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Abstrak

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat telah berpengaruh
signifikan  terhadap  berbagai  segi  kehidupan.  Pekembangan  teknologi
pembelajaran  saat  ini  berdampak  langsung  pada  peningkatan  kompetensi
teknologi informasi bagi pendidik. Pendidik di era industri 4.0 ini penting untuk
mampu  memanfaatkan  pekembangan  terknologi  sebagai  sarana  dalam
pelaksanaan  pembelajaran  BIPA.  Berbagai  perguruan  tinggi  memiliki  program
pembelajaran yang dimanfaatkan oleh pemelajar asing untuk mempelajari bahasa
Indonesia dan mengenal budaya untuk berbagai kepentingan pemelajar. Budaya
Indonesia  yang beragam merupakan jati  diri  dan  pemersatu  bangsa  Indonesia.
Berbagai  budaya  yang  dimiliki  setiap  suku  dan  wialayah  menjadi  hal  yang
menarik  untuk  diketahui  dan  dikenalkan  pada  pemelajar  asing.  Pembelajaran
BIPA menjadi program strategis dalam mengenalkan bahasa dan budaya Indonesia
di  kancah  global.  Melalui  tujuan  BIPA,  pengajar  dapat  memberikan  mutu
pengajaran  yang  baik  dan  tepat.  Pengajar  dapat  menggunakan  atau
mengombinasikan antara peran sosial masyarakat (tatap muka) dan pemanfaatan
audiovisual bermuatan budaya sebagai media pembelajaran BIPA. Adanya sajian
muatan budaya dalam audiovisual diharapkan pemelajar BIPA dapat lebih mudah
mempelajari bahasa dan mengenal budaya Indonesia dengan baik, seksama, dan
luas.  Pengguaan  media  audiovisual  bermuatan  budaya  dapat  mempermudah
pemelajar  BIPA menyerap informasi,  merangsang pikiran,  perasaan,  dan minat
serta perhatian pemelajar BIPA dalam proses pembelajaran. Selain efektif, akan
dicapai tujuan pembelajaran sesuai yang diharapkan.

Kata kunci: audiovisual, budaya, BIPA
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Abstract

The  rapidly  developing  science  and  technology  have  significantly
influenced  various  aspects  of  life.  The  development  of  learning  technology
currently  has  a  direct  impact  on  improving  the  competency  of  information
technology for educators. For educators in the industrial era 4.0 it is important to
be able to utilize technological developments as a means of implementing BIPA
learning.  Various  universities  have  learning programs that  are  used by foreign
students to learn Indonesian and get to know culture for various learners' interests.
Indonesia's diverse culture is the identity and unifier of the Indonesian people.
Various cultures owned by each tribe and region become interesting things to be
known and introduced to foreign students. BIPA learning has become a strategic
program  in  introducing  Indonesian  language  and  culture  in  the  global  arena.
Through  the  objectives  of  BIPA,  teachers  can  provide  good  and  appropriate
teaching quality. Teachers can use or combine community social roles (face-to-
face) and cultural-based audiovisual use as BIPA learning media. The presentation
of cultural content in audiovisual is expected that BIPA students can more easily
learn  the  language  and  get  to  know Indonesian  culture  well,  thoroughly,  and
broadly. The use of cultural-based audiovisual media can make it easier for BIPA
students  to  absorb  information,  stimulate  thoughts,  feelings,  and  interests  and
attention of BIPA students in the learning process. Besides being effective, the
learning objectives will be achieved as expected.

Keywords: audiovisual, culture, BIPA

Pendahuluan

Revolusi  industri  4.0  ini  memberi  kesempatan  pada  Indonesia  untuk

berinovasi  lebih produktif  dan mampu bersaing dengan negara lain.  Teknologi

yang berkembang pesat saat ini harus dimanfaatkan dengan baik dalam berbagai

bidang  kehidupan  baik  sosial,  ekonomi,  politik,  pendidikan,  dan  sebagainya.

