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

OLAH VOKAL BAGI PEMELAJAR BIPA 

Oleh Yussak Anugrah 

 

 

I. Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Pemelajar bahasa Indonesia di Thailand, khususnya di Kampus Mae Fah Luang, 

sering keliru kala mengucapkan beberapa vokal dan kesulitan mengucapkan beberapa 

konsonan dalam bunyi bahasa Indonesia. Hal tersebut disinyalir terjadi karena dalam 

bahasa ibu pemelajar tidak mengenal beberapa bunyi yang sering muncul tatkala 

pemelajar harus mengucapkan kata dan kalimat dalam bahasa Indonesia. Jika pun ada 

bunyi tersebut, bunyinya tidak setegas seperti di dalam bahasa Indonesia. Sedangkan 

kekeliruan atau  tertukarnya bunyi vokal kala pemelajar mengucapkan kata dan kalimat 

dalam bahasa Indonesia adalah merupakan pengaruh dari bahasa asing yang mereka 

kenal dan pelajari sebelumnya, yaitu bahasa Inggris. 

Fenomena ini tentu harus segera disikapi mengingat tujuan utama pemelajar 

belajar bahasa Indonesia adalah untuk menggunakannya. Pengucapan bunyi vokal dan 

konsonan dengan benar merupakan dasar pemelajar dalam berbahasa Indonesia. Jika 

pemelajar tidak mampu mengucapkan vokal dan konsonan dengan benar, meskipun 

pemelajar tahu banyak hal tentang cara berbahasa Indonesia, akan sia-sialah 

pengetahuan itu. 

Dalam menyiasati fenomena tersebut, mau tidak mau pemelajar harus didorong 

untuk melatih alat ucapnya dalam membunyikan vokal dan konsonan bahasa Indonesia. 

Latihan tersebut diberikan dari sejak pertemuan pertama kelas Bahasa Indonesia. 

Mula-mula pemelajar dikenalkan dengan bunyi alfabet, kemudian alfabet demi alfabet 

dirangkai menjadi silabel, dan pada akhirnya silabel demi silabel tersebut dirangkai 

menjadi kata. Setelah pemelajar mengenal kata dan belajar untuk mengucapkannya, 

maka pemelajar akan masuk ke tahap berikutya, yaitu mengucapkan kalimat.  

Tahap demi tahap harus dilalui pemelajar selama beberapa pertemuan. Hal itu 

merupakan bagian dari proses pembiasaan dengan asumsi setelah beberapa pertemuan 

mengikuti alur tersebut, pemelajar termotivasi untuk secara rutin melatih alat ucapnya 

secara mandiri.  

Pada pertemuan pertama di mana pemelajar dikenalkan kepada ragam bunyi 

vokal dan konsonan dalam bahasa Indonesia, saat itulah proses pembiasaan dimulai di 

mana 75% materi adalah tentang bagaimana membunyikan vokal dan konsonan 

tersebut. Pada pertemuan berikutnya, proses pembiasaan dapat dilakukan selama 15 

menit sebelum masuk ke materi inti. 

Proses pembiasaan diri membunyikan vokal dan konsonan dalam bahasa 

Indonesia merupakan adaptasi dari olah vokal teater yang disesuaikan untuk 

kepentingan mengajar BIPA di Kampus Mae Fah Luang, Chiang Rai. Dalam melakukan 

olah vokal, pembelajar mengenal dan belajar mengucapkan vokal dan konsonan dalam 

Bahasa Indonesia. Saat pemelajar menemukan kesulitan dalam membunyikan vokal dan 

konsonan tersebut, saat itulah pemelajar diberi tips untuk membunyikannya.  

Berikut adalah daftar bunyi yang seringkali pemelajar salah dan sulit untuk 

diucapkan: 

1 



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

- ‘a’ berbunyi ‘e’; 

- ‘b’ sering berbunyi ‘p’ pada saat dirangkai dengan vokal dan konsonan lain; 

- ‘c’ berbunyi ‘se’; 

- ‘d’ sering berbunyi ‘t’ pada saat dirangkai dengan vokal dan konsonan lain; 

- ‘e’ berbunyi ‘i’; 

- ‘g’ berbunyi ‘k’ pada saat dirangkai dengan vokal dan konsonan lain; 

- ‘h’ sering tidak berbunyi di akhir kata atau berubah bunyi menjadi ‘t’ dan atau ‘s’; 

- ‘I’ berbunyi ‘ai’ 

- ‘j’ berbunyi ‘c’ 

- ‘l’ sering berbunyi ‘elw’ di akhir silabel dan kata; 

- ‘r’ berbunyi ‘l’ 

- ‘u’ sering berbunyi ‘a’ pada saat dirangkai dengan konsonan lain; 

- ‘v’ berbunyi ‘w’; 

- ‘w’ berbunyi ‘v’ 

- ‘ng’ sering berbunyi ‘g’ pada saat dirangkai dengan vokal dan konsonan lain; dan 

- ‘ny’ sering berbunyi terpisah pada saat dirangkai dengan vokal dan konsonan lain. 

Di antara deret bunyi tersebut, bunyi ‘r’ adalah yang paling sulit dibunyikan oleh 

pemelajar, baik itu di awal kata, di tengah kata, ataupun di akhir kata. Kenyataan seperti 

itulah yang membuat latihan pengucapan bunyi vokal dan konsonan atau olah vokal 

dalam pemelajaran BIPA menjadi penting di kampus Mae Fah Luang, Chiang Rai. 

B. Kompetensi yang Akan Dicapai 

Setelah melakukan olah vokal, pemelajar dapat: 

1. membunyikan vokal dan konsonan dalam bahasa Indonesia dengan benar; 

2. mengucapkan kata dan kalimat dalam bahasa Indonesia dengan benar sehingga 

dapat dimengerti oleh lawan bicaranya; 

3. berbahasa Indonesia dengan benar. 

 

 

II. Olah Vokal 

A. Teknik Olah Vokal 

Sebagai alat ucap dalam berbahasa, melatih organ suara merupakan hal yang 

paling pokok. Dimulai dengan menarik dan menghembuskan nafas, kemudian 

melakukan senam bibir dan lidah. Jika pemelajar tekun melatih perangkat suaranya 

dengan latihan yang benar dan teratur, dia akan lebih mudah kala mengucapkannya. 

