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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Moeflich (2011) mengatakan bahwa pengajaran bahasa Indonesia bagi 

penutur asing merupakan salah satu cara untuk mengenalkan bahasa Indonesia ke  

negera-negara lain, pengajaran yang dilakukan oleh beberapa lembaga-lembaga 

dan pusat pendidikan yang mengajarkan bahasa Indonesia bagi penutur asing terus 

meningkatkan dan memperbaiki mutu dan kualitasnya agar bahasa Indonesia 

semakin dikenal oleh bangsa lain. 

Bahasa Indonesia saat ini banyak diminati untuk dipelajari orang asing. 

Jumlah lembaga yang menyelenggarakan pengajaran BIPA di luar negeri saat ini 

terus bertambah. Syurganda (2012) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah 

salah satu  negara yang cukup banyak pengunjung orang asing untuk dijadikan 

destinasi wisata, studi, atau pun yang lainnya.  Demi tujuan tersebut, mereka 

membekali diri dengan keterampilan bahasa Indonesia, apalagi mereka yang 

datang ke Indonesia untuk kepentingan studi. Maka di tahun 90-an beberapa kota 

di Indonesia membentuk program BIPA. Penyebaran tempat ini tentu saja 

dibarengi perbedaan kurikulum dan materi pembelajaran. Biasanya, materi 

dipadukan dengan muatan-muatan lokal sehingga para pelajar tidak hanya 

terampil pada empat kecakapan bahasa umum yaitu berbicara, mendengar, 

menulis, dan membaca, namun juga bagaimana bisa menyatu dengan budaya 

setempat.  

 Program BIPA ini tentu saja merupakan kabar gembira ditengah beredarnya 

isu kepunahan bahasa dan kecenderungan penggunaan bahasa asing di negara 

Indonesia ini. Program BIPA bukan saja terlahir karena kepentingan-kepentingan 

finansial tertentu, melainkan juga karena adanya semangat untuk 
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memancanegarakan bahasa Indonesia. Di tengah banyaknya generasi yang tidak 

lagi mencintai bahasa mereka, BIPA  melakukan tindakan penyelamatan dengan 

mengakomodasi warga lintas negara yang mau “merawat” bahasa Indonesia di 

ingatan mereka. Untuk tujuan inilah, berbagai institusi penyelenggara dibangun di 

beberapa kota besar. Provinsi Bali adalah salah satu yang terbesar.  

Menurut Moeflich (2011), tercatat ada 150 pusat studi dan kajian bahasa 

Indonesia yang tersebar di berbagai negara. Jumlah ini adalah sinyal sekaligus 

bukti bahwa Indonesia bisa dimancanegarakan  melalui “tangan” kita bersama. 

Modal besar ini tinggal membutuhkan kemauan pemerintah dan kita. Pemerintah 

semestinya memberi ruang yang lebih luas untuk terselenggaranya pendidikan 

BIPA. Selebihnya, kita tinggal mendukung upaya itu dengan melibatkan diri 

utamanya kita generasi muda dengan menjadi pengajar demi suksesnya program 

tersebut . 

Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Departemen Luar Negeri, 

Andri Hadi  ketika tampil pada pleno Kongres IX Bahasa Indonesia, yang 

membahas Bahasa Indonesia sebagai Media Diplomasi dalam Membangun Citra 

Indonesia di Dunia Internasional, Jakarta. Hadi mengatakan bahwa, saat ini ada 45 

negara yang ada mengajarkan bahasa Indonesia, seperti Australia, Amerika, 

Kanada, Vietnam, dan banyak negara lainnya,” katanya. Mengambil contoh, 

Australia, Hadi menjelaskan, di Australia bahasa Indonesia menjadi bahasa 

populer keempat. Ada sekitar 500 sekolah mengajarkan bahasa Indonesia. 

Bahkan, anak-anak kelas 6 sekolah dasar ada yang bisa berbahasa Indonesia. 

Peningkatan jumlah peminat harus diimbangi dengan peningkatan mutu 

pengajaran BIPA. Banyak hal yang harus dikerjakan. Pengajaran BIPA 

merupakan salah satu kegiatan pembinaan untuk itu perlu dilakukan kegiatan (1) 

pengembangan kurikulum, (2) pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan 

kebutuhan siswa dan perkembangan metodologi pengajaran BIPA (3) 

Pengembangan tenaga kependidikan kebahasaan yang professional, dan (4) 
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pengembangan sarana pendidikan bahasa yang memadai, terutama sarana uji 

kemahiran bahasa. 

