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ABSTRAK
Penelitian ini akan mendeskripsikan tantangan yang dihadapi oleh penulis

sebagai guru ketika melakukan interaksi sinkron dalam aplikasi Cakap. Cakap
merupakan salah satu platform yang menyediakan layanan kelas BIPA dalam
jaringan (daring). Dalam aplikasi ini, interaksi sinkron terjadi antara instruktur
dan pemelajar. Namun, sebagai guru, ada tantangan yang harus dihadapi ketika
melakukan interaksi sinkron e-learning ini. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Penelitian ini hanya
mendeskripsikan tantangan yang dihadapi pengajar secara faktual yang
teraktualisasi dalam aspek pelaksanaan dan permasalahan pada program
pengajaran bahasa Indonesia daring melalui aplikasi Cakap. Penelitian dilakukan
selama tiga bulan, dari bulan April hingga Juni. Tantangan yang dibahas dalam
artikel ini lebih merupakan tantangan selama kelas tatap muka. Kelas yang
dimaksud adalah kelas yang menggunakan fasilitas panggilan video dan chat
room secara bersamaan. Tantangan akan dibagi menjadi tantangan yang terkait
dengan pelafalan, penjelasan kosa kata, dan penjelasan tata bahasa.

Kata kunci: kelas bahasa, BIPA, e-learning

ABSTRACT
This study will describe the challenges faced by the author as a teacher

when performing these synchronous interactions on Cakap. Cakap is one
application that provides BIPA class services online. In this application,
synchronous interactions occur between the instructor and the participants.
However, as a teacher, there are challenges that must be faced when in this
synchronous e-learning interaction. This study uses a qualitative approach with
descriptive research design. This study only describes the challenges faced by
teachers in factual actualization in the aspects of implementation and problems in
the Indonesian language teaching program online on Cakap. The study was
conducted for three months, from April to June. The challenges discussed in this
article are more of a challenge during face-to-face classes. The class in question is
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a class using a video call and chat room facilities simultaneously. Challenges will
be divided into challenges related to the pronunciation, explanation of vocabulary,
and explanation of grammar.

Keyword: language class, BIPA, e-learning

Pendahuluan
Era Revolusi Industri 4.0 merupakan era yang melibatkan adanya teknologi

siber. Tren penggunaan teknologi siber ini tidak lepas dari penggunaan internet

yang sudah makin terasa pengaruhnya dalam kehidupan bermasyarakat saat ini.

Pengajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) juga bagian dari aspek

kehidupan yang tidak terlepas dari pengaruh teknologi ini. Sebenarnya,

pengajaran BIPA secara daring tidak dapat dikatakan baru, pembaruan teknologi

membuat adanya hal-hal yang layak untuk dibagi terkait pengajaran BIPA pada

era revolusi 4.0 ini. Salah satunya, penggunaan aplikasi pembelajaran bahasa

Cakap.com sebagai salah satu platform yang melakukan kegiatan pengajaran

bahasa BIPA secara daring.

Menurut Bernard Maar, pada revolusi 4.0, terjadi hubungan antara cara

produksi dengan koneksi web dan sistem yang dapat memvisualisasikan seluruh

rantai produksi, serta menyediakan ruang untuk membuat keputusan sendiri

(2016). Dalam kegiatan belajar mengajar, prinsip adanya ruang untuk membuat

keputusan sendiri dapat dimaknai menjadi ruang untuk murid-murid atau para

pemelajar menentukan sendiri materi dan waktu belajar mereka. Kegiatan

pengajaran pun dapat dilakukan dalam jarak yang jauh. Begitu juga dengan kelas

BIPA daring.

Salah satu media komunikasi yang digunakan dalam pengajaran jarak jauh

adalah interaksi e-learning yang sinkron, yaitu interaksi yang digunakan untuk

belajar secara real time. Interaksi ini dapat berupa video call tatap muka dengan

pengajar. Pada saat kelas tatap muka, tentu saja pengajaran jarak jauh dengan

menggunakan platform komunikasi ini berbeda dengan kelas tatap muka di

sebuah ruangan yang sama. Apa saja tantangan yang dihadapi pengajar ketika

mengajar BIPA melalui platform komunikasi dengan teknologi e-learning yang
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sinkron? Hal inilah yang akan dibahas pada makalah kali ini. Penelitian ini

bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan pengajaran BIPA

e-learning sinkron dengan cara mendeskripsikan tantangan apa saja yang dihadapi

dan cara yang dipakai pengajar untuk menghadapi tantangan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian

deskriptif. Penelitian ini hanya mendeskripsikan tantangan yang dihadapi pengajar

secara faktual yang teraktualisasi dalam aspek pelaksanaan dan permasalahan

pada program pengajaran bahasa Indonesia daring melalui apliaksi Cakap.