Tahap pertama adalah menarik dan menghembuskan nafas. Pengondisian ini 

penting untuk menyiapkan pemelajar agar tubuh menjadi rileks dan fokus pada apa 

yang akan dipelajari. Lakukan kegiatan menarik nafas secara perlahan melalui 

hidung, kemudian udara yang masuk ditahan dulu beberapa saat, setelah itu baru 

udara dikeluarkan melalui mulut secara perlahan. Kegiatan ini dapat dilakukan 

sebanyak 3-5 kali tanpa bersuara.  

Tahap kedua adalah senam bibir. Pada tahap ini pemelajar dikondisikan 

untuk membuka mulut mereka lebar-lebar dengan bibir atas direnggangkan sejauh 

mungkin seperti orang yang sedang menguap, lalu menyorongkan kedua bibir 

mereka ke depan dengan kedua bibir masih merenggang lebar, setelah itu kerutkan 

kedua bibir tapi tidak sampai menutup, dan pada akhirnya minta agar kedua bibir 
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mereka ditarik ke pinggir sehingga posisi bibir menjadi pipih. Kegiatan ini dapat 

dilakukan sebanyak 3-5 kali tanpa bersuara. 

Tahap ketiga adalah senam lidah. Pada tahap ini pemelajar harus menarik 

lidah mereka ke dalam sejauh yang mereka mampu pada saat menarik nafas dan 

menjulurkan lidah mereka ke luar sejauh mungkin pada saat menghembuskan nafas. 

Setelah itu mereka harus menarik nafas sambal melekatkan lidah mereka ke gigi atas 

dan menghembuskan nafas sambil ujung lidah mereka menyentuh langit-langit 

mulut. Kegiatan ini juga dilakukan sebanyak 3-5 kali tanpa bersuara. 

Tahap berikutnya adalah kombinasi. Pemelajar akan melakukan senam bibir 

sambil membunyikan vokal ‘a’, ‘e’, ‘i’, ‘o’, ‘u’, dan konsonan ‘m’, ‘b’, ‘p’. Berikutnya 

adalah senam lidah sambil membunyikan ‘c’, ‘d’, ‘l’, ‘n’, ‘r’, ‘s’, ‘t’. Setelah itu 

pemelajar harus membunyikan variasi bunyi vokal yang dirangkai dengan konsonan, 

variasi ini dilakukan dengan merangkai satu konsonan dan satu vokal. Tahap ini 

ditutup dengan menarik nafas dan menghembuskan nafas dengan mendesah.  

 

B. Tips Membunyikan ‘l’, ‘r’, ‘h’, ‘ng’, dan ‘ny’ 

Pada dasarnya pembelajar dapat membunyikan semua bunyi dalam Bahasa 

Indonesia secara baik dan benar, hanya pada prosesnya mereka membutuhkan 

pembiasaan. Tetapi untuk bunyi ‘l’, ‘r’, ‘h’(pada akhir kata), ‘ng’, dan ‘ny’, kebanyakan 

pemelajar membutuhkan latihan ekstra keras. Untuk itu, pemelajar diberi tips untuk 

membunyikan ketiga bunyi tersebut sebagai berikut: 

- pemelajar harus melekatkan ujung lidah mereka ke gigi atas saat 

membunyikan ‘l’; 

- pemelajar harus menggetarkan ujung lidah mereka di belakang gigi atas 

sampai ujung lidahnya menyentuh langit-langit mulut pada saat 

membunyikan ‘r’; 

- pemelajar harus membunyikan ‘h’ di akhir kata dengan mendesah. Pada saat 

mendesahkan bunyi ini dapat dirangkai dengan kelima vokal sebelum bunyi 

‘h’; 

- pemelajar harus mengambangkan lidah mereka pada saat membunyikan ‘ng’;  

- pemelajar harus menekan ujung lidah ke langit-langit mulut sebelum 

mendorongnya ke belakang gigi bawah pada saat membunyikan ‘ny’. 

 

C. Latihan  

Bunyikan silabel-silabel berikut masing-masing dalam satu helaan nafas. 

- KE – KA – KE – KU – KU – KA – KA – KE – KO – KA – KU – KA -KU 

- BA – CA – DA – RA – JA – LA – MA – PA – TA – HA – GA – KA – YA – WA 

- NGA – NGI – NGU – NGE – NGO 

- NYA – NYI – NYU – NYE – NYO 

- BAL – CAL – DAL – GAL – KAL – MAL – PAL – TAL – VAL – WAL – YAL – 

JAL  

- BAH – CAH – DAH – GAH – KAH – JAH – MAH – PAH – RAH – TAH – WAH 

– YAH 

- RA – RI – RU – RE – RO 

- LA – LI – LU – LE – LO  

- BAR – BER – BIR – BUR – BOR  
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- JAR – JER – JIR – JUR – JOR  

- PE – BE – PE  

- DI – TI – DI 

- CA – CI – CE – CO – CU  

- GA – JAH – KA – CA – DE – NGAR – KE – PAL – NYA – MAN 

- JAR – RAL – LAB – BOM – MAK – KAH – HAS – SAY – YANG 

- KREO – CREO – DREO – PREO – TREO – BREO – GREO – WREO  

- wawawawawawawa, yayayayayayayayaya, nyanyanyanyanyanyanyanyanya 

- seperti seekor sapi gemuk 

- Aku suka kamu suka dia suka kalian suka mereka suka kami suka kita. 

III. Penutup 

Apa yang penulis paparkan di sini adalah sebuah upaya agar pemelajar menjadi 

tahu bagaimana berbahasa Indonesia secara lisan dengan benar. Proses olah vokal dalam 

pengajaran BIPA memang membutuhkan kreativitas dan “kegilaan” dari pengajarnya. 

Hal ini mutlak diperlukan demi mengatasi rasa bosan pemelajar karena melakukan hal 

yang sama secara berulang-ulang.  

