampuan dan kondisi sosiokultural siswa. Umumnya 

pembelajaran dilakukan secara klasikal, namun ada juga yang menerapkan one by 

one to practise dan diajarkan sesuai dengan buku sumber yang ada. Terdapat guru 

yang melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris secara inisiatif dan tidak 
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berpedoman pada kurikulum apapun. Hal tersebut terjadi karena guru yang 

bersangkutan tidak memiliki pemahaman yang baik terhadap kurikulum. Sebagian 

besar menyatakan kebingungannya dalam memilih kurikulum yang sesuai di 

antara beberapa pilihan kurikulum yang ada. Selain itu, adanya anggapan bahwa 

bahasa Inggris adalah muatan lokal yang tidak perlu ada standarisasinya, turut 

mempengaruhi penerapan kurikulum dalam praktik pengajaran bahasa Inggris. 

Namun demikian upaya untuk menerapkan kurikulum muatan lokal tetap 

dilakukan, meskipun dengan tetap melakukan penyesuaian-penyesuaian yang 

dianggap tepat dengan situasi dan kondisi peserta didik di setiap sekolah.  

Berkaitan dengan materi ajar yang digunakan, penelitian yang ditujukan 

kepada 200 guru SD ini diperoleh kondisi kemampuan guru SD dalam 

mengembangkan model materi ajar Mulok bahasa Inggris masih dikatakan 

memprihatinkan. Kondisi ini dapat dilihat dari kemampuan guru, status guru, 

tingkat pendidikan, pelatihan bahasa Inggris yang diikuti menunjukkan capaian 

persetase yang minim. Dilihat dari status guru, sebagian besar guru yang berstatus 

sebagai guru muatan lokal bahasa Inggris berjumlah sedikit, sebagian besar 

berstatus guru kelas. Tingkat pendidikan guru yang paling banyak adalah S1, 

tetapi konsentrasi bidang studi yang dipilih non bahasa Inggris. Untuk itu, 

kemampuan guru dalam mengembangkan materi ajarnya masih mengalami 

kesulitan. Di sisi lain, minimnya pelatihahn yang diikuti oleh guru menjadikan 

guru menjadi kurang asupan ilmu pengetahuan dalam mengembangkan diri dalam 

mengembangkan materi ajar bahasa Inggris yang masih dirasa oleh siswa sebagai 

mata pelajaran yang asing di telinga anak. Untuk lebih jelas mengenai gambaran 
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kondisi guru bahasa Inggris di Jawa Tengah, berikut ini dipaparkan hasil 

penelitiannya. 

 

4.3.1 Status Guru SD 

Guru merupakan elemen penting dalam melakukan pengembangan materi 

ajar yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris di SD sebagai mata 

pelajaran Mulok. Di antara jumlah guru yang dimiliki oleh  tiap-tiap SD, guru satu 

dengan lain memiliki tuntutan tugas dan kewajiban yang berbeda-beda. Meski 

tugas dan kewajiban guru secara garis besar dapat dikatakan sama, tetapi tugas 

dan kewajiban dapat berbeda bila status guru di suatu SD berbeda pula.  

Perbedaan ini memberikan maksud agar rasa tanggung jawab guru 

terhadap keberhasilan mendidik anak dapat dicapai. Dengan demikian, status guru 

memiliki pengaruh juga dalam memberikan pelayanan pembelajaran di kelas. Dari 

200 responden yang ada, terdapat 145 orang berstatus guru kelas dan 55 orang 

berstatus guru muatan lokal bahasa Inggris. Dengan demikian persentase 

responden menurut status guru adalah 72,5% responden berstatus sebagai guru 

kelas dan sebanyak 27,5% berstatus sebagai guru muatan lokal bahasa Inggris. 

Dari hasil perhitungan di atas, diperoleh tabel persentase responden menurut 

status guru berikut ini. 

 

 Tabel 9. Persentase responden menurut status guru 

Status Guru Frekuensi Persentase 

Guru Kelas 145 72,5 % 
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Guru B. Inggris 55 27,5 % 

Total 200 100 % 

 

Tabel persentase di atas menunjukkan keterangan bahwa hanya ada 55 

orang guru yang berstatus guru muatan lokal atau hanya sekitar 27,5% dari 

keseluruhan responden yang berjumlah 200 orang. Dari hasil persentase ini dapat 

disimpulkan bahwa jumlah guru muatan lokal bahasa Inggris masih sangat kecil 

dibandingkan jumlah guru kelas yang mengajar bahasa Inggris. 

 

4.3.2 Tingkat Pendidikan Responden 

Identitas responden yang berkaitan dengan tingkat pendidikan terakhir 

guru, menunjukan bahwa dari 200 responden, pendidikan terakhir yang ditempuh 

meliputi Sarjana Strata 2 (S2), Sarjana Strata 1 (S1), Diploma 3 (D3), Diploma 2 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar (D2 PGSD), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 

(SLTA). 

Guru yang berpendidikan S2 berjumlah 2 orang, guru yang berpendidikan 

S1 berjumlah 104 orang, guru yang berpendidikan D3 berjumlah 22 orang, guru 

yang berpendidikan D2 PGSD berjumlah 52 orang, dan guru yang berpendidikan 

SLTA berjumlah 20 orang. Kemudian dari data di atas, diperoleh tabel persentase 

responden menurut tingkat pendidikan berikut ini. 
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Tabel 10. Persentase responden menurut tingkat pendidikan. 

Pendidikan. 

 

Frekuensi Persentase 

SLTA 20 10 % 

D2 52 26 % 

D3 22 11 % 

S1 104 52 % 

S2 2 1 % 

Total 200 100 % 

  

Dari tabel di atas terlihat bahwa responden umumnya berpendidikan 

Sarjana S1 yaitu sebanyak 104 orang atau sebesar 52%, responden yang 

berpendidikan D2 PGSD sebanyak 52 orang atau sebesar 26%, responden yang 

berpendidikan D3 sebanyak 22 orang atau sebesar 11%, responden yang 

berpendidikan SLTA sebanyak 20 orang atau sebesar 10%, dan responden yang 

berpendidikan S2 sebanyak 2 orang atau sebesar 1%. 

 Namun demikian, dari tingkat pendidikan yang ditempuh responden, 

sebagian besar bidang ilmu yang ditekuni adalah non bahasa Inggris. Seperti yang 

terlihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 11. Persentase responden menurut bidang ilmunya 

Bidang Ilmu Frekuensi Persentase 

B. Inggris 56 28 % 

Non B. Inggris 144 72 % 

Total 200 100 % 
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Tabel di atas memberikan keterangan bahwa dari 200 orang responden, 

yang berpendidikan bahasa Inggris hanya berjumlah 56 orang atau sebesar 28%, 

sedangkan responden yang berpendidikan bidang ilmu non bahasa Inggris 

berjumlah 144 orang atau sebesar 72%.  

Dapat ditarik simpulan, bahwa jumlah guru bahasa Inggris yang memiliki 

latar belakang pendidikan bahasa Inggris lebih kecil dibanding jumlah guru 

bahasa Inggris yang memiliki latar belakang pendidikan bidang ilmu non bahasa 

Inggris. 

 

4.3.3 Pelatihan Bahasa Inggris yang Pernah diikuti Responden 

Pada umumnya responden belum pernah mengikuti pelatihan bahasa 

Inggris. Dari 200 orang responden hanya terdapat 65 orang yang pernah 

mengikuti pelatihan bahasa Inggris sedangkan 135 orang selebihnya belum pernah 

mengikuti pelatihan bahasa Inggris. Tabel berikut memuat keterangan mengenai 

persentasi responden menurut keikutsertaan pelatihan bahasaInggris. 

Tabel 12. Persentase responden menurut keikutsertaan pelatihan Bahasa 

Inggris 

Ikut Pelatihan BI Frekuensi Persentase 

Pernah 65 32,5 % 

Belum pernah 135 67,5 % 

Total 200 100 % 
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 Melalui tabel di atas terlihat bahwa responden yang pernah mengikuti 

pelatihan bahasa Inggris sebanyak 32,5%, dan responden yang belum pernah 

mengikuti pelatihan bahasa Inggris sebanyak 67,5%. Dengan demikian jumlah 

guru yang pernah mengikuti pelatihan bahasa Inggris lebih sedikit dari jumlah 

guru yang belum pernah mengikuti pelatihan bahasa Inggris. 

  

4.4 Desain Model Materi Ajar Mulok Bahasa Inggris yang Dikembangkan 

Berwawasan Sosiokultural 

Pengidentifikasian kemampuan guru SD dalam menyusun materi ajar 

memberikan masukan untuk menyusun model materi ajar yang berwawasan 

sosiokultural. Untuk itu, diperlukan panduan yang dapat digunakan sebagai 

pedoman dalam penyusunan materi ajar. Pedoman ini didasarkan pada 

perkembangan psikologi anak dan sosiokultural di mana pemebelajaran bahasa 

Inggris ini dilakukan. 

Pengembangan model materi ajar Mulok bahasa Inggris berwawasan 

sosiokultural dikembangkan dengan mempertimbangkan 1) acuan pengembangan 

(dasar pemikiran), 2) isi materi, 3) organisasi materi, 4) pengembangan materi, 5) 

penyajian, dan 6) evaluasi 

 

4.4.1 Acuan Pengembangan (Dasar Pemikiran) 

Pengembangan materi ajar muatan lokal bahasa Inggris di sekolah dasar 

hendaknya menggunakan acuan yang lengkap, yaitu (1) kurikulum yang berlaku, 

(2) teori-teori yang relevan, seperti teori pendidikan, pengajaran bahasa, 
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perkembangan anak, psikologi belajar, dan teori pengajaran sastra, (3) kebutuhan 

bahasa anak/siswa, (4) buku-buku atau reference yang menunjang pembelajaran, 

dan (5) pengetahuan serta pengalaman guru dalam merancang pembelajaran 

bahasa Inggris 

Kurikulum bahasa Inggris yang berlaku menjadi acuan dalam menentukan 

apa - standar kompetensi dan kompetensi dasar muatan lokal bahasa Inggris yang 

harus dimiliki siswa sekolah dasar beserta indikator hasil belajarnya. Kurikulum 

muatan lokal bahasa Inggris yang digunakan adalah kurikulum yang telah 

diujicobakan oleh para peneliti. Kurikulum itu memerlukan penyempurnaan 

berdasarkan kekurangan-kekurangan dari hasil ujicoba dan perkembangan 

kebutuhan dan tuntutan. Berikut ini dikutip Standar Kompetensi dan Kompetensi 

Dasar  dari  KTSP Mata Pelajaran Bahasa Inggris  untuk Kurikulum SD/MI  Kelas 

IV Semester I. 

 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

 

1.  Mendengarkan/  

      Memahami instruksi sangat 

sederhana dengan     tindakan 

dalam konteks kelas 

 

 

 

1.1.Merespon dengan melakukan 
tindakan sesuai instruksi  secara 
berterima dalam konteks kelas 

 

1.2. Merespon instruksi sangat sederhana 
secara verbal dalam konteks kelas. 
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2. Berbicara   Mengungkapkan 
instruksi dan informasi sangat 
sederthana dalam konteks 
kelas 

2.1.Bercakap-cakap untuk menyertai 

tindakan secara berterima yang 

melibatkan tindak tutur, 

memperkenalkan diri, memberi 

salam/sapaan, memberi salam 

perpisahan, dan memberi aba-aba. 

 

2.2.Bercakap -cakap untuk 

meminta/memberi  jasa/barang secara 

berterima yang melibatkan tindak 

tutur: meminta bantuan, meminta 

barang dan memberi barang. 

 

2.3.Bercakap-cakap untuk 

meminta/memberi  informasi secaa 

berterima yang melibatkan tindak 

tutur: berterima kasih, meminta maar, 

memberi maaf, melarang, memuji dan 

mengajak. 

 

2.4.Mengungkapkan kesantunan secara 

berterima  yang melibatkan 

ungkapan: thank you,sorry, please 
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dan excuse me. 

 

 

3.  Membaca 

     Memahami tulisan bahasa 

     Inggris sangat sederhana  

     Dalam konteks kelas. 

 

3.1.Membaca nyaring dengan 

melafalkan alfabet dan ucapan yang 

tepat yang melibatkan kata, frasa dan 

kalimat sangat sederhana. 

 

3.2.Memahami kalimat dan pesan 

tertulissangat sederhana. 

 

 

3. Menulis 
 Mengeja dan menyalin tulisan  

bahasa Inggris sangat sederhana 

dalam konteks kelas. 

  

4.1.Mengeja ujaran bahasa Inggris sangat 

sederhana secara tepat dan berterima 

dengan tanda baca yang benar yang 

melibatkan kata, frasa dan kalimat 

sangat sederhana. 

 

4.2.Menyalin tulisan bahasa Inggris 

sangat sederhana secara tepat dan 

berterima seperti: ucapan selamat dan 

pesan tertulis. 
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Untuk  teori-teori yang relevan, pendekatan yang dipakai ialah fungsional. 

Seiring dengan pendekatan fungsional yang digunakan dalam kurikulum 

pembelajaran bahasa, pendekatan ini memandang bahasa sebagai fenomena sosial 

dengan memperlihatkan penggunaan bahasa berdasarkan konteks sosial. Konteks 

sosial tertentu membutuhkan bentuk atau pilihan linguistik yang mampu 

menjelaskan pengalaman dunia nyata di mana bahasa itu digunakan. Perbedaan 

konteks sosial membutuhkan bentuk bahasa. Pendekatan fungsional yang 

didasarkan pada linguistik fungsional sistemik menunjukkan bahwa bahasa 

dijelaskan dan menjelaskan konteks. Tidak ada pembentukan bahasa tanpa 

konteks. Berbeda dengan pendekatan lain yang lebih menekankan formalitas 

bentuk tanpa ada keterkaitan dengan konteks.  

Suatu hal yang menjadi pertimbangan penting dalam pembelajaran bahasa 

Inggris adalah peran pendekatan dalam penggunaan bahasa berdasarkan 

kebermaknaan. Kebermaknaan merupakan tujuan pembelajaran berdasarkan 

pendekatan fungsional. Sejalan dengan pendekatan fungsional ini pengetahuan 

tentang konsep linguistik yang mendasari lahirnya sebuah pendekatan 

pembelajaran bahasa apa pun sangat penting. Sebuah pendekatan akan mengalami 

nasib ‘mati suri’ dan tidak berdaya untuk membelajarkan peserta didiknya untuk 

memiliki keterampilan berbahasa apabila pendekatan yang diterapkan tidak 

didukung oleh konsep teoretik.  

Pembelajaran bahasa berdasarkan kompetensi berkaitan dengan 

pencapaian tujuan komunikasi sesuai dengan fungsi bahasa dengan tidak 

mengabaikan pemerolehan struktur dan kosa kata. Pendekatan fungsional 



124 

 

 

merupakan pendekatan komunikatif yang dapat menunjang dan merealisasikan 

nilai ke dalam unsur kebahasan dalam konteks bahasa sesuai dengan fungsi-

fungsi bahasa. Kompetensi yang diperoleh dari pendekatan ini merupakan 

realisasi penggunaan bahasa (language use) yang sesuai dengan situasi 

komunikatif (communicative situation).  

Bagi Halliday bahasa merupakan sistem makna (system of meanings). 

Artinya, ketika orang menggunakan bahasa, tindak bahasa orang tersebut adalah 

pengujaran makna. Dari sudut pandang ini, gramatika menjadi suatu kajian 

bagaimana makna dibentuk melalui penggunaan kata dan kalimat (bentuk bahasa) 

dan kemudian menanyakan bagaimana bentuk bahasa mewujudkan makna-makna. 

Dengan dasar pertimbangan inilah gramatika adalah semantik (berhubungan 

dengan makna) dan fungsional (berhubungan dengan bagaimana bahasa 

digunakan) (Halliday, 1994: xiv). Eggins (1994:2) menyebutkannya sebagai 

pendekatan semantik fungsional (functional-semantics).  

Berdasarkan pandangan tersebut para ahli pengajaran bahasa mengadopsi 

integrasi bentuk dan fungsi yang menitikberatkan pada tujuan bagaimana bahasa 

itu digunakan atau bagaimana orang melakukan sesuatu melalui bahasa (fungsi) 

atau bagaimana makna disampaikan melalui bahasa (Finocchiaro dan Brumfit, 

1983: 12).  

Dalam hal lain, fungsional yang disebut juga pragmatik (dalam 

penggunaan bahasa) merupakan kombinasi antara makna dengan kondisi 

kebenaran (Gazdar, 1979:2). Penggunaan bahasa sesuai dengan kejadian yang 

sebenarnya atau berdasarkan situasi dan kondisi berbahasa. Konsep fungsional 
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harus terkait dengan konsep pragmatik yang berhubungan dengan pengembangan 

materi sesuai dengan yang dibutuhkan (quantity), memberikan penjelasan atau 

informasi yang benar dengan bukti yang cukup (quality), informasi yang diberikan 

relevan (relevant), dan pemberian informasi jelas, tidak ambigu, singkat, tersusun 

dengan rapi (manner) (Mey, 2000:72).  

 

4.4.2 Isi Materi 

Pengembangan materi ajar di sekolah dasar hendaknya menggunakan 

rancangan yang jelas dengan memperhatikan (1) standar kompetensi untuk kelas 

rendah dan (2) standar kompetensi kelas tinggi, mengingat muatan lokal bahasa 

Inggris telah diberikan di kelas satu di beberapa sekolah dasar di Jawa Tengah.  

 

a). Kelas Rendah (Kelas I, II, III) 

Standar kompetensi untuk kelas I, II, dan III sekolah dasar adalah siswa 

mampu (1) mengenal huruf (alphabeth); (2) mengenal angka (number); (3) 

mengenal kata kongkrit, seperti kata benda, dan kata tunjuk (adverb), misalnya di 

atas, di bawah, di samping, ini, itu, di sini, dan di sana); dan (4) melafalkan 

(spelling) huruf, angka, kata benda, dan kata tunjuk. Kata benda atau kosakata 

(vocabolary) yang berhubungan dengan warna, benda-benda di sekitanya, buah-

buahan, sayur-sayuran, makanan, minuman, nama-nama anggota tubuh, anggota 

keluarga. Selain itu, siswa dapat membaca tulisan bahasa Inggris dengan benar, 

dapat menjodohkan gambar dengan kata yang tersedia. 
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b). Kelas Tinggi (Kelas IV, V, VI)  

Standar kompetensi untuk kelas IV, V, dan VI sekolah dasar adalah siswa 

mampu dalam empat aspek keterampilan berbahasa Inggris (English skills), yaitu 

listening, speaking, reading, dan writing; mampu mengidentifikasi dan 

mengungkapkan phrasa dan kalimat sederhana dengan bahasa Inggris dalam 

kehidupan sehari-hari, mampu membaca kalimat-kalimat sederhana kemudian 

mampu menuliskan ide–ide secara sederhana yang sesuai dengan kehidupan 

mereka sehari –hari .  

 

4.3.3 Organisasi Materi 

Organisasi materi yang disajikan dalam pengembangan model materi ajar 

Mulok bahasa Inggris di Jawa Tengah yang berwawasan sosiokultural 

berdasarkan strategi pembelajaran yang dikemukakan olah Hammond, yakni 

Building Knowledge of the Field, Modelling of the Text, Joint Construction of the 

Text dan Independent Construction of the Text. Namun demikian, masukan dari 

para praktisi ( guru) yang didapat melalui kuisioner, organisasi materi juga 

mencakup empat kompetensi,  yakni listening competence, speaking competence, 

reading competence, dan writing competence. Pengorganisasian materi yang 

disajikan tersebut dijelaskan di bawah ini. 

c. Building Knowledge of  Field 

Kegiatan meliputi talking atau membicarakan topik yang akan  dibahas.  
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Materi listening dan speaking  mencakup monolog dan dialog. Menyimak kata 

(vocabulary) (monolog). Menyimak teks-teks sederhana (monolog). 

Menyimak wawancara langsung dengan bahasa sederhana (dialog). Kegiatan 

untuk menyuruh siswa membuka kamus juga mulai dari bagian ini. 

Pengenalan conjuctions sederhana seperti and, then, after that, finally dsb. 

Unsur sosiokultural juga dapat disisipkan di sini.  

 

c. Modelling of Text 

Pada  tahap ini, guru menyajikan teks percakapan sederhana yang relevan 

dengan kehidupan anak baik di sekolah, di rumah dan lingkungan sekitarnya, 

siswa mendengarkan dengan seksama model ucapan yang dilakukan oleh 

guru, kemudian mempraktekkannya. Kegiatan listening ( menyimak)  dan 

reading ( membaca) sangat dominan di bagian ini.  

