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ABSTRAK

Pembelajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing mempunyai karakteristik uang inik
dan berbeda sesuai dengan pengalaman belajar masing-masing siswa. Pada kesempatan ini,
penulis berhadapan dengan mahasiswa China yang dikenal sebagai penghafal ulung. Penulis
menggunakan media lagu pada aspek kemahiran lisan (menyimak dan berbicara) untuk
menguatkan kemampuan pelafalan, penguatan kosakata dan pengenalan budaya Indonesia.
Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif. Penulis mengumpulkan dan data
berupa lagu berbahasa Indonesia berdasarkan tema, kesesuaian isi, kejelasan suara, dan
kecepatan irama yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik, yaitu tingkat dasar
dan tingkat madya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lagu-lagu Indonesia mempunyai fungsi
menguatkan pelafalan, mengenalkan kosakata dan mengenalkan budaya Indonesia. Lagu yang
digunakan untuk penguatan pelafalan adalah lagu ABC. Lagu yang digunakan untuk pengenalan
kosakata meliputi kosakata anggota tubuh, benda sekitar, binatang, alam, persahabatan,
sosialisasi, aktualisasi diri dan semangat hidup. Lagu yang digunakan untuk mengenalkan
budaya Indonesia merupakan lagu kebangsaan, yaitu Bengawan Solo, Tanah Air, Indonesia
Pusaka.

Kata kunci: lagu, menyimak, berbicara, BIPA

PENDAHULUAN

Media pembelajaran

Penggunaan media di dalam kelas, mutlak diperlukan bagi pengembangan pembelajaran

bahasa. Media dapat meningkatkan performa guru dalam menyampaikan tujuan pembelajaran

dan mencapai target pembelajaran. Dalam buku The Importance of Media in the Classroom,

dijelaskan beberapa pengaruh media pada siswa, di antaranya ialah: (1) pengaruh media pada

modalitas. Penulis menyatakan “As I have discussed in most of my books, about 98% of all

incoming information to the brain comes through the senses.” Dari ungkapan tersebut, diketahui

bahwa melalui media, siswa dapat mengandaikan konteks-konteks tertentu yang berkoordinasi

dalam pikirannya sehingga mewujudkan satu kesatuan pemaknaan yang utuh dan termemori. (2)

Pengaruh media pada manajemen tingkah laku. “If we can find ways to help the students see how
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the math works and how it is applied to the real world, we are more likely to have better math

students. Media can help us get there quickly.” Pada temuan ini, media menjadi alat bantu siswa

untuk menggambarkan penerapan ilmu yang didapatkan di sekolah pada dunia nyata. (3)

pengaruh media pada pencapaian kemampuan berpikir.

“In a study by Harold Wenglinsky (1998) on the impact of media on learning
mathematics among fourth and eighth graders, it was concluded that when computers are
used to perform tasks applying higher-order concepts and when teachers are proficient in
directing students toward productive uses, computers are associated with significant
learning gains.”

Media yang diciptakan mampu menjadi kolaborator guru dalam mendeteksi kemampuan

berpikir siswa dari konsep-konsep yang telah ditentukan sebelumnya oleh guru. (4) pengaruh

media terhadap pengimplementasian ilmu di dunia nyata.

Marzano, Pickering, and Pollock (2001) explain it this way, “What an individual
considers to be important is probably a function of the extent to which it meets one of two
conditions: it is perceived as instrumental in satisfying a basic need, or it is perceived as
instrumental in the attainment of a personal goal.” In working with students from poverty
or from the inner city, this is an especially important aspect of the learning. These
projects represent a much more exciting and effective way to learn than simply reading
and taking notes, followed by a test on Friday.

Mengimplementasikan pengetahuan pada dunia nyata dengan media lebih dapat dipahami

daripada hanya membaca, memncatat dan mendapatkan ujian setiap minggunya. Menerapkan

langsung melalui praktikum memudahkan siswa untuk memahami proses dan system kerja

pengetahuan yang dipelajarinya secara total dari audio, visual dan kinestetiknya. Hala tersebut

lebih berterima oleh memori.

