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Abstract 

Indonesia is a vast country with a population of more than 250 million people, which is 
the potential of economic, political, social, cultural, and science that cannot be ignored 
by the international community. Mastery of Indonesian became an urgent need for the 
international community as an entry point for the sustainability of interaction in all areas 
in the stages of development in the future. Today has been a lot of overseas universities 
and educational institutions that teach Indonesian language to students. Based on data 
recorded at the Language Centre, the Indonesian language has been taught to foreign 
speakers in both domestic (76 institutions) and abroad (46 countries), either through 
college, school, institute courses, Embassy, and others. The increasingly interested 
Indonesian by the international community is an opportunity for Indonesia to introduce 
the richness of more pluralism Indonesia’s cultural. So it will lead a new understanding 
of the international community against the Indonesian nation to a more positive 
direction. So far the means of Indonesian learning for foreign speakers are still very 
limited. Books of Indonesian language teaching for foreign speakers generally only 
revolve around the mastery of the structural aspects of language without giving a 
complete picture of language and culture of Indonesia. Language and culture have a 
strong bond, because language is the result of culture of a society. So the teaching of 
Indonesian will not succeed without the involvement of socio-cultural aspects prevailing 
in the community language. For the success of learning Indonesian for foreign speakers 
in relation to introduce Indonesian culture to the international community requires a 
standardization of learning the Indonesian language based on cultural diversity and is 
set by government through the institution of language. Some aspects of culture that can 
be utilized in the preparation of teaching materials for Indonesian foreign speakers such 
as equipment life systems, livelihood systems, social systems, language, arts, 
knowledge systems, and religious systems, all of which can be maximized for the 
preparation of Indonesian Curriculum for Foreign Speakers [BIPA]. 

Keywords: standardization, Indonesian language, curriculum, Indonesian foreign 
speaker  
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I.  Pendahuluan  

1. Bahasa Indonesia di mata internasional 

Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang membentang luas dari 
Aceh hingga Papua. Luas perairannya mencapai 93 ribu km2 dengan 17.504 pulau 
tersebar di dalamnya. Jumlah penduduk hingga saat ini berkisar 270 juta jiwa. Ditinjau 
dari segi geografis dan demografisnya, Indonesia memiliki potensi besar di berbagai 
bidang (politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam) bagi masyarakat internasional. 

Potensi multidimensi negara Indonesia mengantarkan bahasa Indonesia ke dalam 
ranah internasional. Penguasaan bahasa Indonesia sudah menjadi kebutuhan diplomasi 
krusial yang mampu menjamin keberlangsungan interaksi mutualisme selanjutnya. 

Sejalan dengan itu, telah ada 45 negara yang mengajarkan bahasa Indonesia, 
seperti Australia, Amerika, Kanada, Vietnam, dan banyak negara lain. Direktorat 
Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Departemen Luar Negeri pada tahun 2010 
mencatat bahwa di Australia, bahasa Indonesia menjadi bahasa populer keempat. Ada 
sekitar 500 sekolah yang mengajarkan bahasa Indonesia, bahkan murid-murid kelas 6 
sekolah dasar ada yang bisa berbahasa Indonesia.   

Pemerintah Daerah Ho Chi Minh City, Vietnam, pada tahun 2007 mengumum-
kan bahwa Bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua secara resmi disamping bahasa 
Inggris, Perancis, dan Jepang. Bahkan Universitas Nasional HCMC dan Universitas 
Sosial dan Humaniora di sana membuka studi Bahasa Indonesia serta mengadakan 
lomba pidato dan penulisan esai dalam bahasa Indonesia. 

Sementara itu, pengajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BAPI) 
tersebar di seluruh benua dengan 179 lembaga penyelenggara. Lembaga-lembaga 
tersebut misalnya perguruan tinggi, KBRI, pusat-pusat kebudayaan, sekolah Indonesia 
di luar negeri dan lembaga-lembaga kursus lainnya. 

Berdasarkan data dari Pusat Bahasa, bahasa Indonesia telah diajarkan kepada 
penutur asing yang berada di Indonesia. Tercatat sekitar 76 lembaga yang telah 
mengajarkan bahasa Indonesia kepada penutur asing, baik di perguruan tinggi maupun 
di lembaga-lembaga kursus. 

