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LIKA-LIKU MENGAJARKAN MENULIS-BIPA KELAS DASAR:

PENGALAMAN KESEHARIAN

Sugihastuti
Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya UGM

Pengantar

Pembelajaran BIPA pada dasarnya dan pada umumnya meliputi

pembelajaran membaca, kosakata, tata bahasa, percakapan, dan menulis. Salah

satu di antaranya, yaitu pelajaran menulis, menarik perhatian untuk lika-likunya

dinarasikan. Lika-liku mengajarkan menulis-BIPA erat kaitannya dengan

pelajaran kosakata dan tata bahasa. Terlebih dari itu, modal dasar talenta-menulis

mahasiswa yang bersangkutan dalam bahasa ibu mereka juga berkait erat. Akan

tetapi, hal yang terakhir ini tidak dibicarakan dalam makalah ini. Yang diuraikan

dan atau dinarasikan terbatas pada lika-liku mengajarkan menulis-BIPA yang

dialami oleh dosen.

Makalah ini membatasi pemilihan kata dosen bagi pengajar dan

mahasiswa bagi yang belajar. Diksi ini dipilih semata-mata untuk membatasi

cakupan subjek pengajar, yaitu dosen dan objeknya, yaitu yang belajar,

mahasiswa.

Masalah yang muncul dan akan dijawab dalam makalah ini adalah sebagai

berikut. Apa saja narasi pokok-pokok yang perlu diajarkan kepada mahasiswa

kelas dasar dalam menulis-BIPA (untuk selanjutnya ditulis menulis saja)?

Makalah ini merupakan makalah naratif, yang menarasikan secara tidak

berjenjang pernak-pernik kesulitan mahasiswa dalam menulis. Dikategorikan

sebagai makalah naratif karena uraiannya berupa narasi, yaitu pengisahan

peristiwa mengajarkan menulis. Narasi ini lebih berupa deskripsi dan/atau kisahan

mengajarkan menulis. Lika-liku mengajarkan menulis bukan dalam arti kiasan,

yaitu berbelit-belit. Namun, berlika-liku itu dimaksudkan sebagai pernik-pernik

saja, hanya hal-hal kecil, hanya hal-hal sepele. Kalau banyak hal yang kecil dan

sepele, boleh saja disebut pernak-pernik; artinya adalah banyak pernik. Akibatnya,
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dimungkinkan uraian makalah ini tidak berjenjang-sistematis, tetapi naratif saja

yang kadangkala terkesan melompat-lompat dari sisi peringkat kesulitan tata

bahasanya. Selain itu, dibatasinya jumlah halaman makalah menjadikan narasi

juga terbatas. Direncanakan ada sebanyak dua puluh narasi, tetapi hanya empat

narasi yang tercakup dalam makalah ini.

Disebut sebagai kesulitan mahasiswa kelas dasar dalam menulis karena

mereka salah menuliskan struktur tata bahasa dalam tulisannya dan kadangkala

kosakatanya. Kesalahan-kesalahan menulis yang sering mahasiswa kelas dasar

lakukan inilah yang dinarasikan dalam makalah ini. Berikut ini narasinya.

NARASI PERTAMA

Pada awalnya, belajar pemakaian huruf dan pengucapannya diperlukan

untuk menunjang kemampuan menulis. Tata huruf dan tata ejaan menjadi modal

dasar juga bagi kemampuan mahasiswa menulis. Huruf abjad yang dipakai dalam

ejaan bahasa Indonesia, yang terdiri atas 26 huruf itu, diajarkan dalam hal huruf

kapital, nonkapital, nama, dan pengucapannya. Demikian juga, huruf vokal

diajarkan, terutama dalam hal huruf vokal e pada contoh pemakaian dalam kata di

posisi awal, tengah, dan akhir. Huruf vokal e pada kata ember dan pendek,

misalnya, tidak terdapat pada posisi akhir kata. Huruf konsonan yang diajarkan

pada awal-awal pertemuan juga menarik dalam hal contoh pemakaian dalam kata

dan posisinya. Huruf diftong ai, au, ei, dan oi tidak terlewatkan diajarkan.

