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ABSTRAK 

 

Pada tahun 2015 dan 2016, Program BIPA LBI UI menerima sembilan calon pengajar bahasa              

Indonesia dari Program OBEC, yaitu beasiswa dari Kerajaan Thailand untuk guru-guru yang            

akan mengajar bahasa Indonesia di Thailand. Mereka berasal dari wilayah Thailand Selatan            

yang memiliki latar pendidikan dari beragam bidang ilmu, seperti guru bahasa, guru agama,             

dan guru bimbingan dan konseling. Para calon guru bahasa Indonesia tersebut memiliki            

pengalaman mengajar yang bervariasi mulai dari dua tahun sampai dengan lima belas tahun.             

Mereka mengikuti pengajaran BIPA selama 3 bulan (280 jam), yang terdiri atas pengajaran             

BIPA, pengajaran pelatihan guru bersertifikat, pengajaran budaya dan linguistik. Makalah ini           

bertujuan untuk memaparkan rancangan silabus yang digunakan selama dua kali program           

pengajaran OBEC. Selain itu, akan dipaparkan juga temuan-temuan yang akan memengaruhi           

pengembangan pembelajaran di Thailand. Temuan-temuan tersebut akan berdampak pada         

pembuatan dan perancangan silabus dan pengembangan materi ajar untuk pengajaran BIPA           

di Thailand. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini akan dapat memberikan          

rekomendasi berupa perangkat pengajaran yang akan digunakan dalam pengajaran BIPA di           

Thailand.  

 

Kata kunci: BIPA, silabus, materi ajar, OBEC 
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa Indonesia dianggap sebagai salah satu bahasa penghubung (lingua franca) di           

wilayah ASEAN terutama di antara negara-negara yang berbahasa serumpun. Oleh karena           

itu, keberadaan bahasa Indonesia diperlukan dan dipelajari. Salah satu negara di ASEAN            

yang mempelajari bahasa Indonesia adalah Thailand. Pemerintah Thailand mewajibkan         

penguasaan bahasa asing sebagai standar pembelajaran Thailand dan bahasa Indonesia          

termasuk pilihannya. Selain itu, MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) menjadi pemicu          

munculnya pengajaran bahasa Indonesia di Thailand, baik untuk keperluan pekerjaan maupun           

wisata. 

OBEC (Office of The Basic Education Commission) adalah program beasiswa dari           

pemerintah Thailand kepada guru-guru sekolah untuk mengembangkan kurikulum Thailand         

di bawah Kementerian Pendidikan Thailand.Program ini memberangkatkan guru-guru ke         

berbagai negara untuk mempelajari berbagai pendekatan pengajaran. Salah satu kebijakan          

kementerian mereka adalah memberangkatkan guru-guru SD, SMP, SMAyang berasal dari          

wilayah Thailand Selatan ke Indonesia untuk mempelajari bahasa Indonesia, khususnya          

dalam hal pendekatan pengajaran, metode pengajaran, linguistik, dan budaya Indonesia.          

Dengan demikian, BIPA LBI FIB Universitas Indonesia menerima sembilan guru dengan           

latar belakang bahasa serumpun yang mengikuti program pelatihan guru dari Program OBEC            

Kementerian Pendidikan Thailand. 

Dengan adanya karakteristik dari pemelajar yang berstatus guru dari program OBEC,           

BIPA FIB UI sebagai lembaga pengajaran bahasa Indonesia yang menyelenggarakan          

pengajaran bahasa harus menyediakan perangkat pengajaran dalam program pelatihan         

guru-guru OBEC. Untuk itu, sebagai langkah awal, kebutuhan para pemelajar itu harus            

dipetakan.Hal itu sesuai dengan yang dijelaskan oleh Yalden (1987 : 16—17), beragam            

kebutuhan pemelajar untuk belajar bahasa asing harus diakomodasi bukan hanya sekadar           

metode atau teknik pengajaran yang terbatas di dalam kelas, melainkan juga dengan cara             

merancang silabus untuk penyelenggaraan pengajaran bahasa tersebut. Silabus sendiri         

didefinisikan oleh Yalden sebagai spesifikasi isi kursus pengajaran bahasa dengankandungan          
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hal-hal yang akan diajarkan. Di dalamnya terdapat acuan kegiatan pembelajaran di kelas yang             

memiliki seleksi dan gradasi.Dengan demikian, silabus merupakan perangkat pengajaran         

yang sangat penting dalam proses pengajaran bahasa sehingga perancangannya harus          

dipikirkan dengan seksama demi keberhasilan pengajaran dan pembelajaran. 

1.2Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan mengangkat beberapa          

pertanyaan seperti yang akan diuraikan sebagai berikut. 

a. Apa yang dibutuhkan para guru tersebut dalam mempelajari bahasa Indonesia? 

b. Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Indonesia, masalah apa saja yang          

ditemukan dari para guru tersebut sehingga berguna dalam penyusunan perangkat          

pengajaran selanjutnya? 

c. Silabus seperti apa yang dibutuhkan untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa          

Indonesia bagi para guru tersebut? 

 

1.3 TujuanPenelitian 

Tulisan ini memiliki beberapa tujuan yang akan dijelaskan dalam bab-bab          

selanjutnya. Tujuan tersebut akan dijabarkan sebagaiberikut. 

a. Mendeskripsikankebutuhan para guru dari OBEC Thailand dalam mempelajari bahasa         

Indonesia. 

b. Mendeskripsikan temuan-temuan yang memengaruhi penyusunan perangkat      

pengajaran sejak analisis diagnostik ketika awal proses pembelajaran hingga         

temuan-temuan dalam proses pembelajaran berakhir. 

c. Merancang perangkat pengajaran berupa silabus yang sesuai dengan kebutuhan         

pemelajar yang dikaitkan dengantemuan-temuan di lapangan.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini ,diharapkan institusi-institusi pengajaran BIPA memperhatikan        

perangkat-perangkat pengajaran yang penting untuk memulai pengajaran dan pembelajaran         

BIPA dengan karakteristik pemelajar tersebut. Selain itu, untuk para pemelajar diharapkan           
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adanya kesadaran untuk mempelajari bahasa Indonesia sesuai dengan karakteristik bahasa          

Indonesia yang berbeda dengan bahasa ibu pemelajar. 

2.KERANGKA TEORI 

2.1Analisis Kebututuhan Sesuai dengan Karakteristik Pemelajar 

Tahapan awal yang diperlukan ketika akan merancang perangkat pengajaran berupa          

silabus untuk pelatihan guru OBEC adalah analisis kebutuhan (need analysis). Analisis           

kebutuhan adalah proses awal untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan pemelajar          

yang akan digunakan untuk merancang silabus sesuai target yang dibutuhkan pemelajar           

(Jordan, 1997:23). Ketika melakukan analisis kebutuhan ada beberapa hal yang dapat           

diamati. Sejalan dengan apa yang dikemukakan Nunan (1993:14—18) dan Hutchinson dan           

Water (dikutip oleh Jordan, 1997:24), analisis kebutuhan dapat mengamati dua hal secara            

garis besar, yaitu analisis latar belakang pemelajar dan analisis kebutuhan pengajaran dan            

pembelajaran atau sasaran dari pemelajar. Dengan menganalisis kedua hal tersebut, informasi           

yang didapatkan dari pengamatan tersebut meliputi data tentang identitas pemelajar          

(objective-subjective information) dan data tentang capaian yang       

diharapkan/sasaran.Sementara itu, untuk mendapatkan data sasaran, penelitian ini        

membutuhkan analisis situasi kini (Present Situation Analysis/PSA) dan analisis situasi          

sasaran (Target Situation Analysis/TSA). Berikut ini akan digambarkan proses analisis          

kebutuhan yang dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. 
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Bagan 1. Analisis Kebutuhan 

