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BAB VI 
METODE PENGAJARAN BAHASA KEDUA 

 
(sumber: Tadkiroatun Musfiroh. 2016. Psikolinguistik Edukasional. UNY Press. ) 

 
 

A. Pengertian Bahasa Kedua 
Bahasa kedua adalah semua bahasa yang dipelajari setelah bahasa pertama 

(bahasa ibu) (Ellis, 2003: 3). Belajar bahasa kedua diartikan sebagai cara seseorang 

mempelajari sebuah bahasa selain bahasa ibu mereka itu baik di dalam maupun di luar 

ruangan, baik belajar formal maupun belajar informal. Lebih rinci, Brown (2007: 312) 

menjelaskan bahwa belajar bahasa kedua sama dengan proses belajar pada umunya, 

karena melibatkan variasi kognitif dan berkaitan dengan kepribadian seseorang. Belajar 

bahasa kedua juga dipengaruhi oleh proses belajar budaya kedua, fungsi-fungsi 

komunikatif bahasa kedua itu, dan melalui proses “cobagalat” (coba-gagal-ralat). 

 

B. Dimensi Utama Pengajaran Bahasa Kedua 

 Pengajaran bahasa kedua merupakan lahan yang menyediakan landasan 

pertemuan terbaik bagi beberapa aspek teoretis dan praktis dari psikolinguistik. Metode 

belajar bahasa kedua melibatkan berbagai proses dan perspektif. Tiap-tiap metode 

menitikberatkan proses dan cara secara berbeda-beda. Di sinilah dapat dilihat 

bagaimana ide dan kaitan pengajarannya. Menurut Steinberg, et al.,(2001: 190), metode 

pengajaran bahasa dapat dipilah berdasarkan lima dimensi utama. Dimensi yang 

dimaksud adalah sebagai berikut. 

(1) Fokus bahasa : Komunikasi lisan vs Literasi 

(2) Belajar makna : melalui pengalaman langsung vs penerjemahan 

(3) Belajar struktur : secara induksi vs eksplikasi 

(4) Orientasi psikologis : mentalis vs behavioris 

(5) Orientasi linguistik : mentalis vs strukturalis 

 

1.  Fokus Bahasa : Komunikasi Ujaran vs LIterasi 

 Metode pengajaran bahasa dapat dikategorikan ke dalam dua kategori utama, 

yakni (a) pengajaran melalui ujaran bahasa target, dan (2) pendekatan bahasa target 
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melalui membaca dan menulis. Kecuali untuk terjemahan struktur, yang berfokus pada 

membaca, menulis, dan translasi kata-kata tertulis, metode yang paling banyak justru 

berfokus pada ujaran dan penggunaan ujaran di dalam komunikasi.  

 Tujuan utama dari terjemahan adalah membuat Peserta didik dapat membaca 

dan akhirnya dapat membaca literatur (literary works). Ahli lain dari metode ini melihat 

literasi sebagai suatu pondasi dan sesuatu untuk mendekati komunikasi ujaran. Problem 

tentang literasi dimulai ketika tujuannya adalah berbicara dan Peserta didik tidak pernah 

mendapat kesempatan berbicara hingga mereka beranjak ke perguruan tinggi (yang 

pada saat itu mereka berkontak dengan instruktur yang lancar bahasanya). Bahkan, di 

Universitas pun, fokusnya ada pada literasi. 

 Umumnya, ahli yang mendasarkan diri pada metode berbicara (metode-dasar 

berbicara) mengganggap penerjemahan sebagai musuh utama, karena mereka 

menganggap komunikasi lisan sebagai sesuatu yang primer dalam belajar bahasa. 

Metode dasar-ujaran  cenderung menyediakan lingkungan bicara yang memungkinkan 

Peserta didik mempelajari bahasa target. Membaca dan menulis dapat saja digunakan, 

tetapi hanya untuk menguatkan apa yang dipelajari dalam ujaran. 

