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ABSTRAK

Pembelajaran  Bahasa  Indonesia  untuk  Penutur  Asing  (BIPA)  pasti  perlu
memperhatikan  perencanaan,  proses,  evaluasi,  bahan  pembelajaran,  media,  dan
metode  yang  digunakan.  Namun,  memilih  media  dan  materi  pembelajaran  harus
memberikan  siswa  asing  gambaran  mengenai  kondisi  Indonesia  sehingga  dapat
membuat mereka lebih tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Penelitian ini adalah
penelitian pengembangan yang bertujuan untuk menerapkan model  buku interaktif
berbasis kearifan lokal untuk siswa BIPA di Indonesia. Kegiatan penelitian dilakukan
4 tahap, yaitu (1) studi pendahuluan atau eksplorasi, (2) pengembangan prototipe, (3)
tes  prototipe,  dan (4)  penyebaran atau implementasi  produk.  Lokasi  penelitian ini
adalah  lembaga  yang  menyelenggarakan  Program  BIPA di  Indonesia.  Studi  ini
direncanakan akan dilakukan dalam 3 tahun untuk mendapatkan data sebagai referensi
untuk pengembangan dan implementasi produk dalam e-book interaktif. Sumber data
adalah (1) siswa BIPA, pengajar, penyelenggara, dan penanggung jawab; (2) kegiatan
belajar-mengajar  BIPA;  (3)  data  yang  diperoleh  melalui  kuesioner  yang  berisi
pertanyaan untuk menekankan hasil eksplorasi, dan (4) buku ajar dan kurikukum yang
digunakan oleh lembaga BIPA. Setelah melewati beberapa penilaian, seperti penilaian
ahli, tes skala kecil dan skala luas, dan eksperimen tes kelas, e-book interaktif untuk
pembelajaran  BIPA dilakukan  dalam  skor  tingkat  tinggi.  Oleh  karena  itu,  dapat
dikatakan  bahwa  penggunaan  e-book  interaktif  BIPA pada  proses  pembelajaran
sebagai variasi dalam pemberian materi pembelajaran BIPA. Ini juga dapat dianggap
sebagai  masukan bagi  pengembang pembelajaran BIPA untuk memberikan inovasi
pada produk yang dikembangkan.

Kata kunci: Pengembangan, E-Book Interaktif, Pembelajaran BIPA, Kearifan

 Lokal, Pendekatan Scientific-Tematik
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ABSTRACT

Teaching  Indonesian  for  Speaker  of  Other  Language  (TISOL) learning
definitely needs to notice planning, processes, evaluations, learning materials, media,
and methods used. However, selecting the media and learning material should give
foreign students the description about Indonesia condition so that can lead them to be
more interested in learning Indonesian language. This study was a developmental
research aiming to apply a model of  the local wisdom-based interactive book for
TISOL students in Indonesia. The research stages are applied 4 stages, namely (1)
preliminary study or exploration, (2) prototype development, (3) prototype test, and
(4)  dissemination  or  product  implementation.  The  location  of  this  study  was
institutions  which  organizing  TISOL in  Indonesia.  This  study  was  planned  to  be
conducted in  3 years to get data as a reference for the product  development and
implementation in term of the interactive e-book. Sources of data were (1) TISOL
students, instructors, organizers and persons in charge; (2) TISOL teaching-learning
activities  in  TISOL  institution;  (3)  data  which  obtained  through  questionnaire
containing questions to emphasize the result  of  the exploration,  and (4) textbooks
used  by  TISOL institutions  and  also  learning  curricula.  After  passing  some
assessment,  such  as  expert  assessment,  small-scale  and  wide-scale  tests,  and
experiment class test, interactive e-book for TISOL learning conducted in high level
score. Therefore, it can be said that the use of TISOL interactive e-book on learning
process  as  a  variation  in  giving  learning  materials  in  TISOL.  It  can  be  also
considered as an input for TISOL learning developers to give innovation on their
products developed. 

Keywords: Development, Interactive E-Book, TISOL Learning, Local Wisdom, 
Scientific-Thematic Approach

PENDAHULUAN

Pembelajaran TISOL di Indonesia saat ini berkembang sangat pesat (Kompas,

2013).  Fenomena  ini  memberikan  gambaran  bahwa  peminat  bahasa  Indonesia

semakin banyak dan program BIPA semakin banyak diselenggarakan di universitas di

Indonesia  (Saddhono, 2015). Pada hakikatnya,  pembelajaran  BIPA harus disiapkan

dan  diatur  dari  awal  yaitu perencanaan,  proses,  evaluasi,  dan  aspek lainnya  yang

mendukung  pembdelajaran  yaitu bahan  ajar,  media,  dan  metode  yang  digunakan

