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Abstract
For BIPA teachers, the complexity and diversity of the interferences found

in BIPA program should be used as a reflection of the importance of linguistics
understanding across-language that must be possessed by the BIPA teachers. This
is because the interference that occurs in BIPA learning is closely related to the
mother-language learner. In other words, BIPA teachers should understand
linguistics theory and understand learner language systems in all aspects of
language. In the phonological aspect, BIPA teachers should understand the
phonological system and sound symbols of language learners and be able to use
software related to the sound symbol of language, such as IPA. In the
grammatical aspect, BIPA teachers should understand the characteristics of each
of the grammatical elements, such as the characterization of phrase patterns and
sentence patterns in the language of the learner. In the semantic aspect, BIPA
teachers should understand the context of the use of words, including collocation
in the language of the learner. All these understandings should also be followed
by an understanding of the comparison of linguistic aspects between the learning
mother tongue and Indonesian. With the linguistics understanding across-
language by BIPA teachers, it is expected that interference in BIPA learning can
be minimized. Also followed by skills in transferring that understanding to
learners, this will not only have an impact on the reduction in interference that
occurs, but also the increase in BIPA teaching quality standards themselves.
key words: linguistics understanding, cross-language, interference, BIPA
teachers

PENDAHULUAN

Salah satu kendala dalam pembelajaran BIPA yang selalu relevan untuk

dibahas adalah kendala dari segi linguistik. Salah satu kendala linguistik yang

selalu hadir dalam pembelajaran BIPA, yaitu adanya pengaruh bahasa ibu

pembelajar ketika pembelajaran BIPA berlangsung. Pengaruh bahasa ibu yang

dimaksud, dikenal dengan interferensi. Menurut Weinrich (1953:7), interferensi

adalah perubahan sistem suatu bahasa sehubungan dengan adanya persentuhan

bahasa tersebut dengan unsur bahasa lain yang dilakukan oleh penutur bilingual.

Interferensi menurut Weinrich dibedakan menjadi interferensi pada tataran

fonologi, gramatikal, dan leksikal. Dalam kaitannya dengan pembelajaran bahasa
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kedua atau bahasa asing, interferensi didefinisikan sebagai penggunaan sistem

bahasa pertama dalam menggunakan bahasa kedua. Aspek kebahasaan yang dapat

mengalami interferensi tidak hanya pada tataran fonologi, morfologi, dan sintaksis,

tetapi juga pada tataran semantik atau makna (Tarigan dan Tarigan, 2011: 15).

Dengan demikian, pembelajaran BIPA sebagai sebuah pembelajaran bahasa kedua

atau bahasa asing bagi pembelajarnya tidak bisa terlepas dari interferensi yang

dapat terjadi pada keseluruhan aspek kebahasaan.

Interferensi sebagai sebuah kendala dalam pembelajaran BIPA dapat

menghambat pemahaman pembelajar dalam belajar bahasa Indonesia. Apalagi,

interferensi tersebut dapat terjadi pada semua aspek kebahasaan. Oleh karena itu,

diperlukan upaya-upaya untuk menghindari dan mengurangi terjadinya

interferensi dalam pembelajaran BIPA dari semua pihak yang terlibat, termasuk

pengajar BIPA. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi

terjadinya interferensi dalam pembelajaran BIPA, yaitu dimilikinya pemahaman

linguistik lintas-bahasa oleh pengajar BIPA. Pemahaman linguistik lintas-bahasa

yang dimaksud adalah pemahaman tentang teori-teori linguistik secara umum

pada keseluruhan aspek kebahasaan, seperti teori fonologi, gramatikal (morfologi

dan sintaksis), dan semantik. Teori-teori linguistik yang dipahami tersebut, tidak

hanya pada bahasa Indonesia, tetapi juga pada bahasa asing lainnya, terutama

bahasa-ibu pembelajar BIPA.

