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Abstract 

English in Indonesia seen as foreign language. Teacher also introduce the 

students act as west people, following their life style in dress and behavior. 
English teacher as educator should remember that language is a tool, it is a 
media to communic
the sentences, how to pronoun well, how to read and white in English well, 
but also they as a moral agent. 

a matter of training students in particular sets of skills, rather, the occupation 
 

Indonesia as a big country has many culture and custom. In each culture have 
many local values as an identity of the society.  
Sue Roffey (2011) s
wellbeing. He believes that teacher and school hold the main point to 
promoting positive school experience can intervene negative cycle of the 
people. Keys and Haidt (2005) in said that many adults in society are 

basic quality of teaching is its moral dimension. It is means that English 
teachers also have obligation to teach about moral values in their English 
classroom. 
Tea
using Indonesian literature, motivating students to respect and appreciate 
local culture and traditional custom.  

Key words: Indonesian culture, moral values, moral agent. 

Pendahuluan 

Bahasa Inggris di negara kita, Indonesia, dipandang sebagai bahasa asing, dimana 
bahasa pertama adalah bahasa ibu, yaitu bahasa yang digunakan oleh orangtua terutama 
ibu ketika berbicara dengan anak-anaknya dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, karena 
itulah bahasa pertama ini sering disebut dengan mother tangue (bahasa ibu) .umumnya, 
bahasa ibu yang digunakan adalah adalah bahasa daerah yang paling dikuasai oleh ibu. 
Untuk orangtua yang berasal dari suku Banjar, menggunakan bahasa Banjar. Dari suku 
bangsa dayak, menggunakan bahasa dayak, dari daerah Maluku, mereka menggunakan 
bahasa Bacan, Ternate atau Tidore. Dari Nusa tenggara Barat mereka menggunakan bahasa 
Mbojo .dari pulau Jawa bisa menggunakan bahasa Sunda, Jawa, Madura, dan lain-lain. 
Tidak menutup kemungkinan juga bahasa dikuasai ibu merupakan bahasa campuran dari 2 
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(dua) atau lebih suku etnik yang berbeda yang dikolaborasikan dalam satu kesempatan 
berbicara. 

Setelah anak-anak memasuki dunia sekolah, mereka mulai dipengaruhi bahasa 
kedua, bahasa kedua yang dikenal dan bisa ditangkap oleh siswa dalam proses belajar 
mengajar di kelas oleh seorang guru. yaitu bahasa nasional kita, Bahasa Indonesia. 
Pemerolehan bahasa Indonesia ini tidak hanya sebatas mereka dapatkan dari mata 
pelajaran bahasa Indonesia saja, tetapi input ini juga masuk melalui percakapan-
percakapan melalui kegiatan bejalar mengajar (KBM) dalam pelajaran yang lainnya, 
seperti Matematika, Sains, Pendidikan kewarnegaraan, Agama dan lain sebagainya, 
walaupun tidak jarang guru juga menggunakan bahasa-bahasa campuran untuk 
mempermudah KBM. Selain itu, siswa atau anak juga memperolehnya dari pergaulan 
sesame teman di sekolah yang mungkin memiliki latar belakang suku yang berbeda 
sehingga Bahasa Indonesialah yang dapat menjadi jembatan keduanya. 

Sedangkan penggunaan bahasa Inggris di masyarakat kita biasanya hanya sebatas 
lingkupan/cakukan dunia akademik. Bahasa Inggris dianggap penting karena merupakan 
bahasa dunia. Dimana hampir seluruh benua di dunia mendapat pengaruh dari Bahasa 
Inggris. Bahasa inggris merupakan bahasa internasional, yaitu bahasa yang digunakan 
untuk berkomunikasi antar Negara-negara yang berbeda di dunia. Di sekolah pelajaran 
bahasa inggris merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting, karena 
merupakan unsur penentu lulus tidaknya seorang siswa di sekolah. 

