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Kata kunci: bahan ajar BIPA, budaya Jawa, tingkat pemula 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh langkanya bahan ajar bahasa Indonesia 

untuk penutur asing (BIPA). Besarnya minat bangsa asing untuk mempelajari 

bahasa Indonesia masih terkendala dengan kurang tersedianya bahan ajar BIPA. 

Keterbatasan bahan ajar ini menjadi masalah penting yang sering dihadapi 

pengajar dalam kegiatan pembelajaran BIPA. Oleh karena itu, pengembangan 

bahan ajar BIPA sangat dibutuhkan. 

Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini yaitu (1) bagaimana 

karakteristik kebutuhan bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa bagi penutur 

asing tingkat pemula menurut persepsi penutur asing dan pengajar BIPA, (2) 

bagaimana pengembangan bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa bagi penutur 

asing tingkat pemula, (3) bagaimana penilaian ahli terhadap bahan ajar BIPA 

bermuatan budaya Jawa bagi penutur asing tingkat pemula. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development  

(R&D) yang dilakukan dengan lima tahapan, yaitu: (1) survei pendahuluan, (2) 

awal pengembangan prototipe, (3) desain produk, (4) validasi produk, (5) revisi 

dan perbaikan produk. Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, 

yaitu observasi, wawancara, dan angket untuk memeroleh data kebutuhan 

pengembangan bahan ajar dan penilaian prototipe bahan ajar. Adapun sumber data 

terdiri atas pengajar BIPA, penutur asing, dan dosen ahli. Analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang terdiri atas pemaparan data 

dan simpulan data. 

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, hasil analisis 

kebutuhan menurut persepsi penutur asing dan pengajar BIPA menghasilkan 

karakteristik bahan ajar BIPA yang bermuatan budaya Jawa bagi penutur asing 

tingkat pemula, menggunakan ragam bahasa yang mudah dipahami dan sesuai 

dengan keterbacaan penutur asing tingkat pemula, mampu memotivasi, serta 

memiliki teknik latihan empat aspek berbahasa serta latihan tata bahasa pada 

setiap babnya. Bahan ajar disusun dalam bentuk A4 dengan jenis huruf Arial 

ukuran 11 pt. Selain itu, bahan ajar yang dikembangkan juga didasarkan pada 

prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Pada aspek isi/materi didasarkan pada 

prinsip relevansi, kecukupan, adaptif, dan inovatif. Pada aspek penyajian 

didasarkan pada prinsip self instructional dan sistematis. Pada aspek bahasa dan 

keterbacaan menggunakan prinsip adaptif, konsistensi, dan relevansi. Pada   aspek 

vi 



 

 

kegrafikaan menggunakan prinsip konsistensi dan relevansi. Kedua, prototipe 

bahan ajar dikembangkan dengan lima bagian meliputi (a) bentuk fisik, (b)  

sampul buku, (c) muatan isi/materi, (d) materi pelengkap, dan (e) evaluasi. Ketiga, 

penilaian aspek kegrafikaan memeroleh nilai 80,95 dari pengajar BIPA dan 92,85 

dari ahli. Pada aspek isi/materi memeroleh nilai 80,95 dari pengajar BIPA dan 

85,71 dari ahli. Pada aspek penyajian memeroleh hasil 80,55 dari pengajar BIPA 

dan 83,33 dari ahli. Aspek bahasa dan keterbacaan, memeroleh hasil 84,99 dari 

pengajar BIPA dan 77,50 dari ahli. Saran perbaikan dari pengajar BIPA dan ahli, 

dilakukan perbaikan pada enam aspek yaitu (1) penambahan pelafalan huruf dan 

diftong, (2) pemilihan diksi yang sangat sederhana, (3) bentuk latihan, (4) muatan 

unsur budaya Jawa, (5) materi tata bahasa, dan (6) layout/tata letak. 

Saran yang dapat direkomendasikan adalah perlu dilakukan penelitian  

lebih lanjut untuk menguji keefektifan bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa 

bagi penutur asing tingkat pemula, sehingga bahan ajar yang disusun dapat 

digunakan secara maksimal dalam pembelajaran BIPA. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Bahasa Indonesia saat ini memegang peranan penting dalam 

kedudukannya sebagai bahasa asing. Jumlah penduduk, keindahan alam, 

keaneragaman budaya, dan wilayah yang strategis menjadi alasan untuk penutur 

asing belajar bahasa Indonesia. 

