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ABSTRACT
Textbooks are one of the important teaching materials in learning

activities. Textbook standard has aspects of content, language,
presentation and graphics. This paper generally aims to describe the
suitability of BIPA textbook with writing of textbook standard. This
paper is a content analysis study using documents as the subject. Design
of the study uses content analysis techniques to describe an object
objectively, systematically and cumulatively using a set of procedures.
Subjects in this paper are BIPA textbooks published by Pusat Bahasa UPI
dan Unit BIPA FBS UNJ. There are some parts of the textboos which are not
suitable to the anatomy of textbooks, they do not include basic competence
or indicator in their units. Aspects of language skills are included in almost
all units of the textbooks.

Key words: BIPA Textbooks, Standard of writing.

Pendahuluan

Kegiatan belajar mengajar tidak akan terlepas dari bahan ajar. Bahan ajar

merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas.

Bahan ajar harus dibuat sesuai dengan syarat-syarat pembuatannya. Mendiknas (2008: 6)

mengemukakan bahwa “bahan ajar merupakan bahan pembelajaran yang digunakan untuk

membantu siswa belajar. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan

tidak tertulis”.

Buku teks pelajaran diharapkan benar-benar memiliki kualitas isi yang sesuai

dengan kurikulum yang berlaku, baik dari segi standar isi, maupun dari segi mudah atau

tidaknya bahan ajar dipahami oleh guru dan siswa, serta disajikan secara menarik. Salah

satu faktor penentuan keberhasilan siswa dalam menggunakan buku teks pelajaran yakni

ditentukan oleh kualitas buku teks pelajaran tersebut. Kualitas buku teks pelajaran yang

tinggi dapat memberikan hasil optimal pada proses pembelajaran.
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Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 43 ayat 5 dalam

pengukuran kualitas buku teks pelajaran harus diperhatikan aspek-aspek penting yakni

kelayakan isi, bahasa, penyajian dan kegrafikan. Apabila buku teks pelajaran yang

digunakan tidak memenuhi kriteria, dikhawatirkan pemahaman siswa berbeda dengan

maksud isi buku teks pelajaran. Oleh karena itu seorang pengajar yang menggunakan buku

teks pelajaran perlu menganalisis terlebih dahulu isi bahan ajar dalam buku teks pelajaran

tersebut.

Kriteria pokok pemilihan bahan ajar atau materi pembelajaran adalah standar

kompetensi dan kompetensi dasar (Depdiknas,2007: 6). Hal ini berarti bahwa materi

pembelajaran yang dipilih guru untuk dipelajari siswa harus berisi materi atau bahan ajar

yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Maka

dari itu, pemilihan bahan ajar harus mengacu atau merujuk pada standar kompetensi.

Secara umum program kursus dan pelatihan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing

(BIPA) bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dalam

berbahasa Indonesia yang baik dan benar untuk berbagai tujuan dengan berbagai konteks,

baik lisan maupun tulis.

Secara khusus program kursus dan pelatihan BIPA ini memiliki tujuan untuk

menguasai keempat aspek keterampilan berbahasa yang meliputi keterampilan

mendengarkan, membaca, berbicara, dan menulis sesuai dengan jenjangnya.

Buku teks BIPA yang akan diteliti adalah buku teks BIPA untuk tingkat dasar.

Pemilihan buku teks itu dengan pertimbangan karena buku teks BIPA yang dibuat dan

diterbitkan oleh penyelenggara BIPA di universitas masih jarang.

Makalah ini dibatasi pada analisis kesesuaian materi buku teks BIPA terbitan Unit

BIPA FBS Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Balai Bahasa Universitas Pendidikan

Indonesia (UPI) dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Kursus Dan Pelatihan Bahasa

Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA).

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, rumusan masalah yang menjadi fokus

makalah ini adalah sebagai berikut:

1) Bagaimana anatomis buku teks BIPA Tingkat Dasar 1 terbitan Univerisitas

Pendidikan Indonesia dan Bingkai Bahasa Indonesia BIPA Tingkat 1
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terbitan Unit BIPA FBS UNJ?