Pengembangan kurikulum pengajaran atau pun pengembangan bahan ajar 

untuk bahasa Indonesia penutur asing saat ini memang belum ada keseragaman. 

Di setiap lembaga mengembangkan kurikulumnya sendiri, begitu pun dengan 

bahan ajar BIPA yang sangat beragam, baik itu bahan ajar dari segi materi atau 

pun dari segi kualitas bahan ajar tersebut. 

Dengan semakin terbukanya pergaulan dunia melalui globalisasi, pasar 

terbuka, perusahan multinasional, dan politik maka peluang bahasa Indonesia 

untuk dipelajari orang asing semakin besar. Orang asing semakin banyak dan 

berminat belajar bahasa Indonesia, termasuk di dalamnya budaya Indonesia. 

Secara akademis, belajar bahasa sekaligus belajar budaya. Budaya Indonesia yang 

beragam dan representasi dari daerah-daerah di Indonesia mendorong pula orang 

asing mempelajari budaya Indonesia. 

Pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing (BIPA) ini memiliki 

karakteristik yang berbeda dengan pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur 

asli. Perbedaan tersebut bukan hanya dari faktor B1 pembelajar, tetapi juga dari 

faktor usia, pendidikan, pekerjaan, dan budaya pemelajar. Persamaannya, mereka 

sama-sama belajar bahasa Indonesia dengan empat kompetensi, yakni membaca, 

menulis, menyimak, dan berbicara. 

Keanekaragaman latar belakang pembelajar BIPA menggambarkan adanya 

variasi tujuan pembelajaran yang spesifik. Namun demikian, tujuan belajar bahasa 

Indonesia bagi penutur asing pada umumnya adalah agar pemelajar terampil 

menggunakan bahasa Indonesia secara komunikatif dan pragmatis. Oleh karena 

itu, penentuan materi pembelajaran harus dilandasi tujuan pembelajaran pada 

umumnya dan tujuan spesifik yang ada. 

Pengembangan materi ajar BIPA ini mengintegrasikan keterampilan 

membaca, menulis, menyimak, berbicara yang di dalamnya terdapat pengetahuan 
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tata bahasa, kosakata, dan pelafalan, dengan pengenalan budaya-budaya lokal 

nusantara. Nama diri, nama keluarga, marga, kekhasan nama, keluarga dan 

kekerabatan, tradisi, alat musik, tarian, makanan, batik, peristiwa budaya, dan 

idiom-idiom bahasa merupakan beberapa konten budaya yang akan diintegrasikan 

dengan keterampilan-keterampilan bahasa. 

Dengan demikian, tujuan pembelajaran BIPA yang diantaranya sebagai 

sarana untuk memperkuat eksistensi bahasa Indonesia dalam fungsinya sebagai 

alat penghubung antarwarga dan antarbudaya; memperkenalkan tradisi dan 

menyebarluaskan budaya Indonesia; serta memperkaya khasanah bahasa dan 

sastra Indonesia akan dapat terwujud melalui pengembangan materi ajar ini. 

Dengan begitu, bahasa Indonesia menjadi bahasa yang penting dalam dunia 

internasional. 

Kesulitan yang dialami pembelajar asing dalam memahami suatu pokok 

bahasa sering disebabkan oleh kurang cermatnya  pengajar dalam  menentukan 

sistematika bahan ajar. Guru memberikan bahan ajar dengan urutan yang kurang 

baik, sehingga membingungkan siswa. 

Minimnya buku-buku bermutu untuk pengajaran BIPA di tanah air 

menyulitkan guru untuk menemukan referensi yang siap pakai. Disamping itu, 

materi pada bahan ajar juga harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa 

(pembelajar). Pembelajar BIPA memiliki tujuan beragam, diantaranya untuk 

bekerja di Indonesia, berwisata, atau bersekolah di Indonesia. Materi yang 

diberikan tentu saja harus sesuai dengan tujuan tersebut. 

Secara umum, pembelajar BIPA dikategorikan atas tingkat pemula, 

menengah, dan mahir. Oleh sebab itu, tingkat kesulitan materi tentu harus sesuai 

dengan kemampuan mereka. Dalam kenyataannya, tingkat materi pada buku teks 

BIPA masih belum sepenuhnya memperhatikan hal ini. 