Secara garis besar, para penutur asing mempelajari bahasa Indonesia 

sebagai bahasa asing dengan dua tujuan, yaitu bersifat akademis dan praktis. 

Tujuan yang bersifat akademis diarahkan untuk peningkatan pengetahuan 

kebahasaan dan kesastraan Indonesia, sedangkan tujuan yang bersifat praktis 

diarahkan untuk keperluan pamrih, misalnya untuk kuliah, penelitian, mengenal 

budaya, keperluan kerja, ingin tinggal lama di Indonesia, dan lain-lain. Di 

Indonesia para penutur asing mempelajari bahasa Indonesia pada umumnya 

mengarah pada tujuan praktis. 

Bahasa Indonesia untuk penutur asing (BIPA) diibaratkan sebagai “tunas” 

yang baru tumbuh dan perlu dikembangkan secara matang sehingga dapat 

membuahkan hasil yang kokoh serta bermanfaat bagi semua kalangan. Oleh 

karena itu, untuk memastikan bahwa BIPA dapat dikembangkan secara  

profesional dan sistematis maka diperlukan telaah dan penataan secara saksama 

terhadap  pembelajaran  BIPA  dengan  memerhatikan  segala  unsur,  mulai    dari 
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manajemen kelembagaan, tenaga pengajar, sistem pengajaran, bahan ajar, media, 

dan hal lain yang berkaitan dengan pembelajaran BIPA. 

Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia sekarang sudah memberikan 

andil yang signifikan bagi bangsa Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan semakin 

besarnya ketertarikan bangsa lain untuk mempelajari bahasa Indonesia. 

Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri pada tahun 2012, bahasa Indonesia 

memiliki penutur asli terbesar kelima di dunia, yaitu sebanyak 4.463.950 orang 

yang tersebar di luar negeri. Bahkan, Ketua DPR RI dalam sidang ASEAN Inter 

Parliamentary Assembly (AIPA) ke-32 pada 2011 mengusulkan bahasa Indonesia 

sebagai salah satu bahasa kerja (working language) dalam sidang-sidang AIPA. 

Tidak hanya itu, menurut Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Mahsun beliau mengatakan bahwa saat 

ini setidaknya ada 45 negara yang menjadi peserta BIPA, dengan 174 tempat 

pelaksanaan BIPA yang tersebar di berbagai negara dan paling banyak di  

Australia (www.edukasi.kompas.com). 

Di lain sisi, hingga saat ini masih ditemukan perbedaan pendapat tentang 

cara mengajarkan bahasa Indonesia kepada penutur asing secara efektif, baik yang 

berkaitan dengan alat-alat untuk mencapai tujuan, materi yang semestinya 

diajarkan, maupun metode pengajarannya (Wojowasito, dalam Azizah, dkk. 

2012). Praktik yang terjadi di lapangan banyak ditemukan variasi strategi 

pembelajaran BIPA. Hal tersebut menunjukkan bahwa mengajarkan bahasa 

Indonesia   sebagai   bahasa   asing   tidak   sederhana   dan   memerlukan  banyak 
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pertimbangan, termasuk pertimbangan memasukkan unsur budaya dalam 

pembelajaran BIPA. 

Di luar negeri misalnya, dengan kondisi lingkungan, sosial, budaya, serta 

bahasa yang digunakan sehari-hari kurang mendukung penutur asing untuk 

mempelajari bahasa Indonesia secara efektif dan komprehensif. Selain itu, 

pengajar BIPA dalam menyampaikan pembelajaran tentu lebih bersifat klasikal 

dan pengetahuan yang lebih cenderung pada pendekatan kognitif. Inilah yang bisa 

menyebabkan kebosanan bagi penutur asing. Berbeda dengan penutur asing yang 

belajar bahasa Indonesia di Indonesia. Seperti contohnya, penutur asing program 

Darmasiswa. Penutur asing program Darmasiswa secara langsung dihadapkan 

dengan kondisi lingkungan, sosial, budaya, serta penutur asli bahasa Indonesia. 

Hal ini tentu lebih banyak memberikan kemudahan penutur asing dalam 

mempelajari bahasa Indonesia dan secara efektif dapat meningkatkan kemampuan 

penutur asing dalam berbahasa Indonesia. Penutur asing program Darmasiswa  

juga belajar berkomunikasi secara langsung dalam kegiatan sehari-hari di luar 

kelas, seperti membeli sesuatu di toko, bersosial dengan lingkungan tempat  

tinggal ketika di Indonesia, dan lain-lain. Hal tersebut menjadikan penutur asing 

lebih cepat belajar bahasa Indonesia dalam segala aspek, baik mendengarkan, 

berbicara, membaca, maupun menulis. 