(Saddhono,  2017).  Pemilihan  harus  dapat  memberikan  gambaran  penutur  asing

terhadap kondisi Indonesia sehingga akan mengantarkan penutur asing lebih tertarik

belajar  bahasa  Indonesia.  Selain  itu,  bahan  ajar  yang  tepat  dapat  mempengaruhi

keberhasilan untuk mencapai tujuan dalam belajar bahasa Indonesia. Hal ini sesuai

dengan kajian yang ada (Suyitno, 2007; Susanto, 2007; Nurwicaksono, 2013).
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Pada saat ini, banyaknya animo orang asing untuk belajar  bahasa Indonesia

tidak  diikuti oleh keberadaan buku ajar yang baik dan komprehensif (Lin dan Lo,

2017;  Saddhono  2015b).  Dalam kajiannya,  Mustakim (2003) menjekaskan  bahwa

tidak semua buku ajar BIPA menampilkan konten berkaitan dengan budaya dan tradisi

masyarakat Indonesia karena dari 43 buku  yang dikaji  ternyata hanya 24 buah atau

sekitar 56% yang mempunyai materi tentang budaya Indonesia. Subektiningsih (2009)

juga  melakukan  analisis  buku  ajar  BIPA Lentera  Indonesia  dari  Pusat  Perbukuan

bahwa  buku   kurang   bisa   melatih   komunikasi   penutur   asing   karena

pengintegrasian   keterampilan  berbicara  dan  menyimak  terbatas  pada  latihan

pemahaman.  Selain  itu,  seluruh  pengantar  latihan  disajikan  dalam  bahasa  Inggris

(Saddhono, 2018).

Kelemahan  materi  dalam  buku ajar  yang  terpisah  dengan  muatan  budaya

adalah pengajar  membutuhkan waktu untuk mengenalkan budaya  (Ulumuddin dan

Wismanto, 2014). Kebutuhan untuk mengembangkan buku ajar berbasis budaya dan

kearifan lokal pada mahasiswa BIPA perlu dilakukan. Buku harus memuat tema –

tema kearifan lokal untuk memperjelas materi bahasa sehingga dapat meningkatkan

kemampuan mahasiswa dalam berkomunikasi.  Setiap tema diperkuat video peristiwa

budaya  sehingga  mahasiswa  mendapatkan  pengetahuan  untuk  bekal  keterampilan

berbahasa (Suprihatin, 2015).

Tujuan  kajian  ini  secara  umum  adalah  untuk  mengembangkan  e-book

interaktif berbasis kearifan lokal untuk mahasiswa asing. Adapun tujuan khususnya

adalah untuk mendeskripsikan   kondisi   e-book   BIPA   di   Indonesia   saat   ini,

menggali   kebutuhan pengembangan e-book BIPA, dan pengimplementasian e-book

berbasis  android  bermuatan  kearifan  lokal  yang  dapat  digunakan  di  lembaga  dan

universitas penyelenggara BIPA.

Pembahasan berkaitan dengan hal tersebut sangat penting untuk meningkatkan

nilai  kompetisi  Indonesia  di  ranah Internasional  sebagai  bentuk  diplomasi  lunak.

Dengan kekayaan budaya yang beraneka ragam,  Indonesia  dapat bersaing  bahkan

akan menjadi pusat budaya  dan tradisi  di duniainternasional.  Berkaitan dengan hal

tersebut, sebagai upaya mengakrabkan masyarakat internasional dengan budaya dan

tradisi Indonesia maka penting diwujudkan dalam materi dalam buku akademik atau

e-book  BIPA  interaktif   berbasis   teknologi   informasi.   Hasil  penelitian  dapat

berkontribusi dalam pengembangan BIPA dan berdampak pada pariwisata berbasis
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budaya. Dalam pelestarian budaya, kajian ini diharapkan menjadi wujud dan tonggak

konservasi budaya  Indonesia  karena  akan  lebih  banyak  masyarakat  dunia

internasional mengenal Indonesia sehingga  budaya dan tradisinya  akan selalu hidup

dan berkembang.

