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Abstrak

          Diferensiasi internal sebagai istilah didaktik mereferensi pada pencapaian
tujuan belajar dengan melihat aspek pemelajar  secara individu seperti: aspek bakat,
kemampuan, tendensi dan minat. Karena itu,  penerapan  teori Multiple Intelligences
—Kecerdasan Majemuk—dari Howard Gardners menjadi salah satu yang termasuk
bagian penting dalam penerapan diferensiasi.
         Salah satu proyek pengajaran BIPA di  Hamburg menerapkan diferensiasi
internal dalam langkah-langkah pengajaran BIPA dalam bentuk Workshop BIPA yang
rutin.  Peserta datang dari  berbagai tingkatan umur, latar belakang sosial,  mau pun
kompetensi  bahasa.  Bahan  pengajaran  yang  digunakan  sangat  bervariasi  dengan
penerapan aspek kecerdasan majemuk.  Workshop ini  mengangkat tema bahasa dan
budaya  Indonesia,  dan  dalam pelaksanaannya  selain  materi  cetak  juga  digunakan
materi otentik audio visual pendukung seperti lagu, adegan film, materi online,  iklan
dan lainnya. Tema-tema  workshop dan penyajian materi pendukung yang bervariasi
harus  disiapkan  dan memenuhi  persyaratan  berikut:   Informatif,  berorientasi  pada
penyelesaian masalah, materi dengan koreksi mandiri,  dan materi pendukung yang
meningkatkan ketertarikan diri dalam belajar.

Kata kunci: Diferensiasi internal, BIPA, kelompok heterogen
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Abstract

          As didactic term differentiation is for reference the achievement of learning
goals by looking at individual aspects of the talents, abilities, tendencies and interests
of each learner or heterogeneous group of learners through the application of well-
organized  teaching  and  learning  actions  with  the  right  methodology.  Gardners´s
theory about Multiple Intellegence suggested that all people have different kinds of
“intelligences” and integrate his  theory into the classroom is one of good support  for
teaching and learning BIPA in a heterogenous groups.

          One of the BIPA teaching projects in Hamburg applies internal differentiation.
Learners  come  with  various  social  backgrounds  and  have  a  variety  of  language
competence backgrounds and variety of “intelligences”. The teaching materials used
in each workshop also vary depending on the theme, besides the printed material is
also used authentic audio visual material such as scenarios from advertisements, news
broadcasts,  songs,  films  and  etc.  This  differentiated  presentation  of  materials  are
prepared  and  must  be:  informational,  problem-oriented,  control  and  self-control,
corrective and support increasing the eagerness to learn.

Keywords: internal differentiation, BIPA, heterogenous group

Pendahuluan

Posisi BIPA di  luar  negeri saat  ini  semakin  menguat  di  banyak  negara.

Pemetaannya tidak kurang dari 147 lembaga telah mengajarkan BIPA di luar negeri.

Lembaga-lembaga tersebut meliputi: (1) perguruan tinggi, (2) pusat-pusat kebudayaan

asing,  (3)  Perwakilan  Pemerintah  Republik  Indonesia  (KBRI,  KJRI),  dan  (4)

lembaga-lembaga kursus. Pengajaran BIPA di Jerman  juga  dilakukan oleh lembaga

yang bervariasi.  Banyak tantangan yang dihadapi dalam mengajarkan BIPA, tetapi

dengan kerja sama banyak pihak hal ini  bisa menjadi  peluang bagi perkembangan

BIPA. Hal yang dilakukan di Hamburg dengan penerapan metodik didaktik modern.

Diferensiasi  Internal,  Heterogenitas,  dan  Individualisasi  dalam  Pengajaran  

          Diferensiasi sebagai metode didaktik digagas oleh Dewey (1983). Secara global

ada dua bentuk, yakni diferensiasi internal (tindakan untuk diferensiasi di kelas) dan

diferensiasi eksternal (tindakan untuk mengelompokkan  siswa sehomogen mungkin).

Dalam kelompok belajar  yang  besar, diferensiasi  dimengerti  sebagai individualisasi

pembelajaran. Di  Jerman  diferensiasi  eksternal  diterapkan  sejak  lama,  sedangkan

usaha  penerapan  diferensiasi  internal  di  tahun  80-an.

