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ABSTRACT

BIPA learning has developed far, both in terms of learning methods and
the development of teaching materials. BIPA learning is the process of equipping
foreign learner with communication skills both oral and written. Capability of
Indonesian vocabulary is characterized by the ability to read, write, speak, and
listen of foreign speakers. Cross-cultural knowledge is also a common part of
BIPA learning. However, capability of the Indonesian language which is expected
by foreign speaker must be supplemented by basic knowledge of the Indonesian
grammar system. The sentence system is the basis for the formation of speeches
both verbally and writing at beginner.

The paradigm of BIPA learning process with a knowledge system of
grammar is not like filling in a blank paper (tabularasa concept), but it should be
comparing the first language system with system of second language. BIPA
learners are foreigner who have their own language system. Sentence-based
grammar learning is needed to overcome the obstacles during the learning process.
One of the obstacles in the form of structural errors in the arranging of sentences.
In the study, the literature study was used to describe sentence-based grammar
learning. Based on the literature study, solution to overcome the obstacles was
divided into several processes, that is: 1) process of comparing Indonesian
sentence structure with the mother language structure of foreign learners; 2)
understand the difference in Indonesian sentence structure with the mother
language’s structure of foreign learners; and 3) applying the rule of Indonesian
sentence structure both oral and written.

Keyword: grammar, language system, Bahasa Indonesia bagi Penutur
Asing (BIPA)

Pendahuluan

Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) berkembang secara luas di

era global sekarang. Hal tersebut didorong oleh upaya berbagai pihak. Beberapa

program diinisiasi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

(Kemenristekdikti) yaitu program beasiswa bagi mahasiswa asing untuk belajar di

Indonesia. Salah satu contoh beasiswa tersebut adalah Kemitraan Negara
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Berkembang (KNB). Besasiswa tersebut diperuntukkan untuk mahasiswa asing

agar memperoleh gelar akademik sekaligus belajar bahasa Indonesia. Selain itu,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyelenggarakan

program Darmasiswa menawarkan belajar bahasa Indonesia, seni, dan budaya

kepada mahasiswa dari berbagai macam negara di dunia yang memiliki hubungan

diplomatik dengan Indonesia. Tujuan program tersebut untuk mempromosikan

dan meningkatkan ketertarikan dalam bidang bahasa, seni, dan budaya kepada

mahasiswa asing.

Pengiriman tenaga pengajar bahasa Indonesia ke luar negeri dilakukan

oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Pusat Pengembangan Strategi dan

Diplomasi Kebahasaan (PPSDK). Setiap tahun PPSDK membuka seleksi bagi

pengajar BIPA yang berkompetensi baik untuk mengajar di universitas, sekolah,

atau Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di berbagai penjuru dunia.

Pengajar bukan hanya mengajar di lembaga yang ditunjuk, namun pengajar

diharapkan dapat membangun jejaring BIPA di negara tujuan. Promosi bahasa

dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran BIPA, seni, maupun budaya

Indonesia. Salah satu upaya promosi bahasa lewat pembelajaran dapat dilakukan

dengan pembelajaran tata bahasa. Pembelajar asing diharapkan mampu

memahami dan menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang tepat sehingga

mereka dapat berkomunikasi secara efektif. Pembelajaran tata bahasa diharapkan

mampu mendukung empat kompetensi bahasa pembelajar. Hal tersebut tentu

bukan pekerjaan yang mudah. Bagaimana mengajarkan tata bahasa agar

pembelajar mampu memahami struktur kalimat yang berbeda dengan bahasa jati

pembelajar? Hal tersebut akan dibahas dalam bagian selanjutnya.