Revolusi  industri  4.0 bukanlah suatu hal  yang menakutkan,  tetapi  justru dapat

menjadi  peluang  yang  luas  bagi  bangsa  untuk  berkontribusi  dalam kehidupan

bernegara.  Organisasi  Pendidikan,  Ilmu  Pengetahuan,  dan  Kebuduyaan

(UNESCO, 2009) menunjukkan bahwa teknologi berpotensi besar dalam kualitas

pembelajaran dan menguatkan hasil yang baik bagi pemelajar. Adanya teknologi

membuat manusia dapat saling bertukar pikiran, mencari informasi, menyimpan

informasi,  dan  menggunakan  informasi.  Saat  ini,  penggunaan  teknologi

meningkat.  Demikian  pula  konsep  teknologi  tersebut  dapat  berguna  dalam

kegiatan proses belajar mengajar sebagai media pembelajaran bahasa.
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Pemanfaatan  media  menjadi  faktor  penting  dalam  mencapai  tujuan

pembelajaran. Seorang pengajar memiliki peran yang signifikan terhadap minat

belajar  setiap  pemelajar.  Tidak  adanya  sumber  dan  media  pembelajaran  yang

digunakan  atau  kurang  tepatnya  media  pembelajaran  yang  digunakan

menyebabkan  pembelajaran  yang  kurang  menarik  dan  kurang  berhasil  dalam

mencapai tujuan pembelajaran. Sumber dan media belajar dapat diperoleh di mana

pun. Berdasarkan temuan survei yang dilakukan Alwasilah pada pengajar Bahasa

Indonesia  bagi  Penutur  Asing (BIPA)  di  Australia,  diketahui  bahwa pemelajar

mengalami kesulitan, salah satunya, dalam penggunaan dan pemanfaatan media

pembelajaran  (Hertiki,  2017:  5).  Berdasarakan  uraian  tersebut  dapat  dikatakan

salah  satu  faktor  yang  memengaruhi  keberhasilan  belajar  bahasa  asing  adalah

kemampuan  pengajar  dalam  memberikan  sajian  menarik  ketika  mengajar.

Pengajar  belum  maksimal  dalam  memanfaatkan  media  pembelajaran  yang

memuat materi  pembelajaran. 

Media pembelajaran merupakan perantara guna menyampaikan pesan atau

informasi  yang  dibutuhkan  dalam  proses  kegiatan  belajar  mengajar  sehingga

mempermudah pengajar menyampaikan materi.  Audiovisual menjadi salah satu

produk teknologi yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran BIPA. Jenis

media  audiovisual  merupakan  salah  satu  media  pembelajaran  yang  memiliki

kemampuan  lebih  baik  karena  adanya  media  auditif  (mendengar)  dan  visual

(melihat).   Audiovisual  dapat  menampilkan  rangsangan  (stimulus)  yang  dapat

diproses dengan berbagai indera manusia. Semakin banyak indera yang digunakan

untuk menyerap  informasi,  semakin  memudahkan dalam proses  menyerap  dan

mengolah informasi.

Informasi dan pesan yang disampaikan pengajar akan lebih mudah diserap

pemelajar apabila meggunakan media pembelajaran yang tepat. Audiovisual yang

dapat  dimanfaatkan  sebagai  media  pembelajan  BIPA dengan  memilih  isi  atau

mautan  dalam  audiovisual  tersebut,  antara  lain,  adalah  budaya.  Di  berbagai

perguruan tinggi  saat  ini  banyak yang menyelenggarakan pembelajaran  bahasa

Indonesia bagi penutur asing (BIPA). Subjek pembelajaran BIPA ialah pemelajar
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asing, bukan penutur asli Indonesia. Karena  itulah, BIPA dipandang tepat dalam

mengenalkan  budaya  dan  bahasa  di  kancah  internasional  dan  meningkatkan

eksistensi bahasa Indonesia (Kusmiatun, 2016: 1). Bahasa  sebagai produk dari

kebudayaan  yang  membedakan   antara  kelompok  manusia  baik  suku  maupun

bangsa. Bagi bangsa Indonesia bahasa sebagai alat pemersatu dan jati diri bangsa

yang  menyatukan  dari  berbagai  bahasa  yang  ada  di  Indonesia  yang  ada  di

Nusantara.   

Agar  pembelajaran  BIPA  dapat  mencapai  tujuan  yang  diharapkan,

pengajar  harus  dapat  memilih  dan  menggunakan  sumber  media  pembelajaran

yang tepat.  Franklin (1959: 5) mengemukakan bahwa pengajar yang baik mampu

mendorong pemelajar untuk belajar dengan pengamatan langsung melalui indra

dan tidak bergantung pada buku teks saja. Oleh sebab itu, audiovisual bermuatan

budaya dapat dipilih seabagai media pembelajar BIPA. Adanya muatan budaya

yakni  disajikan  berbagai  budaya  di  Indonesia  dalam  audiovisual  tersebut.

