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STANDARDISASI BAHAN AJAR BIPA BAGI PENUTUR ARAB

Dewi Chamidah
Dosen PBA dan Ketua BIPA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Abstrak

Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) diharapkan dapat
mendukung keberhasilan diplomasi Indonesia dalam hubungan Internasional.
Keberhasilan strategi diplomatik melalui pendekatan budaya ini dapat ditentukan
dari bahan ajar BIPA yang secara kreatif dan produktif dikembangkan oleh
lembaga BIPA. Selain bahan ajar tentang keterampilan bahasa, hal penting dari
program ini adalah pemahaman lintas budaya. Hal ini bertujuan untuk
menghindari keterkejutan budaya yang akan berdampak pada kegagalan diplomasi.
Salah satu penutur asing yang memiliki karakteristik budaya komunikasi yang
berbeda dengan Indonesia adalah penutur arab. Bahan ajar yang digunakan harus
disesuaikan dengan karakteristik penutur bahasa Arab (terutama dari Mesir dan
Arab Saudi). Dengan mengetahui karakteristik penutur bahasa Arab akan
memudahkan pengajar BIPA untuk penutur arab dalam proses belajar. Oleh
karena itu, bahan ajar harus terstandardisasi dengan mengacu pada karakteristik
penutur arab. Namun, bahan ajar yang digunakan tetap disesuaikan dengan SKL
pembelajaran BIPA dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia nomor 27 tahun 2017. Jadi, standardisasi yang dilakukan ialah
menyusun materi-materi ajar sesuai kompetensi SKL dengan mengacu pada
karakteristik komunikasi penutur Arab.

Kata kunci: Standardisasi, Bahan Ajar, BIPA, Penutur Arab

A. Pendahuluan

Bahasa dan budaya sebagai “soft power” melalui pengajaran Bahasa

Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) diharapkan akan dapat meningkatkan

keberhasilan diplomasi dan relasi Indonesia di dunia internasional. Oleh karena

itu, pengajaran BIPA sebenarnya layak dipandang sebagai bagian dari strategi

diplomasi kebudayaan. Keberhasilan strategi diplomasi melalui pendekatan

budaya tersebut ditentukan oleh bahan ajar pengajaran bahasa dan budaya

Indonesia yang diterapkan dan kultur kelembagaan yang kreatif dan produktif

yang dikembangkan oleh institusi pengajaran BIPA. Selain materi pengajaran

keterampilan berbahasa, yang juga tidak kalah pentingnya adalah materi terkait
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Pemahaman Lintas Budaya (Cross Culture Understanding), yang harus diajarkan

pada mahasiswa sejak tingkat pertama, hal ini bertujuan untuk menghindari gegar

bdaya yang berlebihan yang bisa menyebabkan gagalnya misi diplomasi yang

diemban oleh pengajar.

Bahan ajar merupakan perangkat yang paling penting untuk disiapkan

sebelum proses pembelajaran dilaksanakan. Karena bahan ajar merupakan nadi

dari sebuah sistem pembelajaran, dan pegangan atau acuan pengajar dalam

menjalankan proses pembelajaran.

B. Standardisasi Bahan Ajar BIPA

Standardisasi merupakan penentuan ukuran yang harus diikuti dalam

memproduksikan sesuatu, sedang pembuatan banyaknya macam ukuran barang

yang akan diproduksi merupakan usaha simplifikasi. Standardisasi adalah proses

pembentukan standar teknis, yang bisa menjadi standar spesifikasi, standar cara

uji, standar definisi , prosedur standar (atau praktik), dll. Istilah standarisasi

berasal dari kata standar yang berarti satuan ukuran yang dipergunakan sebagai

dasar pembanding kuantita, kualita, nilai, hasil karya yang ada. Dalam arti yang

lebih luas maka standar meliputi spesifikasi baik produk, bahan maupun proses.

Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa bahan ajar (instructional

material) adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh

peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.