 

c. Joint Construction of Text 

Pada bagian ini, siswa secara bersama-sama baik kelompok maupun 

berpasangan, diminta mengisi atau menyusun kalimat sederhana, menciptakan 

percakapan sederhana sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan pengetahuan 

yang mereka dapat pada tahap Building Knowledge of the Text dan Modelling 

of  Text. Kegiatan speaking ( berbicara ) dan writing ( menulis)  menjadi 

dominan di sini. 
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c. Independent Construction of Text 

Pada tahap ini, siswa diharapkan mampu melakukan percakapan atau monolog 

yang melibatkan tindak tutur yang digunakan dalam beberapa contoh yang 

disajikan dalam tahapan – tahapan sebelumnya. Penggunaan conjuctions, baik 

dalam percakapan maupun tulisan diharapkan dapat dilakukan siswa dengan 

baik. Sangat mungkin siswa  dapat bercerita atau menulis hal – hal baru yang 

belum dibicarkan sebelumnya, dengan berbekal pengetahuan dari ke tiga 

tahapan sebelumnya.  

c. Sociocultural  Reinforcement 

Suatu yang lain yang ditampilkan di dalam buku ini ialah sosiocultural 

reinforcement, suatu catatan kecil di setiap unit dapat berupa percakapan, atau 

cerita, atau lagu, yang  dapat dilakukan oleh siswa untuk pengayaan, dan tidak 

bergantung kepada jadwal pembelajaran di sekolah (dapat diberikan untuk 

pekerjaan rumah). Dengan kegiatan ini diharapkan bahwa siswa akan senang 

melakukan hal-hal seperti membuka kamus untuk mencari arti kata, kemudian 

mengenal berbagai macam kosakata yang ada di sekitar mereka. Keuntungan 

bagi guru, ada beberapa hal yang  dilakukan dalam bahasa Indonesia, tapi 

tidak di dalam bahasa Inggris, dan sebaliknya. Contoh. Greetings dalam 

bahasa Indonesia ada Selamat Pagi, Selamat Siang, Selamat Sore dan Selamat 

Malam. Padahal  dalam bahasa Inggris hanya ada tiga, yakni Good Morning, 

Good Afternoon dan Good Evening. Seringkali guru mengira Selamat Malam 

sama dengan Good Night, padahal berbeda..Kebiasaan  atau peristiwa di 

sekitar siswa juga ditampilkan  di sini,  misal, siswa tidak masuk bukan karena 
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sakit, tapi disunat atau  khitan. Nama permainan, makanan dsb, juga disajikan 

di bagian. ini. 

 Yang membuat buku ajar ini menarik ialah tampilan lagu anak-anak yang 

disertai dengan VCD dimana siswa dapat menirukan bersama-sama. Musik 

dan arransemen lagu telah dibuat sederhana, disertai dengan tayangan visual 

siswa yang sedang bermain sambil menyanyi,  sehingga diminati oleh anak-

anak sekolah dasar. 

 

4.4.4 Pengembangan Materi  

 Materi ajar mulok bahasa Inggris yang berwawasan sosiokultural yang 

dikembangkan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 

a.   Nama, baik nama anak-anak, guru atau orang yang menjadi tokoh di dalam 

 buku ajar, sebaiknya menggunakan nama yang lazim digunakan di Jawa  

 Tengah saat ini. 

b.  Mengaitkan kegiatan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, dan 

 masyarakat, seperti pengenalan benda-benda yang ada di sekitar keluarga, 

 sekolah, dan masyarakat yang mencerminkan budaya Jawa Tengah.  

c. Memasukkan unsur-unsur sosiokultural setempat (adat-istiadat, kebiasaan) 

Upaya-upaya untuk memasukkan budaya lokal terhadap pelajaran bahasa 

Inggris dapat dilakukan dengan menyusun sejumlah buku cerita lokal 

berbahasa Inggris sebagai materi pengayaan atau suplemen yang melengkapi 

buku pelajaran bahasa Inggris yang sudah ada. Banyak hal yang dapat ditulis 
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sebagai suplemen selain cerita lokal, juga memperkenalkan pakaian adat, 

rumah adat, obyek wisata, ragam suku bangsa, menyebutkan upacara 

pernikahan, tata cara orang punya hajat dengan bahasa Inggris, menyebutkan 

nama-nama benda yang ada disekitar, jenis tarian, permainan tradisional, 

menceritakan adat istiadat di daerah masing-masing, membuat kerangka 

bacaan dan mengisi peristiwa kebudayaan dari daerah di mana mereka 

berasal. Visualisasi media kegiatan budaya dengan memberikan komentar 

dalam bahasa Inggris. Dengan demikian ada kedekatan emosional dan 

pengalaman yang dialami oleh siswa terhadat materi-materi yang 

disampaikan dalam pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. 

 

4.4.5 Penyajian Materi 

Meskipun dalam organisasi materi disebutkan bahwa buku ini disusun 

berdasarkan beberapa  ketrampilan atau skills yakni ;  listening ( menyimak), 

speaking (bicara), reading ( membaca) dan writing ( menulis), namun dalam 

penyajiannya bersifat integratif, tidak selalu  terpisah masing-masing ketrampilan, 

mungkin dua ketrampilan bisa dipadukan, misal listening dan speaking, kemudian 

reading dan writing. Mengingat materi ajar yang disajikan akan menjadi model 

guna penyusunan materi yang lain, maka hasil penelitian ini dipadukan dengan : 

a. Standar Isi Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) 2006, yang 

merujuk pada kerangka dasar dan struktur kurikulum SD/MI yang 

mensyaratkan adanya komponen muatan lokal yaitu bahasa Inggris untuk 

kelas IV,V dan VI yang beralokasi waktu 2 jam pembelajaran.  
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b. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Kurikulum, 2006. yang 

mencakup performative, functional, informational dan epistemic (Wells, 

1987). Selanjutnya standar kompetensi ini berbasis muatan local dengan 

tujuan mengembangkan kompetensi berkomunikasi dalam bentuk lisan secara 

terbatas untuk mengiringi tindakan dalam konteks sekolah yang meliputi 

aspek menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Kompetensi dasar 

language function dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, 

sekolah dan masyarakat. 

c. Pedoman Pengembangan Buku Pelajaran Departemen Pendidikan 

Nasional Pusat Perbukuan, yang meliputi beberapa tahap yaitu; a) 

merencanakan pendekatan system, b) melakukan analisis kebutuhan c) 

mendiskripsikan kelompok sasaran, d) menuliskan kompetensi yang dapat 

diukur, e) mengidentifikasi jenis belajar, pemilihan media dan metode belajar 

f) membuat lay out dan g) melakukan penulisan naskah. 

d. Standar Mutu Buku Pelajaran Bahasa Inggris Departemen Pendidikan 

Nasional Pusat Perbukuan yang mengutamakan ketepatan dalam aspek 

materi, aspek penyajian aspek bahasa dan keterbacaan. 

e. Pendekatan Pengajaran – The Teaching –Learning Cycle Approach. Yang 

sangat komunikatif dan alamiah, yaitu berupa siklus pengajaran dan 

pembelajaran yang cocok untuk pengembangan kompetensi orasi dan literasi. 

Siklus ini dapat berbentuk siklus lisan (spoken cycle) dan siklus tulis (written 

Cycle). Setiap siklus pembelajaran mencakup empat tahapan, yaitu: 
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a).Building knowledge of  Field b) Modelling of text c) Joint Construction of 

Text dan d). Independent Construction of Text (Hammond). 

f.   Adapun ketentuan mekanika penulisan berdasarkan standar penerbitan sbb; 

(1) Font untuk sub judul 16 dan untuk teks 14 – 16, ukuran ini dipakai karena 

disesuaikan dengan usia anak yang akan mampu menarik perhatian, 

mudah dibaca, dan tidak melelahkan mata. 

(2) Jenis font untuk judul bab bervariasi ukuran (>36) dan jenisnya, 

mengandung nilai artistik dan tidak bernada terlalu serius agar anak 

tertarik untuk membacanya. 

(3) Jenis font untuk sub judul dan teks menggunakan Tahoma. 

(4) Spasi 2, ukuran spasi disesuaikan dengan space atau ruang halaman dan 

lebih cenderung ditata sesuai dengan posisi ilustrasi. 

(5) Gambar atau ilustrasi lebih dominan berbentuk kartun dan berukuran lebih 

besar disesuaikan dengan tata ruang dan jumlah kata, kalimat atau teks. 

(6) Gambar dan ilustrasi disimpan di atas, di sebelah kiri atau kanan teks agar 

lebih bersifat komunikatif untuk mendukung penjelasan kata, kalimat, atau 

teks. 

(7) Gambar dan ilustrasi lebih banyak berwarna agar lebih menarik perhatian 

siswa. 

(8) Gambar dan ilustrasi disesuaikan dengan tingkatan/kelas/usia anak didik. 

(9) Setiap kalimat terdiri dari 4 – 6 kata. Hal ini dimaksudkan agar kalimat 

tersebut mudah dibaca, dicerna difahami maksudnya. Hampir semua 

kalimat, terutama untuk kelas I – IV menggunakan kalimat sederhana 
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(simple sentence) dan untuk kelas V – VI sudah di perkenalkan kelimat 

majemuk setara (compound sentence) yang lebih singkat. Sedangkan 

kalimat majemuk bertingkat/kompleks (complex sentence) belum 

diperkenalkan.  

(10) Sub judul (Activity) dicetak tebal, sedangkan instruksi dicetak miring. 

(11) Pada dasarnya untuk seluruh isian hanya disediakan tiga titik (…) jika 

ditengah kalimat, empat titik jika di akhir kalimat (….), dan titik-titik 

yang banyak (…………………………………………….) untuk 

menyalin kalimat atau membuat kalimat baru. 

4.4.6 Kerangka Penyajian Model 

Sebagaimana diterangkan terdahulu bahwa penyajian dari model materi ajar 

ini mengacu pada beberapa hal, sedangkan untuk kerangka dari masing masing 

unit, dapat digambarkan sebagai berikut: 1 unit pembelajaran berisi 16 kegiatan 

yang masing-masing mengikuti strategi pembelajaran sebagai berikut. 

1) Building Knowledge of field 

Berisi empat (4) kegiatan,  masing masing : listening dan speaking  

mencakup monolog dan dialog. Menyimak kata (vocabulary) (monolog). 

Menyimak teks-teks sederhana (monolog). 

• Expressions untuk Listening dan Speaking 

• Dialog untuk reinforcement Listening dan Speaking 

• Exercises dalam dialog atau  monolog untuk mengecek /evaluasi pemahaman 

expressions 

• Satu game, bisa berupa matching, puzzle dsb. 
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2) Modelling of Text  

Berisi empat (4) kegiatan atau activities. Kegiatan listening (menyimak)  dan 

reading (membaca) sangat dominan di bagian ini. 

• Dialog dijadikan model, dibaca oleh guru dan ditirukan siswa. 

• Monolog juga diperkenalkan, dengan dibaca oleh guru. 

• Berdasarkan monolog yang dibaca oleh guru tadi, siswa diberi pertanyaan 

sederhana. Diharapkan, siswa akan dapat menjawab pertanyaan dengan 

menggunakan kalimat sederhana yang benar. 

• Dialog yang serupa diberikan kepada siswa. Kemudian siswa disuruh 

menjawab pertanyaan  secara lisan. 

 

3) Joint Construction of Texts  

Terdiri dari empat (4) kegiatan atau activities dengan penekanan pada 

speaking (berbicara )dan writing (menulis). 

• Matching gambar dengan kalimat 

• Mengisi kalimat sederhana 

• Menyusun kalimat menjadi dialog 

• Membuat dialog baru berdasarkan gambar 

 

4) Independent Construction of Text. 

Berisi empat (4) kegiatan atau activities yang penekanannya pada speaking  

(berbicara) dan writing ( menulis). 
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• Menyusun kata atau phrasa 

• Menyusun kata - kata menjadi kalimat 

• Mengutip ujaran atau kalimat dan menyusun menjadi dialog 

• Mengutip kalimat dengan ujaran-ujaran yang bermuatan sosiokultural.  

      

5) Sociocultural note, lagu untuk reinforcement dan cerita rakyat. 

     Catatan pendek untuk guru yang berisi muatan sosiokultural mengenai 

apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dikatakan oleh guru sewaktu  mengajar 

dalam bahasa Inggris. Catatan dihubungkan dengan tema atau topik. Lagu yang 

ditampilkan dalam notasi dan rekaman, disesuaikan dengan topik. Cerita rakyat 

merupakan bagian sosiokultural yang sulit, dibacakan oleh guru Karena 

memerlukan banyak penjelasan, baik kosakata maupun muatan sosiokulturalnya.  

 

4.4.7 Evaluasi 

Evaluasi merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki dalam 

setiap pemberian perlakukan pembelajaran. Tujuannya agar setiap selesai 

pembelajaran guru dapat melakukan evaluasi guna mengetahui kedalaman 

pemahaman pokok bahasa yang telah dipelajari bersama siswa. Berikut ini 

beberapa alternatif yang diberikan dalam pengembangan materi ajar mulok bahasa 

Inggris berbasis sosiokultural. 

a. Model evaluasi Listening  

Metode evaluasi yang banyak dipilih responden untuk hasil pembelajaran 

listening adalah demonstrasi  dan pertanyaan. 
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b. Model evaluasi Reading  

Metode evaluasi yang banyak dipilih responden untuk hasil pembelajaran 

reading adalah  menjawab pertanyaan, presentasi, dan demontrasi. 

c. Model evaluasi Speaking  

Metode evaluasi yang banyak dipilih responden untuk hasil pembelajaran 

speaking adalah presentasi dan demonstrasi. 

 

d. Model evaluasi Writing  

Metode evaluasi yang banyak dipilih responden untuk hasil pembelajaran 

writing adalah pekerjaan rumah (take a home test) dalam bentuk menyalin, 

membuat kalimat dan membuat karangan sederhana.  

 

4.4 Uji Keefektivan Desain Model Materi Ajar Mulok Bahasa Inggris yang 

Dikembangkan Berwawasan Sosiokultural 

Desain model yang telah dirancang pada tahap penelitian sebelumnya 

kemudian diujicobakan dalam proses pembelajaran bahasa Inggris sebagai mata 

pelajaran Mulok. Uji coba ini dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu Experts 

Judgements dan Action Research. Uji coba tersebut bertujuan untuk mengetahui 

efektivitas model pembelajaran yang telah dirancang. Hasil uji coba yang 

diperoleh digunakan sebagai validasi dari model yang telah 

dirancang/dikembangkan sebelumnya. Bahkan, perbaikan dari model 

pembelajaran yang telah dirancang, bila dimungkinkan, bergantung pada hasil uji 

coba ini. Berikut dapat dilihat tabel hasil pembelajaran bahasa Inggris yang 
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berwawasan sosiokultural yang diterapkan oleh para para guru dengan mengacu 

pada materi ajar yang telah dirancang melalui penelitian ini. 

 

Tabel 13.  Perbandingan Nilai Rata-Rata Hasil Ujicoba Materi Ajar bahasa 

Inggris berwawasan sosiokultural 

No Nama Sekolah 
Nilai Rata-Rata Mean Per Kelas 

Kelas IV Kelas V Kelas VI 

1 SD Negeri Sompok 73,43 88,10 76,40 87,83 71,63 82,83 

2 SD H. Isriati 79,51 90,09 73,22 87,61 78,97 94,03 

3 SD Theresiana 78,95 94,05 73,28 87,88 79,60 90,33 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa pemerolahan nilai rata-rata dari siklus 1 

sampai siklus 2 mengalami peningkatan. Pada SD Negeri sompok kelas IV 

mengalami peningkatan dari nilai rata-rata 73,43 menjadi 88,10. Untuk kelas V, 

peningkatan nilai rata-rata yang diperoleh dari siswa SD yang menggunakan 

materi ajar yang telah dikembangkan juga mengalami peningkatan dari nilai rata-

rata 76,40 menjadi 87,83. Peningkatan nilai rata-rata pada nilai rata-rata siswa 

kelas VI SD Negeri Sompok pada yang pembelajaran bahasa Inggrisnya 

menggunakan model materi ajar yang telah dikembangkan diperoleh nilai rata-rata 

71,63 menjadi 82,83. Dengan demikian, nilai rata-rata yang diperoleh oleh siswa 

SD Negeri Sompok tersebut dapat dikatakan bahwa materi ajar yang 

dikembangkan dapat digunakan sebagai materi ajar yang layak dengan 

mengedepankan pendekatan fungsional yang komunikatif dan berwawasan 

sosiokultural. 
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Kondisi serupa juga dialami oleh siswa dari kelas IV hingga kelas VI di 

SD H. Isriati. Peningkatan nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 79,51 menjadi 

90,09. Sementara itu, nilai rata-rata kelas V yang diperoleh sebesar 73,22 menjadi 

78,97 dan kelas VI diperoleh nilai 78,97 menjadi 94,03. beberapa hasil penilaian 

yang dilakukan ketika mengguankan model materi ajar yang dikembangkan 

berdasarkan sosiokultural menunjukkan peningkatan nilai mean-nya. 

Hasil uji coba lain yang diterapkan di kelas IV sampai dengan kelas VI SD 

Theresiana menunjukkan kondisi yang sama, yakni peningkatan nilai rata-rata 

yang diperoleh secara klasikalnya. Pada kelas IV peningkatan nilai rata-rata 

diperoleh dari siklus I mencapai nilai 78,95. Pada siklus II pemerolehan nilai rata-

rata tersebut dapat berubah hingga menjadi 94,05. Peningkatan serupa juga sama 

dialami oleh siswa SD kelas V dari SD Theresiana, yakni nilai rata-rata kelas 

mengalami peningkatan dari nilai rata-rata 73,28 sampai dengan 87,88. Sementara 

itu, peningkatan nilai rata-rata dari kelas VI juga mengalami peningkatan dari 

nilai rata-rata 79,60 sampai dengan 90,33. 

Peningkatan dari masing-maisng kelas dari tiap-tiap sekolah dapat dilihat 

pada bagan di bawah ini. 
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Gambar 7. Peningkatan nilai rata-rata sikklus I dan siklus II dalam 

menggunnakan media ajar bahasa Inggris berwawasan 

sosiokultural 

 

Peningkatan dari sklus ini mengindikasikan pengembangan yang telah 

dirancang dapat dikatakan efektif. Selain itu, pedoman pengembangan yang 

dihasilkan dalam penelitian ini pun dapat dijadikan acuan dalam 

mengembangakan materi ajar oleh para guru yang memiliki kepentingan dengan 

proses pembelajaran bahasa Inggris sebagai mata pelajaran Mulok. 

Sementara validasi model dengan cara Experts Judgements diperoleh 

masukan untuk memperbaiki pengembangan model materi ajar yang telah 

dikembangkan sebagai berikut. 
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1) Ada beberapa gambar yang tabu, dimana anak mengacungkan tangan kiri 

ketika akan menyatakan pendapat/idenya kepada gurunya. Hal ini tidak sesuia 

dengan budaya bangsa Indonesia. Untuk itu, gambar yang menunjukkan 

demikian itu perlu diganti. 

2) Berdasarkan Kriteria Penilaian Buku yang dikeluarkan oleh BNSP dinyatakan  

     bahwa outcome dari setiap unitnya perlu ditonjolkan. 

3) Pada bagian yang menyatakan perintah harus digunakan satu kalimat untuk 

satu perintah. 

4) Tahap dari BKOF, MOT, JCOT dan setererusnya tidak perlu ditulis 

(dinyatakan) pada materi ajarnya, dan untuk listening, speaking, reading, dan 

writing harus dinyatakan dengan jelas. 

5) Meski materi ajar hanya ditujukan untuk pembelajaran bahasa Inggris di Jawa 

Tengah, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mengambil cerita atau 

bacaan lain di luar Jawa, misalnya, Irian, Sulawesi, Bukit Tinggi, dan 

sebagainya, 

6) Beberapa gambar banyak diambil dari Clip-Art tetapi dan disesuaikan dengan 

kondisi saat ini dengan memberikan gambar ilustrasi yang diperoleh dari 

internet atau dari koleksi pribadi. 

7) Permainan (games), teka-teki (puzzles), dan peta (maps) merupakan latihan 

yang sangat tepat untuk anak. Dalam kaitanya dengan materi ajar ini jenis 

permainan (games), teka-teki (puzzles), dan peta (maps) sangat baik digunakan 

dalam materi ajar. 
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8) Penulisan kata madam jarang dipakai, lebih sering dipakai kata ma’am. 

Penulisan nama tokoh seperti Timun Mas, harus konsisten, ditulis dengan 

huruf besar dan bercetak miring, dsb. 

 

4.6 Pembahasan Hasil Angket dan Wawancara 

Di antara penelitian pada tahap I dan tahap II yang telah menunjukkan 

peningkatan nilai rata-rata dari penggunaan materi ajar yang dikembangkan tentu 

mendapat respon yang positif dari para guru yang memberlakukan materi ajar 

tersebut. Meskipun demikian, dari beberapa guru yang dijadikan responden 

memberikan saran untuk memperbaiki model materi ajar yang telah ditawarkan. 

Di antaranya, saran yang disampaikan menyangkut dalam penerapan kurikulum. 