Pemahaman linguistik lintas-bahasa yang perlu dimiliki oleh pengajar

BIPA hendaknya didasarkan pada penelitian tentang interferensi yang terjadi pada

pembelajaran BIPA. Hal ini agar nantinya pemahaman linguistik lintas-bahasa

yang dimiliki oleh pengajar BIPA bisa tepat sasaran dalam meminimalisasi

terjadinya interferensi. Salah satu penelitian tentang interferensi pada

pembelajaran BIPA, yaitu penelitian oleh Adityarini (2019). Penelitian tersebut

menganalisis keseluruhan aspek kebahasaan yang mengalami interferensi pada

pembelajaran BIPA yang terdiri atas analisis interferensi fonologi, analisis

interferensi gramatikal, dan analisis interferensi semantik. Penelitian tersebut

dilakukan di tiga perguruan tinggi di Bali yang menyelenggarakan pembelajaran

BIPA, baik dalam program BIPA maupun program Darmasiswa. Pembelajar
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BIPA dalam penelitian tersebut berasal dari wilayah Asia, seperti Jepang dan

Korea serta wilayah Eropa, seperti beberapa negara Eropa Timur. Data penelitian

tersebut terdiri atas data lisan dan data tulis yang diperoleh dari percakapan dan

tulisan pembelajar BIPA ketika belajar bahasa Indonesia di kelas. Analisis

interferensi bahasa ibu pembelajar dalam penelitian tersebut dibagi menjadi dua

kelompok, yaitu analisis interferensi pada pembelajar dari negara di Asia, dalam

penelitian tersebut disebut dengan pembelajar Asia, yang mengacu pada bahasa

Jepang dan Korea dan analisis interferensi pada pembelajar dari negara di Eropa,

dalam penelitian tersebut disebut dengan pembelajar Eropa, yang mengacu pada

bahasa Inggris. Hasil penelitian tersebut menunjukkan kekompleksan dan

keberagaman interferensi yang terjadi pada ketiga aspek kebahasaan yang

dianalisis.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dalam makalah ini akan dibahas

tentang pemahaman linguistik lintas-bahasa yang hendaknya dimiliki oleh

pengajar BIPA sebagai upaya dalam mengurangi interferensi yang terjadi pada

pembelajaran BIPA. Pembahasan tentang pemahaman linguistik lintas-bahasa

dalam makalah ini didasarkan pada penelitian interferensi oleh Adityarini (2019),

seperti yang sudah dijelaskan di atas. Sesuai judul makalah ini, pembahasan dalam

makalah ini bertujuan memaparkan pemahaman linguistik lintas-bahasa bagi

pengajar BIPA sebagai upaya mengurangi interferensi terjadinya dalam

pembelajaran BIPA. Selain itu, pemahaman linguistik lintas-bahasa yang dimiliki

oleh pengajar BIPA nantinya diharapkan bermuara pada peningkatan standar

kualitas pengajar BIPA itu sendiri.

PEMBAHASAN

1. Pemahaman Fonologi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Adityarini (2019), pada

tataran fonologi ditemukan interferensi vokal, interferensi konsonan, serta

interferensi berupa penambahan dan penghilangan bunyi. Secara umum,

interferensi fonologi yang ditemukan dalam penelitian tersebut disebabkan oleh

perbedaan sistem fonologi bahasa-ibu pembelajar dengan bahasa Indonesia.
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Perbedaan sistem fonologi tersebut dapat berupa tidak adanya suatu bunyi pada

salah satu bahasa dan adanya perbedaan realisasi satu fonem yang sama pada

masing-masing bahasa (Adityarini, 2019). Berikut adalah beberapa contoh data

interferensi fonologi dalam penelitian tersebut.
Tabel 1 Data Interferensi Bunyi [u] pada Tuturan Pembelajar Asia

Kata Data Lisan Pembelajar Asia Pelafalan dalam Bahasa
Indonesia Standar

jumlah [jɯmɾah] [jumlah]
supaya [sɯpaya] [supaya]
suka [sɯka] [suka]
(sumber: Adityarini, 2019)