          Diferensiasi dalam dunia pendidikan mengacu pada pencapaian tujuan belajar

yang melihat pemelajar sebagai  individu dengan aspek bakat,  kemampuan, tendensi
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dan minat  yang beragam. Pencapaian tujuan dilakukan dengan penerapan tindakan

belajar mengajar yang terorganisir baik dan dengan metodologi yang tepat. Misalnya

penerapan  teori Multiple Intelligences – Kecerdasan Majemuk dari Howard Gardners

dalam proses belajar mengajar.  8 kecerdasan  majemuk dari  9 jenis versi  Gardner

yang  diperhatikan  untuk  penyelenggaraan  pendidikan  sebagai  berikut:  Kecerdasan

verbal-linguistik, kecerdasan matematis-logis, kecerdasan spasial-visual,  kecerdasan

musikal,  kecerdasan  kinestetik-jasmani,  kecerdasan  intrapersonal,  kecerdasan

interpersonal, dan kecerdasan naturalis. 

Dalam  diferensiasi  internal,  penerapan  semua  langkah  perencanaan  dan

metodologis guru harus memperhitungkan perbedaan individu siswa dalam kelompok

belajar sehingga  mereka  menemukan cara  individual untuk mencapai tujuan  belajar

masing-masing  serta  bisa  mengeksplorasi  potensi  kognitif  mereka  secara  umum.

Langkah-langkah  diferensiasi  internal  merujuk  pada  kuantitas  dan  kualitas  konten

pembelajaran.  Harus  digarisbawahi  bahwa  tujuan  diferensiasi  internal  bukanlah

pembubaran  heterogenitas  besar-besaran,   melainkan  penanganan  yang  produktif.

Dengan demikian,  keragaman bakat dan minat dalam kelompok belajar dalam arti

pertukaran yang saling menguntungkan semakin bisa dipandang sebagai peluang. 

          Dua cara implementasi diferensiasi adalah secara konvergen dan divergen.

Dalam diferensiasi konvergen, siswa dibawa dari level awal yang berbeda ke tujuan

yang  sama.  Diferensiasi  dapat  dicapai  melalui  penggunaan  berbagai  alat  bantu,

misalnya  mendapat  tugas  lain,  kiat  dan  bantuan,  alat  bantu  pembelajaran,  dan

dukungan guru.   Pemelajar yang berkinerja tinggi harus selalu diberikan tugas-tugas

tambahan. Sedangkan dalam diferensiasi divergen dimulai dari level awal yang sama

dan berakhir dengan tingkat keterampilan yang berbeda tergantung pada tingkat yang

dicapai pemelajar.

           Dua bentuk kerangka kerja kelas berdiferensiasi yang banyak dikenal adalah
kerangka dari Tomlinson dan Dodge:

Tomlinson Dodge
1. Memperhatikan kesiapan 

akademik siswa.

2. Minat siswa.

3. Gaya belajar siswa harus dijadikan

1.Memberikan pilihan

2. Membangun pembelajaran di 

sekitar Taksonomi Bloom,

3. Menggunakan kecerdasan 
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acuan untuk merencanakan aktivitas 

belajar siswa.

4. Meminta para guru untuk 

memberikan strategi jamak/beragam 

untuk mengorganisasikan dan 

membedakan isi (kurikulum)

5. Proses (pembelajaran)

6. Produk (penilaian) untuk 

mengakomodir tingkat kesiapan, 

perbedaan minat dan perbedaan gaya

belajar siswa.

jamak.

4. Menggunakan pengelompokan 

secara fleksibel

5. Menggunakan pelajaran 

berjenjang.

Hambatan, Tuntutan, dan Keunggulan Diferensiasi Internal

          Tujuan diferensiasi adalah optimalisasi proses pembelajaran, karena itu harus

ada perlakuan adil dalam pembelajaran  untuk memenuhi  tuntutan  belajar  tiap siswa

yang sangat berbeda juga dari segi kemampuan dan minat. Hambatan yang dihadapi

pengajar ketika mereka mulai menerapkan kelas berdiferensiasi: (a) Langkah memulai

diferensiasi  dari  sistem standardisasi;  (b)  Pengaturan  waktu;  (c)  Pengadaan  akses

terhadap sumber-sumber materi belajar yang bervariasi.