Menurut National Center for Vocational Education Research Ltd ada tiga

pengertian bahan ajar yaitu: 1) merupakan informasi, alat dan teks yang

diperlukan guru/ instruktur untuk perencanaan dan penelaah inplementasi

pembelajaran; 2) segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru/

instruktur dalam kegiatan belajar mengajar di kelas; 3) seperangkat substansi

pembelajaran yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok yang utuh dari

kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam proses pembelajaran. Bahan ajar

menempati posisi yang sangat penting yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan

pembelajaran dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan.

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Technical_standard&usg=ALkJrhhu4MoTDVlhNFdMxpG_oLLz8vGcoA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Specification_%28technical_standard%29&usg=ALkJrhgRQE2S3YdM8dBPiNasfyMU3pFrrg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Test_method&usg=ALkJrhgw-tS_ob5UbNdQgpm8lQVoD2Yxeg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Test_method&usg=ALkJrhgw-tS_ob5UbNdQgpm8lQVoD2Yxeg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Definition&usg=ALkJrhj6y_K8fvCsfaXRJhyiy1dlJ-eAEQ
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Adapun jenis-jenis materi yangi dijadikan sebagai bahan ajar adalah yang

mengandung beberapa hal sebagai berikut; 1). Fakta adalah segala hal yang

berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama-nama objek, peristiwa,

lambang, nama tempat, nama orang dan lain sebagainya. Contoh: bahasa,

pembelajaran, dan lain sebagainya.; 2). Konsep adalah segala yang berwujud

pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi

definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti/isi dan sebagainya. Contoh: Kata

kerja adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan; 3). Prinsip adalah berupa hal-

hal pokok dan memiliki posisi terpenting meliputi dalil, rumus, paradigma, teori

serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat.

Contoh: Penulisan huruf pertama pada nama orang dan nama kota harus

menggunakan huruf kapital; 4). Prosedur merupakan langkah-langkah sistematis

atau berurutan dalam melakukan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem.

Contoh: langkah-langkah dalam menggunakan metode ilmiah yaitu merumuskan

masalah, observasi, hipotesis, melakukan eksperimen dan menarik kesimpulan;

5). Sikap atau nilai merupakan hasil belajar aspek sikap. Contoh: Panggilan

untuk orang laki-laki dewasa atau yang lebih tua dari kita adalah “Bapak atau

Pak”, dan panggulan untuk wanita dewasa atau yang lebih tua dari kita adalah

“Ibu atau Bu”.

Dalam penyusunan standar materi belajar guru harus mampu

mengidentifikasikan dan mempertimbangkan hal-hal berikut; 1) Potensi peserta

didik meliputi potensi intelektual, emosional, spiritual, sosial dan potensi

vokasional; 2) Relevansi dan karakteristik daerah; 3) Tingkat perkembangan fisik,

intelektual, emosional, sosial dan spiritual peserta didik; 4) Kebermanfaatan bagi

peserta didik; 5) Struktur keilmuan yang sesuai dengan materi pembelajaran suatu

ilmu; 6) Aktualitas, kedalaman dan keluasan materi pembelajaran;7) Relevansi

kebutuhan peserta didik dan tuntunan lingkungan.; 8) Alokasi waktu.

Pengajaran BIPA mempunyai peran yang amat penting dan strategis

dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional. Pengajaran

BIPA di samping merupakan media untuk menyebarluaskan bahasa Indonesia,
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juga merupakan media untuk menyampaikan berbagai informasi tentang

Indonesia, termasuk memperkenalkan masyarakat dan budaya Indonesia.

Diharapkan para pembelajar bahasa dan budaya Indonesia dari berbagai negara

asing akan semakin memahami masyarakat dan budaya Indonesia secara lebih

komprehensif. Pemahaman itu pada gilirannya dapat meningkatkan rasa saling

pengertian dan saling menghargai sehingga makin meningkatkan pula

persahabatan dan kerja sama antarbangsa. Pendekatan yang digunakan dalam

pengajaran BIPA adalah pendekatan teks, yaitu pengajaran yang memanfaatkan

teks sebagai bahan ajar untuk mengembangkan empat kemahiran berbahasa

Indonesia (menyimak, berbicara, membaca, dan menulis).