Media lagu dalam pembelajaran

Sebuah organisasi pembelajaran bahasa Inggris di London menyatakan “Using songs is a

really great way to improve your pronunciation and grammar, and you are likely to learn and

remember new vocabulary and idioms” (Bloomsbury International, 2013). Pendapat ini

menguatkan gagasan bahwa siswa merasa lebih mudah belajar pelafalan dan tata bahasa dengan

mendengarkan lagu kesukaannya. Ketepatan pelafalan dan tata bahasa dalam lagu-lagu
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berbahasa Inggris memang dapat ditiru, mengingat kerapatan dan konsistensi tata bahasa Inggris

dengan catatan sesuai tingkat pembelajar.

Pembelajaran Bahasa Indonesia untuk penutur asing pada tingkat dasar dan lanjut juga dapat

lebih mudah menggunakan lagu-lagu berbahasa Indonesia. Pada pembelajaran ini, peneliti

menggunakan dua jenis lagu dalam dua kriteria. Untuk tingkat dasar, penulis menggunakan lagu

anak untuk mengenalkan kosakata dasar yang harus dikuasai pembelajar. Sedangkan untuk

tingkat lanjut, penulis menggunakan lagu wajib dan lagu pop yang disesuaikan dengan tema serta

psikologis peserta didik.

Seperti yang dikatakan Ebong, dkk:

“There are no 'standard' songs for teaching pronunciation. Any song can be an example
of different pronunciation aspects. However, we try to choose songs that are clear (use
quality recordings where possible), not too fast, memorable, likely to appeal to our
learners (possibly songs they already know) and easy to create activities for, depending
on the area of pronunciation we are focusing on. (Balbina Ebong & Marta J. Sabbadini,
British Council, Cameroon, 2011)

Kaitannya dengan pemilihan lagu, Ebong dkk. menyatakan bahwa tidak ada lagu khusus

untuk membelajarkan bahasa Indonesia. Pengajar hanya perlu memilih dan memilah kesesuaian

tema dan tata bahasa dalam lagu. Selain itu, juga perlu memperhatikan ritme dan kejelasan suara

agar dapat didengar oleh pembelajar secara baik.

Pembelajaran BIPA

Pembelajaran BIPA di tiap wilayah mempunyai karakteristik dan tantangan tersendiri.

Secara umum, Suharsono memetakan kemahiran pembelajaran BIPA berdasarkan ciri pembeda

antara pembelajara dasar dan pembelajar madya.

Tabel 1. Pemetaan Kemahiran Bipa Berdasarkan Ciri Pembeda: Tingkat Madya
(Suharsono, 2017)

Aspek Tingkat Dasar Tingkat Madya
Kemahiran
lisan
(Menyimak &
Bericara):

1 2 1 2

Mengeja Mengeja Mengeja
alfabet

- - -
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Mengeja detail - - -
Pelafalan -Melafalkan

fonem
konsonan, selain
vokal /ê/ dg.
akurat
-Lafal kurang
jelas;
banyak kendala

Melafalkan
konsonan, vokal /ê/
dg. akurat
-Lafal cukup jelas;
banyak kendala

Melafalkan fonem
/b/-
/p/, /j/-/c/, gugus
konsonan dg.
akurat
-Lafal cukup jelas;
sedikit kendala

Melafalkan fonem
/d/-/t/,/g/-/k/,
gugus
konsonan dg.
akurat
-Lafal jelas, cukup
fasih; sedikit
kendala

Pemahaman
simakan

frasa
nominal/prep.,
angka, nama hari
&bulan
-Menginterpretasi
ungkapan
sederhana
Mampu
mengenali
kata-kata yang
mudah dan frasa
yang sangat dasar
yang berkaitan
dengan diri,
keluarga, dan
lingkungan
sekitar
-Lafal simakan:
jelas, bebas dari
aksen/dialek
-Kecepatan
simakan:
perlahan

-Merespons
kalimat, ungkapan
yg.sering
digunakan, relevan
dg. kepentingan
hidupnya di tempat
umum
-Mengidentifikasi
informasi penting
dlm. teks instruksi,
pengumuman,
percakapan
-
Menginterpretasikan
informasi ttg.
kebutuhan pribadi
Lafal simakan:
jelas, bebas dari
aksen