Selain mengajak dan menugaskan pemelajar untuk berolah vokal, hal lain yang 

dapat merangsang pemelajar untuk berolah vokal adalah dengan kompetisi. Menjelang 

ujian tengah semester pemelajar diwajibkan untuk mengikuti lomba mengucapkan kata 

dan kalimat dalam bahasa Indonesia, dan menjelang ujian akhir semester kembali 

diadakan lomba, hanya bentuk lombanya tidak lagi mengucapkan kata dan kalimat, 

tetapi berupa lomba menyanyi dan membaca cerita rakyat. Sebagai bentuk penghargaan 

dari usahanya, pemelajar mendapatkan poin untuk nilai proyek mereka. 

Kiranya apa yang penulis paparkan di dalam tulisan ini dapat membantu bapak 

dan ibu pengajar BIPA kala mengajar di kelas. Penulis sadar bahwa tulisan ini masih 

jauh dari sempurna. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih atas kesempatan yang 

diberikan untuk mempresentasikan tulisan ini di hadapan bapak dan ibu sekalian. 
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DAFTAR ISI 
 

I. Perlengkapan yang diperlukan 
 
II. Bekerja dengan Google Drive (cloud file storage service) 

Cara memiliki akun Google Drive 
Cara membuat dokumen/ materi di Google Drive 

 
III. Bekerja dengan Photoshop CS6   

Menyiapkan gambar background 
Membuat button kreatif 

 
IV. Bekerja dengan Flash CS6 

Mendesain Home Screen background  (frame 1) 
Import to stage gbr. bg Home 
Mendesain title 
Membuat button lesson 

Mendesain Lesson Screen (frame 2) 
Membuat gbr. bg lesson 
Membuat header lesson screen 
Membuat title lesson screen 
Membuat icon Home lesson screen 
Membuat bnt. Unit 1 
Memberi Action Script pada button ( code snippets) 

 
V. Publish aplikasi   
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Latar Belakang 
Aplikasi mobile untuk institusi pendidikan telah melakukan hal yang luar biasa bagi para                         
mahasiswa, membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan dan mudah. Selain itu,                     
berbagai fitur aplikasi meningkatkan mutu proses belajar mengajar melalui kegiatan yang                     
berorientasi pada open source data, pengetahuan dan teknologi. 

Target 
Melalui tutorial singkat ini diharapkan dapat membuat aplikasi sendiri. 

Spesifikasi 
Android Aplikasi mobile e-learning menggunakan platform Adobe Flash profesional CS6. 

 

Keuntungan 

I. Metode pengajaran berbasis paperless 
Menciptakan lingkungan belajar dengan mengeliminasi penggunaan kertas dengan               
cara menkonversi penggunaan dokumen-dokumen menjadi bentuk digital. Metode               
paperless juga dapat menghemat uang, meningkatkan produktivitas, dan berbagi                 
informasi lebih mudah dan cepat. 

II. Menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan 
Proses belajar mengajar melalui penggunaan aplikasi mobile e-learning dapat                 
menciptakan lingkungan baru yang berdampak positif dan langsung pada                 
profitabilitas metode pengajaran di kelas. Hal ini karena motode e-learning                   
mengintegrasikan berbagai sumber pengajaran dalam satu model mobile aplikasi                 
sehingga mempermudah peserta didik untuk mengembangkan pengetahuannya. 
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I. Perlengkapan yang diperlukan. 
 
1. PC yang sudah terinstal software Adobe Flash CS6 dan photo editor. 

Adobe Flash CS6 
Adobe Flash merupakan sebuah program yang didesain khusus oleh Adobe dan 
program aplikasi standar authoring tool professional yang digunakan untuk membuat 
animasi dan bitmap yang sangat menarik untuk keperluan pembangunan situs web 
yang interaktif dan dinamis. 
Photo editor (Adobe Photoshop, Photoscape, dll) 
Aplikasi untuk manipulasi foto. Mengatur warna, menambah efek, memutar, 
mengubah ukuran, bingkai, kloning menjadi seperti yang diinginkan. 
 

2. Cloud file storage (Google Drive, One Drive) 
Layanan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan secara online berbasis 
internet. 

3. Pictures (mp3 *optional) 
Gambar maupun photo yang digunakan sebagai background, ilustrasi, media 
pembelajaran, dll. 

4. URL 
Rangkaian karakter menurut suatu format standar tertentu, yang digunakan untuk 
menunjukkan alamat suatu sumber seperti dokumen dan gambar di Internet. 

 

II. Bekerja dengan Google Drive (cloud file storage 
service) 

 
Cara memiliki akun Google Drive 

1. Buka webbrowser anda dan pilih Google, atau ketik alamat google.com pada addres 

bar. 

2. Klik icon kotak-kotak kecil yang berada pada sisi kanan atas, dan pilih Drive. 
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3. Maka akan tampil halaman ciri khas dari login Google. 

4. Masukkan alamat email dan sandi akun gmail Anda. 

5. Klik Masuk 

6. Maka akan tampil halaman utama Google Drive.  

Cara membuat dokumen/ materi di Google Drive 

1. Buka Drive. 

 
2. Klik New. 
3. Pilih Google Doc (untuk menulis dokumen)/ Google Form (untuk membuat soal). 

 
4. Mulai membuat dokumen/ materi. 
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III. Bekerja dengan Photoshop CS6     
(untuk mendesain gambar background dan button) 

 

1. Menyiapkan gambar 
background. 

 
Kita akan membuat 2 sample gbr. 
background: 
front screen dan lesson screen 
dengan ukuran w:480px h:860px 
 
Simpan gambar dengan format 
jpeg. 
 

 
 

Lihat video tutorial 

Sample gbr. Bg. Home 

 

Sample gbr. bg. lesson background 

 

2. Membuat button 
kreatif 

 
Kita akan membuat 3 jenis         
sample button kreatif dengan       
manipulasi 3 efek*: 
1) Button Lesson (btnL) 
2) Button Unit 1 (btnUn) 
3) Button Home (btnHum) 
 
*Button dimanipulasi dengan     
variasi efek yang berbeda-beda       
untuk up, over, down ketika         
disentuh.  
 
