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ABSTRAK

Penelitian ini merupakan satu bagian dari rangkaian penelitian pengembangan
materi pelafalan BIPA yang dilakukan pada tahun 2017. Adapun fokus pembahasan
meliputi hasil kaji studi dokumentasi buku teks BIPA yang diterbitkan oleh Badan
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Republik Indonesia pada tahun 2006, 2015,
dan 2016. Sebagai bahan ajar BIPA, ada aspek yang belum tersentuh dalam beberapa
buku teks tersebut, salah satunya yaitu materi pelafalan. Padahal, pelafalan adalah
salah satu aspek penting dalam pembelajaran bahasa kedua maupun bahasa asing.
Akibatnya, pemelajar BIPA menghadapi kesulitan dalam mengembangkan
kemampuan pelafalan bahasa Indonesianya, misalnya melafalkan kata ‘angin’ dengan
lafal [aŋgiŋ] atau [anjiŋ], kata ‘air’ dengan lafal [er] atau [ear], dan kata-kata lainnya
yang mendapat proses afiksasi. Bentuk-bentuk kesalahan pelafalan bahasa Indonesia
yang terjadi ini dilatarbelakangi oleh ketidaktahuan pemelajar BIPA terhadap konsep
bunyi huruf dan kata dalam bahasa Indonesia sehingga konsep pelafalan bahasa ibu
atau bahasa asing pertama yang sudah dimiliki oleh pemelajar BIPA akan
diaplikasikan ke dalam pelafalan kosakata bahasa Indonesia. Untuk mendalami faktor
penyebab terjadinya kesalahan pelafalan ini, penelitian difokuskan pada tahap define
dari serangkaian prosedur 4-D dalam metode penelitian dan pengembangan (R & D).
Hasil kajian ini dapat dimanfaatkan sebagai landasan pengembangan materi pelafalan
BIPA tingkat dasar, baik terkait dengan metode penyampaiannya maupun media yang
diperlukannya. Dengan demikian, kesalahan pelafalan dapat diminimalisasi.

Kata kunci: pelafalan BIPA, buku teks BIPA

PENDAHULUAN

Pengajaran BIPA tengah berkembang lebih luas daripada masa-masa sebelumnya.

Pengajaran BIPA di luar negeri telah menjangkau lebih banyak negara dan pengajaran

di dalam negeri juga tidak kekurangan peminatnya sehingga kebutuhan dan urgensi

akan bahan ajar BIPA yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan kaidah bahasa

Indonesia semakin tinggi. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (sekarang

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan) sebagai lembaga pemerintah telah

menerbitkan beberapa buku teks BIPA, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat mahir.

Namun, di antara materi kebahasaan yang diperlukan dalam sebuah bahan ajar, materi
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pelafalan belum banyak tersentuh sehingga menyisakan banyak hal untuk dikaji dan

diteliti. Padahal, pelafalan adalah salah satu aspek penting dalam kemahiran

berbahasa seseorang (Pimsleur, 2013, hlm. 20). Terbatasnya kajian mengenai

pelafalan dalam pembelajaran bahasa kedua maupun bahasa asing ini menjadi salah

satu indikator bahwa area ini belum mendapat prioritas dalam bidang penelitian

maupun pembelajaran (Angelovska dalam Derwing, 2014, hlm. 195). Dengan

demikian, dapat dikatakan bahwa kajian dan penelitian mengenai pelafalan bahasa

Indonesia, khususnya Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), sangat

diperlukan.