-Mengidentifikasi
pokok
pikiran:
a. dari radio/TV
ttg.
berita sehari-hari
b. hal-hal umum
dlm.
bekerja, belajar,
bersantai
-Memahami
pokok
pikiran dari
radio/TV
ttg. topik terkini
(minat
pribadi &
pekerjaan)
Lafal simakan:
sedikit
dipengaruhi
aksen

-Memahami
pidato/ceramah
dg.
argumen
-Menyimpulkan
informasi dari
berita
TV
-Memahami isi
film
Indonesia meski
masih ada kendala
Lafal simakan:
sedikit
dipengaruhi
aksen

Ekspresi ide
(BERBICARA)

-Bertanya &
menjawab tentang
informasi diri
-Bertanya jawab
arah, lokasi,
aktivitas
harian
-Merespons dg.
ungkapan
sederhana

-Bertukar informasi
ttg. kegiatan
seharihari
di tempat
umum
-Mendeskripsikan
perasaan,
lingkungan sekitar,
& ttg. kebutuhan
diri

-Mengatasi situasi
bicara ketika
berkunjung
ke Indonesia
-Menguraikan
pengalaman,
harapan/cita-cita
-Mengungkapkan
gagasan disertai
alasan

-Menyampaikan
argumen dalam
diskusi, pidato
-Berbicara jelas,
terperinci, ttg.
minat
-Mengemukakan
pendapat ttg. suatu
topik: kelebihan &
kelemahan

Jenis teks, genre Monolog, dialog
Deskriptif

Iklan, berita, lagu,
puisi
Instruksi
Pengumuman
Deskriptif

Berita radio/TV
Deskriptif
Eksplanatori
Naratif
Argumentatif

Pidato, ceramah
Berita TV
Film
Naratif
Argumentatif
Persuasif
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Panjang teks &
media

Pendek, struktur
sederhana
Ranah terbatas
(diri,
orang lain,
keseharian)
Media cetak

Pendek, struktur
sederhana
Ranah umum
(pribadi,
pendidikan,
kesehatan, hiburan)
Media cetak&
elektronik (TV)

Agak panjang,
struktur
agak kompleks
Ranah umum
(pribadi,
keluarga,
pekerjaan,
hobi)
Media cetak
&elektronik (TV,
radio)

Agak panjang,
struktur
kompleks
Ranah sosial
Media cetak &
elektronik, film

Interaksi -Berinteraksi
langsung ttg. diri,
orang lain,
lingkungan.
-Mampu bertanya
dan
menjawab
pertanyaan
mengenai rincian
personal.
Mampu
berinteraksi
dalam cara
sederhana
tetapi sepenuhnya
bergantung pada
pengulangan,
rephrasing, dan
perbaikan

-Berinteraksi
langsung ttg tugas
sederhana & rutin

-Berperan serta dl
percakapan ttg.
topik
umum (keluarga,
hobi)

Berperan serta dl.
ceramah, diskusi

Kelancaran
(kecepatan,
spontan)

Diri berbicara
kurang
lancar, banyak
kendala
Tidak spontan

Agak lancar, cukup
ada kendala
(mencari ungkapan
yang tepat)
Kurang spontan

Lancar, sedikit ada
kendala
Cukup spontan

Lancar, tanpa
kendala berarti
Spontan

Simakan/mitra
bicara

Simakan/mitra
bicara:tempo
pelahan, lafal
jelas, bebas dari
aksen
Mampu mengelola
tuturan yang
sangat pendek,
terisolasi, terutama
tuturan yang
‘disiapkan’,
dengan banyak
penundaan untuk

Simakan/mitra
bicara:tempo cukup
pelahan, lafal jelas
bebas dari aksen

Simakan/mitra
bicara:tempo agak
cepat,
lafal natural,
sedikit
dipengaruhi aksen

Simakan/mitra
bicara:tempo agak
cepat, lafal natual,
sedikit
dipengaruhi
aksen



ISSN: 2716-3792

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

638

menemukan
ekspresi yang
sesuai, untuk
mengartikulasikan
kata-kata yang
kurang familiar,
dan untuk
memperbaiki
komunikasi.

