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Abstrak: Dalam perkembangan dunia pendidikan yang begitu pesat saat ini, sangat dibutuhkan 

peserta didik yang mampu berpikir secara kreatif dan kritis. Pengembangan dalam 

pembentukan pembelajaran yang berbasis bahasa dan budaya dapat membentuk karakter 

yang dapat melatih perkembangan selama proses pembelajaran. Tujuan pengembangan ini 

adalah untuk menghasilkan sebuah pembelajaran bahasa dan budaya untuk melatih berpikir 

kreatif dan kritis. Tujuan berikutnya dari penelitian ini adalah untuk: (1) peserta didik mampu 

dengan terampil menciptakan dan menggunakan kreatifitas dalam perkembangan bahasa dan 

budaya, (2) mengidentifikasi kemampuan peserta didik dalam membentuk karakteristik 

pembelajaran akan bahasa dan budaya. Pembelajaran bahasa dan budaya berpengaruh 

terhadap perkembangan karakter   peserta didik sehingga dapat berpikir lebih luas dan terbuka. 

Oleh karena itu, pendidik tidak hanya memperkenalkan bahasa dan budaya. Namun juga dapat 

mengajak peserta didik untuk lebih aktif dalam belajar bahasa dan budaya untuk dapat melatih 

berpikir kreatif dan kritis.  

 

Kata Kunci: pembelajaran, bahasa dan budaya, berpikir kreatif dan kritis 

 

PENDAHULUAN  

Pembelajaran adalah sesuatu yang sangat penting yang harus kita perdalam untuk 

menjalankan kehidupan bermasyarakat. Pendidikan adalah usaha dalam meningkatkan 

pengetahuan tentang alam sekitarnya. Pendidikan menurut Marimba (Manazar, 2009:8), adalah 

“Bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani 

terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama“. Pendidikan bagi sebagian besar orang 

berarti berusaha membimbing anak untuk menyerupai orang dewasa, menurut Piaget (Segala, 

2006). 

Pembelajaran merupakan usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan cara 

mengembangkan dan mengevaluasi baik secara langsung mauapun tidak langsung. Menurut 

pendapat (Suparman, 1991) yang menyebutkan pengembangan strategi dan bahan intruksional 

dalam mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Proses pembelajaran yang 

bertujuan untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan, pembentukan sikap dan kepercayaan diri 

peserta didik. Untuk memperoleh pembelajaran yang baik dalam pemberian proses kegiatan 

mengajar dilakukan dengan pelatihan untuk mencapai hasil belajar yang baik. 
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Perkembangan dan kemajuan pembelajaran jika ditinjau dari perkembangan bahasa dan 

budaya juga sangat berperan penting. Bahasa dan budaya yang sangat berpengaruh dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran. Bahasa yang merupakan bentuk komunikasi membantu untuk 

mengungkapkan apa yang ingin disampaikan. Bahasa merupakan pembelajaran sangat penting 

yang harus diperdalam untuk menjalankan kehidupan di masyarakat. Budaya juga sangat 

berpengaruh penting untuk pembelajaran. Peserta didik akan belajar dari budaya bagaimana 

memahami kehidupan bermasyarakat, perilaku, pola hidup manusia, dan lain-lain. Bahasa dan 

budaya itu sendiri tidak dapat terlepas dari unsur kehidupan. Seperti halnya dalam proses 

pembelajaran yang tidak bisa terlepas dari bahasa dan budaya. Menurut (Piaget, 2006:1) 

menyampaikan pembelajaran bahasa adalah proses interaksi antar pengajar dan pelajar dalam 

memproses suatu pengajaran. 