C. Karakteristik Penutur Arab (Mesir dan Saudi)

Secara etimologi, karakteristik berasal dari akar kata bahasa Inggris yaitu

character yang berarti watak, sifat, ciri1. Kata characteristic berarti sifat yang

khas atau ciri khas sesuatu. Achmad Maulana mengartikan karakteristik dengan

ciri khas, bentuk-bentuk watak dan tabiat individu, corak tingkah laku atau tanda

khusus2.

Pengetahuan tentang karakteristik penutur bahasa Arab merupakan

tuntutan yang harus dipahami oleh para pengajar BIPA yang memiliki peserta

didik dari negaea Arab, karena pemahaman akan diskursus ini akan memudahkan

mereka yang berkecimpung pada bidang pendidikan dan pengajaran BIPA dalam

melaksanakan kegiatan proses pembelajaran. Karena dengan memiliki

pengetahuan serta pemahaman tentang karakteristiknya, setidaknya akan

terungkap beberapa hal yang memudahkan mereka dalam mengajar, misalnya ada

beberapa kosa kata Indonesia yang sama dengan bahasa Arab, seperti; masjid,

kursi, mushalla, balon, madrasah, pasal, dll. Hal ini menjadi aspek kemudahan

yang menjadi pintu untuk membuka jalan bagi mereka yang ingin mempelajari

dan mendalaminya. Karakteristik penutur Bahasa Arab adalah:

1 Maulana, Ahmad, dkk., Kamus Ilmiah Populer, Yogyakarta: Absolut, 2004.
2 Radliyah Zaenuddin dkk., Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab,
Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, 2005.
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1. Pola komunikasi penutur Arab sangat ekspresif, tipe ini memadukan Bahasa

verbal dan non verbal sekaligus, seperti mimik dan gerak tubuh (gesture) =>

ini memudahkan pengajar BIPA yang tidak menguasai Bahasa Arab untuk

menejlaskan kata atau kondisi tertentu dg mimik wajah, intonasi suara yang

jelas, dan gerak tubuh.

2. Nada bicara mereka keras dan seakan jauh dari etika kesantunan yang sangat

diunggulkan dari budaya Indonesia => hal ini harus dipahami untuk

meminimalisir terjadinya konfik pada saat mengajar dan juga berkomunikasi.

Berbicara yang keras itu menunjukkan kekuatan dan ketulusan, jika berbicara

pelan itu menunjukkan kelemahan dan ada tipu daya.

3. Gaya bicara orang Arab tidak berbicara apa adanya, kurang jelas, dan suka

berlebih-lebihan, juga ungkapan-ungkapan yang berbunga-bunga => hal ini

harus dipahami supaya tidak terjadi salah paham dalam berkomunikasi.

4. Salam orang Arab saat bertemu dengan teman akrab atau koleganya mereka

berpelukan dan cium pipi kanan dan kiri dengan menyentuhkan bibirnya dan

bukan hanya pipinya. Hal ini seringkali dianggap kebiasaan yang aneh, tapi

ini cara mereka mengungkapkan hormat dan sayang mereka kepada

koleganya.

5. Privasi orang Arab adalah segala sesuatu yang ada di dalam rumahnya dan

keluarganya, maka kita tidak bisa bertanya dengan bebas berbagai informasi

yang terkait dengan itu kepada orang Arab. Rumah mereka dikelilingi pagar

tembok dan besi yang tinggi dan berlapis, juga identitas keluarga. Implikasi

dalam bidang pengajarannya adalah => Hal ini sangat penting ketika pengajar

akan memberikan materi perkenalan dan keluarga.
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D. Standar Materi Sebagai Bahan Ajar BIPA Bagi Penutur Arab

Berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) BIPA dalam Permendikbud No. 27 Tahun 2017, maka standardisasi materi

pembelajaran BIPA bagi penutur Arab dapat dijabarkan dalam silabus berikut ini.