 

2.  Belajar Makna : Pengalaman Langsung vs Terjemahan 

 Terjemahan mungkin digunakan kaitannya dengan kasus metode terjemahan 

(grammar translation method). Sebagai contoh, Peserta didik dengan B1 bhaasa Inggris 

yang mempelajari bahasa Italia mungkin akan mengatakan bahwa ‘libro’ berarti ‘buku’, 

dan ‘come sta’  berarti ‘Gimana kabarmu?’. Artinya, pembejar akan mempergunakan B1 

untuk menemukan makna bahasa target. Makna kata tunggal, frase, atau kalimat akan 

dipelajari dengan cara ini. 

 Sangatlah berbeda memperoleh makna melalui pajanan objek aktual, peristiwa, 

atau situasi dengan menggunakan bahasa target. Sebagai contoh, pelajar melihat buku 

dan guru berkata ‘lbro’, atau melihat dua orang yang sedang bertemu dan berkata 

‘”come sta?’. Makna di sini dipelajari melalui pengalaman langsung dan tidak 

menggunakan B1 untuk menerjemahkan. Demikian halnya ketika penutur bahasa Inggris 

belajar kata sarung dan becak. Begitu melihat sarung, pembelajar mungkin akan 

bertanya (mendapatkan kata target) mungkin pula melakukan usaha deskripsi dengan 

bahasa target yang dimiliki (kain melingkar), atau melakukan penerjemahan. 
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3.  Belajar Struktur : Induksi vs Eksplikasi 

 Eksplikasi meliputi eksplanasi (menerangkan) dalam B1 termasuk kaidah dan 

struktur B2. Sebagai contoh, guru dapat menerangkan anak dengan B1 Jepang, bahwa 

BIng mempunyai Subjek + Verb + Objek sebagai dasar konstituen kalimat (Bahasa 

Jepang mempunyai sebuah S + O + V). 

 Belajar dengan induksi, berarti, Peserta didik harus menemukan urutan 

konstituen sendiri. Karenanya, sangatlah penting bagi mereka untuk menyimak kalimat 

pendek seperti “Mary caught the ball” di samping mengalami situasi  yang mengandung 

beberapa perilaku (atau gambar yang mengandung aksi). Melalui cara inilah Peserta 

didik akan menemukan sendiri kaidah secara induktif, yakni bahwa bahasa Inggris 

memiliki urutan S + V + O. 

 

4. Orientasi Psikologis : Mentalisme vs Behaviorisme 

 Anggapan psikologis dari suatu metode dapat berefek besar pada bagaimana 

metode tersebut diformulasikan dan digunakan. Metode yang berorientasi behaviouristik, 

misalnya, akan cenderung menyuruh pebalajar menghafal kalimat-kalimat (secara 

mekanik), sedangkan orientasi mentalistik akan cenderung mengajak Peserta didik 

memikirkan kalimat-kalimat dan strukturnya, serta belajar tentangnya dengan cara ini. 

Pendekatan behavioris tidak akan menyuruh Peserta didik berpikir tentang kaidah 

karena itu tidak relevan dalam pembelajaran bahasa, dan karena kebiasaanlah yang 

paling utama. Sebagaimana dinyatakan oleh Brooks (1964: 49), “Faktor  utama dalam 

belajar bahasa bukanlah problem solving (penyelesaian masalah), tetapi formasi dan 

performansi kebiasaan. Untungnya pendapat ini tidak begitu berlaku sekarang. 

 Di lain pihak,  dalam pendekatan mentalis, Peserta didik akan diberi banyak 

waktu untuk memikirkan ujaran dan sedikit waktu untuk drill. Menurut kaum mentalistik, 

sebuah kalimat lebih dari sekedar urutan kata-kata, untuk menunjukkan bahwa kata-kata 

merupakan struktur mental yang asbtrak yang terdiri dari sejumlah operasi abstrak di 

dalam formasi (penataannya). 

 

5. Orientasi Linguistik : Mentalisme vs Strukturalisme  



 

 

88 

 Apa yang seseorang percaya tentang konsep kalimat, dan apa kaidah struktur 

dan gramatikal yang mendasari kalimat, akan membawa pengaruh yang besar terhadap 

apa yang diajarkannya. Linguis strukturalis merupakan rekanan psikologi behaviouris. 