Demikian juga gabungan huruf konsonan kh, ng, ny, dan sy, yang masing-masing

itu melambangkan satu bunyi konsonan. Sambil lalu dalam proses belajar,

mahasiswa dikenalkan contoh pemakaian huruf dan tanda baca.

Pada tataran berikutnya, di kelas dasar, mahasiwa belajar menulis struktur

kalimat sederhana yang ber-Subjek dan ber-Predikat. Misalnya,

(1) Kampus ini baik.

(2) Kota ini bersih.

(3) Kelas ini luas.

(4) Meja ini besar.
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Dalam hal menjelaskan dan mempraktikkan menulis Subjek dan Predikat seperti

contoh di atas, biasanya dosen dan mahasiswa sama-sama merasa mudah. Hampir

semua mahasiswa benar menuliskannya, bahwa kampus ini, kota ini, kelas ini, dan

meja ini merupakan Subjek dan baik, bersih, luas, dan besar merupakan Predikat.

Kalimat sederhana ini kemudian dipanjangkan menjadi struktur baru,

dengan menambahkan kata tanya, misalnya, apa/apakah, dan mengapa. Kalimat

deklaratif itu diubah menjadi kalimat interogatif dengan menambahkan kata tanya.

Hal ini juga dengan mudah ditulis oleh mahasiswa. Tantangannya adalah

mahasiswa sudah saatnya menambah banyak kosakata berupa kata benda yang

ada di sekitar imajinasi dan kehidupannya, misalnya pensil, kursi, rumah, buku,

jalan, dan lain-lain sebanyak mungkin kosakata terdekat.

Tidak semudah yang diduga, mahasiswa berkesulitan mengingat kosakata

baru. Hal ini wajar. Akan tetapi, dosen harus pandai-pandai menyemangati dan

melatihnya untuk memperkaya kosakata. Kekayaan kosakata menjadi modal

utama kecepatan kemampuan menulis. Demikian juga, kosakata, seperti bersih,

kotor, besar, kecil, baik, buruk, panjang, pendek, merah, putih, dan lain-lain selalu

dilatihkan kepada mahasiswa untuk dikemas menjadi kalimat sederhana dengan

banyak variasinya. Kolaborasi dosen kosakata, tata bahasa, dan menulis

diperlukan sekali.

Kesulitan yang dihadapi mahasiswa adalah masih terbatasnya kosakata

mereka, sekalipun struktur kalimat sederhana itu sudah dikuasai. Dosen

memotivasi mahasiswa agar memperbanyak kosakata melalui berbagai cara;

antara lain, dengan cara membuka kamus.

NARASI KEDUA

Mengajarkan kata seorang yang posisinya opsional dalam kalimat

sederhana menjadi catatan tersendiri bagi dosen. Misalnya,

(1) Saya dosen. Saya seorang dosen.

(2) Anda mahasiswa. Anda seorang mahasiswa.

(3) Tuti wanita. Tuti seorang wanita.
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Dalam hal mengajarkan yang demikian ini, pada umumnya mahasiswa tidak

berkesulitan menuliskannya. Selanjutnya, kemampuan menulis ditingkatkan ke

pemakaian kata tidak dan bukan. Misalnya,

(4) Dosen ini tidak bodoh.

(5) Saya bukan (seorang ) penyanyi.

Dalam hal menulis kata tidak, yang predikatnya adjektif dan bukan, yang

predikatnya kata benda, sesekali mahasiswa salah menuliskannya. Pengatasannya

adalah mahasiwa memperkaya kosakata untuk membedakan negativizer tidak dan

bukan, yang keduanya berada sebelum Predikat.