2) Bagaimanakah kesesuaian materi keterampilan berbahasa dalam buku teks

Bahasa Indonesia BIPA Tingkat Dasar 1 terbitan Univerisitas Pendidikan

Indonesia dan Bingkai Bahasa Indonesia BIPA Tingkat 1 terbitan Unit

BIPA FBS UNJ dengan Unit Kompetensi dan Elemen Kompetensi untuk

Tingkat

Dasar 1?

3) Bagaimana kesesuaian isi buku teks dengan aspek kebahasaan buku teks

BIPA Tingkat Dasar 1 terbitan Univerisitas Pendidikan Indonesia dan Bingkai

Bahasa Indonesia BIPA Tingkat 1 terbitan Unit BIPA FBS UNJ?

4) Bagaimana penggunaan media dalam buku teks Bahasa Indonesia BIPA Tingkat

Dasar 1 terbitan Univerisitas Pendidikan Indonesia dan Bingkai Bahasa

Indonesia BIPA Tingkat 1 terbitan Unit BIPA FBS UNJ?

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk:

1) Mendeskripsikan anatomis buku teks BIPA Tingkat Dasar 1 terbitan

Univerisitas Pendidikan Indonesia dan Bingkai Bahasa Indonesia BIPA Tingkat

1 terbitan Unit BIPA FBS UNJ

2) Mendeskripsikan kesesuaian materi keterampilan berbahasa dalam buku teks

Bahasa Indonesia BIPA Tingkat Dasar 1 terbitan Univerisitas Pendidikan

Indonesia dan Bingkai Bahasa Indonesia BIPA Tingkat 1 terbitan Unit BIPA

FBS UNJ dengan Unit Kompetensi dan Elemen Kompetensi untuk Tingkat Dasar

1

3) Mendeskripsikan kesesuaian isi buku teks dengan aspek kebahasaan buku teks

BIPA Tingkat Dasar 1 terbitan Univerisitas Pendidikan Indonesia dan Bingkai

Bahasa Indonesia BIPA Tingkat 1 terbitan Unit BIPA FBS UNJ

4) mendeskripsikan penggunaan media dalam buku teks Bahasa Indonesia BIPA

Tingkat Dasar 1 terbitan Univerisitas Pendidikan Indonesia dan Bingkai Bahasa

Indonesia BIPA Tingkat 1 terbitan Unit BIPA FBS UNJ
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Hasil penelitian ini, secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan

dan kerangka teoritis-konseptual lebih jelas mengenai penilaian buku teks pelajaran. Secara

praktis, diharapkan dapat dijadikan salah satu cara bagi pemelajar untuk dapat memperoleh

pembelajaran yang optimal dengan menggunakan buku teks pelajaran, bagi pengajar BIPA

dapat digunakan sebagai refleksi terhadap pembelajaran BIPA terutama dalam

menggunakan buku teks pelajaran yang berkualitas, bagi penulis buku dapat menjadi

masukan dalam menulis buku teks BIPA, bagi peneliti dapat menambah informasi tentang

penggunaan buku teks pelajaran yang berkualitas.

Kajian Pustaka

Buku pelajaran ialah buku yang digunakan sebagai sarana belajar di sekolah untuk

menunjang program pelajaran (Pusbuk,2006: 3). Istilah buku pelajaran sepadan dengan

istilah textbook yang selanjutnya dikenal dengan istilah buku teks pelajaran. Buku pelajaran

menyediakan materi yang tersusun untuk keperluan pembelajaran siswa. Buku pelajaran

menyediakan bahan materi yang sudah dipersiapkan, dipilih, dan ditentukan cakupan dan

urutannya sehingga memberikan kemudahan belajar bagi pemelajar.

Buku teks pelajaran yang baik menurut Pusbuk (2006: 6-7) adalah buku pelajaran

yang dapat membantu siswanya belajar. Buku harus menarik dari segi bentuk maupun isi

dan berdampak pada pengembangan kemampuan berpikir, berbuat, dan bersikap. Buku teks

pelajaran yang benar adalah buku yang dapat membantu siswa menyelesaikan masalah-

masalah yang sederhana maupun rumit.