Pada hakikatnya, dalam pembelajaran bahasa asing termasuk bahasa 

Indonesia perlu memerhatikan dan juga perlu penanganan khusus mulai dari 

perencanaan, proses, hingga evaluasi, serta bahan ajar, media, maupun metode 

yang   digunakan.   Salah   satu   hal   yang   penting   yang  harus   ada   dan harus 
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diperhatikan adalah bahan ajar. Peran pengajar dalam pemilihan bahan ajar BIPA 

sangat penting. Pemilihan bahan ajar harus dapat memberikan gambaran penutur 

asing terhadap kondisi lingkungan, sosial, budaya, dan adat istiadat bangsa 

Indonesia sehingga akan mengantarkan penutur asing lebih tertarik dan cepat 

dalam belajar bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Selain itu, bahan ajar yang 

tepat dan menarik dapat mempengaruhi keberhasilan penutur asing untuk 

mencapai tujuan dalam belajar bahasa Indonesia. 

Menurut Siroj (2012: 2), selama ini besarnya minat penutur asing untuk 

mempelajari bahasa Indonesia tidak didampingi dengan bahan ajar yang selaras 

dengan keinginan penutur asing dalam mempelajari bahasa Indonesia. Hal ini 

dapat dilihat dari langkanya buku-buku bahan ajar yang beredar di toko buku yang 

terkait dengan bahan ajar BIPA. Keterbatasan bahan ajar ini menjadi masalah 

penting yang sering dihadapi pengajar BIPA dalam kegiatan pembelajaran. 

Pengajar BIPA mengalami kesulitan memilih atau menentukan materi 

pembelajaran yang tepat dalam rangka membantu penutur asing mencapai 

kompetensi yang diinginkan. Oleh karena itu, perlu adanya bahan ajar BIPA 

sebagai penyeimbang besarnya minat penutur asing untuk belajar bahasa 

Indonesia. Selain itu, bahan ajar BIPA yang sesuai dengan tujuan program BIPA 

sangat besar manfaatnya bagi program BIPA karena dalam bahan ajar BIPA bisa 

dimasukan kekayaan jati diri, karakter, dan budaya bangsa Indonesia. 

Sejalan dengan Siroj, Mustakim (2003) juga mengungkapkan bahwa  

belum semua buku BIPA menyajikan materi atau informasi tentang aspek-aspek 

sosial budaya masyarakat Indonesia. Hal itu terbukti dari 43 judul buku BIPA 
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yang diamati, ternyata yang menyajikan materi tentang aspek-aspek sosial budaya 

masyarakat Indonesia hanya 24 buah atau 56%. Sisanya, sebanyak 19 judul buku 

atau 44% tidak menyajikan materi tersebut. 

Sejalan dengan analisis terhadap bahan ajar BIPA, Subektiningsih (2007) 

juga melakukan analisis terhadap bahan ajar BIPA Lentera Indonesia terbitan 

Pusat Perbukuan, diketahui bahwa latihan-latihan dalam buku kurang bisa melatih 

komunikasi penutur asing karena pengintegrasian keterampilan berbicara dan 

keterampilan menyimak hanya terbatas pada latihan pemahaman. Selain itu, 

seluruh pengantar latihan disajikan dengan menggunakan bahasa Inggris. 

Selain buku Lentera Indonesia, analisis juga dilakukan pada bahan ajar  

lain berupa buku Sehari-hari dengan Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh 

Program Profesional Fakultas Sastra, Universitas Indonesia. Penggunaan ilustrasi 

yang kurang serta pemberian teks-teks panjang membuat penutur asing  cepat 

bosan untuk mempelajarinya. Selain itu, aspek budaya juga kurang diunggulkan 

dalam buku ini. 

Buku Basic Indonesian: An Introductory Coursebook terbitan Tuttle, 

menyajikan materi secara runtut dan komprehensif. Akan tetapi, aspek budaya 

kurang diunggulkan dalam buku ini. Sebagian besar aspek budaya disajikan secara 

terpisah tidak terintegrasi dalam materi maupun latihan. Selain itu, seluruh 

pengantar materi disajikan dengan menggunakan bahasa Inggris. 

