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Abstrak

Pengajaran Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA) merupakan salah
satu cara untuk memperkenalkan Indonesia dan budayanya di mata dunia. Hal ini
disambut baik oleh negara-negara penyelenggara BIPA, salah satunya adalah Jerman.
Dalam pengajaran BIPA dimungkinkan menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa
pengantar. Makalah ini membahas cara mengembangkan aplikasi berbasis web yang
bernama Bilik Bahasa dalam pengajaran BIPA untuk penutur bahasa Jerman.
Aplikasi ini memanfaatkan data raya dan juga Moodle sebagai Learning Management
System (LMS) . Beberapa fitur di dalamnya diharapkan dapat memperkaya media dan
bahan ajar dalam pengajaran BIPA yang memanfaatkan teknologi.

Kata kunci: Aplikasi Bilik Bahasa, BIPA, Penutur Jerman

A. Latar Belakang

Saat ini Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia melalui Badan

Pengembangan dan Perbukuan sedang mempromosikan pengajaran Bahasa Indonesia

Bagi Penutur Asing (BIPA). Tujuan pengajaran BIPA adalah memperkenalkan

Indonesia kepada masyarakat internasional, hal ini disambut baik oleh masyarakat

internasional, tercatat terdapat 45 negara dan 174 tempat pelaksanaan pembelajaran

BIPA yang tersebar di negara tersebut. Berdasarkan data Badan Bahasa (2017)

pengajaran BIPA menggunakan rujukan kurikulum Common European Framework

of References (CEFR) yang terbagi dalam beberapa jenjang A1 dan A2 (tingkat

dasar), B1 dan B2 ( tingkat madya ), dan tingkat C1 dan C2 ( tingkat mahir ).

Berdasarkan data Badan Bahasa (2017:1), pengajaran Bahasa Indonesia Bagi

Penutur Asing diselenggarakan di 14 universitas maupun politeknik, dan juga
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diselenggarakan di beberapa pusat bahasa. menurut Foerster (2017:2) pengajaran

BIPA di Universitas Bonn disambut baik oleh mahasiswanya, terbukti dari jumlah

pendaftar yang melebihi dari daya tampung kelasnya. Namun didapati bahwa

pengajaran BIPA di Jerman tidak adanya kurikulum dan silabus yang standar,

terbatasnya sumber materi dan bahan ajar, dan kurangnya jumlah pengajar BIPA

(Paulina 2016). Menurut Foerster(2017:4))pengajaran BIPA di Universitas Bonn

menggunakan buku Bahasa Indonesia Jilid Satu dari Yohanes Johns sebagai bahan

ajar utama. Buku tersebut ditulis menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa

pengantar. Bahasa pengantar yang digunakan dalam pengajaran BIPA adalah bahasa

Jerman untuk menerangkan struktur bahasa Indonesia agar lebih jelas.

Saat ini perkembangan teknologi berkembang dengan pesat, kehidupan manusia

saat ini tidak bisa lepas dari dunia digital, dunia memperoleh informasi dengan

interkonektivitas yang begitu cepat. Manusia selalu menggunakan internet dalam

kehidupannya melalui gawai yang tidak pernah lepas dari genggamannya. Seperti

penggunaan sosial media yang menghasilkan informasi tentang kegiatan kita,

misalnya lokasi, foto, video yang diunggah dan diproduksi setiap saat. Informasi

inilah yang disebut dengan data tentang diri kita. Karena penggunaan sosial media

dan internet yang dilakukan secara terus menerus, maka data tersebut akan bertambah

banyak, fenomena ini mengarah pada terminologi data raya. Secara umum, data raya

adalah sekumpulan data yang berukuran sangat besar (volume), sangat cepat

berubah/bertumbuh (velocity), hadir dalam berbagai macam format (variety), serta

memiliki nilai tertentu, dengan catatan jika berasal dari sumber yang akurat

(European Parliamentary Research Service, 2015:6). Data yang diproduksi, lalu

direkam dan dikumpulkan dalam suatu server yang sangat besar. Data tersebut dapat

dianalisis untuk mengetahui pola atau dan perbuatan yang biasa dilakukan oleh

manusia ataupun objek lain (Toba, 2016:1).

Melihat perkembangan teknologi yang terus berkembang dan juga antusiasme

peminat pengajaran BIPA di Jerman, makalah ini akan memberikan sebuah gagasan

berupa aplikasi berbasis web Bilik Bahasa yang memanfaatkan data raya dalam
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pengajaran BIPA untuk pembelajar penutur bahasa Jerman yang berguna untuk

memperkaya media pembelajaran BIPA untuk penutur bahasa Jerman.