Menurut kaum strukturalis (seperti Bloomfield, Fries, Pike), kalimat seperti “The dog 

jumped” akan dianalisis secara sederhana berdasarkan urutan kelas kata (Artikel + Noun 

+ Verb atau urutan frase) : Frase nomina (the dog) + Frase verba (jumped). Chomsky 

(1957, 1965) menyerang pandangan ini, dengan kalimat lain seperti “John is easy to 

please” and “John is eager to please”. Kalimat tersebut tidak dapat diterangkan dengan 

mendaftar kata atau frase, karena kalimat ini identik dalam kaitan ini yakni ‘nomina + 

verba + adjektiva + preposisi + verba. 

 Seorang tatabahasawan mentalis akan menerangkan kalimat ini dengan 

mempertimbangkan relasi sintaktik dan semantik yang mendasari kalimat tersebut. 

Mereka akan mengatakan bahwa “John is easy to please”, ‘John mendasari objek dari 

‘please’  tetapi pada “John is eager to please”, John mendasari subjek please. Ini berarti, 

tergantung pada orientasi linguistik dari guru atau linguis, kalimat yang mirip akan 

dimengerti secara berbeda. 

 

B.  Metode Tradisional 

 Ada empat metode tradisional yang  mendasari metode belajar bahasa kedua. 

Metode yang dimaksud adalah metode translasi-grammar (terjemahan-tatabahasa), 

metode natural, metode langsung, dan metode audiolingual. 

 

1.   Metode Translasi-Gramatika 

a. Ciri-ciri Translasi-Gramatika 

Metode Translasi-Gramatika atau Grammar-Translation (GT) terdiri dari dua 

komponen, yakni (1) penjelasan dari kaidah tata bahasa secara eksplisit 

menggunakan bahasa asli, (2) penggunaan translasi, dalam bahasa asli, untuk 

menerangkan makna kosakata dan struktur. Terjemahan merupakan komponen 

tertua dan mungkin tertua di antara metode pengajaran formal, yang digunakan 

di Yunani dan Romawi kuno dan di mana pun di masa lampau. Aspek tata 

bahasa pada GT agak terbatas waktu itu karena keterbatasan pengetahuan 

gramatikal. 



 

 

89 

Metode translasi grammar banyak digunakan untuk kelas besar karena relatif 

mudah diterapkan. Guru, dalam hal ini, tidak terlalu dibebani untuk memainkan 

peran lain karena siswa cukup terbantu dengan kamus. 

 

b. Keefektifan dalam Pendidikan Massa 

Bentuk modern dari metode GT merupakan suatu usaha untuk menemukan 

suatu metode pengajaran bahasa asing untuk tujuan  pendidikan massa. Pada 

masa pertengahan, pengajaran bahasa secara individual terdiri dari syudi tata 

bahasa dan aplikasi berikutnya untuk membaca dengan bantuan kamus. Gaya 

belajar individual orang dewasa ini musti diadaptasikan untuk pendidikan massa 

untuk orang muda sebagaimana sekolah-sekolah untuk orang dewasa mulai 

muncul pada abad ke-18. Eksplikasi gramatikal dan aspek terjemahan  dikuasai 

karena guru-guru telah dilatih dengan teknik ini melalui studi individual mereka di 

dalam sastra Yunani kuno. 

Howatt (via Steinberg, et.al., 2001: 193) menerangkan tatabahasa dan 

terjemahan hanya dipinjam dari metode ilmiah paling awal, dan bahwa 

perubahan signifikan yang terjadi berasal dari pemahaman makna dari segala 

teks, dan kalimat individual sebagai dasar pendidikan bahasa. Kalimat di luar 

konteks dari teks yang disediakan sebagai contoh  pokok tata bahasa 

dibicarakan untuk pelajaran harian. Kalimat juga menjadi fokus karena kalimat 

lebih mudah dimengerti oleh Peserta didik awal daripada keseluruhan teks. 