Akurasi (secara
umum)

1. Struktur Kurang
akurat
2.
Memperlihatkan
kontrol yang
terbatas terhadap
struktur
gramatikal dan
pola-pola kalimat
yang agak
sederhana dalam
repertoir yang
diingatnya.

Kurang akurat Cukup akurat Cukup akurat

Topik/konteks -Diri & orang lain
-Kebutuhan
konkret:
arah, lokasi,
aktivitas
harian
-Orang yg. dikenal
&
belum

-Tempat umum:
bank, ATM, kantor
imigrasi, rumah
sakit, perpustakaan
-Media elektronik:
pendidikan,
kesehatan, hiburan

-Berita sehari-hari;
radio/TV
-Umum: keluarga,
hobi,
pekerjaan, wisata
-Umum dlm.
bekerja,
belajar, bersantai
-Berkunjung ke
Indonesia
-Topik terkini
(minat
pribadi &
pekerjaan);
radio/ TV

-Sesuai bidang:
konkret & abstrak
-Berbagai topik
ttg.
minat, isu terkini
-Peristiwa sosial

Rentang
kosakata

Memiliki repertoir
kata-kata yang
sangat
dasar dan frasa
sederhana yang
berhubungan
dengan
rincian personal
dan
situasi konkret
tertentu
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Berdasarkan tabel Pemetaan kemahiran BIPA berdasarkan ciri pembeda tersebut, penulis memilih

beberapa kategori simakan yang sesuai dengan tingkat pembelajar. Tujuan pembelajaran pada

pembelajar tingkat dasar adalah pelafalan, pengenalan kosakata yang meliputi: anggota tubuh,

benda di sekitar, warna, kerabat, arah dan petunjuk, hobi, dan pengenalan budaya Indonesia.

Sedangkan untuk tingkat madya, simakan yang dipilih berdasarkan tema olah raga, interaksi

sosial, komunikasi dan keragaman budaya Indonesia.

Pembelajaran BIPA yang dilakukan di Qujing Normal University, Qujing, Yunnan, Tiongkok

meliputi dua kelompok, yaitu kelompok kelas dasar dan kelompok kelas madya. Mahasiswa

kelas dasar merupakan mahasiswa yang belum mengenal bahasa Indonesia sama sekali. Pada

kelompok ini, diterapkan kurikulum pembelajaran BIPA A1 di mana sebagian besar

pembelajaran merupakan pengenalan kosakata dan struktur dasar kalimat.

Mahasiswa kelompok madya merupakan mahasiswa yang telah mendapatkan

pembelajaran BIPA. Kurikulum pembelajaran BIPA pada kelompok madya menggunakan

kurikulum BIPA B1. Pembelajaran pada kelompok kedua lebih ditekankan pada ungkapan

percakapan dan pengenalan budaya di Indonesia. Lagu-lagu yang digunakan dalam mata kuliah

mendengarkan disesuaikan dengan tema dan diselaraskan dengan mata kuliah kemahiran lisan.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif. Penulis mengumpulkan dan

data berupa lagu berbahasa Indonesia berdasarkan tema, kesesuaian isi, kejelasan suara, dan

kecepatan irama yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik, yaitu tingkat dasar

dan tingkat madya.

Analisis Data dan Pembahasan

1. Mengenalkan Angka Satu dua

Satu dua, tiga empat lima enam tujuh delapan

Siapa rajin ke sekolah cari ilmu sampai dapat

Sungguh senang amat senang

Bangun pagi-pagi sungguh senang
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Pengenalan angka pada mahasiswa kelas dasar dapat diawali dengan bilangan genap dan

mudah, seperti pada lagu satu dua berikut. Terdapat delapan angka dari satu sampai delapan yang

diperdengarkan.

2. Mengenalkan Warna

Balonku

Balonku ada lima rupa-rupa warnanya

Hijau kuning kelabu merah muda dan biru

Meletus balon hijau, dor!

Hatiku sangat kacau

Balonku tinggal empat kupegang erat-erat

Lagu balonku mengandung lima macam warna inti yang memudahkan mahasiswa untuk

mengingat, yaitu Hijau kuning kelabu merah muda dan biru

3. Mengenal Anggota tubuh

Dua mata saya

Dua mata saya hidung saya satu

Dua kaki saya pakai sepatu baru

Dua telinga saya yang kiri dan kanan

Satu mulut saya tidak berhenti makan

Lagu dua mata saya dapat menunjukkan bagian tubuh manusia.