Dalam proses belajar mengajar BIPA, aktivitas keterampilan membaca 

merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dan juga tidak dapat di ganggu 
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gugat. Hal ini dikarenakan sebagian besar pemerolehan ilmu diperoleh pembelajar 

asing melalui aktivitas membaca. Maka dari itu bahan ajar yang digunakan pun 

harus sangat relevan dan juga sesuai dengan kebutuhan para pembelajar asing 

tersebut. 

Penggunaan pendekatan yang tepat dan pemilihan bahan ajar yang 

fungsional memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan 

proses pembelajaran bahasa asing. Penggunaan pendekatan tertentu berkorelasi 

dengan jenis kemahiran yang dipelajari, dan materi yang dipelajari. Oleh karena 

itu, pemakaian materi otentik akan sangat membantu pembelajar, terutama bagi 

mereka yang belum mengenal bahasa target sama sekali. Pemakaian materi ajar 

yang otentik tentu harus disertai dengan pendekatan komunikatif integratif karena 

hal ini juga akan membangkitkan minat pembelajar dan memelihara keterlibatan 

pembelajar terhadap subjek yang sedang dipelajarinya. 

Di dalam kegiatan belajar mengajar  untuk menciptakan komunikasi yang 

baik antara pembelajar dan pengajar, diperlukan materi pelajaran yang fungsional. 

Dapat dibayangkan apa yang terjadi di dalam kelas jika para pembelajar tidak 

mengerti satu kata pun dari bahasa yang dipelajarinya, sementara itu pengajar 

harus menjelaskan materi pelajaran dengan memakai bahasa yang sedang 

dipelajarinya. Dengan menggunakan materi otentik yang tepat para pembelajar 

akan dapat mengikuti pelajaran dengan memanfaatkan pengetahuan dasarnya 

untuk menebak materi pelajaran yang dipelajarinya. 

Dengan menggunakan bahan ajar yang fungsional yaitu bahan ajar yang 

bersumber dari materi otentik, pembelajar akan memperoleh kemudahan  untuk 

menguasai bahasa yang sedang dipelajarinya. Pembelajar dapat lebih memahami 

kebermaknaan materi yang dipelajarinya karena mereka mengalaminya langsung 

dalam kehidupan mereka sehari-hari. 

Suatu buku teks harus mencerminkan suatu sudut pandang yang jelas. Buku 

teks sebagai pengisi bahan haruslah menampilkan sumber bahan yang mantap, 
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susunannya teratur, sistematis, jenisnya bervariasi dan kaya, menimbulkan daya 

tarik sehingga menarik minat siswa untuk belajar. Kemudian bahan ajar juga 

harus memenuhi kebutuhan siswa dan bahan ajar harus menunjang aktivitas dan 

kreativitas siswa. Disamping itu, bahan ajar yang baik itu adalah bahan yang 

memerhatikan gradasi dari berbagai segi, misalnya umum-khusus, mudah-sukar. 

hal tersebut akan memudahkan siswa dalam proses belajar. 

Pengajar dituntut untuk lebih kreatif dalam mengembangkan bahan ajarnya,  

lebih terstruktur dalam  mempersiapkan kegiatan pembelajaran di kelas, lebih 

optimal dalam memotivasi pembelajar, dan lebih memperhatikan setiap kesulitan 

maupun keberhasilan pembelajar. Hal ini mutlak untuk dicermati oleh setiap 

pengajar agar dapat lebih meningkatkan keberhasilan pengajaran BIPA di seluruh 

Indonesia. 

Pengajar BIPA harus menggunakan semua sumber belajar yang ada 

disekelilingnya untuk mendukung pembelajaran membaca. Tidak ada buku paket 

yang dapat memenuhi semua kebutuhan pengajar. Buku paket yang terbaik adalah 

buku paket yang disiapkan oleh pengajar sendiri dengan memerhatikan 

karakteristik siswa yang diajarnya. 

Alasan peneliti memilih untuk mengembangkan bahan ajar membaca untuk 

pembelajar BIPA tingkat dasar karena belum ada yang meneliti dan 

mengembangkan bahan ajar membaca untuk pembelajar BIPA tingkat dasar. 