Pengajaran tata bahasa dengan terjemahan berhasil dikuasai untuk pengajaran 

bahasa kedua, dngan mendasarkan diri pada penggunaan bahasa asli untuk 

menanamkan pengetahuan. Dengan tumbuhnya pengetahuan gramatikal, 

komponen gramatikal akan memainkan peranan yang lebih besar di dalam 

pengajaran, akhirnya mendominasi aspek terjemahan. Akhir abad ke-18 metode 

ini menguasai Eropa. Pertumbuhan komponen gramatikal berlanjut hingga saat 

ini. Kaidah diterangkan guru, kemudian dimemorisasikan, ditunjukkan, dan 

diterapkan oleh peserta didik. 
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c. Pengenalan Bahasa Vernakuler 

Menurut Steinberg, et al. (2001: 194), ada dua tujuan pokok GT, yakni (1) studi 

literatur tentang bahasa kedua tentang Yunani dan Latin kuna, (2) perkembangan 

keterampilan analitis melalui studi tata bahasa. Tujuan kedaua dimotivasi oleh 

tata bahasawan Cartesian yang percaya bahwa logika universal mendasari 

semua bahasa, yang telah hilang dalam arti bahwa dengan pengajaran bahasa 

seseorang dapat  melatih proses berfikir logis. 

Dengan pencerahan, bahasa vernakuler selainYunan dan latin diperkenalkan, 

dan beberapa perhatian diberikan pada pelafalan dan menyimak. Bagaimana 

pun orientasi GT pada kepustakaan (sastra) mengingatkannya dengan  perhatian 

pada membaca dan menulis bahasa kedua. 

 

d. Pendekatan GT Modern 

Secara khusus, penggunaan buku teks modern pada metode GT dalam 

pelajaran meliputi  (1) suatu bagian buku bacaan dalam bahasa target, (2) daftar 

kosakata dan terjemahannya, dan (3) penjelasan dalam bahasa asal tentang 

poin penting dari tata bahasa  yang dicontohkan di dalam teks. Pelajaran sering 

berakhir dengan serangkaian latihan,  menyusun pertanyaan pada poin tata 

bahasa dari terjemahan langsung. Terjemahan secara khusus dilkaukan dari 

bahasa target ke bahasa asli, dengan terjemahan balik pun kadang dilakukan. 

Guru akan menyimpan banyak waktu untuk menerangkan poin tata bahasa, di 

samping kadang-kadang memberikan pertanyaan kepada Peserta didik tentang 

terjemahan atau meminta Peserta didik membaca nyaring dan menerangkan 

makna dari apa yang mereka baca. 

  

e. Keunggulan Metode GT 

Walaupun  metode GT mengabaikan komunikasi uajaran, dan meskipun 

disepelekan oleh pendidik bahasa, metode GT tetap dipergunakan di seluruh 

dunia. Ini, mungkin masih menimbulkan tanda tanya hingga seseorang dapat 

melihat keuntungan metode GT ini. 

(1) Guru yang tidak fasih pun dapat mengajar kelas besar 
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Metode GT dapat diterapkan pada (a) guru yang tidak begitu fasih dalam 

bahasa target, baik dalam produksi ujaran maupun pemahaman simaknya, 

dan (b) guru dengan pengetahuan bahasa yang tidak begitu lengkap. Selain 

itu, metode GT juga diterapkan untuk kelas lebih dari 50 orang, sehingga 

cenderung menjadi kursus dengan satu kali pertemuan tiap minggu. 

(2) Studi mandiri 

Dengan membawa buku, Peserta didik dapat belajar sendiri di luar ruangan. 

Mereka dapat belajar dan membaca sendiri. Selain itu, metode ini cocok 

untuk semua tahap Peserta didik. 

(3) Adaptif dengan perubahan linguistik dan teori psikologis 

Poin terkuat dari metode GT adalah kapasitasnya untuk beradaptasi dengan  

perubahan linguistik dan teori psikologis. Ciri dari metode ini adlah eksplikasi 

tata bahasa, yang dapat dengan mudah diadaptasikan untuk ide dan teori 

baru. Penjelasan gramatikal dapat disesuaikan dengan teori linguistik terkini. 

