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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa Indonesia menjadi penting untuk saat ini. Salah satunya karena 

beberapa negara, bahasa Indonesia menjadi bahasa yang diminati oleh penutur 

asing. BIPA lahir ketika masyarakat asing ingin mempelajari bahasa Indonesia. 

Oleh karena itu, lembaga BIPA di Indonesia sudah cukup banyak. Menurut Badan 

Bahasa (2012) tercatat 45 lembaga BIPA baik di perguruan tinggi maupun di 

lembaga-lembaga kursus, sedangkan di luar negeri terdapat  130 lembaga BIPA di 

36 negara. BIPA merupakan salah satu program pemerintah yang sudah ada cukup 

lama, bertujuan untuk memperkenalkan Bahasa Indonesia di dunia. 

Saat ini, MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) telah menjadi tujuan 

pemerintah untuk memperkenalkan Indonesia. Maka warga asing semakin banyak 

untuk mempelajari bahasa tersebut. Pada data databoks Indonesia (2016),  bahwa 

tenaga kerja asing di Indonesia hingga November 2016 mencapai 74.183 pekerja 

meningkat 7,5 persen dari posisi akhir 2015, yaitu 69.025 pekerja. Rata-rata 

tenaga kerja asing di Indonesia periode 2011-2016 mencapai 71.776 pekerja. 

Semakin banyaknya warga asing yang mempelajari bahasa Indonesia sebagai 

salah satu ajang untuk mencari pekerjaan. 

Metode langsung dipilih sebagai metode pembelajaran dalam penelitian 

ini. Metode langsung berasumsi bahwa belajar bahasa yang baik adalah belajar 

langsung menggunakan bahasa, secara intensif dalam komunikasi. Orientasi 

metode ini adalah penggunaan bahasa di masyarakat (Iskandarwassid dan 

Sunendar, 2011:59). Metode langsung dirancang khusus untuk mengembangkan 

belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang 

terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah. Pada 

dasarnya pembelajaran ini dilakukan secara langsung dengan menggunakan 

bahasa yang dipelajari tanpa adanya campur tangan bahasa ibu. Proses 

pembelajaran dimulai dengan melakukan percakapan dengan menggunakan 

bahasa Indonesia. 
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Sesuai dengan visi dan misi BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing), 

bahwa BIPA memiliki visi “Terlaksananya pengajaran BIPA yang mampu 

meningkatkan citra Indonesia yang positif di dunia internasional dalam rangka 

menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan luas pada tingkat 

antarbangsa” dan misi BIPA antara lain: (1) memperkenalkan masyarakat dan 

budaya Indonesia di dunia internasional dalam rangka meningkatkan citra 

Indonesia di luar negeri; (2) meningkatkan kerja sama yang lebih erat dan 

memperluas jaringan kerja dengan lembaga-lembaga penyelenggara BIPA, baik di 

dalam maupun di luar negeri; (3) memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap 

lembaga-lembaga penyelenggara BIPA, baik di dalam maupun di luar negeri; (4) 

meningkatkan mutu pengajaran BIPA, baik di dalam maupun di luar negeri; (5) 

meningkatkan mutu sumber daya penyelenggara pengajaran BIPA di dalam dan di 

luar negeri. 

Adanya BIPA memiliki keuntungan untuk memberikan citra yang baik 

terhadap pemelajar asing sehingga Indonesia mampu dihargai oleh bangsa lain. 

Adanya BIPA, bahasa Indonesia akan dikenal oleh masyarakat luas. Semakin 

dikenal, maka lapangan kerja akan lebih luas dan menebus luar negeri. BIPA juga 

menjadi salah satu cara untuk menambah lapangan kerja. Selain itu, skripsi ini 

memberikan metode dan media yang mampu digunakan dalam pengajaran BIPA. 

Alat pembelajaran yang baik dan sesuai, memberikan salah satu hal yang positif 

kepada pemelajar asing bahwa Indonesia memiliki kualitas yang baik dalam hal 

pendidikan. Ketika BIPA telah dianggap baik oleh warga asing, maka BIPA 

mampu memperluas jaringan lebih luas lagi dan memiliki kepercayaan oleh 

bangsa lain. Secara tidak langsung lapangan yang semakin luas, memiliki 

kepercayaan, alat pengajaran yang berkualitas, dan pengajar BIPA yang baik, 

membuat BIPA semakin dikenal, dihargai dan semakin banyak penyelenggara 

BIPA yang ingin memperluas lembaganya, serta bahasa Indonesia memiliki citra 

yang positif di dunia Internasional. 