2.2 Sasaran (goals) 

Dalam penyelenggaraan program bahasa, sasaran harus ditentukan oleh        

penyelenggara, dalam hal ini institusi bahasa, yaitu Program BIPA LBI UI dan sponsor, yaitu              

Kementerian Pendidikan OBEC, sebagai pemangku kebijakan. Dari kebijakan yang         

ditentukan tersebut, waktu penyelenggaraan program, elemen-elemen dalam silabus,        

pendekatan pembelajaran yang diinginkan, kondisi pemelajar, dan elemen lainnya         

akandipertimbangan dalam perancangan silabus (Nunan, 1993:24). Setelah menentukan        

sasaran, institusi bahasa akan melakukan seleksi. Seleksi adalah pemilihan isi silabus sesuai            

dengan kebutuhan (Nunan, 1988:5). Dengan seleksi, institusi bahasa akan menentukan          

material yang akan digunakan, aktivitas pembelajaran yang akan diberikan, keterampilan          

berbahasa yang harus dilatih,dan elemen-elemen lainnya yang dibutuhkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2. Proses Penyelenggaraan Program Bahasa 

 

 

2.3 Jenis-Jenis Silabus 
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Ada dua pendekatan yang dapat dipilih ketika akan merancang sebuah silabus, yaitu            

sintetik (synthetic) dan analitik (analytic) (Wilkins dikutip Nunan, 1993:27). Dari dua           

pendekatan tersebut dapat diketahui bahwa pendekatan sintetik memisahkan elemen-elemen         

dalam silabus ke dalam bagian-bagian yang nantinya saling melengkapi demi tercapainya           

tujuan pengajaran dan pembelajaran.Contoh pendekatan ini adalah dengan memecah unit tata           

bahasa yang disejajarkan dengan nosi, fungsi, atau tema. Sementara itu, pendekatan analitik            

menitikberatkan proses pembelajaran yang memajankan keterampilan berbahasa (language        

perform) dan pengalaman berbahasa tanpa berfokus pada dominansi elemen linguistik,          

seperti tata bahasa dan kosakata.  

 

2.3.1 Silabus dengan Pendekatan Sintetik 

Jenis silabus yang dirancang dengan pendekatan sintetik mencakup silabus gramatikal          

dansilabus fungsional-nosional. 

 

a. Silabus Gramatikal (Grammatical Syllabus) 

Silabus ini melakukan seleksi dan penjenjangan berdasarkan tingkat kesulitan struktur          

dengan asumsi makna terbentuk dari perangkat tata bahasa dari yang sederhana sampai yang             

kompleks yang terkait dengan proses pemerolehan bahasa yang dianggap berpengaruh pada           

kemampuan berkomunikasi di luar kelas (Nunan, 1993:28). Pada umumnya, banyak          

perancangan memakai silabus ini.Meskipun demikian, silabus ini mendapat tantangan         

tersendiri dari ahli pemerolehan bahasa yang berpendapat bahwa proses pemerolehan bahasa           

tidak semudah yang diasumsikan para perancang silabus gramatikal.Selain itu, silabus ini           

memiliki kelemahan dalam hal fokus penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari yang           

membutuhkan lebih daripada keakuratan berbahasa. 

 

b. Silabus Fungsional-Nosional (Functional-Notional Syllabus) 

Silabus ini melakukan seleksi dan penjenjangan berdasarkan fungsi bahasa dengan          

nosi-nosi yang menjelaskan konsep makna, seperti konsep waktu, bentuk, ukuran, durasi,           

frekuensi, dsb (Nunan, 1993:36).Perancang silabus fungsional-nosional berasumsi bahwa        

tugas-tugas berupa performa berbahasa yang dimunculkan dalam silabus ini sangat tepat           
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karena paling mencerminkan dunia nyata dengan adanya fungsi bahasa dalam kehidupan           

sehari-hari.Sementara itu, kesulitan dalam merancang silabus ini adalah ketika melakukan          

seleksi dan penjenjangan dengan memerhatikan tingkat kesulitan situasi kehidupan         

sehari-hari.Pada umumnya, perancang masih menggunakan intuisinya sendiri-sendiri.Selain       

itu, perancang silabus ini memiliki kendala dalam kesejajaran aspek linguistiknya dengan           

fungsi bahasa dan tujuan komunikatifnya. 

 

2.3.2 Silabus dengan Pendekatan Analitik 

Jenis silabus yang dirancang dengan pendekatan analitik mencakup silabus         

prosedural, silabus berbasis tugas, dan silabusberbasis isi. 

a. Silabus Prosedural (Procedural Syllabus) dan Silabus Berbasis Tugas        

(Task-Based Syllabus) 

Kedua silabus ini berfokus pada pendeskripsian tugas (task) daripada elemen          

linguistik, seperti tata bahasa dan kosakata (Nunan, 1993:42). Tugas tersebut mengikat           

pemelajar dengan proses menggunakan bahasa, seperti untuk keperluan menelepon, bertanya          

arah lokasi, dan memesan sesuatu. Karena mengikat pemelajar dengan tugas dalam situasi            

sehari-hari, perancang silabus berasumsi bahwa silabus ini efektif dalam proses pembelajaran           

bahasa dengan penggunaan fungsi bahasa yang menitikberatkan pada aspek berkomunikasi          

yang dilatih melalui tugas-tugas. Hanya saja, kekurangan yang dirasakan pemelajar adalah           

ketidakterpajanan elemen linguistik pemelajar.Antara silabus prosedural dengan silabus        

berbasis tugas disusun berdasarkan tugas-tugas sehingga terkesan mirip.Namun, tetap ada          

perbedaan di antara kedua silabus, yaitu dalam hal ini kecenderungan memperhitungkan           

elemen linguistik pada silabusnya. 

 

b. Silabus Berbasis Isi (Content Syllabus) 

Silabus ini sering disebut silabus topik karena disusun berdasarkan subjek/topik,          

seperti subjek di sekolah atau di universitas, contohnya kesehatan, matematika, sehingga           

pemelajar mempelajari subjek/topik tersebut melalui bahasa. Silabus ini hanya memfasilitasi          

proses pembelajaran subjek/topik tersebut dengan menggunakan bahasa, tetapi tidak berfokus          

pada pembelajaran bahasa itu sendiri.Oleh karena itu, tantangan silabus ini adalah           
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keterpajanan elemen linguistiknya.Pemelajar lebih difokuskan pada pembelajaran       

subjek/topik ilmu yang diajarkan.Hal ini berdampak pada kemampuan berkomunikasi         

pemelajar. 

 

2.4 Seleksi dan Penjenjangan (Grading) 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, perancang silabus yang memakai pendekatan         

sintetik melakukan seleksi dan penjenjangan dengan mengintegrasikan elemen-elemen dalam         

silabus (discrete point principles), seperti elemen tata bahasa, fungsi, dan nosi (Nunan,            

1993:85).Seleksi dan penjenjangan tersebut tetap menekankan penjenjangan sesuai tingkat         

kesulitan tata bahasa.Demikian pula penjenjangan untuk fungsi dan nosi yang dirancang pada            

umumnya dengan memperhatikan tingkat kesulitannya.Biasanya, para perancang berpendapat        

bahwa fungsi dan nosi dalam kehidupan sehari-hari yang umum jauh lebih mudah daripada             

fungsi dan nosi yang khusus. Harmer (2001: 295) pun sejalan dengan pendapat Nunan. Ia              

menjelaskan penitikberatan seleksi unit-unit yang akan dipelajari dan penjenjangan unit-unit          

dari yang termudah hingga tersulit sehingga menjadi urutan yang tepat dengan           

memperhatikan empat faktor, yaitu kemampuan pemelajar untuk mempelajari dari satu hal ke            

hal lain (Learnability), hal yang paling sering muncul dalam bahasa target (Frequency),            

cakupan situasi bahasa yang lebih luas (Coverages), dan hal yang dibutuhkanpemelajar           

(Usefulness).  