Selain itu, poin gramatikal pun dapat diterangkan menulis teori tata 

bahasanya Chomsky maupun Bloomfield. GT netral dengan beberapa tata 

bahasa yang spesifik. GT tidak terlalu mutlak membutuhkan sudut pandang 

linguistik dan psikologis. Fakta bahwa metode ini maju dengan pesat di 

bawah linguistik struktural dan psikologi behaviouris, tidak menghalanginya 

untuk berkembang pula di bawah pengaruh mentalistik. 

 

f. Kesuksesan dan Kegagalan Metode GT 

Hampir semua orang yang belajar B2 dengan metode ini memberikan kritiknya. 

Peserta didik tidak tahu teori ada yang menopang metode GT. Meskipun 

diserang begitu, GT tetap bertahan. Orang-orang yang berseberangan dengan 

metode GT tidak menganggapnya sebagai kegagalan. Banyak orang dapat 

belajar B2 dengan baik melalui GT. 

GT baru dikatakan gagal apabila dikaitkan dengan kecakapan berbicara B2. 

Peserta didik yang lulus dari pelatihan GT sering tidak mampu memproduksi dan 

memahami tuturan sesuai tingkatnya. 

Keterbataan GT lain adalah bahwa metode ini tidak dapat diterapkan pada anak-

anak, karena mereka belum dapat membaca dan menulis (dengan baik) 
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sehingga sulit bagi mereka untuk memahami penjelasan gramatika. Di Jepang 

misalnya, tidak menggunakan metode ini. Di sana, anak-anak dibelajarkan 

berbicara bahasa Inggris dan bahasa lain sejak dini dengan menggunakan teknik 

ujaran-komunikasi. 

 

2.  Metode Alamiah 

a.  Metode Alamiah sebagai Hasil Pencerahan 

 Metode natural atau natural method (NM) dikembangkan sebagai reaksi dari 

metode GT dan disuburkan oleh pemikiran ilmiah tentang hakikat bahasa dan 

pembelajaran bahasa. Beberapa pengetahuan dikembangkan di Eropa seperti 

Pestalozzi (via Steinberg, et al., 2001: 196). Filosofi yang berkembang pada abad ke-18 

adalah hakikat kehidupan manusia. Pertanyaan tentang perkembangan alami manusia 

dan bahasanya menjadi titik fokusnya. 

 NM mulai muncul pada abad ke-19 dan akhir abad itu, metode ini benar-benar 

kokoh melalui tulisan, seperti. Gouin (via Steinberg, et al., 2001: 196) mengobservasi 

anak-anak yang belajar bahasa dan melihat bahwa pembelajaran bahasa terjadi di 

dalam konteks makna yang terkait situasi. Observasi ini kemudian diterapkan pada 

metode pembelajaran bahasa kedua untuk anak-anak dan orang dewasa. 

 

b.  Urutan Pembelajaran Bahasa Natural 

 Pendekatan belajar bahasa, yang menekankan bahwa “alami adalah yang 

terbaik”, mengutamakan kegiatan berbicara, mengarahkan ke sebuah metode 

pengajaran yang menekankan nilai pengenalan bahasa kedua kepada Peserta didik 

benar-benar seperti bahasa asli yang dialaminya. Model untuk metode pembelajaran 

bahaa kedua yang alamiah adalah anak-anak belajar bahasa aslinya.  Ini berarti, kondisi 

dibuat menyerupai pemerolehan B1, yakni (1) pemahaman ujaran, (2) produksi ujaran, 

(3) membaca, dan (4) menulis. Gramatika tidak diajarkan secara langsung. Kaidah 

gramatika dan struktur dipelajari secara induktif (analisis diri) melalui pengalaman 

berbicara dalam konteks. Makna diperoleh melalui pengalaman dan pajanan untuk 

objek, situasi, dan peristiwa-peristiwa; terjemahan cenderung dihindari. 