Pemelajar  dapat  mendengar,  menyaksikan,  menyimak,  bahkan  seolah-olah

mengalami langsung apa yang disajikan dalam audiovisual sehingga akan lebih

mudah pemelajar menyerap informasi. Budaya yang ada dalam audiovisual dapat

menampilkan tujuh unsur budaya atau berbagai jenis budaya di Indonesia. Dengan

demikian, pemelajar BIPA merasa tertarik dan lebih mudah dalam mempelajari

bahasa  dan  mengenal  budaya  Indonesia  sehingga  pembelajaran  BIPA  akan

menjadi bermakna.

Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)

Dewasa  ini  pembelajaran  Bahasa  Indonesia  bagi  Penutur  Asing (BIPA)

semakin diminati bangsa asing. Di era industri saat ini eksistensi bahasa Indonesia

perlu dijaga dan diperkenalkan di kancah dunia. Penggunaan bahasa sebagai alat

untuk berkomunikasi menunjukkan bahwa bahasa mempunyai fungsi sosial dan

sebagai  peran  dalam  pengaturan  hubungan  antar  anggota  masyarakat  bahwa

bahasa  itu  milik  budaya  (Dermirel,  2010:  2).  Tujuan  pengajaran  BIPA adalah

untuk  meningkatkan  fungsi  bahasa  menjadi  bahasa  internasional  dan

meningkatkan eksitensi budaya Indonesia. Orientasi  dari  pengajarn BIPA yakni
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menjadikan  seseorang  yang  belum  bisa  bahasa  Indonesia  menjadi  bisa

berkomunikasi dengan penutur bahasa Indonesia (Kusmiatun, 2016: 37). Tujuan

ini  secara umum mempunyai kepentingan praktis  dalam kehidupan sehari-hari,

seperti meminta, menyapa, memuji, berterima kasih, meminta maaf, dan izin yang

cenderung tidak formal dan baku. Adapun tujuan secara khusus adalah menggali

budaya Indonesia, untuk kepentingan penelitian, berbisnis, studi lanjut, berpolitik,

dan sebagainya. 

Berkaitan dengan pembelajaran BIPA, ada yang perlu diperhatikan bahwa

pemelajar  telah  mempunyai  cukup  pengetahuan  dan  wawasan  sehingga

kebutuhannya  bukan  lagi  seperti  anak-anak,  tetapi  kebutuhan  orang  dewasa.

Orang asing senang mengekspresikan diri dan mengemukakan pendapat sehingga

tugas  di  luar  kelas  pun akan menjadi  hal  yang menarik  (Suyitno,  2008:  112).

Banyaknya  pemelajar  yang  berminat  belajar  bahasa  Indonesia  harus  diikuti

dengan  kualitas  pembelajaran  yang   baik  dari  pengajar  maupun  proses

pembelajarannya. Transmisi bahasa dan budaya dalam pengajaran Indonesia bagi

penutur  asing adalah agar  pemelajar  menghindari  kesalahpahaman dan mampu

berkomunikasi efektif dalam bahasa Indonesia sehingga pemelajar asing berminat

mempelajari  budaya  bahasa  serta  kesetaraan  konsep  (Memiş,  2016:  607).

Pengenalan budaya menjadi daya tarik dalam pembelajaran bagi pemelajar asing

karena  dapat  memperoleh  pengetahuan,  wawasan  kearifan,  dan  kecerdasan.

Kegiatan  tersebut  membutuhkan  keterampilan  menyimak  yang  komprehensif

sehingga kebudayaan dapat diterima dengan baik dan utuh.

Pembelajaran bahasa menjadi hal penting dalam proses pembelajaran BIPA.

Hal itu bertujuan agar dapat dengan mudah pemelajar BIPA memahami apa pun

tentang Indonesia  karena ada keterkaitan yang kuat antara bahasa dan budaya.