Berdasarkan hasil analisis dari fenomena-fenomena di atas, hal tersebut 

memberikan gambaran betapa pentingnya meningkatkan jumlah dan mutu bahan 

ajar BIPA. Di lain sisi,  seperti  yang telah dijelaskan sebelumya bahwa     penutur 
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asing dapat lebih efektif dalam mempelajari bahasa Indonesia jika penutur asing 

tersebut juga mempelajari atau dihadapkan dengan lingkungan sosial, budaya, dan 

adat istiadat yang ada di Indonesia. Dengan demikian, aspek budaya dirasa sangat 

penting jika dimuatkan di dalam bahan ajar BIPA. 

Penutur asing sulit untuk dapat mengimplementasikan bahasa Indonesia 

secara baik dan benar jika tidak diiringi dengan pengetahuan tentang aspek sosial 

budaya masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu hal yang penting dan 

mendasar bagi penutur asing dalam belajar bahasa Indonesia adalah dengan 

memberikan muatan-muatan kondisi budaya Indonesia di dalam bahan ajar BIPA. 

Kesadaran penutur asing terhadap budaya Indonesia dapat membantu penutur 

asing dalam mengaktualisasikan diri secara tepat di dalam bahasa Indonesia. 

Penutur asing tidak hanya mengetahui bahasanya saja, tetapi juga bisa 

menerapkannya di dalam kehidupan nyata secara tepat yang sesuai dengan kultur 

orang Indonesia. 

Menurut Tupan (2007), silabus dan kurikulum BIPA perlu mencantumkan 

komponen budaya untuk melengkapi pengajaran BIPA. Ada beberapa hal yang 

perlu disampaikan bahwa kesadaran tentang budaya Indonesia bukan hanya 

melingkupi hal yang dapat dilihat dengan jelas (tarian, drama, adat istiadat, atau 

praktik-praktik keagamaan), tetapi juga mencakup permasalahan yang tak 

terhingga banyaknya, misalnya konsep menghormati yang lebih tua, konsep 

kekeluargaan, memberi dan menerima pujian, meminta maaf, keterusterangan, 

kritik, dan lain-lain yang semuanya dapat dibahas dengan cara menyisipkannya 

pada catatan budaya dalam pembelajaran BIPA. 
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Budaya merupakan salah satu aspek pendukung dalam pembelajaran  

BIPA. Aspek budaya memiliki peranan yang sangat penting dalam memenuhi 

target pembelajaran BIPA. Tujuan memuatkan aspek budaya dalam pembelajaran 

BIPA adalah untuk menanamkan kesadaran budaya kepada penutur asing dalam 

belajar bahasa Indonesia sehingga penutur asing dapat dengan mudah 

berkomunikasi dalam situasi budaya Indonesia. 

Penutur asing yang belajar aspek budaya dapat memanfaatkan wawasan 

budaya tersebut sebagai bekal dalam hidupnya di Indonesia. Aspek budaya 

mendukung penutur asing dalam berbahasa Indonesia sesuai dengan situasi dan 

kondisi masyarakat Indonesia. Selain itu, mengenalkan budaya Indonesia kepada 

penutur asing juga dapat menumbuhkembangkan sikap positif dan apresiatif 

penutur asing terhadap kekayaan budaya Indonesia. 

Menilik pentingnya mengaitkan budaya Indonesia dalam pembelajaran 

BIPA, menyertakan budaya Jawa dalam bahan ajar BIPA dirasa merupakan salah 

satu upaya yang tepat, mengingat banyak penutur asing yang belajar bahasa 

Indonesia di Jawa. Hal ini sejalan dengan data dari Kemendikbud, yaitu tercatat 

sebanyak 640 penutur asing yang diterima program Darmasiswa tahun 2015/2016 

dan paling banyak di Jawa (http://darmasiswa.kemendikbud.go.id/darmasiswa). 

Alasan lain dimuatnya budaya Jawa dalam bahan ajar BIPA dikarenakan 

kegiatan perekonomian, politik, dan pendidikan lebih banyak berpusat di Jawa. 

Selain faktor potensial tersebut, budaya Jawa juga dipilih karena merupakan salah 

satu kebudayaan yang terbesar di Indonesia, mulai dari bahasa hingga adat 

istiadatnya. 

http://darmasiswa.kemendikbud.go.id/darmasiswa)
http://darmasiswa.kemendikbud.go.id/darmasiswa)
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Memasukkan muatan budaya Jawa dalam bahan ajar BIPA sangat banyak 

manfaatnya, baik untuk penutur asing maupun untuk kemajuan Jawa. Penutur 

asing yang belajar bahasa beserta budaya Jawa akan mendapatkan manfaat dari 

segi ilmu kebahasaan, wawasan budaya, maupun dari segi bahasa sebagai alat 

komunikasi. Penutur asing juga dapat mengimplementasikan bahasa Indonesia  

dan wawasan budaya yang didapat kepada masyarakat Indonesia secara langsung. 