Level Standar Kompetensi
Lulusan

Kompetensi Dasar Kompetensi Bahasa
Menyimak Berbicara Membaca Menulis Tata Bahasa Kosa Kata

1

Mampu memahami dan
menggunakan ungkapan
konteks perkenalan di
dan pemenuhan
kebutuhan konkret
sehari-hari dan rutin
dengan cara sederhana
untuk berkomunikasi
dengan mitra tutur yang
sangat kooperatif.

Mampu
membedakan
bunyi huruf
vokal, vokal
rangkap
konsonan,
diftong, dan
perbedaan
pelafalan.

a. Mampu
menyebutkan
dan melafalkan
alfabet/abjad,
huruf diftong dan
gugus dengan
pelafalan yang
tepat

b. Mengeja dan
memenggal,
menyebutkan
kata dengan suku
kata yang tepat.

c. Mampu
menggunakan
kata ganti orang

d. Menggunakan
ungkapan dan
sapaan sesuai

a.Mampu
menyebutkan
nama huruf
vokal dan
konsonan
dengan
pelafalan yang
tepat.

b. Mampu
membaca teks
tentang tema
perkenalan,
mengenalkan
orang lain,
keluarga,
kegiatan
sehari-hari,
aktifitas di
hari libur,

a. Mampu
mengelompokk
an huruf vokal
dan konsonan.

b. Mampu
mengelompoka
n kartu kata
bergambar yang
memiliki suku
kata awal sama
satu huruf
dengan pola V-
KV-KVK-VKV

a. Mampu
membedakan
huruf vokal,
konsonan, dan
diftong vocal
rangkap
konsonan,
diftong, dan
perbedaan
pelafalan.

b. Penggunaan
struktur
kalimat DM,
kata bilangan
bertingkat,
kata negasi,

Kosakata
yang
berhubungan
dengan
benda-benda
di sekitarnya
dan terkait
dengan
topik-topik
umum.
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eaktu dan
tempatnya.

e. Mampu
melakukan
monolog ataupun
percakapan
tentang tema-
tema penting
yang mendasar.

arah, denah,
dan lokasi.

2

Mampu mengungkapkan
perasaan secara
sederhana,
mendeskripsikan
lingkungan sekitar, dan
mengomunikasikan
kebutuhan sehari-hari
dan rutin.

Mampu
menyimak
percakapan
yang terjadi di
sekitar tentang
tema-tema
tertentu.

Mampu berbicara dg
beberapa jenis
kalimat tema:
 Pekerjaan
 Pendidikan
Alat transportasi
Makanan
Kebutuhan pokok
 Rumah dan
perabotnya

a. Mampu
membaca teks
dan tepat
dalam
menerapkan
isi teks berupa
petunjuk,
instruksi,
prosedur, dll.

b. Tepat
menentukan
informasi
penting pada
teks pendek
dan sederhana.

Mampu menulis
dengan benar dan
tepat dalam
memilih kata,
frasa, dan
ungkapan yang
berkaitan dengan
tema-tema
tertentu

Mampu
menggunakan
kata negasi, kata
tanya;
kata sifat;
kata ulang;
kata hubung,
kata depan, kata
keterangan;
imbuhan;

Mampu
mengunakan
kosa kata
yang
mengandung
makna
perbandingan
, dan kosa
kata yang
berhubungan
dengan topik
tertentu.