Diungkapkan  Lestyarini  (2012:  3)  bahwa  identitas  budaya  Indonesia  harus

disertakan dalam proses pembelajaran karena bahasa merupakan salah satu cermin

jati  diri  masyarakat  sehingga  kajian  pembelajaran  tidak  dapat  dilepaskan  dari

kehidupan  bermasyarakat  itu  sendiri  baik  pada  pemelajar  tingkat  pemula,

menengah, dan unggul.
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Media Audiovisual Bermuatan Budaya

Proses belajar terjadi antara aktivitas mental atau psikis yang berlangsung

secara aktif dalam berinteraksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan

tingkah  laku.  Interaksi  dapat  dilakukan  dengan  orang  di  sekitar  atau  sumber

belajar lainnya.   Guna mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru,  perlu

adanya  media  yang  dapat  dimanfaatkan  sebagai  perantara  dalam mempelajari,

menyerap, dan memahami informasi. Media berasal dari kata medius (latin) yang

berarti  ‘tengah,  pengantar, atau perantara yang memiliki fungsi  menyampaikan

pesan’ (Munadi,  2008:  6).  Pesan  yang  disampaikan  pengajar  dapat  disalurkan

melalui media pembelajaran. Sementara itu, Arsyad (2011: 3) menyatakan media

pembelajaran  dapat  dipahami  secara  garis  besar  sebagai  materi,  manusia,  dan

kejadian yang dapat membangun keadaan yang membuat pemelajar mendapatkan

pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengajar harus dapat membangun keadaan

belajar  yang  menyenangkan  dan  mampu  meningkatkan  apa  yang  seharusnya

pemelajar dapatkan. 

Pemanfaatan  media  menjadi  suatu  kebutuhan  dan menjadi  hal  menarik

yang dapat ditempuh pengajar untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Jenis

media  berupa  audiovisual  dapat  dipilih  pengajar  dalam menyampaikan  materi

pembelajaran. Audiovisual ini merupakan media penyinkronan antara media audio

dengan visual yang berupa  suara yang didukung dengan gambar yang mampu

menggugah  perasaan  dan  pemikiran  bagi  yang  menyaksikannya.  Audiovisual

mengacu pada kemampuan mengahasilkan ucapan /suara dan tulisan serta gambar

yang  dikemas  dalam  audiovisual  berupa  film,  atau  tayangan  televisi  dengan

mempertimbangkan  elemennya  yakni  kecepatan,  kualitas  suara,  kinerja,  dan

gambar (Sokoli, 2018: 80). Melalui audiovisual dapat lebih memungkinkan terjadi

two  way  traffic dalam  pembelajaran  karena  lebih  interaktif.  Dikatakan  oleh

Aleksandrov (2014: 253) bahwa teknologi pembelajaran audiovisual menawarkan

peluang dalam pengembangan kemampuan analitis  dan proyeksi  pembelajaran.

Dengan demikian, media ini dapat digunakan dalam kegiatan di kelas dan untuk

tugas di luar kelas. Lebih lanjut, Aleksandrov (2014: 253) menyebutkan media
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audiovisual  dapat  digunakan  sebagai  teori  (sebagai  ilustrasi  dan  prinsip  dasar

ilmiah),  di kelas  (sebagai bahan  pengajaran untuk analisis kritis dan kreatif),

tugas di luar kelas (untuk laporan analitis dan kegiatan kreatif), dan untuk diskusi

kelompok yang kreatif dan kritis. 

Pemanfaatan media audiovisual bermuatan budaya ini akan lebih mudah

diingat  dalam  pikiran  pemelajar  karena  menyuguhkan  suara  yang  dapat

mendukung  gambar  bergerak  di  dalamnya.  Majid  (2014:  10)  mengemukakan

bahwa kegiatan  mengingat  ialah  dimensi  yang  berperan  sangat  penting  dalam

proses  pembelajaran  bermakna  (meaning  learning) dan  pemecahan  masalah

(problem  solving). Keberhasilan  belajar  ditentukan  oleh  berbagai  faktor

pendukung, salah satunya ialah media. Melalui penggunaan media pembelajaran

hasil belajar siswa dapat diketahui.

Berdasarkan uraian di atas  dapat disimpulkan bahwa media audiovisual

ialah media yang memiliki unsur audio (mendengar) dan visual (melihat) untuk

menyampaikan pesan atau informasi sehingga dapat menggugah minat pemelajar

dalam  kegiatan  pembelajaran.  Audiovisual  sebagai  media  pembelajaran  dapat

digunakan  di  dalam  kelas  maupun  di  luar  kelas  sehingga  pemelajar  menjadi

termotivassi, lebih berpikir kritis, serta kreatif.

Audovisual  dapat  menyajikan  berbagi  hal,  termasuk  muatan  budaya.