Manfaat bagi Jawa pun cukup besar, yakni provinsi Jawa dapat terkena imbas 

melalui kunjungan wisata ataupun kepentingan pendidikan para penutur  asing. 

Hal ini dikarenakan budaya Jawa yang termuat dalam bahan ajar BIPA secara 

tidak langsung dapat menjadi sarana promosi bagi penutur asing untuk 

mengunjungi pulau Jawa sehingga imbasnya masyarakat maupun pemerintah  

Jawa juga mendapatkan manfaat dan keuntungan, khususnya dalam sektor 

ekonomi. 

Budaya Jawa yang kompleks dan beragam serta memiliki nilai-nilai yang 

luhur mendukung terbentuknya bahan ajar BIPA yang bermuatan budaya Jawa. 

Bahan ajar tersebut diperuntukkan bagi penutur asing tingkat pemula. Hal ini 

dikarenakan sebagian besar penutur asing belajar bahasa Indonesia pada tingkat 

pemula terlebih dahulu. Sesudah itu, penutur asing dapat menggunakan bahasa 

Indonesia tersebut untuk tujuan masing-masing, serta mengembangkan 

kemampuan bahasa Indonesia yang telah dipelajari dengan praktik langsung. 

Sejalan dengan situasi tersebut, bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa 

untuk penutur asing tingkat pemula dengan bentuk buku dan dilengkapi dengan 

CD audio dirasa sangat penting untuk diteliti  dan dikembangkan. Bentuk    bahan 
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ajar yang akan dikembangkan dalam penelitian ini berupa bahan ajar yang berisi 

materi BIPA tingkat pemula. Selain itu, isi buku juga menyajikan muatan budaya 

Jawa sehingga penutur asing dapat bertambah wawasan budayanya. Bahan ajar ini 

juga dilengkapi dengan tambahan materi berupa kumpulan kosakata yang dapat 

memperkaya perbendaharaan kata penutur asing tingkat pemula. Selain itu, 

evaluasi pada akhir pembelajaran juga disajikan supaya memudahkan penutur 

asing maupun pengajar BIPA dalam menguji kompetensi penutur asing. 

Kelebihan bahan ajar ini adalah ringkas dan dapat digunakan penutur asing 

secara mandiri. Bentuknya yang berupa buku dan CD audio dapat memudahkan 

penutur asing untuk belajar kapan saja secara mandiri. Tampilannya yang menarik 

dan interaktif dapat membangkitkan semangat penutur asing untuk belajar bahasa 

Indonesia. Selain itu, bahan ajar penunjang berupa CD audio akan memberikan 

audio pemodelan materi menyimak. Budaya Jawa yang disisipkan dalam bahan 

ajar juga mampu mempercepat penutur asing memahami bahasa Indonesia serta 

mengetahui kebudayaan maupun watak mayoritas masyarakat Jawa. 

 
1.2 Identifikasi Masalah 

 

Perkembangan positif BIPA menuntut perhatian pemerintah dan pakar 

pendidikan bahasa Indonesia terhadap keberlangsungan BIPA. Hal tersebut 

membawa dampak dibutuhkannya kurikulum BIPA yang sesuai, bahan ajar yang 

komprehensif, tenaga pengajar yang mumpuni, serta sarana yang memadai untuk 

menunjang pembelajaran BIPA. 

Salah satu hal mendasar yang sangat penting dalam pembelajaran BIPA 

adalah ketersediaan bahan ajar. Dibutuhkan beberapa bahan ajar BIPA yang  lebih 
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komprehensif untuk menunjang pembelajaran BIPA sehingga penutur asing dapat 

mencapai kompetensi secara maksimal. Selain itu, analisis terhadap aspek 

penyusunan bahan ajar BIPA, seperti isi, bahasa dan keterbacaan, penyajian, 

kegrafikaan, serta muatan budaya dalam penyusunan bahan ajar BIPA juga harus 

diperhatikan. Hal-hal mendasar tersebut akan saling melengkapi satu sama lain. 

Jika salah satu unsur tidak sesuai, maka bahan ajar BIPA pun akan kurang 

bermanfaat dan kurang menarik bagi penggunanya. 

