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Abstrak

Keterampilan menulis menjadi keterampilan yang paling sulit dikuasai oleh
pemelajar BIPA di Timor Leste. Hal tersebut dikarenakan pemelajar menggunakan
empat atau lebih bahasa sekaligus, yaitu bahasa Tetun, bahasa Portugis, bahasa
Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya sehingga tidak semua bahasa
tersebut dikuasai oleh pemelajar. Ada satu atau dua bahasa yang dikuasai oleh
pemelajar, tetapi bahasa yang lainnya tidak benar-benar dikuasai oleh pemelajar. Hal
itulah yang terjadi pada mahasiswa di Institute of Business (IOB) Dili, Timor Leste.
Para mahasiswa kesulitan menulis kalimat dan mengembangkannya menjadi
paragraf. Apalagi jika tidak ada contoh, mahasiswa akan kesulitan. Oleh karena itu,
peneliti menerapkan pendekatan berbasis teks dalam kelas menulis narasi, eksposisi,
deskripsi, dan argumentasi (NEDA). Pendekatan tersebut menjadi pendekatan yang
tepat untuk diterapkan, terbukti dengan semakin berkembangnya kemampuan
menulis para mahasiswa. Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk
mendeskripsikan tulisan mahasiswa sebelum menggunakan Pendekatan Berbasis
Teks, langkah-langkah menerapkan Pendekatan Berbasis Teks, dan tulisan
mahasiswa setelah menggunakan Pendekatan Berbasis Teks. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan observasi partisipan
utuh.

Kata kunci: pendekatan berbasis teks, keterampilan menulis, NEDA

A. PENDAHULUAN

Jumlah pemelajar BIPA di Timor Leste banyak. Hal tersebut dikarenakan banyak

mahasiswa yang ingin melanjutkan kuliah di Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia

dirasa lebih mudah dibandingkan dengan bahasa asing lainnya. Beberapa dosen di

universitas-universitas di Timor Leste masih menggunakan bahasa Indonesia sebagai

bahasa pengantar di kelas, seperti di IOB dan UNPAZ. Hal tersebut juga ditulis dalam

Surat Kabar Pikiran Rakyat, 31 Desember 2016. Dalam surat kabar tersebut dikatakan

bahwa Universidade da Paz (UNPAZ) yang merupakan universitas swasta tertua di Dili,

Timor Leste, masih menggunakan bahasa Tetun dan bahasa Indonesia sebagai bahasa

pengantar perkuliahan. Alasan penggunaan bahasa Indonesia digunakan sebagai
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pengantar karena bahasa Indonesia dirasakan lebih mudah digunakan untuk mentransfer

ilmu. Para mahasiswa juga tidak asing dengan bahasa Indonesia karena mereka sering

menonton sinetron dan tayangan lain dari stasiun TV di Indonesia sehingga tidak heran

mereka bisa berbahasa Indonesia meskipun informal.

Di beberapa universitas di Dili, Timor Leste, bahasa Indonesia menjadi mata

kuliah wajib di semester satu karena mahasiswa bisa memilih untuk menggunakan

bahasa Indonesia ketika menulis proposal skripsi. Selain itu, bagi mahasiswa yang akan

melanjutkan pendidikan di Indonesia, harus punya sertifikat kursus bahasa Indonesia

Oleh karena itu, banyak mahasiswa ataupun pelajar SMA mengikuti kursus di Pusat

Budaya Indonesia, meskipun mereka sudah mendapatkannya di kampus atau sekolah.

Selain karena keinginan besar melanjutkan pendidikan di Indonesia, mereka juga

menyukai budaya Indonesia, seperti angklung, gamelan, batik, tari, apresiasi puisi, drama,

dan film.

Meskipun mereka tidak asing dengan bahasa Indonesia, tidak semua bisa

berbahasa Indonesia dengan lancar apalagi keterampilan menulis. Hal tersebut

dikarenakan mereka belajar beberapa bahasa sekaligus. Selain bahasa Tetun, mereka juga

belajar bahasa Portugis, bahasa Tetun, bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya. Tidak

semua bahasa-bahasa tersebut dikuasai oleh mereka. Seperti halnya bahasa Indonesia.