Indonesia  yang  memiliki  ciri  keberagaman  bahasa  dan  budaya  lokal  menjadi

kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Budaya ialah perilaku, cara hidup,

cara  berpikir  yang  dapat  memengaruhi  perilaku,  tradisi,  bahasa,  kepercayaan

akumulasai  materi  dan  nonmateri   manusia  (Bölükbaş  & Keskin,  2010:  222).

Bahasa merupakan elemen dalam budaya yang dapat berfungsi sebagai pelindung,

pengembang, dan pengubahnya. Manusia dapat mempelajari berbagai komponen

yang membentuk budaya dan keterkaitan  antarunsur  pendidikan.  Budaya tidak

dapat diekspresikan tanpa adanya bahasa. 

Pembelajaran yang mentrasnsmisikan budaya dalam lingkup pengajaran

bahasa  dapat  ditempuh  melalui  pendidikan.  Orang  asing  yang  belajar  bahasa

Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (KIPBIPA) XI
156



ISSN: 2716-3792 

Indonesia  bertujuan  mempelajari  bahasa  dan  mengenal  budaya  Indonesia.

Berbagai  budaya  tersebut  dapat  disajikan  dalam  sebuah  audiovisual  sehingga

pembelajaran  lebih  menarik  dan  mudah  dipahami  informasinya.  Audiovisual

bermuatan  budaya  menyajikan  berbagai  budaya  di  Indonesia,  termasuk  tarian

daerah,  lagu  daerah,  bahasa  daerah,  sistem mata  pencaharian,  agama,  maupun

sistem  teknologi,  dan  sebagainya.  Semua  itu  dikemas  di  dalam  audiovisual

sebagai media dalam pembelajaran BIPA. 

Berbagai  jenis  audiovisual  yakni  televisi,  CD,  film,  dan  youtube dapat

dimanfaatkan sebagai media pembelajaran BIPA. Pemelajar dapat menyaksikan

dan menyimak film di televisi, CD, ataupun youtube. Film dapat diunduh melalui

jaringan  internet  dan  memilih  film di  youtube yang  bermuatan  budaya  sesuai

dengan tema pembelajaran. Misalkan pada tema “kesenian” dapat diperlihatkan

audiovisual  berupa  film  tarian  tradisional.  Audiovisual  tersebut  menampilkan

tarian tradisional dengan gambar dan suara (misalnya suara gamelan/musik). Pada

tema  “transportasi”  pengajar  dapat  menyajikan  audiovisual  berupa  jenis  alat

transportasi  khas  di  suku  tertentu  atau  di  suatu  wilayah  di  Indonesia.  Pada

pengenalan  bahasa  dapat  disajikan  audiovisual  tentang dialog  atau  percakapan

orang Indonesia  dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah.  Pemelajar dapat

mempelajari  dan  memahami  kata,  cara  menyampaikan  bahasa,  logat,  dialek,

idialek, kronolek, jargon, dan sebagainya.

Ketika  pengajar  menayangkan  film  budaya  di  kelas,  pemelajar

manyaksikan video tersebut selanjutnya pengajar memberi kesempatan pemelajar

untuk melakukan instruksi  yang diberikan oleh pengajar. Pengajar  sebelumnya

dapat memberikan perrtanyaan. Pengajar dapat pula memberikan tugas individu

ataupun  kelompok  yang  masih  berhubungan  dengan  isi  tayangan  dalam

audiovisual  sebelumnya.  Kegiatan  ini  dapat  memandu pemelajar  dalam proses

mencapai tujuan pembelajaran. 

Saat  ini  youtube menjadi  incaran  untuk  melihat  fenomena  atau  hal-hal

yang dibutuhkan pemelajar karena dapat mempermudah belajar. Pengajar dapat

memberikan  saran  dalam  memilih  tema  kebudayaan  atau  pemelajar  diberikan
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keleluasaan  mencari  dari  youtube tentang   budaya  Indonesia  dengan  tidak

mengabaikan topik pembelajaran.  Berbagai budaya yang dimuat  dalam film di

seperti pengenalan membatik, memainkan gamelan dan sebagainya membutuhkan

konsentrasi menyimak melalui intsruksi langsung guna melaksanakan tugas yang

diberikan oleh pengajar. Melalui audiovisual yang melibatkan kegiatan menyimak

tersebut  dapat  mengunggah  dan  meningkatkan  motivasi  dan  keingintahuan

pemelajar. Russell, dkk (2012: 381) menyampaikan bahwa proses psikologis dari

kegiatan menyimak diawali dari kesadaran, perhatian seseorang mengenai suara

dan pola berbicara (menerima). Berikutnya yakni mengidentifikasi dan mengenal

sinyal auditori spesifik (menguaraikan makna), hingga sampai pada pemahaman

(mengerti). Pengajar perlu mengecek pemahaman pemelajar yang dapat dilakukan

dengan lisan maupun tertulis. Hasil pemahaman harus diberikan umpan balik dari

pengajar sehingga dapat membantu permasalahan atau hambatan selama proses

pembelajaran berlangsung. 