Dalam melaksanakan pembelajaran perlu adanya pembelajaran bahasa dan budaya karena 

bahasa dan budaya saling berhubungan. Akan tetapi kendala dalam proses pembelajaran yang 

dialami dalam proses pembelajaran bahasa dan budaya yaitu, kendala proses pembelajaran bahasa 

dan budaya kurangnya keaktifan dalam penggunaan bahasa dan pemahaman akan kebudayaan 

yang   diajarkan.   Kepekaan   yang   kurang   terhadap   menentukan   pengembangan   kreatifitas 

pembentukan bahasa untuk menciptakan karya cipta seperti puisi, cerita, dan lain-lain. Dengan 

menumbuhkembangkan kreatifitas menciptakan sebuah karya terkait bahasa dan budaya sangat 

berperan penting untuk meningkatkan kreatifitas pemikiran. Bahasa dan budaya merupakan cara 

atau teknik penyampaian pembelajaran dalam membentuk sebuah karakter pembelajar yang 

berpikiran kreatif dan kritis. Dengan kemajuan pembelajaran perlu adanya pengembangan 

pembelajaran yang dapat memanfaatkan pembelajaran bahasa dan budaya untuk melatih peserta 

didik untuk berpikir kreatif dan kritis.  

 

Bahasa Dan Budaya Terhadap Pembelajaran 

Bahasa dan budaya adalah dua kata yang tidak dapat dipisahkan dalam proses belajar 

pembelajar di kehidupan sehari-hari. Pengertian bahasa menurut (Depdiknas, 2005: 3) pada 

hakikatnya adalah ucapan pikiran dan perasan manusia secara teratur, yang mempergunakan bunyi 

sebagai alatnya. Menurut Harun Rasyid, Mansyur & Suratno (2009: 126), bahasa merupakan struktur 

dan makna yang bebas dari penggunanya, sebagai tanda yang menyimpulkan suatu tujuan. 

Sedangkan bahasa menurut kamus besar Bahasa Indonesia (Hasan Alwi, 2002: 88) bahasa berarti 

sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh semua orang atau anggota masyarakat 

untuk bekerjasama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri dalam bentuk percakapan yang baik, 

tingkah laku yang baik, sopan santun yang baik. Sedangkan pengertian budaya sendiri adalah 

kesatuan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, kebiasaan, serta 

kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat 

(Kuper, 1999). Pembelajaran tidak dapat tersalurkan dengan baik tanpa adanya bahasa yang 

dipahami oleh pembelajar, karena bahasa merupakan alat penting untuk menyampaikan informasi 
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dalam sebuah pembelajaran. Sedangkan mengapa budaya sangat berpengaruh terhadap 

pembelajaran? Karena dengan budaya penyampaian materi dapat tersalurkan dengan mudah sesuai 

dengan kebiasaan lingkup pembelajar sehingga pembelajaran dapat menghasilkan adanya 

pengetahuan yang melahirkan adanya pemikiran yang kreatif mengapa semua dapat terjadi dan 

bagaimana semua dapat terjadi. Dengan demikian pembelajaran dapat tersalurkan dengan baik 

kepada pembelajar dan menambah pengetahuan pembelajar. 

Bahasa dan budaya sangat berperan penting untuk membuat pembelajaran yang mampu 

untuk melatih berpikir kreatif dan kritis. Menurut Herfanda (2008:131), sastra memiliki potensi yang 

besar untuk membawa perubahan masyarakat kearah perubahan, termasuk perubahan karakter. 

Bahasa dan budaya berpengaruh penting terhadap proses pembelajaran. Dimana bahasa yang 

sebagai bentuk menghubungkan jalinan komunikasi antar masyarakat dalam menyampaikan 

informasi apa yang akan disampaikan. Dan membantu proses komunikasi bisa menjadi terhubung 

satu sama lain. Adanya jalinan komunikasi yang baik akan membantu proses penyelesaian 

permasalahan yang perlu diselesaikan. Begitu pun dengan budaya yang tidak lepas dari 

kehidupan sehari-hari. Budaya itu sendiri merupakan aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan 

manusia. Budaya itu sendiri sangat beragam di segala penjuru dunia. Begitu banyak beragam 

budaya yang berbeda di setiap wilayah membuat seseorang ingin mempelajari dan dipelajari. 