Salah satu bagian yang sering diabaikan dalam bahan ajar BIPA adalah 

komponen budaya. Penutur asing sering mengalami benturan budaya ketika 

masuk ke dalam situasi budaya yang baru. Masalah ini dapat dijembatani dengan 

cara menggunakan materi yang bermuatan budaya sebagai bahan ajar BIPA. 

Muatan budaya dalam bahan ajar BIPA dapat menghasilkan banyak manfaat. 

Terlebih jika muatan budaya menyajikan secara spesifik wilayah yang ada di 

Indonesia. Seperti contohnya, bahan ajar BIPA yang memuat budaya Jawa. 

Pentingnya bahan ajar dengan muatan budaya Jawa juga dimaksudkan 

untuk membangun mental cinta Indonesia serta untuk mempercepat proses 

pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Oleh sebab itu, tema-tema 

budaya Jawa perlu diintegrasikan dalam bahan ajar. 

Berdasarkan masalah di atas, kebutuhan bahan ajar BIPA yang disusun 

dengan tema budaya Jawa mendesak untuk dikembangkan. Kesiapan mental 

penutur asing untuk terjun ke masyarakat dengan menggunakan bahasa Indonesia 

perlu dibina melalui bahan ajar dengan konteks budaya yang dekat dengan 

keseharian penutur asing. 
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1.3 Cakupan Masalah 

 

Masalah penelitian ini perlu dibatasi karena begitu luas dan banyaknya. 

Hal ini bertujuan agar pembahasan terfokus dan mendalam. Berdasarkan hasil 

identifikasi masalah di atas, cakupan masalah penelitian ini adalah kebutuhan 

pengembangan bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa bagi penutur asing 

tingkat pemula dan hasil prototipe bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa bagi 

penutur asing tingkat pemula. Pengembangan bahan ajar bertujuan untuk 

memaksimalkan kompetensi keterampilan penutur asing dalam berbahasa 

Indonesia. 

Produk yang akan peneliti hasilkan nantinya merupakan bahan ajar cetak 

berbentuk buku dan pelengkap berupa CD audio dalam pembelajaran BIPA yang 

bermuatan budaya Jawa bagi penutur asing tingkat pemula. CD memuat audio 

untuk menunjang materi menyimak BIPA. Bahan ajar yang berbentuk buku dan 

CD audio ini berisi materi tentang belajar bahasa Indonesia bagi penutur asing, 

pemodelan dalam empat aspek keterampilan berbahasa Indonesia, materi tata 

bahasa, kosakata, latihan, dan evaluasi. 

Pengembangan bahan ajar ini diharapkan mampu membantu penutur asing 

maupun pengajar BIPA dalam melaksanakan pembelajaran yang mengusung  

unsur budaya Jawa. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan jika bahan ajar 

BIPA ini dapat dimanfaatkan oleh penutur asing yang belajar bahasa Indonesia 

secara autodidak baik di Indonesia maupun di luar negeri. 
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1.4 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi dan cakupan masalah di atas, maka permasalahan 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1) Bagaimana karakteristik kebutuhan bahan ajar BIPA bermuatan budaya 

Jawa bagi penutur asing tingkat pemula menurut persepsi penutur asing 

dan pengajar BIPA? 

2) Bagaimana pengembangan bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa bagi 

penutur asing tingkat pemula? 

3) Bagaimana penilaian ahli terhadap bahan ajar BIPA bermuatan budaya 

Jawa bagi penutur asing tingkat pemula? 

 
1.5 Tujuan Penelitian 

 

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, tujuan dalam 

penelitian ini yaitu menghasilkan bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa bagi 

penutur asing tingkat pemula. Secara operasional tujuan penelitian ini 

menghasilkan tiga hal, yaitu: 

1) Mendeskripsikan karakteristik kebutuhan bahan ajar BIPA bermuatan 

budaya Jawa bagi penutur asing tingkat pemula menurut persepsi penutur 

asing dan pengajar BIPA. 

2) Mengembangkan bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa bagi penutur 

asing tingkat pemula. 

3) Mendeskripsikan penilaian bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa bagi 

penutur asing tingkat pemula. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis dan 

praktis. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pemikiran dan teori mengenai pengembangan bahan ajar BIPA 

bermuatan budaya Jawa bagi penutur asing tingkat pemula. Gagasan ini juga 

diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap pengajar BIPA tentang 

penerapan nilai-nilai budaya Jawa dalam pembelajaran BIPA. 