Tabel 1 menunjukkan interferensi bunyi vokal berupa perubahan bunyi

vokal [u] menjadi bunyi vokal [ɯ] pada tuturan pembelajar Asia. Interferensi

yang terjadi pada vokal [u] tersebut merupakan contoh interferensi bunyi yang

disebabkan oleh tidak adanya suatu bunyi dalam salah satu bahasa. Dalam hal ini,

bunyi vokal [u] terdapat dalam bahasa Indonesia, tetapi tidak terdapat dalam

bahasa Jepang, seperti yang terlihat pada tabel 2 dan tabel 3 berikut.
Tabel 2 Bunyi Vokal Bahasa Indonesia
Posisi lidah Depan

TB
Tengah
TB

Belakang
B

Tinggi i
[ɪ]

u
[ʊ]

Sedang e
[ɛ]

ə o
[ɔ]

Rendah a
(sumber: Alwi dkk., 2014)

Tabel 3 Bunyi Vokal Bahasa Jepang
Posisi lidah Depan

TB
Tengah
TB

Belakang
TB B

Tinggi i ɯ

Sedang e o

Rendah a
(sumber: Sutedi dalam Meidariani, 2012)

Untuk menghindari interferensi bunyi karena ketiadaan suatu bunyi pada

salah satu bahasa, seperti contoh pada tabel 1, pengajar BIPA hendaknya terlebih

dahulu memahami bunyi vokal yang terdapat pada bahasa pembelajar dan

perbandingannya dengan bunyi vokal bahasa Indonesia. Tabel bunyi vokal pada

masing-masing bahasa, tabel 2 dan tabel 3, misalnya, dapat dijadikan landasan
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dalam menyampaikan perbandingan tersebut. Dari tabel bunyi vokal pada masing-

masing bahasa, dapat diketahui persamaan dan perbedaan bunyi vokal yang

terdapat dalam bahasa-ibu pembelajar dan bahasa Indonesia.

Contoh interferensi bunyi vokal [u] juga ditemukan pada kelompok

pembelajar Eropa, seperti yang terlihat pada tabel 4 berikut.
Tabel 4 Data Interferensi Bunyi [u] pada Tuturan Pembelajar Eropa

Kata Data Lisan Pembelajar Eropa Pelafalan dalam Bahasa
Indonesia Standar

ukraina [jukraina] [ukraina]
universitas [juniveɹsitas] [univɛrsitas]
(sumber: Adityarini, 2019)

Interferensi bunyi pada tabel 4 terjadi karena perbedaan realisasi fonem /u/

dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, fonem /u/ yang

terdapat pada awal kata dapat direalisasikan sebagai bunyi [ju], seperti pada kata

university ‘universitas’ [juːnɪvɜːsəti], ukraine ‘ukraina’ [juːkreɪn], dan united

‘bersatu’ [juːnaɪtɪd]. Sementara itu, fonem /u/ yang terdapat pada silabel awal dan

awal kata direalisasikan sebagai bunyi [u], seperti pada kata [utama], [ular],

[sudah]. Dengan demikian, pemahaman sistem fonologi mengenai perbedaan

realisasi fonem juga diperlukan oleh pengajar BIPA untuk menghindari terjadinya

interferensi bunyi seperti pada tabel 4.

Untuk melengkapi pemahaman tentang sistem fonologi tersebut, pengajar

dapat menggunakan alat bantu, seperti perangkat lunak IPA Help 2.11.