Penting untuk mempertimbangkan hal-hal yang menjadi pendorong dan juga

yang  menjadi  penghambat.  Aspek-aspek  pendukung,  kompetensi  yang  dibutuhkan

oleh  kurikulum  dapat  diterapkan  agar  hambatan  atau  pun  sisi  negatifnya  dalam

pembelajaran  dapat  dikurangi.  Harus  dicermati  kenyataan  bahwa pendidikan  yang

didasarkan  pada  kemampuan  rata-rata  siswa,  membawa risiko  yang  menyebabkan

frustrasi, kelelahan belajar atau kesenjangan pengetahuan.

Diferensiasi juga memiliki aspek faktual di sisi objek pembelajaran. Siswa dan

pembelajaran adalah dua hal penting dalam dunia pendidikan modern. Tuntutan untuk

diferensiasi  biasanya dimulai dari  satu sisi yang didasari  dengan keragaman aspek

materi  pelajaran.   Harus diperhatikan  sisi  lainnya berupa  persyaratan pembelajaran

siswa  yang  beragam.   Mungkin  secara  didaktik  keragaman  objek  pembelajaran

dilaksanakan melalui tugas-tugas, sering dilupakan tugas secara individu. Jadi harus

dimungkinkan  jalan  terbaik  dengan  mempertimbangkan  pendekatan  pembelajaran
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khusus sesuai  dengan kemampuan  belajar  masing-masing  individu..  Diferensiasi

berarti  juga: (a) Multiperspektif  dari pantauan sisi  subjek pembelajaran dan  proses

pembelajaran; (b)  Multidimensi  pada  bagian pantauan  terhadap siswa.  Berikut

merupakan keunggulan penerapan metode diferensiasi:

1. Siswa mempunyai kesempatan untuk berlatih dengan banyak materi latihan yang

jenis  dan  tujuan latihannya  berbeda-beda sehingga mereka  bisa  menggunakan

kemampuan  mereka secara maksimal. Mereka juga jadi mempelajari kelemahan

mereka dan mencoba untuk memperbaikinya. 

2. Pembelajaran dilihat  sebagai  proses individual  yang diarahkan  secara mandiri.

Tentunya ini  membutuhkan dukungan  secara  sistematis,  bimbingan,  dorongan,

refleksi,  penilaian,  dan  yang  juga  penting  adalah  bagaimana   membuat

pembelajaran menjadi hal  yang  menantang dan berorientasi pada penyelesaian

masalah dengan baik.

3. Diferensiasi, pada dasarnya bertujuan memperkuat kemandirian peserta didik dan

potensi mereka.

4. Diferensiasi ditandai oleh dorongan, empati, dan dukungan.

5. Diferensiasi  adalah  elemen  sentral  dari  pelajaran. Hal  ini  bertujuan  untuk

mempromosikan kompetensi  belajar  dan pengembangan pembelajaran  masing-

masing mata pelajaran.

6. Diferensiasi  menuntut  pengembangan  kebijakan  yang  mendukung  di  tingkat

pendidikan sedini mungkin.

7. Diferensiasi  mempunya  target  berupa  tindakan  dan  proyek  nyata  yang

dampaknya bisa dipantau.

Penerapan  Diferensiasi  Internal  dalam  Proyek  Pengajaran  Workshop Bahasa

Indonesia bagi Penutur Asing di Hamburg

          Workshop Bahasa Indonesia yang berlangsung di KJRI Hamburg sejak Maret

2019 diangkat dalam tulisan ini sebagai satu contoh awal yang sangat sederhana untuk

menerapkan diferensiasi  internal  dalam pengajaran  Bahasa Indonesia  bagi  Penutur

Asing (BIPA) di kelompok pemelajar yang heterogen dengan melihat hambatan yang

ada serta keunggulan yang diberikan dari metodik didaktik ini.
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          KJRI Hamburg sebagai penyelenggara memberikan peluang kepada IKAT

Sprachenwerkstatt  sebagai  lembaga  untuk  menerapkan  konsep  pengajaran  dengan

peserta  ajar  yang  heterogen.  Workshop BIPA  mengangkat  tema-tema  budaya

Indonesia untuk peserta dari masyarakat umum yang bukan penutur bahasa Indonesia

sebagai program bidang sosial budaya KJRI Hamburg. Perpaduan pengajaran  bahasa

Indonesia, penyebaran informasi budaya Indonesia dan praktik yang bisa dilakukan

pemelajar  menjadi  daya  tarik  yang  bagus  bagi  peminatnya.  Workshop dengan

penerapan diferensiasi dilakukan secara rutin, dengan satu tema di tiap workshop.