Beberapa mahasiswa lebih lancar berbicara daripada menulis. Ketika menulis,

mahasiswa sering salah menulis kata. Selain itu, mahasiswa sulit mengembangkan

kalimat menjadi paragraf utuh. Mereka kesulitan jika tidak diberi contoh atau model

terlebih dahulu. Padahal keterampilan menulis ini sangat penting. Apalagi bagi

mahasiswa yang akan melanjutkan pendidikan di Indonesia, kemampuan menulis dengan

bahasa Indonesia yang baik dan benar harus ditingkatkan.

Salah satu pendekatan yang tepat digunakan untuk meningkatkan kemampuan

menulis pemelajar BIPA di Timor Leste adalah Pendekatan Berbasis Teks. Pendekatan

tersebut dipilih karena pemelajar di Timor Leste selalu ingin contoh. Contoh teks akan

membantu pemelajar menemukan bentuk sehingga pemelajar tidak membayangkan saja.

Pembelajaran di kelas lebih terkontrol karena ada aktivitas untuk pemelajar. Pengajar

bisa merancang aktivitas pada tahap building knowledge, modelling, join construction,

dan independen construction.
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Pendekatan Berbasis Teks juga digunakan karena manusia hidup tidak lepas dari

teks. Teks tidak hanya diartikan sebagai teks tertulis. Namun, teks merupakan satu

kesatuan bahasa yang lengkap secara sosial dan kontekstual, yang mungkin bisa dalam

bentuk bahasa lisan maupun tulisan (Kress dalam Emilia, 2016: 14). Selain tidak lepas

dalam kehidupan sehari-hari, teks juga menjadi cara belajar bahasa yang tepat. Hal

tersebut dikatakan oleh Halliday dan Ruqaiyah bahwa teks merupakan jalan menuju

pemahaman tentang bahasa (dalam Mahsun, 2014: 1). Jalan menuju pemahaman tentang

bahasa karena teks tidak lepas dari konteks.

Yang menjadi ciri khas pendekatan berbasis teks adalah adanya pemodelan teks

dan adanya empat tahap pembelajaran, mulai dari membangun konteks hingga

penugasan mandiri. Adanya pemodelan teks juga mengarahkan pembelajaran menjadi

lebih autentik. Pengajar bisa membawa contoh-contoh teks asli dari surat kabar atau

majalah untuk dianalisis struktur dan ciri kebahasaannya. Teks autentik berarti teks yang

dibuat bukan untuk tujuan pembelajaran. Jika pengajar menggunakan teks-teks autentik

di kelas sebagai model, pembelajaran tidak jauh dari konteks nyata yang dibawa ke kelas.

Empat tahap dalam pendekatan berbasis teks juga mngarahkan pada penilaian

proses dan produk. Pemelajar tidak hanya mendapat teori, tetapi juga menghasilkan

produk. Adapun empat tahap dalam pendekatan berbasis teks adalah (1) membangun

Konteks (Building Knowledge of The Field). Pada tahap ini, pengajar dan pemelajar tidak

membahas teks yang akan ditulis. Namun, pengajar bisa mengajak pemelajar untuk

menyimak video atau melihat gambar untuk membangun konteks berkaitan dengan topik

yang akan didiskusikan. (2) menyajikan Model (Modelling). Pada tahap kedua, pengajar

memberikan teks yang menjadi fokus pengajaran. Pengajar mencari teks yang sudah ada

untuk diterangkan struktur teks dan ciri kebahasaannya. (3) membangun Teks Secara

Bersama-sama (Join Construction). Pada tahap ini siswa berkelompok dan secara

bersama-sama membangun teks dengan struktur dan ciri kebahasaan yang sudah dikuasai

siswa melalui tahap modelling. (4) membangun Teks Secara Mandiri (Independent

Construction). Langkah ini hampir sama dengan langkah joint contruction, tetapi

dilakukan secara individu.

Pendekatan Berbasis Teks tepat digunakan untuk mengajarkan empat

keterampilan berbahasa, terutama menulis. Pemelajar bisa sekaligus belajar struktur teks
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dan ciri kebahasaan teks. Hal tersebut juga dikatakan oleh Christie (dalam Luu 2011: 124)

bahwa pendekatan berbasis teks menekankan pengajaran secara eksplisit aturan-aturan

linguistisk pada pembelajaran bahasa kedua. Pemelajar tidak bisa memproduksi tipe teks

tertentu jika mereka tidak diajari aturan-aturan linguistik atau ciri kebahasaan tipe teks

tertentu.