2. Pengajaran BIPA dan Kekayaan Budaya Indonesia  

Indonesia memiliki kekayaan budaya yang lahir dari keanekaragaman etnis yang 
tersebar di seluruh nusantara. Lebih dari 740 suku bangsa, di mana 270 suku 
diantaranya terdapat di Papua. Dan tercatat ada 583 bahasa dan dialek dari 67 bahasa 
induk yang digunakan. 

Pengajaran BIPA merupakan sarana informasi kepada masyarakat internasional 
untuk memahami keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Konten pengajaran 
BIPA di samping menyangkut struktural kebahasaan yang juga harus mengandung hal-
hal yang berkaitan dengan kebudayaan Indonesia. Hal ini disebabkan karena bahasa 
tidak pernah lepas dari konteks budaya dan keberadaannya selalu dibayangi oleh 
budaya. 

Bahasa sebagai suatu sistem komunikasi adalah bagian dari sistem kebudayaan. 
Kebudayaan manusia tidak akan terjadi tanpa bahasa karena bahasa-lah faktor yang 
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menentukan terbentuknya kebudayaan.  Jadi bisa dikatakan bahasa merupakan bagian 
inti dari kebudayaan. 

Pengajaran BIPA menurut Cf. Wojowasito (1977: 1) dimaksudkan untuk 
memperkenalkan bahasa Indonesia kepada para penutur asing untuk berbagai 
kepentingan, baik pengajaran maupun komunikasi praktis. Bertujuan memberikan 
penguasaan lisan dan tertulis pada penutur asing. Modul Ghafar Ruskhan (2007) 
menyatakan bahwa pengajaran BIPA dapat juga berfungsi sebagai pemberian informasi 
budaya dari masyrakat Indonesia kepada penutur asing.  Keberhasilan pengajaran BIPA 
tidak akan optimal apabila pengajaran BIPA itu tidak melibatkan aspek-aspek sosial 
budaya yang berlaku dalam masyarakat tersebut. 

3. Kendala-kendala dalam Pengajaran BIPA dalam Kaitannya dengan Budaya 
Indonesia  

Sejauh ini sarana pengajaran BIPA masih sangat terbatas. Buku-buku pengajaran 
BIPA umumnya lebih berkisar pada penguasaan aspek-aspek struktural kebahasaan 
tanpa memberikan gambaran yang lengkap mengenai bahasa dan budaya Indonesia. 

Buku-buku pengajaran BIPA belum semua menyentuh kebudayaan Indonesia. 
Berdasarkan data dari Mustakim (2003), yang dikutip oleh Ruskhan (2007), dari 43 
buku yang diteliti, terdapat 24 buku (56%) yang menyajikan materi sosial budaya 
Indonesia. Hal ini berarti ada 19 buku (44%) yang belum menyajikan sosial budaya 
Indonesia secara optimal.  Meskipun demikian, dari 19 judul itu, sebanyak 11 buku 
sama sekali tidak menyajikan aspek sosial budaya, sedangkan sisanya menyinggung 
aspek tersebut dalam porsi yang sangat sedikit 

Permasalahan lain yang terkait dinyatakan oleh Young-Rhim (1988) dalam 
Hamied (2001), bahwa di Korea, hambatan yang ditemui adalah mengenai materi 
pelajaran. Di Amerika Serikat, persoalan mutu pelajaran masih harus diupayakan 
pemecahannya (Sumarmo, 1988). Di Jerman, minat mempelajarai bahasa Indonesia dan 
kebudayaan terus meningkat, sehingga upaya perlu dilakukan “melalui peningkatan 
penulisan dan penerbitan buku tentang Indonesia, baik dalam bahasa asing maupun 
dalam bahasa Indonesia” (Soedijarto, 1988). Hal senada diutarakan oleh Shigeru (1988) 
bahwa guru BIPA di Jepang “membutuhkan kamus yang lengkap, terutama kamus yang 
lengkap dengan contoh pemakaian kata yang cukup banyak”. 

Media internet juga menyediakan laman pengajaran BIPA, seperti pada: 
 http://www.ikip-bdg.ac.id/~apbipa 
 http://www.iit.edu/~indonesia/ 
 http://infoweb.magi.com/~mbordt/bahasa8c.htm 
 http://www.apbipa.org 
 http://www.seasite.niu.edu/ atau, 
 http://www.auckland.ac.nz/asi/indo/links2.html 

merupakan terobosan positif. Meskipun demikian, kesemuanya belum secara seragam 
menampilkan citra kekayaan budaya Indonesia yang multi-kultural (Lihat Abdul 
Hamid). 
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4. Permasalahan  

Berdasarkan berbagai data di atas, dapat ditarik suatu permasalahan yang perlu 
segera diupayakan pemecahannya, yaitu, belum adanya Standar Kebakuan dalam 
menyusun materi pengajaran BIPA khususnya materi yang mengedepankan kekayaan 
budaya Indonesia yang pluralism. 