          Aspek diferensiasi yang diterapkan dalam pengajaran dalam workshop BIPA di

KJRI Hamburg adalah sebagai berikut:

1. Persiapan materi ajar dengan isi dan tingkat kesulitan yang beragam sesuai dengan

tema serta menerapkan faktor visualisasi. 

2. Persiapan materi pendukung yang beragam. Alat bantu berupa poster, kartu belajar,

permainan kosa kata dan tata bahasa, materi cetak original, foto, audiovisual bahkan

juga benda nyata yang bisa dinikmati misalnya makanan dan minuman untuk tema

budaya kuliner.

3. Organisasi di kelas, pemanfaatan ruang secara maksimal.

4. Penugasan, koreksi, dan evaluasi secara individual. Ini menjadi tolok ukur yang

penting dalam pencapaian tujuan belajar yang berbeda-beda.  Membuat  tugas-tugas

dengan pengelompokan tingkat: mudah, sedang, sulit serta mengelompokkan tugas-

tugas ke dalam tugas wajib dan tugas  pilihan. Untuk diferensiasi sesuai kemampuan

dan minat: penugasan tambahan selain materi wajib yang bisa dipilih sesuai minat. 

5.  Proyek  yanng  berorientasi  pada  tiap  peserta  workshop,  misalnya  berbelanja  di

supermarket Indonesia di Hamburg. Kehadiran di aktivitas budaya Indonesia, ataupun

presentasi pengalaman di Indonesia. Termasuk memberikan tugas penggunaan bahasa

Indonesia  di  Indonesia  bagi  mereka  yang  akan  berlibur  ke  Indonesia,  misalnya

melakukan wawancara dengan seorang guru di Indonesia. 

6. Pemberian tugas kompetensi sosial ekstra pada mereka yang berkinerja lebih tinggi

dari  rata-rata.  Menerangkan  tata  bahasa  yang  sedang  atau  akan  dipelajari.  

7. Memberikan informasi serta membantu terlaksananya kemungkinan-kemungkinan
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peningkatan  kompetensi  di  luar  kelas,  misalnya  tandem  bahasa.  

Data Workshop BIPA di Hamburg

Nama Kegiatan Workshop Bahasa Indonesia 
Peserta 1. Masyarakat  penutur  bahasa  Jerman  mau  pun  penutur

bahasa  asing  lainnya  yang  berminat  mengetahui   dan

mempelajari bahasa Indonesia. 

2. Anak-anak dan orang tua,  baik  dari  keluarga campuran

maupun  dari  keluarga  WN  Indonesia  berdomisili  di

Jerman  yang  berminat  menjadikan  anak-anaknya

mengerti  dan  menggunakan  bahasa  Indonesia  di  rumah

ataupun  menjadikan  anaknya  menjadi  manusia

dwibahasa.
Tempat KJRI Hamburg
Tim Pengajar IKAT Sprachenwerkstatt
Peserta Dalam penyelengaraannya  workshop dihadiri  oleh  8-20

peserta  dari  lokasi  wilayah  kerja  KJRI  Hamburg  yang

mencakup Hamburg, Schleswig Holstein, Niedersachsen.
Prasyarat 

Pengetahuan 

Bahasa Indonesia

Tidak  ada.  Level  pengetahuan  bahasa  Indonesia  dari

peserta  berbeda-beda.  Dengan  metode  diferensiasi

dimungkinkan aktivitas yang berbeda-beda dengan tujuan

pencapaian  pengetahuan  bahasa  dan  informasi  budaya

Indonesia.
Durasi 120 menit pelajaran tiap minggu.

Hari Rabu: BIPA untuk peserta dewasa, umum.

Hari Minggu: BIPA untuk Anak dan Orang tua.