Pembahasan

Belajar bahasa Indonesia bagi pembelajar asing bukan mengisi kertas

kosong. Pembelajar asing bukan manusia tanpa dasar sistem bahasa. Pembelajar

asing membawa sistem bahasa ibu pembelajar dalam belajar bahasa. Sebagian
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besar pembelajar asing tetap menerapkan sistem bahasa ibu pembelajar saat

membuat kalimat bahasa Indonesia, padahal tidak semua sistem bahasa ibu

pembelajar asing memiliki kaidah yang sama dengan bahasa Indonesia. Hal

tersebut membuat pembelajar asing kesulitan dan sering melakukan kesalahan

dalam proses pembuatan kalimat. Pembelajar asing adalah orang dewasa yang

sudah memiliki sistem bahasa sendiri karena dia sudah memiliki bahasa. Oleh

karena itu, proses pembelajaran BIPA dewasa berbeda dengan proses

pembelajaran bahasa untuk anak TK dan SD. Pembelajar asing akan

menggunakan dasar pengetahuan bahasa yang telah dimiliki untuk membantu

proses belajar bahasa baru. Penggunaan dasar pengetahuan tersebut akan

mempengaruhi pembelajar dalam menyusun sebuah kalimat. Sebagai contoh,

pembelajar asing yang memiliki bahasa Inggris sebagai bahasa ibu akan

menggunakan struktur my book dalam menyusun kalimat. Sementara di sisi lain,

bahasa Indonesia tidak mengenal struktur “saya buku” untuk menyatakan

kepemilikan. Hal tersebut akan terjadi dalam pembentukan struktur kalimat lain

yang lebih kompleks.

Bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua maupun ketiga bagi pembelajar

asing. Mereka telah mengetahui bahasa ibu (B1) dan menerapkan sistem B1

dalam kehidupan bermasyarakat di negaranya. Sebagian besar pembelajar asing

yang memiliki B1 berupa bahasa Inggris juga menggunakan B1 di lingkup

internasional. Proses mempelajari bahasa asing identik dengan studi linguistik.

Saat pembelajar asing mempelajari bahasa asing maka secara otomatis dia akan

mempelajari berbagai macam struktur bahasa asing tersebut. Menurut Alwasilah

(2008:35) kegiatan studi linguistik harus memberi berbagai macam manfaat bagi

pembelajar. Pertama, studi tersebut membantu pembelajar berdisiplin diri kala

berbahasa sehingga komunikasi lisan dan komunikasi tulisan semakin terkendali.

Kedisiplinan berbahasa menuntut pembelajar menggunakan kata yang sesuai dan

memilih struktur yang tepat dalam proses komunikasi. Kedua, studi linguistik

akan memudahkan penguasaan berbagai bahasa karena konsep-konsep

metalinguistik seringkali berlaku universal bagi segala bahasa. Tidak
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mengherankan penguasaan satu bahasa asing memudahkan penguasaan bahasa

asing lainnya terutama yang serumpun. Konsep metalinguistik tersebut selalu

mengaitkan hubungan antara faktor bahasa dan faktor bukan bahasa dalam

masyarakat.

Gardner (1938:78) menyatakan kompetensi bahasa adalah sebuah

kompetensi intelektual yang paling banyak dan paling demokratis dibagi ke

seluruh umat manusia. Dia juga menyebut empat potensi linguistik yang perannya

sangat penting bagi umat manusia. Keempat potensi tersebut manakala dikuasai

manusia maka akan menjadi potensi kecerdasannya. Pertama. Potensi retorika,

yaitu kemampuan menggunakan bahasa untuk meyakinkan orang lain terhadap

sebuah tindakan. Hal ini dapat kita lihat dari perilaku seorang anak kecil yang

meminta orang tuanya agar dia dibelikan sebuah mainan. Kedua, potensi

mnemonik, yaitu kemampuan menggunakan bahasa untuk mengingat dan

mengaitkan informasi yang kompleks atau panjang dengan sesuatu yang

sederhana dan mudah diingat. Penerapan kemampuan ini dapat kita lihat saat

seseorang membuat daftar barang belanjaan sehari-hari di toko swalayan. Ketiga,

potensi eksplanasi, yaitu bahasa menjadi medium untuk mengajar dan belajar.

Bagaimanapun canggihnya bahasa simbol dalam ilmu matematika, kimia, fisika,

maupun bahasa pemrograman, simbolisasi tersebut berasal dari bahasa alami.