Mereka menginginkan kurikulum hendaknya disampaikan dengan pengalaman 

kata benda dan kata kerja sederhana yang biasa digunakan dan dilihat, yang 

kemudian secara bertahap dikembangkan ke arah yang lebih kompleks. Misalnya 

dari pengenalan kata-kata dalam pengalaman sehari-hari berlanjut pada 

penyusunan kalimat sederhana yang kemudian dikembangkan lagi pada 

kemampuan berbicara dengan bahasa Inggris.  

Saran yang dilontarkan juga menyangkut masalah standar Kompetensi 

untuk Kelas Rendah. Responden menyatakan bahwa standar kompetensi untuk 

kelas I, II, dan III siswa mampu mengenal huruf, dapat menggunakan kosakata, 

dapat menunjukkan letak benda (atas, bawah, samping, dalam), dapat 

mengucapkan beberapa nama benda di sekitarnya, angka, warna, sayur-sayuran, 

buah-buahan, makanan, minuman, nama-nama anggota tubuh, anggota keluarga, 
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dan seterusnya, yang diharapkan dapat menambah kosakata. Siswa dapat 

membaca tulisan bahasa Inggris dengan benar, dapat menjodohkan gambar 

dengan kata yang tersedia. 

Standar Kompetensi untuk Kelas IV, V, dan VI dikembangkan 

berdasarkan empat kemampuan bahasa. Hal ini dikarenakan pada siswa telah 

mampu memahami empat aspek english skills yaitu: listening, speaking, reading, 

dan writing. Siswa diharapkan mampu menggunakan bahasa Inggris dalam 

kegiatan sehari-hari mereka. Kemudian dapat mengidentifikasi dan 

mengungkapkan keadaan lingkungan. Mampu membaca kalimat-kalimat yang 

cukup panjang. Mampu menuliskan dan menerjemahkan kalimat-kalimat 

berbahasa Inggris yang dibacakan. Memahami grammar dan conversation. 

Mampu menguasai vocabulary, yang dibuktikan dengan cara tanya-jawab 

menggunakan bahasa Inggris. Dapat menjawab pertanyaan yang diajukan. Mampu 

menyebutkan angka hingga 100. Mengenal benda disekitarnya. Mampu mengucap 

salam dan menjawab salam. mampu mengenal kata-kata dan kalimat sederhana 

dalam bahasa Inggris. Mengenal dan mengerti kosakata dan structure, dan 

memahami materi yang disampaikan guru. 

Silabus, menurut responden, dimanfaatkan sebagai acuan dan batasan pada 

proses belajar mengajar. Silabus berfungsi sebagai acuan untuk membuat atau 

menyusun lesson plan, yang tujuannya untuk memonitor perkembangan dan 

mengontrol proses pembelajaran yang ada, sehingga tujuan pembelajaran dapat 

dicapai dengan baik. Pemanfaatan silabus dalam proses belajar mengajar ini 
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sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan kondisi dan situasi peserta didik di 

sekolah masing-masing. 

Pada pembelajaran yang terbaik untuk pembelajaran listening, responden 

menyatakan bahwa metode pembelajaran yang baik untuk listening adalah metode 

drilling. Tujuan pembelajaran menurut metode drilling ini adalah melatih 

kemampuan listening siswa. Salah satu tekniknya adalah dengan cara menyimak 

percakapan berbahasa Inggris yang bertemakan kegiatan sehari-hari. Siswa 

diberikan contoh dan simulasi percakapan dengan memanfaatkan media 

pembelajaran berupa VCD, dan kaset yang memutar dialog-dialog berbahasa 

Inggris. Kemudian siswa diminta untuk menirukan dan mempraktekannya ke 

depan kelas. Selain percakapan berbahasa Inggris, dapat pula dilakukan 

pemutaran lagu-lagu berbahasa Inggris, dan kata-kata dalam bahasa Inggris yang 

diucapkan guru. 

Pembelajaran yang baik untuk pembelajaran speaking menurut responden 

adalah tanya jawab, wawancara, demonstrasi, simulasi, sosiodrama, diskusi, role 

playing, menirukan ucapan guru, praktik berdialog dalam bahasa Inggris, practice 

speaking, metode drilling, penghafalan dan pengucapan, communication 

approach, menghafal benda-benda yang ada di sekitar kelas, menggunakan bahasa 

Inggris sebagai bahasa sehari-hari, mendengarkan suara tape dan percakapan, 

membaca cerita dan menceritakan kembali degan kata-kata sendiri, melalui 

pembiasaan menggunakan bahasa Inggris, latihan mengucap vokal, siswa diajak 

untuk melihat dan mengamati benda yang ada di lingkungan sekolah kemudian 
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guru menyebutkan namanya dan ditirukan oleh siswa dan dilakukan berulang-

ulang, bernyanyi syair bahasa Inggris, memanfaatkan media audio visual. 

Menurut responden cara yang terbaik untuk pembelajaran reading adalah 

metode drilll dan praktik setiap hari (minimal jika ada pelajaran bahasa Inggris), 

practice in english, metode reading, exercise, quistions and answer, metode 

discussion, metode communication approach, membaca cerita dan menceritakan 

kembeli degan kata-kata sendiri, melalui pembiasaan, dan daily conversation. 

Metode yang baik menurut responden adalah metode tugas, dengan 

memanfaatkan media buku-buku cerita bergambar. Guru dapat menggunakan 

media gambar yang dibuat sebagai cerita berseri yang menarik, yang dapat 

meningkatkan minat siswa untuk membaca. Dengan menampilkan gambar-

gambar dan diartikan dengan bahasa inggris kemudian diucapkan atau dibaca 

serta diberi catatan khusus misal; a /ei/, b /bi:/ , c /si:/, d /di:/, i /ai/, book /buk/ dan 

sebagainya.  

Siswa diminta menuliskan kembali nama-nama benda sesuai gambar yang 

ada dalam buku serta jika memungkinkan, siswa diminta memberikan penjelasan 

dari gambar tersebut. Selain menulis di buku masing-masing, siswa juga diminta 

untuk menulis di atas papan tulis untuk melatih keberanian siswa dan memberi 

motivasi pada siswa lain. Siswa juga perlu diajak ke perpustakaan untuk membaca 

buku-buku berbahasa Inggris, yang kemudian ditulis ulang sesuai pemahaman dan 

kemampuan masing-masing siswa, baik itu yang berbentuk karangan singkat atau 

dalam beberapa kalimat pendek. Kemudian diberikan juga beberapa latihan lain 

seperti latihan menyusun kalimat sederhana, menulis surat, membuat laporan atau 
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karangan bebas dengan berbagai tema, menyusun jadwal kegiatan sehari-hari, 

menuliskan nama-nama benda yang ada di sekitar, penulisan kembali kata-kata 

atau kalimat yang diucapkan guru. Guru juga dapat memanfaatkan LKS Bahasa 

Inggris sebagai bahan latihan untuk siswa, 

Guru juga sebaiknya rutin memberikan latihan soal dengan bentuk pilihan 

ganda dan soal esai, memberikan bahan bacaan sederhana yang mudah dipahami 

siswa, memberikan contoh kalimat atau bacaan pendek. Dari cara ini diharapkan 

dapat melatih siswa untuk menemukan kalimat utama, kosakata penting tentang 

tempat, tanggal, nama orang, nama benda, dan sebagainya. Sebaiknya guru juga 

membahas kata-kata sulit yang ada pada bahan bacaan yang sebelumnya 

dikenalkan pada pelajaran listening, speaking, dan reading. Pemberian games 

seperti lomba mengarang, memecahkan teka-teki dan beberapa permainan lain 

yang menarik, juga perlu diperhatikan oleh guru . 

 Media belajar yang baik untuk meningkatkan kompetensi listening 

menurut responden adalah media audio visual seperti: tape, radio casette 

recorder, vcd, dvd, cd interaktif dan lcd projektor. 

Media untuk speaking di samping audio visual, juga teks dialog, 

permainan, teks menirukan ucapan, teks dialog, simulasi dengn menyebutkan 

benda-benda sekitar, mempraktekkan dialog ke depan kelas, media conversation, 

story telling, media bergambar, media anak dan lingkungan, bermain puzzle atau 

kartu, games dan kuis, conversation activity, serta daily conversation.  

Media yang baik untuk meningkatkan kompetensi reading menurut 

responden adalah teks bacaan bergambar, teks sederhana, teks book, teks bacaan 
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cerita anak-anak yang menarik, majalah anak-anak, story book, media buku-buku 

bahasa inggris, media buku ajar dan buku penunjang lain, media artikel, cd 

komputer interaktif, gambar cerita berseri yang sesuai dengan dunia anak, bacaan 

atau kosakata. 

Di samping audio visual seperti yang telah disebutkan di atas untuk media 

peningkatan komptensi writing adalah LKS bahasa Inggris sebagai bahan latihan 

untuk siswa, majalah dinding, lomba mengarang, kamus, buku cerita bergambar, 

buku teks, buku panduan bahasa Inggris, dan buku ajar.  

Model evaluasi listening yang banyak dipilih responden untuk hasil 

pembelajaran listening adalah demonstrasi, kuis, dan tes tertulis. Model evaluasi 

reading yang banyak dipilih responden untuk hasil pembelajaran reading adalah 

kuis, presentasi, dan demontrasi. Model evaluasi speaking yang banyak dipilih 

responden untuk hasil pembelajaran speaking adalah presentasi dan demonstrasi. 

Model evaluasi writing yang banyak dipilih responden untuk hasil pembelajaran 

writing adalah pekerjaan rumah (take home test), test tertulis, karyasiswa, dan 

penyusunan laporan.  

Hal lain yang disaranakan oleh para guru adalah adanya program 

tambahan yang sebaiknya diberikan di luar jam kelas. Hal ini bertujuan agar 

pelaksanaannya tidak mengganggu KBM yang sedang berlangsung dan inti dari 

tambahan pelajaran dapat dilaksanakan sesuai tujuan semula. 

 Berdasarkan wawancara  dengan beberapa guru dan siswa, diperoleh bahwa 

pelaksanaan pembelajaran  muatan lokal bahasa Inggris di SD kurang didukung 

oleh kesiapan siswa yang baik dalam belajar bahasa Inggris. Faktor kurikulum, 
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materi ajar, proses belajar mengajar, kompetensi guru, dan minat siswa masih 

menjadi kendala bagi pengembangan sikap bahasa siswa. Kedudukan bahasa 

Inggris sebagai kurikulum muatan lokal tampaknya kurang dipahami secara 

konseptual di lapangan. Implementasinya tampak pada anggapan yang kurang 

positif di kalangan sekolah dan guru untuk menempatkan pelajaran bahasa Inggris 

sebagai pelajaran yang penting seperti pelajaran non-muatan lokal. Padahal 

kedudukan ini mengisyaratkan adanya muatan sosiokultural yang relevan dengan 

konteks belajar siswa.   

 Materi ajar juga masih menjadi kendala karena kurang dikembangkan 

menurut kebutuhan siswa selain kurangnya ketersediaan materi ajar di lapangan. 

Kenyataan adanya keragaman dialek bahasa Jawa kurang diperhatikan dalam 

penyusunan materi ajar. Akibatnya proses belajar mengajar juga kurang 

berkembang secara maksimal dengan orientasi pada sikap dan kemampuan 

komunikatif siswa. Kurangnya kompetensi guru menjadi kendala utama bagi 

pengembangan sikap siswa. Sebab pada tingkat pendidikan di SD guru merupakan 

sosok yang dominan untuk membangun sikap dan perilaku belajar siswa. Terdapat 

kecenderungan di lapangan bahwa guru bahasa Inggris masih berorinteasi pada 

pengetahuan bahasa dan kurang dapat mengembangkan keterampilan bahasa siswa. 

Kompetensi ini menyangkut pula kurangnya variasi metode dan media pelajaran 

yang digunakan guru di kelas.  Selain itu, banyaknya guru bahasa Inggris di SD 

yang tidak berlatar pendidikan bahasa Inggris juga merupakan kendala dalam 

pembelajaran bahasa Inggris di sekolah. 
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 Konsepsi panduan tentang materi ajar muatan lokal bahasa Inggris SD 

yang berwawasan sosiokultural merupakan suatu model dasar yang dikonstruksi 

secara mendalam dengan penekanan kepada keterampilan berbahasa Inggris siswa 

secara fungsional. Selain itu, model ini juga menekankan pada pembelajaran 

budaya lokal melalui pengenalan budaya-budaya yang ada di sekitar anak didik.  

Dari uraian tersebut dapat simpulkan bahwa pelajaran bahasa Inggris 

sebagai muatan lokal di SD yang berwawasan sosiokultural diharapkan mampu 

sebagai pengenalan budaya lokal yang ada di sekitar anak dengan lebih modern. 

Dalam hal ini, pengenalan secara modern ini tercermin dari penggunaan bahasa 

Inggris yang menjadi bahasa internasional. 

Berdasarkan beberapa masukan yang diberikan guru yang menggunakan 

materi ajar yang dikembangkan,  dilakukan pula revisi model materi ajar. Revisi 

model materi ajar ini dapat dilihat di lampiran. 

 

4.7 Pembahasan Tentang Penyajian Materi 

Pembahasan penyajian mencakup alasan mengapa penyusun materi 

menggunakan jenis huruf dan gambar tertentu, disamping harus mengikuti rambu 

- rambu yang dikeluarkan oleh penerbit, ada alasan teoretis yang mengharuskan 

atau menyarankannya supaya  proses belajar mengajar bahasa dapat berjalan 

lancar dan tujuan akhir dari pembelajaran tercapai.  Contoh berikut ini adalah 

penyajian judul. 
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4.7.1 Jenis Font untuk Judul 

Jenis font untuk judul bab bervariasi ukuran (>36) dan  mengandung nilai 

artistik dan tidak bernada terlalu serius agar anak tertarik untuk membacanya. 

Sebagaimana disarankan oleh Krahen dan Terrel dalam bab II, bahwa proses 

pembelajaran seharusnya dibuat menarik, tidak terlalu formal, (termasuk alat 

pembelajaran yang dipakai), harus mempunyai arti dan fungsi yang tepat. 

 

UNIT Let Me Introduce Myself 

 

 Sub judul (Activity) dicetak tebal, sedangkan instruksi dicetak miring. 

Contoh:  

Activity 11: Completing the dialog 
 
• How do you do? 
• Hello, Hari. 
• Hi, Edo. 
• Harry, this is Fikry. 
• How do you do?  
• It’s nice to meet you. 
• Nice to meet you, too. 
 
Edo  : …………………………………………………………… 
Hari  : …………………………………………………………… 
Edo  : …………………………………………………………… 
Hari  : …………………………………………………………… 
Fikry  : …………………………………………………………… 
Hari  : …………………………………………………………… 
Fikry  : …………………………………………………………… 
 
 Isian atau fill in the blank.  Pada dasarnya untuk seluruh isian hanya 

disediakan tiga titik (…) jika di tengah kalimat, empat titik jika di akhir kalimat 
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(….), dan titik-titik yang banyak (…………………………………………….) 

untuk menyalin kalimat atau membuat kalimat baru. 

 

4.7.2 Gambar atau Ilustrasi 

 Gambar atau ilustrasi lebih dominan berbentuk kartun dan berukuran lebih 

besar disesuaikan dengan tata ruang dan jumlah kata, kalimat atau teks. Gambar 

dan ilustrasi bersifat komunikatif untuk mendukung penjelasan kata, kalimat, atau 

teks. Gambar dan ilustrasi lebih banyak berwarna agar lebih menarik perhatian 

siswa. Gambar dan ilustrasi disesuaikan dengan tingkatan/kelas/usia anak didik. 

 

 

 

 

 

 

 

 Contoh di atas menggambarkan  sebuah peristiwa budaya yang sering 

terjadi di sekitar siswa. Dicontohkan, seorang anak tidak masuk kelas, bukan 

karena sakit tapi karena sedang disunat (  di  khitan).  Hal ini sangat mungkin 

terjadi di kelas 4,5 atau 6 SD. Nah dengan mengakomodasi nama, kebiasaan, 

peristiwa budaya dan bahkan cerita rakyat, tuntutan dari Kurikulum Mulok 

Bahasa Inggris SD Jawa Tengah 2006 dan  KTSP SD/MI  2006 untuk 

memasukkan aspek sosiokultural  akan terpenuhi. 
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4.7.3 Jumlah Kata dalam Kalimat 

 Setiap kalimat terdiri dari 4 – 6 kata. Hal ini dimaksudkan agar kalimat 

tersebut mudah dibaca, dicerna difahami maksudnya. Hampir semua kalimat, 

terutama untuk kelas IV menggunakan kalimat sederhana (simple sentence) yang 

terdiri dari  S + V+ O  mungkin ditambah Adv baik di awal ataupun di akhir 

kalimat. Hal ini sesuai dengan apa yang disarankan oleh Krashen dan Terrel ( 

1983) bahwa kegiatan menggunakan bahasa dilakukan dalam beberapa tahapan, 

misalnya untuk menjawab pertanyan, siswa boleh memberikan respon non verbal, 

kemudian menggunakan satu kata (Yes, No, Here, There dsb.), kemudian 

menggunakan frasa, misal (on the table, at school, not me dsb.), kemudian 

menggunakan kalimat tunggal sederhana ( I am a student, I study English dsb.). 

Sedangkan kalimat majemuk bertingkat/kompleks (complex sentence) belum 

diperkenalkan. Dalam penyajiannya, kalimat sederhana itupun harus disertai 

ilustrasi.  

Contoh.: 

      Students go to school by bus 

 

       Mr. Hartono is teaching math now 
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4.7.4 Sosiocultural Notes 

 Bagian ini, walaupun sedikit, diharapkan dapat memberi masukan kepada 

para guru dan siswa, apa yang boleh dan tidak boleh mereka kerjakan dalam 

berbahasa Inggris. Hal ini sangat penting, mengingat apa yang mereka pelajari 

akan bermanfaat untuk berkomunikasi dengan orang orang di sekitarnya, bukan 

untuk diri sendiri. (Vygotsky :1978)  Contoh: Guru tidak boleh mengatakan  Good 

noon ( Selamat siang) dalam bahasa Inggris, tapi Good afternoon walaupun dalam 

bahasa Indonesia ada. Tidak boleh menerjemahkan Selamat sore menjadi (Good 

evening) dan Selamat malam (Good night).  Untuk alasan teachers talk, yaitu apa-

apa yang diujarkan oleh guru selama mengajar, sebaiknya guru menggunakan 

ujaran yang benar, dengan pronunciation yang bagus, sehingga siswa akan 

terbiasa, kemudian meniru dan akhirnya menggunakannya. Ujaran itu dapat 

berupa pujian sederhana, seperti, That’s fine! Great! That’s very good! Etc. 

(Brunner ;1990). Masih dalam hal menirukan, Jayne Moon (2004:3) menyarankan 

untuk menciptakan suasana belajar yang sewajar mungkin, di mana guru 

menyuruh anak menirukan, memberi motivasi kepada mereka untuk  berinteraksi 

dengan orang lain dalam kegiatan yang menarik dan bervariasi. 

4.7.5 Let’s Sing Together! 
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Do = F ¾ 

5    l    3     1      5    l   3     1      5    l     6    4     6 l    5  . 

Good    morning, Good  morning,  How     are you to     day? 

 

5    l    4     2     4     l   3     1     3     l    5     4     2 l  1 . .ll 

Good   morning,  Good  morning, I’m      fine. How are you? 

 

 

 

 

 

 

 Banyak buku memberi lagu sebagai pelengkap dalam materinya. Para 

penyusun buku tidak faham benar apakah lyrics lagu yang dia berikan sesuai 

dengan usia dan bahasa anak, melody nya mudah,  range of  tone atau rentangan 

nada tidak begitu lebar ( dari nada terrendah ke nada tertinggi) harus banyak 

pengulangan dan tempo lagu tidak boleh  terlalu cepat. (Faridi: 1988) 

  Yang menarik dari bagian ini ialah dengan disertakannya rekaman VCD 

dari siswa sekolah dasar, disediakan bagi guru yang tidak faham membaca notasi, 

mereka dapat menggunakan alat VCD player yang mudah didapat. Dengan 

menonton rekaman VCD, akan ada suasana lain di kelas, anak- anak bernyanyi 

menirukan lagu yang ada di TV. Dengan menirukan, mereka menirukan lagunya, 
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kata-katanya, pelafalannya, dsb. Secara tidak sadar mereka membuat 

reinforcement dari pembelajaran bahasa. Yang lebih mengherankan, mereka akan 

secara tidak sadar, mengulang - ulang  lagu tsb di luar kelas. (Faridi : 1988). 

Dapat ditambahkan pula bahwa ada unsur pembelajaran bahasa lain dalam 

tampilan lagu, yakni munculnya substitution drill dari syair yang diberikan.  

Misalnya Good morning menjadi Good afternoon kemudian menjadi Good 

evening.  Diharapkan, siswa akan dengan mudah mengetahui makna dari masing-

masing ujaran tersebut kemudian dapat menggunakannya dengan pelafalan dan 

lagu yang benar. 