Selanjutnya, sejauh mana materi ajar yang mencakup aspek sosial budaya 
Indonesia dapat menjadi media yang melatari penggunaan bahasa sehingga target 
mengenalkan kekayaan budaya Indonesia dapat dipenuhi dalam pengajaran BIPA. 
 
II.  Pembahasan  

1. Pembakuan Pengajaran BIPA 

Penyelenggaraan program BIPA di satu lembaga berbeda dengan penyeleng-
garaan di lembaga lain. Perbedaan ini dari satu segi memang menggambarkan hal yang 
positif, terutama bagi kepentingan pengembangan program BIPA. Namun, dari segi 
instruksional, tampaknya perbedaan tersebut menjadi persoalan spesifik tersendiri. 
Perbedaan tersebut secara jelas memberikan gambaran, bahwa program BIPA masih 
belum memiliki pola acuan  dan parameter yang jelas untuk kepentingan penentuan 
kualifikasi keterukuran sebuah pengajaran BIPA. Padahal, sebagai sebuah sistem, 
pengajaran BIPA selayaknya memiliki pola acuan dan karakteristik spesifik yang 
menandai entitas sebuah pengajaran BIPA. Dari entitas inilah dapat dibedakan secara 
jelas antara pengajaran BIPA dengan bentuk pembelajaran yang lain.   

Bagi sebuah penyelenggaraan program BIPA, pola acuan yang berupa prinsip 
dasar pengajaran BIPA sebagaimana yang dimaksud memang bukanlah sesuatu yang 
harus baku adanya. Namun, jika akan mewujudkan bentuk pengajaran BIPA sesuai 
dengan prosedur yang benar, tentunya pola acuan pembelajaran tersebut menjadi 
persyaratan urgen dan semestinya dipenuhi (Stern, 1987). 

Pengajaran BIPA memiliki target tertentu, yaitu membentuk pembelajar 
berkemampuan berbahasa secara wajar. Dalam pengertian yang lebih luas, kewajaran 
ini terkait dengan hal-hal lain, termasuk di dalamnya budaya yang senantiasa melekat 
dalam substansi bahasa (Rivers, 1981). Karena itu di samping persoalan karakteristik 
personal pembelajar, persoalan budaya juga ikut terlibat dalam penciptaan pengajaran 
BIPA (Stern, 1987; Surajaya, 1996). Terlebih lagi, jika pengajaran BIPA diselenggara-
kan di Indonesia, maka pertimbangan dari segi sosiokultural menjadi semakin penting. 
Dikatakan demikian, karena pertimbangan tersebut sekaligus akan menjadi wahana dan 
kebutuhan pembelajar dalam berkomunikasi secara langsung dan faktual. 

Pengajaran BIPA sebagai sebuah program, tentu memiliki pijakan yang jelas 
sebagaimana tampak pada prinsip dasar pembelajaran pada umumnya. Demikian pula, 
sebagai bentuk pembelajaran bahasa sudah semestinya juga mendasarkan pada kaidah 
konseptual pembelajaran bahasa asing yang menjadi landasan pendekatannya. Kaidah 
konseptual yang dimaksud terutama bersumber pada teori bahasa dan teori pem-
belajaran bahasa (Spolsky, 1980; Stern, 1987). Secara aspektual, spesifikasi pengajaran 
BIPA antara lain tampak pada (1) tujuan pembelajaran, (2)  sasaran pembelajaran, (3) 
tatanan materi, (4) pemilihan metode, (5) pemanfaatan sumber/media, (6) kegiatan 
pembelajaran, (7) evaluasi pembelajaran, dan (8) problematik pembelajarannya. 
Mengingat perwujudan aspek-aspek pembelajaran tersebut merupakan hal yang cukup 
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kompleks, maka diperlukan landasan konseptual pengajaran BIPA yang jelas. Tanpa 
kejelasan acuan sangat dimungkinkan arah pengajaran BIPA menjadi bias dan 
berpengaruh negatif pada produktivitasnya. 