Sementara itu, dari pihak perancang silabus yang menggunakan pendekatan analitik,          

seleksi dan penjenjangan dilakukan dengan memperhatikan tingkat kesulitan tugas-tugas         

(Nunan, 1993:97).Selain itu, penjenjangan juga harus memperhatikan kegiatan kelas dari          

kegiatan kelas yang sederhana sampai kegiatan yang kompleks dilakukan.Pada umumnya,          

tingkat kesulitan kegiatan kelas dikaitkan dengan tujuan tugas tersebut, banyaknya partisipan,           

latar, tingkat kesukaran penyelesaian masalah, bentuk/genre tugas, dan lain sebagainya. 

 

2.5 Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu Dialek Patani 

Kesamaan ciri-ciri atau tipe-tipe yang terdapat dalam sebuah bahasa dinamakan          

tipologi bahasa. Beberapa bahasa di dunia mempunyai hubungan yang sangat dekat satu sama             
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lain sehingga membentuk masyarakat bahasa (Montolalu, Muhadjir, dan Lauder, 2005 :175) .            

Pemisahan kelompok bahasa dari bahasa yang lain sudah berlangsung lama atau           

berabad-abad, namun ada juga yang berpisah baru puluhan tahun dan ratusan tahun.            

Berdasarkan klasifikasi bahasa ini, bahasa Melayu adalah salah satu bahasa dalam keluarga            

bahasa rumpun Austronesia. 

Berdasarkan sejarahnya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu dialek Riau.          

Berdasarkan perkembangannya,bahasa Melayu mengalami perubahan, baik dari faktor        

sejarah penjajahan, perdagangan, agama, atau akulturasi budaya lainnya.Hal inilah yang          

mencetus perbedaan/ variasi bahasa Melayu di Indonesia, Malaysia, Brunei, dan          

Singapura.Kesamaan dan perbedaan dapat terlihat dari tataran fonologi, morfologi, sintaksis,          

dan semantik.  

Menurut Blust dalam Uthai (2001:20) cabang bahasa Melayu adalah         

Melayu-Polinesia, kumpulan barat. Berikut adalah cabang bahasa berdasarkan Asmah yang          

dikutip dalam Uthai (2001:20). 

 

 

Formusa Melayu – Polinesia 

 

Formusa Melayu Polinesia 

 

Melayu Polinesia Barat Melayu Polinesia Timur Tengah 

 

Iban Java Melayu  dan lain-lain 

 

Borneo  Sumatera Semenanjung Melayu 

 

Barat Tengah Timur Laut Negeri Sembilan 

 

Kelantan Patani Terengganu   dan lain-lain 
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Bagan 3. Cabang Bahasa Melayu 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia         

merupakan rumpun Austronesia yang berinduk pada bahasa Melayu. Namun, pastilah antara           

bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Patani memiliki kesamaan dan perbedaan, dalam tataran            

fonologi, morfologi, dan sintaksis. Uthai (2001:18) mengatakan bahwa bahasa Melayu          

memiliki ciri khas yang umum dan penting, yaitu sebagai berikut. 

a. Bahasa Melayu tidak bertona. 

b. Bahasa Melayu berpolisilabik. 

c. Bahasa Melayu mempunyai pengimbuhan sebagai proses utama dalam        

pembentukan kata.  

Akan tetapi, sebagai bahasa Melayu dialek Patani, bahasa ini memiliki ciri tersendiri            

yang mengingkari dirinya sebagai bahasa Melayu. Menurut Uthai ciri perbedaan terlihat pada            

penghilangan imbuhan, konsonan panjang, hembusan, vokal sengau, kata ekasuku. Patani di           

sini merujuk pada kawasan Pattani, Yala, Naratiwat, dan Songkla. Dengan mengetahui           

kekhasan bahasa Melayu Dialek Patani, perbedaan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia           

dapat terlihat.  

 

 

 

3.METODE PENELITIAN 

3.1 Latar Belakang Pemelajar 

Dalam program ini terdapat 9 orang guru SD hingga SMA yang diberangkatkan            

Kementerian Pendidikan Thailand ke BIPA LBI FIB UI. Pemberangkatan pertama terdiri atas            

5 guru, sedangkan pemberangkatan kedua terdiri atas 4 guru. Pemberangkatan pertama, para            

guru terbagi atas 1 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Sementara itu, pemberangkatan             

kedua terdiri atas 2 guru perempuan dan 2 guru laki-laki. 

Dari kesembilan guru tersebut, hanya 2 orang yang sudah memiliki pengalaman           

mengajar di atas 10 tahun, sedangkan 7 guru lainnya baru mengajar selama kurang dari 2               

tahun. Selain itu, latar belakang pengalaman subjek pelajaran yang diajarkan mereka berbeda,            
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yaitu guru bahasa, guru agama, dan guru bimbingan konseling. Oleh karena itu, banyak di              

antara mereka yang belum menguasai pengajaran BIPA dengan baik.  

Di samping itu, guru-guru tersebut berasal dari tempat yang berdekatan, yaitu           

Thailand Selatan di sekitar Patani, Yala, Naratwiwat, dan Songkhla. Hal ini berperan besar             

dalam penguasaan bahasa Indonesia mereka. Guru-guru yang berasal dari tempat ini           

memahami atau berpersepsi bahwa bahasa Indonesia sama dengan bahasa Melayu. Padahal,           

mereka menggunakanbahasaMelayuPatani. Bahasa Melayu Patani memiliki kedekatan       

bahasa dengan bahasa Melayu dialek Kelantan yang agak berbeda dari bahasa Melayu baku             

(Uthai, 2011:31—32). Selain itu, seperti yang telah dikemukakan dalam bagian 2.5 bahwa            

bahasa Melayu Dialek Patani memiliki perbedaan dengan bahasa Melayu Baku, bahkan           

bahasa Melayu Dialek Patani. Dengan demikian, hal ini menyatakan perbedaan yang           

signifikan dalam pembelajaran bahasa bahwa bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa          

Melayu Dialek Patani.  

 

3.2 Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.Metode          

deskriptif diartikan sebagai prosedur yang bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan subjek          

atau objek dalam penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan (Sugiyono,         

2005:21).Sementara itu, teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini menggunakan          

beberapa instrumen.Sebagaimana dijelaskan Hutchinson dan Waters (1987:58), ada beberapa         

instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data.Pada umunnya, instrumen tersebut         

berupa kuesioner, wawancara, pengamatan, koleksi data, dan konsultasi dengan pihak          

sponsor.Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data         

adalahpengamatan terhadap koleksi data, seperti dokumentasi tes diagnostik dan hasil          

belajar.Selain itu, konsultasi dengan pihak sponsor dalam hal ini, Program OBEC juga            

dilakukan. Tak terkecuali juga, selama proses pembelajaran, wawancara kerap dilakukan          

beberapa pengajar untuk memantau proses pembelajaran di kelas. 
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4. ANALISIS  

4.1 Analisis Kebutuhan Guru OBEC 

Seperti yang telah dikemukakan pada bagian 2.1 bahwa untuk menyusun silabus           

pembelajaran dibutuhkan analisis kebutuhan yang mencakup dua sasaran, yaitu analisis latar           

belakang pemelajar dan analisis kebutuhan pengajaran dan pembelajaran atau sasaran dari           

pemelajar. Berikut ini akan dijelaskan mengenai sasaran tersebut. 
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4.1.1 Data Sasaran 

Permintaan dari pemangku kepentingan, dalam hal ini Kementerian Pendidikan         

Thailand melalui Program OBEC meminta untuk mempelajari empat keterampilan berbahasa          

tingkat dasar, struktur bahasa Indonesia, fonetik bahasa Indonesia, teknik pengajaran empat           

keterampilan dan pengajaran kosakata, pengajaran bahasa Indonesia dengan pendekatan         

komunikatif, penggunaan alat bantu pengajaran bahasa, seperti musik, video, dan lain-lain.           