Standardisasi diperlukan agar buku teks pelajaran yang disusun berkualitas, baik

dari segi bentuk maupun isi, sehingga berdampak pada pengembangan berpikir, berbuat,

dan besikap siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Standar ini bersifat mengikat,

artinya buku teks Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) yang disusun harus sesuai

dengan standar ini.

Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan untuk mengukur kualitas buku teks

pelajaran (Pusbuk,2006: 16). Pertama, format buku yaitu bentuk atau konstruksi buku

secara keseluruhan, seperti ukuran, jilid, kulit luar, kertas, gambar atau ilustrasi, serta

warna-warna yang digunakan. Kedua, isi atau materi buku yang harus sesuai dengan
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jenjang perkembangan kognitif siswa, seperti penggunan bahasa dan ilustrasi. Sitepu

mengistilahkan format buku teks pelajaran dengan anatomis buku teks pelajaran. Menurut

Sitepu (2012: 160) “secara anatomis buku teks pelajaran terdiri atas dua unsur pokok yaitu

kulit dan isi buku”.

Pusbuk (2006) memberikan penjelasan lebih spesifik mengenai rumusan standar

penilaian buku teks untuk pelajaran Bahasa Indonesia. Dalam menilai buku teks pelajaran

Bahasa Indonesia, terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan dan dikembangkan, yaitu

aspek isi atau materi, aspek penyajian materi, dan aspek bahasa dan keterbacaan. Kriteria

dan indikator ketiga aspek tersebut tersaji dalam bentuk tabel. Tetapi, mengingat penelitian

ini dibatasi pada analisis kesesuaian materi buku teks dengan standar isi, maka tidak akan

digunakan kriteria dan indikator aspek bahasa dan keterbacaan.

Makalah ini akan meneliti salah satu aspek dari ketiga aspek tersebut, yakni aspek

materi. Aspek materi yang akan diteliti yakni kesesuaian materi buku teks pelajaran dengan

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) BIPA yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan

Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kesesuaian isi buku teks pelajaran

dengan aspek keterampilan berbahasa, kesesuaian isi buku teks pelajaran dengan aspek

kebahasaan, dan penggunaan media dalam buku teks pelajaran.

Metode Penelitian

Penelitian yang berjudul Analisis Buku Teks Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing

(Bipa) Berdasarkan Standar Penulisan Buku Teks Pelajaran merupakan jenis penelitian

analisis konten deskriptif. Menurut Barelson (dalam Zuchdi,1993: 1) analisis konten adalah

teknik analisis untuk menghasilkan deskripsi yang objektif, sistematik, dan bersifat

kuantitatif mengenai isi yang terungkap dalam komunikasi.

Moleong (2007: 220) menyebut analisis konten sebagai kajian isi. Weber (dalam

Moleong,2007: 220) menjelaskan lebih lanjut bahwa kajian isi adalah metodologi

penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sahih

dari sebuah buku atau dokumen. Analisis konten mencakup analisis pada tataran bentuk

dan kedalaman isi dari objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan analisis konten
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deskriptif jadi tidak menyentuh kedalaman isi sampai aspek makna, karena aspek tersebut

dikaji lebih lanjut dengan analisis konten inferensial.

Data yang dikumpulkan dan dikaji dalam penelitian ini adalah data kualitatif.

Sumber data dalam penelitian ini adalah buku teks Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing

Tingkat Dasar 1 yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

dan Pusat Kajian BIPA Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri atau human instrumen

yang berperan sebagai penafsir dan penganalisis data. Instrumen penelitian adalah kartu

data yang dipergunakan untuk mencatat semua materi yang terdapat dalam buku ajar yang

menjadi sumber data penelitian ini. Kemudian digunakan pula format kesesuaian isi dengan

standar isi.