Mengacu pada dasar teori di atas, sebelum melangkah pada materi ajar, maka 
keseragaman tujuan pengajaran dan sasaran pengajaran BIPA perlu disepakati, bahwa:  
Tujuan pengajaran BIPA adalah:  

1. Memperkenalkan Indonesia kepada penutur asing untuk berbagai kepentingan, 
baik pengajaran maupun komunikasi praktis. 

2. Memberikan penguasaan lisan dan tertulis kepada penutur asing dalam bahasa 
Indonesia yang benar. 

3. Penutur asing dapat memahami bahasa yang dipergunakan penutur asli-nya. 
4. Membentuk pemahaman baru yang positif dari penutur asing terhadap Indonesia 

melalui kekayaan budaya Indonesia. 

Adapun sasaran pengajaran BIPA adalah para penutur asing untuk kepentingan 
diplomasi, ekonomi, edukasi dan ilmu pengetahuan, informasi, sosial dan budaya bagi 
penutur asing dalam pemerintahan, para intelektual, dan akademisi, pelajar, maupun 
masyarakat internasional secara umum. 

Setelah tujuan dan sasaran pengajaran BIPA dapat disepakati, melangkah pada 
tahap berikutnya, yaitu materi ajar atau tatanan materi. 

2. Pembakuan Pengajaran BIPA dan Pengenalan Budaya Indonesia  

2.1. Pembakuan Materi Ajar  

Hal esensial yang tidak boleh diabaikan dalam pengajaran BIPA adalah materi 
ajar yang menyentuh konteks sosial, budaya masyarakat penuturnya. Bahasa dalam 
kaitannya dengan konteks sosial merupakan bentuk perilaku sosial yang digunakan 
sebagai sarana komunikasi yang melibatkan sekurang-kurangnya dua orang peserta. 

Bahasa dalam konteks budaya merupakan sarana untuk mengekspresikan nilai-
nilai budaya masyarakat penuturnya.  Sehingga pemahaman terhadap unsur budaya dan 
aspek sosial merupakan hal yang sangat penting dalam mempelajari suatu bahasa. Atas 
dasar itu, bisa dikatakan bahwa ketika penutur asing mempelajari bahasa Indonesia, 
berarti pula mempelajari dan menghayati perilaku dan tata nilai sosial budaya yang 
berlaku dalam masyarakat Indonesia. 

Materi ajar yang sudah ada, seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya, bahwa 
44% buku ajar belum secara kompleks menyentuh tentang budaya Indonesia. 
Akibatnya, pembelajar memang menguasai aspek-aspek kebahasaan yang diajarkan, 
tetapi mereka sulit mengaplikasikannya dalam komunikasi sehari-hari karena sedikit 
sekali penggambaran kebudayaan mengenai latar belakang situasi penggunaan bahasa 
tersebut. 

Pengajaran bahasa sering dipisahkan dari pengajaran budaya (culture), bahkan 
ada yang menganggap bahwa bahasa tidak ada hubungannya dengan budaya. Memang 
diakui bahwa budaya penting untuk dipahami oleh pemelajar bahasa, tetapi 
pengajarannya sering terpisah dari pengajaran bahasa. Joan Kelly Hall (2002) 
menyebutkan bahwa ancangan kemampuan komunikatif (communicative competence), 
misalnya, memang mempertimbangkan aspek budaya dalam pembelajaran bahasa 
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dengan lebih menekankan pada penggunaan bahasa, tetapi dalam pelaksanaannya 
bahasa masih dianggap sebagai satu sistem homogen yang terpisah dari interaksi 
penutur dalam kehidupan sehari-hari. 

Bahasa adalah hasil budaya suatu masyarakat yang kompleks dan aktif. Bahasa 
dikatakan kompleks karena di dalamnya tersimpan pemikiran-pemikiran kolektif dan 
semua hal yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Bahasa dikatakan aktif karena bahasa 
terus berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena sifatnya tersebut, 
bahasa adalah aspek terpenting dalam mempelajari suatu kehidupan dan kebudayaan 
masyarakat. Koentjaraningrat dalam bukunya Sosiolinguistik (1985), bahasa merupakan 
bagian dari kebudayaan. Artinya, kedudukan bahasa berada pada posisi subordinat di 
bawah kebudayaan, tetapi sangat berkaitan. Namun, beberapa pendapat lain mengatakan 
bahwa hubungan antara bahasa dan kebudayaan merupakan hubungan yang bersifat 
koordinatif, sederajat dan kedudukannya sama tinggi. 