METODE RISET

Kajian  ini  menggunakan  prosedur  penelitian  berupa  pengembangan  yang

mempunyai tujuan untuk mengaplikasikan  sebuah model e-book interaktif berbasis

kearifan  lokal  bagi  mahasiswa  pebelajar  BIPA di  Indonesia.  Jadi,  penelitian  ini

digunakan untuk merancang atau memodifikasi sebuah produk baru atau yang sudah

ada yang dilenkapi dengan cara penggunaanya (Sugiono, 2008). Sebelum digunakan

secara massal oleh pengguna, produk yang dikembangkan harus melalui serangkaian

uji  coba  dan  revisi  sehingga  mencapai  keefektifan  yang  diharapkan.  Hal  senada

dengan definisi di atas dikemukakan Borg dan Gall  (1983).  Ada 10 tahap penelitian

akan  tetapi  dalam  kajian  ini   hanya  dalam  4  tahapan  besar,  yaitu  (1)   kajian

pendahuluan (eksplorasi),  (2)  pengembangan  prototipe yang  dihasilkan,  (3)  tahap

pengujian dari prototipe, dan (4) tahap diseminasi atau implementasi produk. Tempat

penelitian  pada  lembaga  penyelenggara  TISOL  di  Indonesia.  Sumber  data  yang

diperlukan  meliputi  (1)  subjek  penelitian  yaitu  mahasiswa  BIPA,  pengajar  BIPA,

pengelola BIPA dan penanggung jawab TISOL, (2) peristiwa yang dijadikan sumber

data  penelitian  berupa  kegiatan  belajar  –  mengajar  BIPA di  lembaga  pendidikan

BIPA, instrumen penelitian yaitu data yang diambil melalui angket berisi pertanyaan

untuk  menguatkan  hasil  eksplorasi,  dan  (4)  dokumen  meliputi  buku  ajar  yang

digunakan lembaga BIPA termasuk di dalamnya kurikulum pembelajaran. 

Kajian ini  menggunakan teknik pengumpulan data meliputi; (a) Wawancara

mendalam  dengan  narasumber  dosen,  mahasiswa,  pengelola  program  BIPA,  dan

pengambil  kebijakan  yang difokuskan pada  buku ajar;  (b)  Observasi  kelas  secara

pasif.  Kegiatan pengamatan yang dilakukan untuk memahami penggunaan buku ajar

BIPA; (c) Angket digunakan untuk mengumpulkan data persepsi dosen, mahasiswa,

pengelola program BIPA, dan pengambil kebijakan.  Untuk menjaga keabsahan data

dilakukan dengan triangulasi, pengecekan anggota, dan pemeriksaan sejawat melalui

diskusi kelompok terpumpun.  Adapaun  teknik  analisis data yang digunakan adalah
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model analisis interaktif yang terdiri dari (1) pengumpulan data; (2) reduksi data; (3)

penyajian data); dan (4) penarikan simpulan (Huberman, Saldana, Miles, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada  kegiatan  awal  kajian  ini  dilakukan  sebuah  identifikasi  potensi  dan

masalah.  Dara yang dikumpulkanl melalui angket dan wawancara informal dengan

pengajar dan  mahasiswa  BIPA di  lokasi  observasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan

bahwa  pengembangan  e-book  interaktif  BIPA berbasis  kearifan  lokal  dengan

pendekatan  scientific-thematic berpengaruh  terhadap  aktivitas  dan  hasil  belajar

mahasiswa  asing.  Adapun  kegiatan  pembelajaran  yang  dilakukan  di  luar  ruang

merupakan strategi dalam pembelajaran yang mengutamakan penggunakaan media di

sekitar  kelas  dengan  pendekatan  scientific-thematic.  Penilaian  kualitas  aktivitas

mahasiswa  asing  secara  klasikal  dilakukan  dengan  mengkonfirmasikan  persentase

tingkat keaktifan mahasiswa asing dengan parameter tertentu yaitu (1) materi, model,

media,  dan  bahan ajar  yang  digunakan,  (2)  sarana  dan  prasarana,  (3)  persepesi

terhadap  bahan  ajar  elektronik,  (4)  karakteristik  materi,  (5)  kondisi  dosen  dan

mahasiswa asing.

Materi  dalam  bentuk  slide  merupakan  garis-garis  besar  materi  yang  akan

diajarkan dan disusun dengan membuat intisari materi dari buku. Penggunaan buku

dan slide  masih  dikeluhkan karena  visualisasi  materi  masih minimalis.  Visualisasi

materi  dibutuhkan  untuk  membangkitkan  daya  tarik  bagi  mahasiswa.  Berkaitan

dengan itu,  Bazimaziki (2018) mengatakan bahwa media visual dapat meningkatkan

motivasi  belajar  mahasiswa asing pada materi  pembelajaran.  Selanjutnya data-data

yang  dibutuhkan  untuk  pengembangan  materi  ebook  interaktif  dikumpulkan  dari

berbagai sumber. Daftar kebutuhan yang digunakan antara lain (1) perangkat lunak

(software), (2) perangkat keras (hadrware), dan (3) perangkat pembelajaran.

Setelah kebutuhan dipenuhi maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah

mendesain  pengembangan  ebook  interaktif  sesuai  dengan  materi  yang  diajarkan.