Kepala pundak lutut kaki

Kepala pundak lutut kaki

Pada lagu kepala pundak lutut kaki dapat mengenalkan mahasiswa tentang bagian tubuh

manusisa, yaitu kepala pundak lutut kaki.
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Pada pembelajaran bagian tubuh ini, mahasiswa sekaligus diajak beraktifitas menunjukan bagian

tubuh tersebut sehingga mahasiswa dapat lebih mudah mengingat.

4. Mengenalkan Kata Sifat

Di sini senang di sana senang

Di sini senang di sana senang di mana-mana hatiku senang

Di sini senang di sana senang di mana-mana hatiku senang

Lalalalalalala lalalalalalala lalalalalalala lalalala

Naik-naik ke puncak gunung

Naik-naik ke puncak gunung tinggi tinggi sekali

Naik naik ke puncak gunung tinggi tinggi sekali

Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara

Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara

Selain untuk mengenalkan kata sifat, lagu ini juga dapat mengenalkan kata antonimi kata

sifat. Guru memberikan gambaran kata yang berantonim dengan kata sifat tersebut.

5. Pengenalan alam, musim dan iklim

Tik-tik bunyi hujan

Tik-tik tik bunyi hujan di atas genting

Airnya turun tidak terkira

Cobalah tengok daun dan ranting

Pohon dan kebun basah semua

Pelangi

Pelangi-pelangi alangkah indahmu

Merah kuning hijau di langit yang biru

Pelukismu agung, sipa gerangan
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Pelangi pelangi ciptaan Tuhan

Pembelajaran musim di Qujing melipiuti dua jenis, yaitu musim di Indonesia dan musim

di Tiongkok. Pengenalan musim tersebut dapat menggunakan lagu sebagai pengingat.

6. Pengenalan binatang

Kupu-kupu

Kupu-kupu yang lucu kemana engkau terbang

Hilir mudik mencari bunga bunga yang kembang

Berayun-ayun pada tangkai yang lemah

Tidakkah sayapmu merasa lelah

Kelinciku

Kelinciku kelinciku kau manis sekali

Melompat riang kian kemari sepanjang hari

Aku ingin bersamamu sepulang sekolah

Bersamamu lagi menari nari

Burung kutilang

Di pucuk pohon cemara burung kutilang bernyanyi

Bersiul-siul sepanjang hari

Dengan tak jemu-jemu

Mengangguk-angguk sambil bernyanyi

Trilili lilililililili

Burung hantu

Matahari terbenam hari mulai malam

Terdengar burung hantu suaranya merdu

kukukukukukukukukku
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7. Pengenalan budaya

Naik delman

Pada hari minggu kuturut ayah ke kota

Naik delman istimewaaa kududuk di muka

Kududuk di samping pak kusir yang sedang bekerja

Mengendarai kuda supaya baik jalannya

Tuktiktaktiktuktiktaktiktuktiktaktiktuk

Suara sepatu kuda

Delman merupakan alat transportasi khas Indonesia. Pengenalan delman dengan lagu

disertai gambar dapat memperlihatkan budaya Indonesia.

Desaku

Desaku yang kucinta pujaan hatiku

Tempat ayah dan bunda dan handai taulanku

Tak mudah kulupakan tak mudah bercerai

Selalu kurindukan desaku yang permai

Semua ada di sini

Mau makan di restoran Padang

Bukan berarti harus ke Padang

Cukup ada di sini

Dekat kita sendiri

Kita tinggal menikmati

Mau makan nasi gudeg Yogya

Bukan berarti harus ke Yogya

Cukup ada di sini

Dekat kita sendiri
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Kita tinggal menikmati

Hei Indonesiaku

Tanah subur rakyat makmur

Hai Indonesiaku

Aku (Enno) sayang kepadamu

Tanam salak tumbuh salak

Tanam duren tumbuh duren

Tanam padi (budi) tumbuh padi (ilmu)