Penelitian dilakukan selama tiga bulan, sejak bulan April--Juni. Penulis akan

mendeskripsikan hasil pengamatan selama memberikan materi ajar dengan

menggunakan media platform komunikasi. Artinya, penulis bekerja juga sebagai

pengajar yang bertatap muka langsung dengan pemelajar ajar.

E-learning dan Pengajaran BIPA

Menurut Pardede (2012), pengajaran BIPA dengan e-learning ini sudah

muncul sejak tahun 1990-an. Artinya, e-learning dalam pengajaran BIPA ini

bukanlah hal yang baru. Namun, seiring berjalannya waktu, kemajuan teknologi

selalu membawa pembaharuan pada pengajaran BIPA.

Menurut Horton (2006), e-learning adalah pengalaman belajar yang

diciptakan dengan menggunakan teknologi informasi dan komputer. Sementara itu,

Ellis, Ginns, & Piggott (2009) mendefinisikan e-learning sebagai sebuah

teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mendukung siswa

untuk meningkatkan pemahaman dalam pembelajaran mereka. Artinya,

penggunaan media-media daring untuk menunjang kelancaran proses belajar

mengajar sudah dapat dikatakan sebagai e-learning. Pemelajar BIPA dari berbagai

negara dapat langsung belajar tanpa kendala jarak dengan kualitas dan media yang

makin berkembang. Pemelajar tidak hanya mendapat materi berupa teks saja,

tetapi juga mendapat materi berupa video atau bahkan dapat bertatap muka

langsung melalui platform komunikasi.
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Interaksi yang terjadi dalam pengajaran jarak jauh dapat dibagi menjadi

dua kelompok, interaksi e-learning yang sinkron dan asinkron. Interaksi sikron

artinya interaksi yang digunakan untuk belajar secara real time atau dapat juga

dikatakan tatap muka dengan pengajar. Sementara itu, interaksi asinkron

merupakan interaksi yang dipakai pemelajar untuk belajar kapan saja tanpa perlu

bertatap muka dengan pengajar (Er, 2009).

Dalam pengajaran BIPA, interaksi sinkron dapat berupa kelas tatap muka

langsung dengan menggunakan materi berupa teks, video, audio, dan lain-lain.

Sementara interaksi asinkron dapat berupa surel, video, audio, situs, dan lain-lain

yang dapat digunakan pemelajar atau murid secara mandiri.

Tantangan Pembelajaran BIPA dengan Interaksi Sinkron Metode E-learning
Menggunakan Aplikasi Pembelajaran Bahasa Berbasis Online

Interaksi sinkron merupakan interaksi dalam e-learning yang melibatkan

pengajar dan pemelajar dalam waktu yang bersamaan. Jarak bukanlah masalah

dalam interaksi ini karena pengajar dan pemelajar dapat menggunakan fasilitas

platform komunikasi untuk menghubungkan mereka. Salah satu platform yang

digunakan yang merupakan studi kasus dalam penelitian ini adalah Cakap.com.

Platform ini merupakan sebuah aplikasi kelas bahasa daring yang memiliki ruang

mengobrol atau chat room sendiri.

Dalam proses belajar mengajar, ada beberapa tantangan yang dihadapi

pengajar ketika bertatap muka melalui video call yang juga memanfaatkan

fasilitas ruang mengobrol atau chat room.