B. Deskripsi Teoretis

1. Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA)

BIPA merupakan salah satu program pelatihan yang diperlukan dalam rangka

peningkatkan fungsi bahasa negara sebagai bahasa internasional dan pemenuhan

kebutuhan tenaga kerja asing akan program pelatihan bahasa Indonesia (Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan 2017). Sedangkan menurut Ningrum (2017:727)

Pengajaran BIPA adalah pembelajaran bahasa Indonesia yang diperuntukan untuk

orang asing, pembelajaran BIPA menjadikan orang asing mampu dan menguasai

Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa asing dipelajari sebagai bahasa

komunikasi ketika penutur asing tinggal atau mengunjungi Indonesia untuk

melaksanakan kepentingannya. Pada hakikatnya penutur asing yang mempelajari

bahasa Indonesia sebagai bahasa asing memiliki tujuan yang bervariasi.seperti untuk

percakapan sehari-hari dan kepentingan pariwisata (setara dengan level A1-A2),

bekerja (setara dengan level B1-B2), ataupun melanjutkan pendidikan ( setara dengan

level C1-C2).

2. Bahasa Ibu Sebagai Pengantar Pengajaran Bahasa Asing

Menurut Valentina (2015:11) pada pengajaran bahasa asing tingkat awal,

pengajar sangat sering menggunakan bahasa ibu. Mereka menjelaskan makna kata-

kata bahasa asing dengan menerjemahkannya ke bahasa ibu mereka atau dengan

menghubungkannya dengan gambar atau objek yang sesuai. Secara perlahan peserta

didik akan memiliki keterampilan bahasa yang cukup. Penggunaan bahasa ibu dalam

pengajaran bahasa asing dapat membantu pengajar untuk memastikan apakah peserta

didik sudah benar-benar mengerti dengan materi yang di berikan. Untuk peserta didik

yang memiliki kesulitan dalam belajar, pengantar dalam bahasa ibu sangat

dibutuhkan untuk membantu proses pembelajaran.
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Menurut Arifin(2016:109) dalam mengajarkan bahasa Indonesia di tingkat

pemula, seorang pengajar harus berusaha banyak bicara tentang bahasa kedua ( dalam

hal ini adalah bahasa Indonesia) dalam bahasa ibu peserta didik ( dalam hal ini adalah

bahasa Jerman), dan materi yang diberikan harus menggunakan bahasa sederhana dan

tidak memaksakan selalu menggunakan bahasa kedua. Karena ketika pengajar selalu

menggunakan bahasa kedua (bahasa Indonesia), peserta didik belum mampu untuk

berkomunikasi dengan pengajar, karena peserta didik belum dapat berbahasa

Indonesia dengan baik dan benar.

3. Moodle Sebagai Learning Management System

Moodle merupakan aplikasi berbasis web yang memberikan layanan

pembelajaran online. Pada Moodle ini terdapat pengguna sebagai pengajar, pengguna

sebagai murid dan tentu saja ada materi pelajaran yang diajarkan. Pada Moodle,

terdapat mode kursus. Pada mode kursus ini pengajar akan menambahkan resources

dan acitivities untuk diselesaikan murid-muridnya. Course ini dapat berupa halaman

yang dapat didownload, atau proses interaktif yang cukup rumit. (ProWeb Indonesia,

2017).

Moodle merupakan LMS terbesar di dunia dengan status open source yang

memudahkan pengajar maupun peserta didik dalam menggunakannya, Moodle

digunakan di 211 negara di dunia dengan 3,5 juta kursus/pelajaran daan terdapat

sekitar 1,2 juta pengajar aktif yang menggunakan Moodle. Moodle memiliki banyak

sekali keuntungan yaitu, bersifat gratis dan dapat digunakan untuk siapapun. Moodle

sangat mudah diinstal dan juga dioperasikan. Moodle dapat dimodifikasi dengan

sesuai keperluan. Terdapat komunitas Moodle, dan sering diadakannya pelatihan

maupun konfrensi pengguna Moodle di Jerman. Selain itu tim teknis Moodle yang

tersedia setiap saat, menangani masalah yang terjadi dalam pengoperasian Moodle.

(Wiegrefe, 2011:13)

C. Pembahasan

1. Pemanfaatan Data Raya dalam pembelajaran
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Data raya merupakan data atau informasi yang jumlahnya cukup besar dan memiliki 3

karakteristik yaitu ukuran yang besar, kecepatan informasi dan data yang bervariasi. Data

yang masuk dapat dianalisis melalui aplikasi ataupun server yang menyediakan big data

analytic, data yang masuk dapat dianalisis jenisnya, bentuknya, pola yang dibuat, jumlah data,

informasi yang terdapat dalam data, dan masih banyak lagi.