Pembelajaran terhadap bahasa dan budaya tidak dapat dilepas. Di Indonesia sendiri 

begitu banyak beragam kebudayaan dan bahasa. Memperlajari begitu banyak perbedaan budaya-

budaya yang ada di Indonesia. Pembelajar akan mendapatkan begitu banyak pengetahuan beragam 

tentang bahasa dan budaya yang ada di Indonesia. Tidak hanya menambah pengetahuan saja, 

namun dengan keterbukaan wawasan pemikiran yang luas. Dapat membantu akan kesadaran akan 

pentingnya pembelajaran bahasa dan budaya. Begitu juga terdapat manfaat-manfaat dalam 

pembelajaran bahasa dan budaya, yaitu : 

Meningkatkan pengetahuan bahasa dan budaya di dunia luar  

Peserta didik memulai pembelajaran bahasa dan budaya dengan meningkatkan 

pemahaman pengetahuan yang di pleajari. Beragam kebudayaan dan bahasa yang cukup beragam 

dan luas membuat peserta didik dapat meningkatkan kratifitas berpikir akan permasalahan, 

pengetahuan yang ada di dalam unsur bahasa dan budaya. Pembekalan pengetahuan dapat 

membedakan unsur bahasa dan budaya yang memiliki perbedaan. Beragam bahasa dan budaya di 

setiap belahan dunia sangat berbeda, dan memiliki karakteristik yang beragam. Semakin banyak 

peserta didik belajar tentang bahasa dan budaya dapat meningkatkan pengetahuan yang  luas. 

Sehingga  memiliki pemahaman tentang budaya dan bahasa secara baik.  
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Membantu memperdalam pemahaman akan dunia luar  

Belajar bahasa dan budaya itu sama halnya mempelajari ilmu pengerjaan tentang dunia luar. 

Dengan belajar bahasa kita bisa mengetahui informasi dan ilmu tentang dunia luar. Kita bisa 

menambah pengetahuan perkembangan tentang dunia luar. Tidak hanya itu, belajar bahasa dan 

budaya kita juga bisa menjalani hubungan antar negara yang ada di luar. 

Menambahkan peluang mendapatkan kesempatan belajar di luar negeri  

Belajar itu bisa di manapun dan kapanpun, termasuk mempelajari bahasa dan budaya. 

Banyak dari kita ingin belajar dimanapun dan kapanpun. Seperti pepatah mengatakan "belajarlah 

sampai ke negeri China". Dari peribahasa tersebut yang memiliki arti bahwa kita sebaiknya menimba 

ilmu sebanyak mungkin. Bahkan sudah begitu banyak pelajar yang mempelajari bahasa dan budaya 

sampai ke luar negeri. Belajar di luar negeri, kita bisa memiliki pemikiran yang lebih terbuka (open 

minded) dan wawasan kita menjadi lebih luas. 

Membantu akan pemahaman terhadap lintas budaya  

Dalam mempelajari bahasa dan budaya daya pikir kita menjadi luas, kita bisa mempelajari 

sesuatu hal yang sebelumnya belum pernah diajarkan, salah satunya lintas budaya. Lintas budaya 

adalah jembatan atau penghubung budaya satu dengan budaya lainnya, dengan mempelajari 

bahasa dan budaya kita bisa bertukar budaya dari tempat atau negara yang berbeda. 

Melatih daya pikir menjadi kreatif dan kritis 

Dalam mempelajari bahasa dan budaya kita dituntut untuk berpikir kritis dan kreatif 

untuk menangani suatu masalah. Dan untuk memperdalam kegiatan, kita akan melakukan berbagai 

cara atau teknik pembelajaran agar kita mampu memahami suatu materi dengan mudah dan 

semangat. 

Begitu banyak banyak manfaat yang didapat dalam pembelajaran bahasa dan budaya. 

Dengan menumbuhkembangkan pengetahuan-pengetahuan beragam bahasa dan budaya yang ada 

di dunia luar yang berbeda-beda. Pemahaman dalam belajar bahasa dan budaya sangat berperan 

penting untuk mengatisipasi adanya penyimpangan akan arti dari bahasa dan budaya yang telah 

dipelajari. Pemahaman pembelajaran yang dapat mengubah daya pikir menjadi lebih kritis untuk 

memahami keberagaman kebudayaan yang dapat membedakan informasi-informasi akan 

kesalahan dalam mengemukakan pemberian pembelajaran yang dapat menyimpang pemahaman 

sang pembelajar. 