Simpan gambar dengan format       
.png. 

 
 

Lihat video tutorial    

btnL1 

 

btnL2 

 

btnL3 

 

btnUn1 

 

btnUn2 

 

btnUn3 

 

btnHum1 

 

btnHum2 

 

btnHum3 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NBWP2KWh2Aw
https://www.youtube.com/watch?v=iFen_zS0o0M
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IV. Bekerja dengan Flash CS6 
 
Artikel : Memahami istilah-istilah dalam Adobe Flash CS6 
 
 
Bekerja dengan layer dan frame. 
 
Langkah-langkah 

1. Buka Adobe Flash Profesional CS6 
2. Pilih AIR FOR ANDROID 
3. Maka akan tampil workspace seperti ini. 
4. File> save> beri nama project anda> kilk save. 
5. Buat layer baru (icon di pojok bawah paling kiri), rename masing-masing layer 

dengan urutan berikut: 
- Action Script (akan muncul secara otomatis setelah objek dikenai action script) 
- Button 
- Title 
- Background 

 

 
 
 

http://blaakraan.blogspot.com/2014/07/istilah-istilah-dalam-flash.html
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Mendesain Home Screen Background (frame 1) 
 
 

Import to stage gbr. bg. Home  Sources sample 

5  Import gbr. bg. Home yang telah disiapkan. 

 

6  Klik layer background> arahkan kursor ke file > 
import > import to stage > pilih gbr. bg. Home 

7  Atur alignment, setelah itu kunci layer background 
agar tidak bergerak. 
 

Mendesain Title 
 

 

8  Klik layer title. Buatlah title untuk aplikasi anda. 
Tekan “T” (text tool) pada keyboard, mulai mengetik 
title yang anda inginkan. 
Atur jenis font, size, warna pada panel properties di 
sebelah kanan workspace. 
Atur posisi title sesuai keinginan anda. Setelah selesai, 
kunci layer title. 
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Membuat button lesson 

 

9  Klik layer button> arahkan kursor ke menu bar atas> 
insert> new symbol> Ok. 
 

10  Arahkan kursor ke file > import > import to stage > 
pilih gambar button lesson yang telah disiapkan>Ok. 
(Button kreatif dengan manipulasi 3 efek akan di import                 
bersama-sama) 

 

11  Kilk Kembali ke scene 1.  (pojok kiri workspace) 

12  Drag dengan mouse symbol button lesson dari panel 
library ke stage. 

13  Kilk 2 kali, tambahkan layer baru untuk memberi 
keterangan tulisan pada button lesson.  
Tekan  “T” > tulis > “Lesson”. 
Atur posisi “Lesson” tepat di bawah button lesson 
(Layer 2) 

 

14  Klik kembali ke scene 1> kunci layer button. 
Tampilan akan seperti gambar disamping. 
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Mendesain Lesson Screen (frame 2) 
 

 
Membuat gbr. bg lesson  Sources sample 

16  Go to layer background> buka kunci> klik frame 2> 
klik kanan> insert blank keyframe. 

 

17  Import gbr. background yang telah disiapkan. 

18  Klik layer background> arahkan kursor ke file > 
import > import to stage > pilih gbr. bg lesson 

19  Atur alignment, setelah itu kunci layer background 
agar tidak berubah. 
 

  Membuat header lesson screen 
 

20  Buat layer baru di atas layer background> beri nama 
header. 

21  Klik layer header frame 2> kilk kanan> insert blank 
keyframe. 

22  Ketik “R” / go to panel tool sebelah kanan>  klik icon 
rectangle> buat rectangle dengan ukuran w:480 
h:120. 
Atur dan sesuaikan warna di panel properties.  
Tempatkan header di bagian atas gbr. bg lesson. 
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Membuat title lesson screen   

23  Klik Layer title frame 2> kilk kanan> insert blank 
keyframe. 
 
Ketik “T”/ go to panel tool sebelah kanan> klik icon 
“T”” buat tulisan “LESSON”. Atur penempatan dan 
posisi di tengah header.  
Setelah selesai, kunci layer title. 

 
Membuat icon Home lesson screen 

 

24  Klik layer btn home frame 2> kilk kanan insert blank 
keyframe> arahkan kursor ke menu bar atas> insert> 
new symbol> Ok. 
 
Arahkan kursor ke file > import > import to stage > 
pilih icon btn.home yang telah disiapkan>Ok. 
(3 variasi btn. Home akan diimport bersama-sama 
secara otomatis) 
 

25  Kembali ke scene 1> kunci layer btn home.   

 
Membuat btn. Unit 1 

 

  Lakukan langkah-langkah seperti membuat button 
lesson. 

  Hasil akhir dari Lesson screen akan tampak seperti 
gambar di samping. 
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Memberi Action Script pada button ( code snippets) 
 

Screen Stop 
Klik di layer mana saja > klik >Timeline Navigation> Stop at this 
Frame. 

Button Lesson 
Klik button Lesson>klik > Timeline Navigation>Click to Go to 
Frame and Stop> ganti angka 5 dengan angka 2 (frame 2) 

Button Home 
Klik button Home>klik > Timeline Navigation>Click to Go to 
Frame and Stop> ganti angka 5 dengan angka 1 (frame 1) 

Button Unit 1 
Klik button Unit 1>klik > Actions>Click to Go to Web Page> 
paste-kan URL dokumen UNIT 1 yang didapat dari google drive.  
 
Cara mendapatkan URL Google Drive: 

1. Masuk ke akun google drive. 
2. Pilih file target. 
3. Klik kanan> share> copy link>Done 
4. paste-kan URL dokumen UNIT 1 yang didapat dari google 

drive.  

Preview project anda dengan menekan bersama : ctrl+enter 

Lihat video tutorial 

 
 

 
   

https://www.youtube.com/watch?v=EnJn3XR2OcY
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V. Publish aplikasi 
Adobe flash cs6 adalah salah satu aplikasi untuk membuat file .apk pada android. 

beberapa hal harus dilakukan untuk membuat file apk tersebut  salah satunya yaitu 
membuat certificate atau sertifikat.  