(gambar 1: bunyi konsonan IPA) (gambar 2: bunyi vokal IPA)

1 IPA (International Phonetic Alphabet) adalah sebuah standar akademik yang diciptakan oleh Asosiasi
Fonetik Internasional. IPA adalah sebuah sistem notasi fonetik yang menggunakan seperangkat simbol untuk
merepresentasikan masing-masing bunyi bahasa yang berbeda yang terdapat dalam bahasa yang dituturkan
oleh manusia. IPA memuat semua simbol bunyi bahasa di dunia. Sistem ini diciptakan pada 1886 dan
diperbaharui terakhir pada 2005. Sistem ini terdiri atas 107 bunyi bahasa, 52 diakritik, dan 4 pemarkah
prosodik (www.internationalphoneticalphabet.org).
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Sebagai sebuah perangkat lunak yang memuat sistem lambang bunyi bahasa, IPA

Help 2.1 mempunyai fitur audio yang dapat memperdengarkan pelafalan lambang

bunyi bahasa dalam piranti tersebut sehingga mempermudah pengajar BIPA

dalam menyampaikan cara pelafalan bunyi bahasa dengan tepat kepada

pembelajar.

2. Pemahaman Gramatikal

Penelitian oleh Adityarini (2019) menunjukkan bahwa pada tataran

gramatikal, interferensi yang ditemukan dalam pembelajaran BIPA terdiri atas

interferensi pada tataran kata, frasa, klausa, dan kalimat. Penyebab utama

terjadinya interferensi gramatikal tersebut adalah adanya perbedaan sistem

gramatikal bahasa-ibu pembelajar dengan bahasa Indonesia serta kurangnya

pemahaman pembelajar terhadap kaidah gramatikal dalam bahasa Indonesia

(Adityarini, 2019). Berikut adalah contoh interferensi gramatikal yang ditemukan.
1) Terakhir menghidangkan dengan bali kopi.

Terakhir, hidangkan dengan kopi bali.
2) Saya kegemarang membaca buku

Kegemaran saya adalah membaca buku.
(sumber data: Adityarini, 2019)

Data 1 dan 2 tersebut menunjukkan interferensi gramatikal berupa

interferensi pola frasa nomina. Interferensi pola frasa nomina pada data tersebut

ditemukan pada tulisan pembelajar Asia. Interferensi pola frasa nomina ini adalah

interferensi gramatikal yang paling banyak ditemukan. Interferensi pola frasa ini

disebabkan oleh perbedaan pola frasa dalam bahasa-ibu pembelajar dan bahasa

Indonesia. Dalam bahasa Jepang, adjektiva sebagai modifier dalam frasa nomina

berada sebelum nomina (Sato, 2013), seperti contoh berikut.
takai hon
A(DJ)-MOD N
mahal buku
‘buku mahal’

Interferensi pola frasa nomina juga ditemukan pada kelompok pembelajar

Eropa, seperti pada data 3 dan 4 berikut.
3) Saya idola adalah Elon Musk, entrepreneur dari Afrika selatan.

Idola saya adalah Elon Musk, entrepreneur dari Afrika Selatan.
4) Kadang-kadang saya beli baru baju juga.

Kadang-kadang saya juga membeli baju baru.
(sumber data: Adityarini, 2019)
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Interferensi ini juga disebabkan oleh perbedaan pola frasa dalam bahasa Inggris

dan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris nomina sebagai inti (head) frasa

nomina berada setelah determiner dan modifier berupa adjektiva dan nomina

lainnya, seperti pada frasa nomina my glass, blue sky, dan tree house.

Hasil penelitian dan pemaparan tentang interferensi gramatikal tersebut

menunjukkan bahwa pola frasa nomina dalam bahasa Indonesia dan bahasa-ibu

pembelajar berbeda, bahkan berbanding terbalik. Untuk menghindari interferensi

gramatikal tersebut, pengajar BIPA hendaknya terlebih dahulu memahami pola

frasa dalam bahasa pembelajar dan perbandingannya dengan pola frasa bahasa

Indonesia. Pemahaman pola atau struktur frasa tersebut berkaitan dengan posisi

inti (head) dan atribut (modifier) dalam sebuah frasa.