 

4.7.6. Folk Tale 

 Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu hasil dari needs 

analysis ialah kebutuhan untuk memasukkan unsur sosiokultural dalam materi 

ajar bahasa Inggris untuk sekolah dasar di Jawa Tengah. Adapun salah satu bentuk 

materi yang disarankan ialah cerita rakyat atau folk tale. Dalam materi ini 

ditampilkan Timun Mas, sebuah cerita rakyat yang sangat terkenal di waktu yang 

lalu, namun tidak begitu dikenal oleh anak-anak sekolah dasar saat ini.   

 

Contoh :  

Timun Mas 

 

Once upon a time, There lived a husband and a wife. They were 

married for years but they had no child yet. Everyday they prayed and 

prayed for a child. One night, while they were praying, a giant passed their 
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house and heard the prayer "Don't worry farmers. I can give you a child. 

But you must give me that child when she is 17. said the giant.  

The farmers were so happy and agreed to take the offer.  

The giant gave them a bunch of cucumber seeds. The farmers planted 

them carefully. Then the seeds changed into plants. Not longer after that, 

a big golden cucumber grew from plants. After ripe, the farmers picked 

and cut it. They were very surprised to see a beautiful girl inside the 

cucumber. They named her Timun Mas.  

 

 

 

 

 

 

Dalam kaitannya materi ajar yang diwujudkan dengan folk tale, Moon 

(2000:3) mengatakan bahwa konteks pembelajaran bahasa Inggris membutuhkan 

input yang bervariasi, baik lisan maupun tulisan yang dapat digunakan untuk 

berpikir, berinteraksi berimajinasi dsb. Dalam hal tingkat kesulitan aspek bahasa 

yang ditampilkan dalam cerita Timun Mas, penulis menyarankan bahwa guru 

mengambil peran dengan cara membacakan cerita tersebut, menerjemahkannya, 

dan menerangkan hal-hal yang bersifat sosiokultural. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil kwesioner mengenai materi ajar yang digunakan guru, 

banyak ditemukan materi ajar yang tidak sesuai dengan kurikulum yang ada di 

Jawa Tengah. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya guru bahasa Inggris 

menggunakan materi ajar yang diterbitkan dari luar negeri atau dalam negeri yang 

belum mengusung pada tujuan pembelajaran bahasa Inggris di SD, khususnya di 

Jawa Tengah. Sebagai mata pelajaran muatan lokal, pembelajaran bahasa Inggris 

seharusnya mampu menyuguhkan nilai-nilai lokal untuk dikenalkan kepada siswa 

melalui bahasa Inggris.  

Kurangnya materi ajar yang menyuguhkkan nilai-nilai lokal daerah 

menjadikan pentingnya pengembangan materi ajar. Untuk itu, dalam penelitian ini 

dirancang pengembangan model materi ajar Mulok bahasa Inggris yang 

berwawasan sosiokultural yang dapat dimanfaatkan oleh guru-guru bahasa Inggris 

di SD. Pengembangan materi ajar ini dikembangkan dengan mempertimbangkan: 

(1) acuan pengembangan (dasar pemikiran), (2) isi materi, (3) organisasi materi, 

(4) pengembangan materi, (5) penyajian, dan (6) evaluasi.  

Pengembangan materi ajar muatan lokal bahasa Inggris di sekolah dasar 

hendaknya menggunakan acuan yang lengkap, yaitu: (1) kurikulum yang berlaku, 

(2) teori-teori yang relevan, (3) kebutuhan bahasa anak, (4) buku-buku atau 

reference yang menunjang pembelajaran, dan (5) masukan berdasarkan 
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pengalaman guru dalam merancang pembelajaran bahasa Inggris. Isi materinya 

pun dirancang pula dengan memperhatikan (1) standar kompetensi untuk kelas 

rendah dan (2) standar kompetensi kelas tinggi.  

Organisasi materi yang disajikan dalam pengembangan model materi ajar 

mulok bahasa Inggris di Jawa Tengah didasarkan pada strategi pembelajaran 

bahasa Inggris dengan tahapan, yakni: Building Knowledge of the Field, 

Modelling of Text, Joint Construction of Text dan Independent Construction of 

Text. Organisasi materi ini pun mencakup pula empat kompetensi, yakni: listening 

competence, speaking competence, reading competence, dan writing competence. 

Materi ajar mulok bahasa Inggris yang berwawasan sosiokultural yang 

dikembangkan harus memperhatikan kegiatan sehari-hari di lingkungan keluarga, 

sekolah, dan masyarakat, serta memasukkan unsur-unsur sosiokultural setempat 

(adat-istiadat, kebiasaan). Meskipun dalam organisasi materi disebutkan bahwa 

buku ini disusun berdasarkan beberapa  keterampilan atau skills yakni;  listening 

(menyimak), speaking (bicara), reading (membaca) dan writing (menulis), namun 

dalam penyajiannya bersifat integratif, tidak terpisah masing-masing 

keterampilan. Evaluasi dalam pembelajaran bahasa Inggris harus sesuai dengan 

keterampilan yang sedang dipelajari siswa.  

 

5.2 Saran  

Model pengembangan materi ajar yang dihasilkan dalam penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kerangka acuan guru bahasa Inggris SD dalam 

mengembangkan materi ajar dengan memanfaatkan langkah-langkah yang telah 
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disajikan dalam penelitian ini, yakni (1) acuan pengembangan (dasar pemikiran), 

(2) isi materi, (3) organisasi materi, (4) pengembangan materi, (5) penyajian, dan 

(6) evaluasi. Selanjutnya, temuan tentang kompetensi dan kualifikasi guru 

hendaknya menjadi perhatian pihak yang terkait, seperti Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah dan LPTK. Dari temuan ini menunjukan 

adanya kekurangmampuan guru dalam mengajar, baik kompetensi materi maupun 

metodologis karena kebanyakan mereka berasal dari non-pendidik bahasa Inggris. 

Oleh karena itu, disarankan perlu mengganti guru-guru kelas atau guru bidang 

studi lain yang mengajar bahasa Inggris dengan guru yang betul betul mempunyai 

latar belakang pendidikan bahasa Inggris; kalau hal ini tidak mungkin, perlu  

diadakan pelatihan khusus untuk mempersiapkan guru bahasa Inggris di sekolah 

dasar misalnya melalui sertifikasi. Selama ini kegiatan ini seperti itu belum 

diupayakan secara melembaga. Sebagai alternatif, akan bermakna apabila 

diadakan kerjasama antara LPTK dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di 

tingkat kabupaten/kota sampai tingkat propinsi untuk mengembangkan 

kompetensi tersebut. 

Secara metodologis penelitian ini memiliki keterbatasan di dalam luas 

sampel dan ruang lingkup kajian. Selain itu, penelitian ini merupakan studi kasus 

di Jawa Tengah sehingga simpulannya tidak dapat digeneralisasikan begitu saja. 

Untuk mendapatkan simpulan yang dapat berlaku umum perlu diadakan penelitian 

sejenis yang lebih mendalam di provinsi-provinsi lain dengan jangkauan yang 

lebih luas. Di samping itu, model temuan penelitian ini diformulasikan secara 

grounded melalui analisis deduktif berdasarkan kenyataan di lapangan. Model ini 
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belum dikembangkan melalui tahap ujicoba dan desiminasi model. Untuk itu 

dipandang perlu penelitian ini ditindaklanjuti dengan penelitian pengembangan 

melalui desiminasi dan evaluasi model sehingga diharapkan diperoleh model yang 

teruji untuk menjadi acuan bagi pengembangan pembelajaran bahasa Inggris di 

SD.  
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Jakarta 

Junior High 

School  

Indonesia 

 1965-1968 Jakarta 

Senior High 

SchoolSt.Ursula 

Senior High 

School 

 1968-1971 Jakarta 
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Indonesia 

Tertiary level:     

S1/University of 

Indonesia 

Technical 

Faculty 

Architectur

e 

1972-1974 Jakarta 

S1/University of 

Indonesia 

Faculty of 

Letters 

English/art

s 

1974-1976 Jakarta 

S1/Teachers’ 

College Malang 

Applied 

Linguistics: 

English and 

Indonesian 

English 

and 

Indonesian

1978-1985 Malang 

S2/Teachers’ 

College Malang 

and State 

University of 

Malang 

Applied 

Linguistics: 

English 

English/ 

ESP: 

Medical 

1985-1990 Malang 

S3/State 

University of 

Malang 

Applied 

Linguistics: 

English 

English/ 

Pragmatics

1998-2005 Malang 

Title of S2 thesis: 

  The Correlation of Background Knowledge, Frequency of 

Reading and Length of Exposure to Reading, and Reading 

Comprehension Competence of Medical Specialists, Brawijaya 

University, Malang 
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Title of S3 dissertation:  

Utterance Patterns and Politeness Strategies in Indonesian 

Medical Discourse. 

 

 

B. Additional education for specialists’ specialty field abroad 

 

Short Courses 

(International Grants) 

 

No. Year Short Courses 

1. 1998 AMERICAN STUDIES: 

Encounters and Intersection: Identities and Communities in America, 
UIC, University of Illinois at Chicago, Chicago American Studies Summer 
Institute. June-August: Chicago; Southwest: New Mexico, Colorado, 
Nevada; San Francisco; Washington DC and New York. 
(Grant: The USIS Jakarta) 

2. 1993 TEFL:  

Course 611: An eight-week Certificate Course on “Innovative   

Approaches in Language Teaching”. SEAMEO Regional Language 

Center, Singapore.  January-February, 1993. 

(Grant: SEAMEO/RELC)  

3. 1989 ESP: 

The British Council Specialists' Summer Course: “A 

Four-week Certificate Course on English for 

Specific Purposes”. Plymouth, England.  July-
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August, 1989.  

(Grant: The British Council Jakarta)  

 

 

Work Experience 

 

1. Work experience other than at State University of Malang 

 

Date Position Place 

September 2007 - 

now 

Coordinator of Consultants: 

Mathematic, Biology, Chemistry, 

Physics, and English and 

consultant for English for High 

School with International 

Standards.  Indonesian 

government grant through the 

Ministry of National Education. 

St. Albertus 

Catholic 

High 

School, 

Malang, 

East Java. 

July– December 

2006 

Management Project Consultant 

for the “Web based System and 

Procedure of Finance at the 

Ministry of National Education”. 

Dutch grant through The World 

Bank 

Jakarta, 

Ministry of 

National 

Education 
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2.  History of Official Position at the State University of Malang 

 

 

No. Official Position Period 

1. Head of the Language Laboratory 1996-1998 

 

 

3.  History of Medals, Outstanding Lecturers and Scholarships 

 

No. 
Medals/Outstanding 

Lecturers/Scholarships Year Name of Ministry 

1. 
Outstanding Lecturer, 2nd rank, Faculty 

of Letters and Arts  2006 

Ministry of National 

Education 

2. 
Outstanding Scholarship for 

Bookwriters  2006 

Ministry of National 

Education 

3. Karya Satya medal 2005 

Ministry of National 

Education 

 

 

4.   History of Position at NGO and State University of Malang 
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No. Year Position 

1. 2007 - now Lecturer at the Workshop of Teachers’ Certification of Junior and 

Senior High School of East Java, 15th rayon, Batu,   

2. 2005 - now    Head of Malang Fun English Club (MAFEC), Malang Municipality 

(Non profit Foundation between SUM and Malang 

Municipal) 

3. 2003 - now  Language Consultant for English Section of Reader’s Digest 

Indonesia, Femina Group, Jakarta.  

4. 1985 - now Lecturer at the English Department, Faculty of Letters, State Un

Malang      

4. 2003 Language Consultant for Indonesian for Specific Purposes: 

Medical and Nurse, Singapore International 

Foundation (SIF), Singapore. 

5. 2001 Language Consultant for Women Empowerment, Hotline AIDS 

NGO, Surabaya, Indonesia. 

6. 2001 Registered as an English language scholar and researcher from 

Indonesia, Directory of English Language Scholars 

and Researchers in SEAMEO countries, RELC 

SINGAPORE. 

7. 1976  Private Secretary to Suripto SH, Center for Strategic Studies, 

WANHAMKANAS, Jakarta 

 

 

 

5.  Experience in teaching TEFL 
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a. Graduate Studies (S2) 

 

No Year Course Place 

1. 2006 Materials Development Graduate Studies, State 

University 

of 

Semarang 

2. 2006 Materials Development Graduate Studies, State 

University 

of Medan 

2. 1994-2001 EAP/Economy Management Graduate Studies, 

Muhamma

diyah 

University 

of Malang 

3. 1994-2001 EAP/Rural Sociology Graduate Studies, 

Muhamma

diyah 

University 

of Malang  

4. 1994-2001 EAP/Religion Graduate Studies, 

Muhamma

diyah 

University 
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of Malang  

 

b.  Undergraduate Studies (S1) 

 

Content Courses/English Department: Education and Arts 

 

No Year Course University 

1. 2004-now Materials Development 1 State University of 

Malang 

2. 2004-now Materials Development 2 State University of 

Malang  

3. 2005-now Pragmatics State University of 

Malang 

4. 2005-now Pragmatics in Arts State University of 

Malang 

5. 1985-now Cross Cultural Understanding State University of 

Malang 

6. 1985-now English for Specific Purposes 1 State University of 

Malang 

7. 1985–now English for Specific Purposes 2 State University of 

Malang 

8. 2000-now Business Correspondence State University of 

Malang 

9. 1989–1997 Psycholinguistics State University of 
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Malang 

 1989–1997 Psycholinguistics Muhammadiyah 

University 

of Malang 

10. 1989–1997 Introduction to Linguistics State University of 

Malang 

11. 1998 Introduction to Linguistics Teachers’ College of 

Jombang 

12. 2001-now Applied Linguistics in Arts State University of 

Malang 

13. 2001-now Applied Linguistics in Education State University of 

Malang 

14. 1989–1997 Sociolinguistics Muhammadiyah 

University 

of Malang 

15. 1986–now Sociolinguistics State University of 

Malang 

16. 1989–1997 Second Language Acquisition Muhammadiyah 

University 

of Malang 

17. 1975 English for Young Learners Trinata English Course 

18. 1989–1997 Translation Muhammadiyah 

University 

of Malang 

19. 2001-now Business Report Writing State University of 
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Malang 

20. 2001-now Secretarial Correspondence State University of 

Malang 

21. 2003-now Business English State University of 

Malang 

 

  

 

 

TEFL/ESP Workshops for Teachers/Lecturers 

 

No. Month/Year Name of Projects Place 

1. February 2008 Lecturer at the Workshop of 

Teachers’ 

Certification of 

Junior and Senior 

High School of East 

Java, 15th rayon: 

a. media used 

Batu, 4-11 

Febr

uary 

2008 

2. December/2007 Lecturer at the Workshop of 

Teachers’ 

Certification of 

Junior and Senior 

High School of East 

Java, 15th rayon: 

Batu, 3 – 9 

Dec

emb

er 

2007

. 
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b. theories of language 
teaching 

c. media used 
d. implementation of the 

theory in the teaching 
process/ peer teaching 

e. assessment 
3. February/ 

2006 

English College of Bandar 

Lampung, PDTP 

grant: 

a.  Theory of ESP 

b.  Materials Development for  

      Economy/Management 

c.  Materials Development for    

     Secretarial 

d.  Authentic assessment  

State University of 

Mala

ng 

4. March-May 

2

0

0

6 

National Vocational School 

Number 3 of 

Malang, Promoting 

Teachers’ 

Competence 

through Interactive 

Communication for 

International 

Vocational Schools 

National Vocational 

Scho

ol 3 

Mala

ng 

5. June-August 

2

0

Workshop on Promoting Junior 

High, Senior High, 

Vocational and 

Jombang Municipal 
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0

6 

Religious Teachers’ 

Competence of 

Jombang Municipal 

through Continuous 

Improvement 

Learning 

 

 

Workshops on Competency Curriculum Based Presentations  

for SMU commercial textbooks 

 

No. Year Title of the Paper Place 

1 2005 Workshop on CBC Genre-Based Materials 

Development, HEADLIGHT, 

English for Senior High School, 

MGMP (English’s Teachers 

Association), 

(Grant: Jakarta: Erlangga Publishing Co.) 

Solo, Central 

J

a

v

a

.

 

(

J

u

l

y
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)

2 2005 Workshop on CBC Genre-Based Materials 

Development, HEADLIGHT, 

English for Senior High School, 

MGMP (English’s Teachers 

Association),   

(Grant: Jakarta: Erlangga Publishing Co.) 

Lumajang, 

E

a

s

t

 

J

a

v

a

.

 

(

M

a

y

)

3 2005 Workshop on CBC Genre-Based Materials 

Development, HEADLIGHT, 

English for Senior High School, 

MGMP (English’s Teachers 

Association), 

(Grant: Jakarta: Erlangga Publishing Co.) 

Madiun, East 

J

a

v

a

.
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(

A

p

r

i

l

)

4 2004 Workshop on CBC Genre-Based Materials 

Development, HEADLIGHT, 

English for Senior High School, 

MGMP (English’s Teachers 

Association), 

(Grant: Jakarta: Erlangga Publishing Co.) 

Sragen, Solo, 

C

e

n

t

r

a

l

 

J

a

v

a

 

(

A

u

g
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u

s

t

)

5 2004 Workshop on CBC Genre-Based Materials 

Development, HEADLIGHT, 

English for Senior High School, 

MGMP (English’s Teachers 

Association), 

(Grant: Jakarta: Erlangga Publishing Co.) 

Blitar, East 

J

a

v

a

.

 

(

J

u

l

y

)

6 2004 The Challenge of English Teachers in Implementing 
CBC, MGMP (English’s Teachers Association), 
(Grant: Jakarta: Erlangga Publishing Co.) 

Pakanbaru. 

(

J

u

n

e

)

7 2004     The Challenge of English Teachers in Implementing 
CBC, MGMP (English’s Teachers Association), 

Sukohardjo, 
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(Grant: Jakarta: Erlangga Publishing Co.) C

e

n

t

r

a

l

 

J

a

v

a

 

(

M

a

y

)

8 2004 
The Implementation of Competency Based 

Curriculum, MGMP (English’s 
Teachers Association), 

(Grant: Jakarta: Erlangga Publishing Co.) 

Pati, Central 

J

a

v

a

.
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(

M

a

y

)

 

9 2004 The Challenge of English Teachers in Implementing 
CBC, MGMP (English’s Teachers Association), 
(Grant: Jakarta: Erlangga Publishing Co.) 

Sleman dan 

Y

o

g

y

a

k

a

r

t

a

.

 

(

A

p

r

i

l
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)

10 2004 
The Implementation of Competency Based 

Curriculum, MGMP (English’s 
Teachers Association), 

(Grant: Jakarta: Erlangga Publishing Co.) 

Malang and 

L

a

w

a

n

g

.

 

(

A

p

r

i

l

)

 

 

TEFL to Non English Department 

  

a. EAP/ Food and Beverage 

No. Year Course Place 

1. 2000-now English for Food and Beverage State University of 
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Malang 

2. 2000-now English for Fashion State University of 

Malang 

3. 1997 Oral Presentations for Medical 

Specialists 

Kepanjen District 

Hospital 

4. 1995 ESP: Reading for Medical 

Students 

Brawijaya University, 

Malang 

5. 1990 ESP Assessment for Medical 

Specialists 

Brawijaya University, 

Malang 

  

b.  English for Vocational Purposes 

1 1997–1998 Speaking for Pre Departure 

English Training 

for Vocational 

School Teacher 

State University of 

Malang 

 

c. EAP/ Medical 

1. 1997 Oral Presentations for Medical 

Specialists 

Kepanjen District 

Hospital 

2. 1995 ESP: Reading for Medical 

Students 

Brawijaya University, 

Malang 

3. 1990 ESP Assessment for Medical 

Specialists 

Brawijaya University, 

Malang 

 

d. EAP/Bank  
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1. 2005 TOEIC Advanced Preparations 

for Bank 

employees 

Bank Mandiri, Malang 

2. 2004   TOEIC Advanced Preparations 

for Bank 

employees 

Bank Mandiri, Malang 

3. 1999   Oral Presentations for Bank 

employees 

BTN, BDN, BAPPINDO 

Banks, 

Malang 

4. 1994-95   Oral presentations for bank 

employees 

BAPPINDO Bank, 

Malang 

5. 1991-92 Oral presentations for bank 

employees 

BAPPINDO Bank, 

Malang 

 

e. EAP/Law 

1. 1997   Reading and Speaking for Law 

students 

Law Faculty, Widya 

Gama 

University 

Malang 

 

f.  EAP/Engineering/Army 

1. 1989-1990   Formal Presentations for 

Engineers and 

Technicians of 

the Arms Factory 

Turen, Malang 

Municipal 
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g. EAP/Ministry of Education Staff 

1. 1999   Speaking for Ministry of 

Education Staff 

Malang 

 

h.  Translation of film scripts 

1. 1975 Widescreen movie script Jakarta 

   

   

TEFL to English Department/Skill Courses 

  

a. Listening 

1. 1989 -1997 Undergraduate Studies, Muhammadiyah University 

Malang (UMM) 

2. 1985 – now Undergraduate Studies IKIP (Teacher’s College) 

Malang (State University of 

Malang/SUM) 

  

b.  Speaking 

1. 1998 Lecturer for Teacher Training Program for English 

Teachers, State Madrasah Tsanawiyah 

(State Islamic Junior High School) 

2. 1997 –1998 Lecturer for Private Religious Secondary Low 

(Tsanawiyah) Teachers of East Java 
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3. 1997 Lecturer for Workshop of Private SMP teachers of 

East Java 

4. 1996 Lecturer for Workshop of SMP teachers of East Java 

5. 1989 –1997 Undergraduate Studies UMM 

6. 1986 – now Undergraduate Studies IKIP (Teacher’s College) 

Malang (UM) now State University of 

Malang 

 

c.  Reading: 

1. 1999 Lecturer for STKIP Jombang for UNC/ Government 

Final Test 

2. 1990 –1992 Lecturer for Undergraduate Studies Sekolah Tinggi 

Ilmu Bahasa Malang (STIBA) 

3. 1989 –1997  Lecturer for Undergraduate Studies Muhammadiyah 

University Malang (UMM) 

4. 1986 – now    Undergraduate Studies IKIP (Teacher’s College) 

Malang (UM) 

 

d.  Writing 

1. 1996 Lecturer for Undergraduate Studies IKIP (Teacher’s 

College) Malang now State University 

of Malang 

   

Bahasa Indonesia for Foreigners 
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1. 2003 Singaporean Voluntary Nurse Specialist in 

Emergency Center, Indonesian for 

Academic Purposes: Medical and 

Nursing, Singapore International 

Foundation & RSUD Teaching 

Hospital, Malang. 