 Secara khusus, guru tdak mempersiapkan situasi dan materi. Pembelajaran 

dilakukan melalui percakapan spontan dan demonstrasi, yang kesemuanya dilakukan 
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dengan bahasa target, didukung oleh gesture dan gerak. Guru menggunakan bahasa 

yang sesuai dengan tingkat pemahaman anak sebagaimana cara yang dilakukan orang 

tua kepada anaknya. Metode ini, secara total, diorientasikan terhadap pemerolehan 

kecakapan berbicara. Partisipasi Peserta didik dalam aktivitas situasional ini merupakan 

esensi dari pembelajaran B2 ini. 

 

c.  Keunggulan dan Kelemahan Metode Alamiah 

 Keuntungan terbesar dari metode NM adalah bahwa dengan pajanan bahasa 

dalam konteks alamiah, Peserta didik dapat memperoleh kapasitas bertutur baik dalam 

produksi maupun komprehensi. Masalahnya, guru dituntut menciptakan situasi 

pembelajaran yang menarik sehingga anak-anak terpajani bahasa secara natural. Selain 

itu, ujaran yang spontan menuntut konteks tempat yang khusus  dan guru yang baik. 

Masalah lainnya adalah, metode ini sulit diterapkan di kelas besar. 

 

3. Metode Langsung 

a. Metode Langsung Dikembangkan dari Metode Alamiah 

 Metode langsung atau direct method (DM) muncul pada akhir abad ke-19 dan 

awal abad ke-20, dan dikembangkan dari NM. Seperti halnya NM, metode ini menekan 

pada pembelajaran berbicara, pemerolehan makna dalam konteks lingkungan, dan 

pembelajaran gramatika secara induktif. 

 Metode langsung lebih sistematis daripada metode alamiah. Pendukung metode 

ini, seperti Franke (1880), misalnya, menganjurkan untuk menggunakan B2 secara 

ekslusif di dalam kelas dan mendiskusikan pentingnya koneksi langsung antara makna 

dan bentuk B2. B1 tidak digunakan. Nama DM mengacu pada hubungan langsung 

antara B2 dengan maknanya. 

 DM percaya bahwa dengan menerapkan pengetahuan ilmiag dari psikologi dan 

linguistik, pembelajaran bahasa dapat dibuat lebih efisien, dengan hasil, Peserta didik 

belajar lebih cepat dan daripada belajar di bawah NM dengan pelajaran spontan dan tak 

terencana. Palmer (via Steinberg, 2001: 197) adalah penganjur yang paling vokal. 
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b. DM  Mendukung Pembelajaran Alamiah tdengan Penyeleksian Materi 

 Seperti halnya NM, DM secara mentalistik diorientasikan pada dugaan bahwa 

Peserta didikan dapat belajar ide-ide abstrak bahasa. DM juga mendasarkan diri pada 

pembelajaran induktif. Meskipun demikian, tidak seperti NM, materi pembelajaran di 

dalam DM diseleksi dan digradasikan berdasarkan kompleksitas linguistik. Kalimat 

sederhana, misalnya, diajarkan lebih dahulu dengan klausa relatif dan konstruksi pasif. 

Kesemuanya dilakukan dengan tujuan membuat tugas pemerolehan bahasa lebih 

mudah bagi Peserta didik. 

 

c.  Dialog dan Materi Aksi 

 Pelajaran di dalam DM dicurahkan untuk komunikasi oral dan mengikuti pola 

pemerolehan B1. Memahami ujaran mendahului produksi ujaran, yang kemudian diikuti 

membaca, lalu menulis.  

 Dialog sosial dasar diperkenalkan lebih dahulu seperti “How are you?”, “Fine, 

thanks”, juga pertanyaan “where is?..when is..? Who is..? dan perintah untuk tindakan, 

“Stand up”, “Sit down”, “Give the book to Marry” . 

 Adakalanya, pola drill oral dan memorisasi dialog juga digunakan di dalam DM. 

Beberapa teknik diterapkan untuk tujuan praktik produksi ujaran. Menariknya, teknik 

yang sama kemudian digunakan juga (walaupun mungkin lebih akurat) sebagai 

landasan metode audiolingual.  