 

Klik: Cara membuat certificate flash 
Klik: Cara publish app 

http://blog.skerta.com/?p=493
https://www.youtube.com/watch?v=B-0vElTi6CY
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Abstrak 

Makalah ini akan menjelaskan penyusunan uji kompetensi bahasa Indonesia untuk pemelajar Thailand            
tingkat dasar dengan mengacu indeks kata. Situasi yang dialami oleh pengajar dan pemelajar adalah              
belum tersedia uji tes yang sesuai dengan pengajaran BIPA di Thailand. INTAN asosiasi pengajar              
bahasa Indonesia di Thailand berinisiatif menyusun indeks kata pada tahun 2017 bersumber dari             
materi ajar di Lembaga masing-masing. Indeks kata itu digunakan untuk beberapa tujuan salah             
satunya adalah membuat test kemampuan pemelajar Thai dengan nama BIPRO Test (Bahasa            
Indonesia Proficiency Test). Hasil yang ingin dicapai adalah Tes kemampuan Bahasa Indonesia di             
Thailand berbasis teks kata dan daring terintegrasi dengan materi ajar di setiap lembaga BIPA di               
Thailand . Tulisan ini ingin memediasai antara adanya variasi bahan ajar BIPA di Thailand dengan               
Tes Uji kemahiran bahasa Indonesia. 
Kata Kunci: Uji kemampuan BIPA Thailand,  Pemelajar BIPA Thailand, Indeks kata. 
 
 
INTRODUCTION 
Latar Belakang  
 
Faktor -faktor yang melatar belakangi topik ini adalah: (1) Kebutuhan uji kompetensi            
pemelajar Thailand yang terukur dan disepakati bersama. (2) Kebutuhan sertifikasi bagi           
pemelajar Thailand untuk melamar ke perusahaan atau instansi yang mempekerjakan orang           
yang mampu berbahasa Indonesia atau untuk mendaftar beasiswa belajar di Perguruan tinggi            
di Indonesia. (3) Memberikan salah satu acuan materi pembelajaran bahasa Indonesia di            
Thailand bagi para Dosen, Guru, Tutor dan Pengajar kursus bahasa Indonesia. (4) Adanya uji              
kemampuan bahasa bahasa bahasa asing lainnya seperti TOEFL, TOIEC, IELTS (bahasa           
Inggris), TOPIK (bahasa Korea), JLPT (Bahasa Jepang) di Thailand, memacu untuk diadakan            
Uji kompentensi bahasa Indonesia di Thailand dengan nama BIPRO test. 

Kedatangan tenaga kerja asing ini akan berdampakpada kebutuhan penyediaan pembelajaran BIPA dan/atau uji             
kemahiran BIPA karena, seperti diamanatkan Undang-Undang Nomor 24/2009, tenaga kerja asing yang bekerja di              
Indonesia harus memenuhi persyaratan mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Pasal 33 Undang-Undang 
Nomor 24/2009 menyatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi dilingkungan kerja             
pemerintah dan swasta. Ketentuan ini tentu berlaku juga bagi tenaga kerja asingyang bekerja di lingkungan               
pemerintah dan sawasta. Dinyatakan pula bahwa pegawai atau pekerjayang belum mampu berbahasa Indonesia             
wajib mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaranuntuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia (baca           
BIPA).  

 
 
Landasan Teori  
Tujuan dari test bahasa adalah untuk mengontrol permasalahan belajar bahasa baru atau asing             
(Lado,1961). tujuan dari penilaian test bahasa adalah menolong kita mendapatkan informasi           
yang dibutuhkan untuk kemampuan para pemelajar dan memberikan pelatihan dan          
pengajaran yang sesuai, konsisten, dan pembelajaran yang kondusif. Dan kita sering           
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mendapati keterbatasan bahan untuk pengembangan, administrasi, dan penilaian test,         
mekanisme penilaian harus bersifat praktis. (Bailey.1998 hlm. 2) 
 
Pengetahuan leksikal menjadi krusial, dan menjadi pusat perdebatan sebagai komponen dari           
kemampuan komunikatif. meskipun banyak pertanyaan masih sekitar hubungan alamiah         
antara pengetahuan kosakata dan penerimaan dan produksi bahasa, sebuah hasil penelitian           
menunjukkan hubungan yang kuat.(David Beglar dan Paul Nation. 2014) 
 
Mengukur kemampuan menerima tulisan: Penelitian terkini mengindikasi bahwa 4000-5000         
kelompok kata dibutuhkan untuk mencapai 95 % kemampuan dasar menulis text ( Laufer &              
Ravenhorst-Kalovski,2010). dan 8000-9000 kelompok kata dibutuhkan untuk mencapai 98%         
kemampuan menulis (Nation,2006). Mengukur kemampuan menerima dengaran: Penelitian        
(Nation,2006 ) menyatakan bahwa 6000-7000 kata dibutuhkan untuk mencapai 98%          
kemampuan berbicara. 
 
Tiga hal utama dalam penilaian kosakata 

1. Perbandingan dengan sekolah, lembaga, universitas lainnya 
2. Identifikasi jenjang kemampuan pemelajar dan tujuan pengajaran kosakata 
3. Penilaian mengikutsertakan tingkatan (pencapaian pemelajar) 

 
Permasalahan tentang kamampuan pemelajar tentang kosakata ada pada dua hal mendasar:           
pemahaman apa yang akan diukur, dan kemudian mengukur dengan efektif, reliable, dan            
valid yang dapat menunjukkan kemampuan pemelajar dan pengetahuannya. 
 
 
Problem UKBI  
Hingga saat ini ada empat jenis UKBI, yaitu UKBI standard, UKBI Tara, UKBI berbasis              
jaringan, dan UKBIPA. UKBI Standar adalah UKBI yang terdiri atas lima kemahiran yaitu             
mendengarkan, merespon kaidah, membaca, menulis, dan berbicara. UKBI Tara merupakan          
UKBI untuk memprediksi kemahiran peserta uji sebelum mengikuti UKBI standard. UKBI           
Tara terdiri atas tiga kemahiran yaitu mendengarkan, merespon kaidah, dan membaca. UKBI            
jaringan memaungkinkan peserta uji melakukan UKBI melalui internet. UKBIPA adalah          
UKBI yang ditujukan bagi penutur asing. 