Sementara itu, menurut Gorys Keraf, fungsi bahasa dalam arti luas dapat 
dipergunakan sebagai media komunikasi untuk menyampaikan segala perlambang 
kebudayaan antar anggota masyarakat. Sifat khas suatu kebudayaan memang hanya bisa 
dimanifestasikan dalam beberapa unsur yang terbatas dalam suatu kebudayaan, yaitu 
dalam bahasanya, keseniannya, dan dalam adat istiadat upacaranya. Bahasa dan budaya, 
sangat sarat dengan daya-daya kohesif dan saling mempengaruhi, serta boleh dikatakan 
bahwa masing-masing entitas yang satu tidak bisa berdiri sendiri tanpa peranan yang 
lain. 

Terdapat beberapa aspek budaya yang dapat dimanfaatkan dalam penyajian 
materi ajar BIPA. Apabila kita merujuk pada unsur budaya yang dikemukakan oleh 
Koentajaraningrat (1991), maka ada tujuh unsur, yakni:  

(1) sistem peralatan dan perlengkapan hidup (alat produktif, alat distribusi dan 
transportasi, wadah dan tempat untuk menaruh, makanan dan minuman, 
pakaian dan perhiasan, tempat berlindung dan perumahan, serta senjata);  

(2) sistem mata pencarian hidup (berburu dan meramu, perikanan, bercocok tanam, 
peternakan, dan perdagangan);  

(3) sistem kemasyarakatan (sistem kekerabatan, sistem kesatuan hidup setempat, 
asosiasi dan perkumpulan, sistem kenegaraan);  

(4) bahasa (bahasa lisan dan bahasa tulis),  
(5) kesenian (seni patung, seni relief, seni lukis dan gambar, seni rias, seni vokal, 

seni instrumental, seni sastra, dan seni drama);  
(6) sistem pengetahuan (pengetahuan alam, flora, fauna, zat dan bahan mentah, 

tubuh manusia, kelakuan sesama manusia, ruang, waktu, dan bilangan, dan  
(7) sistem religi (sistem kepercayaan, kesustraan suci, sistem upacara keagamaan 

komunitas keagamaan, ilmu gaib, dan sistem nilai dan pandangan hidup).  

Mustakim (2003) mengelompokkan materi yang perlu disajikan dalam buku 
BIPA yakni:  

(1) benda-benda budaya,  
(2) gerak-gerik anggota badan,  
(3) jarak fisik ketika berkomunikasi,  
(4) kontak pandang mata dalam berkomunikasi,  
(5) penyentuhan,  
(6) adat-istiadat yang berlaku dalam masyarakat,  
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(7) sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat,  
(8) sistem religi yang dianut masyarakat,  
(9) mata pencarian,  
(10) kesenian,  
(11) pemanfaatan waktu,  
(12) cara berdiri, duduk, dan menghormati orang lain,  
(13) keramahtamahan, tegur sapa, dan basa basi,  
(14) pujian,  
(15) gotong-royong,  
(16) sopan santun, termasuk eufimisme. 

Selain aspek budaya dan unsur budaya di atas, materi ajar juga seharusnya 
mempertimbangkan aspek sosial yang terdiri dari: 

(1) Tempat komunikasi berlangsung 
(2) Tujuan komunikasi 
(3) Peserta komunikasi, yang meliputi status sosial, pendidikan, usia, dan jenis 

kelaminnya 
(4) Hubungan peran dan hubungan sosial di antara peserta komunikasi, termasuk 

relasi, ada-tidaknya hubungan kekerabatan, dan tingkat keakraban peserta 
komunikasi 

(5) Topik  pembicaraan 
(6) Situasi komunikasi 
(7) Waktu berlangsungnya komunikasi 
(8) Domain atau ranah pembicaraan 
(9) Sarana komunikasi yang digunakan 
(10) Ragam bahasa atau variasi bahasa 
(11) Penggunaan sistem sapaan 
(12) Peristiwa tutur (misalnya kuliah, pesta ulang tahun, upacara perkawinan, 

dsb.) 

Berdasarkan klasifikasi di atas, banyak hal yang dapat disajikan dalam materi 
BIPA. Tampaknya unsur-unsur budaya itu sangat banyak dan beragam di Indonesia. 
Keberagaman budaya itu terkristalisasi dalam beraneka macam etnis dengan budayanya 
masing-masing. Penyusun bahan ajar BIPA dapat memilih unsur-unsur budaya mana 
yang diperlukan disajikan sebagai materi pembelajaran.  