Selain itu, Prgram OBEC juga meminta pengalaman mengobservasi kelas pengajaran bahasa           

Indonesia sebagai bahasa kedua, pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan alat          

peraga yang bernilai budaya, seperti makanan, hasil kerajinan tangan, dan sebagainya,           

kunjungan ke tempat-tempat bersejarah seperti museum, belajar bahasa Indonesia dengan          

situasi yang otentik. 

 

4.1.2 Analisis Situasi Pemelajar OBEC Kini 

Berdasarkan tes diagnostik kemahiran bahasa Indonesia para peserta, para guru ini           

masih belum dapat dikategorikan sebagai pengajar BIPA sesuai standar yang telah           

ditetapkan. Jika melihat standar ACTFL dalam tes OPI, seorang guru bahasa paling tidak             

minimum tingkat pencapaiannya sampai pada tataran mahir rendah advanced low (Prancis,           

Jerman, hebrew, Italia, Portugis, Rusia, danSpanyol) atau madya tinggi intermediate high           

(Arab, Cina, Jepang, dan Korea). Silabus kemahiran bahasa Indonesia yang awalnya akan            

dipajankan dari madya tengah (intermediate-mid) kepada guru-guru OBEC beralih menjadi          

dasar rendah (novice-low). Berikut ini adalah uraian silabus pembelajaran peserta OBEC.  

4.1.3Analisis Situasi Sasaran 

Dengan permintaan waktu selama 240 jam, peserta yang terdiri atas guru-guru SD            

hingga SMA ini akan dipajankan dengan kebutuhan atau permintaan pembelajaran mereka.           

Permintaan itu terdiri atas kemahiran bahasa Indonesia; pendekatan, metode, dan teknik           

pengajaran bahasa Indonesia; aspek kebudayaan Indonesia; serta linguistik Indonesia. Dari          

keempat permintaan tersebut, kami membagi ke dalam empat waktu pembelajaran sebagai           

berikut. 

a. Pengajaran BIPA selama 135 jam. 
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b. Pengajaran linguistik selama 50 jam 

c. Pengajaran pendekatan, metode, teknik pengajaran bahasa Indonesia selama 55 jam. 

 

Total keseluruhan belajar 240 jam dengan catatan belajar bahasa 135 jam. Pada            

program pemelajaran OBEC yang pertama dengan keterpajanan 135 jam, program BIPA LBI            

FIB UI berasumsi bahwa mereka akan dipajankan pertama kali ke dalam kelas kemahiran             

bahasa tingkat madya tengah (intermediate-mid) sampai pada lanjut akhir (advance-high).          

Akan tetapi, pada hasil diagnostik awal pembelajaran, kemahiran bahasa Indonesia para           

peserta berada pada tingkat madya awal (intermediate-low), bahkan ada peserta yang hanya            

pada tataran dasar tinggi (novice-high). Oleh karena itu, asumsi penempatan pemelajar dan            

hasil diagnostik pemelajar jauh berbeda. Tes diagnostik BIPA di awal pemelajaran untuk            

menilai kemampuan bahasa Indonesia mereka menjelaskan bahwa kesamaan dan perbedaan          

antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Dialek Patani terbukti. Bahasa Melayu dialek            

Patani berbeda dengan bahasa Melayu, bahkan bahasa Indonesia. Menurut Uthai ciri           

perbedaan terlihat pada penghilangan imbuhan, konsonan panjang, hembusan, vokal sengau,          

kata ekasuku. Patani di sini merujuk pada kawasan Pattani, Yala, Naratiwat, dan Songkla.             

Dengan mengetahui kekhasan bahasa Melayu Dialek Patani, perbedaan bahasa Melayu dan           

bahasa Indonesia dapat terlihat.  

 

4.1.4 Silabus untuk Para Pemelajar 

Dengan mempertimbangkan hasil analisis diagnostik para pemelajar dan permintaan         

pemangku kepentingan, Program BIPA LBI FIB Universitas Indonesia merancang silabus          

sebagai berikut. Silabus yang dipilih adalah silabus sintetik dengan menggabungkan fungi           

dan nosi bahasa serta kebahasaan. Namun, tidak meninggalkan silabus komunikatif yang           

terletak pada fungsi atau performa bahasa itu sendiri. Berikut uraiannya. 
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Tingkat Tema Simak dan Berbicara  Membaca dan Menulis 
Dasar 
Rendah (15  
jam) 
— 
Tengah 
(20 jam) 

Unit 1:  
Identitas Diri 

- Mampu memahami ungkapan salam,    
cara mengungkapkan salam, cara    
berkenalan 

- Mampu membedakan informasi   
tentang identitas atau ciri-ciri.  

- Mampu memberi informasi tentang    
waktu, tanggal, dan cuaca. (ucapan     
salam) 

- Mampu menjelaskan ciri-ciri fisik dan     
menceritakan anggota keluarga. 

- Mampu memahami inf  
tentang seseorang. 

- Mampu memahami inf  
tentang ciri fisik da   
seseorang 

- Mampu mengisi f  
sederhana dalam  
biodata 

- Mampu membuat  
sederhana tentang di  
keluarga. 

Dasar Tinggi 
(45 jam) 

Unit 2:  
Transportasi 

- Mampu mengidentifikasi petunjuk   
arah dan lokasi 

- Mampu menandai arah dan lokasi 
- Mampu memberikan informasi   

tentang lokasi. 
- Mampu menjelaskan transportasi yang    

digunakan ketika pergi ke suatu     
tempat 

- Mampu memahami pen  
tentang posisi ruanga  
gedung. 

- Mampu memahami ar  
lokasi ke suatu tempat. 

- Mampu mencatat pen  
yang berisi informasi ter   
tentang suatu tempa  
jadwal keberangkatan 

- Mampu mena 
perjalanan.  

Madya 
Rendah 
(55 jam) 

Unit 3:  
Kegiatan 
Sehari-hari 

- Mampu 
mengidentifikasiinformasitentangkegi
atan. 

- Mampu menceritakan kegiatan   
sehari-harinya 

- Mampu membuat janji 

- Mampu memahami pen  
tentang kegiatan sehari-h

- Mampu menceritakan k  
sehari-hari. 

Unit 4: Jual   
Beli 

- Mampu mengidentifikasi harga dan    
spesifikasi barang 

- Mampu bertransaksi dan melakukan    
penawaran  

- Mampu memahami dan 
menyimpulkan in 
situasi jual beli. 

- Mampu menulis iklan 
 

Unit 5:  
Kuliner 

- Mampu memahami cara memesan dan     
membatalkan pemesanan.  

- Mampu memahami k  
kesalahan pesanan 

- Mampu memesan   
tertulis 

Unit 6:  
Pergaulan 

- Mampu mengidentifikasi cara   
bertanya-jawab tentang hobi atau    
kesukaan. 

- Mampu memahamipenjelasantentang  
hobi atau kesukaan 

- Mampu memahami ungkapan suka    
cita dan dukacita. 

- Mampu memahami kegiata   
atau kesukaan. 
- Mampu menarasikan ho   
pengalaman berhobi 
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Unit 7:  
Kesehatan 

- Mampu memahamipenjelasan tentang   
penyakit dan gejala yang diderita     
berikut penyebab dan akibatnya 

- Mampu memahami cara   
mengungkapkan saran, harapan   
(termasuk basa-basi),  dan doa 

- Mampu menginstruksikan. 
- Mampu memberi saran. 

- Mampu memahami  
pembaca (keluhan dan s

- Mampu menuliskan pe  
saran, dan harapan.  