Desain yang dilakukan ada dua yaitu desain media yang berupa ebook interaktif dan

desain uji coba produk ebook interaktif tersebut. Dalam desain pengembangan ebook

interaktif  BIPA ini  ditambahkan  beberapa  variabel  agar  dalam  pelaksanaan

pembelajaran dapat dihasilkan secara maksimal. Penambahan tersebut bahawa ebook

interaktif berbasis kearifan lokal di Indonesia dan dalam pelaksanaanya menggunakan
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scientific  tematik  approach.  Penggabungan  berbagai  variabel  tersebut  mempunyai

tujuan agar  pembelajaran  BIPA di  Indonesuia  dapat  secara optimal  dilakukan dan

menjadikan  mahasiswa  asing  yang  belajar  bahasa  Indonesia  dapat  secara  mandiri

dalam proses pembelajaran dengan adanya ebook interaktif ini.

Pelaksanaan penilaian  kelayakan ebook  interaktif  oleh  pakar  menggunakan

instrumen penilaian kelayakan buku yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional

Pendidikan  (Chun,  Kern,  Smith,  2016;  BSNP, 2014).  Penilaian  kelayakan  ebook

interaktif  dibedakan  menjadi  dua  yaitu  penilaian  kelayakan  materi  dan  penilaian

kelayakan media. Hasil yang didapatkan pada penilaian materi yaitu memperoleh skor

225 atau 95% (sangat layak) oleh validator materi I dan skor 210 atau 90% (sangat

layak) oleh validator materi II. Beberapa saran dari validator media yaitu penggunaan

video di dalam ebook interaktif diupayakan agar sesuai, mudah untuk dipahami dan

tampilan gambar yang menarik. Sumber perolehan video di internet juga sebaiknya

ditampilkan lengkap.

Uji  coba dalam skala  kecil  dilakukan untuk mengetahui keterbacaan ebook

interaktif bagi mahasiswa asing. Sampel yang digunakan sebanyak 12 mahasiswa dari

12 lembaga BIPA di Indonesia. Sampel diambil dari mahasiswa asing yang mahir dari

tiap kelas pada program BIPA karena telah mendapatkan materi sebelumnya. Hasil uji

coba  skala  kecil  menghasilkan tanggapan positif  sebesar  90% yang artinya  ebook

interaktif layak. Pada uji coba produk skala kecil, tidak diperlukan revisi yang cukup

berarti.

Adapun  Uji  coba  skala  besar  dilaksanakan  untuk  mengetahui  keefektifan

ebook interaktif dalam kegiatan pembelajaran dan pengaruhnya terhadap hasil belajar

mahasiswa asing di Indonesia. Uji coba skala besar dilakukan pada empat program

BIPA di  Indonesia  sampel  yaitu  Universitas  Negeri  Padang  (UNP) di  Padang,

Universitas Sebelas Maret (UNS) di Surakarta, Universitas Negeri Makassar (UNM)

di  Makassar,  dan  Universitas  Udayana (UNUD) di  Denpasar dengan total  sampel

berjumlah 100 mahasiswa asing. Data yang diambil pada tahap uji coba skala luas

meliputi  hasil  belajar  mahasiswa  (skor  pretest  dan  posttest),  aktivitas  pemakaian

produk oleh mahasiswa asing, skor psikomotorik, tanggapan mahasiswa asing, dan

tanggapan dosen terhadap penggunaan ebook interaktif sebagai bahan ajar.

Pretest  bertujuan untuk mengetahui kondisi awal mahasiswa asing. Analisis

nilai pretest meliputi uji normalitas, homogenitas dan kesamaan rata-rata  (Hussein,
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2018).  Uji  normalitas  dilakukan  untuk  setiap  Program TISOL eksperimen dengan

mencari  harga  x2hitung  masing-masing kelas  eksperimen  dan  membandingkannya

dengan  harga  x2tabel.  Harga  x2hitung  UNP sebesar  3,5,  UNS sebesar  7,5,  UNM

sebesar 2,8 dan UNUD sebesar 2,1. Jika dikonsultasikan dengan harga x2tabel dengan

taraf signifikansi 5% yaitu 11,1 maka dapat dikatakan data pada kelas eksperimen

berdistribusi  normal  karena  harga  x2hitung  lebih  kecil  dari  x2tabel.  Dari  uji

homogenitas  dengan  α  5%  menyatakan  bahwa  seluruh  sampel  kelas  eksperimen

homogen.  Harga x2hitung sebesar  -165 lebih kecil  dari  harga x2tabel  sebesar 7,8.