Setelah aspek penyusunan materi ajar disepakati mengacu pada unsur budaya, 
aspek sosial dan budaya di atas, hal yang harus diperhatikan adalah meramu 
keseluruhan komponen tersebut dalam materi linguistik kaidah bahasa, seperti tata 
bahasa, sistem bunyi dan leksikon, tanpa meninggalkan kompetensi dasar berbahasa 
yaitu membaca, menulis, mendengarkan dan berbicara.  Dan konten materi ajar sarat 
dengan latar tema budaya Indonesia yang beragama. 

Jadi pada setiap tema bahasan dalam buku ajar BIPA memuat kompetensi dasar 
berbahasa:  

1. Membaca teks tentang salah satu dari ragam budaya Indonesia (misal, tentang 
suatu tempat, tarian, upacara adat, pakaian tradisional, kerajinan daerah, senjata 
tradisional, sistem kekerabatan, dsb.) 
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2. Menulis tentang tata bahasa dalam bahasa Indonesia, dengan contoh-contoh 
kalimat yang berpijak pada teks bacaan pada poin 1, atau tentang ragam budaya 
yang senada. 

3. Mendengarkan, penutur asing diberi kesempatan untuk mendengarkan suatu 
ulasan atau percakapan secara audiovisual yang tetap selaras dengan tema teks 
bacaan. 

Berbicara, misalnya dengan diskusi atau drama mengenai objek wisata atau hal-
hal lain yang tetap berlatar budaya Indonesia. 
Sebagai contoh, unit pertama buku ajar menampilkan teks bacaan mengenai Candi 
Borobudur, maka kompetensi bahasa yang akan diarahkan pada hal ihwal unsur, dan 
aspek budaya serta sosial yang melingkupi daerah Jawa Tengah.  Misal mengenai adat 
perkawinan Jawa, senjata dan kerajinan asli Jawa, dialek Jawa, tata krama dalam 
masyarakat Jawa Tengah, dan sebagainya.  Bila terus digali, materi pengajaran akan 
kaya dengan informasi budaya Indonesia.  

Dengan konsistensi yang demikian, penutur asing dapat dengan sendirinya 
memperoleh informasi tentang keragaman budaya Indonesia di samping meningkatkan 
kemampuan penutur asing dalam berbahasa Indonesia.  Konsistensi penyusunan materi 
ajar yang berpijak pada keragaman budaya ini tidak saja membuat pembelajar (penutur 
asing) mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, tetapi sekaligus memahami 
kekayaan dan keragaman budaya Indonesia.  

Selaras dengan pendapat Hymes (1971), Canale dan Swain (1980), Saville-
Troike (1982:25), Canale (1983), Bachman (1990), menyiratkan kesamaan pandangan 
bahwa kompetensi komunikatif tidak hanya mencakup pengetahuan tentang bahasa, 
tetapi juga  mencakup kemampuan menggunakan bahasa itu sesuai dengan konteks 
sosial budayanya. Jadi, kompetensi komunikatif itu tidak hanya berisi pengetahuan 
tentang masalah kegramatikalan suatu ujaran, tetapi juga berisi pengetahuan tentang 
patut atau tidaknya suatu ujaran itu digunakan menurut status penutur dan pendengar, 
ruang dan waktu pembicaraan, derajat keformalan, medium yang digunakan, pokok 
pembicaraan, dan ranah yang melingkupi situasi pembicaraan itu. 

Pandangan tersebut mengisyaratkan bahwa faktor-faktor sosial budaya yang 
menjadi konteks penggunaan bahasa merupakan hal yang perlu diketahui oleh para 
pembelajar bahasa agar mereka dapat berkomunikasi secara baik dan benar dalam 
situasi yang sebenarnya. 

2.2. Variabel Materi Ajar BIPA 

Rumusan baku materi ajar yang telah ada disajikan dalam kelompok-kelompok 
pembelajar penutur asing berdasarkan variabel-variabel yang terkait erat dengan 
pembelajaran BIPA.  Variabel tersebut menurut Krasken (1982: 330) adalah variabel 
pajanan (exposure), usia si pembelajar, dan variabel tingkat akulturasi. 