Adapun beberapa permasalahan yang muncul terkait dengan pelafalan bahasa

Indonesia bagi penutur asing di antaranya yaitu terjadinya kesalahan bunyi huruf pada

kata, baik pada tataran kata dasar maupun kata turunan. Contohnya yaitu kata ‘air’

terlafalkan [ear] atau [er], kata ‘Gunung Ijen’ terlafalkan [gunuŋ aijen], kata ‘maaf’

terlafalkan [maf], kata ‘angin’ terlafalkan [aŋgin], [aŋgiŋ], atau bahkan [anjiŋ], kata

‘nyanyi’ terlafalkan [yanyi] atau [yañi], dan lain-lain. Selain itu, pemelajar BIPA juga

mendapati kesulitan dalam melafalkan nama-nama, baik nama orang maupun nama

tempat atau nama kota. Padahal, jika pemelajar BIPA mengetahui konsep pelafalan

dalam bahasa Indonesia, kesalahan pelafalan dapat diminimalisasi, bahkan pemelajar

BIPA dapat merekognisi pelafalan standar kata tersebut.

Pelafalan memegang peranan penting dalam menunjang keterampilan berbahasa

asing seseorang, khususnya berkaitan dengan keterampilan berbicara. Secara umum,

keterampilan berbicara adalah target dasar yang ingin dicapai oleh setiap pemelajar

bahasa kedua maupun bahasa asing. Stanculea (2015) dalam Journal Plus Education

mengatakan bahwa seseorang yang memiliki pelafalan yang benar akan lebih mudah

dipahami maksudnya daripada orang yang memiliki kemampuan tata bahasa yang

baik, tetapi kemampuan pelafalannya kurang baik. Berdasarkan pendapat tersebut,

dapat dikatakan bahwa kemampuan melafalkan bunyi kata dengan benar ini lebih

penting daripada aspek kebahasaan lainnya dan seharusnya konsep pelafalan ini sudah

dipahami oleh pemelajar BIPA sebelum mulai mempelajari aspek kebahasaan lainnya.

Namun, dalam buku teks BIPA sendiri materi pelafalan ini tidak banyak dibahas

sehingga menjadi wajar apabila tidak ada penekanan pengajaran pelafalan dalam

BIPA. Oleh karena itu, analisis ketersediaan materi pelafalan dalam beberapa buku

BIPA yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menjadi
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langkah pertama dalam mengatasi kebutuhan materi pelafalan dan fenomena

kesalahan pelafalan bahasa Indonesia oleh pemelajar BIPA.

PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan

metode penelitian pengembangan model 4-D (define, design, develop, disseminate).

Namun, pembahasan kali ini hanya memfokuskan penelitian pada bagian

define.Tujuannya adalah untuk mengetahui profil pelafalan dan ketepatgunaan materi

pelafalan dalam buku teks BIPA tingkat dasar yang diterbitkan oleh Badan

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Instrumen yang digunakan adalah

dokumentasi hasil analisis buku teks BIPA tingkat dasar. Adapun buku teks yang

dianalisis yaitu Lentera Indonesia 1 (2006), Sahabatku Indonesia 1A (2016), dan

Sahabatku Indonesia untuk Anak-anak Sekolah A1 (2016).

Buku teks BIPA sebagai salah satu sumber belajar yang otentik memegang

peranan penting dalam proses pengajaran BIPA. Buku teks dapat membantu

pemelajar maupun pengajar dalam mempelajari semua hal yang berkaitan dengan

bahasa dan budaya Indonesia, tidak terkecuali pelafalan dalam bahasa Indonesia.

Namun, kajian dan pembahasan pelafalan dalam buku-buku teks BIPA tersebut belum

memadai. Dengan kata lain, materi pelafalan ini masih harus dikembangkan lebih

lanjut agar kebutuhan akan pembelajaran pelafalan tercukupi dan materi yang

disediakan sesuai dengan kaidah pelafalan bahasa Indonesia. Berikut ini adalah hasil

kajian terhadap 3 buku teks BIPA yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan

Pembinaan Bahasa.