Dengan kata lain seluruh sampel kelas eksperimen adalah homogen. Selanjutnya uji t

dua  pihak  dengan  α  5%  menyatakan  bahwa  tidak  ada  perbedaan  rata-rata  yang

signifikan  antara  masing-masing  kelas  eksperimen.  Dengan  demikian  dapat

disimpulkan sampel  penelitian  dalam kondisi  awal  yang sama sehingga penelitian

dapat  dilanjutkan ke  tahap selanjutnya. Di  bagian  akhir  mahasiswa diminta  untuk

mengerjakan soal posttest. Data nilai posttest selanjutnya dibandingkan dengan skor

pretest  untuk  mengetahui  peningkatan  hasil  belajar  mahasiswa.  Peningkatan  hasil

belajar mahasiswa dilihat dari besarnya nilai gain. 

Untuk mengetahui tingkat keefektifan produk yaitu ebook interaktif, data skor

gain dianalisis menggunakan uji t pihak kanan (one tailed t-test) dengan α sebesar 5%.

Tujuannya  adalah  untuk  membandingkan  skor  gain  yang  diperoleh  dengan  acuan

yang diharapkan yaitu skor gain yang tinggi  (Jadhav, Tong, Lu, 2017). Kelas UNP,

UNS dan UNUD memperoleh thitung masing-masing 1,1; 0,4 dan 3,2 lebih besar

daripada ttabel yaitu masing-masing -1,7; -1,7 dan -1,7 sehingga dapat disimpulkan

bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti gain kelas tersebut lebih dari atau

sama dengan 0,70 (tinggi). Sedangkan kelas UNM memperoleh thitung-4,1 lebih kecil

dari  ttabel-1,7  sehingga  Ho  diterima  dan  Ha  ditolak.  Kelas  UNM  tidak  dapat

memenuhi acuan skor gain tinggi. Jika dilihat dari uji t pihak kanan secara klasikal

memperoleh  ttabel-1,7 dengan thitung 12,8  sehingga Ho ditolak  dan Ha diterima.

Artinya bahwa rata-rata gain seluruh kelas lebih dari atau sama dengan 0,70 (tinggi).

Berdasarkan uji t pihak kanan tersebut dapat diterjemahkan bahwa penggunaan ebook

interaktif  BIPA berpengaruh  terhadap  hasil  belajar  mahasiswa  dengan  adanya

peningkatan  hasil  belajar  mahasiswa.  Sejalan  dengan  penelitian  Perdana  (2013)

mengatakan bahwa penggunaan buku digital interaktif dinilai sangat layak digunakan

sebagai bahan ajar dan berpengaruh terhadap hasil belajar mahasiswa.
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Penambahan  konten  multimedia  di  dalam  e-book  interaktif  diakui  turut

memudahkan  mahasiswa  asing  dalam  memahami  konsep  yang  sedang  diajarkan.

Penggunaan multimedia interaktif dapat berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar

mahasiswa  (Li,  Xiao-Sen,  Chao,  2017).  Dalam  kaitannya  dengan  kontribusi

multimedia  terhadap  perkembangan  kognitif,  multimedia  memberikan  kesempatan

bagi mahasiswa untuk mendayagunakan fungsi saluran pictoriali (visual) dan saluran

verbal  (auditori)  secara  bersamaan.  Multimedia  dapat  mengurangi  beban  kognitif

yang dialami oleh mahasiswa dengan meminimalkan extraneous cognitive load (Inan,

dkk., 2015). Extraneous cognitif load yang dimaksud ialah multimedia menawarkan

pengemasan  materi  yang  lebih  menarik  daripada  pengemasan  materi  seperti  yang

biasa dijumpai mahasiswa.

Motivasi  adalah  sesuatu  hal  yang  dapat  menyebabkan,  menyalurkan  dan

mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias untuk mencapai

hasil yang optimal  (Stolz, 2015).  Ada pengaruh yang signifikan antara motivasi dan

prestasi belajar mahasiswa asing. Dalam hal ini, motivasi mahasiswa dipengaruhi oleh

berbagai  hal  diantaranya  yaitu  kondisi  mahasiswa  asing  dan  lingkungan  belajar.

Kondisi  mahasiswa  sing  berpengaruh  terhadap  motivasi  mahasiswa  asing  dalam

belajar. Mahasiswa asing yang ada di Indonesia pada umumnya memiliki perasaan,

perhatian,  keinginan, ingatan, dan pikiran yang mengalami perubahan selama proses

belajar,  kadang-kadang  kuat  atau  lemah.  Kondisi  tersebut  dapat  memperkuat  atau

melemahkan motivasi mahasiswa  asing  dalam belajar. Kondisi fisik, psikologis dan

kondisi  lingkungan  tertentu  akan  membuat  mood  (emosionalitas)  mahasiswa  sing

akan  menguat  dan  sangat  mempengaruhi  kegiatan  belajarnya  (Loo,  dkk.,  2017).