Secara praktis, hasil penelitian pengembangan ini diharapkan dapat 

menjadi alternatif bagi pengajar BIPA dalam memberikan bahan ajar kepada 

penutur asing tingkat pemula, serta sebagai upaya pemahaman pengajar BIPA 

mengenai nilai-nilai budaya Indonesia, khususnya budaya Jawa yang harus 

ditanamkan kepada penutur asing. 

Manfaat penelitian ini bagi penutur asing, yaitu bahan ajar sebagai hasil 

dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan penutur asing 

dalam berbahasa Indonesia. Penutur asing juga dapat belajar bahasa Indonesia 

secara interaktif sehingga mempermudah dalam melakukan kegiatan belajar yang 

di dalamnya memuat nilai-nilai budaya Jawa. Selain itu, sikap dan jiwa yang 

tertanam dalam nilai-nilai budaya Jawa dapat terbentuk pada diri penutur asing 

dan dapat diterapkan jika harus dihadapkan langsung dengan situasi di Indonesia, 

khususnya di Jawa. 

Manfaat penelitian ini bagi peneliti lain, yaitu hasil penelitian ini dapat 

dipergunakan sebagai referensi dalam pelaksanaan penelitian lanjutan mengenai 

bahan  ajar  BIPA  bermuatan  budaya  Jawa.   Selain  itu,  penelitian  ini        juga 
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diharapkan dapat memotivasi peneliti lain untuk melakukan penelitian 

pengembangan lain yang lebih inovatif. 

Manfaat penelitian ini bagi dunia BIPA, yaitu penelitian ini diharapkan 

dapat memberi sumbangan untuk memperkaya perangkat pembelajaran yang  

dapat digunakan oleh penutur asing tingkat pemula dan pengajar BIPA dalam 

proses pembelajaran BIPA. Bahan ajar tersebut diharapkan dapat melengkapi dan 

menyempurnakan bahan ajar sejenis yang telah ada. 



 

 

 

BAB II 

 
KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORETIS, 

DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

Kondisi BIPA yang terjadi saat ini menimbulkan berbagai masalah yang 

layak diteliti dan dikembangkan. Salah satunya adalah minimnya bahan ajar yang 

digunakan oleh pengajar dan penutur asing dalam pembelajaran BIPA. Kajian 

pustaka dan landasan teoretis dipaparkan untuk mendukung dan menjadi landasan 

dalam penelitian ini. 

 
2.1 Kajian Pustaka 

 

Sejatinya, keterampilan berbahasa yang mencakup aspek mendengarkan, 

berbicara, membaca, dan menulis merupakan keterampilan yang mutlak dikuasai 

oleh penutur asing ketika belajar bahasa Indonesia. Selain itu, perkembangan 

BIPA yang signifikan sudah sepantasnya mendapatkan perhatian lebih. Akan 

tetapi, kenyataan ini belum sepenuhnya disadari secara penuh oleh semua pihak, 

baik kalangan akademisi maupun praktisi BIPA sekalipun. Hal ini terlihat dari 

masih minimnya kajian atau penelitian yang membahas upaya peningkatan 

maupun pengembangan bahan ajar dalam pembelajaran BIPA. 

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti membagi tiga kategori pustaka 

yang relevan, yaitu penelitian mengenai: (1) bahan ajar, (2) pembelajaran BIPA, 

dan (3) muatan budaya dalam pembelajaran BIPA. Penelitian berkaitan dengan 

bahan ajar dilakukan oleh Suyitno (2007) dan Jarvis dan Szymczyk (2010). 

Penelitian berkaitan  dengan  pembelajaran  BIPA  dilakukan oleh  Mulyati (2006) 
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dan Alawiah (2014). Sementara itu, penelitian berkaitan dengan muatan budaya 

dalam pembelajaran BIPA dilakukan oleh Nurqolila (2010) dan Siroj (2012). 

Penelitian berkaitan dengan pengembangan bahan ajar dilakukan oleh 

Suyitno (2007) dengan judul ”Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Indonesia untuk 