Dalam hal ini data raya analisis juga memberikan peluang sebagai penunjang pendidikan,

terutama dalam pengajaran. Melalui analisis daya raya pengajar dapat menganalisis waktu

yang dibutuhkan di proses pembelajaran kelas, sehingga pengajar tidak perlu menunggu lama

untuk menunggu anak peserta didiknya dalam mengerjakan latihan, pengajar akan

mendapatkan informasi secara langsung ketika peserta didik sudah selesai mengerjakan

latihannya. Hal ini dirasa dapat mengefisiensi waktu yang dibutuhkan pengajar. Keuntungan

lainnya adalah perkembangan peserta didik secara langsung melalui tugas dapat dianalisis,

pengajar bisa langsung mendapatkan informasi secara langsung mengenai perkembangan

peserta didik.

Gambar 3.1 Ilustrasi Pemanfaatan Data Raya dalam Pendidikan
Sumber: Kikan Education

Dalam pemanfaatan data raya dalam pendidikan ini dibutuhkannya portal penghasil

data seperti E-Learning atau media pembelajaran interaktif. Ketika pengajar memberikan

tugas latihan di portal pembelajaran tersebut, pengajar dapat menganalisis secara langung;

bagaimana peserta didik mengerjakan tugasnya, berapa waktu yang dibutuhkan, kesalahan
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yang diperbuat, pola pengerjaan tugas, kendala yang terjadi dalam pengerjaan tugas dan hasil

bisa didapatkan secara langsung, berikut merupakan ilustrasi pemanfaatan data raya pada

proses pembelajaran.

2. Pengembangan Aplikasi Bilik Bahasa

Pengembangan aplikasi Bilik Bahasa dilakukan dengan membuat aplikasi ini, uji

coba, dan pengimplementasian dalam kelas. Aplikasi ini merupakan portal media

pembelajaran interaktif yang memanfaatkan Moodle sebagai Learning Management System..

Dalam aplikasi ini terdapat bahan ajar resmi yang telah dikeluarkan oleh Badan Bahasa dan

terdapat materi penunjang yang telah disusun sesuai kebutuhan dengan menggunakan bahasa

Jerman sebagai bahasa pengantarnya.

Kelebihan aplikasi ini adalah pengajar bisa mendapatkan informasi secara langsung

(realtime) mengenai tugas-tugas yang dikerjakan oleh peserta didik, dan dapat menganalisis

perkembangan peserta didik secara langsung dan menyeluruh, selain itu aplikasi ini dapat

menganalisis waktu yang dibutuhkan di proses pembelajaran kelas. Fitur yang diberikan

dalam aplikasi ini sangat lengkap, dilengkapi dengan fitur chating, forum, kuis, materi,

umpan balik, data/media, glosar dan bahan ajar.

Dalam pengembangan Aplikasi ini terbagi dalam beberapa tahap, yaitu persiapan,

pembuatan aplikasi, pembuatan konten, dan juga uji coba terbatas.

2.1 Persiapan

Persiapan dilakukan melalui analisis permasalahan yang ada, melalui

pengumpulan literatur, dan pengumpulan informasi mengenai hal yang dibutuhkan

untuk pembuatan aplikasi berbasis web Bilik Bahasa ini. Analisis permasalahan yang

didapatkan sudah dijabarkan dalam latar belakang makalah ini. Sedangkan untuk

hasil pengumpulan informasi mengenai hal yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi

ini akan dijabarkan di bawah ini:

1. Dibutuhkannya pembuatan akun Moodle yang berfungsi sebagai Learning

Management System (LMS)
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2. Dibutuhkannya jasa web developer yang berguna untuk pemograman

aplikasi berbasis web ini melalui bahasa pemograman yang diharapkan

aplikasi ini akan berjalan dengan baik. Dalam hal ini penulis memilih jasa

yang diberikan oleh Cybercare, sebuah badan usaha mahasiswa yang

bergerak dalam bidang web developer dan juga IT.