Adverbia tidak adalah partikel untuk menyatakan pengingkaran, penolakan,

penyangkalan, dan sebagainya. Sinonimnya adalah tiada. Berangkat dari kata

tidak ini, mahasiswa dikenalkan pada gabungan kata yang mengandung kata tidak,

yang gabungan kata itu populer digunakan, misalnya tidak boleh, tidak dapat,

tidak ke sana tidak ke sini, tidak keruan, tidak apa, tidak apa-apa, tidak lain dan

tidak bukan (ialah, hanyalah), tidak segan, tidak segan-segan, dan lain-lain. Kata

turunan dari kata tidak, misalnya mempertidak, mempertidakkan, menidakkan,

setidak-tidaknya, setidaknya, tidak-tidak, ditunda dulu untuk diajarkan ke

mahasiswa kelas berikutnya.

Kata bukan yang berarti berlainan dengan sebenarnya atau sebenarnya

tidak (dipakai untuk menyangkal) tidak lupa diajarkan pada awal-awal

kemampuan menulis mahasiswa kelas dasar. Mahasiswa kelas dasar mengalami

kesulitan dalam hal menulis kata bukan yang merupakan kata tanya untuk

mengukuhkan isi atau maksud suatu pernyataan yang digunakan sesudah

pernyataan itu. Misalnya, “Engkau jadi pergi, bukan?”

Gabungan kata dari kata bukan juga masih sulit ditulis oleh mahasiswa

kelas dasar; misalnya bukan buatan, bukan kepalang, bukan main, bukan sedikit,

dan bukan sembarang orang. Kata turunannya pun juga sulit dituliskan; misalnya

berbukan, bukan-bukan, membukankan, dan sebukan. Kata-kata turunan seperti

ini sulit ditulis oleh mahasiswa kelas dasar dalam struktur kalimat sederhana.
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NARASI KETIGA

Mengajarkan kata ini dan itu mudah. Kata ini adalah kata penunjuk

terhadap sesuatu yang letaknya tidak jauh dari pembicara. Kata itu adalah kata

penunjuk bagi benda (waktu, hal) yang jauh dari pembicara. Dalam hal tertentu,

kata itu berarti demikian itu; misalnya, “Itu kalau Saudara tidak berkeberatan”.

Ketika mengajarkan kata itu, sekaligus dilanjutkan diajarkan kata itulah,

yang artinya demikianlah akibatnya. Misalnya, “Itulah kalau orang berbuat

durhaka kepada orang tua”.

Sampai pada narasi-ketiga ini, dinarasikan mahasiswa belajar menulis

kalimat yang dijawab secara negatif, kemudian melengkapi jawaban itu. Misalnya,

(1) Apa(kah) mobil ini baik? Tidak, mobil ini tidak baik. Mobil ini baik.

(2) Apa(kah) toko itu ramai? Tidak, toko itu tidak ramai. Toko itu ramai.

(3) Apa(kah) itu meja? Bukan, itu bukan meja. Itu kursi.

(4) Apa(kah) ini sebuah buku? Bukan, ini bukan sebuah buku. Ini pena.

Kemampuan mahasiswa kian meningkat dengan mengenal kata sebuah. Kata se-

dapat diajarkan sebagai bentuk terikat yang berarti satu; misalnya sekamar,

semobil, sekelas, serumah. Selain itu, se- juga merupakan bentuk terikat yang

berarti sama; misalnya sepandai, setinggi, secerdas. Tidak berhenti sampai di sini,

se- juga berarti prefiks pembentuk adverbia dengan; misalnya seizinku. Se- dapat

pula merupakan prefiks pembentuk adverbia yang berarti setelah; misalnya

sepergimu.

Kata sebuah pada contoh (4) di atas berarti satu buah. Nah, berlanjut lagi

mahasiswa mengenal kata penggolong bermacam-macam, salah satunya adalah

kata buah. Misalnya, dua buah kapal, tiga buah apel, empat buah tas.