Keempat, potensi metalinguistik, yaitu bahasa mampu menjelaskan atau

merefleksi kegiatan berbahasa itu sendiri. Potensi tersebut sesungguhnya

mengendalikan manusia untuk tetap sadar akan segala perilaku verbalnya.

Pembelajar BIPA akan belajar bahasa dengan membandingkan sistem

bahasa yang telah pembelajar miliki dengan sistem bahasa Indonesia. Pengajar

merumuskan pembelajaran untuk melatih potensi linguistik pembelajar dapat

berkembang dengan baik. Proses pembelajaran BIPA tidak hanya mengajarkan

salah satu keterampilan berbahasa. Pembelajaran BIPA yang terintegrasi mampu

memaksimalkan beberapa keterampilan berbahasa. Hal tersebut akan sangat

membantu siswa belajar bahasa Indonesia. Pembelajaran tata bahasa diharapkan

mampu memfasilitasi proses perbandingan bahasa yang dilakukan oleh
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pembelajar. Pemberian materi tata bahasa dalam pembelajaran BIPA diharapkan

mempu menyokong empat keterampilan berbahasa karena pemahaman terhadap

struktur kalimat dipakai dalam keterampilan menulis, berbicara, menyimak, dan

membaca.

Tata bahasa Berbasis Kalimat dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi

Penutur Asing (BIPA)

Belajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) seyogianya belajar

tata bahasa sebagai dasar keterampilan berbahasa. Pembelajar diharapkan belajar

struktur kalimat bahasa Indonesia karena kalimat adalah pusat sistem bahasa.

Penyampaian materi struktur kalimat bukan hanya terbatas pada kalimat yang

mengandung Subjek-Predikat-Objek seperti kalimat saya membeli buku.

Pembelajaran tata bahasa juga mencakup kalimat yang hanya terdiri atas dua

bahkan satu kata saja. Tuturan “pergi!” menjadi kalimat dengan mengacu pada

konsep kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan.

Selain itu, kata tersebut sudah memiliki dua syarat minimal kalimat, yaitu

konstituen dasar dan intonasi final. Pembelajar akan mampu memahami konsep

kesatuan ujar tersebut kemudian pembelajar akan merespons baik secara lisan

maupun tindakan. Hal tersebut akan terjadi bila pembelajar memahami tuturan

tersebut.

Orang asing yang sedang belajar bahasa Indonesia kesulitan memilih kata

tertentu karena tidak memiliki intuisi bahasa seperti penutur jati bahasa Indonesia.

Orang Indonesia sebagai penutur jati bahasa Indonesia mempunyai intuisi bahasa

yang digunakan untuk mengakui adanya fitur-fitur semantis yang khas pada

sebuah kata. Misalnya, penutur jati memiliki intuisi untuk memilih kata beli atau

membelikan dalam sebuah kalimat. Contoh tersebut terjadi dalam ranah kata. Pola

yang sama akan terjadi dalam tataran kalimat. Pembelajar BIPA sudah memiliki

intuisi untuk membentuk kalimat dengan sistem bahasa ibu pembelajar. Kemudian,

pembelajar akan mencoba menggantikan sistem bahasa ibu pembelajar dengan

sistem bahasa Indonesia. Kemungkinan kesalahan struktur akan terjadi saat



ISSN: 2716-3792

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

735

pembelajar tidak mengubah kaidah bahasa ibu pembelajar sesuai kaidah bahasa

Indonesia.

Tata bahasa sebagai jalan untuk membandingkan kaidah bahasa jati

pembelajar dengan kaidah bahasa Indonesia. Perbandingan tersebut dapat berupa

struktur atau makna. Perbandingan kaidah paling kentara saat membandingkan

bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris dalam menyatakan kepemilikan. Struktur

bukumu dengan your book terlihat jelas berbeda. Dalam bahasa Prancis untuk

menyatakan kepemilikan menggunakan struktur mon ami yang berbeda dengan

struktur teman saya (laki-laki) dalam bahasa Indonesia. hal tersebut dapat diatasi

dengan mengajak pembelajar memahami bahwa kaidah bahasa Indonesia berbeda

dengan kaidah bahasa Inggris dan Prancis. pembelajar harus mampu

membandingkan kaidah tersebut. Setelah itu, pembelajar menerapkan perubahan

kaidah tersebut ke dalam sebuah kalimat sederhana melalui proses pengayaan

kosakata.