Pemilihan salah satu metode pembelajaran tertentu akan mempengaruhi 

jenis media pembelajaran yang sesuai. Animasi memiliki kemampuan untuk 

memaparkan sesuatu yang rumit atau kompleks atau sulit untuk dijelaskan dengan 

hanya gambar atau kata-kata saja (Suheri, 2006, hlm. 29). Salah satunya media 
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animasi Motion Tween, merupakan media animasi yang berisikan media dengan 

adanya pergerakan dan perubahan tempat pada objek tertentu tanpa berubah 

bentuk. Media animasi Motion Tween dapat tergolong animasi yang sederhana. 

Tema yang diambil dari media animasi tersebut merupakan permainan tradisional. 

Media animasi Motion Tween bertema permainan tradisional, diharapkan mampu 

membuat pemelajar BIPA memahami tentang Indonesia. Adanya media tersebut 

mampu melihat seberapa jauh pemelajar BIPA mengenal negara Indonesia. 

Metode langsung dan media Animasi Motion Tween bertema permainan 

tradisional yang digunakan pada keterampilan berbahasa terutama keterampilan 

menulis. Sampai sekarang, kegiatan menulis lebih banyak digunakan sebagai cara 

untuk mempraktikkan struktur-struktur linguistik atau untuk mengekspresikan 

hal-hal yang bersifat persona (Ghazali, 2010, hlm. 295). Ketika melakukan 

komunikasi tidak akan terlepas dari proses menulis ketika membutuhkan 

informasi. Selain itu, masih banyak kesalahan yang dilakukan oleh pembelajar 

BIPA dalam keterampilan menulis. Oleh karena itu, keterampilan menulis harus 

dimiliki penutur asing ketika berada di tingkat menengah sebagai bekal untuk 

memahami yang ditulis dan menghindari kesalahan dalam proses penulisan. 

Menulis teks deskripsi merupakan bagian dalam pembelajaran berupa 

tulisan yang melukiskan sebuah kisah serta tujuan deskripsi adalah untuk bisa 

memahami, merasakan dan menikmati objek yang dibicarakan seperti orang, 

suasana hati, aktivitas dan sebagainya. Berdasarkan CEFR yang telah 

dimodifikasi, bahwa pembelajaran menulis teks deskripsi dipelajari pada tingkat 

B1. Pembelajaran menulis teks deskripsi menjadi pembelajaran yang harus 

dimiliki oleh pemelajar BIPA. 

Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode langsung dengan media 

animasi Motion Tween bertema permainan tradisional sebagai salah satu animasi 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan menulis teks deskripsi. Selain itu, ada 

tidaknya peningkatan setelah metode langsung dengan media animasi Motion 

Tween bertema permainan tradisional diterapkan di dalam proses pembelajaran. 

Sehingga, peneliti mampu menjawab bagaimana tingkat keberhasilan terhadap 

metode langsung dengan media animasi Motion Tween bertema permainan 

tradisional tersebut. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah  yang dibuat peneliti untuk melakukan 

penelitian ini, adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah baseline A1 keterampilan menulis teks deskripsi pemelajar 

BIPA sebelum diberi metode langsung dengan media animasi Motion Tween 

bertema permainan tradisional? 

2. Bagaimanakah baseline A2 keterampilan menulis pemelajar BIPA setelah 

diberi metode langsung dengan media animasi Motion Tween bertema 

permainan tradisional? 

3. Apakah metode langsung dengan media animasi Motion Tween bertema 

permainan tradisional efektif untuk pembelajaran menulis teks deskripsi 

pemelajar BIPA?  