Badan Bahasa sudah memiliki UKBI (Uji Kemahiran Bahasa 
Indonesia). UKBI tentu dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kemahiran seorang pemelajar 
BIPA. Akan tetapi, perlu kita memiliki alat uji yang sesuai untuk pemelajar BIPA. Dalam hal ini, 
Badan Bahasa dapat bekerja sama dengan Puspendik dan APPBIPA untuk menghasilkan ujian atau 
tes yang mumpuni. Dengan demikian pemeringkatan dalam kemahiran berbahasa Indonesia dapat 
dipertanggungjawabkan. APPBIPA dapat menjadi agen untuk pelaksanaan UKBI di luar negeri 
yang memiliki lembaga pengelola BIPA. (Untorodewo, 2017) 

 
Selama ini UKBIPA diperuntukkan untuk menguji kemampuan bahasa Indonesia untuk          
penutur Asing dengan acuan pengguna bahasa pertama yakni orang Indonesia yang berbahasa            
Indonesia. Hal ini tentu memberatkan pengajar dan pemelajar khususnya di Thailand untuk            
mencapai standar itu. 
 

Dengan anggapan bahwa setiap penggunaan bahasa terjadi pembelajaran bahasa, secara umum dapat dikatakan             
bahwa pengguna bahasa pertama memperoleh kesempatan yang lebih banyak untuk melakukan pembelajaran            
daripada pengguna bahasa kedua/bahasa asing. Karena itulah pengguna bahasa pertama sering dijadikan tolok             
penggunaan bahasa yang ideal (McNamara, 1999) 
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Penelitian sebelumnya mengatakan bahwa Pengajaran BIPA diperuntukkan hanya untuk         
melakukan pembelajaran bahasa, bukan untuk kepentingan mencapai keterampilan        
berkomunikasi dalam beraktifitas sehari hari. 

Pengujian internal yang dilakukan dalam pengajaran BIPA dapat dianggap belum cukup untuk mengevaluasi             
kemampuan penutur asing bahasa Indonesia. Selain bahan evaluasi yang sekarang digunakan dalam pengajaran             
BIPA masih sangat bervariasi, pengajaran BIPA hanya merupakan salah satu kegiatan yang memungkinkan             
penutur asing melakukan pembelajaran bahasa itu. (Maryanto, Badan Pembinaan Bahasa 

 
Ada beberapa hal mengenai permasalahan Uji keterampilan bahasa Indonesia di Thailand.           
Sejak tahun 2012-hingga sekarang UKBIPA tidak pernah disosialisasikan secara khusus          
kepada para pengajar dan pemelajar di Thailand. Tercatat hanya dua orang pengajar BI yang              
pernah mengikuti Uji UKBI. Tes UKBIPA Membutuhkan biaya mahal antara 1-1,5 juta            
rupiah. Tes UKBIPA Sulit diikuti oleh pemelajar Thailand yang baru belajar di tingkat dasar.              
Tes Materi UKBIPA tidak sesuai dengan materi yang diajarkan oleh para pengajar di             
Thailand yang bervariasi. 
 
Pada umumnya di luar negeri penyelenggara UKBIPA bekerja sama dengan KBRI. Hingga            
saat ini pelaksaan UKBIPA telah dilaksanakan di Singapura dan lembaga lembaga BIPA di             
Indonesia. Hingga saat ini belum pernah diadakan UKBIPA di Thailand. 

Pelaksanaan UKBI-PA berjalan dengan lancar dan sukses, hal ini karena antara Atdikbud KBRI Singapura dan               
LIA telah melaksanakan uji coba (trial) TES UKBI-PA sebanyak 2 (dua) kali sebelumnya, yaitu pada tanggal 30                 
Juli 2015 dan 28 November 2015 yang diikuti oleh banyak warga asing di Singapura. (Sumber: Aisyah Endah                 
Palupi) 

 
UKBIPA sebagai sarana uji kemampuan bahasa Indonesia diperlukan sesuai dengan          
kebutuhan dan situasi pemelajar setempat untuk memotivasi pemelajar meningkatkan         
kemampuannya belajar bahasa Indonesia. 
 

Sarana pengujian eksternal UKBIPA tidak perlu disesuaikan dengan bahan ajar tertentu yang disusun berdasarkan              
tujuan dari salah satu institusi pengajaran BIPA. Sarana pengujian eksternal itu perlu beracuan pada penggunaan               
bahasa Indonesia standar, yaitu ragam bahasa Indonesia yang dimiliki oleh orang Indonesia yang terpelajar. Selain               
itu, sarana pengujian eksternal harus memiliki validitas yang baik. Dengan demikian, apa yang diujikan dapat               
menjadi kerangka acuan, baik bagi pemelajar maupun pengajar BIPA dalam penggunaan bahasa Indonesia yang              
baik dan benar.(Maryanto, Badan Pemngembangan Bahasa) 

 
S olusi BIPROTEST 
Berseberangan dengan pendapat tersebut BIPRO test justru ingin menjembatani variasi          
materi ajar BIPA dengan Test uji yang berstandard dan dapat diikuti oleh para pemelajar              
khususnya di Thailand. Para pemelajar BIPRO test adalah para pemelajar yang sudah belajar             
bahasa Indonesia dasar di lembaga masing-masing di sekolah-sekolah atau di Universitas. 
Mutu Pengujian ini berkaitan dengan empat aspek (1) Instrumen atau alat uji (2) penguji, (3)               
proses uji, (4) tempat uji kompetensi(TUK). Soal tes yang handal memenuhi kriteria: 
(1) validitas, (2) Reliabilitas, (3) Kepraktisan, dan kemudahan penggunaan, pembahasan          
gagasan (lihat Djiwandono, 2011:164-191; Brown,1994:253-254), disusun oleh penyusun        
soal yang memiliki kemampuan khusus yang memadai dalam menyusun soal-soal          
(Suryabrata, 1997:28-30), dan melalui serangkaian ujicoba terhadap soal yang telah dibuat           
untuk mengetahui kesesuainan, kelebihan, dan kekurangan suatu instrumen tes yang sedang           
dikembangkan (Djiwandono, 2011: 203) 