Secara linguistik, contoh tabel struktur frasa, seperti tabel 5 dan 6 berikut

dapat dijadikan sebagai landasan dalam memahami pola frasa oleh pengajar BIPA.
Tabel 5 struktur frasa nomina dalam bahasa Indonesia
Nomina Adjektiva Pembilang Persona Penunjuk
buku merah saya ini
anak pertama saya
(sumber: Alwi dkk., 2014)

Tabel 6 struktur frasa nomina dalam bahasa Inggris

(sumber: Eastwood, 1994)

Dari tabel 5 dan 6 tersebut pengajar dapat mengetahui karakteristik pola frasa

nomina masing-masing bahasa sekaligus perbandingannya. Pemahaman pola frasa

lintas bahasa ini sangat penting dimiliki oleh pengajar BIPA karena dalam kasus

tertentu, perbedaan pola frasa juga dapat menimbulkan perbedaan makna.

3. Pemahaman Semantik

Pada tataran semantik, penelitian oleh Adityarini (2019) menunjukkan

bahwa interferensi yang terjadi dalam pembelajaran BIPA, yaitu berupa

interferensi semantik pada kata tunggal (simple words) dan pada frasa. Interferensi

semantik ini ditemukan baik pada kelompok pembelajar Asia maupun Eropa.

Secara umum, interferensi semantik ini disebabkan oleh penyamaan kaidah

Quantifier
(+ of)

Determiner Adjective
Modifier

Noun
Modifier

Noun Other
Modifier

her close friend
each of the heavy glass doors here



ISSN: 2716-3792

Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (KIPBIPA) XI 2019
613

konsep makna suatu kata atau frasa dalam bahasa ibu pembelajar dengan konsep

makna bahasa Indonesia serta masih terbatasnya kosakata bahasa Indonesia yang

dimiliki oleh pembelajar (Adityarini, 2019). Berikut adalah contoh data

interferensi semantik yang ditemukan.
5) Keluarga saya mencintai untuk mengunjungi saya dan makan ayam bakar dan

bakso ayam.
Keluarga saya sangat senang mengunjungi saya lalu makan ayam bakar dan
bakso ayam.

6) Taman di sini adalah penuh warna-warni bunga dan dicintai oleh kupu-kupu.
Taman ini dipenuhi bunga berwarna-warni dan sangat disukai oleh kupu-kupu.
(sumber data: Adityarini, 2019)

Penggunaan verba ‘mencintai’ dalam kalimat tersebut karena adanya

pengaruh penerjemahan langsung dari verba love dalam bahasa Inggris. Dalam

bahasa Inggris verba love mempunyai beberapa makna, yaitu (1) like someone: to

like another adult very much and be romantically and sexually attracted to them,

or to have strong feelings of liking a friend or person in your family dan (2) like

something: to like something very much; used, often in request, to say that you

would very much like something (dictionary.cambridge.org, 2018).

Sementara itu, dalam kaitannya dengan interferensi tersebut, dalam bahasa

Indonesia terdapat verba ‘mencintai’, ‘menyukai’, ‘menyayangi’, ‘mengasihi’, dan

‘menyenangi’. Semua verba tersebut adalah verba yang bersinonim, tetapi

penggunaannya tidak selalu bisa saling menggantikan dan sangat bergantung pada

konteks kalimat.

Untuk menghindari interferensi semantik ini, pengajar BIPA hendaknya

memahami tentang konsep makna kata pada bahasa pembelajar dan bahasa

Indonesia. Pemahaman tentang fitur semantik yang dibawa oleh masing-masing

kata dalam bahasa pembelajar dan perbandingannya dengan kata dalam bahasa

Indonesia juga perlu dimiliki oleh pengajar BIPA. Dalam kaitannya dengan

interferensi verba ‘mencintai’ pada contoh di atas, pengajar dapat menggunakan

tabel perbandingan dalam menyampaikan konsep makna kata kepada pembelajar,

seperti pada tabel berikut.
Tabel 7. konsep makna verba dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia

She loves animals
Dia menyukai binatang
Dia sangat menyukai binatang
*Dia mencintai binatang
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I love my parents Saya mencintai orang tua saya
*Saya menyukai orang tua saya
*Saya sangat menyukai orang tua saya

Selain interferensi semantik pada kata tunggal, juga ditemukan interferensi

semantik frasa verba, seperti yang terlihat pada data berikut.
7) Setelah itu saya tidur baik.