Berdasarkan  uraian  di  atas  disimpulkan  bahwa  media  audiovisual

bermuatan  budaya  merupakan  sarana,  perantara  dengan  melibatkan  kegiatan

menyimak yang karena terdapat  unsur audio (mendengar)  dan visual  (melihat)

yang  menyajikan  tema  kebudayaan.  Audivisual  bermuatan  kebudayaan

(Indonesia) dapat digunakan sebagai media pembelajarana BIPA dengan tujuan

yakni  mengenalkan  budaya  (Indonesia)  sehingga  pemelajar  akan  lebih  mudah

menyerap informasi dalam pembelajaran.  Dalam proses pembelajaran, pengajar

dapat  mengetahui  sejauh  mana  antusias,  pengetahuan,  dan  informasi  tentang

budaya yang diserap setelah menyaksikan audovisual.

Simpulan

Pengajar  BIPA harus  percaya  diri  dalam  mengajar  bahasa  Indonesia

sehingga  membantu  pemelajar  asing  mengembangkan  pengetahuan  bahasa,

budaya, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk terlibat atau berinteraksi

dengan orang lain.  Pemelajar harus fokus untuk proses mengajar agar hasilnya

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran.  Pengajar sebagai

fasilitator  harus  mendukung  pemelajar  memiliki  pemahaman  yang  baik  dan
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meningkat.  Di  dalam kelas  yang  terbatas  waktunya,  tidak  banyak  kesempatan

untuk  mengajarkan  bahasa  dan  pengenalan  budaya  Indonesia.  Dalam program

pendidikan  ini,  tentu  pengajar  harus  memberikan  panduan  yang  lebih  konkret

tentang bahasa dan pengenalan budaya. Hal ini perlu memanfaatkan audiovisual

bermuatan budaya sebagai media pebelajaran BIPA. Hal ini dapat menumbuhkan

daya pikir yang kritis dan kreatif pemelajar. Persiapan pelaksanaan pembelajaran

yang matang akan lebih mampu menumbuhkan pemelajar untuk terlibat dalam

perbedaan.  Pemanfaatan   audiovisual  bermuatan  budaya  sebagai  media

pembelajaran  BIPA  akan  memberikan  kontribusi  dalam  meningkatkan

kemampuan berbahasa Indonesia dan memahami budaya Indonesia secara utuh

dan bermakna.
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dalam Pembelajaran Menulis bagi Pemelajar BIPA // Pemanfaatan 
Audiovisual sebagai Pengajaran Budaya

Catatan Penyajian:
Pembelajaran di  era industri  perlu memanfaatkan teknologi  agar meningkatkan
hasil  pengajaran menjadi  semakin baik.  Media pembelajaran audiovisual  dapat
menarik  indravisual  dan  pendengaran  yang  dapat  membantu  tercapainya
pembelajaran dengan baik. Media pembelajaran dapat membuat pengajaran tidak
menjadi monoton. Kemampuan mengajar dan menyajikan materi yang menarik
menjadi hal yang perlu dimiliki dalam pengajaran BIPA. Pengajar yang baik dapat
mengajak mahasiswa BIPA untuk belajar tidak hanya dari bahan ajar tetapi juga
memanfaatkan audiovisual yang dapat memberikan pengajaran secara mandiri dan
mampu  menggugah  perasaan  dan  pemikiran.  Dengan  demikan,  pembelajaran
menjadi lebih interaktif. 
Selain itu, pembelajar BIPA perlu memasukkan muatan lokal ke dalam bahan ajar
BIPA.  BIPA tidak  hanya  menitikberatkan  pada  pengajaran  bahasa  tetapi  juga
budaya. Maka, materi BIPA harus memerhatikan kebutuhan pemelajar.

Diskusi/Tanya Jawab
-
Isu Utama/Isu Penting dalam Diskusi

Pembelajaran BIPA melalui media audiovisual

Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (KIPBIPA) XI
161