Untuk mengajarkan bahasa inggris di sekolah ataupun kampus, guru dan dosen juga 
sering memperkenalkan kebudayaan-kebudayaan dan kebiasaan-kebiasaan Negara-negara 
yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pertamanyajuga. Tentu saja tidaklah 
lengkap untuk mengajarkan suatu bahasa yang asing bagi  siswa tanpa mengikutsertakan 
kebudayaan-kebudayaan di dalamnya. Kebudayaan yang dimaksud adalah kebudayaan 
atau kebiasaan hidup di negara-negara di dunia yang menggunakan bahasa inggris sebagai 
bahasa ibu. Referensi yang sering diambil oleh guru bahasa inggris adalah Negara2 di 
benua amerika, Eropa, dan Negara-negara berbahasa Inggris. Kebudayaan tersebut sering 
dilabelkan sebagai kebudayaan Barat. Negara-negara barat memang memiliki lifestyle yang 
berbeda dari Negara kita. Karena sifat anak yang cenderung suka meniru, senang 
mengikuti, kebanyakan siswa mengadopsi mentah-mentah, bahwa apa yang dibawa oleh 
Negara barat itu adalah sesuatu yang bagi mereka luar biasa. Kebanyakan diantaranya 
adalah siswa mengikuti gaya-gaya barat dalam berbicara, mengenakan pakaian, seperti 
mode pakaian terbuka (U can see), pergaulan muda-mudi yang terlalu bebas, kurangnya 
rasa hormat terhadap guru, bullying, geng-gengan, tawuran dan tingkah laku sehari-hari 
lainnya mereka yang tidak jarang adalah negative. 

Tentu saja kita tidak bisa menyalahkan guru dan dosen selaku pendidik dalam hal 
ini  serta merta dengan keadaan demikian. Siswa/mahasiswa mengenal, mempelajari dan 
kemudian mempraktekkan hal-hal tersebut di atas bukan karena keterangan-keterangan 
yang guru/dosen berikan, tambahan pengetahuan itu sering mereka peroleh dari berbagai 
media yang mereka dengan mudah temukan dewasa ini yang merupakan suatu trend baru 
masa kini di masyarakat ini, selain televisi, majalah, surat kabar, film-film, music, 
faceebook, path, intagram, dan lain sebagainya. 
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Menurut laporan Josephson Institude Card  tahun 2006 pada tema etika pemuda 
amerika, anak-anak kita sedang berada dalam bahaya. Penelitian ini mengambil dari 4 
(empat) hasil dari biannual survey tertulis yang dilengkapi pada tahun 2006, hasil 
penelitian tersebut menunjukkan bahwa  82 % dari siswa yang diteliti mengatakan bahwa 
mereka telah berbohong kepada orang tua mereka tentang sesuatu yang sangat penting 
selama beberapa tahun belakangan, 60% siswa menyontek selama ujian di sekolah, 28% 
siswa mengakui telah mencuri sesuatu di toko perbelanjaan (Cark: 2009). 

Sementara itu, Pranoto (2011) menjelaskan bahwa pada tahun-tahun terakhir masih 
banyak kasus pada anak dengan berbagai perilaku yang menunjukkan kualitas moral yang 
rendah seperti kebohongan, licik, egois, dan melakukan kekerasan kepada teman yang 
lemah atau yang sekarang familiar dengan istilah bullying. Anak-anak tumbuh dan 
berkembang dalam kehidupan yang diwarnai oleh pelanggaran terhadap hak orang lain, 
kekerasan, pemaksaan, ketidakpedulian, kerancuan antara benar dan salah, baik dan tidak 
baik, perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan. 

Menurut Prof. MP. Lambut, EM, Guru dan dosen bahasa inggris harus mengingat 
bahwa sebuah bahasa yang dia ajarkan kepada anak didiknya hanyalah sebuah alat alau 
media. Yaitu alat atau media yang digunakan untuk berkomunikasi dengan seseorang 
ataupun lembaga di seluruh dunia. Beliau memaparkan bahwa alat janganlah dipandang 
sebagai tujuan. 