3. Dibutuhkannya hosting yang berfungsi sebagai server utama dan

penyimpanan

4. Dibutuhkannya sewa domain internet, yang berfungsi memudahkan

pengaksesan aplikasi ini, dalam hal ini penulis memilih domain .id yang

merupakan domain khas Indonesia

5. Pengumpulan bahan ajar, dan juga review kurikulum yang berguna untuk

pencapaian hasil belajar yang sesuai

2.2 Pembuatan Aplikasi
Dalam pembuatan aplikasi ini, penulis menggunakan jasa web developer Cybercare,

yang bertanggung jawab dalam pembuatan dan juga developing pemograman aplikasi

berbasis web ini dengan prosedur dibawah ini:

1. Pembuatan akun pada laman https://Moodlecloud.com/app/en/

2. Penyewaan hosting Nano Cloud SSD kapasitas 1GB dengan server yang berlokasi di

Singapore penyewaan hosting ini berlaku selama satu tahun

https://moodlecloud.com/app/en/
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3. Penyewaan domain .id yang berlaku selama setahun

4. Ketika tahap 1-3 sudah dilakukan, selanjutnya adalah menginstal Moodle pada local host

dan server yang telah dibeli, pada tahap ini dilakukan oleh web developer, aplikasi

berbasis web ini dapat diakses melalui www.bilikbahasa.id

2.3 Pembuatan Konten

Setelah aplikasi dibuat, hal yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan pembuatan

konten yang dapat dilakukan oleh administrator, beberapa fitur yang dapat dilakukan oleh

administrator adalah, Menambah ataupun menghapus pengguna (User) , merubah tema,

pembuatan kursus, penambahan bahan ajar, kustomisasi tampilan, mengatur bahasa yang

digunakan, mengatur kursus dan mengunggah bahan ajar.

1. Untuk melakukan pembuatan kursus dan konten dapat melakukan langkah

berikut ini 1. Login sebagai administrator, dengan memasukan username dan juga

passoword yang terdaftar sebagai administrator

2. Pada halaman dashboard, dapat memilih “Tambahkan kursus baru)

3. Masukan data kursus yang akan dipelajari, waktu yang dibutuhkan dan uraian

singkat mengenai kursus yang akan dipelajari
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4. Pilihlah kegiatan yang akan dilakukan oleh peserta didik, berikut merupakan

beberapa pilihan kegiatan dalam kursus yang dapat dilakukan

Penjelasan mengenai aktivitas yang dapat dipilih:

 Assignment, dalam aktivitas ini peserta didik dapat menggunggah hasil

pekerjaannya melalui laman yang disediakan, peserta didik mengerjakan tugas

secara offline, dan menunggah pekerjaannya (dalam bentuk word, photo, excel,

pdf, video, dan voice)
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 Chat, adalah kegiatan pembelajaran dengan fokus percakapan secara tulis,

yang memungkinkan interaksi 2 arah antara pengajar dan juga peserta didik.

 Choice, memungkinkan pengajar untuk dapat melakukan survei ataupun

polling yang berguna sebagai menemukan informasi mengenai pemahaman

peserta didik tentang kursus yang diberikan.

 Database, memungkinkan peserta didik dapat mengakses bahan ajar yang

dibutuhkan

 External Tool, aktivitas peserta didik untuk dapat belajar melalui sumber

belajar dari luar (bukan dari web tersebut)

 Feedback, memungkinkan pengajar memberikan umpan balik ataupun

komentar kepada peserta didik

 Forum, merupakan sebuah kegiatan untuk berdiskusi di forum yang

disediakan mengenai tema ataupun pelajaran yang akan dibahas

 Glossary, merupakan pembelajaran mengenai kosakata ataupun glosarium, di

dalamnya terdapat ringkasan kosakata yang dipelajari

 Lesson, aktivitas pembelajaran. Dalam kegiatan ini pengajar dapat

memberikan materinya yang diunggah langsung ke web

 Quis, pada aktivitas pengajar memberikan ujian ataupun tes. Setelah peserta

didik mengerjakan ujian, hasil ujian tersebut langsung dapat terlihat.

 SCORM, adalah aktivitas untuk presentasi, peserta didik dapat

menghubungkan dengan akun Prezi ataupun powerpoint

 Wiki, aktivitas untuk mengumpulkan daftar bacaan ataupun sumber belajar

lainnya

Berbagai aktivitas tersebut dapat dipilih oleh pengajar sebelum membuat kursus.

Diharapkan melalui kegiatan tersebut pengajar dapat dengan mudah dalam proses

kegiatan pengajaran. peserta didikpun menjadi lebih mudah untuk mengerti materi

yang diberikan, karena pembelajaran pada web ini lengkap.
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D. Kesimpulan

Pengembangan Aplikasi Bilik Bahasa merupakan sebuah inovasi dalam

pengajaran BIPA untuk penutur bahasa Jerman, dengan memanfaatkan data raya dan

juga LMS berbasis Moodle. Diharapkan aplikasi ini dapat mempermudah pengajar

dan juga peserta didik dalam proses belajar mengajar BIPA. Dalam pengembangan

aplikasi Bilik Bahasa terdapat 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pembuatan aplikasi

dan pembuatan konten, dan tahap uji coba terbatas.
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