Hasil Penelitian

B1

1. Judul Buku : Materi Ajar BIPA Tingkat Dasar 1
2. Pengarang : Raden Maesaroh
3. Penyunting : Eka Rahmat Fauzi
4. Desain Sampul : -
5. Ukuran Buku : 25 cm x 18 cm
6. Jumlah Halaman : 101 Halaman
7. Tahun Terbit : 2016
8. Penerbit : Balai Bahasa Universitas Pendidikan Indonesia
9. Tempat Terbit : Bandung
10. Ditujukan Kepada : Pemelajar BIPA Tingkat Dasar 1
11. Nomor ISO Cert : ISO 9001

B2
1. Judul Buku : Bingkai Bahasa Indonesia
2. Pengarang : Tim BIPA UNJ
3. Pengkaji Materi : Liliana Muliastuti
4. Desain Sampul : -
5. Ukuran Buku : 20 cm x 15 cm
6. Jumlah Halaman : 110 Halaman
7. Tahun Terbit : 2013
8. Penerbit : Unit BIPA UNJ
9. Tempat Terbit : Jakarta
10. Ditujukan Kepada : Pemelajar BIPA Tingkat Dasar 1
11. Nomor ISBN : 978-602-14810-5-9
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Tabel 1: Kesesuaian isi buku teks pelajaran dengan aspek keterampilan berbahasa Buku
Materi Ajar BIPA Tingkat Dasar 1 dan Bingkai Bahasa Indonesia 1.

UNIT SK KD IK KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI
BAHASA

SM BA BC TL TB KK
B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2
1 1 - - -          -  -
2 2 - - - -  - -  -  -  -
3 3 - - -           
4 4 - - -           
5 5 - - -           
6 6 - - -           
7 7 - - -           
8 8 - - -          
9 9 - - -          
10 - - -      
11 - - -      
12 - - -     
13 - - -     
14 - - -     
15 - - -    

Keterangan tabel:
SK= Standar Kompetensi

KD= Kompetensi Dasar

IK= Indikator

SM= Menyimak
BA= Berbicara
B2= Buku Bingkai BI (UNJ)
BC= Membaca

TL=Tulis
TB= Tata Bahasa
KK= Kosa kata
B1= Buku Materi Dasar 1 (UPI)

Anatomis buku buku teks Materi Ajar BIPA Tingkat Dasar 1 mempunyai dua unsur

pokok yaitu kulit buku dan isi buku. kulit buku Materi Ajar BIPA Tingkat Dasar 1 terbuat dari

kertas Art Carton yang di laminating berwarna dasar putih dengan foto kantor gubernur Jawa

Barat di tengah sampul. di sisi kiri sampul terdapat logo Universitas Pendidikan Indonesia. isi

buku menggunakan kertas HVS B5 18 cm x 25 cm. Buku ini terdiri atas lima belas bab dengan

rincian, bab 1 Menegenal Huruf dan Angka, bab 2 Bahasa yang digunakan di kelas, bab 3

kenalkan Nama saya, bab 4 Selamt Pagi, Nama Dia, Bab 5 Selamat Ulang Tahun, bab 6

Perkenalkan Ini Keluarga Saya, bab 7 Apa Ini, bab 8 Sekarang Jam Berapa?, bab 9 Berapa Harga

Pulpen Ini?, bab 10 Apa Anda Suka?, bab 11, Apa yang Kamu Lakukan Pada Akhir Minggu?,

bab 12 Lewat Mana?, bab 13, Bisa Kurang?, bab 14 Saya Ingin Jalan-Jalan, bab 15 Jalan-Jalan

Lagi.
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Dari hasil pengamatan dapat diketahui bahwa dari 15 bab yang ada pada buku teks

Materi Ajar BIPA Tingkat Dasar 1 ini tidak terdapat satu pun unit yang mencantumkan.

kompetensi dasar dan indikator pada setiap babnya. Berdasarkan hasil tersebut dapat

disimpulkan bahwa kesesuaian isi dengan kurikulum dalam buku Materi Ajar BIPA Tingkat

Dasar 1 perlu diperbaiki dalam hal pencantuman kompetensi dasar dan indikator.

Sementara itu, Anatomis buku teks Bingkai Bahasa Indonesia 1 mempunyai dua unsur

pokok yaitu kulit buku dan isi buku. kulit buku Bingkai Bahasa Indonesia 1 terbuat dari kertas

Art Carton yang di laminating berwarna dasar merah dan abu-abu dengan ilustrasi peta Indonesia

di tengah sampul. Isi buku menggunakan kertas HVS A5 15 cm x 20 cm. Buku ini terdiri atas

sembilan bab dengan rincian, bab 1 Perkenalan Diri, bab 2 Identitas Diri, bab 3 Ciri-Ciri Fisik,

bab 4 Keluarga, Bab 5 Aktivitas Sehari-Hari, bab 6 Hobi, bab 7 Komunikasi, bab 8 Transportasi,

dan bab 9 Transaksi.