Untuk mengajarkan menulis kata buah saja, ada hal-hal yang harus

diperhatikan oleh dosen. Kata buah dalam arti leksikal adalah bagian tumbuhan

yang berasal dari bunga atau putik (biasanya berbiji); misalnya “Pohon mangga

itu banyak buahnya”. Kata buah juga merupakan kata penggolong bermacam-

macam benda. Arti lain kata buah adalah pokok atau bahan; misalnya, “buah

percakapan”. Demikian juga, kata buah berarti hasil; misalnya “Buah jerih

payahnya kini dapat dinikmati oleh keturunannya”.
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Pada kelas yang lebih lanjut, yaitu kelas menengah dan kelas lanjut,

mahasiswa akan terampil menulis gabungan kata yang berunsur kata buah;

misalnya, buah atep, buah baju, buah beraksa, buah berembang, buah betis, buah

bibir, buah cakap, buah catur, buah congklak, buah dain, buah dada, buah dam,

buah geli-geli, buah hati, buah hidup, buah kaca, buah kadapuri, buah kalam, buah

kaleng, buah karya, buah keras, buah kering, buah kesenian, buah khuldi, buah

lemuran, buah lengan, buah lerak, buah makasar, buah mata, buah meja, buah

mentega, buah merah, buah mimpi, buah mulut, buah nona, buah okra, buah

pantat, buah pelir, buah pembicaraan, buah pena, buah percakapan, buah perut,

buah pikiran, buah pinggang, buah polongan, buah punggung, buah raga, buah

sabun, buah simalakama, buah sulung, buah tangan, buah telang, buah tempurung,

buah tin, buah tufah, buah tutur, buah undi. Dari sejumlah gabungan kata ini

dikenalkan yang populer saja, lalu mahasiswa menuliskannya menjadi kalimat

sederhana dengan aneka variasinya.

Bagi mahasiswa kelas lanjut, misalnya, dikenalkan peribahasa “Buah

manis berulat di dalamnya” yang artinya perkataan yang manis-manis biasanya

mengandung maksud yang kurang baik. Peribahasa seperti ini dapat dipakai

sebagai tema atau ide pokok karangan. Ada lagi peribahasa lain yang mengandung

kata buah, misalnya “Sebab buah dikenal pohonnya” yang artinya dari perbuatan

atau perangai seseorang dapat diketahui asalnya.

Mengajarkan menulis di kelas dasar mirip mengajarkan tata bahasa. Hanya

saja, dosen harus pandai-pandai memvariasikannya dalam bentuk kalimat-kalimat

sederhana yang berkait sehinga menjadi paragraf. Sebagai kesatuan ujar yang

mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan, kalimat-kalimat itu dirangkai

menjadi paragraf. Paragraf yang lepas-lepas pun tidak menjadi apa untuk

mencapai kemampuan awal mahasiswa kelas dasar. Mahasiswa kelas dasar masih

dikenalkan pada peringkat kemampuan menulis bagian bab dalam suatu karangan,

yaitu berupa paragraf. Paragraf ini biasanya mengandung satu ide pokok; sering

disebut alinea. Alinea yang diajarkan kepada mahasiswa kelas dasar itu

merupakan alinea sederhana, berupa bagian wacana yang mengungkapkan satu

pikiran yang lengkap. Senyampang mengajarkan kalimat-kalimat dalam paragraf,



ISSN: 2716-3792

Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (KIPBIPA) XI 2019
689

diajarkan pula penandaan menulis paragraf yang dalam ragam tulis ditandai oleh

baris pertama yang menjorok ke dalam atau jarak spasi yang lebih.

Tidak hanya kata tidak dan bukan, mengajarkan menulis kata juga, juga

merupakan hal yang menarik tersendiri bagi mahasiswa kelas dasar. Misalnya,

(5) Saya seorang dosen. Anda juga seorang dosen.