1. Lentera Indonesia 1

Lentera Indonesia 1 adalah buku teks BIPA yang diterbitkan oleh Badan Bahasa

pada tahun 2006. Materi pelafalan yang tercantum dalam buku ini disampaikan

dengan cara melakukan pendekatan setiap bunyi huruf dalam bahasa Indonesia

dengan bunyi huruf dalam bahasa Inggris, contohnya yaitu huruf c dalam bahasa

Indonesia dilafalkan menyerupai bunyi huruf c dalam bahasa Inggris pada kata church,

tetapi tidak dihembuskan. Contoh lainnya yaitu huruf g dalam bahasa Indonesia

dilafalkan seperti huruf g pada kata good dalam bahasa Inggris, tetapi dilafalkan

sebagai [k] jika terletak di akhir kata, misalnya pada kata gudeg dilafalkan dengan

[gudək]. Pendekatan seperti ini memiliki kekurangan dan kelebihannya tersendiri.
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Kelebihannya adalah secara langsung dapat membantu proses belajar pelafalan

pemelajar BIPA yang berlatar belakang sebagai penutur bahasa Inggris. Namun, tidak

semua pemelajar BIPA berlatar belakang sebagai penutur bahasa Inggris dan memiliki

kemampuan bahasa Inggris sama dengan pemelajar BIPA berlatar belakang sebagai

penutur bahasa Inggris. Artinya, pendekatan seperti ini tidak membantu pemelajar

BIPA untuk memahami dan mengembangkan kemampuan pelafalan bahasa

Indonesianya.

2. Sahabatku Indonesia Tingkat A1

Buku ini diterbitkan oleh Badan Bahasa pada tahun 2016. Dalam buku teks

“Sahabatku Indonesia Tingkat A1” ini tidak ada pengenalan bunyi huruf, diftong, dan

klaster bahasa Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam buku teks ini adalah

pendekatan berbasis teks sehingga semua materi ajar disampaikan melalui teks.

Pembelajaran pelafalan dalam buku ini diintegrasikan dengan pembelajaran

menyimak dan berbicara. Pengintegrasian keterampilan seperti ini tentunya memiliki

kekurangan dan kelebihannya tersendiri. Kelebihan dari pengintegrasian keterampilan

berbicara, keterampilan menyimak, dan pelafalan ini adalah membuat pemelajar

BIPA memiliki gaya bahasa yang menyerupai orang Indonesia. Sementara itu,

kelemahannya adalah ketika pemelajar dihadapkan dengan kosakata baru yang belum

pernah ditemui atau didengar sebelumnya, ia akan kebingungan dalam melafalkan

kosakata tersebut karena tidak memiliki pengetahuan dasar mengenai konsep

pelafalan dalam bahasa Indonesia.

Pengintegrasian keterampilan berbicara, keterampilan menyimak, dan pelafalan

ini disajikan dalam bentuk tema-tema di tiap babnya. Adapun materi di bab pertama

yaitu meliputi perkenalan diri, memperkenalkan orang lain, meminta informasi terkait

identitas orang lain, memperkenalkan keluarga, dan sebagainya. Namun sayangnya

tidak ada materi khusus pengenalan konsep bunyi huruf dalam bahasa Indonesia pada

buku ini. Dengan kata lain, buku ini tidak dapat digunakan secara mandiri oleh

pemelajar BIPA. Pemelajar BIPA memerlukan guru atau penutur jati bahasa

Indonesia sebagai model dalam pelafalan kosakata bahasa Indonesia yang digunakan

dalam teks-teks di buku ini.

3. Sahabatku Indonesia untuk Anak Sekolah Tingkat A1

Perbedaan buku ini dengan buku seri “Sahabatku Indonesia” yang sebelumnya

adalah sasaran penggunanya. Buku seri “Sahabatku Indonesia” yang sebelumnya
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lebih ditujukan kepada pemelajar umum, sedangkan buku seri “Sahabatku Indonesia

untuk Anak Sekolah” ini lebih ditujukan kepada pemelajar BIPA usia anak sekolah.

Di dalam buku yang diterbitkan oleh Badan Bahasa pada tahun 2016 ini terdapat

materi pelafalan bahasa Indonesia. Akan tetapi, bentuk materi pelafalan yang terdapat

dalam buku berupa pengenalan huruf dan nama huruf dalam bahasa Indonesia.