Gairah  dan  emosi  mahasiswa  sangat  dipengaruhi  oleh  keadaan  internal  diri

mahasiswa.  Idealnya,  dengan  kondisi  fisik  maupun  psikologis  yang  baik  akan

mendukung mahasiswa sing untuk belajar. Kondisi fisik yang sehat, memiliki cukup

energi, dan tidak sedang dalam kelelahan akan membuat mood mahasiswa asing lebih

stabil. 

Kondisi lingkungan belajar mahasiswa juga berpengaruh pada kuat lemahnya

motivasi  belajar  mahasiswa.  Lingkungan  fisik  maupun  psikologis  yang  baik  akan

mendukung kuatnya motivasi belajar mahasiswa. Lingkungan fisik yang nyaman dan

kondusif  turut  menentukan  pembentukan  kondisi  psikologis  mahasiswa yang  baik

(Sudarsana,  dkk.,  2018).  Korelasi  tersebut  ditunjukkan  dengan  tingkah  laku
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mahasiswa yang cenderung bosan dan tidak memperhatikan pelajaran saat di kelas.

Suasana  lingkungan  belajar  yang  kondusif  sangat  diperlukan  karena  memberi

pengaruh positif terhadap hasil belajar mahasiswa.

Produk  yang  dikembangkan  merupakan  e-book  dengan  konten  multimedia

berbasis  keafian  lokal  di  Indonesia.  Sehingga  dalam  membaca  dan  untuk  dapat

menikmati konten yang telah disediakan harus dalam bentuk digital dengan perangkat

elektronik. Membaca buku dalam bentuk digital memang belum terlalu familiar dalam

budaya  masyarakat.  E-book  disamping  memiliki  banyak  kelebihan  juga  terdapat

kelemahan yang sulit  untuk diminimalisasi  yaitu kebiasaan orang dalam membaca

buku masih mempertahankan pola membaca buku cetak (printed book) dan dari segi

biaya  e-book  lebih  mahal  karena  memerlukan  perangkat  elektronik  untuk  dapat

membacanya  (Arghode,  dkk.,  2017).  Produk  yang  dikembangkan  berupa  e-book

dengan format file pdf. Dokumen pdf pada umumnya memilik tampilan yang statis.

Perbedaannya  terletak  pada  konten  video  di  dalam  multimedia  e-book  yang

menjadikannya bagian yang bersifat dinamis. Dapat dikatakan, kelemahan dari segi

tampilan inilah yang menyebabkan daya tarik produk ini masih belum memberikan

kesan yang sesuai dengan ekspektasi mahasiswa. Namun, produk ini unggul dalam

hal kemudahan mengoperasikannya. 

Data penelitian yang berupa data non kognitif seperti data aktivitas pemakaian

produk,  psikomotorik,  dan  afektif  dianalisis  secara  deskriptif  persentase  (Hwang,

dkk.,  2017; Markle,  2017).  Rendahnya interaksi ini  menurunkan minat mahasiswa

asing  berupa  tanggapan  terhadap  produk berupa  ebook  interaktif  BIPA berbasis

kearifan  lokal.  Dosen  memberikan  tanggapan  sangat  layak  terhadap  penggunaan

ebook interaktif. Ini ditunjukkan dengan perolehan skor tanggapan dosen sebesar 59

poin  (92%).  Tanggapan  guru  tersebut  mengindikasikan  bahwa  ebook  interaktif

berbasis  kearifan  lokal  ini  sangat  layak  digunakan  dalam  pembelajaran.  Menurut

dosen, ebook interaktif ini dapat membantu mahasiswa asing dalam memahami materi

bahasa Indonesia berbasis kearifan lokal menjadi lebih mudah. e book interaktif turut

membantu mempermudah dosen dalam mengajar dan membantu target  pencapaian

kompetensi menjadi lebih baik.

SIMPULAN 
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E-book interaktif berbasis kearifan lokal layak untuk dikembangkan sebagai

bahan ajar khususnya buku ajar BIPA setelah melalui penilaian pakar, uji coba skala

kecil  dan  skala  luas.  Bahan  ajar  e-book  interaktif  yang  dikembangkan  dapat

membantu  mahasiswa  asing  dalam  memahami  materi  bahasa  Indonesia  yang

diajarkan.  Ini  ditunjukkan dengan peningkatan hasil  belajar mahasiswa asing yang

tinggi secara klasikal untuk seluruh mahasiswa asing pada kelas eksperimen. Aktivitas

mahasiswa  asing  terkait  penggunaan  e-book  interaktif  tergolong  tinggi,  sehingga

dapat dikatakan bahwa e-book interaktif layak dikembangkan dan berpengaruh positif

terhadap hasil belajar dan aktivitas mahasiswa asing. Dengan melihat hasil uji coba