1.3 Tujuan penelitian 

Adapun tujuan penelitiannya, yaitu untuk:  

1. memaparkan baseline A1 keterampilan menulis pemelajar BIPA sebelum 

diberi metode langsung dengan media animasi Motion Tween bertema 

permainan tradisional; 

2. menjelaskan baseline A2 keterampilan menulis pemelajar BIPA setelah diberi 

metode langsung dengan media animasi Motion Tween bertema permainan 

tradisional; 

3. memaparkan keefektifan metode langsung dengan media animasi Motion 

Tween bertema permainan tradisional untuk pembelajaran menulis pemelajar 

BIPA. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Pemelajar BIPA 

Hasil penelitian ini menerapkan metode langsung dalam proses 

pembelajaran menulis pemelajar BIPA tingkat menengah. Media tersbut mampu 

memotivasi pembelajar dalam hal menulis. Pemelajar semakin bersemangat 
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belajar bahasa indonesia terutama keterampilan menulis. Selain itu, meningkatkan 

keterampilan pemelajar, mengasah kemampuan dalam berpikir kreatif.  

1.4.2 Bagi Pengajar BIPA 

Hasil penelitian ini diharapkan pengajar BIPA dapat menerapkan metode 

langsung sebagai metode untuk membantu pembelajar memahami menulis dengan 

baik. Serta, pengajar BIPA mampu memilih dan memilah animasi Motion Tween 

yang baik untuk media pembelajaran di dalam kelas. Kreatif yang dimiliki 

pengajar BIPA sangat membantu di dalam proses pembelajaran di kelas, 

menjadikan animasi Motion Tween salah satu media yang dapat digunakan dalam 

proses pembelajaran menulis. 

1.4.3 Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan peneliti mampu memiliki wawasan yang 

semakin luas mengenai pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, 

khusunya tentang keterampilan menulis. Serta mampu mengetahui ada tidaknya 

pengaruh ketika media animasi Motion Tween menjadi salah satu media yang baik 

untuk meningkatkan keterampilan menulis. 

1.4.4 Bagi Masyarakat Indonesia 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengubah pandangan orang asing 

terhadap masyarakat Indonesia. Media animasi Motion Tween permainan 

tradisional menjadi alat pendekatan terhadap orang asing, Sehingga mampu 

memberikan pandangan yang positif tentang masyarakat Indonesia. Masyarakat 

Indonesia akan lebih dihargai dan memiliki nilai  positif di mata pembelajar asing. 

1.5 Struktur Organisasi 

Gambaran mengenai keseluruhan isi skripsi dan pembahasannya dapat 

dijelaskan dalam sistematika penulisan sebagai berikut: 

1.5.1 BAB 1 PENDAHULUAN 

Bagian pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang masalah 

penelitian yang akan dilakukan mengenai keterkaitan antara media animasi 

Motion Tween permainan tradisional, metode langsung, dan keterampilan menulis 
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deskripsi BIPA. Lalu, identifikasi masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, struktur organisasi, dan definisi operasional 

variabel. 

1.5.2 BAB 2 IHWAL METODE LANGSUNG, MEDIA ANIMASI MOTION 

TWEEN BERTEMA PERMAINAN TRADISIONAL, DAN 

PEMBELAJARAN MENULIS TEKS DESKRIPSI BAGI 

PEMELAJAR BIPA 

Bagian ini menjelaskan kajian pustaka mengenai media pembelajaran, 

animasi Motion Tween, metode langsung, pembelajaran menulis deskripsi, serta 

tentang BIPA. Selain kajian pustaka, pada bab ini menjelaskan mengenai 

penelitian yang relevan sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. 

1.5.3 BAB 3 METODE PENELITIAN 

Bagian ini menjelaskan metode penelitian, desain penelitian, partisipan 

penelitian, instrumen penelitian, prosedur penelitian, dan analisis data yang 

dilakukan peneliti untuk merancang penelitian. Peneliti mengambil satu subjek 

dari pembelajar BIPA tingkat  dasar. 

1.5.4 BAB 4 DESKRIPSI, ANALISIS, DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini membahas mengenai hasil temuan dan pembahasan yang 

berisikan hasil-hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan menentukan hasil 

mengenai penelitian yang dilakukan. 

1.5.5 BAB 5 SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

Bagian ini membahas mengenai simpulan, implikasi pemelajar dan 

pengajar BIPA dan rekomendasi peneliti terhadap hasil analisis dan temuan 

penelitian. 

 