Pengenalan huruf dan nama huruf saja tidak cukup sebagai dasar pengenalan

pelafalan dalam bahasa Indonesia. Selain itu, tidak adanya contoh cara melafalkan

huruf dalam bahasa Indonesia ini membuat pemelajar BIPA tidak dapat

memanfaatkan buku teks ini dalam kegiatan belajar mandiri, khususnya terkait

dengan pembelajaran pelafalan. Sebaiknya perlu ada contoh pelafalan huruf-huruf

tersebut dalam bentuk rekaman audio maupun remakan audio visual. Dengan kata lain,

materi pelafalan yang terdapat dalam buku ini masih perlu dikembangkan.

Simpulan dari kajian ketiga buku BIPA tersebut adalah perlu adanya

pengembangan lebih lanjut mengenai materi pelafalan bahasa Indonesia dan cara

penyampaian beserta media yang digunakannya. Pembelajaran pelafalan dengan

menggunakan pendekatan bunyi huruf bahasa Inggris belum sepenuhnya membantu

pemelajar BIPA, terlebih pemelajar BIPA yang bukan berlatar belakang sebagai

penutur jati bahasa Inggris. Selain itu, materi pelafalan yang disediakan di buku-buku

tersebut tidak disertai dengan media penyampaiannya, misalnya media audio atau

audio visual sebagai contoh pelafalan bahasa Indonesia bagi pemelajar BIPA. Hal ini

penting untuk diperhatikan mengingat salah satu kelebihan pelafalan kosakata bahasa

Indonesia adalah dilafalkan sesuai dengan bunyi setiap huruf, diftong, dan klasternya.

Dengan menyediakan contoh pelafalan melalui media audio atau audio visual, baik

pemelajar BIPA maupun pengajar BIPA non- Indonesia, keduanya akan mendapat

kemudahan dalam mengembangkan kemampuan berbahasa Indonesianya, khususnya

pelafalan dan kaitannya dengan keterampilan berbicara.

KESIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa ketersediaan materi pelafalan bahasa

Indonesia dalam buku teks BIPA belum dapat memfasilitasi pemelajar BIPA dalam

mengembangkan kemampuan pelafalannya. Selain itu, hasil analisis menunjukkan

bahwa materi pelafalan yang ada pun masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Materi

yang disediakan dalam beberapa buku teks BIPA hanya mengenalkan huruf dan nama
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hurufnya saja, tidak disertai dengan contoh dan/atau cara melafalkannya, baik secara

tertulis dengan menggunakan lambang fonetis maupun dengan cara direkam

menggunakan media perekam.

Terkait dengan metode penyampaian dan pengajaran pelafalan bahasa Indonesia,

ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Jika cara penyampaian dan pengajaran

pelafalannya menggunakan lambang fonetis, ada kemungkinan tidak semua pemelajar

BIPA dapat memahaminya, khususnya mereka yang tidak memiliki latar belakang

atau pengalaman linguistik. Akan tetapi, lambang fonetis ini dapat membantu guru

dalam mempraktikkan bunyi pelafalan kosakata bahasa Indonesia. Artinya,

penggunaan lambang fonetis saja tidak cukup karena hanya dapat dimengerti oleh

kalangan tertentu, perlu adanya media tambahan yang dapat membantu pemelajar

BIPA mengembangkan pemahaman dan kemampuan pelafalan bahasa Indonesianya.

Untuk memfasilitasi pemelajar BIPA mengembangkan kemampuan pelafalannya,

perlu adanya sebuah media yang dapat menjembatani antara pengajar BIPA sebagai

penutur jati dengan pemelajar BIPA. Media yang dimaksud dapat berupa video

tutorial maupun bentuk lainnya. Namun, perlu adanya pertimbangan beberapa hal

yang berkaitan dengan heterogenitas latar belakang pemelajar BIPA.