Mau makan buah pisang Ambon

Bukan berarti harus ke Ambon

Cukup ada di sini

Dekat kita sendiri

Kita tinggal menikmati

Mau makan buah jeruk Bali

Bukan berarti harus ke Bali

Cukup ada di sini

Dekat kita sendiri

Kita tinggal menikmati

Hei Indonesiaku

Tanah subur rakyat makmur

Hai Indonesiaku

Aku (Enno) sayang kepadamu

Tanam salak tumbuh salak

Tanam duren tumbuh duren

Tanam padi (budi) tumbuh padi (ilmu)

Lagu yang dibawakan Enno Lerian tersebut dapat menggambarkan betapa Indonesia

adalah Negara yang berbhineka tunggal ika. Keragaman yang Nampak pada setiap daerahnya

menjadikannya kaya akan bermacam hasil pertanian maupun hasil budaya baik benda maupun

tak benda.
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PENUTUP

Lagu dapat digunakan sebagai penguat pembelajaran baik tingkat dasar maupun tingkat

lanjut. Lagu biasanya diberikan pada mata kuliah mendengar dan budaya Indonesia.
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LAPORAN CATATAN PERSIDANGAN KIPBIPA XI (Sidang Paralel 4)
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 7—9 Agustus 2019

Penyaji Makalah : Avi Meilawati, Universitas Negeri Yogyakarta
Judul Makalah : Lagu sebagai Media Penguasaan Kemampuan Berbahasa dan Pengenalan
Budaya dalam Pembelajaran BIPA di Qjnu Tiongkok

- Salah satu tujuan utama pemilihan lagu sebagai bahan ajar BIPA adalah pelafalan.
Sebagian besar kelas dasar dan madya masih kesulitan untuk melafalkan beberapa kata,
sehingga dengan menggunakan lagu sebagai bahan ajar diharapkan dapat membantu para
peserta didik berlatih pelafalan.

- Jenis lagu yang diperdengarkan untuk kelas dasar adalah lagu-lagu tentang angka, warna,
anggota tubuh, binatang, kata sifat, alam-musim-iklim, dan pengenalan budaya.

- Proses pembelajarannya adalah sebagai berikut:
Menyimak lagu,mengisi teks rumpang, tebak kata, diskusi

- Proses belajar selama dua jam tidak hanya bertumpu pada kegiatan di dalam kelas, tetapi
juga di luar kelas. Kegiatan yang biasanya dilakukan adalah memasak makanan Indonesia.
Jadi, dengan memasak bersama, para peserta didik juga dilatih untuk melakukan
percakapan secara runtut dari awal sampai akhir proses memask.

Diskusi/Tanya Jawab
Penanya 1
Nama : Yusuf
Instansi :
Pertanyaan: Bagaimana menghadapi perbedaan level pada setiap peserta didik?
Tanggapan: Pada dasarnya, lagu-lagu yang dipilih didasarkan atas tema dalam buku ajar setiap
level. Selain itu, lagu-lagu yang dipilih juga berdasarkan ritme dan irama. Meskipun lagu
tersebut lagu pop, tetapi ritme dan iramanya mudah dikuasai peserta didik, maka lagu tersebut
juga akan dipilih sebagai materi ajar. Proses pembelajaran dengan lagu juga dibubuhi dengan
kartu kosakata (kartu warna, kartu angka, dan kartu bergambar lainnya), sehingga dapat
dikatakan bahwa lagu merupakan jembatan untuk menguasai inti dari materi ajar.

Penanya 2
Nama : Evi
Instansi : Pengajar BIPA Cikarang
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Pertanyaan: Bagaimana cara menjelaskan pada peserta didik saat diperdengarkan lagu anak-anak,
padahal peserta didik tersebut sudah berusia dewasa? Bagaimana cara menjelaskan isi lagu
kepada peserta didik?
Tanggapan: Pada dasarnya, lagu-lagu yang dipilih didasarkan atas tema dalam buku ajar setiap
level. Selain itu, lagu-lagu yang dipilih juga berdasarkan ritme dan irama. Meskipun lagu
tersebut lagu pop, tetapi ritme dan iramanya mudah dikuasai peserta didik, maka lagu tersebut
juga akan dipilih sebagai materi ajar. Proses pembelajaran dengan lagu juga dibubuhi dengan
kartu kosakata (kartu warna, kartu angka, dan kartu bergambar lainnya), sehingga dapat
dikatakan bahwa lagu merupakan jembatan untuk menguasai inti dari materi ajar. (dijawab
bersamaan dengan pertanyaan dari Penanya 1)