3

Mampu mengungkapkan
pengalaman, harapan,
tujuan, dan rencana

Mampu
menyimak dan
memahami

Mampu berbicara
dan mengungkapkan
perasaan apapun

Mampu
membaca teks
dan

Mampu menulis
kalimat dengan
benar dan

Menguasai
penggunaan tata
bahasa dan

Mampu
menggunaka
n kosakata
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secara singkat dan
koheren dengan disertai
alasan dalam konteks
kehidupan dan tugas
kerja sehari-hari dan
rutin.

teks simakan
tentang
beberapa tema
tertentu.

dengan diikuti
alasannya, serta
mmapu berbicara
baik monolog atau
dialog tentang
tema :
Kesehatan
Olah Raga
Alam sekitar
Kisah menarik
Cita-cita
Harapan masa
depan

menyimpulkan
isi teks deskripsi
tentang perasaan
dan informasi
mengenai tema-
tema tertentu

menyusunnya
menjadi paragraf
sederhana yang
berisi tentang
cerita ulang yang
berkaitan dengan
tema tersebut

kosakata dalam
berbagai jenis
teks yang
diajarkan yang
meliputi
penggunaan kata
hubung dan
partikel, kata
ulang, kalimat,
dan imbuhan;

yang
berhubungan
dengan
situasi/topik/
bidang
tertentu.

4

Mampu melaporkan
hasil pengamatan atas
peristiwa dan
mengungkapkan
gagasan dalam topik
bidangnya, baik konkret
maupun abstrak, dengan
cukup lancar tanpa
kendala yang
mengganggu
pemahaman mitra tutur.

Mampu
menyimak dan
memahami
teks narasi dan
eksplanasi,
serta
memberikan
respon dan
melakukan
intruksi sesuai
informasi di
dalamnya.

Menceritakan
kembali semua
peristiwa yang terjadi
di sekitarnya, dan
menganalisa dengan
kritis, serta mampu
memberikan
argumen dan
penjelasan yang
logis.

Mampu
membaca teks
argumentatif
baik secara
monolog dan
dialog dalam
bidang:
 Seni
 Budaya
 Sosial
 Kemasyarakat
an

Mampu menulis
kalimat bertingkat
dan kalimat
dengan jenis-jenis
lainnya, serta
mampu
menyusun kalimat
menjadi
paragraph,dan
kemudian
mengembangkann
ya menjadi
sebuah teks

Mampu
menggunakan
kata berimbuhan
dengan benar
sesuai makna,
situasi, dan
kondisinya.

Mampu
menggunaka
n beberapa
kosa kata
yang ambigu
yang sesuai
dengan tema
dan topiknya.
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deskripsi
personal.

5

Mampu memahami teks
yang panjang dan rumit
serta mampu
mengungkapkan
gagasan dengan sudut
pandang dalam topik
yang beragam secara
spontan dan lancar
hampir tanpa kendala
kecuali bidang
keprofesian dan
akademik.

Mampu
menyimak dan
memahami
teks yang
panjang dan
rumit, dan
sesuai dengan
tema:
 Pendidikan
 Ekonomi
 Politik

a. Mampu
menceritakan
kembali isi teks
yang telah dibaca,
baik berupa teks
naratif, koran,
jurnal, majalah,
dan hasil karya
sastra atau tulisan
lainnya.

b.Mampu berbicara
dan presentasi
sesuai bidang
profesinya, serta
akademiknya.

Mampu
membaca,
memahami, dan
menentukan
gagasan utama
atau informasi
terperinci dalam
teks yang
panjang dan
rumit.

Mampu menulis
berbagai macam
jenis teks dengan
tepat dan benar
yang sesuai aturan
penulisan dan
tanda baca.

Mampu
menggunakan
kata hubung dan
partikel, kata
ulang, kata yang
berimbuhan.

Mampu
menggunaka
n kosa kata
yang
berhubungan
dengan
situasi/topik/
bidang
tertentu.

6

Mampu memahami teks
yang panjang, rumit dan
mengandung makna
tersirat serta mampu
mengungkapkan
gagasan dalam bahasa
yang jelas, terstruktur,
sistematis, dan terperinci
secara spontan dan
lancar sesuai dengan

Mampu
menyimak dan
memahami
teks, naskah
berita, dan
karya sastra,
baik puisi,
prosa, drama.

Mampu berbicara
baik dialog atau
monolog untuk
menjelaskan
makna dari sebuah
karya sastra, serta
mampu membaca
naskah berita.