Dalam berbagai penelitian yang dilaporkan oleh Krashen (1982:37-43), pajanan 
itu terkadang berkorelasi positif dan berarti dengan kemahiran berbahasa, tetapi 
terkadang juga tidak. Dalam hal variabel usia yang sering diasumsikan sebagai suatu 
penduga kemahiran B2, Krashen, Long dan Scarcella yang dikutip oleh Krashen 
(1982:43) mengetengahkan generalisasi berikut berdasarkan hasil penelitiannya: (1) 
Orang dewasa bergerak lebih cepat dari pada anak-anak dalam melampaui tahapan dini 
perkembangan B2-nya; (2) dengan waktu dan pajanan yang sama, anak yang lebih tua 



 
Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: “Unity, Diversity and Future” 

 
 

149

melalui proses pemerolehan bahasa lebih cepat dari pada anak yang lebih muda; dan (3) 
pemeroleh yang memulai pajanan alamiah terhadap B2 pada masa anak-anak pada 
umumnya mencapai kemahiran B2 lebih baik dari pada yang memulai pajanan 
alamiahnya sebagai orang dewasa. 

Tingkat akulturasi si pembelajar terhadap kelompok bahasa sasaran akan 
mengontrol tingkat pemerolehan bahasanya. Menurut Schumann yang diuraikan Larsen-
Freeman (dalam Bailey, Long & Peck (penyunting), 1983), akulturasi itu meliputi dua 
kelompok faktor: variabel sosial dan variabel afektif. 

Jadi buku ajar yang diterbitkan terdiri dari beberapa tingkatan yang disesuaikan 
dengan faktor usia pembelajar (SD, SMP, SMA, pelajar, umum).  Lebih jauh tidak 
ditutup kemungkinan penerbitan buku ajar untuk tingkatan mahir atau untuk 
kepentingan pembelajaran khusus. 

2.3. Pendukung Materi Ajar BIPA 

Konteks pengajaran BIPA itu akan merambah ke berbagai hal terkait seperti 
ketersediaan dukungan lingkungan pembelajaran yang akan memberikan 
masukan/bahan yang akan dipelajari, guru dengan kemahiran berbahasa Indonesia yang 
memadai, siswa dengan segala cirinya, dan metode mengajar yang keefektifannya akan 
sangat bergantung pada semua faktor yang disebutkan terdahulu. Semuanya akan 
berinteraksi dalam membuat kegiatan belajar-mengajar BIPA menjadi betul-betul 
berhasil-guna. Pembakuan tidak hanya terbatas pada tujuan, sasaran dan materi ajar 
saja, tetapi proses pembelajaran pun perlu ditetapkan standar keseragaman. Pendukung 
materi ajar BIPA tersebut seperti yang telah disebutkan oleh Widodo (2010) adalah 
pemilihan metode kegiatan pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan problematika 
pembelajarannya. 

Metode pembelajaran BIPA adalah secara tutorial dalam kelas yang terdiri dari 
pengajar, pembelajar dan komponen pembelajaran lain yang diatur dalam mekanisme 
pengelolaan kelas. Di samping model outdoor class seperti misalnya field-trip. Kelas 
ditetapkan dalam kelompok kecil pembelajaran untuk memperoleh output maksimal 
karena lebih intensif dan lebih mudah dalam pengelolaan kelas secara kondusif. 

Menurut Widodo (2010), lebih lanjut bahwa kegiatan tutorial dalam kelas ini 
bertujuan:  

• memberikan kemudahan bagi pembelajar untuk melakukan pemajanan bahasa 
Indonesia secara langsung, variatif, dan terbimbing, 

• mengenal dan memahami berbagai varian model penutur dan ragam pakai 
bahasa Indonesia, 

• meningkatkan keberanian, kemauan, kelancaran, dan ketepatan berbahasa 
Indonesia, 

• mengidentifikasi kelemahan, dan 'error' bahasa pembelajar serta prediksi 
penyebabnya, dan 

• mengembangkan variasi dan suasana belajar melalui pelatihan secara kreatif-
rekreatif. 

Pembakuan pun berlaku bagi para tutor, dimaksudkan agar output pembelajaran 
memiliki standar keberhasilan yang seragam.  Karena tutor atau guru adalah pemegang 
kunci proses belajar mengajar BIPA, maka standar bagi tutor adalah bahwa dia harus: 
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(i) mampu menjadi teman,  
(ii) mampu memberi motivasi, 
(iii) mampu menjadi fasilitator pelatihan,  
(iv) mampu menjadi acuan atau model dalam praktik dan  
(v) mampu menjadi pengendali proses pembelajaran BIPA dalam setiap pertemuan 

Setelah pelaksanaan proses belajar, perlu dilakukan sebagai balikin dari proses 
pembelajaran itu sendiri.  Pada tahap ini bisa diantisipasi bila terjadi kasus yang perlu 
dikoreksi. Misalnya kesalahan dalam berbahasa, baik secara lisan maupun tertulis. 