Pemanfaatan video sebagai media pembelajaran pelafalan sangat disarankan,

khususnya untuk pemelajar BIPA yang mempelajari bahasa Indonesia di negara

masing-masing. Alasannya, video dapat memunculkan sifat-sifat yang nyata dalam

proses pembelajaran sehingga pemelajar BIPA dapat melakukan pengamatan yang

baik karena tidak hanya melibatkan indera pendengaran, tetapi juga indera

penglihatan (Heinich, Molenda, dan Russel (1993, hlm. 202) dalam Rusman, dkk.,

2015, hlm. 220-221). Hal lain yang dapat diantisipasi dengan penggunaan media

video ini adalah meminimalisasi kebiasaan pemelajar BIPA yang membawa

kebiasaan pelafalan bahasa ibunya ke dalam bahasa asing yang dipelajarinya. Kelly

(2015, hlm. 4) menyatakan bahwa walaupun alat produksi suara yang digunakan

setiap orang sama, tetapi faktor kebiasaan pelafalan fonem dalam bahasa ibu akan

memengaruhi pelafalan dalam bahasa asing. Artinya, penggunaan media video

sebagai media pembelajaran pelafalan ini dapat dianggap tepat untuk mengatasi atau

meminimalisasi masalah-masalah tersebut. Dengan demikian, pemelajar BIPA dapat

memahami konsep pelafalan dalam bahasa Indonesia dan dapat melafalkan kata
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apapun dalam bahasa Indonesia dengan benar atau setidaknya mendekati cara

pelafalan orang Indonesia.

Sementara itu, penyampaian konsep pelafalan bahasa Indonesia di ruang kelas

dapat dilakukan setidaknya 10-15 menit di pertemuan awal kelas BIPA tingkat dasar.

Selanjutnya, materi pelafalan berkembang ke tahap pelafalan kata yang mengandung

unsur kluster atau gugus konsonan, diftong, hingga penekanan unsur-unsur

suprasegmental. Artinya, materi pelafalan tidak hanya membahas bunyi huruf seperti

[a], [be], [ce], [de], [e], [ef], dan seterusnya, tetapi juga membahas bunyi-bunyi lain

seperti pelafalan diftong, kluster, dan lain-lain, termasuk membahas pelafalan yang

digunakan atau berlaku di masyarakat Indonesia. Hal ini dianggap penting karena

dalam banyak situasi masyarakat Indonesia sendiri memiliki kebiasaan pelafalan yang

berbeda-beda karena adanya dialek dan idiolek. Dengan adanya sesi khusus pelafalan

dalam pembelajaran-pembelajaran BIPA di kelas maupaun dalam pembelajaran

daring, pemelajar BIPA dapat mengetahui konsep dasar pelafalan bahasa Indonesia

dan mengembangkan kemampuan pelafalannya berdasarkan konsep tersebut.
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LAPORAN CATATAN PERSIDANGAN KIPBIPA XI
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 7—9 Agustus
2019

Hari, Tanggal : 8 Agustus 2019
Pukul : 8.10
Penyaji Makalah: Robita Eka Annisa (UPI)
Judul Makalah : Analisis Profil Materi Pelafalan pada Buku Teks BIPA: Langkah
Awal Penelitian Pengembangan Materi
Pemandu : Sugihastuti
Pencatat : Titis Ary Laksanti

Catatan Penyajian:
Ada kesulitan pelafalan kata-kata bahasa Indonesia yang bersilabe panjang bagi para
penutur asing. Pelafalan adalah hal-hal yang penting dalam pengajaran BIPA di
samping tata bahasa.
Sudah ada pelajaran pelafalan pada buku-buku ajar BIPA sebelumnya, namun
seluruhnya perlu pemutakhiran. Media video berguna secara audio dan visual untuk
belajar bahasa Indonesia.

Diskusi/Tanya Jawab
Penanya 1
Nama : Ida Bagus Bali (tidak menyebutkan nama)
Instansi : Universitas Udayana
Pertanyaan: (1) Bagaimana menjelaskan faktor budaya dan realitas di Indonesia?