 

PEMBENTUKAN  PEMBELAJARAN  BAHASA  DAN  BUDAYA  UNTUK  MELATIH  BERPIKIR 

KRITIS DAN KREATIF 

Pembelajaran yang dibutuhkan untuk menajadikan pembelajar yang memiliki daya pikir 

kreatif dan kritis. Berikut terdapat beberapa tahapan dalam pembentukan pembelajaran bahasa dan 

budaya untuk melatih berpikir dan kreatif, yaitu: 

Membuat sebuah karya 

Peserta didik diminta membuat sebuah karangan karya bahasa terkait puisi, cerita pendek, 
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dan lain-lain. Dengan pembuatan karya peserta didik dapat mengetahui pengetahuan dan 

pemahaman sejauh mana peserta didik selama pembelajaran. Misalnya peserta didik membuat 

sebuah karangan cerita tentang kebudayaan yang ada di Inonesia. Peserta didik akan 

mengidentifikasi unsur-unsur apa aja yang terdapat dalam kebudayaan di Inonesia. Dengan adanya 

pengetahuan dan pemahaman peserta didik dapat membuat sebuah cerita yang menarik untuk 

pembahasan terkait kebudyaan yang ada di Indonesia. Terkait kehidupan, kebiasaan, tradisi, dan 

lain-lain. 

Mendeskripsikan  pemahaman  terkait  lintas  budaya  dengan  menggunakan  bahasa  yang 

terampil 

Dalam menulis teks cerita peserta didik tidak hanya sekedar menulis. Namun peserta didik 

juga dilatih bagaimana cara menggunakan tata bahasa yang benar dan baik. Dengan penggunaan 

tata bahasa yang baik akan memudahkan pembaca memahami isi bacaan tersebut. Dan juga peserta 

didik juga bisa mempelajari terkait lintas budaya. Contohnya lintas budaya Indonesia dengan 

Tiongkok, yang memiliki karakteristik kebudayan dan bahasa yang berbeda. 

Membentuk metode pembelajaran yang menarik. 

Peserta didik diberikan metode pembelajaran yang menarik terutama dalam hal 

pembelajaran bahasa dan budaya. Dengan keterampilan pembelajaran yang menarik akan 

membantu menumbuhkembangkan motivasi dan meningkatkan kemauan untuk belajar bahasa 

dan budaya. Dengan penggunaan metode yang menarik pengajar akan melatih daya pikir peserta 

didik untuk menumbuhkembangkan daya pikir kreatif dan kritis dalam proses pemebalajaran bahasa 

dan budaya. 

Berikut contoh penggunakan metode pembelajaran di kelas: 

Tahap ceramah 

Pengajar menjelaskan atau menyampaikan materi kepada pengajar dengan sejelas-jelasnya. 

dengan waktu yang cukup lama. Kemudian setelah pengajar memberikan kesempatan untuk 

bertanya. Pada sesi tanya jawab peserta didik diusahakan lebih kritis dalam bertanya sehingga 

pembelajaran menjadi lebih produktif lalu setelah itu pengajar menjawab pertanyaan dari peserta 

didik. Peserta didik diperbolehkan untuk menyanggah jawaban dari pengajar, kemudian dilanjutkan 

dengan sesi kerja kelompok. Pengajar menentukan kelompok untuk memberikan beberapa tugas 

sehingga peserta didik saling berdiskusi mengerjakan tugas. Di saat seperti ini murid dituntut untuk 

berpikir kritis dan kreatif. Pada tahap terakhir memasuki tahap presentasi. Kelompok 

mempresentasikan hasil kerja dengan bagus. 

Sedangkan pembelajaran yang dikatakan dapat berpikir kritis jika harus dimiliki dari 

beberapa aspek, berikut: 

Menurut Schafersman, S.D. (1991) berpikir kritis itu ada 16 karakteristik, yakni (1) 

menggunakan bukti secara baik dan seimbang, (2) mengorganisasikan pemikiran dan 

mengungkapkannya secara singkat dan koheren, (3) membedakan antara kesimpulan yang secara 

logis sah dengan kesimpulan yang cacat, (4) menunda kesimpulan terhadap bukti yang cukup untuk 
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mendukung sebuah keputusan, (5) memahami perbedaan antara berpikir dan menalar, (6) 

menghindari akibat yang mungkin timbul dari tindakan-tindakan, (7) memahami tingkat kepercayaan, 