2. 1992-93 English Language Jury, Volunteer for American Field 

Service Indonesia (AFS Indonesia) 

3. 1991 Assistant Coordinator and Lecturer, COTI, IKIP 

(Teacher’s College) Malang (Bahasa 

Indonesia for Graduate School 

Students coordinated by Universities in 

America and Graduate School IKIP 

(Teacher’s College) Malang)  

4. 1991 Lecturer for Graduate Students of Theology Institute, 

Jakarta (Black American Priest) 

  

   

Journals 

 

1. 2006 “Politeness, Forms of Address and 

Communicative Codes in 

Indonesian Medical Discourse”, 

Jurnal Bahasa dan Seni, Faculty of 

Letters and Arts, SUM, February. 
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Malang: SUM 

2. 2003 “Intercultural Considerations in Developing ELT 

Materials for Young Learners”, 

Jurnal Bahasa dan Seni, Faculty of 

Letters and Arts, SUM, February. 

Malang: SUM 

3. 1999 English Language Policy for Tertiary Education 

Based on the Autonomy Regulation 

at the Medical Faculty Brawijaya 

University.  English Language 

Education Journal, Malang. 

4. 1996  “The Importance of the Self-Access Center in 

Learning a Foreign Language”.  

TEFLIN Journal. Volume VI, Nomor 2, 

September 1996. Yogyakarta: IKIP 

(Teacher’s College) Sanata Dharma. 

5. 1994 Yudi,CB. Iragiliati,E. et.al. “The Influence of 

Individualized Listening Task on the 

Students' Mastery in Listening 

English Discourse”, in Jurnal 

Penelitian Kependidikan, 4, No. 1, 

June. Malang: (Teacher’s College) 

Malang. 
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INDONESIAN GRANTS 

Research 

 

 

No. Year Research  

1. 2006 
Dissertation 

Utterance Patterns and Politeness Strategies in Indonesian Medical 

Discourse. Dissertation of Graduate School, SUM. 

(would be published and still in progress) 

(Grant: Ministry of National Education.) 

2. 2001 Gender: 

“The Position of Women in Formal Oral Discourse of 

Indonesian Specific Purposes in Dialogues 

between Sociologists/Medical Doctors and 
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Women Commercial Sexual Workers: Discourse 

Analysis toward Women Empowerment”  

(Grant: DIKTI /Ministry of National Education/Women Studies)   

3. 1991 Thesis   

“The Correlation of Background Knowledge, Frequency of 

Reading and Length of Exposure to Reading, 

and Reading Comprehension Competence of 

Medical Specialists, Brawijaya University”, 

Malang.  

(Grant: Ministry of Education. Master’s thesis, Graduate School, 

SUM. Unpublished 

4. 1997 EAP Medical 

NUSEP Ambon: English Materials and Test for Medical 

Students: A Model for Medical Faculties in East 

Indonesia and Its Implication on Syllabus 

Design. Seminar for Teaching English to non 

English Departments, 7th May, 1998. 

(Grant: The British Council Jakarta) 

5. 1995    English for Young Learners  

Mutmainah,N. Iragiliati, E. et al  “Survey on the readiness of  

Elementary Schools on the application of 

Curriculum 1994 in schools in Malang.”  (Grant: 

DP3M DIKTI  DEPDIKBUD/ Ministry of Education) 

6. 1994 English for Young Learners  
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Rachmajanti,S. Iragiliati, E. et al “Teachers’ Perception on the 

usage of the book: English for The Elementary 

School, as the textbook used in teaching English 

for Elementary Schools in Malang.”   

(Grant: OPF DIKTI DEPDIKBUD/ Ministry of Education) 

7. 1994 Listening:   

Yudi, C.B. Iragiliati, E. et al. “The Influence of Individualized 

Listening Task on the Students' Mastery in 

Listening English Discourse”.  

(Grant: DP3M, DIKTI, DEPDIKBUD/ Ministry of Education) 

8.  1993       “The Correlation of Background Knowledge, Frequency of 

Reading, Length of Exposure to Reading, and 

Reading Comprehension Competence of 

Postgraduate Agricultural Engineers, Brawijaya 

University” (Unpublished thesis. Grant: The British 

Council Jakarta and Private) 

 

 

  Paper Presenter 

International/Abroad 

 

 EAP: Medical 
Year Title of the Paper Place 

2003      
“Portfolio assessment for EAP Medical at Brawijaya 

Singapore, 3rd – 5th 

of 
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University, Malang” presented at the 

38th RELC 2003 International Seminar 

for “Teaching and Assessing 

Language Proficiency” 

(Grant: TEFLIN) 

Nove

mber, 

2003 

2000 “Providing a Positive Environmental EAP Usage 

in Supporting the Long Term 

Adjustment Process” presented at 

the Third International Seminar for 

“Language for Specific Purposes: 

Tuning in to the New Millennium”  

(Grant: English Department, SUM) 

Johor Bahru, Johor, 

Malay

sia.  

14 – 

16 

Nove

mber, 

2000 

 

Indonesia 

National and International Seminars 

 Pragmatics: 
Year Title of the Paper Place 

2006 “An Overview: EAP- IAP Medical and Pragmatics in 

Institutional Settings in Indonesia”, 

presented at the ESP and Pragmatics 

Workshop, Applied Linguistics Program 

for English, Graduate Studies, State 

University Medan, on 18th November 

2006. 

Graduate Studies, 

State 

Univ

ersity 

Med

an, 

North 
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Sum

atra.  

2007 
“Pragmatics seen in Politeness, Forms of Address and 

Communicative Codes in Medical 

Institutional Setting”, presented at the 

English Department, State University of 

Malang, Malang 21st June 2007. 

State University of 

Mala

ng, 

Mala

ng, 

East 

Java 

 

 English and Culture: 
Year Title of the Paper Place 

2005 “Materials Related to Culture in a Multilingual 

Society”, presented at the 53rd 

TEFLIN International Conference, 

(Grant: English Department, SUM)  

Yogyakarta, 6-8th 

Dece

mber, 

2005. 

1996 “Developing a Model of Instructional Material 

English for Medical Doctors in the 

Eastern Regions of Indonesia”, 

TEFLIN Seminar XLIV, UNTAG, 

(Grant: English Department, SUM) 

Surabaya, October 

7-10, 

1996 

1993 “Factors that Influence the Reading 

Comprehension Competence and 

Professional Texts Used to 

Promote the   Reading 

Bandung. 8-12 

Octob

er, 

1992 
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Competence of Medical 

Specialists”, TEFLIN Conference, 

(Grant: English Department, SUM) 

 

 English for Young Learners: 
Year Title of the Paper Place 

2002 “Intercultural Considerations in Developing ELT 

Materials for Young Learners”, 

presented at the 50th International 

TEFLIN Asian Odyssey 2002: 

Exploration in TEFL. 

(Grant: English Department, SUM) 

Surabaya, 29-31st 

Octob

er, 

2002 

1995 “Teaching English for the Young Learners: 

Characteristics for the Young 

Learners”, Seminar and Workshop 

on the Teaching of English for Young 

Learners of Malang, IKIP (Teacher’s 

College).  

(Grant: English Department, SUM) 

Malang, 4 

Nove

mber, 

1995 

 

 Translation: 

Year Title of the Paper Place 

2001 Strategies in Teaching and Translating ESP: 

Medical, presented at 49th TEFLIN 

International Conference 2001: 

6-8 November 2001, 

Hotel 

Sahid
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English: A Prerequisite for Global 

Communication (Grant: English 

Department, SUM) 

, 

Kuta, 

Bali. 

 

 

 Teaching of Indonesian to Speaker of Other Languages 

Year Title of the Paper Place 

2001        International Seminar  KIPBIPA: 4th International 

Conference on the Teaching of 

Indonesian to Speakers of Other 

Language, “EPISODES IN 

INDONESIAN: Material Design, 

Development and Cross Cultural 

Issues” 

(Grant: English Department, SUM) 

1 – 3 Ocotber 2001, 

Grand Ball Beach 

Hotel, Sanur, Bali, 

Indonesia.   

   

 

 Syllabus: 
Year Title of the Paper Place 

1996 The 46th TEFLIN International Language Seminar, 

Toward English for Global 

Communication: Teachers as Agents 

of Change, “A Proposed Syllabus 

for CCU”,  

(Grant: English Department, SUM) 

November 9–12, 

1998, 

Band

ungan

, 

Sema

rang, 
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Indon

esia. 

 

  Specialized Self – Access Center 

Year Title of the Paper Place 

2007 “The Future of Self Access Learning to 

Accelerate Global 

Competitiveness of University 

Graduates”, presented at Joseph 

Wibowo Center (Bina Nusantara 

International). 

Jakarta, 29th - 30th 

May, 

2007.  

1995 “Specialized Self-Access Materials for Post-

graduate Students of Rural 

Sociology, Economy Department 

and Vocational Teachers' 

Trainers”, Silver Anniversary 

TEFLIN Seminar, 

(Grant: English Department, SUM) 

Yogyakarta. 3-5 

Augu

st, 

1995. 

 

 English for Academic Purposes:  

Year Title of the Paper  Place 

2005 “Workshop on Materials Development through 

IT”, MGMP (English’s Teachers 

Association), Gresik and Gresik 

Muhammadiyah University, East 

Gresik 

Muha

mmad

iyah 
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Jawa 

(Grant: Gresik: Gresik Muhammadiyah University) 

Unive

rsity, 

East 

Jawa 

1999 A Proposed Policy for Medical English in 

Indonesia.  KIPNAS, (National 

Seminar for Science and 

Technology, Sub topic: Education) 

Grant: DIKTI/Ministry of Education) 

Serpong 

1997 Iragiliati,  Emalia and Sri Andreani.  “A Module of 

EAP Medical Textbook, Students’ 

EAP Medical Worksheet, Test of 

English for Medical Doctors in the 

Eastern Regions of Indonesia, 

Brawijaya University Malang”. 

(Grant: OPF, DIKTI, DEPDIKBUD/Ministry of 

Education)  

 

  

 Assessment of Lecturer’s Competence  

Year Title of the Paper  Place 

2005 Training of Competency Based Assessment 

System, Ministry of National 

Education, Directorate General of 

Higher Education, Appointed as a 

representative of English lecturers 

Jogjakarta, 26–29th 

Augu

st 

2005. 
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from government’s universities in 

Indonesia.   

Grant: DIKTI (Ministry of National Education) 

 

 TEFL (Teaching English as a Foreign Language)/ Monitor Officer 

Year Title of the Paper Place 

1999 Seminar on Application and Monitoring of 

Intensive Course Program for 

Undergraduate Studies/ Uji Coba 

Kurikulum Bahasa Inggris di 

LPTK.   

(Grant: PGSM.  Monitor Officer) 

STKIP Singaraja, 

Bali  

 

 
 Speaking 

Year Title of the Paper Place 

2007 “How to Motivate Students in Expressing their 

Ideas using English”, a paper for 

Kindergarten, elementary – high 

school teachers. presented at 

(Grant: Yayasan Badan Wakaf 

Sultan Agung Semarang)  

Yayasan Badan 

Waka

f 

Sulta

n 

Agun

g 

Sema

rang, 

29 
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April 

2007. 

 

 Teachers’ Professionalism at SMA Plus/ International (SBI) 
Year Title of the Paper Place 

2007 “The Importance of a Change of Attitude related 

to Teachers’ Professionalism: A 

Case Study at St. Albertus High 

School Malang”  

(Grant: American Embassy/RELO Jakarta) 

The 55th TEFLIN 

Intern

ationa

l 

Confe

rence 

2007, 

Huma

n 

Reso

urces 

Devel

opme

nt in 

Lang

uage 

Teac

hing, 

Dece

mber 
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4 - 6, 

2007, 

Syarif 

Hiday

atulla

h 

State 

Islami

c 

Unive

rsity 

Jakarta, Indonesia. 

 
 Examiner 
Year Title of the Paper Place 

1996 Examiner and Text Dubber of English for Applicant of the 

Fellowship Program for Vocational Schools. Jakarta: 

Ministry of Education.   

(Grant: DIKTI /Ministry of National Education) 

North Sumatra and 

Aceh 

Provi

nce. 

21-21 

Janua

ry 

1996. 

1997 Examiner of English for Applicants of the Fellowship 

Program for Vocational Schools.  

Jakarta: Ministry Education.  

South Sulawesi and 

South

east 
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(Grant: DIKTI /Ministry of National Education) Sulaw

esi 

Provi

nce.  

June-

July. 

 

 
 

International and Local published English language Textbooks 

Copyright 

 

International 

 

A. Academic Reading 

No. Title  Year  Place/Publisher 

1. Discussing Professional Abstracts. In 

TESOL series of New 

Ways in Teaching 

Reading. Richard R. Day 

(editor)  

1993 Washington D.C.: 

TE

SO

L 

(co

pyri

ght) 
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B.  Dissertation  

No. Title  Year Place/Publisher 

1. Utterance Patterns and Politeness 

Strategies in Indonesian 

Medical Discourse 

2008 Ann Arbor: Pro 

Que

st 

(still 

in 

pro

gre

ss) 

 

Indonesia 

 

A. Textbook on Indonesian for Foreigners  
No. Title  Year Place/Publisher 

1. Episodes in Indonesian: A Pre 

Intermediate Proficiency 

Practice. 

2000 Jakarta:Gramedia 

Pus

taka 

Uta

ma 

(co

pyri

ght) 
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B.  Commercial published English language textbooks for elementary 

– tertiary level  

 

No. Title  Year Place/Publisher 

1.   Fast Track, English for Senior High School, 

10th Grade, General  

2008 Still in progress 

2. Fast Track, English for Senior High School, 

11th Grade, Science 

2008 Still in progress 

3. Fast Track, English for Senior High School, 

11th Grade, Social 

2008 Still in progress 

4. Fast Track, English for Senior High School, 

12th Grade, Social 

2008 Still in progress 

5. Fast Track, English for Senior High School, 

12th Grade 

2008 Still in progress 

6. Speed Up Your English, English for Junior 

High School, 7th grade. 

2008 Jakarta: Yudhistira  

7. Speed Up Your English, English for Junior 

High School, 8th grade. 

2008 Jakarta: Yudhistira  

8. Speed Up Your English, English for Junior 

High School, IX grade. 

2008 Jakarta: Yudhistira  

9. FUN AND HAPPY WITH ENGLISH 4. 

English for Elementary 

School, IV grade. 

2007/1st 

printing. 

Jakarta: Ganeca 

Exa

ct  

10. FUN AND HAPPY WITH ENGLISH 5. 

English for Elementary 

2007/1st 

printing. 

Jakarta: Ganeca 

Exa
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School, V grade. ct  

11. FUN AND HAPPY WITH ENGLISH 6. 

English for Elementary 

School, VI grade. 

2007/1st  Jakarta: Ganeca 

Exa

ct  

12. ADVENTUROUS ENGLISH 1, English for 

Junior High School, VII grade 

2005 Jakarta, Pabelan  

13. ADVENTUROUS ENGLISH 2, English for 

Junior High School, VIII 

grade 

2005 Jakarta, Pabelan  

9. ADVENTUROUS ENGLISH 3, English for 

Junior High School, IX grade 

2005 Jakarta, Pabelan  

10. H ENGLISH 1, English for Elementary School, 

I grade. 

2004/2nd Jakarta: Ganeca 

Exa

ct 
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11. HAPPY WITH ENGLISH 2. English for 

Elementary School, II grade. 

2004/2nd Jakarta: Ganeca 

Exa

ct  

12. HAPPY WITH ENGLISH 3. English for 

Elementary School, III grade. 

2004/2nd Jakarta: Ganeca 

Exa

ct 

(cop

yrigh

t) 

13. HAPPY WITH ENGLISH 4. English for 

Elementary School, IV grade. 

2004/2nd Jakarta: Ganeca 

Exa

ct 
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(cop

yrigh

t) 

14. HAPPY WITH ENGLISH 5. English for 

Elementary School, V grade. 

2004/2nd Jakarta: Ganeca 

Exa

ct 

(cop

yrigh

t) 

15. HAPPY WITH ENGLISH 6. English for 

Elementary School, VI grade. 

2004/2nd Jakarta: Ganeca 

Exa

ct 

(cop

yrigh

t) 
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16. HEADLIGHT, English for Senior High 

School , X grade.  

2003 Jakarta: Erlangga  

17. HEADLIGHT, English for Senior High 

School , XI grade, Science. 

2003 Jakarta: Erlangga 

18 HEADLIGHT, English for Senior High 

School , XI grade, Science 

2003 Jakarta: Erlangga 

 

C.  Worksheets for Elementary and Junior High School 

 
No. Title  Year Penerbit 

1. Worksheet for 1st Grade, English for 

Elementary School.   

2008 Jakarta: Ganeca.  

2. Worksheet for 2nd Grade, English for 

Elementary School.   

2008 Jakarta: Ganeca.  

3. Worksheet for 3rd  Grade, English for 

Elementary School. 

2008 Jakarta: Ganeca  

4. Worksheet for 4th Grade, English for 

Elementary School.    

2008 Jakarta: Ganeca  

5. Worksheet for 5th Grade, English for 

Elementary School. 

2008 Jakarta: Ganeca  

6. Worksheet for 6th Grade, English for 

Elementary School.  . 

2008 Jakarta: Ganeca  

7. Worksheets for Show Your English, 2008 Jakarta: 
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7th grade, Junior High 

School. 

Yu

dhi

stir

a  

8. Worksheets for Show Your English, 

8th I grade, Junior High 

School. 

2008 Jakarta: 

Yu

dhi

stir

a  

9. Worksheets for Show Your English, 

9th grade, Junior High 

School. 

2008 Jakarta: 

Yu

dhi

stir

a  

D.  Dictionary for children 

 

No. Title  Year Place/Publisher 

1. Children’s Photo Dictionary. English- 

Indonesian-Arabic-

Chinese  

2006 Jakarta: Ganeca  

2. Children’s Illustrated Dictionary. 

English-Indonesian-

Arabic-Chinese 

2006 Jakarta: Ganeca 
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E.  Translation of English Vocabulary Dictionary and Economic 

textbook   

 

No. Title  Year Place/Publisher 

1. Webster’s New World Vocabulary of 

Success, English-

Indonesian. Macmillan 

USA. (kamus). 

2002 Jakarta: Erlangga  

2.  Don’t Send a Resume. Jeffry J. Fox. 

Hyperion. 