Langkah-langkah mengurangi kesalahan-kesalahan berbahasa menurut Tarigan 
adalah: (1) mengumpulkan data yang berupa kesalahan-kesalahan berbahasa yang 
dibuat pembelajar, (2) mengidentifikasi dan mengklasifikasi kesalahan; tahap 
pengenalan dan pemilah-milahan kesalahan berdasarkan kategori ketatabahasaan, (3) 
membuat peringkat kesalahan yang berarti membuat urutan kesalahan berdasarkan 
keseringan kesalahan-kesalahan itu muncul, (4) menjelaskan kesalahan dengan 
mendeskripsikan letak kesalahan, sebab-sebabnya dan pemberian contoh yang benar, 
(5) membuat perkiraan daerah atau butir kebahasaan yang rawan menyebabkan 
kesalahan, dan (6) mengoreksi kesalahan berupa pembetulan dan penghilangan 
kesalahan berupa penyusunan bahan yang tepat dan penentuan strategi pembelajaran 
yang serasi (Tarigan, 1988: 71-72). 

3. Materi Pengajaran Non-Baku 

Pembakuan yang telah disusun dan ditetapkan dalam prakteknya berjalan 
berdampingan dengan materi yang bersifat non-baku, karena hal-hal yang terjadi dalam 
masyarakat selalu bergerak dinamis dan berkembang. 

Bahan masukan non-baku dalam pengajaran BIPA ini berupa aplikasi internet di 
mana akses kepada sumber informasi budaya dapat diperoleh seluas-luasnya melalui e-
library, akses ke ensiklopedia, penjelajahan penerbitan, e-book, penelusuran jurnal 
ilmiah. 

Pembelajaran BIPA memerlukan upaya yang beraneka, seperti halnya 
pembelajaran bahasa asing lainnya. Berbagai variabel turut terlibat di dalam upaya 
membuat pembelajaran BIPA itu berhasil dengan baik. Bila kita mau memilih variabel 
kunci dari sekian banyak variabel itu, pilihan akan jatuh pada variabel guru. Guru BIPA 
yang baik akan menjadi model bagi murid-muridnya. Guru yang baik akan berupaya 
memanfaatkan segala fasilitas dan peluang yang ada dalam membuat kegiatan belajar-
mengajarnya berhasil guna. Termasuk di dalam upaya ini ialah kemauan guru BIPA 
untuk memanfaatkan berbagai masukan bahasa Indonesia dari berbagai media 
teknologi, khususnya internet. Dengan itu, kekurangan bahan dan model berbahasa 
Indonesia akan teratasi. 

Sumber-sumber informasi yang dapat diakses dengan mudah memberi peluang 
bagi pengajar BIPA secara kreatif menyajikan materi ajar berupa materi pelengkap 
seperti diskusi dan lain-lain. Namun diperlukan kearifan dari sang pengajar dalam 
memilihkan tema karena sifat akses yang tidak terbatas. Guru harus dengan bijak 
mengarahkan pembelajar untuk menghindari sumber-sumber informasi yang tidak 
berdasar. Dan yang paling utama adalah tetap mengacu pada kebakuan pengajaran 
BIPA yang berlaku. 
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III.  Penutup  

Bahasa Indonesia sudah mulai memasuki ranah internasional, hal ini berarti 
merupakan peluang bagi bangsa Indonesia untuk menyebarluaskan dan menyampaikan 
informasi budaya kepada masyarakat internasional. Di sisi lain, kendala materi ajar 
yang berpijak kepada budaya masih kurang.  Dari kenyataan ini, diperlukan pembakuan 
materi ajar yang memuat unsur-unsur budaya, aspek budaya dan aspek sosial, yang 
disajikan sesuai kelompok usia. Juga pembakuan pendukung materi berupa kelas dan 
pengajar. Pemanfaatan internet sebagai sumber materi non-baku harus dilakukan dengan 
bijak. Pembakukan dilakukan pemerintah melalui institusi terkait sehingga bersifat 
mengikat dan memiliki kekuatan hukum. 
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