Sama halnya dengan buku Bingkai Bahasa Indonesia 1, buku teks Bingkai Bahasa

Indonesia 1 juga tidak ada satu bab pun yang mencantumkan Kompetensi Dasar dan Indikator

pada setiap babnya. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kesesuaian isi dengan

kurikulum dalam buku Bingkai Bahasa Indonesia 1 perlu diperbaiki dalam hal pencantuman

kompetensi dasar dan indikator.

Untuk mengetahui kesesuaian isi buku teks pelajaran dengan aspek keterampilan berbahasa

yakni dengan menganalisis kegiatan belajar pada aspek keterampilan. Semua aspek keterampilan

berbahasa yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis tidak selalu muncul dalam setiap bab.

Pada Buku Materi Ajar BIPA Tingkat Dasar1, keterampilan menyimak yang paling tinggi

kemunculannya di setiap bab yakni sebanyak 11 bab yang berisi keterampilan menyimak atau

sebesar 73 % dari jumlah bab yang ada. Kemudian disusul oleh keterampilan berbicara yang muncul

dalam 12 bab atau sebesar 80%. Keterampilam membaca dan menulis adalah keterampilan berbahasa

yang paling dominan muncul pada setiap bab (87%), hanya dua kali keterampilan ini tidak muncul.

Sedangkan pada buku Bingkai Bahasa Indonesia 1 semua aspek keterampilan

muncullpada sembilan bab yang ada pada buku. Dengan kata lain, aspek keterampilan menyimak,

berbicara, membaca, dan menulis 100% ada dalam setiap bab.

Untuk mengetahui kesesuaian isi buku teks BIPA dengan aspek kebahasan, aspek

kebahasaan yang diteliti dibagi menjadi empat yakni pelafalan, kosakata, kalimat, dan
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pengembangan ide. Keempat aspek tersebut ada pada setiap aspek keterampilan berbahasa pada

kedua buku Materi Ajar BIPA Tingkat Dasar 1 dan buku Bingkai Bahasa Indonesia 1.

Tabel 2: Kesesuaian isi buku teks BIPA dengan aspek kebahasan

Unit Pelafalan Kosa Kata Kalimat Ide
B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2

1        
2 -  -  -  - 
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10    
11    
12    
13    
14    
15    

Keterangan tabel:
B1= Buku Materi Dasar 1 (UPI) B2= Buku Bingkai BI (UNJ)

Untuk mendapatkan data penggunaan media dalam buku teks pelajaran yakni dengan

menganalisis adanya media yang digunakan dalam pembelajaran. Penggunaan media dianalisis

berdasarkan adanya media yang digunakan pada suatu aspek kebahasaan. Media yang digunakan

dalam buku teks pelajaran Materi Ajar BIPA Tingkat Dasar 1 dan Bingkai Bahasa Indonesia 1 ini

yakni realita, kalimat rumpang, kata rumpang, dialog, cerita bergambar, gambar seri, permainan,

audio, peta, kumpulan kata, gambar, dan kotak kata.

Berdasarkan hasil pengamatan pada Materi Ajar BIPA Tingkat Dasar 1 dapat diketahui

penggunaan media yang paling tinggi ditemukan terdapat pada Kosa kata yaitu sebesar 93% atau 14

bab menggunakan media kumpulan kata pada kompetensi bahasa kosa kata. Disusul kemudian oleh

penggunaan gambar/foto sebesar 67% atau 10 bab menggunakan gambar atau foto. Yang lebih

menarik, penggunaan gambar/foto menyebar pada keempat kompetensi dasar, yaitu menyimak,

berbicara, membaca, dan menulis.

Sedangkan pada Bingkai Bahasa Indonesia 1 penggunaan media yang paling tinggi

ditemukan terdapat pada Kumpulan Kata dan audio yaitu sebanyak sembilan kali pemunculan
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(100%), kumpulan kata muncul pada semua bab pada buku Bingkai Bahasa Indonesia 1.