2002 Jakarta: Erlangga  

 

F.  ESP  

 

No. Title  Year Place/Publisher 

1. English for Medical Purposes, 

Indonesian for Medical 

Purposes and its 

Pragmatics Use 

2007 Malang: 

Bay

um

edia

 

1. ‘Let’s Get Our River Back’ in English via 

Environmental 

Education. Editor: 

George Jacobs & Anita 

Lie  

2002 Jakarta: Grasindo  
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2.  Secretarial Correspondence I ALKON 

Academy of Language, 

Balikpapan 

2002 Malang: Penerbit 

UM 

3. Secretarial Correspondence II, ALKON 

Academy of Language, 

Balikpapan 

2002 Malang: Penerbit 

UM 

4. Speaking II, ALKON Academy of 

Language, Balikpapan 

2001 Malang: Penerbit 

UM 

5. Organizing an Event 1,  Food and 

Beverage Department, 

Diploma 3, Technical 

Faculty, State University 

of Malang 

2002 Still in progress 

6. Organizing an Event 2,  Food and 

Beverage Department, 

Diploma 3, Technical 

Faculty, State University 

of Malang 

2002 Still in progress 

7. Organizing an Event 3,  Food and 

Beverage Department, 

Diploma 3, Technical 

Faculty, State University 

of Malang 

2002 Still in progress 
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G.  Module for Open University (English and Indonesian) 

 

English 

 
No. Title  Year Place/Publisher 

1. Advanced Speaking Modul 1: 

Theories of Public 

Speaking 

2008 Jakarta: Open University  

2 Advanced Speaking Modul 2: 

Application of Public 

Speaking 

2008 Jakarta: Open University 

3. Advanced Speaking Modul 8: 

Application of Debate 

2008 Jakarta: Open University 

4. Sociolinguistics 2007/ 2nd Jakarta: Open University 

(copyright) 
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5. Writing 3: Module 2: Drafting 

 

2005 Jakarta: Open University 

(still in 

progress, 

copyright) 

6. Writing 3: Module 4: Abstract 

 

2005 Jakarta: Open University 

(still in 

progress, 

copyright) 

7. Reading IV: Module 11: Reading 

Visuals 

2003 Jakarta: Open University 

(still in 

progress, 

copyright) 

8. Reading IV: Module 12: Propaganda 

Devices 

2003 Open University (still in 

progress, 

copyright) 

9. Advanced Speaking: Debate and Its 

Relevant Language 

Functions.    

1998 Jakarta: Open University 

(still in 

progress, 

copyright) 

10. Advanced Speaking: Public Speech 

and Its Relevant 

Language Functions 

1998 Jakarta: Open University 

(still in 

progress, 

copyright) 

11. Advanced Speaking: Public Speech 

Theory 

1998 Jakarta: Open University 

(still in 
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progress, 

copyright) 

12. Reading III for Diploma 3  

 

1991 Jakarta: Open University 

(still in 

progress, 

copyright) 

13. Listening III for Diploma 3 

 

1991 Jakarta: Open University 

(still in 

progress, 

copyright) 

 

2.  Indonesian for Foreigners 

 
No. Title  Year Place/Publisher 

1. Unit 16: Mosque & Church 2006 Jakarta: Open University 

(still in 

progress, 

copyright) 

2.  Unit 17: Restaurants 2006 Jakarta: Open University 

(still in 

progress, 

copyright) 

3. Unit 18: Automotive and Computer 

Repair Shop 

2006 Jakarta: Open University 

(still in 

progress, 
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copyright) 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2. 

KUISIONER 

PENGEMBANGAN  MODEL MATERI AJAR 

MUATAN LOKAL BAHASA INGGRIS 

 

IDENTITAS 

a. Nama   : 

b. Instansi  : 

c. Guru Kelas  : 

d. Pendidikan Terakhir : 

Jurusan/Prodi  : 

e. Pelatihan Bahasa Inggris  

yang pernah diikuti : 

f. Alamat Rumah : 

Telp   : 

g. Alamat Kantor  : 

Telp   : 

 

PETUNJUK 

1. Bapak/Ibu dimohon menjawab pertanyaan sesuai dengan keadaan yang ada di 

sekolah. 
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2. Jawaban diberikan dengan cara melengkapi isian dan atu melingkari jawaban 

jika ada pilihan jawaban (dapat lebih dari satu pilihan). 

 

A. Kebijakan Sekolah 

No Pertanyaan 

1 Bahasa Inggris diajarkan di kelas berapa (apa dasar pertimbangannya)? 

 

2 Sejak kapan mata pelajaran bahasa Inggris di SD bapak/ibu mulai diajarkan? 

 

3 Berapa jam pelajaran/minggu bahasa Inggris diajarkan? 

 

4 Siapa yang mengajar bahasa Inggris di SD bapak/ibu? 

Guru kelas/guru bidang studikan yang mengajarkan bahasa Inggris? 

5 Perangkat pembelajaran bahasa Inggris SD apakah yang bapak/ibu miliki? 

a. Kurikulum 

b. Silabus 

c. Lesson Plan 

d. Buku ajar terbitan......................... 

e. LKS terbitan................................. 

f. Media pembelajaran berupa................................. 

g. Lainnya......................................... 

6 Bagaimana bapak/ibu menerapkan kurikulum dalam praktek pembelajaran 

bahasa Inggris SD? 

 

7 Standar kompetensi apakah yang harus dicapai oleh siswa dalam 

pembelajaran Bahasa Inggris pada kelas rendah (kelas 1,2,3)? 

 

8 Standar kompetensi apakah yang harus dicapai oleh siswa dalam 

pembelajaran Bahasa Inggris pada kelas tinggi (kelas 4,5,6)? 
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9 Bagaimana bapak/ibu memanfaatkan silabus dalam praktek pembelajaran 

bahasa Inggris SD? 

 

10 Metode pembelajaran apakah yang menurut bapak/ibu lebih efektif untuk 

meningkatkan kompetensi listening siswa? 

 

11 Metode pembelajaran apakah yang menurut bapak/ibu lebih efektif untuk 

meningkatkan kompetensi speaking siswa? 

 

12 Metode pembelajaran apakah yang menurut bapak/ibu lebih efektif untuk 

meningkatkan kompetensi reading siswa? 

 

13 Metode pembelajaran apakah yang menurut bapak/ibu lebih efektif untuk 

meningkatkan kompetensi writing siswa? 

 

14 Media apa yang menurut bapak/ibu lebih tepat, efektif dan efisien untuk 

meningkatkan kompetensi listening siswa? 

 

15 Media apa yang menurut bapak/ibu lebih tepat, efektif dan efisien untuk 

meningkatkan kompetensi speaking siswa? 

 

16 Media apa yang menurut bapak/ibu lebih tepat, efektif dan efisien untuk 

meningkatkan kompetensi reading siswa? 

17 Media apa yang menurut bapak/ibu lebih tepat, efektif dan efisien untuk 

meningkatkan kompetensi writing siswa? 

18 Model evaluasi apa yang diberikan bapak/ibu untuk mengetahui kompetensi 

listening siswa? 

a. Pekerjaan rumah (take home test) 

b. Kuis 

c. Presentasi 
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d. Demonstrasi 

e. Karya siswa 

f. Laporan tes tertulis 

19 Model evaluasi apa yang diberikan bapak/ibu untuk mengetahui kompetensi 

speaking siswa? 

a. Pekerjaan rumah (take home test) 

b. Kuis 

c. Presentasi 

d. Demonstrasi 

e. Karya siswa 

f. Laporan tes tertulis 

 

20 Model evaluasi apa yang diberikan bapak/ibu untuk mengetahui kompetensi 

reading siswa? 

a. Pekerjaan rumah (take home test) 

b. Kuis 

c. Presentasi 

d. Demonstrasi 

e. Karya siswa 

f. Laporan tes tertulis 

21 Model evaluasi apa yang diberikan bapak/ibu untuk mengetahui kompetensi 

writing siswa? 

a. Pekerjaan rumah (take home test) 

b. Kuis 

c. Presentasi 

d. Demonstrasi 

e. Karya siswa 

f. Laporan tes tertulis 

22 Program tambahan apa yang diberikan bapak/ibu untuk menunjang 

kompetensi bahasa Inggris siswa? 
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a. Jam tambahan di luar kelas 

b. Studi wisata 

c. Praktik kerja 

d. Kunjungan wisata 

e. Lainnya.................................... 

23 Apakah selama ini siswa telah mencapai kompetensi dasar yang diharapkan? 

Jika ya, pada tahap apa? 

Jika tidak, apa kendalanya? 

 

24 Darimanakah bapak/ibu memperoleh materi ajar bahasa Inggris? (buku, 

LKS, sumber lain) 

 

25 Buku ajar apa saja yang dipergunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris di 

SD saat ini? (Judul, pengarang, penerbit) 

 

26 Buku pegangan guru (selain buku ajar) apa saja yang dipergunakan dalam 

pembelajaran bahasa Inggris di SD? 

 

27 Selain buku ajar (buku teks), referensi tambahan apa yang harus dimiliki 

siswa untuk meningkatkan kompetensi? 

 

28 Apakah buku ajar yang digunakan selama ini telah mencukupi kebutuhan 

siswa dan guru dalam pembelajaran bahasa Inggris SD? Jika belum, apa 

kekurangannya? 

 

29 Materi apa yang bapak/ibu berikan untuk mengembangkan kompetensi 

listening siswa? 

 

30 Materi apa yang bapak/ibu berikan untuk mengembangkan kompetensi 

speaking siswa? 
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31 Materi apa yang bapak/ibu berikan untuk mengembangkan kompetensi 

reading siswa? 

 

32 Materi apa yang bapak/ibu berikan untuk mengembangkan kompetensi 

writing siswa? 

 

33 Tema apa saja yang menurut bapak/ibu penting untuk diajarkan pada mata 

pelajaran bahasa Inggris di kelas rendah (1,2,3)? 

 

34 Tema apa saja yang menurut bapak/ibu penting untuk diajarkan pada mata 

pelajaran bahasa Inggris di kelas tinggi (4,5,6)? 

 

35 Materi apa yang perlu diberikan kepada siswa yang berhubungan dengan 

kegiatan sehari-hari di lingkungan keluarga? 

36 Materi apa yang perlu diberikan kepada siswa yang berhubungan dengan 

kegiatan sehari-hari di lingkungan sekolah? 

 

37 Materi apa yang perlu diberikan kepada siswa yang berhubungan dengan 

kegiatan sehari-hari di lingkungan masyarakat? 

 

38 Upaya apakah yang bapak/ibu lakukan untuk memasukkan unsur-unsur 

budaya setempat (adat-istiadat, kebiasaan) dalam pembelajaran bahasa 

Inggris di SD? 
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LAMPIRAN  3. 

 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK GURU 

PENGEMBANGAN MODEL MATERI AJAR MUATAN LOKAL  

BAHASA INGGRIS DI SEKOLAH DASAR JAWA TENGAH 

YANG BERWAWASAN SOSIOKULTURAL 
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IDENTITAS  

1. Nama Lengkap dan gelar : __________________________________________ 

2. Tempat/Tgl. Lahir : __________________________________________ 

3. Pendidikan Terakhir : __________________________________________ 

4. Pengalaman Mengajar     :___________________________________________ 

6. Alamat Sekolah : __________________________________________ 

 

 

DAFTAR PERTANYAAN 

1. Apa yang Anda lakukan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan 

dalam mengajar bahasa Inggris di SD?  

2. Berapa macam buku atau materi ajar yang Anda gunakan dalam pembelajaran 

bahasa Inggris di SD? Alasannya? 

3. Menurut Anda, kualitas buku-buku yang disediakan di pasaran dapat langsung 

digunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris atau tidak? Mengapa? 

4. Kendala-kendala apa saja yang Anda alami dalam pembelajaran bahasa 

Inggris ketika menggunakan materi pelajaran yang sudah disediakan di 

pasaran? 

5. Apa yang Anda lakukan untuk menyiasati atau mengatasi kendala-kendala 

yang ada? 

6. Sebagai mata pelajaran muatan lokal, apakah buku (materi ajar) yang Anda 

gunakan mencerminkan budaya lokal, dimana daerah siswa SD belajar? 

7. Sumber potensi  lokal apa yang Anda manfaatkan dalam pembelajaran bahasa 

Inggris (misalnya kebiasaan sehari-hari, dongeng, lagu daerah, mitos, dan 

sebagainya)? 

8. Menurut Anda, adakah perbedaan hasil pembelajaran penggunaan materi ajar 

yang tersedia di pasaran dengan materi ajar yang dibuat sendiri? Alasannya? 

9. Jika diminta untuk mengembangkan materi ajar sendiri, usaha apa yang Anda 

lakukan untuk menyusun materi ajarnya?  

10.Dilihat dari keantusiasan dalam mempelajari dan memahami bahasa Inggris  

     sebagai bahasa asing bagi siswa SD, menurut Anda, materi ajar yang  
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     bagaimana yang paling efektif untuk mengajar anak-anak SD?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 4. 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK SISWA  
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PENGEMBANGAN MODEL MATERI AJAR MUATAN LOKAL  

BAHASA INGGRIS DI SEKOLAH DASAR JAWA TENGAH 

YANG BERWAWASAN SOSIOKULTURAL 

 

1. Apakah siswa senang  Bahasa Inggris?  

       Apa  buktinya kalau siswa senang  belajar bahasa Inggris?  

2. Bagaimana kemampuanmu  belajar berbahasa Inggris di sekolah?   

3. Apakah bahasa Inggris itu penting (menurut siswa)? 

4. Bagaimana tanggapan siswa terhadap cara guru mengajar? 

5. Materi (dari sekitar mereka)  macam apa  yang disukai siswa? 

6. Apakah guru sering menggunakan materi  tsb dalam proses pembelajaran  

bahasa Inggris?  

7. Menurut siswa, apakah guru harus memasukkan unsur sosiokultural dari 

sekitar mereka, kalau ya, cara yang baik menurut mereka bagaimana?  

8. Bagaimana tanggapan siswa terhadap cara evaluasi yang dilakukan oleh guru? 
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MODEL  MATERI AJAR 

 

Lamp.5 

 

Model Material untuk kelas IV 

 

UNIT 

Let Me Introduce Myself 1 
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Learning Objectives: 

• The students are able to respond spoken instructions of the 
classroom context through action and verbal responses. 

• The students are able to deliver the speech acts: self-
introductions, greetings, farewells, and getting attention in the 
classroom context. 

• The students are able to spell alphabets, to pronounce words and 
phrases, and to read simple sentences loudly and accurately. 

• The students are able to write the correct spelling of words and 
phrases, and to copy the simplest English sentences accurately 
and acceptably. 

 

 

BUILDING KNOWLEDGE OF THE FIELD 

 

Activity 1: Doing your teacher’s instructions 

         Listen to your teacher and do his/her instruction. 

 

1. Bring your books. 

 

2. Open your book, page 10. 
 

3. Read your book. 
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4. Write a sentence. 
 

5. Clean the blackboard. 

 

 

Activity 2: Responding your teacher’s instructions 

         Listen to your teacher’s instructions and respond them  

                  orally. 

 

Example: 

 

Teacher : Pay attention. 

Students : Yes, sir. 

 

Teacher : Sit down. 

Students : Yes, madam.  

 

Teacher : Take out your books. 

Students : Yes, sir. 

 

Teacher : Ahmad, listen carefully. 
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Ahmad : Yes, madam. 

 

 

  

 

1. Mrs. Kartini : Nadia, come to the board! 
Nadia  : ………………………………………………………. 

2. Teacher  : Karlina, write a sentence on the board! 
Karlina  : ………………………………………………………. 

3. Mr. Karim : Iwan, draw a circle! 
Iwan  : ………………………………………………………. 

4. Teacher  : Budi, color the picture! 
Budi  : ………………………………………………………. 

5. Mrs. Setiawati : Take out your books!  
Students  : No, ………………………………………………….. 

 

 

 

Activity 3: Reading expressions 

Read the following expressions after the teacher loudly. 
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A. Classroom expressions 
• Sit down! 
• Take out your pen! 
• Open your book at page five! 
• Give me your home assignments! 
• Listen carefully! 
• Say it in English! 
• Look at the board! 
• Read the following sentence! 
• Write a word on the board! 
• Copy these words into your book! 
• Draw a picture of a car! 
 

 

B. Self-introductions 
• A: Hi. I am Rudi.    
• B: Nice to meet you.  
• A: Hello. My name is Joko. 
• B: Pleased to meet you. 
• A: I’d like to introduce myself.   . 

I’m Nur Aini. 

• B: I’m glad to meet you. 
• A: My I introduce myself.  
         My name is Helmy 

• . B: My name is Joko. 
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C. Greetings 
• A: Hi, Rudi.     B: Hello, Ari. 
• A: Good morning, Mr. Santoso.  B: Good morning. 
• A: How are you, Miss Wati?  B: Fine thanks. 
• A: How are you today?   B: O.K. 
• A: How do you do?   B: How do you do? 
 

D. Farewells 
• A: Bye-bye.     B: Bye. 
• A: See you later.    B: Hope so. 
• A: Take care.             B: Thanks, You, too. 
• A: Goodbye     B: Goodbye. 
 

E. Getting attention 
• Attention, please. 
• Hey! 
• Excuse me, madam. 
• Pardon.( Beg your pardon). 

 

Activity 4: Answering your teacher’s questions 

                  Write your questions on your own sheet. 

 

                           

 

1. What do you say if your teacher says “Good morning”? 
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2. What do you say if your teacher says “How are you?” 
 

                           

3. What do you say if someone says “How do you do”? 
 

                            

 

4. What do you say if your friend says “Hi, …..”? 
 

                   

 

5. What do you say if your friend says “Goodbye”? 
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MODELLING OF THE TEXT 

 

Activity 5: Listening to the model of transactional dialog 

                  Listen to the dialog read by the teacher. 

 

Dialog 1: 

Teacher : Good morning, class. 

Students : Good morning, sir/madam. 

Teacher : How are you today? 

Students : We are fine. And how about you? 

Teacher : I am fine, too. 

    Everyone, attention, please. 

    Open your book, page 1. 

Students : Yes, sir/madam. 

 

Dialog 2: 

Nia  : Hi, Dodi. 

Dodi  : Hello, Nia. 

Nia  : How are you today? 

Dodi  : I am fine. And you? 

Nia  : I am not feeling well. 
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Dialog 3: 

Boy  : Hi, I am Andi. Andi Wibowo. 

Girl  : Hi, My name is Rini Susanti. 

Boy  : Nice to meet you. 

Girl  : Nice to meet you, too. 

 

Dialog 4:  

Tono  : Hello, Budi. 

Budi  : Hi, Tono. 

Tono  : How are you? 

Budi  : Fine, thanks. 

Tono  : How is Wati? 

Budi  : She’s very well, thank you. 

Tono  : Goodbye, Budi. 

Budi  : Goodbye, Tono. 

 

 

Activity 6: Answering the questions orally 

Listen again the dialogs read by your teacher and answer 

the questions orally. 
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Questions of Dialog 1: 

1. What does the teacher say? 
2. What do the students say? 
3. How is their teacher? 
4. What does the teacher ask? 
5. What page do the students open? 

 

 

 

 

Questions of Dialog 2: 

1. Who are they? 
2. What does Nia say? 
3. How is Dodi? 
4. Is Nia fine? 
5. How is Nia? 

 

 

Questions of Dialog 3: 

1. Who is the boy? 
2. What is the girl’s name? 
3. What does the boy say? 
4. Is the boy glad to meet the girl? 
5. Are they happy? 

 

 

Questions of Dialog 4: 

1. Who are they? 
2. What does Tono say? 
3. Is Budi fine? 
4. How is Wati? 
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5. Do they say goodbye? 
 

 

Activity 7: Reading and practicing the model of interpersonal  

                  dialog 

         Read and practice the dialog in pairs. 

 

Dialog 1: 

 

                   

 

Mr. Salim : Good morning, class. 

Students : Good morning, sir. 

Mr. Salim : How are you today? 

Students : We are fine.  

Mr. Salim : Attention, please. Take out your books. 

Students : Yes, sir. 

Mr. Salim : Andy, show me your home assignment. 

Dino  : Here it is, sir. 
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Mr. Salim : That’s very good. 

Dino  : Thank you. 

Mr. Salim : Tika, write your answer on the board. 

Tika  : Yes, sir. 

Mr. Salim : Okay, class. Time is up and goodbye. 

Students : Goodbye !. 

 

 

 

Dialog 2: 

        

 

 

Nina  : Hi, Fitri. 

Fitri  : Hello, Nina. 

Nina  : Fitri, this is Edi, our new classmate. 

Fitri  : Hi, Edi. How do you do? 

Edi  : How do you do? 

Fitri  : It’s nice to meet you. 



247 

 

 

Edi  : Nice meeting you, too. 

Nina  : Fitri, how is Tono? 

Fitri  : He is fine. 

Nina  : Okay, then. Goodbye, Fitri. 

Fitri  : Goodbye, Nina. Goodbye, Edi. 

 

 

Activity 8: Answering the questions 

         Read again the dialogs above. 

        Then answer the following questions. 

        Write your answers on a sheet of paper. 

 

 

 

 

 

Questions of Dialog 1: 

 

1. Where are they? 
2. Who is the teacher? 
3. What does the teacher say? 
4. Are the students fine? 
5. Does Dino do his homework? 
6. Is his homework good? 
7. Does Tika write her answer on the board? 
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8. Do the students do their homework? 
9. Does the teacher say goodbye? 
10. Do the students say goodbye, too? 
Questions of Dialog 2: 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

1. Where are they? 
2. Who are they? 
3. What does Nina say to Fitri? 
4. Who is their new classmate? 
5. Is Fitri happy to meet Edi? 
6. Is Edi glad to meet Fitri? 
7. Are they happy to meet together? 
8. How is Tono? 
9. Does Nina say goodbye? 
10. Does Fitri say goodbye to Nina and Edi? 
 