 Kadang kala, terjemahan diberikan secara lisan untuk menjelaskan gramatika, 

meskipun jarang digunakan. Yang paling utama dari metode ini adalah keyakinannya 

pada tuturan natural dalam konteks dan pada kekuatan induksi mental Peserta didik. 

 

d. Kefasihan Guru dan Besar Kelas 

 Hakikat dari metode langsung adalah bahwa di tangan guru yang baik, metode 

ini dapat digunakan di kelas besar (bahkan untuk 40 anak), dengan guru mendorong 

anak untuk berbicara ulang. Sebagaimana metode alamiah, metode langsung 

membutuhkan guru dengan kefasihan tinggi, dan untuk memperoleh guru dengan 

kualifikasi tersebut tidaklah mudah. 

 

 



 

 

95 

e.  Pengalaman Seorang Psikolinguis dengan DM 

 Berdasarkan pengamatan Roger Brown selama dua minggu intensif, diketahui 

bahwa kemajuan terasa oleh sebab pembelajar yang sama. Begitu pergantian jadwal 

pengajar dilakukan dan ia mendapat guru baru, pembelajar tidak mampu mencapai 

perkembangan seperti kala pertama. Guru gagal mengkoordinasikan materinya. Peserta 

didik keluar dan berkata bahwa dia hanya dapat sedikit berbicara, meskipun mungkin 

tanpa disadari ia tahu lebih banyak. Pengalaman semacam ini mungkin akan terhadi 

pada Peserta didik yang mempelajari B2 yang sangat berbeda dengan B1nya. 

 

f.  Kematian DM 

 Dengan datangnya metode audiolingual, DM mengalami kehancuran (crushed). 

Metode ini hampir tidak dikenal (hilang). Di lain pihak, musti diingat bahwa sejumlah 

metode yang mutakhir seperti metode respon fisik total (total Physical Response) dan 

pendekatan alamiah (Natural Approach) merefleksikan ide dasar dari DM dan karena itu, 

mungkin, dapat dilihat sebagai perkembangan dari DM. 

 

4.  Metode Audiolingual 

 Meskipun DM tersebar luar daripada GTM, tetapi akhirnya kalah dengan 

kedatangan metode audiolingual atau audiolingual method (ALM). Metode audiolingual 

ini didukung oleh Fries and Lado (via Steinberg, et al., 2001: 201). 

 

a.  Popularitas Linguistik dan Psikologi Amerika dan Kemunculan ALM 

 Fenomena kemunculan ALM berbarengan dengan popularitas teori linguistik dan 

psikologi Amerika yang tergabung sebagai dasar pendiriannya. Popularitas  dan 

pengaruh Amerika sendiri pada akhir PD II merupakan salah satu faktor. Analisis bahasa 

didukung oleh linguis struktural Amerika dan  psikologi belajar stimulus-respon didukung 

oleh behaviouris Amerika mendukung kredibilitas ALM. Metode langsung yang 

mengimplikasikan psikologi mentalistik keluar dari perdaran, kecuali di Eropa. 

 

b. ALM Bergabung dengan Linguistik Struktural 

 Linguis struktural seperti Fries melihat kalimat sebagai urutan kelas kata atau 

frase yang gramatikal. Kalimat baru akan diciptakan melalui substitusi kata di dalam 
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sebuah kelas kata. Sebagai contoh, urutan Artikel + Adjektif + Noun + Verb + Artikel + 

Noun dapat berisi sejumlah kalimat seperti “The rich boy bought a car” dan “The friendly 

girld kissed the boy” dengan mensubsitusikan anggota kelas gramatika yang sama. 

Karena psikologis behavioris juga mengganggap kalimat sebagai gabungan sederhana 

dari kata-kata kunci (Skiner) atau kelas kata (Staats). 

 Teori ALM ini tidak dapat digunakan untuk mensubstitusikan kalimat: “The happy 

dust memorized the table”. Teori strukturalis tidak dapat mempertanggungjawabkan 

kemampuan pembicara membuat kalimat dengan panjang tak tentu atau kalimat sinonim 

serta ambiguitas struktur seperti “Istri pejabat yang gendut itu lulus audisi Indonesian 

Idol.”  Dalam hal ini, siapa yang gendut? Pejabat atau istrinya? 