produk pada skala luas, maka e-book interaktif ini dapat disarankan penggunaanya

dalam kegiatan belajar sebagai variasi dalam pemberian bahan ajar dalam BIPA. Ini

juga sebagai masukan bagi pengembang pembelajaran BIPA agar dapat memberikan

inovasi pada produk yang dikembangkannya. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi

produk secara luas. Teknik pengambilan sampel perlu disesuaikan secara lebih akurat

sehingga memenuhi pertimbangan kecukupan jumlah dan keterwakilan. Diperlukan

juga  sampel  kontrol  sebagai  pembanding  untuk  memberikan  informasi  tentang

efektivitas  penggunan  produk  e-book  interaktif  ini  apabila  dibandingkan  dengan

pembelajaran tanpa menggunakan produk ini.

DAFTAR PUSTAKA

Arghode, V., Brieger, E. W., and McLean, G. N.,  (2017), “Adult Learning Theories:
Implications  for  Online  Instruction”, European  Journal  of  Training  and
Development, 41(7), pp. 593-609.

Bazimaziki, G., (2018), “Students perceptions of using a second language in a mother
tongue  dominated  environment:  Contrastive  Analysis”, International  Journal
for Innovation Education and Research, 6(2), pp. 01-12.

Borg, W. R. dan Gall M. D.,  (1983),  Educational Research An Introduction, Fourth
Edition, England: Longman.

Chun, D., Kern, R., and Smith, B.,  (2016), “Technology in language use, language
teaching, and language learning”, The Modern Language Journal, 100(S1), pp.
64-80.

Huberman,  A.M.,  Saldana,  J.,  Miles,  M.B.,  (2015),  Qualitative  Data  Analysis:  A
Methods Sourcebook Thousand Oaks, United States: SAGE Publications Inc.

Hussein, H. F., (2018), “Evaluation of social textbook for the fifth grade in the light of
the quality standardsh”, Alustath Journal, 226 (3), pp. 39-60.

Hwang, G. J. and Lai, C. L., (2017), “Facilitating and Bridging Out-Of-Class and In-
Class Learning: An Interactive E-Book-Based Flipped Learning Approach for
Math Courses”, Journal of Educational Technology & Society, 20(1).

Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (KIPBIPA) XI
398



ISSN: 2716-3792

Inan, F. A., Crooks, S. M., Cheon, J., Ari, F., Flores, R., Kurucay, M., and Paniukov,
D.,  (2015),  “The  reverse  modality  effect:  Examining  student  learning  from
interactive  computer based  instruction”,‐  British  Journal  of  Educational
Technology, 46(1), pp. 123-130.

Jadhav,  S.,  Tong,  X.,  &  Lu,  Q.,  (2017),  “A  functional  U statistic  method  for‐
association analysis of sequencing data”, Genetic Epidemiology, 41(7), pp. 636-
643. 

Kompas, (2013),   BIPA,   Tingkatkan   Fungsi   Bahasa   Indonesia   Menjadi Bahasa
Internasional.  http://edukasi.kompas.com/read/2013,  Downloaded  on  1st May
2019 pukul 10.00 WIB.

Li,  G.,  Xiao-Sen  L.,  and  Chao  L.,  (2017),  "Measurement  of  Permeability  and
Verification  of  Kozeny-Carman  Equation  Using  Statistic  Method”, Energy
Procedia, 142 (2017), pp. 4104-4109.

Lin,  A. M. and Lo, Y. Y.,  (2017),  “Trans/Languaging and the Triadic Dialogue in
Content and Language Integrated Learning (CLIL) Classrooms”, Language and
Education, 31(1), pp. 26-45.

Loo, J SE, Shiao W L, Yew K Ng, and John JL T.,  (2017), "Pharmacy students in
private  institutions  of  higher  education:  motivating  factors  when  studying
pharmacy  and  influences  on  university  choice", International  Journal  of
Pharmacy Practice, 25 (6), pp. 429-437.

Markle,  G.,  (2017),  “Factors  Influencing  Achievement  in  Undergraduate  Social
Science  Research  Methods  Courses:  A Mixed  Methods  Analysis”, Teaching
Sociology, 45(2), pp. 105-115.

Mustakim,  (2003),  “Peranan  Unsur  Sosial  Budaya  dalam  Pengajaran  BIPA”,
Proceeding  Konferensi  Internasional  Pengajaran  Bahasa  Indonesia  bagi
Penutur  Asing  IV.  Denpasar:  Indonesian  Australia  Language  Foundation
(IALF).