Kompetensi bahasa gambar/foto muncul delapan kali atau 89% disusul oleh kata rumpang yang

muncul sebanyak lima kali (56%).

Tabel 3: Penggunaan media dalam buku teks.

MEDIA

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI BAHASA
SM BA BC TL TB KK

B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2
Gambar/foto 10 1 3 1 6 3 3 3 1 - - -
Kalimat Rumpang - - - - - - - - - - - -
Kata Rumpang 3 2 - 1 - - 2 2 - - - -
Dialog 5 - 3 2 - - - - - - - -
Cerita Bergambar - 1 1 - 4 1 2 - - - - -
Permainan - - - - - - - - - - - -
Peta - - 1 1 - - 1 - - - - -
Kumpulan Kata - - - - - - - - - - 14 9
Audio - 9 - - - - - - - - -

Keterangan tabel:
SK= Standar Kompetensi BC= Membaca
KD= Kompetensi Dasar TL= Menulis
TB= Tata Bahasa KK= Kosa Kata
SM= Menyimak B1= Buku Materi Dasar 1 (UPI)
BA= Berbicara B2= Buku Bingkai BI (UNJ)

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pengamatan dapat diambil simpulan sebagai berikut:

.
1. ada beberapa bagian dari buku teks Materi Ajar BIPA Tingkat Dasar 1 dan Bingkai

Bahasa Indonesia 1 yang kurang sesuai dengan anatomi buku teks pelajaran.

2. kesesuaian isi dengan kompetensi dasar dan indikator buku Materi Ajar BIPA Tingkat

Dasar 1 dan Bingkai Bahasa Indonesia 1 tidak terlihat dengan jelas karena ke dua buku

teks pelajaran BIPA ini tidak mencantumkan kompetensi dasar dan indikator pada setiap

unitnya.

3. kesesuaian isi dengan aspek keterampilan berbahasa dikatakan lengkap karena setiap

keterampilan berbahsa terdapat dalam semua unit, kecuali bab 2 dalam buku Materi Ajar

BIPA Tingkat Dasar 1 yang tidak menampilkan empat keterampilan berbahasa, bab itu

hanya berisi instruksi tentang bahasa yang digunakan dalam kelas. Seharusnya bab 2 ini

tidak berdiri sendidri dalam satu bab, mungkin bisa menjadi bagian dari bab 1.
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4. kesesuaian isi dengan aspek kebahasan dikatakan cukup lengkap karena terdapat empat

aspek keterampilan bahasa yakni pelafalan, kosakata, kalimat dan pengembangan ide pada

setiap keterampilan berbahasa dan setiap unit, kecuali. bab 2 dalam buku Materi Ajar BIPA

Tingkat Dasar 1 yang tidak menampilkan aspek kebahasaan.

5. media yang digunakan dalam buku teks pelajaran Materi Ajar BIPA Tingkat Dasar 1 dan

Bingkai Bahasa Indonesia 1 sudah cukup lengkap, walupun demikian, masih ada beberapa

aspek kebahasaan yang perlu dilengkapi dengan media.

Dari kesimpulan tersebut ada sejumlah saran yang dapat diaplikasikan:

1. Bagi pengajar, hendaknya jangan menggunakan satu buku ajar saja, agar materi yang

diajarkan dapat bervariasi sehingga pemelajar tidak merasa bosan ketika belajar.

2. Bagi penerbit, terkait dengan hal pencantuman kompetensi dasar dan indicator, hendaknya

merevisi buku teks terbitan mereka jika kurang sesuai dengan standar penulisan buku teks

pelajaran .

3. Bagi Pemakalah, makalah ini diharapkan mampu mendorong munculnya penelitian lain

untuk melengkapi kekurangan yang terdapat dalam makalah ini.
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Pukul : 17.00 – 18.00
Penyaji Makalah: Yolferi
Judul Makalah : Analisis Buku Teks Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA) Berdasarkan
Standar Penulisan Buku Teks Pelajaran
Pemandu : Sudaryanto
Pencatat : Luluk Fauziah

Catatan Penyajian:
1. Ada beberapa bagian dari buku teks Materi Ajar BIPA Tingkat Dasar 1 dan Bingkai

Bahasa Indonesia 1 yang kurang sesuai dengan anatomi buku teks pelajaran.
2. Kesesuaian isi dengan kompetensi dasar dan indikator buku Materi Ajar BIPA Tingkat

Dasar 1 dan Bingkai Bahasa Indonesia 1 tidak dapat dilihat dengan jelas karena kedua
buku teks pelajaran BIPA tersebut tidak mencantumkan kompetensi dasar dan indikator
pada setiap unitnya.