Jenis-jenis teks yang perlu dikuasai oleh mahasiswa dalam kelas menulis adalah

narasi, eksposisi, deskripsi, dan argumentasi (NEDA). Keempat jenis teks tersebut perlu

dikuasai karena mahasiswa akan menggunakannya ketika menulis makalah atau proposal

atau skripsi. Ketika mendeskripsikan data, menceritakan kronologi penelitian,

menjelaskan teori atau menjelaskan suatu proses, dan ketika beragrumen untuk

meyakinkan pembaca. Keempat jenis paragraf itu akan digunakan. NEDA menjadi jenis

teks baru bagi mahasiswa di Timor Leste karena mereka belum pernah mempelajarinya

sebelumnya. Bagaimana tulisan mahasiswa sebelum memakai Pendekatan Berbasis

Teks?, bagaimana mengajarkan NEDA dengan Pendekatan Berbasis Teks?, dan

bagaimana hasilnya setelah menerapkan Pendekatan Berbasis Teks? Ketiga hal

tersebutlah yang akan dibahas dalam artikel ini.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek

dalam penelitian ini adalah tulisan mahasiswa Teknik Informatika dan Manajemen

Informatika, Universitas IOB Dili, Timor Leste. Peneliti mengambil 27 sampel tulisan

mahasiswa. Tulisan mahasiswa terdiri dari tulisan awal (saat pengajar menentukan level)

dan tulisan NEDA atau narasi, eksposisi, deskripsi, dan arguementasi (saat pengajar

memberi tugas akhir). Hal ini sesuai dengan pandangan yang mengatakan bahwa subjek

penelitian adalah benda, hal, atau orang tempat melekat dan yang dipermasalahkan

dalam penelitian (Suandi dalam Absari, 2015: 6). Data yang diperoleh peneliti adalah

data berupa kata-kata dari tulisan pemelajar.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi dan

observasi partisipan utuh. Dokumentasi dilakukan pada tulisan pemelajar. Peneliti

melihat kesalahan yang terjadi pada tulisan awal dan akhir. Seperti yang dikemukakan

oleh Creswell (2010: 7). bahwa metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data
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yang bersumber pada tulisan seperti koran, makalah, laporan kantor, ataupun dokumen

pribadi seperti buku harian, diary, surat email, dll. Dalam penelitian ini, peneliti

sekaligus sebagai pengamat partisipan. Peneliti mengamati sambil mengajarkan materi

dengan pendekatan tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Creswell (2010: 268)

bahwa dalam observasi partisipan utuh peneliti menyembunyikan perannya sebagai

observer.

Keefektifan Pendekatan Berbasis Teks dapat dilihat dari hasil tulisan mahasiswa,

yaitu hasil tulisan awal dibandingkan dengan hasil tulisan di akhir. Keefektifan juga bisa

dilihat dari proses penerapan Pendekatan Berbasis Teks. Apakah pendekatan tersebut

bisa dikombinasikan dengan metode pembelajaran yang lain dan apakah banyak yang

bisa dikembangkan dengan pendekatan tersebut.

C. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Tulisan Mahasiswa sebelum Menggunakan Pendekatan Berbasis Teks

Di awal, mahasiswa diminta untuk menulis satu paragraf dengan topik

keterampilan berbahasa. Sebelumnya, mahasiswa sudah mendapat penjelasan tentang

materi keterampilan berbahasa. Dalam tulisan mahasiswa, peneliti mendapati beberapa

kesalahan yang sering muncul, yaitu:

a. Kalimat pertama pada paragraf tidak menjorok ke dalam.

Mahasiswa tidak mengetahui bahwa kalimat pertama pada paragraf harus menjorok ke

dalam. Kebanyakan mahasiswa hanya menulis lurus bahkan ada yang menulis dengan

rata tengah.

b. Satu paragraf hanya terdiri dari satu atau dua kalimat.

Mahasiswa kesulitan mengembangkan kalimat. Mereka tidak mengetahui bahwa ada

jumlah minimal untuk satu paragraf. Mereka hanya menuliskan apa yang mereka

ketahui sehingga mereka hanya menulis satu sampai dua kalimat untuk satu paragraf.

c. Tidak ada tanda titik di akhir kalimat.