Tema Workshop

Tema  bahasa  dan  budaya  diajarkan  dengan  materi  cetak,  foto,  buku,  dan  materi

pendukung  lainnya.  Berikut  tema-tema  Workshop BIPA  Maret-November  2019

A. Tema Workshop BIPA untuk peserta umum dewasa:

1. Tema "Indonesisch für Reisende" Bahasa Indonesia untuk Wisatawan.
2. Indonesisch für's Business. Bahasa Indonesia untuk Berbisnis.
3. Indonesisch  und  Erlebte  Landeskunde  zum  Thema   Essen  und  Trinken..

Bahasa Indonesia serta Praktik Pengalaman Budaya:  Tema Kuliner. 
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4. Indonesisch:  Grammatik  mit  Spass.  Dengan  Senang  Belajar  Tata  bahasa

Indonesia.
5. Indonesisch im Alltag. Lernen von authentischen Materialien. Belajar Bahasa

Indonesia dalam Keseharian dari Materi Ajar Otentik.
6. Indonesisch  und  Erlebte  Landeskunde  zum Thema  Traditionelle  Feste  und

Feiern in Indonesien.  Bahasa Indonesia serta Praktik Pengalaman Budaya:

Tema Pesta Tradisional dan Hari-hari Raya di Indonesia. 
7. Indonesisch: Kunst und Kultur. Belajar Bahasa Indonesia dengan Tema Seni

dan Budaya.
8. Indonesisch. Von Sabang bis Merauke: Eine Sprachreise von Insel zu Insel.

Dari Sabang hingga Merauke: Keliling Belajar Bahasa Indonesia dari Pulau

ke Pulau.

B. Tema Workshop BIPA untuk anak dan orang tua:
1. Indonesisch für Kids und Eltern.  Spielerisch lernen. Kedwibahasaan.  Bahasa

Indonesia untuk Anak dan Orang tua. Bermain sambil belajar.

2. Märchen aus Indonesien. Dongeng dari Indonesia. 

3. Theaterspielen. Belajar dan Bermain Teater.
4. Lieder aus Indonesien. Lagu-lagu dari Indonesia.
5. Essen und Trinken aus Indonesien. Makanan dan Minuman dari Indonesia
6. Traditionelle Spiele in Indonesien. Permainan tradisional Indonesia. 

Simpulan 

          Tuntutan peserta ajar yang heterogen menjadi peluang baik dalam menerapkan

metode dan didaktik modern dalam pengajaran BIPA di Jerman karena memberikan

banyak  hal  positif,  selain  dari  segi  belajar  mengajar  juga  dari  segi  modernitas

pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing sebagai tambahan positif bagi BIPA

di Jerman. Memang ada kesulitan dalam penerapan diferensiasi internal yang banyak

mencatat  berbagai  tuntutan  yang  kita  yakini  bisa  dijalankan  tahap  demi  tahap.

Sedangkan  kebijakan  sistem  pengajaran  harus  juga  diambil  sebagai  upaya

menjembatani dilema diferensiasi yang merupakan kebalikan dari standardisasi yang

berlaku.  Mari  memulai  kelas  berdiferensiasi  dengan  pemikiran  dasar  bahwa

pengajaran jadi "sangat tidak adil" jika kita memberikan standar yang sama terhadap

kebisaan peserta ajar yang kita ketahui sangat berbeda.  Kerjasama lembaga BIPA di
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luar negeri merupakan langkah positif bagi perkembangan BIPA sebagai salah satu

usaha diplomasi budaya.
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LAPORAN CATATAN PERSIDANGAN KIPBIPA XI (Sidang Paralel 5)

Fakultas  Ilmu Budaya,  Universitas  Gadjah  Mada,  Yogyakarta,  7—9 Agustus

2019

Hari, Tanggal : Kamis, 8 Agustus 2019

Pukul : 14.00—15.00 WIB

Pemandu : Wati Istanti

Pencatat : Ninies Aini Fitria Dewi

Penyaji Makalah :  Dyah  Narang-Huth,  IKAT Sprachenwerkstatt/  Bengkel  Bahasa

IKAT, Hamburg

Judul Makalah :  Internal  Differentiation  in  Teaching  Indonesian  as  A  Foreign

Language  in  Germany:  Learner-Oriented  Language  Teaching  with  Heterogeneous

Learning Groups

- Bengkel Bahasa IKAT merupakan sebuah kelas belajar bahasa Indonesia yang

berdiri secara mandiri tanpa ikatan apa pun dengan lembaga mana pun. Kelas

ini diprakarsai oleh Dyah dan  kini selalu diselenggarakan di KJRI Hamburg.