Seletah dan sebelum siswa menguasai 4 keahlian berbahasa dalam bahasa Inggris, 
seyoyanya, guru bahasa inggris tidak saja harus mengajarkan tentang perbendaharaan kata 
bahasa inggris, bagaimana kerangka/struktur kalimat yang baik dan benar dalam bahasa 
inggris, bagaimana melafalkan suatu kata dengan baik dan tepat, mengungkapkan ekspresi 
dengan tepat, bagaimana membaca dan menulis dengan baik dalam bahasa Inggris, tetapi 
seorang guru/dosen bidang apapun yang dia ajarkan, bahasa asing Negara manapun yang 
dia ajarkan, pada intinya seorang guru/dosen tetaplah seorang pendidik, pembimbing, 
Pembina, pengayom yang juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pesan 
moral kepada siswa-siwanya. 

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sangat gencar 
melakukan  berbagai kajian untuk mendapatkan rumusan terbaik dalam penerapan nilai-
nilai karakter kepada peserta didik. Beberapa kasus kriminal yang melibatkan anak sekolah 
seperti tawuran, penggunaan narkoba, bullying  dan mencontek dalam ujianmenjadi bukti 
betapa pentingnya pendidikan karakter sejak dini. Pendidikan karakter ini sangatlah erat 
kaitannya dengan nilai-nilai moral yang harus ditanamkan dalam diri siswa. 

Menurut Johnston (2003), pengajaran bahasa inggris tidaklah  jarang hanyalah 
sebatas pada sebuah pelatihan peserta didik yang bertujuan untuk menguasai serangkaian 
keahlian berbahasa, daripada sebuah bidang kerja yang disematkan dengan nilai-nilai di 
dalamnya. 

Sejalan dengan itu, Ranbir Singh Malik dalam Internasional Seminar on Primary 
Education: Empowering the Primary Education for the Brighter Generation (18 Mei 2013) 
dalam tulisannya yang bertajuk:  
Indonesia mengatakan bahwa:  
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teaching techniques and curriculum standards and who do not also engage students 
in the grater social and moral questions of their time, promote a diminished view of 
teaching and teacher professionalism that has no place in a sophisticated 

 

Tentu pemaparan ini tidak hanya terbatas di lingkungan pendidikan dasar saja, 
karena anak didik kita terus berkembang dan bertambah jenjangnya dalam pendidikan 
yang berkesinambungan. Selepas menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, peserta 
didik melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Karena itulah, tugas pendidik baik di 
pendidikan dasar, menengah maupun perguruan tinggi tidaklah hanya sebatas 
pembelajaran di dalam kelas dan hanya menitikberatkan pengajaran pada aspek 
pengetahuan dan keahlian-keahlian tertentu saja, namun merambah juga ke bidang social 
cultural dan moral yang dikembangkan oleh pendidik di dalam jiwa-jiwa anak didik 
semasa di kelas maupun di luar kelas. 

Di kesempatan yang sama, Soedijarto juga mengutip 4 (empat) pilar pengajaran 
yang diperkenalkan oleh UNESCO, yaitu 1). Learning to know (penguasaan siswa 
terhadap materi yang menitikberatkan kepada pemerolehan siswa dengan cara mereka 
sendiri), 2). Learning to do (bagaimana agar siswa dapat mempraktekkan apa yang yang 
sudah diajarkan), 3). Learning to live together (pengembangan pemahaman terhadap orang 
lain, pengajaran untuk mengelola konfik dalam semangat menghormati nilai-nilai yang 
berbeda dan kedamaian), 4. Learning to be (pendidik mengembangkan berpikir kritis 
secara mandiri,dapat memilah-milah salah-benar, memastikan bahwa anak didik dapat 
melakukan hal tersebut dalam kehidupan mereka). 

Dari beberapa pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa tugas guru amatlah 
sangat penting, pengayoman dan pembinaan terhadap moral siswa juga merupakan 
tanggung jawab seorang guru. 