Tantangan dalamMenjelaskan Lafal
Materi yang digunakan merupakan materi yang sudah disusun oleh tim penyusun

materi ajar BIPA daring dari Universitas Indonesia. Materi yang diberikan

beragam, mulai dari identitas diri hingga kegiatan berlibur. Ketika memberikan

materi dasar, tantangan yang dihadapi adalah memastikan pemelajar sudah

membuka halaman yang dimaksud. Hal ini dikarenakan fasilitas yang ada hanya
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berupa pengiriman dokumen. Untuk itu, pemelajar diminta untuk mengunduh

materi terlebih dahulu ketika kelas atau sebelumnya.

Kelas tatap muka dengan aplikasi ini tidak jauh berbeda dengan kelas tatap muka

dalam ruangan yang sama. Namun, ketika berada dalam interaksi sinkron

e-learning ini, pengajar memiliki tantangan lain bagaimana cara mengajarkan atau

memperbaiki lafal pemelajar. Hal ini dikarenakan keterbatasan kualitas visualisasi

gerakan alat produksi bunyi dan keterbatasan kualitas suara yang disebabkan oleh

beberapa faktor seperti kualitas kamera atau mikrofon.

Bunyi yang biasa menjadi masalah kira-kira sama dengan kelas tatap muka

langsung dalam satu ruangan, yaitu bunyi /l/, /r/, dan /ə/ di dalam kata yang

dilakukan oleh pemelajar asal Jepang dan Korea Selatan. Bunyi /ə/ juga

dimunculkan oleh pemelajar asal Korea Selatan ketika melafalkan kata yang

ditutup dengan konsonan, seperti kata ‘harus’ dan ‘kelas’. Selain itu, tantangan

juga dihadapi pengajar saat harus memperbaiki bunyi-bunyi nasal, seperti /n/, /ŋ/,

dan /ñ/, khususnya terhadap pemelajar asal Jepang.

Tentu saja, cara memperbaiki pelafalan ini berbeda dengan kelas tatap muka

langsung dalam satu ruang yang sama. Dalam situasi interaksi tersebut, pengajar

dapat langsung memperbaiki lafal pemelajar dengan baik. Namun, dalam interaksi

sinkron e-learning ini, pengajar harus melakukan lima cara.

Pertama, pengajar mengulang lafal yang benar berkali-kali dengan

artikulasi yang jelas agar pemelajar sadar bahwa bunyi-bunyi tersebut harus

diperbaiki. Cara lain yang dilakukan pengajar adalah mengetik ejaan kata tersebut

di dalam chat room. Cara ketiga yang dapat dilakukan adalah dengan memberi

contoh pelafalannya pada kata lain, contohnya mengajarkan bunyi /ñ/ dari kata

‘menyanyi’ yang diberikan kepada pemelajar asal Jepang, dicontohkan kira-kira

seperti pelafalan /ña/, bunyi suara kucing dalam bahasa Jepang. Selain itu,

pengajar dapat juga menuliskan cara melafalkan di dalam chat room dan

memberikan gerakan tubuh, seperti menulis ‘jalan(t)’ untuk mengajarkan cara

melafalkan kata ‘jalan’ dengan tambahan penjelasan “seperti ada [t], tapi [t] tidak

dilafalkan” dengan tambahan gerakan tubuh melambaikan tangan dan jari
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mengerucut seperti menggambarkan orang sedang berbicara untuk menjelaskan

‘tidak dilafalkan’. Terakhir, jika pemelajar tidak juga memperbaiki kesalahan

tersebut, pengajar menggunakan bahasa Inggris untuk menjelaskan pelafalan yang

baik.

Kelima cara tersebut merupakan cara untuk memberi tahu pelafalan yang baik

dalam bahasa Indonesia. Kesalahan pelafalan yang tidak mengubah makna dapat

dimengerti karena faktor bahasa pertama pemelajar. Namun, kesalahan tersebut

harus benar-benar diperbaiki jika dapat mengubah makna, seperti pada kata ‘jalan’

dan ‘jalang’.