Unit 8: Wisata - Mampu menyatakan suka dan tidak     
suka. 

- Mampu memberi opini 
- Mampu mengajak  

- Mampu memahami p   
tentang perjalanan 
- mampu memahami de   
singkat mengenai suatu temp
- mampu mendeskripsikan te
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5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Setelah menyelesaikan analisis kebutuhan dan perancangan silabus, dapat diambil         

kesimpulan bahwa silabus yang dirancang untuk kebutuhan pembelajaran Program OBEC          

untuk silabus bahasa adalah silabus dengan pendekatan sintetik untuk tujuan komunikatif           

dengan penjabaran beberapa elemen, seperti elemen linguistik, yaitu tata bahasa, fungsi           

bahasa, dan topik. Dalam program BIPA LBI UI, silabus tersebut akan dijabarkan kembali             

dalam bentuk SAP dan RPP yang berisi kegiatan di kelas dan tugas-tugas yang diberikan              

selama proses pembelajaran.Tugas-tugas harus mencerminkan kehidupan nyata tempat        

bahasa yang diajarkan dipakai oleh penutur jatinya. 

Sementara itu, dalam hal sasaran, sebagaimana permintaan dari sponsor, yaitu          

Program OBEC Kementerian Pendidikan Thailand, yaitu mencetak guru bahasa Indonesia          

tingkat dasar untuk pengajaran di sekolah-sekolah Thailand mulai SD—SMA, Program BIPA           

LBI UI sudah memiliki standar kompetensi guru dengan menyesuaikan standar ACTFL dan            

OPI, yaitu bahwa guru bahasa Indonesia yang akan mengajarkan bahasa untuk tingkat mana             

pun harus memiliki kompetensi bahasa setingkat madya tinggi (intermediate high) atau lanjut            

rendah (advanced low). Namun, pada kenyataannya, kondisi guru-guru dari Program OBEC           

ini tidak memiliki kompetensi guru seperti itu karena kendala pengetahuan kosakata, struktur,            

dan kendala lainnya yang memengaruhi kompetensi itu. Akhirnya, rekomendasi yang dapat           

diberikan oleh Program BIPA UI hanya berupa hasil pembelajaran di kelas yang dianggap             

mampu—tidak mampu mengikuti pembelajaran itu serta kemampuan ujicoba mengajar         

dengan mencontoh cara pengajaran pengajar di kelasnya. Namun, untuk standar sebagai guru            

bahasa Indonesia, para guru dari Program OBEC ini masih belum mencapai standar yang             

telah ditetapkan. 

 

5.2 Saran 

Perancangan silabus sesuai kebutuhan dan sasaran memang tidak mudah dilakukan          

terutama silabus untuk keperluan calon guru bahasa Indonesia dalam Program OBEC. Dari            

penelitian, ada rekomendasi yang akan diberikan kepada instusi penyelenggara program          

bahasa, yaitu silabus memang harus dirancang sesuai kebutuhan sponsor, namun pada           
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prosesnya penyesuaian silabus terus berjalan seiring proses pembelajaran berlangsung. Jenis          

silabus dengan pendekatan yang dapat mewakili kebutuhan dapat dipilih oleh institusi.Selain           

itu, rekomendasi tentang standar calon guru BIPA yang hendak dicetak melalui perancangan            

silabus harus sesuai dengan kebijakan institusi bahasa karena seorang calon guru bahasa            

Indonesia (calon guru BIPA) tidak hanya sekadar melihat asal-usul kekerabatan bahasa           

serumpun, tetapi juga melihat standar kualifikasi dari calon guru itu sendiri yang mewakili             

bahasa yang diajarkannya. Seorang guru bahasa Indonesia memiliki kualifikasi yang telah           

ditentukan seiring beban moral, sosial, pendidikan yang diembannya. Untuk itu, kiranya,           

kualifikasi calon guru bahasa Indonesia tersebut juga ditentukan oleh pemangku kebijakan di            

Indonesia. 
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Overview APPBIPA Branch and Bengkulu Language Found 
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University of Bengkulu 
dank_aron@yahoo.com arono@unib.ac.id 

 
 
Abstrac: 
Students Exchange Thai students to Bengkulu University were students exchange program           
between Bengkulu University and Thai students or vice versa. This research was a             
qualitative descriptive study. The purpose of this paper illustrated various problems of            
student exchange of Thailand with University of Bengkulu or vice versa and various             
programs APPBIPA Branches in anticipating Bengkulu with various findings and          
problems in teaching BIPA. This program had lasted more than 5 to 6 years ago. In the last                  
two years students from Thailand had started to decrease, more on European, Japanese, and              
Korean students. Some o factors that caused student exchange program problems were the             
differences in curriculum that impact on the use of credit that had been taken in the                
destination country, the use of English and Indonesian language, and still lacks new             
information as learning objectives. The problem of the use of Indonesian language was the              
difficulty in reciting vowels and the differences in curriculum that impact on the use of               
credit that had been taken in the destination country, the use of English and Indonesian               
language, and still lacks new information as learning objectives. The problem of the use of               
Indonesian language was the difficulty in reciting vowels, the existence of curriculum            
differences that impact on the use of credit that had been taken in the destination country,                
the usability of the use of English and Indonesian language, and still lacks new information               
as learning objectives. The problem of using Indonesian language, that is difficulty in             
pronouncing vowel, that is / a /, / u /, / e /, / e / and diphthong / au /, / oi /. The students also                           
had difficulty in pronouncing some consonant sounds, namely / g /, / v /, / r /, / n /, and / nj                       
/, and cluster. The error in this pronunciation was due to language transfer, simplification,              
reduction, over-generalization, and phoneme addition. It was a developmental mistake that           
can be reduced if they learned more Indonesian language by practicing intensively and             
interacting with Indonesian speakers. In addition, with the program APPBIPA Bengkulu           
Region by giving BIPA courses for free to any foreigners who wish to learn Indonesian in                
Bengkulu could be maximized well. BIPA Program wa in collaboration with UPT KSLI             
University of Bengkulu. 

 
 
Keywords: Studenst exchange, APPBIPA program, language problems.. 
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INTRODUCTION 

Bengkulu University is one of the state universities in Bengkulu which           

participated in organizing student exchange cooperation programs at domestic and foreign           

universities which are supported by the Technical Implementation Unit of International           

Cooperation and Services (UPT KSLI). Bengkulu University has received students from           

Japan, Cambodia, Vietnam and Thailand to follow the learning and to know the culture and               

language culture of Bengkulu in particular and Indonesia in general. In addition, students             

can take courses that are the same subjects obtained in their college lectures from one to                

two months. 

This condition is supported by the government's program to make the Indonesian            

language as the international language so that in 2016 in ASEAN countries, Thailand is the               

country that most accepting the shipment of Indonesian Language Teachers for Foreign            

Speakers (BIPA). There are 30 teachers sent to 17 BIPA institutions in Thailand with a               

total of 2,752 students. This was revealed by the Head of Center for Strategy Development               

and Language Diplomacy Language Agency Kemendikbud, Emi Emilia (Oemar, 2016). It           

facilitated cooperation between countries and universities with this program as well as to             

maximize the intensity of student exchanges between countries and universities so it can             

give benefit both of them. 

The emergence of BIPA teaching institutions can respond to foreigners learning           

with various goals and interests that lie based on Indonesian language. Sofyan (in Suyitno,              

2007) explains that a person needs to learn the language, which is to study at Indonesian                

universities, read research books, and communicate orally in everyday life in Indonesia,            

both formal and nonformal. The diversity of objectives needs to be balanced with the              

readiness of BIPA teaching, such as language teaching strategies such as goals, metrics,             

and learning methods (Zulkifli, 2014). 