Negara Indonesia, sebagai sebuah Negara yang sangat besar, dengan memiliki 
potensi sumber daya manusia (jumlah penduduk) terbanyak ke-3 di dunia, setelah China 
dan India- memiliki budaya dan adat istiadat yang multikultural. Setiap budaya di suatu 
daerah masing-masing memiliki nilai-nilai lokal sebagai sebuah identitas untuk masyarakat 
tersebut. Karakteristik dari kebudayaan Indonesia sangatlah unik dan beragam serta 
memiliki perbedaan dari Negara-negara lain di seluruh dunia. Tidak jarang, nilai-nilai yang 
tumbuh kembang di masyarakat melimiki kearifan tersendiri, diantaranya adalah nilai-nilai 
kebersamaan, bagaimana bertoleransi dan hidup damai  dengan yang lain, bagaimana 
menjadi manusia seutuhnya, nilai-nilai penting seperti kejujuran, ketelitian, kehati-hatian, 
keuletan, kegigihan, kesopanan, keramah-tamahan, keagamaan, semangat dan lain 
sebagainya. 

Sue Roffey (2011) mengemukaan bahwa tingkah laku sorang guru merupakan 
symbol dari tingkah laku (akhlak) murid-muridnya. Dia percaya bahwa guru dan sekolah 
memegang peranan utama untuk mempromosikan/mentauladankan hubungan yang positif 
dan sebuah pengalaman belajar positif dapat mengurangi lingkar negative 
ketidakberuntungan orang-orang. Sementara keys dan Haidt (2005) mengatakan bahwa 
begitu banyak orang dewasa di masyarakat kita lebih kepada merupakan produk dari 
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languishing (mendapat pengaruh kebahasaan) daripada merupakan sebuah hasil proses 
pemolesan (dalam hal pendidikan). 

Ini menunjukkan bahwa guru bahasa inggris memiliki tanggungjawab untuk 
mengajarkan nilai-nilai moral di dalm pengajaran bahasa inggris di dalam kelas. 
Pertanyaannya adalah: bagaimanakah mengajarkan nilai-nilai moral kepada siswa? 
Bagaimanakah menyelipkan pesan-pesan moral kepada peserta didik di tengah pengajaran 
bahasa Inggris yang seingkali lebih mengetengahkan sisi pengetahuan dan skill? 
Bagaimana menggunakan budaya (dalam hal ini budaya Indonesia, baik local maupun 
Nasional) dalam pembelajaran bahasa Inggris yang notabene-nya dianggap seperti timur 
dan barat? 

Diperlukan kreativitas untuk mengolah bahan mengajar, mengumpulkan bahan-
bahan yang mengandung unsur kebudayaan sekaligus pesan moral yang dapat dikaitkan 
dengan pengajaran bahasa Inggris. 

Guru atau dosen harus mengetahui tentang budaya Nasional maupun lokal sehingga 
kemudian dapat memperkaya siswa-siswa mereka  untuk memperkenalkan, mengajarkan, 
menguatkan nilai-nilai yang ada di dalamnya. 

Kajian Pustaka 

 menunjukkan bahwa guru bahasa seringkali menemukan masalah 
dalam pemilihan buku teks yang dapat mengcover language skills dan sekaligus nilai-nilai 
budaya. Mereka menawarkan fairytales sebagai salah satu bahan ajar yang dapat mencakup 
keduanya. 

Tidak jauh berbeda, Desi Hidayanti (2014) dalam thesisnya yang berjudul 

Montessory Grade 4 (SD kelas 4). Anak-anak diajak untuk mengenal karakter tokoh dalam 
cerita, mengenal kebudayaan Indonesia, mengambil intisari/kesimpulan cerita yang mana 
di dalamnya penuh dengan nilai-nilai moral seperti: tolong-menolong, kesabaran, 
ketulusan, pengorbanan dan perjuangan. 

Kemudian, Dewi sulistyani (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Nilai 
moral individual adalah nilai moral yang menyangkut hubungan manusia dengan 
kehidupan diri pribadi sendiri atau cara manusia memperlakukan diri pribadi. Nilai moral 
tersebut mendasari dan menjadi panduan hidup manusia yang merupakan arah dan aturan 
yang perlu dilakukan dalam kehidupan pribadinya. 