 
 

3 



INTAN II Conference Paper-20-22 December 2017 Phuket Thailand 
Creating Indonesian Language Competence Test for Thais Base on Vocabulary Index 

 

Metode Penelitian: (1) mengumpulkan data dan menyusun indeks kata menjadi materi uji            
test, bagian ini akan dikelompokkan kata mana yang paling banyak muncul (2) menentukan             
kompetensi tiap-tiap tingkatan khusus menentukan kriteria tingkat dasar untuk di Thailand.           
(3) menyiapkan materi pengajaran BIPA yang terintegrasi dengan tujuan BIPRO Test. (4)            
Membuat simulasi penyusunan tes dengan Tim Pengajar di Thailand. (5) meverifikasi hasil            
bahan tes  dengan uji soal tes kepada tim Ahli. 
 
Tujuan Penelitian: untuk mengetahui proses penyusunan uji kompetensi bahasa Indonesia di           
Thailand berbasis Indeks kata.  
 
 
RESULT 
Data yang ditampilkan adalah data yang dikumpulkan dari berbagai universitas berkaitan           
dengan Index kata, Cakupan Topik, Tabel Uji soal. 
 

1. Data Indeks kata  
Pembuatan indeks kata memanfaatkan teknologi daring yakni dengan memasukan kata dari           
bahan ajar bahasa Indonesia tingkat dasar ke Google spreadsheet yang telah dibuat oleh             
administrator dengan kode link: 
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vC2rPdJN8ch4W_FK4o-lYNl_47uHAsN3o4rJZYYYzjY/ed
it?usp=sharing 
 
Proses ini sedang berlangsung hingga bulan Desember 2017. Index kata dikumpulkan dari            
bahan ajar bahasa Indonesia tingkat dasar di seluruh lembaga BIPA di Thailand khususnya di              
tingkat universitas.  
Tujuan dibuat Indeks kata : 

1. menghimpun jumlah kosakata dalam materi ajar tingkat dasar 
2. menentukan kosakata standard untuk BIPA Thailand 
3. membuat BIPRO test 

 
Lembaga BIPA di Thailand antara lain Universitas, College, Sekolah menengah dan           
Lembaga kursus.Universitasa/ Lembaga yang berpartisipasi dalam pengumpulan Index kata: 
 
Tabel Jumlah kata per Universitas 

 
 
Diagram Indeks kata 
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Indeks kata yang terkumpul total (masih dalam proses): 2633 kata 
 
Sebagai salah satu contoh 
Indeks kata tersebut adalah kata yang terdapat di setiap unit materi ajar di tiap lembaga atau                
universitas. Misalnya penghitungan jumlah indeks kata di tiap unit di Universitas Naresuan  
 
Tabel Data Indeks kata Naresuan University 
 
UNIT TEMA JML 

Prapelajaran  532 

Unit1 Perkenalan Diri 51 

Unit2 Perkenalan dengan Orang 237 

Unit3 Keluarga 179 

Unit4 Sarana Umum 233 

Unit5 Pekerjaan 110 

Unit6 Makanan dan Minuman 199 

Unit7 Arah dan Lokasi 179 

Unit8 SaranaTransportasi 326 

Unit9 Kegiatan Sehari-hari 146 

Unit10 Kegiatan di Akhir Pekan 71 

  2263 

 
Diagram indeks kata 
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Tabel kemunculan kata 
 

Data N 
MF
U 

PSR
U T 

Ma
ejo Total Freq ya/tidak 

saya 6 1 1 0 0 8 3 ya 

nama 5 1 1 0 1 8 4 ya 

pergi 3 1 1 0 1 6 4 ya 

belajar 2 1 1 1 1 6 5 ya 

selamat 0 0 1 1 0 2 2 tidak 

dosen 3 0 1 0 0 4 2 tidak 

siapa 6 0 1 0 1 8 3 ya 

ibu 2 3 0 1 0 6 3 ya 

      0 0  

 
Contoh kata yang memiliki kemunculan paling tinggi di 5 universitas yang mengumpulkan            
Indeks kata 
 
Nilai diterima sebagai materi BIPRO test bila kata tersebut digunakan adalah lebih dari 50% 
jadi misalnya kata saya = direkomendasikan karena diajarkan di N, MFU, PSRU 
sedangkan kata dosen = tidak direkomendasikan karena hanya diajarkan di N,PSRU 
 
 
2. Kriteria soal tingkat dasar BIPRO Test 
 
Pembagian tingkatan kemampuan berdasarkan kemampuan dasar gabungan antar lembaga         
BIPA 
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Kemahiran yang dicapai adalah 
1. Membaca 
2. Mendengarkan 
3. Merespon kaidah bahasa 
4. Kosakata 
 
Kriteria  
 
Kompetensi tingkat dasar 1: 
Penguasaan 1000 Kata (belum disepakati) 
 
Kompetensi tingkat dasar 2:  
Penguasaan 1500 Kata (belum disepakati) 
 
Soal juga mempertimbangkan aspek keindonesiaan meliputi 

1. Keragaman budaya 
2. Kontekstual dan Reliable 
3. Diplomacy Indonesia 

 
 
Jika target adalah 1000 kata maka target butir kata persoal minimal 10 kata dan minimal               
terdapat 100 butir soal atau lebih dapat terjawab dengan benar. 
Jika target adalah 5000 kata maka minimal terdapat 500 butir soal 
 
3. Materi pengajaran BIPA terintegrasi dengan BIPRO test 
 
Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh (leksono 2017) tentang kurikulum tingkat dasar          
bahasa Indonesia tingkat universitas dan situasi pengajaran BIPA di Thailand dapat           
digambarkan  sebagai berikut: 
 
Kondisi jumlah jam kegiatan belajar: 48 jam (level 1) kondisi ini sesuai dengan akumulasi jam               
mengajar di tingkat Universitas pada umumnya di Thailand. waktu efektif mengajar sebenarnya            
adalah antara 36-40 jam dengan 16 kali pertemuan per pertemuan ada 3 jam. 
 