PPBIPA Branch of Bengkulu already one year and a half standing currently            

continuously strives to show its performance in the program activities, both in college,             

inter-college, and with APPBIPA Center. APPBIPA Branch Bengkulu begins the strong           

desire of friends from two state universities and three private universities in Bengkulu             

2 



INTAN II Conference Paper-20-22 December 2017 Phuket Thailand 

Province to form APPBIPA Branch Bengkulu. The beginning of May 2016 was well             

responded by APPBIPA center in this case. Liliana Muliastuti, M.Pd. Not long after,             

exactly 20 s.d. May 22, 2016 was held Beginner Training BIPA Beginner level at the               

University of Bengkulu. At that time, 23 participants attended the training. At that time, on               

May 22, 2016, the board was established and at the same time was inaugurated by Mrs.                

Liliana Muliastuti, M.Pd. and Dr. Widodo Hs., M.Pd. Beginning in September 2016 has             

been issued SK APPBIPA Branch of Bengkulu. However, at this time we still need a lot to                 

learn from Mr / Ms and friends all to build and develop APPBIPA Branch Bengkulu in the                 

future. Therefore, on this occasion the author describes some APPBIPA Branch Bengkulu            

programs forward and that have been done, as well as language problems encountered for              

students excange students from Thailand. 

 

METHODOLOGY 

This research used descriptive research. Descriptively, this research was conducted          

based solely on existing facts or phenomena that were empirically found in the activities of               

organizations and learners (Mardalis, 1995: 26 and Muhadjir, 1996: 49). Responds to four             

Thai students from Rajamangala University of Technology Srivijaya. Data was obtained           

through observation, interview, and transcription or recording. After that, the data was            

inventoried, classified, tabulated, and formulates the conclusion (Irawan, 1999: 85). Noting           

and recording were used based on respondents' reading of Swadesh's Indonesian           

vocabulary. This research data was managed from the thesis of Diana (2015) which the              

author guided during the completion of the study. 

 

DISCUSSION  

The success of BIPA teaching is determined by the management or management            

conducted by the BIPA teaching organizers, namely the existence of the BIPA teaching             

supervisor institution and the implementation of the management or management of BIPA            

teaching. Institutions in the sense of organizers in carrying out their professional and             

forward-looking functions (Widodo in Zulkifli, 2014). As an organization at the branch            
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level, APPBIPA Branch of Bengkulu was established as a planner, technical executive, and             

supervisor of BIPA's work program in Bengkulu (SK, 2016). 

The existence of BIPA organizers in APPBIPA Bengkulu Branch is still limited            

organization because APPBIPA Bengkululu Branch consists of five universities, namely          

University of Bengkulu, University of Muhammadiyah Bengkulu, IAIN Bengkulu,         

Dehasen University of Bengkulu, and University Prof. Hazairin Bengkulu. Currently new           

at Bengkulu University which has started Pioneering BIPA institute with the beginning of             

free BIPA teaching for foreigners (Japan and USA) under the auspices and cooperation of              

UPT KSLI Bengkulu University. APPBIPA Branch will cooperate with BIPA unit in Unib             

to establish BIPA unit in UNIB planned early next year will be established BIPA              

institution under UPT Language University of Bengkulu. In addition, APPBIPA Branch of            

Bengkulu will cooperate with Bengkulu Language Office in synergy with relevant           

universities and local agencies to organize various programs to BIPA existing in Bengkulu. 

There were some that have been implemented in APPBIPA Branch of Bengkulu, that were              

(1) BIPA Socialization to other related institutions, such as Language Office, Local            

Government, Tourism Office, and other univrsities, (2) Basic level APPBIPA Training, (3)            

Listing membership and organizational management , (4) Establishment of Cooperation          

and establishment of APPBIPA of each university. Whereas, the programs that will be             

implemented in 2018 namely (1) Advanced APPBIPA Training, (2) Designing APPBIPA           

brochures of Bengkulu Region both print and online, (3) Secretariat, Organizational           

Structure, and BIPA Territorial Workflow, (4) creating cooperationg with other          

universities in ASEAN and Europe. 

The management of BIPA teaching in this case as a BIPA teacher should need to               

know some needs and problems of the learners, in this case students from Thailand. The               

problems with Thai students here refered to the difficulty of pronunciation to Thai             

students. Therewere several factors of pronunciation among the most important, namely           

the lack of knowledge and understanding of the Indonesian language as a target language              

so it created the transfer of language (Diana, 2015). 
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The negative transfer pronunciation errors are (1) Indonesian pronunciation         

interference by adopting other language and language elements that have already been            

studied or learned by them, such as learned English. The phoneme pronunciation / a /               

which is the open vowel sound into / α / or semi-open vowel sound is a form of Thai                   

interference because there are some allophones / a / in low, medium, and high-pitched              

Thai. It is highly probable that Thai is a peppy language in which the phoneme / a / in Thai                    

is long and short (Prapartson, 2005). Seen from its position, the phoneme pronunciation             

error / e / being / i /, / ə / becomes / i / and / u / being // as well as the palato-alveolar / tʆ /                             

afrikatif pronunciation of the velar / k / or fricative / s / is the result of a previously learned                    

English interfraction. It does not matter as long as it is in the same / sefonetic path                 

(Muslich, 2008). 

(2) Simplification is a simplifying strategy of pronunciation performed by a speaker            

when it sounds a phoneme in the Indonesian language. Phoneme / v / uttered / w / (Wei,                  

2002). The phoneme pronunciation / g / changes to / k /. The phoneme / g / is not in Thai                     

so speakers speak it with the closest phoneme that is the phoneme / k / which equals the                  

velar sound. The diphthong errors / au / and / oi / being / ua / and / oa / are also the result                        

of the simplification process. The sounds are not found in Thai so that speakers do the                

improvisation in saying it by simplifying the way of pronunciation.  

(3) Reduction is the annihilation of a sound / phoneme. This happens to Thai students               

when it is difficult to say certain sounds in Indonesian, such as the vibration / r / at the end                    

of a word. Speakers can not pronounce it so they tend to sound it vaguely or remove the                  

sound. Wei (2002) mentions that Thai learners find it difficult to say / r / at the end of the                    

word while learning English and often sounding with / l /. The Thai language has a                

phoneme / r /, but the pronunciation is similar to the sound / r / in Spanish and in Thai                    

phonem / r / is only at the beginning of the word (Kasuriya, 2003). In this case the sound / r                     

/ is reduced when located at the end of the word and tends to be associated with / l / when                     

in the middle of the word.  

(4) Excessive generalizations when pronouncing consonant clusters <ng> and <ny>          

are not combined into nasal / ŋ / and / ῆj / sounds. This happens when the consonant                  
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clusters are in the middle of a word if it is located at the end of the word they can                    

pronounce it well because the system is also in their first language and the English they                

learn. (5) The addition of phonemes is due to the intrasound factor that occurs because of                

the complexity of the language pronunciation for foreign speakers. Thai speakers have            

difficulty pronouncing clusters in Indonesian language so they tend to add phonemes such             

as double consonants in the pronunciation of two controtic clusters or three of the              

constituents, for example they say the word / dwi / with /dewi /. Kasuriya (2003) and                

McLead (2012) revealed that Indonesian clusters differ from clusters in Thai. 

There are some factors that cause student exchange problems are encountered,            

namely the differences in curriculum that impact on the use of credit that has been taken in                 

the destination country, , and still lacks new information as learning objectives. The             

problems of using Indonesian language, namely the difficulty in reciting vowels, namely /             

a /, / u /, / e /, / ə / and diphthong / au /, / oi /. The students are also difficulties in                         

pronouncing some consonant sounds, namely / g /, / v /, / r /, / ŋ /, and / ῆj /, and cluster.                       