 

 

 

Hi, Fitri  
Hello,  

Nina

How do you do? 
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JOINT CONSTRUCTION OF TEXT 

 

 

Activity 9: Matching the expressions with the responses 

Match the expression with the correct response. 

Draw a line from column A to Column B.  

Do this activity in your group. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  B 

How are you today? 

 

Glad to meet you, too. 

 How’s Tukul? 

 

I am not feeling well. 
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I am glad to meet  

            you. 

 

My name is Budi 

Santoso. 

I am Wina Kurnia. 

 

He’s sick today. 

How is your mother? 

 

She’s not okay. 

How is your sister? 

 

My mother is sick. 

 

Activity 10: Arranging the expressions into a dialog 

           Arrange the following expressions into a dialog. 

                    Then practice the dialogs in pairs. 

 

 

Dialog 1: 

• Goodbye, Lina. 
• See you tomorrow. 
• Goodbye, Mrs. Wati. 
• Mrs. Wati is fine, thank you. 
• Fine, thanks.  
• How is Mr. Santosa? 
• And how are you? 
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• I’m very well, thank you. 
• How are you this morning, Mrs. Wati? 
• Good morning, Lina. 
• Good morning, Mrs. Wati. 
Lina  : …………………………………………………………… 

Mrs. Wati : …………………………………………………………… 

Lina  : …………………………………………………………… 

Mrs. Wati : …………………………………………………………… 

Lina  : …………………………………………………………… 

Mrs. Wati : …………………………………………………………… 

Lina  : …………………………………………………………… 

Mrs. Wati : …………………………………………………………… 

 

Dialog 2: 

 

• How do you do? 
• Hello, Hari. 
• Hi, Edo. 
• Harry, this is Fikry. 
• How do you do?  
• It’s nice to meet you. 
• Nice to meet you, too. 
 

Edo  : …………………………………………………………… 

Hari  : …………………………………………………………… 

Edo  : …………………………………………………………… 

Hari  : …………………………………………………………… 
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Fikry  : …………………………………………………………… 

Hari  : …………………………………………………………… 

Fikry  : …………………………………………………………… 

 

 

 

Activity 11: Completing the dialog 

Complete the dialog with the suitable expressions 

provided in the box. Do this in your group. 

 

 

 Good morning, class!   See you tomorrow. 
 Do you understand Lesson 

Two? 
 Yes, mam, now we 

understand it.
 Now, repeat after me!  No, we don’t understand the 

lesson.
 Okay, class. It’s time to 

stop now. 
 Yes,mam.Thank you. 

 Yes. Let’s go.  Good morning, madam. 
Activity 12. Fill in the dialog 

                    Fill in the dialog with your own sentences, you can 

discuss it  

                    with your friends. 
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Teacher : Good morning, everybody. 

Students : …………………………………………………………….. 

Teacher : Let’s begin the lesson now. 

Students : …………………………………………………………….. 

Teacher : Do you understand Lesson One, Budi? 

Budi  : …………………………………………………………….. 

 

Teacher : That’s good. 

    ……………………………………………….……Dea? 

Dea  : No, I don’t understand Lesson Two. 

Teacher : Let’s study Lesson Two. Please listen now. 

Iwan  : …………………………………………………………….. 

Teacher : …………………………………………….., don’t repeat. 

Iwan  : I understand. 

Teacher : …………………………………………………………….. 

    Now open your book. 



254 

 

 

Students : Fine.  

Teacher : …………………………………………………………….. 

Students : That’s good. Is it time to go now. 

Teacher : …………………………………………………………….. 

    See you tomorrow. 

Students : Fine. ………………………………………………………     

 

 

 

 

 

 

Activity 13: Making a new dialog 

         Make a new dialog based on the pictures and  

information below. Do this activity in your group. 
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Mrs. Tuti is an English teacher. She introduces a new student to Icha 

and Bagas. Her name is Nabila. Nabila is glad to meet Icha and 

Bagas. 

 

• Good morning, children. 
• Good morning, Mrs. Tuti. 
• Children, I want to introduce you a new student. 

Her name is Nabila. 

• Hi, Nabila. My name is Bagas. Nice to meet you. 
• Hello, Nabila. I’m Icha. Happy to meet you. 
• How do you do? I’m very glad to meet you. 
• Well, children. It’s time to stop the lesson now. 
• Goodbye and see you tomorrow. 
• Goodbye, Mrs. Tuti. See you tomorrow. 
 

Mrs. Tuti  : ……………………………………………………… 

Children  : ……………………………………………………… 

Mrs. Tuti  : ……………………………………………………… 
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Bagas  : ……………………………………………………… 

Icha   : ……………………………………………………… 

Nabila  : ……………………………………………………… 

Mrs. Tuti  : ……………………………………………………… 

Children  : ……………………………………………………… 

Mrs. Tuti  : ……………………………………………………… 

Children  : ……………………………………………………… 

INDEPENDENT CONSTRUCTION OF TEXT 

 

Activity 14: Constructing a word or phrase 

Construct the following letters into a word or phrase 

based on the picture. Spell each letter correctly. 

1. T U E S N T S D  

………………………………….. 

2. B S U S O C O H L 
………………………… 

3. K B O S O 
…………………………………… 
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4. T C E A H R 

…………………………………… 

5. S H C O L O B I L U D N I G …

……. 

6. B A L K C B A O R D 
………………… 

7. S H C O L O B G A 
……………………… 

8. R A D E I G N 
………… ……………………… 

9. C A S L L O O R M 
…………………… 

10. W I T I R G N 

…………………… 

 

 

 

Activity 14: Constructing a sentence 
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Construct the following words into a correct sentence.  

Use correct punctuation. Do this activity individually. 

 

 

 1. we – go – to school – by – bus  

 

 

 2. we – are – in - the classroom  

 

 3. Ani – is – reading - a letter    
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 4. Mr. Hartono – teaches – Math  

 

 

 5. Hilmi – is – writing – a sentence – now   

 

 

 

 

Activity 15: Copying some expressions 

Copy the following expressions and construct them into 

a dialog. Write it on your own workbook. 

Do this at home individually. 
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• Hello, Indra. 
• Hi, Tedi. 
• How are you today? 
• I’m fine. And you? 
• I’m very well, thanks. 
• How is Andi? 
• Oh, he is fine. 
• Tedi, I want to introduce you to my friend, Roni. 
• How do you do? I am happy to meet you. 
• How do you do? I am glad to meet you, too. 
• Okay, then. Let’s play football together. 
• Oh, that sounds great. O.K. Let’s go. 
• It’s time to stop, guys. 
• Bye-bye. See you at school tomorrow. 
• Bye. See you. 
 

 

Tedi : ……………………………………………………………. 

Indra : ……………………………………………………………. 

Tedi : ……………………………………………………………. 

Indra : ……………………………………………………………. 

Tedi : ……………………………………………………………. 
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Indra : ……………………………………………………………. 

Roni : ……………………………………………………………. 

Tedi : ……………………………………………………………. 

Roni : ……………………………………………………………. 

 

 

 

Activity 16. Copying the Dialog for Reinforcement  

                    Copying the dialog, pay attention to the underlined 

words. 

                   Find the meaning in the dictionary. 

 

 
Atok      : Hi, how are you? Memet?  

Memet  :  Not fine, I think I have a flu.  

Atok      :  Please, go home!   Take a rest! 

Memet  :  Thank you. 

 

 

Edy : Hi, Any. How are you today? 

Any : Hi, Entong. I am not really well.  

         I have a stomach ache. 

Edy :  I’m sorry to hear that.  

               You must see a doctor  

Any :  Thanks.  
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Benny : How are you, Rosa? 

Rosa   : It’s bad, I have a tooth ache. 

              It’s swollen. 

Benny  : You must see  a dentist, Rosa 

Rosa    : No,  I don’t want to see him.  

              I’m afraid  

 Benny : Oh, no, please,  don’t be afraid.  

 
 

 

 

 

                             Teacher : Is every body 

                                                             present?  

 

       Students :  No, sir, Akbar is absent   
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                                      Teacher : What’s the matter? 

 

                        Students :  He has a  

                                                circumcision  

 

                                             Teacher  : Great! Let’s see him this    

                                               afternoon. 

                                            Tono  :  Can I ride my bicycle,  sir? 

 

                                           Teacher  : Yes, class, you can ride     

                                               your bikes.  

                                                        We will go together.  

 

 

 

 

 

CULTURAL NOTES 
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In English, you  may not say 

Good noon instead of selamat siang, 

Good evening instead of selamat sore, 

Good night instead of selamat malam. 

 

In English you should say: 

Good afternoon, instead of selamat siang dan selamat sore. 

Good evening, instead of selamat malam 

Good night, instead of good  bye, selamat berpisah di waktu malam. 

 

  

 

 

Activity 18. Sing along.  

                     Sing along with the VCD or the teacher  
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Do = F ¾ 

 

5    l    3     1      5    l   3     1      5    l     6    4     6 l    5  . 

Good    morning, Good  morning,  How     are you to     day? 

 

5    l    4     2     4     l   3     1     3     l    5     4     2 l  1 . .ll 

Good   morning,  Good  morning, I’m      fine. How are you? 
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Activity 19.  Change the words. ( Substitution)  

- Change the words Good morning into Good 
afternoon 

- Change the words Good afternoon into Good 
evening 

 

Activity 20. Listen to the teacher. 

                   The teacher may translate the difficult words. 

 

 

Timun Mas 

 

Once upon a time,  There lived a husband and a wife. 

They were married for years but they had no child yet. Everyday 

they prayed and prayed for a child. One night, while they were 

praying, a giant passed their house and heard the prayer "Don't 
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worry farmers. I can give you a child. But you must give me that 

child when she is 17. said the giant.  

The farmers were so happy and agreed to take the offer.  

 

 

The giant gave them a bunch of 

cucumber seeds. The farmers planted 

them carefully. Then the seeds changed 

into plants. Not longer after that, a big 

golden cucumber grew from plants. After 

ripe, the farmers picked and cut it. They were very surprised to 

see a beautiful girl inside the cucumber. They named her Timun 

Mas.  

Years passed by and Timun Mas grew into a beautiful girl. 

On her 17th birthday, her parents were very sad because they 

must keep their promise to the giant. "My daughter, take this 

bag. It has salt, needle, cucumber seeds and shrimp paste. 

They  can save you from the giant," said the father. "What do 

you mean, Father? I don't understand," said Timun Mas.  

Suddenly, the giant came into their house. "Run ! Run!  

Timun Mas! Run quickly Save your life!" said the mother. The 

giant was angry. He knew the farmers wanted to break their 

promise. He chased Timun Mas. The giant was getting closer 

and closer. When he almost reached her, Timun Mas  opened 

the bag and threw a handful of salt. 

Wonderful! The land  in front of  the 
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giant became a deep and wide  sea. The giant swam across the 

sea to catch Timun Mas. Later, when he almost caught her, 

Timun Mas  threw the needle. The land in front of him changed 

into a big dark jungle  full of big trees. The trees had sharp 

thorns, they hurt the giant but they could not stop him. So she 

spread cucumber seeds and they became cucumber field. The 

giant stopped to eat cucumbers, his favorite fruits. When he 

was full, he ran after Timun Mas again.  Finally, the giant was 

almost able to reach Timun Mas. It was only few  meters ahead.  

Timun Mas was very scared, she ran as quickly as possible but 

luckily she remembered that she still had one magic stuff in the 

bag. It was a cube of shrimp paste, terasi. With the last power, 

Timun Mas threw the terasi angrily to the giant.  Surprising, all 

happened in sudden, the land in front of the giant changed into 

a wide and deep swamp. The giant was still trying to swim the 

swamp but he was too tired. He  waved to Timun Mas  who kept 

on running. He screamed very loudly. Timun  Moaaaas! Timun 

Moaaas, Waiiit, wait for me! Slowly he was drowning and died.  

Timun Mas then immediately went home. The farmers 

were so happy that Timun Mas coud escape from the Giant.  

They, finally, lived happily together, because the giant had died.  
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Model Materi Ajar Untuk Kelas V 

 

UNIT 

May I clean the board? 1 

 

Learning Objectives: 

• The students are able to respond simple instructions through 
acceptable actions in the classroom and school context. 

• The students are able to deliver the speech acts: requests, asking 
for permission, giving permission, and denying permission. 

• The students are able to read simple expressions loudly and 
accurately with correct pronunciation, stress, and intonation. 

• The students are able to understand sentences, written 
messages, and simple pictorial descriptive texts. 

• The students are able to write the correct spelling of words and 
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phrases, and to copy the simple English sentences accurately 
and acceptably. 

 

BUILDING KNOWLEDGE OF THE FIELD 

 

Activity 1: Doing your teacher’s instructions 

         Listen to your teacher and do his/her instruction. 

 

1. Please walk to the garden. 

 

2. Please do the test. 
 

3. Please draw a picture. 

 

4. Underline the word, please. 
 

5. Look at the board, please. 
 

 

Activity 2: Responding your teacher’s instructions 

         Listen to your teacher’s instructions and respond them  
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                  orally. 

 

Teacher : Open your book, please!. 

Student : Yes, madam. 

 

Teacher : Ani, come here, please!. 

Ani  : Yes, sir. 

 

Teacher : Andi, stand up, please!. 

Andi  : Yes, madam. 

 

Teacher : Ani, go back to your seat, please.! 

 Ani  : Yes, sir. 

 

Teacher : Andi, sit down, please. 

Andi  : Yes, madam. 
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1. Teacher : Danu, read your book, please. 

    Danu : ................................................................. 

 

2. Teacher : Susi, draw a flower, please. 

    Susi : ................................................................ 

 

3. Teacher : Jono, write a sentence on the board, please. 

    Jono : ................................................................ 

 

 

4. Student 1 : Lend me your bike, please. 

    Student 2 : ................................................................ 

 

5. Teacher : Listen to me, please. 

    Students : ................................................................ 

 

Activity 3: Reading expressions 

Read the following expressions loudly with the correct 

pronunciation, stress, and intonation. Then read and 

practice the examples of conversation below.                     
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A. Asking for permission 
• Can I close the window? 
• May I clean the board? 
• Do you mind if I borrow your book? 
 

B. Giving permission  C. Denying permission 
• Sure, go ahead.  No, you may not. 
• No, I don’t mind.  You cannot. 
• Why not?  I don’t think so. 
• Fine with me.  I forbid you. 

 

 

 

Student : May I clean the board, madam? 

Teacher : Sure, go ahead. 

 

 

 

Student : Can I close the window? 

Teacher : No, you may not. 
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Student 1 : Do you mind if I borrow your book? 

Student 2 : No, I don’t mind. 

 

Activity 4: Giving and denying permissions 

Respond the followings by writing giving permission (+) 

or denying permission (-) in the space below.  

                            

1. 
 

May I use your computer? 

(+)………………………………………………….. 

2. 
 

Can I turn the page? 

(-) ………………………………………………….. 

3. 
 

Do you mind if I borrow your schoolbag? 

(+)………………………………………………….. 

4. 
 

May I use your calculator? 

(-)………………………………………………….. 
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5. 
 

Can I borrow your pencil? 

(-)………………………………………………….. 

6. 
 

Do you mind if I use your ruler? 

(+)………………………………………………….. 

7.  

May I borrow your protractor? 

(-)………………………………………………….. 

8. 

 

Can I use your compass? 

(+)………………………………………………….. 

9. 
 

Do you mind if I borrow your clipboard? 

(-)………………………………………………….. 

10.
 

May I use your crayon? 

(+)………………………………………………….. 

 

MODELLING OF TEXT 

 

Activity 5: Listening to the model of transactional dialog 

Listen to the dialog read by your teacher and repeat after 

him or her. 
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Teacher : Draw a circle, please. 

Student : Okay, madam. 

Student : May I use a compass? 

Teacher : Sure, go ahead. 

 

           

 

Teacher : Calculate 6+ 5, please. 

Student : Yes, sir. 

 

Student : May I use a calculator? 

Teacher : No, you may not. 
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Teacher : Write a sentence, please. 

Student : Yes, madam. 

Student : May I use a pen? 

Teacher : You  may not. Please use a pencil. 

 

 

Activity 6: Reading the model of interpersonal dialog 

         Read the following dialog and then practice it. 

 

 

 



278 

 

 

Teacher : Good morning, class. 

Students : Good morning, madam. 

Teacher : Okay, class. Today we are going to write a descriptive    

   text. You may describe an object or everything you   

   know. 

Student 1 : Excuse me, madam. Can I describe my house? 

Teacher : Yes, go ahead. 

Student 2 : Madam, may I describe my father? 

Teacher : Why not? 

Student 3 : Madam, do you mind if I describe this classroom? 

Teacher : No, I don’t mind.  

Well, everybody. Now you have an object you are 

going to describe. Please take out your workbook and 

write your text. 

Student 4 : Excuse me, madam. Can I use a sheet of paper? 

Teacher : No, you may not. 

Student 5 : Madam, can I use a pen? 

Teacher : You cannot. Please use a pencil. 

Student 6 : Madam, do you mind if I use a dictionary? 

Teacher : No, I don’t think so. 

    Okay, class. Now please write your task well. 

    Do the task one hour and then put it  on my desk. 
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Students : Okay, Madam. 

 

 

 

Activity 7: Reading a simple descriptive text 

         Read the text loudly and answer the questions orally. 

 

 

 

 

       

 

 

My classroom 

 

This is my classroom. My classroom is very small. It has a 

door and four windows. There are six desks and one table in my 

classroom. We can see some objects there, for example, a 

blackboard in front of the class, two books, a pencil and two pens on 

the table, a map and a picture on the wall and a clock above the 
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blackboard. There is also a calendar on the wall above the table. 

That is my nice classroom.  

 

1. What do you describe? 

2. Is your classroom big? 

3. How many windows does your classroom have? 

4. How many objects are there  in your classroom? 

5. Where is the blackboard? 

6. Are  there two books on the table? 

7. Where is the calendar? 

8. Is there a map on the table? 

9. What is above the blackboard? 

10. Is your classroom nice? 

Activity 8: Building vocabulary 

Fill in the following puzzle with the suitable words. 

 

1. C      

2.      L 

3. 
 

  A     
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4.      S  

 

5.     S     

 

6.  R     
 

7. 
 

 O     

8.      O  

 

9. 
 

  M       

10.      S       
 

 

 

JOINT CONSTRUCTION OF THE TEXT 
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Activity 9: Responding the expressions 

Choose the correct expressions below. 

Put them in the bubbles. 

 

 

 

 

 

• Yes, madam. 
• Madam, May I help him? 

 

 

 

• Yes, madam.  
• Madam, can I put a tick on it? 

 

 

 

Andi, write 

your answer in

Cross the 

answer

…………………

No, you 

Listen to 

Sure, go 

………………… 

………………… 

…………………

…………………

Why 
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• Can I read that story myself, madam? 
• Madam, may I borrow your storybook? 
• Do you mind if I copy that storybook, madam? 

 

Activity 10: Arranging the expressions into a dialog 

           Arrange the following expressions into a dialog. 

                    Do this task in your group. Then write it in workbook.  

Then practice the dialog in the class. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………

………………… 

I forbid 
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• Sure, go ahead. 
• You may not. 
• Why not. 
• You cannot. 
• No, I don’t mind. 
• Sir, may I write the answer on the board? 
• Can I use a calculator, sir? 
• Sir, do you mind if I make other sentences? 
• Sir, may I go out now? 

Pay 

attention Sure, 

go

… … … … …
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• Can I borrow your book, sir? 
 

Student 1 : …………………………………………………………. 

Teacher : …………………………………………………………. 

Student 2 : …………………………………………………………. 

Teacher : ………………………………………………………….  

Student 3 : …………………………………………………………. 

Teacher : …………………………………………………………. 

 Student 4 : …………………………………………………………. 

Teacher : ………………………………………………………….  

Student 5 : …………………………………………………………. 

Teacher : …………………………………………………………. 

 

 

Activity 11: Arranging the sentences into a descriptive text. 

Arrange the sentences correctly first, then construct 

them into a descriptive text. Do this in your group. Write 

the text in your workbook. 
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a. It is located in the city. 
b. This is my school. 
c. It is near the post office and next to the museum. 
d. It has two floors. 
e. My school is large. 
f. There are two classrooms in my school. 
g. Each room has one door and eight windows. 
h. That is my lovely school that I like very much. 
i. The flag pole is in front of the school building. 
j. There is a big tree behind the school building. 

 

 

Sentence 1 : This is my school. 

Sentence 2  : ………………………………………………………………. 

Sentence 3  : ………………………………………………………………. 

Sentence 4  : ………………………………………………………………. 

Sentence 5  : ………………………………………………………………. 

Sentence 6  : ………………………………………………………………. 

Sentence 7  : ………………………………………………………………. 

Sentence 8  : ………………………………………………………………. 

Sentence 9  : ………………………………………………………………. 

Sentence10 : ………………………………………………………………. 