- Siapa saja boleh datang dan bergabung untuk ikut belajar bahasa Indonesia,

tidak terbatas usia. Namun, kelas dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu

kelompok anak-anak dan kelompok dewasa. Jika kelas disatukan, anak-anak

yang mengikuti kelas bahasa Indonesia seringkali ikut membolos jika orang

tua  mereka  juga  membolos,  sehingga  proses  kegiatan  belajar  menjadi

terhambat.

- Tema-tema  yang  disajikan  juga  beragam,  seperti  dongeng  dari  Indonesia,

belajar dan bermain teater, kuliner Indonesia, dan lain-lain.

- Dalam  Bengkel  Bahasa  IKAT,  pengajar  sama  sekali  tidak  memberikan

pekerjaan rumah. Semua kegiatan lebih difokuskan agar peserta didik mampu

menguasai  materi  yang  disampaikan  tanpa  perlu  memiliki  beban  untuk

mengerjakan pekerjaan rumah.
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- Oleh karena terbatasnya materi ajar yang dimiliki,  kreativitas para pengajar

menjadi  poin  penting  dalam proses  pembelajaran.  Beragam kerajinan  serta

kartu-kartu bergambar sederhana dibuat secara manual dengan tangan. Ini juga

menciptakan kedekatan antara pengajar dengan peserta didik.

Diskusi/Tanya Jawab

Penanya 1

Nama : Pauli

Instansi : University of Washington

Pertanyaan: Di Amerika ada Rumah Indonesia. Tolak ukur apa yang bisa dilihat dari

program ini? Antusiasme peserta didik atau kemampuan peserta didik?

Tanggapan:  Hal  yang  dipentingkan  adalah  tujuan  peserta  didik  belajar  bahasa

Indonesia.  Tidak pernah ada PR di  kelas,  sehingga proses  belajar  mengajar  justru

dirasa lebih maksimal. Peserta didik dan pengajar bisa menjadi lebih dekat dengan

membuat  bahan  ajar  bersama,  sehingga  pembelajaran  mengenai  kosakata  dan

percakapan bisa terjalin dengan amat baik.

Penanya 2

Nama : Hamam Supriyadi

Instansi : Pengajar BIPA di Thammasat Thailand

Pernyataan: Masalah tempat tinggal juga merupakan hal yang krusial. Oleh sebab itu,

persoalan mengenai tempat tinggal bagi mahasiswa asing harus dibicarakan secara

lebih mendetil lagi karena kenyamanan mereka menjadi salah satu faktor untuk betah

atau tidaknya mereka tinggal di negeri orang.

Tanggapan:  Di  Jepang,  sebelum keberangkatan  menuju  Indonesia,  selalu  diadakan

orientasi terkait pengenalan isu-isu yang terjadi di Indonesia, tidak hanya mengenai

lingkungan  sekitar,  tetapi  juga  pakaian.  Hal  yang  sederhana  tetapi  tidak  bisa

dikesampingkan karena perbedaan kultur yang cukup signifikan antara Indonesia dan

Jepang. 

Penanya 3

Nama : Sari

Instansi : UNIKA Jakarta
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Pertanyaan:  Bagian  see-think-wonder, apakah mungkin jika dikembangkan menjadi

touch, smell, dan lainnya?

Tanggapan:  Bisa. Tidak hanya  see, tetapi bisa juga  listen dan  smell. Contoh latihan

yang pernah dilakukan adalah memperdengarkan lagu  Balonku.  Para peserta  didik

dapat mendengarkan lirik lagu Balonku, kemudian berlatih kosakata, seperti “balon”

dan macam-macam warna. Foto, video, dan benda nyata bisa dijadikan sebagai bahan

ajar.

Penanya 4

Nama : Indah

Instansi : Pengajar BIPA di Pusat Bahasa UNEJ

Pertanyaan: Bagaimana solusi jika menghadapi perbedaan budaya antara pengajar dan

peserta didik?

Tanggapan:  Pengajar selalu menggunakan kalimat positif.  Contohnya: “jangan lari-

lari”, tetapi diubah menjadi “duduk di sini”.
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