Proses memahamkan kaidah bahasa asing bagi pembelajar asing memang

tidak mudah. Hal tersebut terjadi karena beberapa aturan pengimbuhan dalam

membentuk kalimat seringkali perlu penjelasan panjang. Perhatikan contoh

kalimat berikut: “Guru mengambil buku, menulisi buku itu, kemudian

membagikan buku itu kepada kami”. Mengapa dalam kalimat tersebut terdapat

tiga imbuhan yang berbeda-beda pada kata dasar ambil, tulis, bagi? Pembelajaran

tata bahasa berbasis kalimat harus menjelaskan bahwa kata mengambil memiliki

makna “melakukan kegiatan sesuai kata dasar”. Kemudian, kata menulisi

memiliki makna “melakukan kegiatan tulis ke …” dan kata membagikan memiliki

makna “melakukan sesuatu bagi orang lain”. kata dasar ambil tertutup untuk

dibentuk menjadi kata yang lain selain menjadi kata mengambil, diambil,

mengambili, mengambilkan, pengambil, pengambilan, dan terambil lewat proses

pemberian imbuhan.

Simpulan
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Pembelajaran BIPA bukan hanya mengajarkan kaidah bahasa Indonesia

kepada pembelajar karena pembelajar telah memiliki kaidah bahasa jati.

Pembelajaran dapat dilakukan dengan membandingkan kaidah bahasa jati

pembelajar dengan kaidah bahasa Indonesia. Proses tersebut tidak hanya berhenti

pada pembandingan saja. Proses memahami dan menerapkan juga harus dilakukan.

Tidak ada cara lain untuk dapat memahami penggunaan imbuhan dalam kalimat

selain menghapalkan penggunaan imbuhan yang tepat sesuai konteks kalimat.

Perubahan struktur kalimat juga harus harus dipahami terlebih bagi pembelajar

asing yang memiliki struktur kalimat berbeda dengan struktur kalimat bahasa

Indonesia.

Pembelajaran tata bahasa berbasis kalimat dapat menjadi solusi

pembelajaran BIPA yang didukung dengan materi sintaksis bahasa Indonesia.

Kaidah pembentukan kalimat yang benar menjadi dasar materi pembelajaran tata

bahasa. Setelah pembelajar asing memahami cara menyusun kalimat yang tepat,

pembelajar asing mampu berkomunikasi lisan maupun tulis secara baik.

Pembelajaran tata bahasa diharapkan mampu menggambarkan kemampuan

pembelajar asing untuk menghasilkan dan mengerti kalimat dalam bahasa

Indonesia.
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Catatan Penyajian:
1. Cara pengajaran BIPA dapat dibedakan menjadi 2:

a. BIPAMono Lecturer
BIPA mono lecturer adalah pengajaran BIPA yang dilakukan oleh satu
guru saja dalam satu lingkungan. Pengajaran ini biasanya bersifat jangka
pendek dan pengajaran BIPA dilakukan di luar negeri. Pengajaran ini
bersifat tematik dan integratif. Lalu, materi tata bahasa terpadu ke dalam
pembelajaran empat keterampilan berbahasa

b. BIPAMulti Lecturer
BIPA multi lecturer adalah pengajaran BIPA yang dilakukan oleh banyak
guru dengan sistem satu guru satu mata kuliah. Oleh karena itu, karena
banyak pengajar, sehingga dalam pengajaran BIPA materinya per mata
kuliah terpisah-pisah. Hal ini berdampak pada materi tata bahasa dan yang
lainnya harus terintegrasi dengan baik.

2. Tata bahasa dalam multilecturer
Materi dalam tata bahasa isinya biasanya ada formula tata bahasa, contoh,
latihan dan ujian. Materi Tata bahasa juga merupakan kunci atau pilar
pembelajaran BIPA. Pola kalimat yang diajarkan dalam tata bahasa pun
harus sesuai atau sama dengan mata pelajaran lainnya.