3. Kesesuaian isi dengan aspek keterampilan berbahasa lengkap karena setiap keterampilan
berbahasa terdapat dalam semua unit, kecuali bab 2 dalam buku Materi Ajar BIPA
Tingkat Dasar 1. Pada bab itu hanya berisi instruksi tentang bahasa yang digunakan
dalam kelas.

Diskusi/Tanya Jawab
Penanya 1
Nama : Idawati Garing
Instansi : Universitas Negeri Makasar
Pertanyaan:
Kiat-kiat apa yang harus dilakukan agar bisa mahasiswa Universitas Negeri Makasar bisa
mengembangkan potensi dalam pengajaran BIPA?

Tanggapan:
(Tanggapan diberikan oleh Bapak Yusro)

1. Hal yang perlu ditekankan dalam pengajaran BIPA adalah sebaiknya orang yang
mengajar BIPA, haruslah ada pengalaman mengajar BIPA atau setidaknya pernah
mengikuti pelatihan. Pelatihan tersebut bisa diikuti ketika Badan Balai Bahasa di
beberapa region, seperti Balai Bahasa Jawa Tengah, dan lain-lain. Pada pelatihan tersebut
terdapat sesi praktek langsung untuk mengajari mahasiswa asing.
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2. Sangat penting para calon pengajar BIPA dapat memiliki pengalaman untuk mengajar
orang asing. Cara yang bisa Ibu lakukan adalah salah satunya dengan meminta kepada
rektor universitas agar mendatangkan mahasiswa asing. Pendatangan mahasiswa asing ke
Universitas ini bisa dilakukan dengan mengadakan program short course, sehingga
mahasiswa yang juga merupakan calon pengajar BIPA bisa punya pengalaman bertemu
dengan orang asing.

Penanya 2
Nama : Rosidah
Instansi : -
Pertanyaan:
Bagaimana dengan kohesi isi dari buku bahan ajar yang anda teliti?

Tanggapan:
Karena penganalisisan hanya sebatas kelayakan isi, bahasa, penyajian dan kegrafikan, maka
pertanyaan tersebut belum bisa pemakalah jawab.

Penanya 3
Nama : Wati
Instansi : -
Pertanyaan:
Ada banyak tantangan dalam menyusun buku bahan ajar BIPA. Apabila sudah melihat dua
sampel buku bahan ajar yang pemakalah teliti, menurut pemakalah, buku bahan ajar BIPA yang
seperti apa yang layak digunakan?

Tanggapan:
Saat ini belum ada standar dalam pembuatan buku bahan ajar BIPA. Namun, PPSDK sudah
mengeluarkan buku BIPA, sehingga menurut pemakalah mungkin buku tersebut bisa menjadi
acuan atau referensi. Contoh: Sahabat Indonesia, dll.

Tanggapan:
Nama : Dr. Felicya
Instansi : UI

1. Mahasiswa S2 adalah mahasiswa yang tepat untuk diajari cara pengajaran BIPA, karena
mereka sudah memiliki kematangan Bahasa Indonesia yang sudah cukup baik.

2. Mata kuliah pengajaran BIPA juga diajarkan di Universitas Indonesia, Program Studi S1
Sastra Indonesia. Mata kuliah ini menggunakan bahan ajar yang berpatokan pada level-
level Bahasa Indonesia seperti C1, C2, B1, B2. Pada mata kuliah ini juga, mahasiswa
diajari cara membuat materi ajar dan silabus.
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Isu Utama/Isu Penting dalam Diskusi
Standar penyusunan buku bahan ajar BIPA harus segera dibuat agar para penyusun buku bahan
ajar BIPA dapat memiliki acuan standar dan tidak jauh berbeda dari buku-buku BIPA yang lain.