Setelah itu saya tidur nyenyak.
(sumber data: Adityarini, 2019)

Interferensi frasa ‘tidur baik’ pada data 7 ditemukan pada tulisan

pembelajar Asia. Interferensi ini terjadi karena pengaruh dari bahasa Jepang.

verba nemuru ‘tidur’ berpasangan dengan adverbia yoku ‘dengan baik’ untuk

membentuk konteks frasa yang sama seperti pada kalimat 7, seperti pada contoh

kalimat berikut.
Yuube wa yoku nemuretta
tadi malam PRT dengan baik tidur
‘Saya tidur nyenyak tadi malam’
(sumber: Tangorin.com)

Dalam hal ini, interferensi frasa yang terjadi berkaitan dengan kolokasi.

Kolokasi didefinisikan sebagai kecenderungan sejumlah kata untuk bergabung

secara teratur dalam suatu bahasa, tetapi kata-kata yang bergabung tersebut tidak

ada hubungannya secara logis (Baker dalam Said, 2010). Salah satu contoh

kolokasi dalam bahasa Indonesia, yaitu adjektiva ‘nyenyak’ yang berkolokasi

dengan verba ‘tidur’. Dalam KBBI adjektiva ‘nyenyak’ bermakna ‘tidak ingat

apa-apa lagi (ketika tidur); sukar dibangunkan (dari tidur); pulas; lelap’. Dengan

demikian, pemahaman mengenai kolokasi dalam bahasa ibu pembelajar dan

bahasa Indonesia juga penting dimiliki oleh pengajar BIPA. Hal ini untuk

menghindari terjadinya interferensi semantik, terutama interferensi semantik frasa.

PENUTUP
Kekompleksan dan keberagaman interferensi yang ditemukan dalam

pembelajaran BIPA hendaknya dapat dijadikan sebagai refleksi tentang

pentingnya pemahaman linguistik lintas-bahasa yang harus dimiliki oleh pengajar

BIPA. Hal ini karena interferensi yang terjadi dalam pembelajaran BIPA berkaitan

erat dengan bahasa-ibu pembelajar. Dengan kata lain, pengajar BIPA hendaknya

memahami teori linguistik dan sistem bahasa pembelajar pada keseluruhan aspek
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kebahasaan. Pada aspek fonologi, pengajar BIPA hendaknya memahami sistem

dan lambang bunyi bahasa pembelajar serta mampu menggunakan perangkat

lunak yang berkaitan dengan lambang bunyi bahasa, seperti IPA. Pada aspek

gramatikal, pengajar BIPA hendaknya memahami karakteristik masing-masing

unsur gramatikal, seperti karakterisik pola frasa dan pola kalimat dalam bahasa

pembelajar. Pada aspek semantik, hendaknya pengajar BIPA memahami konteks

penggunaan kata, termasuk kolokasi dalam bahasa pembelajar. Semua

pemahaman tersebut juga hendaknya diikuti dengan pemahaman tentang

perbandingan aspek kebahasaan dalam bahasa ibu pembelajar dengan bahasa

Indonesia. Dengan dimilikinya pemahaman linguistik lintas-bahasa oleh pengajar

BIPA, diharapkan interferensi yang terjadi pada pembelajaran BIPA dapat

diminimalisasi. Dengan diikuti juga oleh keterampilan dalam mentransfer

pemahaman tersebut kepada pembelajar, hal ini juga diharapkan akan berdampak

pada meningkatnya standar kualitas pengajar BIPA itu sendiri.
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Penyaji Makalah: Ida Ayu Putri Adityarini
Judul Makalah : Pemahaman Linguistik dan Lintas Bahasa bagi Pengajar BIPA:
Sebuah Upaya Mengurangi Terjadinya Interferensi Pada Pembelajar BIPA.
Pemandu : Ida Yeni Rahmawati
Pencatat : Luluk Fauziah

Catatan Penyajian:

1. Salah satu kendala dalam pengajaran BIPA adalah adanya interferensi
bahasa ibu dengan Bahasa Indonesia. Interferensi ini berkaitan dengan
proses belajar-mengajar dan bisa menjadi penghambat dalam proses
belajar-mengajar karena sistem bahasa pembelajar berbeda dengan sistem
bahasa Indonesia.