(6) Kami tidak salah. Kita juga tidak salah.

Kata juga sebagai adverbia mempunyai arti (1) selalu demikian halnya (kadang-

kadang untuk menekankan kata di depannya); misalnya, “Berkali-kali dipanggil,

tetapi ia tidak mau datang juga” dan (2) sama atau serupa halnya dengan yang

lain atau yang tersebut dahulu; misalnya “Ayahnya pandai, anaknya juga

demikian”.

Dosen menulis sudah seharusnya berkolaborasi-elok dengan dosen

kosakata dan tata bahasa. Dalam hal mengajarkan awalan me(N)-, misalnya, hal

ini cukup pelik bagi dosen ketika mengajarkannya kepada mahasiswa kelas dasar.

Akibatnya, dalam menulis pun mereka sering keliru. Misalnya, kata makan tidak

lazim ditulis memakan dalam kalimat “Saya makan nasi”, dan bukan “Saya

memakan nasi”.

Selain dalam arti leksikal, arti kiasan kata makan juga menarik perhatian.

Dalam arti leksikal, kata makan merupakan kata kerja yang berarti (1)

memasukkan makanan pokok ke dalam mulut serta mengunyah dan menelannya;

(2) memasukkan sesuatu ke dalam mulut, kemudian mengunyah dan menelannya;

(3) memasukkan sesuatu ke dalam mulut dan mengunyah-ngunyahnya; (4)

memasukkan sesuatu ke dalam mulut dan menelannya; (5) mengisap; (6)

memakai; (7) menyerang, mematikan, mengambil (dalan permainan catur); (8)

bekerja sebagaimana mestinya (tentang rem, gigi roda, dan sebagainya); (9)

melukai; (10) mengenai, menembus; (11) memperoleh sesuatu, mencapai sesuatu;

(12) (dapat) masuk (tentang barang yangn dimasukkan ke lubang, ke air). Tidak

hanya dalam arti itu, ada kata kiasan kata makan, yang berarti (1) mengambil,

mempergunakan dan sebagainya secara tidak sah (milik orang lain atau negara);

(2) meniduri perempuan (biasanya dalam arti hubungan gelap); dan (3) rezeki.

Tentu saja, yang diperkenalkan kepada mahasiswa kelas dasar (dan menengah)
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bukan kata-kata makan dalam arti kiasan yang rumit. Mengerti aneka arti leksikal

kata makan dan menuliskannya dalam kalimat dan paragraf sederhana dengan

aneka artinya itu saja sudah baik.

Berangkat dari hal-hal sederhana dalam kosakata dan struktur kalimat

menjadikan dosen kreatif mengajarkan menulis kepada mahasiswa. Masih berkait

dengan narasi kelompok ini, ada bentuk baru yang perlu diajarkan. Misalnya,

(7) Saya tidak mengajak mahasiswa.

(8) Apa saya mengajak mahasiswa?

(9) Ya, saya mengajak mahasiswa.

Model seperti ini dan memvariasikannya mulai dari kalimat sederhana dengan

aneka kosakata menjadikan pelajaran menulis menarik. Lebih dari itu, mahasiswa

juga menguasai tata bahasa dan kosakata.

Menulis kalimat-kalimat tanya bagi mahaiswa kelas dasar sudah sejak

awal diajarkan. Kata-kata tanya itu adalah apa, apakah, siapa, siapakah, mengapa,

di mana, di manakah, kapan, kapankah, bagaimana, bagaimanakah. Kata tanya

untuk menanyakan nama (jenis, sifat) sesuatu, yaitu apa mudah dituliskan oleh

mereka. Akan tetapi, apa sebagai kata tanya untuk pengganti sesuatu, misalnya

“Apa yang dimaksudkan orang itu tadi” masih sering salah ditulis karena

peringkat struktur kalimat dengan menggunakan kata yang. Demikian juga, kata

apa sebagai kata tanya untuk menanyakan pertalian kekeluargaan, misalnya

“Pernah apamu anak itu” sulit bagi mahasiswa kelas dasar. Yang juga masih sulit

dituliskan oleh mereka adalah kata apa sebagai pengganti sesuatu yang kurang

terang; pengganti barang sesuatu. Misalnya, “Ia tidak tahu apa isi kotak itu”.