Karena belum belajar tanda baca, mahasiswa tidak menggunakan tanda titik di akhir

kalimat sehingga mereka menulis satu kalimat panjang. Ada yang sudah

menggunakan tanda titik, tetapi penempatannya belum tepat, yaitu diletakkan sebelum

konjungsi “dan”.

d. Kesalahan penulisan kata karena penambahan atau pengurangan huruf.
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Mahasiswa sering menuliskan kata “tanggal, tinggal, bangga” dengan satu “g”

menjadi “tangal, tingal, banga” sementara kata “dengan, sangat, langit” dengan dua

“g” menjadi “denggan, sanggat, langgit”. Jadi, kata yang seharusnya ditulis dengan

satu “g” justru ditulis dengan dua “g” dan sebaliknya. Selain itu, mereka juga sering

mnambahkan huruf “h” pada kata tertentu, seperti kata “jika, maka, kenapa” menjadi

“jikah, makah, kenapah”.

Keempat kesalahan tersebut sering terjadi dalam tulisan mahasiswa. Keempat

kesalahan tersebut juga harus menjadi perhatian bagi pengajar BIPA di Timor Leste.

Berikut contoh tulisan mahasiswa.

Gambar 1. Contoh Tulisan Awal Pemelajar BIPA

2. Langkah Menerapkan Pendekatan Berbasis Teks

Peneliti menerapkan Pendekatan Berbasis Teks dalam pembelajaran menulis

narasi, eksposisi, deskripsi, dan argumentasi (NEDA). Peneliti melakukan langkah

sebagai berikut:

a. Peneliti membagikan satu paragraf narasi, satu paragraf eksposisi, satu paragraf

deskripsi, dan satu paragraf argumentasi dengan topik paragraf yang sama, yaitu

Pantai Parangtritis. Peneliti dan pemelajar bertanya jawab tentang Pantai Parangtritis

dan Pantai yang ada di Timor Leste. Tahap ini merupakan tahap membangun konteks
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(building knowledge of The Field). Seperti yang dikatakan oleh Feez (dalam Emilia,

2016: 46) tahap ini berguna untuk membangun pengetahuan atau latar belakang

pengetahuan siswa mengenai topik yang akan ditulis atau didiskusikan. Pada tahap ini,

pengajar juga bisa menampilkan video atau gambar Pantai Parangtritis kemudian

meminta mahasiswa untuk menyampaikan apa yang dilihatnya dalam video atau

gambar. Namun pada tahap ini, pengajar dan mahasiswa tidak membahas tentang teks.

b. Pemelajar membentuk kelompok yang terdiri dari empat orang. Satu orang dalam

kelompok mendapat paragraf narasi tentang Parangtritis. Satu orang mendapat

paragraf eksposisi tentang Parangtritis. Satu orang mendapat paragraf deskripsi

tentang Parangtritis. Satu orang mendapat paragraf argumentasi tentang Parangtritis.

Masing-masing pemelajar membaca paragrag yang didapat. Setelah selesai membaca,

masing-masing anggota kelompok melaporkan isi dan ciri paragraf yang dibaca.

Pemelajar diminta untuk membedakan keempat jenis paragraf tersebut dari struktur

dan ciri kebahasaannya. Tahap ini adalah tahap pemodelan teks (modelling). Menurut

Djatmika (2018: 177) melalui tahap modelling siswa dapat memperoleh gambaran

sebuah bangunan teks yang efektif. Oleh karena itu, mahasiswa diberi panduan untuk

menemukan struktur dan ciri kebahasaan teks. Panduan dibuat seperti contoh berikut.

Panduan untuk Menemukan Struktur Teks Deskripsi

Analisislah paragraf tersebut dengan panduan di bawah ini.

Struktur Teks Cuplikan dalam Teks
Pernyataan umum

Deskripsi bagian

Panduan untuk Menemukan Ciri Kebahasaan Teks Deskripsi

Ciri Kebahasaan Teks Cuplikan dalam Teks
Kata sifat

Kata dengan afiks ber-
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Pengajar juga bisa membuat dalam bentuk pertanyaan, contoh apa yang digambarkan

oleh penulis di paragraf pertama, bagian-bagian apa saja yang digambarkan oleh

penulis, dll. Melalui tahap ini, mahasiswa dan pengajar mendekonstruksi teks

sehingga mengetahui struktur dan ciri kebahasaan teks (Nagao, 2018: 134). Tahap ini

juga menjadi kesempatan bagi pengajar untuk menjelaskan tata bahasa sesuai kalimat

yang ada dalam teks.

c. Setelah mengetahui perbedaannya NEDA, tiap kelompok diminta memilih satu topik

dan menyusun kerangka tulisan NEDA. Tahap ini adalah tahap penugasan terbimbing

(join construction). Dalam tahap ini diharapkan mahasiswa terlibat dalam proses

menulis. Mulai dari brainstorming, revisi, mengedit, dan membaca ulang (Emilia,

2016: 73).

d. Di akhir kelas, mahasiswa mendapat tugas untuk mengembangkan kerangka tulisan

NEDA secara individu. Tahap ini adalah tahap penugasan mandiri (independent

construction). Pada tahap ini diharapkan mahasiswa sudah bisa menyusun teks sesuai

model teks tanpa bantuan pengajar.