Mampu
membaca,
menerjemah,
dan memahami
serta
menceritakan
kembali isi teks
narasi seperti
naskah berita
dan karya sastra.

a.Mampu menulis
naskah berita,
membuat
surat
undangan,
surat lamaran
surat pribadi,
biodata/riwayat
hidup.
b.Mampu

Mampu
menggunakan
kata hubung dan
partikel, kata
ulang, kata yang
berimbuhan.

Mampu
menggunaka
n kosa kata
baik yang
sederhana
atau
memiliki
makna
ambigu, serta
mampu
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situasi tutur untuk
keperluan social dan
keprofesian, kecuali
dalam bidang akademik
yang kompleks (karya
ilmiah).

menulis karya
sastra seperti
pantun, puisi,
prosa.

mengidentifi
kasi arti
istilah dan
kata-kata
kontemporer
dalam
naskah berita
juga karya
sastra.

7

Mampu memahami
informasi hampir semua
bidang dengan mudah
dan mengungkapkan
gagasan secara spontan,
lancar, tepat dengan
membedakan nuansa-
nuansa makna, serta
merekontruksi argument
dan data dalam
presentasi yang koheren.

Mampu
menggunakan
istilah atau
kata-kata yang
berhubungan
dengan bidang
kesehatan dari
teks
eksplanasi.

Tema:
 Keislaman
 Sejarah

Mampu
mengidentifikasi
fungsi sosial dan
tujuan teks.
Mampu
menemukan
informasi
penting dari
bacaan sebagai
bahan untuk
ditulis kembali.

Mampu menulis
segala macam
jenis teks, dan
mampu
membedakan
kalimat deklaratif
dan kalimat
interogatif .

Mampu
membuat
kalimat
interogatif dan
deklaratif.

Mampu
menggunaka
n segala jenis
kosakata,
baik yang
sederhana
maupun
ambigu
sesuai
dengan tema,
topik, dan
tempatnya.
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Standardisasi materi pembelajaran BIPA yang dipaparkan pada silabus di

atas dapat digunakan sebagai acuan dasar untuk pembuatan bahan ajar dan

pengembangan media pembelajaran. Bahan ajar dan media pembelajaran yang

dikembangkan harus disesuaikan dengan karakteristik pemerolehan bahasa dan

budaya penutur Arab. Berdasarkan karakteristik penutur Arab yang dijelaskan

pada subbab sebelumnya, maka penyusunan bahan ajar dapat dilakukan dengan

beberapa hal berikut.

1. Karakteristik pengucapan huruf pemelajar Arab yang berbeda dengan orang

Indonesia harus dijadikan fokus pada pembelajaran teks. Contoh, pemelajar

Arab yang sulit membedakan bunyi ‘p’ dan ‘b’ dapat dilatih dengan

memberikan teks-teks dengan kosakata yang banyak menggunakan bunyi ‘p’

dan ‘b’.

2. Karakteristik penutur Arab yang ekspresif dapat diintegrasikan pada materi-

materi berbicara dan pemanfaatan media pembelajaran yang komunikatif-

ekspresif. Contohnya pada materi perkenalan, pemelajar BIPA penutur Arab

dapat diberikan teks simulatif yang disertai gambar ekspresi dan meminta

pemelajar mempraktikkan di depan kelas.

3. Karakteristik budaya komunikasi penutur Arab yang apa adanya dan bernada

keras dapat dikaitkan dengan pembelajaran budaya Indonesia yang berbasa-

basi dan santun. Pembelajaran budaya Indonesia tersebut dapat diintegrasikan

melalui teks-teks yang diajarkan pada pemelajar. Contohnya pada teks narasi

disusun tema-tema kesantunan dalam peristiwa yang diceritakan.