Tantangan dalamMenjelaskan Makna Kata

Berbeda dengan tantangan ketika memperbaiki pelafalan, memberikan

penjelasan makna kata merupakan tantangan tersendiri. Penjelasan makna kata

yang biasa dilakukan di kelas dengan menggunakan gerakan tubuh (gesture)

kurang dapat dilakukan dalam interaksi ini. Ruang yang terbatas menjadi salah

satu faktor yang membuat cara tersebut kurang cocok untuk dilakukan. Terlebih

lagi, penjelasan makna kata dengan metode komunikasi langsung dengan

mendeskripsikan makna kata menggunakan kata-kata yang sederhana dirasa

kurang efektif. Waktu yang dibutuhkan untuk memberikan penjelasan dengan cara

seperti itu akan membuat materi yang diberikan tidak selesai sesuai target. Dalam

beberapa kasus, cara seperti ini membuat motivasi belajar pemelajar makin

berkurang, terutama bagi pemelajar yang mengambil kelas BIPA karena tuntutan

kantor.

Cara yang digunakan pengajar sebagai solusi untuk tantangan ini adalah

ada dua, yaitu dengan menuliskan kata tersebut dalam ruang mengobrol (chat

room) dan meminta pemelajar mencari kata tersebut dalam kamus, serta

menyebutkan kata tersebut dalam bahasa Inggris. Memberikan penjelasan dalam

bahasa Inggris atau menerjemahkan kata ke dalam bahasa Inggris dilakukan

kepada pemelajar-pemelajar yang sedang mengambil kelas di tengah jam kerja
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mereka. Namun, sebelumnya, pengajar sudah memastikan bahwa pemelajar

tersebut mampu berbahasa Inggris.

Tantangan dalamMenjelaskan Tata Bahasa

Terakhir, tantangan yang dihadapi adalah ketika pengajar harus

menjelaskan tata bahasa. Untuk tantangan ini, materi ajar berperan penting dalam

memberikan solusi untuk penjelasan tata bahasa. Kemudahan yang diberikan

dalam materi ajar membuat pengajar tidak perlu memberikan penjelasan khusus

mengenai tata bahasa kepada pemelajar tingkat dasar. Pemelajar hanya perlu

memperhatikan urutan kata (lihat Gambar 1).

Pada Gambar 1, dapat kita lihat bahwa terdapat perbedaan warna antara

kalimat yang benar dengan kalimat yang salah. Penjelasan dengan menyebutkan

warna (dalam bahasa Indonesia) merupakan yang belum tentu bisa diterima oleh

pemelajar karena pada tingkatan ini pembendaharaan kosakata pemelajar masih

sangat terbatas. Untuk menghadapi tantangan ini, gerakan tubuh merupakan salah

satu solusi yang dapat dipilih. Pengajar dapat memberikan gerakan tangan

menyilang untuk menegaskan bahwa kalimat “Siapa Anda nama?” merupakan

contoh kalimat

Gambar 1: Materi ajar dengan fokus urutan kata
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yang salah. Tentu saja, hal ini tidak akan mengalami masalah, jika pengajar

menggunakan fasilitas berbagi layar (share screen) dengan pemelajar. Dengan

begitu, pengajar hanya perlu menunjuk kalimat yang dimaksud dengan

menggunakan kursor. Namun, sayangnya fasilitas tersebut belum dapat digunakan

dengan baik dalam aplikasi ini.

Selain itu, beberapa kasus pemelajar bertanya mengenai tata bahasa yang

sedang tidak menjadi fokus pada materi. Contohnya, ketika fokus materi

Pertemuan 1 Paket 2 (lihat Gambar 2) adalah ungkapan yang dapat dipakai ketika

bertanya tentang kegiatan berlibur, salah satu pemelajar menyangka bahwa kata

‘lakukan’ merupakan kata dengan akhiran -an. Untuk itu, perlu diberi penjelasan

sedikit bahwa itu bukan merupakan kata berakhiran -an, tetapi -kan. Selama

periode penelitian, terdapat satu kasus pemelajar yang sangat ingin tahu

penjelasan tersebut. Untuk masalah ini, pengajar memberikan penjelasan singkat

dalam bahasa Inggris, bahwa kata tersebut merupakan kata berakhiran -kan dan

dalam struktur kalimat pasif. Selebihnya, pengajar memberikan contoh

kalimat-kalimat pasif serupa lainnya.

Untuk memberi penjelasan singkat tentang tata bahasa yang baru

ditemukan pemelajar, dalam interaksi tatap muka kelas luring, pengajar dapat

secara langsung memberikan penjelasan di papan tulis. Namun, proses

menjelaskan makna tata bahasa dalam kelas tatap muka daring ini hanya dapat

dilakukan di dalam ruang mengobrol (chat room) saja dengan keterbatasan

karakter-karakter yang dapat digunakan. Dengan demikian, memberikan

penjelasan dalam bahasa Inggris merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan.