Karena banyak orang asing menanyakan realitas dalam budaya
Indonesia? (untuk presenter 1)

(2) Bagaimana menjelaskan pelafalan bahasa Indonesia yang berbeda-beda
dan seringkali tidak sama? (untuk presenter 2)

(3) Untuk BIPA akademik, level A1 dan A2 harus dilewati karena sudah
akademik (untuk presenter 3)

Tanggapan:
(presenter 1) hal itu adalah kondisi normal. Kita bias memberi contoh-contoh yang

juga dikenal oleh masyarakat umum, misalnya penjelasan mengenai
berita di media sosial tentang pengurangan sampah plastik karena itu
adalah masalah dunia.

(presenter 2) Pelafalan adalah masalah yang sangat luas. 15 menit cukup untuk
pembelajaran pelafalan. Orang Indonesia memiliki pelafalan yang
beragam karena banyaknya idiolek dan dialek. Sebagai pengajar,
hendaknya tidak memunculkan aksen kedaerahan Anda karena sebagai
pengajar harus menunjukkan hal yang netral. Tetapi, netral juga
merupakan hal yang masih problematis.
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(presenter 3) waktu akan habis jika mengulangi bahasa Indonesia dari awal. Ketika
masuk ke universitas, perlu ada persiapan BIPA akademik.

(presenter 3) apresiasi itu penting, tetapi yang lebih penting adalah praktik.

Penanya 2
Nama : Candra
Instansi : ...
Pertanyaan:
Praktik mengajarkan hal-hal yang kontekstual sangat diperlukan. Konteks budaya
Indonesia seringkali mengalami gegar budaya. Pelafalan bahasa Indonesia seringkali
tidak konsisten sehingga banyak pembelajar yang kritis.

Tanggapan:
(presenter 1) dijelaskan mengenai konsep budaya, yang bisa dilakukan dan tidak

wajib untuk dilakukan.
(presenter 2) Orang Indonesia memiliki pelafalan yang beragam karena banyaknya

idiolek dan dialek. Sebagai pengajar, hendaknya tidak memunculkan
aksen kedaerahan Anda karena sebagai pengajar harus menunjukkan hal
yang netral. Tetapi, netral juga merupakan hal yang masih problematis.

Penanya 3
Nama : Rina
Instansi : Wisma Bahasa
Pertanyaan:
Di wisma bahasa, beberapa kali ada murid SD, SMP, dan SMA. Kurikulum atau SKL

yang
distandarkan oleh pemerintah Australia untuk pembelajar BIPA bagaimana?
Apakah ada masalah lain selain mengajarkan hal-hal kontekstual?
Tanggapan: (presenter 1) di Australia ada kurikulum tersendiri dengan metode

praktis.
Pelafalan penting karena bahasa Indonesia adalah bahasa kedua di sana.

Penanya 4
Nama : Idawati Darim
Instansi : Universitas Negeri Makassar
Pertanyaan:
Idiolek dan dialek dalam bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam hal

pelafalan.
Bagaimana membedakannya?
Apabila ada kendala dan masalah saat mengajarkan BIPA, apakah tidak

memungkinkan dapat
menyerempet cabang ilmu bahasa Indonesia yang lain?
Dalam kegiatan seminar, apakah tidak memungkinkan memberikan gelar?
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Tanggapan: (presenter 1) bisa.

Penanya 5
Nama : Elsa
Instansi : FIB UGM
Pertanyaan: Bagaimana penerapan praktis yang sudah dilakukan untuk mengajarkan

pelafalan? Dan butuh waktu berapa lama untuk mengajarkan pelafalan?
(untuk presenter 2)

Tanggapan: Pelafalan adalah masalah yang sangat luas. 15 menit cukup untuk
pembelajaran pelafalan.

Isu Utama/Isu Penting dalam Diskusi
Bahan ajar merupakan komponen penting dalam pembelajaran BIPA
Pengembangan materi BIPA sangat diperlukan.