2. Upaya meminimalisir interferensi ini adalah dengan cara pengajar BIPA
harus mampu memahami 3 aspek bidang ilmu dalam linguistik yang bisa
mengalami interferensi, yaitu
a. Pemahaman Fonologi

Untuk menghindari interferensi bunyi karena ketiadaan suatu bunyi
pada salah satu bahasa, pengajar BIPA hendaknya terlebih dahulu
memahami bunyi vokal yang terdapat pada bahasa pembelajar dan
perbandingannya dengan bunyi vokal bahasa Indonesia.

b. Pemahaman Gramatika
Interferensi pola frasa ini disebabkan oleh perbedaan pola frasa dalam
bahasa-ibu pembelajar dan bahasa Indonesia.

c. Pemahaman Semantik
Pengajar sebaiknya memahami tentang konsep makna kata pada
bahasa pembelajar dan bahasa Indonesia, baik makna kamus maupun
sesuai konteks gramatikalnya. Pemahaman tentang fitur semantik yang
dibawa oleh masing-masing kata dalam bahasa pembelajar dan
perbandingannya dengan kata dalam bahasa Indonesia juga perlu
dimiliki oleh pengajar BIPA.

3. Pemahaman dari perbedaan-perbedaan interferensi pada fonologi juga bisa
disiasati dengan menggunakan aplikasi IPA chart.
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Diskusi/Tanya Jawab
Penanya 1
Nama : Eka
Instansi : -
Pertanyaan:
Apabila ada kata-kata yang berbeda dalam pengucapan para pembelajar BIPA,
menurut pemakalah apakah itu harus dipaksakan sampai benar pengucapannya
atau apabila benar-benar tidak bisa, pengucapan yang kurang benar tersebut akan
dibiarkan saja?

Tanggapan:
Sebagai pengajar BIPA, pengajar sewajarnya memiliki daya hipotesis apakah ada
interferensi pada apa yang diajarkan atau tidak. Apabila bunyi kata yang
diucapkan pembelajar BIPA tersebut kurang tepat dan akhirnya berdampak pada
makna kata, maka harus diajari sampai bisa. Namun, apabila tidak mengubah
makna kata, tetap diajari tapi tidak perlu dengan menggebu-gebu.

Contoh: pada mahasiswa Jepang, kata /lurus/ ketika diucapkan menjadi /lulus/.
Apabila kasusnya seperti ini maka pengajar harus mengajarkannya sampai bisa.

Penanya 2
Nama : Meirin
Instansi : -
Pertanyaan: Apa perbedaan interferensi dengan development error?

Tanggapan:
Saya kurang tahu menahu mengenai istilah development error. Namun, sejauh
yang pemakalah tahu dan teliti, interferensi adalah sebuah kesalahan yang terjadi
dalam berbahasa apabila pembelajar mempelajari sistem bahasa baru. Kesalahan-
kesalahan ini bersumber dari bahasa ibu. Oleh karena itu, dalam pengajaran BIPA,
pengajar sebaiknya sedikit banyak tahu mengenai sistem bahasa ibu para
pembelajar BIPA.

Isu Utama/Isu Penting dalam Diskusi
Pengajar sebaiknya mampu mengenal sistem bahasa ibu penutur guna menemukan
interferensi. Setelah interferensi dapat ditemukan, kendala-kendala dalam
pengajaran akan dapat diminimalisiasi.