The error in this pronunciation is due to language transfer, simplification, reduction,            

over-generalization, and phoneme addition. It is a developmental mistake that can be            

reduced if they learn more Indonesian language by practicing intensively and interacting            

with Indonesian speakers. In addition, with the program APPBIPA Bengkulu Region by            

giving BIPA courses for free to any foreigners who wish to learn Indonesian in Bengkulu               

can be maximized well. This BIPA program works together with UPT KSLI Universitas             

Bengkulu.  

 

CONCLUTION  

Students Exchange Thai students to Bengkulu University are students exchange          

program between Bengkulu University and Thai students or vice versa. Some factors that             

cause problems in student exchange, namely the differences in curriculum that impact on             

the use of credit that has been taken in the destination country, the use of English                

language as well as Indonesian language, and still lacks new information as a learning              

objective. The problem of using Indonesian language, that is difficulty in pronouncing            
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vowel, that is / a /, / u /, / e /, / e / and diphthong / au /, / oi /. The students are also                           

difficulties in pronouncing some consonant sounds, namely / g /, / v /, / r /, / n /, and / nj /,                       

and cluster. The error in this pronunciation is due to language transfer, simplification,             

reduction, over-generalization, and phoneme addition. It is a developmental mistake that           

can be reduced if they learn more Indonesian language by practicing intensively and             

interacting with Indonesian speakers. In addition, with the program APPBIPA Bengkulu           

Region by giving BIPA courses for free to any foreigners who wish to learn Indonesian in                

Bengkulu can be maximized well. BIPA Program is in collaboration with UPT KSLI             

University of Bengkulu. 
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Abstrak 

Banyak pendekatan dan metode dapat digunakan untuk memperkenalkan kosa kata baru dalam kegiatan             
belajar dan mengajar bahasa. Kosa kata diyakini sebagai hal utama dan penting yang harus dikuasai oleh                
pemelajar bahasa untuk mengungkapkan pikiran, perasaan dan gagasannya. Beragam teknik pengajaran           
dan teknologi perangkat lunak dikembangkan untuk meningkatkan perolehan perbendaharaan kosa kata.           
Graves (2006) menegaskan kosa kata harus diberi definisi yang dapat dipahami pemelajar. Kosa kata              
harus dijelaskan dalam situasi dan konteks yang tepat untuk memudahkan pemelajar memahami,            
mengingat dan mampu menggunakan kosa kata tersebut secara tepat. Kendala yang dialami oleh pengajar              
dan pemelajar adalah belum banyak tersedia kamus pemelajar yang sesuai dengan tingkat dan kebutuhan              
pemelajar, yang memuat makna kosa kata dalam konteks. Dalam makalah ini akan dijelaskan kemudahan              
dan manfaat penggunaan perangkat lunak Lexique Pro 3.6, yang dapat digunakan oleh pengajar dan              
pemelajar untuk menyusun sendiri kamus pemelajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkatannya. 

 

Kata Kunci: Kamus Pemelajar BIPA, Kosakata, Lexique Pro, Konteks 

 

 

Pendahuluan 

Kehadiran kamus dan arti penting kamus sangat dirasakan saat seseorang perlu mencari tahu             
makna istilah baru. Kamus menjadi acuan pemilihan kata yang sesuai, menjadi pedoman penggunaan kata              
yang tepat. Kamus digunakan oleh pengguna bahasa bukan hanya untuk mencari arti kata, namun juga               
untuk mengetahui padanan kata, mempelajari contoh penggunaan kata dan bahkan cara pengucapan kata             
tersebut.  

Kamus dapat disusun berdasarkan tingkat penggunaan bahasa penggunanya, karena itu dapat           
ditemui kamus untuk anak-anak, kamus untuk pemelajar, kamus umum atau kamus khusus pada bidang              
atau keahlian tertentu. Kamus juga dapat disusun berdasarkan kompleksitas informasi yang diberikan, ada             
kamus dengan arti kata dan cara pengucapan, ada kamus yang memberi informasi lengkap dengan asal               
katanya, jenis katanya dan pembentukkan kata dan contoh-contoh penggunaanya. 

Dalam kegiatan belajar bahasa, kamus yang digunakan dapat berupa kamus bergambar, kamus            
eka bahasa, kamus dwi bahasa atau bahkan kamus multi bahasa. Dengan alasan kemudahan dan              
kenyamanan, saat ini kamus dalam bentuk elektronik lebih diminati daripada kamus dalam bentuk cetak.              
Semua jenis kamus ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. 

Tulisan ini akan memaparkan sebuah penelitian awal penyusunan kamus berbasis konteks bagi            
pemelajar bahasa Indonesia penutur asing. Kamus berbasis konteks ini memudahkan pembelajar           
memaknai arti kata secara tepat. Kamus akan disusun dengan menggunakan perangkat lunak Lexique Pro              
3.6. Pemelajar diajak menyusun kamus bersama dengan tujuan kosa kata yang nantinya tersusun dalam              
kamus adalah daftar kosa kata yang benar-benar mereka butuhkan. 
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Teori dan Metode 
 

Lebih dari setengah abad yang lalu, Davis (1944) dan Thurstone (1964) menyatakan bahwa             
pengetahuan akan makna kata adalah faktor yang paling penting untuk memahami bacaan. Menurut             
mereka, secara sederhana dapat dikatakan, tanpa mengerti makna kata, tidak mungkin dapat memahami             
suatu bacaan. Pembelajar bahasa asing adalah pihak yang sangat merasakan kesulitan ini. Keterbatasan             
pengetahuan makna kata, menyebabkan mereka kesulitan memaknai bahasa tulisan dan bahasa ujaran. 

Kosa kata diyakini sebagai hal utama dan penting yang harus dikuasai oleh pemelajar bahasa              
untuk mengungkapkan pikiran, perasaan dan gagasannya. Pengajar menggunakan beragam metode dan           
teknik pengajaran untuk membantu pemelajar memperoleh makna kata yang benar, mampu mengingat            
dan menggunakannya secara tepat.  

Graves (2006) memberi penegasan kosa kata harus diberi definisi yang dapat dipahami pemelajar.             
Kosa kata harus dijelaskan dalam situasi dan konteks yang tepat untuk memudahkan pemelajar             
memahami, mengingat dan mampu menggunakan kosa kata tersebut secara tepat. 

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Bedore, et al. (2010) bahwa terdapat beragam aspek dalam               
pembelajaran kosa kata baru, bukan hanya berupa pengenalan bunyi dan artinya, terlebih dari itu adalah               
penggunaan kosa kata tersebut secara benar dan tepat.  

Sementara itu Landi (2013) menekankan pembelajaran kosa kata artinya membangun pemahaman           
antara kemampuan membaca, kualitas kamus/leksikon dan konteks bacaan. Dengan demikian, keberadaan           
kamus pemelajar yang berisi kosa kata yang sesuai dengan keperluan pemelajar, yang memberi informasi              
lengkap kepada pemelajar sesuai dengan tingkat kemampuan bahasa dan tingkat kebutuhannya, akan            
menjadi kamus pemelajar yang sangat mendukung kegiatan pembelajaran.  

Keberagaman tingkat penguasaan bahasa dan latar belakang berbahasa setiap pemelajar,          
menyebabkan sulitnya penyusunan kamus pemelajar yang sesuai dengan kebutuhan tiap orang. Sebagai            
contoh sederhana, satu kosa kata baru yang diajarkan kepada satu kelas bersiswa 40 orang, tidak akan                
berarti kosa kata baru tersebut menjadi kosa kata baru yang sulit bagi setiap siswa, namun juga tidak                 
berarti kosa kata baru tersebut dapat dengan mudah langsung dikuasai oleh setiap siswa. Tingkat kesulitan               
dan kemudahan menyerap kosa kata baru dipengaruhi oleh berbagai aspek. Keputusan untuk menyatakan             
kata baru tersebut sebagai kata yang sulit atau kata yang mudah, kata yang sering atau jarang digunakan,                 
kata yang harus atau tidak perlu dilihat kembali artinya di kamus tergantung pada banyak aspek dan                
menjadi hal yang sangat variatif.  