(8) melihat persamaan dan analogi secara mendalam, (9) mampu belajar dan melakukan apa yang 

diinginkan secara mandiri, (10) menerapkan teknik pemecahan masalah dalam berbagai bidang, (11) 

mampu menstrukturkan masalah dengan teknik formal, seperti matematika, dan menggunakannya 

untuk memecahkan masalah, (12) dapat mematahkan pendapat yang tidak relevan serta 

merumuskan intisari, (13) terbiasa menanyakan sudut pandang orang lain untuk memahami asumsi 

serta implikasi dari sudut pandang tersebut, (14) peka terhadap perbedaan antara validitas 

kepercayaan dan intensitasnya,  (15) menghindari kenyataan  bahwa  pengertian seseorang itu 

terbatas, bahkan terhadap orang yang tidak bertindak inkuiri sekalipun, dan (16) mengenali 

kemungkinan kesalahan opini seseorang kemungkinan bias opini, dan bahaya bila berpihak pada 

pendapat pribadi. 

Selanjutnya Harris juga menyatakan bahwa untuk dapat berpikir kreatif seseorang perlu 

memiliki metode berpikir kreatif. Berbagai metode yang dapat dilakukan antara lain: (1) evolusi, yakni 

gagasan-gagasan baru berakar dari gagasan lain, solusi-solusi baru berasal dari solusi sebelumnya, 

hal-hal baru diperbaiki/ditingkatkan dari hal-hal lama, setiap permasalahan yang pernah terpecahkan 

dapat dipecahkan kembali dengan cara yang lebih baik, (2) sintesis, yakni adanya dua atau lebih 

gagasan-gagasan yang ada dipadukan ke dalam gagasan yang baru, (3) revolusi, yakni gagasan 

baru yang terbaik merupakan hal yang benar-benar baru, sebuah perubahan dari hal yang pernah 

ada, (4) penerapan ulang, yakni melihat lebih jauh terhadap penerapan gagasan, solusi, atau sesuatu 

yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga dapat dilihat penerapan lain yang mungkin dapat 

dilakukan, dan (5) mengubah arah, yakni perhatian terhadap suatu masalah dialihkan dari satu sudut 

pandang tertentu ke sudut pandang yang lain. Hal ini dimaksudkan untuk memecahkan suatu 

masalah, bukan untuk menerapkan sebuah pemecahan masalah. 

 

SIMPULAN 

Bahasa dan budaya adalah dua kata yang tidak dapat dipisahkan dalam proses 

pembelajaran di kehidupan sehari-hari. Bahasa dan budaya sangat berperan penting untuk membuat 

pembelajaran yang mampu untuk melatih berpikir kreatif dan kritis. Pembelajaran terhadap bahasa 

dan budaya tidak dapat dilepas. Di Indonesia sendiri begitu banyak beragam kebudayaan dan 

bahasa. Mempelajari begitu banyak perbedaan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Pembelajar 

akan mendapatkan begitu banyak pengetahuan beragam tentang bahasa dan budaya yang ada di 

Indonesia. Tidak hanya menambah pengetahuan saja,  namun  dengan  keterbukaan  wawasan 

pemikiran yang luas dapat membantu akan kesadaran akan pentingnya pembelajaran bahasa dan 

budaya.  

Begitu juga terdapat manfaat-manfaat dalam pembelajaran bahasa dan budaya, yaitu: 

meningkatkan pengetahuan bahasa dan budaya di dunia luar, menambahkan peluang 

mendapatkan kesempatan belajar di luar negeri, membantu akan pemahaman terhadap lintas 
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budaya, dan melatih daya pikir menjadi kreatif dan kritis. Begitu banyak banyak manfaat yang didapat 

dalam pembelajaran bahasa dan budaya. Dengan menumbuhkembangkan pengetahuan- 

pengetahuan beragam bahasa dan budaya yang ada di dunia luar yang berbeda-beda. Pemahaman 

dalam belajar bahasa dan budaya sangat berperan penting untuk mengatisipasi adanya 

penyimpangan akan arti dari bahasa dan budaya yang telah dipelajari. Pemahaman pembelajaran 

yang dapat mengubah daya pikir menjadi lebih kritis untuk memahami keberagaman kebudayaan 

yang dapat membedakan informasi-informasi akan kesalahan dalam mengemukakan pemberian 

pembelajaran yang dapat menyimpang pemahaman sang pembelajar. 
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