Apalagi ketika kata apa ditulis dalam ragam hormat yang berarti untuk

menghaluskan permintaan; misalnya “Sudi apalah kiranya Bapak mengabulkan

permohonan kami”. Hal ini belum dapat dikuasai oleh mahasiswa kelas dasar.

Mereka familier dengan kata apa dalam ragam percakapan; misalnya “Apa besok

ada ujian?”; “Mau minum teh apa kopi?”

PENUTUP
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Sayang sekali, terbatasnya media makalah ini menjadikan narasi hanya

terbatas dan tidak tuntas. Pada intinya, ketika mengajarkan menulis kepada

mahasiswa kelas dasar, dosen harus pandai-pandai memilih dan memilah kosakata,

tata bahasa, struktur kalimat sederhana, dan narasi tulisan. Kiat mengajarkan

menulis kepada mahasiswa kelas dasar ini dimulai dari kosakata dan struktur

kalimat yang sederhana ke arah yang lebih rumit sesuai dengan peringkat

kemampuan menulis mahasiswa kelas dasar.

Kosakata sederhana dengan variasinya yang ditulis ke dalam kalimat

sederhana dengan aneka variasinya juga menjadi dasar pijak kemampuan mereka

berlanjut menulis paragraf. Topik-topik karangan tentang identitas diri, keluarga,

tempat tinggal, sekolah/kampus, makanan, hobi, dan lain-lain yang sejenis, antara

lain, menjadi topik-topik karangan yang ditulisnya dengan menggunakan

kosakata, struktur kalimat, dan tata bahasa yang benar.

Selamat berkonferensi. Salam.

Yogyakarta, 24 Juni 2019.
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LAPORAN CATATAN PERSIDANGAN KIPBIPA XI
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 7—9 Agustus
2019

Hari, Tanggal : Kamis, 8 Agustus 2019
Pukul : 11.00 – 12.00
Pemandu : Arif Budi Wurianto
Pencatat : Atika Silma Nabila

Penyaji Makalah: Sugihastuti (UGM)
Judul Makalah : Lika-liku Mengajarkan Menulis BIPA Kelas Dasar : Pengalaman
Keseharian

Catatan Penyajian:
Pada tingkat dasar, pengajar cenderung mengabaikan tulisan mahasiswa yang
masih banyak terdapat kesalahan. Untuk menanggulangi hal tersebut, pengajar
harus memperhatikan dengan seksama materi menulis dasar, mulai dari huruf
(konsonan/vokal), kosakata yang kontekstual dengan kehidupan di sekitarnya,
hingga kalimat pendek/struktur kalimat yang sederhana. Jika mahasiswa sudah
mahir, tanda baca menjadi hal yang penting untuk diajarkan.

Diskusi/Tanya Jawab
Penanya
Nama : Swastika
Instansi : UNY
Pertanyaan: Bagaimana mengajarkan tanda baca dalam pelajaran penulis?

Tanggapan: 1. Perkenalkan huruf dan kata(kecil, kapital), kelompok kata, kalimat
pendek, kalimat sederhana. Materi yang diajarkan memang berjenjang,dan harus
diulang berkali-kali. Misalnya, pengajar selalu menyelipkan pelajaran tanda baca
dalam setiap tataran kata, kelompok kata, dan kalimat. Semakin tinggi tingkatnya,
semakin kompleks materinya, seperti kompleksitas dalam menulis paragraf.
Meski siswa telah mampu membuat tulisan panjang, tetapi setiap etape tidak
boleh ditinggalkan.