Tentu saja, dengan pertimbangan bahwa pemelajar merupakan orang yang mampu

berbahasa Inggris juga.

Pemberian materi ajar juga mengalami tantangan lain ketika menemukan

tanda-tanda khusus, seperti ketika menjelaskan urutan kata. Ketika pemelajar

hanya mengunduh materi dan kegiatan pengajaran tidak menggunakan fasilitas

berbagi layar (share screen), pengajar mengalami kesulitan untuk menunjuk

urutan kata . Dengan demikian, pemberian tanda khusus atau warna yang berbeda
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pada materi ajar merupakan salah satu cara yang dapat dipersiapkan untuk

meminimalkan masalah penjelasan tata bahasa. Catatan khusus yang sudah

disiapkan dengan warna berbeda dalam materi juga cara yang dapat dilakukan

untuk mengurangi masalah dalam memberikan penjelasan tata bahasa.

Gambar 2: contoh fokus ungkapan bertanya tentang kegiatan berlibur

Kesimpulan

Pada era revolusi industri 4.0 ini, kita sebagai pengajar BIPA harus

mengikuti perkembangan yang ada. Salah satunya dengan perkembangan

e-learning. Interaksi antara pengajar dan pemelajar e-learning tidak lagi hanya

berupa kelas tatap muka langsung, tetapi juga dapat dilakukan dalam jarak yang

jauh.

Secara umum, tantangan yang dihadapi pengajar dapat dikelompokkan

menjadi tiga. Pertama mengenai tantangan ketika mengajarkan lafal. Selain itu,

tantangan ketika menjelaskan makan kata, dan terakhir yaitu tantangan ketika

menjelaskan tata bahasa. Ketiga tantangan ini tentu saja sebenarnya saling

berhubungan. Ketika kita mengajarkan materi, di dalamnya termasuk lafal,

kosakata, dan tata bahasa. Tantangan tersebut dapat dihadapi dengan

menggunakan gerakan tubuh, memanfaatkan ruang mengobrol, menggunakan

artikulasi yang jelas, dan terakhir, menggunakan bahasa Inggris.
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Semua tantangan yang telah disebutkan merupakan bagian dari proses belajar

seorang pengajar pada era teknologi internet ini. Dengan bentuk interaksi yang

baru, pengajar mendapatkan tantangan baru yang nantinya pasti akan membuat

pengajaran makin baik dan materi dapat disampaikan dengan baik pula.
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Catatan Penyajian dan Isu Penting
Dalam aplikasi Cakap pengajaran pelafalan dapat dilakukan. Tantangan yang
dilakukan antara lain adalah perbedaan pelafalan. Penutur mengucapkan sesuai
dengan kaidah fonologis yang ada pada bahasa mereka. Solusi yang bisa
dilakukan adalah mengulangi dan menjelaskan dalam bahasa Inggris (opsi
terakhir). Begitu juga untuk pengajaran makna dan tata bahasa. Perlu juga
menggunakan warna/ilustrasi yang baik. Keterbatasan waktu menjadi kendala
memanfaatkan waktu dengan baik juga diperlukan.

Memaksimalkan semua media yang bisa kita pakai adalah usaha yang jauh
lebih baik

Diskusi/Tanya Jawab
Penanya 1
Nama : Antonia
Instansi : -
Pertanyaan : Selain itu, apa yang Anda tahu tentang siapa yang menciptakan,

dsb?
Tanggapan : Manajer saya lebih mengetahuinya, saya hanya mencoba

menelitinya.

Penanya 2
Nama : Andi
Instansi : Universitas Negeri Makassar.
Pertanyaan : Apakah dalam aplikasi ada penjenjangan? Apakah mengajarkan

empat keterampilan bahasa? Apakah metode pengajarannya satu
guru satu siswa?
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Tanggapan : Dalam aplikasi ada penjenjangan. Keempat keterampilan ada dalam
aplikasi melalui file pdf yang berbeda-beda. Untuk siswa, ya, sementara satu guru
satu siswa.