Kurikulum yang terdapat pada universitas di Thailand 
 

Following the agreement initiated by INTAN (Association of Indonesian Language Teacher in            
Thailand), beginning learners need to have mastery of a certain number of vocabularies. (Workshop              
and Conference, Chiang Mai 2017).  

In general, the objectives of the Indonesian Language teaching can be formulated as follows: 

1. developing the four language skills, i.e. reading, listening, writing, and speaking, 

2. introducing basic daily vocabularies relevant to particular topics,  

3. understanding simple structures such as making simple sentences, 

4. understanding Indonesian culture as general knowledge of Indonesia.  
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Based on the data used in this paper, universities in Indonesian hold Indonesian Language courses               
with similar learning goals. They use TQF 3 in the planning under the guidance from the national                 
curriculum which is similar to the qualification-based curriculum of Indonesia. (Leksono. 2017) 

4. Simulasi penyusunan soal 
 
4.1 Proses simulasi 
1 tiap tiap grup membuat soal 1 soal sesuai kriteria yang diberikan. 
2. Setiap soal diberi alasan atau penjelasan 
3 kemudian share di google form 
4 dipresentasikan 
5 dipilih soal yang disepakati. 
 
4.2 Bentuk soal; 
Bentuk soal untuk kemampuan menerima tulisan adalah  

1. pilihan ganda (Vocabulary size test) 
contoh soal (dari PSRU soal final exam 2017) 
saya adalah orang Thai. Dia … orang Thai. 

a. dari (distracting answer) 
b. ke 
c. juga (jawab benar) 
d. di 

 
2. yes/no test (test Placement) 

kata yang berkaitan dengan Keluarga 
kucing ( ), meja ( ), jalan ( ), nasi ( ), ibu ( ), masak ( ), luar ( ), banjir ( ), hutang ( ), cinta ( ),                              
kakak ( ), merah ( ), celana ( ), susu ( ). 
 

3. macth word (Vocabulary level) 
 

selamat 
terima 
apa 
sampai 

jumpa 
kabar 
kasih 
pagi 

 
 
 
Bentuk soal untuk kemampuan menerima dengaran adalah  
1). dikte 
(waktu 50 detik) 
Soal: mahasiswa Thailand belajar bahasa Asing 
(siswa menulis kata yang diperdengarkan) 
 
2). yes/no test (test Placement) 
 
Bentuk soal untuk kemampuan menghasilkan tulisan adalah  
1). Target kata (The controlled productive voc test) 
Soal 
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Saya tidak ...ke  kampus hari  minggu 
Jawab : pergi 
 
2). Lex30 (30 cue word) 
Soal 
Siswa diminta menulis respon lebih dari 4 kata dari kata kunci 
kata kunci: warna 
1....2…..3...4..5….dst 
 
 
5. Verifikasi soal Tes 
 
Soal tes akan diujicobakan pada tahun 2018 untuk semester 1 pada bulan Agustus 2018. Ujicoba akan                
dilakukan oleh para pengajar BIPA Thailand (INTAN) di lembaga masing-masing. Hasil ujicoba            
akan menjadi evaluasi pada tahap selanjutnya. 
 
Soal akan diverifikasi ulang pada bulan September 2018 
Verifikasi meliputi: (1).Uji kata dengan sistem, (2).Ahli, (3). ujicoba 
 
contoh verifikasi uji soal tes 
Tabel uji indeka kata 
 
           

Panggil selamat malam      

           

Univ Naresuan MFU PSRU Thamasart Maejo 

Sub Tema Unit Tema Unit Tema Unit Tema Unit Tema Unit 

Lokasi 

Perkenal
an 

dengan 
orang lain Unit 2  UNIT 1 

SALA
M 

UNIT 
3 #N/A #N/A #N/A #N/A 

           

Invalid 4          

Valid 6          

Hasil direkomendasikan      

 Setiap kata yang lolos direkomendasikan sebagai materi tes 
 
Tabel uji soal 
 
Tabel uji tes digunakan setelah soal disusun. Setiap kata hingga tanda baca akan diuji oleh uji soal.                 
Tingkat diterima soal adalah valid 100%. artinya adalah kata-kata yang terdapat dalam soal tes ada               
dalam materi ajar di 60 % Universitas atau lembaga di Thailand. 
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Soal tidak diterima berarti soal ditolak untuk BIPROTEST perlu diperbaiki dengan mengganti kata             
yang direkomendasikan. 
 

 
 
DISCUSSION 
analisis data 

1. Data indeks kata belum lengkap, masing-masing lembaga belum maksimal menginput          
data kata sehingga belum mencapai standard 1000 kata 

2. Kriteria soal tingkat dasar harus mengacu pada kesepakatan masing-masing lembaga 
3. Para pengajar BIPA Thailand (INTAN) berusaha menyusun materi ajar yang          

terintegrasi dengan BIPRO test sehingga ada persiapan yang cukup bagi pemelajar           
bila ingin mengikuti sertifikasi. 

4. Simlasi penyususnan soal sebagai gambaran bagi penyususn dan penguji untuk proses           
penyusunan soal 

5. Harus ditunjuk tim verifikasi dengan melibatkan tim Ahli Evaluasi. 
 
Kelebihan 

1. Data terintegrasi dalam bank data 
2. Value: transparan. Kerjasama. Terintegrasi. Reliable. Acountable.  
3. Dapat dikembangkan menjadi format Msql atau php 
4. dapat diikuti pemelajar Thai  

Kekurangan 
1. Terbatas 22 kata 
2. Bergantung input kata 
3. Tidak dikuasai oleh semua pengajar 
4. harus menginput per kata sehingga membutuhkan waktu. 

 
CONCLUSION & SUGGESTION 
simpulan 
Bipro Test bisa menjadi alat uji berstandard di Thailand bila diakui oleh lembaga-lembaga             
terkait. 
BIPRO test ini perlu diujicobakan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihanya. 
 
Daftar Pustaka 
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