 

Activity 12: Making a descriptive text 
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Make a descriptive text based the information below. 

Use the words, phrases and sentences provided below. 

Do this activity in your group. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

• this is 
• there is 
• there are 
• my classroom

• a blackboard 
• a clock 
• a picture 
• papers
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• a flag pole 
• bookcase 
• some books 
• a globe 

• a book 
• two tables 
• three chairs 
• a duster 

• near the bookcase 
• on the wall  

• on the bookcase 
• in front of the class 

• A teacher is teaching 
English. 

• She is keeping a duster. 
 

• A male student is 
standing by the table. 

• A female student is 
reading a book. 

 

  

 This is my classroom. ……………………………………………... 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

INDEPENDENT CONSTRUCTION OF TEXT 
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Activity 13: Reading and writing the words with correct spelling  

   

Task 1: Read the following words with the correct spelling. 

 

1. S-C-H-O-O-L-B-U-S 

2. 
 

M-A-L-E-T-E-A-C-H-E-R 

3. 

 

F-E-M-A-L-E-S-T-U-D-E-N-T 

4. 

 

P-R-O-F-E-S-S-O-R 

5. 

 

S-C-H-O-O-L-B-U-I-L-D-I-N-G 

 

Task 2: Write the following words based on the correct spelling. 
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No. Misspelling Correct Spelling Meaning 

6. schooll ……………………….. sekolah 

7. lybrary ……………………….. perpustakaan 

8. laboratori ……………………….. laboratorium 

9. schoolyaard ……………………….. halaman sekolah 

10. canten ……………………….. kantin 

11. clasroom ……………………….. ruang kelas 

12. techer ……………………….. guru 

13. hedmaster ……………………….. Kepala sekolah 

14. puppil ……………………….. murid 

15. classmatte ……………………….. Teman sekelas 

Activity 14: Copying sentences with correct punctuation marks. 

Copy the following sentences and use the correct 

punctuation mark. Do it yourself. 

 

Examples: 

 

• Good morning class 
Good morning, class. 

• How are you today 
How are you today? 

• Listen 
Listen! 
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1. Come in please! 

…………………………………………………………………….. 

2. Sit down! 

 …………………………………………………………………….. 

3. Is everybody present? 

…………………………………………………………………….. 

4. May I wash my hand? 

…………………………………………………………………….. 

5. Madam can I go home now? 

…………………………………………………………………….. 

6. Do you mind if you repeat the lesson? 

…………………………………………………………………….. 

7. Why not? 

…………………………………………………………………….. 

8. Can I describe my home town? 

…………………………………………………………………….. 

9. Sure go ahead! 

…………………………………………………………………….. 

10. May I chew a gum during the class? 

…………………………………………………………………….. 

Activity 15: Writing a descriptive text. 

Write a descriptive text based on the picture. 

Answer the questions as a guide. 

Start with the example sentences below. 
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1. Is this your classroom? 
2. Is your classroom large? 
3. What object are in your classroom? 
4. How many desks are there? 
5. Is the blackboard in front of the classroom? 
6. Is there a duster next to the blackboard? 
7. How many students are there in your classroom? 
8. What is your teacher doing? 
9. Where is he? 
10. What are your classmates doing? 
 

 

This is my classroom. It is large. ……………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

…………………………………… 

 

Activity 16 Sing along. 

                   Sing along with VCD or with the teacher. 

 

 

 

 

 

 

Do = C 4/4 

 

1     2   3     1      l    1        2    3     1    l 

Are      you      sleeping?          Are      you      sleeping? 
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Z Z

Z
Z

Br o t h er  Jo h n

3     4   5     .      l    3        4    5     .     l 

Bro  -  ther      John,               Bro -   ther     John,             

_______         ______ 

5     6   5     4          3       1               l 

Mor  -  ning      bells   are        ring       -         ing              

_______         ______ 

5     6   5     4          3       1               l 

Mor  -  ning      bells   are        ring       -         ing              

 

1     5   3     .      l    1     5  3            ll 

Ding    dong     ding                 Ding      dong      ding 
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Activity 17. Change the name ( Brother John) into Uncle 

Tom 

                    Sleeping into dreaming. 

 

 

Activity 18. Listen to the teacher. The teacher may translate 

the  

                    difficult words while he is reading. 

 

Keong Emas (The Golden Snail)  

Folklore from Central Java 

 

PRINCE Raden Putra and Dewi Limaran were husband and 

wife. They lived in a palace. One day, Dewi Limaran was 

walking around in the palace garden and she saw a 
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snail. It was ugly and disgusting. Then she threw it away into a 

river. She did not know that the snail was actually an old and 

powerful witch. She could change herself into anything. The 

witch was angry to her. The witch put a spell on her and 

changed her into a golden snail. The witch then threw it away 

into the river.  

The golden snail was drifting away in the river and was 

caught into a net. An old woman was fishing and used her net 

to catch some fish. She was surprised to see a golden snail in 

her net and brought it home. When the old woman woke up in 

the morning, she was surprised that the house was in the good 

condition. The floor was mopped. And she also had food on the 

table. The old woman was very curious who did this for her. It 

happened again and again every morning. 

One night she decided to stay up late to 

know who cooked for her. Then, she could 

not believe what she saw.  

The golden snail turned into a 

beautiful woman. The old woman 

approached her. "Who are you, young girl?" "I am Dewi 

Limaran. A witch cursed me. I can change back as a human 

only at night," explained Dewi Limaran. "The spell can be 

broken if I hear the melody from the holy gamelan,"  

The old woman then rushed to the palace. She talked to 

Prince Raden Putra about her wife. Prince Raden Putra was so 

happy. He had been looking for his wife everywhere. 
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He then prayed and meditated. He asked the gods to give him 

the holy gamelan to break the spell. After several days praying 

and meditating, finally gods granted his wish. He immediately 

brought the holy gamelan to the old woman's house. He played 

it beautifully. And then amazingly the golden snail turned into 

the beautiful Dewi Limaran. The couple was so happy that they 

could be together again. They also thanked the old woman for 

her kindness and asked her to stay in the palace.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sampel Materi Ajar Untuk SD kelas VI 
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UNIT 

What are you doing? 1 

 

Learning Objectives: 

• The students are able to respond simple instructions through 
acceptable actions in the classroom and out of the classroom. 

• The students are able to deliver the speech acts: asking about 
activity and asking about people. 

• The students are able to read short functional texts loudly and 
accurately with correct pronunciation and intonation. 

• The students are able to understand simple pictorial descriptive 
texts in the students’ surrounding contexts. 

• The students are able to write simple short functional texts 
acceptably. 

 

 

 

BUILDING KNOWLEDGE OF THE FIELD 

 

Activity 1: Doing your teacher’s instructions 

         Listen to your teacher and do his/her instruction. 
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1. Describe your father, please. 
 

2. Describe your mother, please. 
 

3. Describe your grandparents, please. 
 

4. Describe your brother, please. 
 

5. Describe your sister, please. 

 

 

 

Activity 2: Responding your teacher’s instructions 

         Listen to your teacher’s instructions and respond them  

                  orally. 
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Teacher : Describe your father, please. 

Student : Well. My father is very handsome. 

    He is tall, with sharp nose, and dark hair. 

Teacher : How is he? 

Student : He is very fine. 

Teacher : What is he doing? 

Student : He is teaching. 

 

 

 

 

Teacher : Describe your mother, please. 
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Student : Well. My mother is very beautiful. 

    She is tall and slim. 

Teacher : How is she? 

Student : She is very well. 

Teacher : What is she doing? 

Student : She is cooking. 

 

 

 

Activity 3: Reading expressions 

   Read the followings with the correct pronunciation  

   correctly and loudly. 

 

A. Asking about activity 
• What are you doing? 
• What’s up? 
• What’s going on here? 
• How is it going? 
• Is everything O.K.? 
 

B. Asking about people 
• How is your father? 
• What is your mother? 
• Are your parents well? 
• Is your brother a student? 
• Is your sister a nurse? 
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           1                        2                  3              4                    5 

 

 

1. What are you doing? 
I am making  the bed. 

 

2. What is he doing? 
……………………………………………….cleaning the board. 

 

3. What is she doing? 
……………………………………………playing rope skipping. 

 

 

4. What are they doing? 
………………………………………studying in the classroom. 

 

5. What is Wanto doing? 
…………………………………………………..playing football. 

 

 

Activity 4: Answering your teacher’s questions 
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                  Write your answers on your workbook. 

         Number 1 is done for you. 

 

                                          

     My father                            Andi                      My grandmother 

 

 

                

          Deni                           Risa                                  Alan 

 

 

1. What is your father doing? 
My father is playing golf. 
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2. What is Andi doing? 
………………………………………………………………………. 

3. What is your grandmother doing? 
………………………………………………………………………. 

 

4. What is Deni doing? 
………………………………………………………………………. 

5. What is Risa doing? 
………………………………………………………………………. 

6. What is Alan doing? 
………………………………………………………………………. 

 

 

MODELLING OF TEXT 

 

Activity 5: Listening to the transactional dialogs 

                  Listen to the dialog read by your teacher 

         Repeat after him or her and then practice it in pairs. 
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Teacher :  What does your uncle do? 

Student : He works at school. 

Teacher : What is he doing? 

Student : He is teaching in the classroom. 

Teacher : How is he today? 

Student : He is fine. 

 

 

Student 1 : What does your aunt do? 

Student 2 : She works in an office.  
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                      She is a secretary. 

Student 1 : What is doing? 

Student 2 : She is typing a letter. 

Student 1 : How is she today? 

Student 2 : She is very well. 

 

Activity 6: Reading the interpersonal dialog 

                  Read the dialog and answer the questions orally. 

         Practice the dialog in pairs. 

 

 

Andy : Hi, Ann. 

Anne : Hello, Andy. 

Andy : How are you today? 

Anne : I’m fine, thanks. And you? 

Andy : Just fine, thank you. 

Anne : By the way, how are your parents? 

Andy : Oh, they are fine.  

Anne : And your grandpa and grandma? 

Andy : They are fine, too. And your family? 

Anne : They are quite well, but my father is sick now. 

Andy : Oh, I am sorry to hear that. 
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Anne : By the way, what does your brother do? 

Andy : My old brother is a junior high school student. 

Anne : What is he doing now? 

Andy : He is studying at school at this moment. 

   By the way what does your mother do, Ann? 

Anne : My mom  works in the hospital. She is a nurse. 

Andy : And your father? 

Anne : My father is a soldier.  

Andy : Are they fine today? 

Anne : Yes, they are fine. 

Andy : Well, Ann. I must go home now. See you tomorrow. 

Anne : Bye-bye, Andy. So long. 

Questions: 

 

1. What are Andy and Anne talking about? 
2. How are Andy and Anne today? 
3. How are Andy’s grandparents? 
4. How is Ann’s father now? 
5. What is Andy’s old brother? 
6. What is he doing now? 
7. What is Ann’s mother? 
8. What is she doing now? 
9. What is her father? 
10. How are Ann’s parents? 
 

Activity 7: Reading a descriptive text 

         Read the text below and answer the questions 
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Mr. Hartono 

 

Mr. Hartono is a manager. He is very busy today. 

He is doing some activities in the office now. He is 

phoning his clients, making a report, reading a book, and 

calculating some money with a calculator. 

Mr. Hartono has two children. His first child is a boy 

and the second child is a girl. His son is a kindergarten 

student and his daughter is an elementary shool student. 

His wife is a teacher. He is teaching mathematics. 

Mr. Hartono has a large house. It is at 10 Pemuda 

street in Semarang. His house has four bedrooms, three 

bathrooms and a very nice kitchen. A car garage is at the 
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right side of the house and a large garden is behind of the 

house. 

1. What is Mr. Hartono? 
………………………………………………………………. 

2. How is he today? 
………………………………………………………………. 

3. What is he doing now? 
………………………………………………………………. 

4. How many children does he have? 
………………………………………………………………. 

5. What is his wife? 
………………………………………………………………. 

Activity 8: Retelling a descriptive text  

         Retell the following descriptive text in front of the class. 

 

 

                      Joko           Dea 
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        Budi                    Amanda 

 

My Best Friends 

 

I have four best friends. They are very kind to me. 

All of them are students of elementary school. The first 

friend is Joko. He likes football. He is playing football now. 

Joko is tall with a sharp nose. He has a dark hair. He is 

wearing a football costume. The second is Dea. She likes 

cooking. She is cooking some food in the kitchen. She is 

tall with dark hair. She is wearing pants and long sleeve 

T-shirt. The third is Budi. He likes swimming. He is 

swimming in the swimming pool now. He is wearing a 

swim suit, cap, and glasses. He is tall with dark skin. The 

last is Amanda. She likes singing a song. She is singing a 

song beautifully. She is tall with a little nose and long 

blond hair. 

That’s all my best friends that I love so much. 
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JOINT CONSTRUCTION OF TEXT 

 

Activity 9: Matching the expressions with the responses 

Choose the correct response for the following 

expressions. Do this activity orally in your group. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Hello, Dimas.  

• I’m fine? 

• They are very well. 

• My father is a businessman. 

• My mother is a house wife. 

Hi, Putri. 

How are you 

today?

How are your 

parents Dimas?

What does 

your father do
What does  

your mother do

What is your 

father doing? 

What is your 

mother doing? 

Goodbye, 

Dimas
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• He is working in a big company. 

• She is doing some house works. 

• Bye, Putri. 

 

Activity 10: Completing a dialog 

           Complete the following expressions with the correct 

  words. Choose the words in the box. 

  Do this activity orally in your group. 

• Hello • fine 
• How • He 
• sister • sleeping 
• thanks • What 
• studying • brother 

 

 

 

Hilmi  : Hi, Nabila. 

Nabila :…………………., Hilmi. 

Hilmi  : How are you today? 

Nabila : Just …………………………….. 

Hilmi  : ………………. is your brother? 

Nabila : He is well today. 
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Hilmi  : What is he doing? 

Nabila : ……………………..is studying. 

Hilmi  : How is your ………………….? 

Nabila : She is not feeling well. 

Hilmi  : What is she doing now? 

Nabila : She is ………. in the bedroom. 

    How is your sister, Hilmi? 

Hilmi  : She is very well, ……………... 

Nabila : …………………..is she doing? 

Hilmi  : She is …………..in the school. 

Nabila : How is your ………………….? 

Hilmi  : He is fine. 

Nabila : What is he doing? 

Hilmi  : He is playing basket ball. 

                      Well, Nabila. I must go home now. 

Nabila : Okay, Hilmi. See you tomorrow. 

Hilmi  : See you. 

 

 

Activity 11: Arranging sentences into a descriptive text 

Arrange the sentences into a descriptive text. 

Write them in your workbook. 
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                    Do this activity orally in your group. 

 

          

     Mr. Handoko       Mr. Saputro            Mr. Kartono 

 

 

• They are Mr. Handoko, Mr. Saputro, and Mr. Kartono 
• I have three neighbors. 
• Mr. Handoko is a dentist. 
• They are fine today. 
• They are working now. 
• He is working in the hospital.  
• Mr. Saputro is a barber. 
• He is treating a patient.  
• He is working in the barber shop. 
• He is repairing a car now. 

 

• Mr. Kartono is a mechanic. 
• He is cutting hair. 
• He is working in the car service. 

 

I have three neighbors. ………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

Activity 12: Making a descriptive text 

 Make a descriptive based on the picture and words 

 provided below. 

 Do this activity orally in your group. 

 

        

 

               Mrs. Handoko         Mrs. Saputro          Mrs. Kartono 
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• a business woman • in the office  
• a teacher • in the house  
• a house wife • she 
• working • well  
• teaching • fine 
• keeping a baby • What  
• in the school • How 

 I know three kind women. They are ……………………….. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

INDEPENDENT CONSTRUCTION OF TEXT 

 

Activity 13: Making sentences 
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Make sentences using the following words. Do this 

activity individually. 

 

 

 1. he – cleaning – the floor. 

        …………………………………………… 

  2. she – cooking – the kitchen 

        …………………………………………… 

 3. a detective – finding – the footprint 

        …………………………………………… 

  4. a gardener – watering - a flower 

        …………………………………………… 
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   5. two potters – moving – the box 

      …………………………………………… 

 

Activity 14: Arranging words into descriptive sentences. 

Arrange the following words into descriptive sentences. 

Do this activity individually. 

 

 

1. carrying/is/Arman/ a small box Arman is carrying a small box. 

2. in the river/is/fishing/Jimmy  …………………………… 

3. diving/is /a diver/ in the sea ………………………………… 

4. is/Teddy/a horse/riding  …………………………………. 
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5. a sport car/is/driving/Jacky  ………………………….. 

6. is/Susie/a bike/riding  ……………………………………… 

7. playing/Bobby/a guitar/is  …………………………………. 

8. Anna/a ball/playing/is  ……………………………………… 

9. eating/Nadia/cookies/is  ……………………………………. 

10. a newspaper/Mr. Parman/reading/is  ………………. 

 

Activity 15: Making a descriptive text 

Make a descriptive text. Use the following  

sentences and pictures below. 

Write it on your own workbook. 

Do this at home individually. 
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Hidayat’s Family 

 

• Andy is standing between his father and his mother. 
• Andy is the second child. 
• Anisa is the third child. 
• He is an elementary school student. 
• Mr. Hidayat is a bank director. 
• Mrs. Hidayat is a kindergarten teacher. 
• Mr. Hidayat is keeping Anisa. 
• Mrs. Hidayat is wearing a sweater. 
• Nadia is the first child. 
• Nadia is sitting on the chair. 
• She is a high school student. 
• She is a kindergarten student. 
• They are very happy today.  
• This is Mr. Hidayat’s family. 
• There are five members of family. 
• They are in the living now. 

Mr. Hidayat 

Mrs. Hidayat 

Anisa 

Andy 

Nadia 
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• They are talking about their last vacation. 
• They are looking at their photos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do = G 4/4 

                         ______                            _______                                               _______        _______ 

1     1    1    1   1  1    l      3           5  5   3    2    1    l 

One     lit-tle, two    lit-tle,        three    lit-tle  In-di-ans   

 

                         ______                            _______                      

_______       _______ 

2     2    2    2   2  2    l     2           2  2   7   6    5    l 
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Four    lit-tle, five   lit-tle,        six        lit-tle  In-di-ans   

             

                         ______                            _______                      

_______        _______ 

1     1    1    1   1  1    l     3           5  5   3    2    1    l 

Seven  lit-tle, eight lit-tle,       nine        lit-tle  In-di-ans   

 

                         ______                                            _______                             

2     2    2         5   6  7     l     1     .     1      .        ll 

Ten     lit-tle,       In   -   di - ans        chil  -  dren 
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Bawang Merah and Bawang Putih 

Folklore from Central Java 

Bawang Putih lived with her step mother and her step 
sister, Bawang Merah. Bawang Putih's mother died when she 
was a baby. Her father remarried another woman and later her 
step sister was born. Unfortunately, not long after that her father 
died. Since then, Bawang Putih's life was sad. Her step mother 
and her step sister treated Bawang Putih badly and always 
asked her to do all the house works . 

 One morning, Bawang Putih was washing some clothes 
in a river. Accidentally, her mother's clothes were washed away 
by the river. She was really worried so she walked along the 
river side to find the clothes. Finally she met an old woman. She 
said that she kept the clothes and would give them back to 
Bawang Putih if she helped the old woman do the houseworks. 
Bawang Putih helped her happily. After everything was finished, 
the old woman returned the clothes. She also gave Bawang 
Putih a gift. The old woman had two pumpkins, one pumpkin 
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was small and the other one was big. Bawang Putih had to 
choose one. Bawang Putih was not a greedy girl. So she took 
the small one. After thanking the old woman, Bawang Putih 
then went home. When she arrived home, her step mother and 
Bawang Merah were angry. They had been waiting for her all 
day long. Bawang Putih then told about the clothes, the old 
woman, and the pumpkin. Her mother was really angry so she 
grabbed the pumpkin and smashed it to the floor. Suddenly 
they all were surprised. Inside the pumpkin they found jewelries.  

"Bawang Merah! Hurry up!. Go to the river and throw my 
clothes into the water! Told the mother.  Bawang merah did 
everything like Bawang Putih did. She also met the old woman 
but she did not help her with the houseworks  The old woman 
gave her  a pumpkin.  “You must take the big pumpkin," She 
remembered her  mother words. The old woman then gave her 
the big one. Bawang Merah was so happy. She ran very fast. 
When she arrived home, her mother was impatient. She directly 
smashed the pumpkin to the floor. They were screaming. There 
were a lot of snakes inside the pumpkin! They were really 
scared. They were afraid the snakes would bite them. "Mom, I 
think God just punished us. We had done bad things to Bawang 
Putih. And God didn't like that. We have to apologize to Bawang 
Putih," said Bawang Merah. Finally both of them realized their 
mistakes. They apologized and Bawang Putih forgave them. 
Now the family is not poor anymore. Bawang Putih decided to 
sell all the jewelries and used the money for their daily lives. 

 

 