4. Karakteristik budaya yang tertutup tentang privasi pada orang Arab digunakan

sebagai acuan dalam pembuatan teks agar para pemelajar tetap merasa

nyaman selama pembelajaran. Namun, budaya orang Indonesia yang terkenal

ramah tetap harus diajarkan dengan memberikan pengantar bahwa bertanya

tentang kehidupan orang lain bukan pelanggaran privasi, tapi bentuk keramah-

tamahan dan kepedulian.
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E. Kesimpulan

Salah satu tantangan dalam pembelajaran BIPA ialah beragamnya

karakteristik budaya komunikasi dari setiap asal pemelajar. Adanya SKL dalam

Permendikbud tentunya memberikan acuan bagi pengajar untuk mengembangkan

materi, strategi, dan media pembelajaran yang akan diajarkan. Namun, standar

tersebut tidak dapat dipraktikkan secara general pada semua pemelajar. Materi

harus disesuaikan dengan karakteristik budaya komunikasi asal pemelajar. Dalam

hal ini, karakteristik pemelajar BIPA penutur arab tidak hanya secara pragmatik,

tetapi juga pada ranah fonetik. Maka dari itu, standardisasi materi yang

difokuskan pada setiap karakteristik pemelajar BIPA penutur Arab, secara

pragmatik maupun fonetik, perlu dilakukan oleh para pengajar BIPA penutur

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

Hari, Tanggal : Rabu, 7 Agustus 2019
Pukul : 17.00 – 18.00
Pemandu : Jimat Susilo
Pencatat : Diah

Penyaji Makalah : Dewi Chamidah dan Hersila Astari Pitaloka
Judul Makalah : Standardisasi Bahan Ajar BIPA bagi Penutur Arab

Catatan Penyajian:
Pengajaran BIPA bagi mahasiswa Timur Tengah memerlukan materi serta metode
yang tepat dengan memunculkan standard yang memerhatikan karakteristik
pemelajar tersebut. Pemelajar Timur Tengah cenderung sangat ekspresif seperti
ekspresi mata, gerakan tubuh, dan nada bicara yang keras. Kalimat dari bahasa
asal mereka cenderung menggunakan kata yang berbunga-bunga dengan
memperhalus maksud yang ingin disampaikan.
Perbedaan fonetik antara Indonesia dan Arab yang menimbulkan pengaruh dalam
penyusunan bahan ajar dengan tetap mengacu dari SKL yang dikeluarkan oleh
Balai Bahasa, contohnya :
BIPA 1 pengetahuan dasar,
BIPA 2 jurusan yang akan diambil untuk membuat materi.
Materi pembelajaran perlu menyuguhkan teks/bacaan/percakapan dengan
menyisipkan huruf yang tidak ada di bahasa asli mereka, salah satunya adalah P.
Materi percakapan juga dibuat untuk mendorong ekpresi lugas.

Diskusi/Tanya Jawab
Penanya 1
Nama : Diah
Instansi : Bali
Pertanyaan: Kendala apa yang ditemui saat menerapkan drama, waktu ideal dalam

mencapai kesuksesan
Tanggapan: Melafalkan kata dan mengingat kata tersebut sehingga dialog harus

dipangkas agar lebih sederhana. Waktu yang ideal adalah 6 bulan,
namun apabila dipangkas dapat dilakukan dalam waktu 2,5 bulan.

Penanya 2
Nama : Nawari
Instansi : Balai Bahasa Riau
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Pertanyaan: Apa kiat agar mahasiswa Tiongkok dapat melafalkan P dan B dengan
cepat?

Tanggapan: Sering membuat latihan yang mengharuskan pemelajar untuk
pelafalan bilabial karena di dalam fonetik Tiongkok terjadi
pelafalan yang berbeda untuk satu huruf.

Isu Utama/Isu Penting dalam Diskusi
1. Media menarik dalam pembelajaran BIPA melalui media audiovisual
2. Karakteristik pemelajar harus dipertimbangkan dalam pembuatan materi
3. Ketrampilan bahasa asing melalui drama untuk melatih pelafalan
4. Komunikasi bilingual dapat melatih kemampuan otak kanan-kiri