Sebelumnya hanya ada yang meneliti pengembangan bahan ajar membaca untuk 

pembelajar BIPA tingkat mahir saja. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, dalam 

penelitian ini penulis mengindentifikasi masalah-masalah sebagai berikut. 

a) Bahan ajar bahasa Indonesia untuk penutur asing berbeda dengan bahan ajar 

bahasa Indonesia untuk orang Indonesia. Tingkat kesulitan materi yang 
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disampaikan  kepada pembelajar BIPA tingkat pemula tentunya berbeda 

dengan materi yang diberikan kepada pembelajar BIPA tingkat madya maupun 

mahir. 

b) Bahan ajar membaca tidak hanya diberikan untuk meningkatkan keterampilan 

membaca pembelajar asing. Akan tetapi, juga digunakan untuk melatih 

kemampuan berpikir para pembelajar asing dalam berkomunikasi dengan 

menggunakan bahasa Indonesia. 

c) Bahan ajar yang sesuai dan tepat dengan kebutuhan pembelajar asing akan 

mempermudah proses pemahaman dan juga berpengaruh terhadap keberhasilan 

pembelajar asing dalam belajar bahasa Indonesia. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a) Penelitian ini hanya berfokus pada pengembangan bahan ajar membaca untuk 

penutur asing tingkat dasar. 

b) Pengembangan bahan ajar ini disesuaikan dengan kebutuhan penutur asing 

yang belajar bahasa Indonesia. 

1.4 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merumuskan masalah-masalah 

sebagai berikut. 

1) Bahan ajar yang bagaimanakah yang sesuai dengan kebutuhan pembelajar 

BIPA tingkat dasar ditinjau dari segi: 

a) Karakteristik bahan ajar membaca; 

b) Urutan materi ajar membaca; 

c) Tema  materi bahan ajar; 

d) Struktur bacaan dan tata bahasa; 
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e) Karakteristik alat evaluasi; 

2) Bagaimana pengembangan model bahan ajar membaca untuk BIPA tingkat 

dasar? 

3) Apakah model bahan ajar membaca untuk tingkat dasar yang dikembangkan 

telah memenuhi harapan pengguna? 

1.5 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengembangkan bahan ajar 

keterampilan membaca untuk pembelajar BIPA tingkat dasar yang sesuai dengan 

tujuan dan kebutuhan pembelajar. 

 Tujuan penelitian secara khusus dalam pengembangan bahan ajar 

membaca BIPA tingkat dasar ini untuk mengembangkan bahan ajar sesuai 

dengan: 

a) kebutuhan para pembelajar BIPA tingkat dasar yang ditinjau dari segi 

karakteristik bahan ajar, urutan materi, tema, struktur dan tata bacaan, dan juga 

karakteristik alat evaluasi; 

b) model bahan ajar yang sesuai dan cocok untuk pembelajar BIPA tingkat dasar; 

c) harapan para pembelajar BIPA tingkat dasar; 

1.6 Manfaat Penelitian 

 Manfaat untuk pembelajar BIPA tingkat dasar: 

a) sebagai  salah satu bahan ajar membaca yang menarik dan  sesuai dengan 

tujuan pembelajar  BIPA tingkat dasar. 

b) sebagai bahan ajar membaca yang sesuai dari segi karakteristik materi, urutan 

tema, struktur bacaan, dan juga pelatihan. 

 Manfaat bagi pengajar BIPA:  

a) dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam memberi bahan ajar 

membaca kepada pembelajar BIPA tingkat dasar . 
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b) untuk memberikan alternatif bahan ajar yang sesuai untuk kebutuhan dan minat 

pembelajar asing. 

1.7 Anggapan Dasar 

 Anggapan dasar yang menjadi pijakan penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai  berikut. 

a) Bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan pembelajar BIPA tingkat dasar akan 

mempermudah pembelajar dalam memahami dan menguasai materi yang 

mereka pelajari. 

b) Urutan tema serta materi yang tepat akan mempermudah pembelajar dalam 

menguasai materi yang diberikan oleh guru atau pendidik. 

c) Struktur bacaan dan tata bahasa yang sesuai dengan pembelajar BIPA tingkat 

dasar akan memudahkan pembelajar dalam memahami materi. 

 

 

1.8 Definisi Operasional 

 Adapun sejumlah konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a) Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, 

teoretis, konseptual. 

b) Bahan ajar membaca adalah seperangkat materi membaca yang disusun secara 

tertulis yang dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang 

hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata/bahasa tulis. 

c) Pembelajar BIPA tingkat dasar adalah pembelajar BIPA yang dikatakan belum 

mampu mengomunikasikan atau menangkap ide dan pikiran dengan abstrak 

dan kompleks, sehingga materi ajar yang disampaikan pun harus dalam bentuk 

sederhana. 