Nurwicaksono, B. D., (2013), “Folklor  Lapindo  sebagai  Wawasan Geo-Culture dan
Geo-Mythology  Berbasis  Lokal  dalam Pembelajaran  Bahasa  Indonesia  Bagi
Penutur  Asing (BIPA)”, Bahasa & Sastra Journal, 13(1), pp. 62-68. Kearifan

Saddhono,  K.  (2017).  Manajemen kelas  multikultural  dalam pembelajaran  Bahasa
Indonresia bagi Penutur Asing (BIPA) di Indonesia. In Conference on Language
and Language Teaching (pp. 561-567).

Saddhono,  K.,  (2015),  “Integrating  Culture  in  Indonesian  Language  Learning  for
Foreign  Speakers  at  Indonesian  Universities”,  International  Journal  of
Language and Literature, 6(2), pp. 349-353.

Saddhono, K.,  (2018), “Cultural Elements in the Indonesian Textbooks as a Foreign
Language (BIPA) in Indonesia”, KnE Social Sciences, 3(9), pp. 126-134.

Stolz,  S.  A.,  (2015),  "Embodied learning", Educational Philosophy and Theory, 47
(5), pp. 474-487.

Subektiningsih, D. (2009). Analisis Latihan-latihan dalam Buku Teks BIPA Lentera
Indonesia. Jurusan Sastra Indonesia-Fakultas Sastra UM.

Sudarsana, I. K., Renawati, P. W., Nerta, I. W., Widana, I. K. A., Saddhono, K., &
Napitupulu, D., (2018), November, “The Effectiveness Of Multimedia Training
For Elementary  School  Teachers  In  Karangasem,  Bali”,  Journal  of  Physics:
Conference Series, 1114 (1), p. 012032.

Sugiono,  (2008),  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D,  Bandung:
Alfabeta.

Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (KIPBIPA) XI
399



ISSN: 2716-3792

Suprihatin,  A.   (2015),  “Pengembangan  Bahan  Ajar  Membaca  Program  Bahasa
Indonesia bagi Penutur Asing Tingkat Intermediate”, Jurnal Nosi, 3(3), pp. 297-
306.

Susanto,  G.,  (2007),  “Pengembangan  bahan  Ajar  BIPA Berdasarkan  Kesalahan
Bahasa Indonesia Pembelajar Asing”,  Jurnal Bahasa dan Seni, 35(2), pp. 231-
239.

Suyitno,  I.,  (2007),  “Pengembangan  Bahan  Ajar  Bahasa  Indonesia  untuk  Penutur
Asing (BIPA) Berdasarkan Hasil Analisis Kebutuhan Belajar”, Wacana Journal,
9 (1), pp. 62-78.

Tim BSNP,  (2014),  Naskah  Akademik  Instrumen  Penilaian  Buku  Teks  Kelayakan
Kegrafikan. Badan Standar Nasional Pendidikan. 

Ulumuddin,  A.  and  Wismanto,  A.,  (2014),  “Bahan  Ajar  Bahasa  Indonesia  Ranah
Sosial Budaya bagi Penutur Asing (BIPA)”, Jurnal Sasindo, 2(1), pp. 15-35.

Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (KIPBIPA) XI
400



ISSN: 2716-3792

LAPORAN CATATAN PERSIDANGAN KIPBIPA XI
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 7—9 Agustus 
2019

Hari, Tanggal  : 8 Agustus 2019
Pukul  : 08.00 WIB
Penyaji Makalah: Kundharu Saddhono, Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Judul Makalah : Pengembangan e-Book Interaktif BIPA Bermuatan Kearifan Lokal 
dengan Pendekatan Scientific-Thematic
Pemandu : Ari Kusmiatun
Pencatat : F.X. Sinungharjo

  
Catatan Penyajian dan Isu Penting
Perlunya  pengembangan  e-book sebagai  inovasi  dan  penggunaan  tekonologi  yang
tepat  guna.  Pada  tahap  penyediaan  bahan  ajar,  seorang  pengajar  benar  harus
memasukkan muatan kearifan lokal. pada bahan yang sudah ada, terdapat berbagai
muatan  lokal.  Seperti  muatan  budaya,  makanan,  tarian,  dan  kegiatan  budaya.
Penciptaan  e-book ini  dimaksudkan  untuk  memudahkan  akses  terhadap  bahan
pelajaran.  Setelah  diuji  secara  internal  karena  belum  dipublikasikan  e-book ini
mendapat skor yang baik. 
Bahan ajar harus mudah diakses dan bermanfaat dari segi  pengenalan budaya
Indonesia 

Diskusi/Tanya Jawab
Penanya 1
Nama : Bu Sumardi
Instansi : UNILA
Pertanyaan : 1) apakah ebook sudah dipublikasikan?

2)Bagaimana uji kelayakannya?
Tanggapan : Kandharu : 1) Belum, tiga tahun lagi.  2) Uji kelayakan dilakukan 

hanya pada orang tertentu. 
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