Penanya 3
Nama : Candra
Instansi : Bali
Pertanyaan: Pengalaman apa yang bisa dibagian ketika menjelaskan sebuah lagu?
Tanggapan: Cara menjelaskannya adalah dengan bercerita. Contoh: lagu Desaku yang Kucinta,
lirik “desaku yang permai” cukup sulit untuk dipahami peserta didik. Maka, cara lain untuk
menjelaskannya adalah dengan membandingkan kosakata tersebut dengan kosakata lainnya,
seperti indah, bagus, baik, dan permai. Kosakata tersebut berbeda maknanya jika disandingkan
dengan diksi lain dalam sebuah kalimat.

Penanya 4
Nama : Hamam Supriyadi
Instansi : Pengajar BIPA di Thammasat Thailand
Pernyataan: Pada level dasar, lagu yang diperdengarkan adalah lagu anak-anak karena dapat
menambah kosakata
Tanggapan: -
Penanya 5
Nama : Totok
Instansi : Wisma Bahasa Jakarta
Pertanyaan: Apa tantangan yang dialami pengajar ketika menghadapi fase yang cukup kompleks,
terutama mengenai kebahasaan dan kosakata?
Tanggapan: Aplikasi ini hanya digunakan untuk pengayaan, bukan untuk materi inti. Dalam
kelas dasar dan menengah, belum ditemukan adanya kesulitan yang berarti karena materi dalam
aplikasi sesuai dengan kebutuhan level tersebut. Namun, materi akan menjadi semakin kompleks
jika dihadapkan pada peserta didik kelas lanjut, sehingga prosesi diskusi di akhir kelas menjadi
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diutamakan agar peserta didik dapat saling berdiskusi mengenai topik makanan yang
disampaikan.

Penanya 6
Nama : Intan
Instansi : UAD Yogyakarta
Pertanyaan: Apakah mungkin jika aplikasi ini dikembangkan menjadi semakin “menantang dan
kompleks” sehingga peserta didik kelas lanjut juga bisa menggunakannya?
Tanggapan: Proses pembuatan aplikasi ini cukup rumit dan memakan waktu yang lama.
Background saya adalah pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, sehingga saya perlu bekerja
sama dengan tim IT untuk menciptakan aplikasi ini. Kami sangat berharap agar aplikasi ini akan
semakin lengkap sehingga dapat dinikmati oleh seluruh peserta didik dan pengajar BIPA di
semua level.

Penanya 7
Nama : Sumarti
Instansi : Universitas Lampung
Pertanyaan: Apa bentuk nyata dari jejaring BIPA yang akan, sedang, atau sudah dilakukan oleh
Universitas Wiralodra? (untuk Pak Nana)
Pernyataan: Belum ada penulisan ragam formal dan ragam nonformal dari penulisan nama-nama
makanan.
Tanggapan: -

Penanya 8
Nama : Jimin Susilo
Instansi : Unswagati Cirebon
Pernyataan: Pembicaraan mengenai BIPA di Cirebon memang masih belum begitu popular,
sehingga diperlukan banyak pihak-pihak yang cukup aktif dalam menyuarakan persoalan-
persoalan ke-BIPA-an kepada khalayak. Saya harap tidak hanya di Universitas Wiralodra saja,
tetapi ke depannya di Unswagati juga semakin tumbuh para pegiat BIPA.
Tanggapan: -

Isu Utama/Isu Penting dalam Diskusi
- Dalam pembelajaran BIPA sangat diperlukan media-media yang menarik sehingga tidak

hanya menjadikan kelas terasa nyaman, tetapi materi pengajaran juga tersampaikan
secara maksimal. Media-media yang dimaksud dapat berupa banyak hal, seperti misalnya
lagu, dongeng, permainan bergambar, dan kartu kosakata.
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