Dewi sulistiarini mengatakan bahwa Kebudayaan merupakan konsep yang sangat 
luas dan kompleks yang dapat diinterpretasikan secara beragam. Selain kebudayaan 
universal dikenal pula kebuayaan lokal yang menyimpan kearifan lokal. Sementara 
kearifan lokal yang kesemuanya merupakan sebuah kompleksitas kebudayaan. 

Atik dalam penelitiannya mengemukakan bahwa Tujuan pendidikan yang 
tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionaladalah 
menghasilkan peserta didik yang  tidak hanya matang dalam pengetahuan kognitif, tetapi 
juga dapat berperilaku (karakter) baik. Pendidikan selama ini yang kurang mementingkan 
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penanaman karakter khususnya karakter kejujuran dan kepedulian menyebabkan 
menurunnya moral seseorang. Berbagai kecurangan sering kita lihat dari kalangan 
pejabat sampai rakyat biasa, dari   anak-anak sampai orang dewasa. Keaadaan tersebut 
masih ditambah dengan ketidakpedulian terhadap sesama maupun lingkungan. Kompetisi 
yang terjadi di setiap lini memupuk seseorang menjadi lebih egois tanpa peduli orang lain 
atau lingkungannya. 

Sementara itu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 
(Depdiknas, 2003: 1) Tentang Sistem Pendidikan Nasional, ditegaskan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

 

Tingson dalam bukunya, Manual/Source Book: 
menyatakan bahwa karakter baik datang dari hati dan setiap orang membutuhkan character 
builder karena itu adalah tanggungjawab dan hak asasi kita sebagai manusia. 

Sementara itu, Tomas Lickona dalam seminarnya mengungkapkan bahwa ada 10 
(sepuluh) nilai kebajikan yang paling essensi yang harus diperkenalkan dan diajarkan 
kepada anak, yaitu: kebijaksanaan, keadilan, control diri, kasih sayang, tingkah laku yang 
positif, kerja keras, integritass, bersyukur, dan lain sebagainya. 

Penelitian terkait selanjutnya adalah dari Supartinah, dosen fakultas pendidikan di 

literature for culture-  literatue klasik di 
Nusantara memiliki sumbangan besar terhadap pendidikan dasar. 

Oleh karena itu bidang budaya terutama budaya nasional Indonesia serta didukung 
oleh budaya-budaya lokal dan pendidikan bahasa Inggris sebagai suatu program study 
maupun sebuah mata pelajaran di sekolah bukanlah sesuatu ranah yang terlalu jauh untuk 
dicapai, meskipun dalam prosesnya akan ada penyesuaian-penyesuaian. 

Hal tersebut tidaklah semestinya dipisahkan yaitu unsur budaya bangsa yang dan 
pengajaran bahasa Inggris. Guru dan dosen Bahasa Inggris dapat memasukkan/ 
menyelipkan/ merancang pembelajaran dan mengembangkan pengajaran serta tekhnik, 
metode maupun pendekatannya secara kreatif. 

Metode 

Mengganti bahan bacaan (wacana) siswa/mahasiswa yang biasanya dari bahan 
bacaan yang mengandung budaya barat dengan bahan atau materi yang mengandung 
unsure budaya Indonesia yang di dalamnya juga mengandung pesan moral, walaupun hal 
itu (kebudayaan Barat) tidak sebaiknya dihilangkan sama sekali. Jadi pengetahuan budaya 
inggris/budaya  barat tetaplah diajarkan kepada anak, namun diselingi oleh pengetahuan 
budaya sendiri.  
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Contoh wacana reading I: 

 
 

 , 
yang sarat mengandung budaya daerah Kalimantan selatan, dimana disebutkan di atas, 
tempat kejadian terjadinya cerita adalah di daerah Loksado. Nilai moral yang dapat kita 
petik dari sana adalah bahwa kita harus selalu menghormati orangtua, terutama ibu, anak 
durhaka akan menerima balasan yang setimpal. 
 Selain mengajarkan anak untuk menghargai kebudayaan sendiri, ini juga 
mengajarkan anak untuk menyadari sumber daya pariwisata dari daerahnya dan daerah-
daerah lain di Indonesia. Yang mana anak bisa diajak langsung ke suatu tempat untuk 
berbincang-bincang dengan orang asing di lokasi yang memiliki banyak wisatawan asing. 
Hal ini akan membangkitkan kepercayaan diri anak dan keberaniannya. Contoh-contoh 
bahan ajar yang mengandung kebudayaan Indonesia adalah: 

Batu Bangkai Mountain 

my God, show 

when the sky suddenly turned dark and thunder stroke repeatedly. 