Keempat langkah tersebut terbagi menjadi dua kali pertemuan. Pertemuan pertama

nomor a dan b. Pertemuan kedua tahap nomor c dan d. Pemelajar diberi kesempatan

untuk mengonsultasikan dan memperbaiki tulisannya dalam proses join dan independent

construction.

3. Tulisan Mahasiswa setelah Menggunakan Pendekatan Berbasis Teks

Setelah tulisan terkumpul, peneliti membaca dan menganalisis tulisan mahasiswa.

Banyak perubahan dan peningkatan dalam tulisan mahasiswa, di antaranya:

a. Jumlah kalimat yang ditulis mahasiswa dalam satu paragraf lebih banyak daripada

sebelumnya. Awalnya, mahasiswa hanya menulis satu sampai dua kalimat untuk satu

paragraf, sekarang mahasiswa bisa menulis lebih dari empat kalimat untuk satu

paragraf.

b. Mahasiswa tidak lupa lagi tanda titik. Mahasiswa sudah mengetahui kapan suatu

kalimat berakhir dan harus diberi tanda titik. Melalui penugasan terbimbing dan

mandiri, mahasiswa mencari banyak referensi sehingga mereka tidak kesulitan

mengembangkan kalimat.
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c. Antarkalimat yang dibuat sudah lebih koheren daripada sebelumnya. Mahasiswa

sudah bisa mengembangkan lebih dari dua paragraf. Antarkalimat dan antarparagraf

sudah lebih koheren karena mereka tidak kehabisan ide ketika menulis. Hal tersebut

terjadi karena mereka sudah banyak membaca referensi pada tahap penugasan

terbimbing dan mandiri. Mereka juga sudah memiliki latar belakang konteks dan

membaca model teks sebelumnya.

d. Beberapa mahasiswa masih melakukan kesalahan penulisan kata. Namun, jumlahnya

semakin berkurang. Dengan praktik menulis terus-menerus, mahasiswa semakin

menyadari bagaimana penulisan yang benar. Berikut contoh tulisan pemelajar setelah

diajar dengan Pendekatan Berbasis Teks.

Gambar 2. Contoh Tulisan Akhir Pemelajar BIPA

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa Pendekatan

Berbasis Teks efektif diterapkan dalam kelas menulis NEDA (narasi, eksposisi, deskripsi,

dan argumentasi). Hal tersebut terbukti dengan adanya peningkatan kemampuan menulis

mahasiswa. Pendekatan tersebut juga efektif karena bisa diakomodasikan dengan teknik

pembelajaran jigsaw seperti pada langkah modelling di atas. Artinya, pendekatan ini bisa
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dikombinasikan dengan teknik pembelajaran yang lain atau bahkan pendekatan

pembelajaran yang lain. Selain itu, pendekatan ini juga memberi peluang bagi pengajar

untuk membuat pembelajaran menjadi lebih kreatif dan menarik. Mahasiswa juga

mendapat kesempatan untuk praktik lebih banyak dan menghasilkan produk

pembelajaran.
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menuliskan paragraf dan sulit jika tidak diberi contoh. Pendidikan BIPA yang menyasar pada
akademis sedikit lebih khusus. Mereka hendaknya dibimbing untuk mempelajari tipe-tipe
paragraf. Hal tersebut penting saat mereka berkuliah nanti. Aktivitas nyata dan pengalaman
bersama dapat membantu mereka untuk menulis lebih baik. Penyesuaian tersebut demi
baiknya pembelajaran BIPA di Timor Leste.

Perlu mengetahui sasaran dan tujuan mereka belajar bahasa Indonesia. Segala teknik
harap dimaksukkan.

Diskusi/Tanya Jawab
Penanya 1
Nama : Antonia
Instansi : -
Pertanyaan : Apa KBRI mengharuskan mereka belajar? Sejauh pengetahuan saya tidak.
Tanggapan : Mereka diberikan sertifikat sudah pernah belajar bahasa Indonesia.
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