3. Latar Belakang
Pembelajaran BIPA adalah pembelajaran bagi orang dewasa yang sudah
memiliki sistem bahasanya sendiri. Setiap Bahasa memiliki sistem bahasa
yang mungkin mirip, sedikit berbeda, ataupun mungkin jauh berbeda
dengan bahasa lain. Oleh karena itu, sistem bahasa dapat dikomparasikan.

4. Perbandingan sistem bahasa
My book book my buku saya
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Pengajaran tata bahasa dapat memanfaatkan sistem bahasa yang dimiliki
pembelajar bahasa, sehingga para pembelajar bisa lebih mudah dalam
memahami tata bahasa.

Diskusi/Tanya Jawab
Penanya 1
Nama : Hamam
Instansi : Universitas di Thailand
Pertanyaan:
(Tanggapan)
Setuju dengan apa yang disampaikan oleh pemakalah. Ketika mengajarkan BIPA,
haruslah memikirkan para pembelajar bahasa Indonesia juga. Di Thailand, pola
tata bahasa sama dengan bahasa Indonesia. Namun, pada kenyataannya para
pembelajar bahasa Indonesia masih kesulitan. Hal ini dikarenakan mereka
bertemu dengan bahasa Inggris yang merupakan bahasa asing pertama yang
mereka pelajari.
Tanggapan:
Tidak ada tanggapan
Penanya 2
Nama : Yusuf
Instansi : -
Pertanyaan: Bagaimana metode atau langkah-langkah dalam pengajaran BIPA?
Tanggapan:

1. Para pembelajaran harus dipisahkan terlebih dahulu level bahasa Indoensia
mereka dengan cara cara placement test atau tes penempatan.

2. Pertemuan ke satu dimulai dengan mengajarkan kosakata yang mana kata
benda juga termasuk di dalamnya. Format penulisan bisa menggunakan
gambar. Format penulisan kosa kata yang pemakalah gunakan adalah (1)
gambar (2) kata dalam bahasa Indonesia (3) kotak kosong yang nantinya
akan diisi oleh para pembelajar yang dituliskan dalam bahasa mereka.
Setelah pengenalan kosakata, dilanjutkan dengan materi kata ganti, kata
kepemilikan, lalu pola kalimat. Pertemuan kedua adalah menjelaskan kata
sifat. Penjelasannya bisa dengan menggunakan raga tubuh. Contoh: Saya
gemuk (sambil bertingkah seperti orang gemuk).

Penanya 3
Nama : Monika
Instansi : Lembaga kursus di Jakarta
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Pertanyaan: Seperti apa cara pemberian materi kosakata pada masing-masing
jenjang?

Tanggapan:
1. Format penulisan bisa menggunakan gambar. Format penulisan kosa kata

yang pemakalah gunakan adalah (1) gambar (2) kata bahasa dalam bahasa
Indonesia (3) kotak kosong yang nantinya akan diisi oleh para pembelajar
yang dituliskan dalam bahasa mereka. Setelah pengenalan kosakata,
dilanjutkan dengan materi kata ganti, kata kepemilikan, lalu pola kalimat.

2. Apabila memasukkan bahasa ibu pembelajar bahasa Indonesia ke dalam
pengajaran, maka belajar bahasa Indonesia akan lebih mudah dipahami.
Hal ini dikarenakan sistem bahasa pertama para pembelajar yang sudah
melekat di benak mereka dimanfaatkan dengan cara komparasi.

Isu Utama/Isu Penting dalam Diskusi
Cara menyiasati agar memudahkah mengajar Bahasa Indonesia kepada penutur
asing adalah dengan memanfaatkan sistem bahasa pertama para pembelajar. Lalu,
dalam mengajarkan tata bahasa sebaiknya menggunakan kosa kata yang standar.

1. Saya guru
2. Saya adalah guru

Contoh (1) lebih baik dari pada contoh (2)