After that, a sudden storm smashed and heavy rain fell dementedly. 

 body slowly turned into stone. 

Since the time, the locals called the mountain as Gunung Batu 

Bangkai (mountain of decease stone), because the stone that lays on it 

resembles human body. The mountain located in the sub district of 

Loksado, South Kalimantan.  
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 May 2012 Page 14)

 

(English Friendly for Grade 6, Page 86) 
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Selain mengganti teks, dapat pula mengenalkan literatue-literatue klasik yang 
diproduksi oleh anak bangsa. Dapat pula mengenalkan tokoh-tokoh sastrawan/buayawan 
daerah/Nasional di Indonesia (pramodya Ananta Toer yang karya beliau telah 
diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia; Puisi-puisi Chairil Anwar yang telah 
diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan lain sebagainya). 

Kuntau 

The old glory of the Malay archipelago, Borneo Community 

engagement with Chinese Martial Kuntau Kuantong bore which is a 

combination of words kun that mean  and tau  which carries 

the meaning of  .  

 

The goal as a preparation for the warriors to fight the Dutch 

occupiers. After Art Kuntau powerful used in the fight against the 

Dutch colonizers, Kuntau developed into a proud tradition of 

community heritage of Banjar. 

 

In Bumi Mangkurat, local martial arts that developed 

alongside Art Kuntau, including Silat, Silat Bangkui and invisibility. 

In Banjar language repertoire, Kuntau can be interpreted as a 

clenched fist or punch. 
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Hasil 

 

(Jawaban siswa 1 Pada mata kuliah Introduction to Literature) 

cerita jenaka khas  yang ditulis dalam bahasa Banjar dan diterbitkan di harian Banjarmasin 
Post. Cerita Palui juga banyak mengandung pesan-pesan moral. 
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(Jawaban siswa 2 Pada mata kuliah Introduction to Literature) 
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(Jawaban siswa 3 Pada mata kuliah Introduction to literature) 

Siswa menyebutkan Legenda Mesjid Jami Negara yang merupakan legenda local. 

Kesimpulan 

Guru dan dosen di bidang bahasa Inggris tidak hanya memiliki tanggung jawab 
mengajarkan 4 skills berbahasa dan pengetahuan tentang kebahasaan di dalam bahasa 
Inggris, tetapi juga berperan sebagai moral agent, yang lewat pengajarannya dapat 
menyelipkan pesan/nilai-nilai moral yang membentuk/memperkuat karakter-karakter baik 
peserta didik. 

Guru dan dosen di bidang Bahasa Inggris dapat memanfaatkan kekayaan budaya 
Indonesia sebagai Negara yang multi sosio-cultural dalam pengajaran bahasa Inggris. 

Pengenalan terhadap kebudayaan Nasional sanagt baik bagi peserta didik, dimana 
pendidik dapat memupuk kecintaan terhadap tanah air, kesadaran untuk saling menghargai 
antar suku/daerah di dalam Negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini termasuk dalam 
bela Negara. 

Pengenalan dan pengingatan kembali budaya kepada siswa dapat mengembangkan 
rasa percaya diri, semangat, kepekaan social, dan penghargaan terhadap sesama yang 
merupakan tujuan dari pendidikan. 

Saran 

Perlunya penelitian lebih mendalam tentang kajian ini. Perlunya saran dan kritik 
dari berbagai pihak (Budayawan, English Expert, ahli pendidikan, Perancang Kurikulum, 
Sastrawan, dll) dalam pemilihan materi ajar, tekhnik pengajaran yang efektif serta efesien. 