 

c.  ALM Bergabung dengan Psikologi Behaviouris 

 Psikologi  behavioris menganggap benak dan berpikir tidak relevan memahami 

dan produksi ujaran. Pembelajaran bahasa dianggap tidak berbeda dengan tipe belajar 

lain, yakni melalui paradigma stimulus-respon. Pengulangan dan dril mekanik terhadap 

kata-kata merupakan  stimulus-respon yang dipertimbangkan sebagai esensi dari 

belajar. 

 Kelemahan dari beberapa pandangan bahasa dan psikologi ini telah dilontarkan 

oleh Chomsky sejak tahun 1950an dan mengakibatkan kemundural linguistik struktural 

tahun 1960an dan menjatuhkan behavioristik sebagai penjelasan prinsip untuk perilaku 

linguistik pada tahun 1970an. 

 

d.  Ciri-ciri ALM 

 Metode audiolingual memiliki beberapa ciri yang sama dengan metode langsung 

yang telah dikembangkan, yakni perencanaan situasi, penggradasian materi, dan teknik-

tekni  seperi pola dril dan memorisasi dialog (Brooks, 1964). Perbedaannya dengan 

DFM adalah bahwa ALM hampir-hampir meniadakan penggunaan situasi alamiah dan 

ujaran spontan. Beberapa pendukung ALM, seperti Moulton bahkan, mereduksi 

kebermaknaan ujaran, yang oleh Fries (salah satu pendiri ALM) sendiri pun tidak 

disetujui. 
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e.  Keberhasilan ALM 

 Pada waktu itu, ALM benar-benar menarik perhatian. Para guru di mana pun 

menaati pedoman untuk mengajarkan bahasa kedua sesuai prinsip ALM ini, yang 

dianggap merefleksikan ilmu kata termutakhir tentang bagaimana manusia belajar 

bahasa. Pada tahun 1950an Universitas Michigan tempat Fries dan Lado mengajar, 

menjadi pusat  ALM. 

 Seberapa besar popularitas ALM, fakta menunjukkan bahwa ALM gagal 

mencetak Peserta didik yang fasih berkomunikasi. Inilah yang telah diabaikan oleh 

komunitas pengajaran B2, karena tidak ada lagi metode yang mungkin dapat digunakan. 

Bagaimanapun sebuah revolusi akhirnya dilakukan oleh Noam Chomsky dan berhasil 

meruntuhkan pondasi ALM dan menghancurkannya. 

 

f.  Revolusi Chomsky Menghancurkan Pondasi Metode Audiolingual 

 Serangan terhadap linguistik dan psikologi behavioristik yang dibuat oleh 

Chomsky berhasil meruntuhkan dua paradigma ini. Kaidah yang dibuat Chomsky 

merupakan seperangkat aturan yang dapat diulang. Kaidah ini merupakan konsep 

abstrak dan ditarik secara kualitatif dari kata-kata dalam kalimat yang dapat diobservasi. 

Dia berargumentasi bahwa kaidah diturunkan dari benak dan operasi mental. Teori 

Chomsky berkaitan dengan dasar linguistik dan psikologi mentalistik. 

 Perlu dicatat  bahwa di samping menawarkan ide yang menitikberatkan pada 

pemerolehan bahasa pertama, Chomsky telah menghindari spekulasi tentang 

pengajaran dan pembelajaran B2. Ia telah ‘mendorong’ orang lain untuk mencoba 

menerapkan idenya dalam wilayah pembelajaran B2. Akibat dari idenya itu, meski 

begitu, sangatlah besar. Akibatnya merentang dari bagaimana problem gramatika 

diterangkan dalam metode GT hingga bagaimana kaidah seharusnya dipresentasikan di 

dalam pendekatan alamiah. Ide Chomsky telah diserap oleh ahli B2 dalam berbagai 

cara. Sedikit sekali ahli B2 yang tidak mengambil pendekatan mentalistik untuk 

menjawab permasalahan B2. 

 