Pengajaran dan pembelajaran berbasis konteks memanfaatkan konteks, latar belakang budaya dan           
kemampuan bahasa pemelajar pada saat mereka mempelajari makna kata. Sebagai contoh adalah kalimat             
berikut di bawah ini; 

 
Bunganya bagus sekali. 

 
Bila pemelajar belum mengetahui makna kata ‘bunga”, pada saat ia menemui kata tersebut, ada              
kemungkinan kata “bunga’ itu adalah sesuatu yang dihubungkannya dengan orang, benda atau tempat.             
Adapula kemungkinan kata “bunga” dihubungkan dengan kata lain yang berbentuk atau berbunyi serupa.             
Proses menghubungkan ini sangat tergantung dari kemampuan bahasa dan latar belakang pemelajar            
secara individual. 

Kalimat “Bunganya bagus sekali.” dapat dimaknai lebih mudah bila kalimat tersebut berada di             
dalam konteks. Konteks dapat berupa deskripsi dalam bentuk uraian kata penjelasan, ataupun berbentuk             
ilustrasi. Penggunaan kata dan ilustrasi yang sesuai tentu akan mempermudah pemahaman makna kata.             
Beberapa contoh kalimat yang dapat digunakan untuk memberi informasi konteks dan informasi uraian             
penjelasan adalah sebagai berikut: 

 
Konteks Makna 
Ini tulip. Tulipnya bagus sekali. 
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Ini namanya tulip. Bunganya bagus sekali. 
 
 
Konteks  ilustrasi Makna 
Ini tulip. 
Ini namanya tulip 

 

Tulipnya bagus sekali. 
Bunganya bagus sekali. 

Konteks  ilustrasi Makna 
Ini sakura. 
Ini namanya sakura.  

Sakuranya bagus sekali. 
Bunganya bagus sekali. 

 
Konteks  ilustrasi Makna 
Ini mawar. 
Ini namanya mawar.  

Mawarnya bagus sekali. 
Bunganya bagus sekali. 

 
Ada kalanya kehadiran ilustrasi yang bertujuan mempermudah pemahaman malah menjadi          

pengecoh bila ilustrasi tersebut tidak memberikan deskripsi yang fokus dan spesifik.Sebagai contoh, bila             
ilustrasi yang tersedia untuk mendukung kalimat “Bunganya bagus sekali” adalah situasi taman berbunga,             
berkolam dan berair mancur, pemelajar akan terkecoh saat mencari makna kata “bunga” karena terlalu              
banyak objek pilihan. Ada kemungkinan pemelajar akan mengira makna kata “bunga” adalah taman, atau              
kolam atau air mancur, atau objek lain yang dilihatnya di dalam ilustrasi. Dalam konteks yang lain,                
misalnya dalam konteks finasial dan perbankan, ilustrasi yang sesuai untuk membantu pemahaman kata             
“bunga” adalah ilustrasi yang menunjukkan persentase bunga bank. Hal ini menunjukkan ilustrasi harus             
disesuaikan dengan konteksnya agar makna dapat dipahami lebih jelas dan lebih mudah. 
 

 
ilustrasi: “bunga” di taman ilustrasi: kenaikan persentase “bunga” bank 
 
Kelemahan ilustrasi adalah tidak selalu dapat mendeskripsikan makna secara spesifik, terlebih           

latar belakang pengetahuan dan budaya pemelajar mungkin berbeda dengan budaya Indonesia. Sementara            
itu pendeskripsian makna kata menggunakan uraian penjelasan juga akan terhambat oleh keterbatasan            
kosa kata pemelajar. Hal ini berarti dalam kamus pemelajar perlu ada catatan makna kata yang juga                
diterjemahkan ke dalam bahasa ibu pemelajar, terlebih bagi yang masih belajar di tingkat awal. Perlu               
dipastikan mereka tidak mengira-ngira makna katanya, tetapi mereka memahami makna kata yang            
dimaksud secara benar. 

Kehadiran kamus pemelajar yang memuat catatan kosa kata yang sesuai dengan keperluan            
pemelajar tentu akan memberi manfaat dan membantu pemelajar lebih maksimal menguasai kata tersebut.             
Kamus pemelajar berbasis konteks ini adalah studi awal yang ingin dikembangkan oleh penulis agar              
pemelajar bisa memiliki kamus yang sesuai dengan keperluannya, yang sesuai dengan kemampuan            
bahasanya dan sesuai dengan latar belakang budaya dan bahasa ibunya. 

Proyek penulisan kamus pemelajar ini akan menggunakan perangkat lunak Lexique Pro yang            
dapat diunduh secara gratis. Lexique Pro adalah leksikon interaktif yang mudah digunakan. Lexique Pro              
adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh Summer Institute of Linguistics (SIL) International,            
sebuah organisasi non profit yang berkomitmen untuk membantu komunitas bahasa di dunia dalam upaya              
pengembangan dan pelestarian bahasa. Lexique Pro memiliki fitur yang mudah digunakan dan            
disesuaikan dengan kebutuhan pemelajar. Perangkat lunak ini sering digunakan baik oleh penyusun            
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kamus, peneliti, pengajar ataupun pemelajar yang ingin mencatat lemma dan menyusun leksikon. Lexique             
Pro sudah digunakan untuk dan dalam berbagai bahasa di dunia. 

Proyek penyusunan kamus pemelajar ini akan melibatkan pemelajar itu sendiri untuk mendata            
dan mengumpulkan kata-kata baru dan kata-kata sulit yang mereka temui selama kegiatan pembelajaran             
berlangsung. Selama pendataan dan penulisan, pengajar akan mendampingi penulisan lemma, sehingga di            
akhir periode kegaiatan belajar dapat diperoleh daftar kosa-kata yang sesuai dengan kebutuhan pemelajar,             
yang dapat disusun secara alfabetis dari bahasa Indonesia atau dari padanan katanya dalam bahasa ibu               
pemelajar, dapat juga disusun secara berurutan sesuai dengan kategori jenis katanya. Keunggulan lain             
Lexique Pro adalah kemudahan pengisian data, pemindahan data dan penyusunan tampilan lemma. 
 
 
Menggunakan Lexique Pro 
 

1. Lexique Pro versi 3.6 dapat diunduh secara gratis.  

  
 

2. Membuat file leksikon baru.  

   
 

3. Menentukan informasi yang akan menyertai tiap lemma 

 
 

4. Mengisi data 

   
5. Menyusun tampilan 
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Simpulan dan Saran 

Kehadiran dan pemanfaatan kamus dalam kegiatan berbahasa sangat signifikan. Kamus          
digunakan sebagai acuan dan pedoman baik untuk kegiatan berbahasa secara lisan maupun tertulis, baik              
untuk keperluan berbahasa formal maupun informal, baik untuk penutur jati maupun penutur asing.             
Kamus pemelajar yang disusun sesuai dengan kebutuhan tentu sangat mendukung kegiatan pembelajaran.  

 
 
Studi awal penyusunan kamus pemelajar ini diharapkan dapat membantu pengajar dan pemelajar            

memperoleh kamus yang sesuai dengan kebutuhan. Proses penyusunan kamus berbasis konteks ini            
diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari proses kegiatan belajar dan mengajar. Hasil            
penyusunan kamus ini diharapkan selain bermanfaat bagi pemelajar secara individu, juga dapat digunakan             
sebagai masukan dalam penyusunan kamus pemelajar yang lebih lengkap. 

Studi awal penyusunan kamus pemelajar ini tentunya masih memerlukan masukan dan perbaikan            
agar dapat memenuhi standar penyusunan dan penulisan kamus yang semestinya.  
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