Penutur Asing (BIPA) Berdasarkan Hasil Analisis Kebutuhan Belajar”. Penelitian 

ini bertujuan untuk memperoleh hasil pengembangan bahan ajar BIPA bagi 

penutur asing dengan menyesuaikan kebutuhan dan tujuan penutur asing dalam 

mempelajari bahasa Indonesia. Penelitian ini menelaah tentang variasi tujuan 

penutur asing dalam belajar bahasa Indonesia sehingga bahan ajar yang dihasilkan 

juga bervariasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan atau tingkatan. Selain itu, 

komponen lain seperti pendekatan, teknik, serta evaluasi yang digunakan dalam 

pembelajaran juga harus mendukung bahan ajar yang dihasilkan. Tingkatan 

variatif yang diambil dari analisis kebutuhan penutur asing dalam belajar bahasa 

Indonesia menjadi daya unggul dari penelitian Suyitno. Bahan ajar yang 

dihasilkan menghadirkan materi yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan atau 

tingkatan penutur asing dalam belajar bahasa Indonesia. Kebutuhan atau tingkatan 

tersebut dibagi menjadi tingkat pemula, menengah, dan tingkat lanjut. Akan  

tetapi, penelitian Suyitno dalam pengembangan materi budayanya masih 

diserahkan pada pengajar BIPA sehingga sangat minim muatan budaya yang ada 

di dalam bahan ajar. Pokok-pokok materi yang diberikan pada penutur asing 

adalah tentang hidup dalam keluarga, berteman, bermasyarakat, dan sopan santun 

dalam pergaulan. 
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Penelitian Suyitno di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama meneliti tentang pengembangan bahan 

ajar BIPA. Hal ini semakin memperkuat minat peneliti untuk melakukan 

penelitian lanjutan tentang pengembangan bahan ajar BIPA. Hasil penelitian 

Suyitno juga menjadi fakta empiris bahwa pengembangan bahan ajar BIPA sangat 

dibutuhkan bagi penutur asing dan pengajar BIPA. Perbedaannya adalah pada 

muatan bahan ajar BIPA yang dikembangkan. Penelitian Suyitno belum memuat 

unsur-unsur budaya secara spesifik dalam bahan ajar BIPA yang dikembangkan, 

sedangkan penelitian ini menghadirkan unsur-unsur budaya Jawa sebagai muatan 

dalam pengembangan bahan ajar BIPA. 

Penelitian berkaitan dengan bahan ajar juga dilakukan oleh Huw Jarviz  

dan Marta Szymczyk (2010) dalam artikel internasional yang berjudul ”Student 

Views on Learning Grammar with Web and Book Based Materials”. Tujuan 

penulisan Jarvis dan Szymczyk adalah mengetahui cara belajar atau pandangan 

pembelajar dalam mempelajari grammar melalui laman/web dan buku materi 

dasar. Penelitian Jarvis dan Szymczyk melaporkan bahwa sejumlah 25 pembelajar 

lebih terbiasa menggunakan buku materi dasar daripada laman/web. Hal ini 

menunjukkan bahwa pembelajar lebih efektif belajar dengan menggunakan materi 

yang bersumber dari buku. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama 

meneliti bahan ajar dalam pembelajaran. Perbedaannya adalah pada fokus 

penelitian dan media yang digunakan. Jika Szymczyk memfokuskan pada hasil 

penelitian yang membandingkan keefektifan penggunaan bahan ajar antara buku 

dan  laman/web,  sedangkan  dalam  penelitian  ini  memfokuskan  pengembangan 
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produk bahan ajar berupa buku cetak dan bahan ajar penunjang berupa CD audio. 

Selain itu, Szymczyk menggunakan media buku dan laman/web dalam 

penelitiannya, sedangkan dalam penelitian ini akan memanfaatkan media buku 

dan bahan penunjang berupa CD audio. Hasil penelitian Szymczyk tersebut juga 

menjadi penguat bahwa pengembangan bahan ajar BIPA berupa buku cetak lebih 

efektif jika dibandingkan dengan bahan ajar lain seperti laman/web, e-book, dan 

lain-lain. 

Penelitian berkaitan dengan pembelajaran BIPA dilakukan oleh Mulyati 

(2006) dengan judul “Pengembangan Tes Kompetensi BIPA Tingkat Dasar”. 

Penelitian ini mengkaji tentang tes kompetensi BIPA. Mulyati mengemukakan 

bahwa materi BIPA yang harus diujikan adalah materi yang berhubungan dengan 

kegiatan sehari-hari, tingkat validitas 0,295 (rendah), reliabilitas 0,708 (tinggi), 

bentuk soalnya B-S, pilihan ganda biasa dan variasi, tingkat kesulitan butir  

soalnya 4 % (sulit), 40 % (sedang), 32 % (mudah), daya pembedanya 76 % (baik) 

dan 24 % (tidak baik). Sulitnya mendapatkan sumber data merupakan kendala 

utama penelitian sehingga mempengaruhi hasil penelitiannya. Berdasarkan kaitan 

hasil penelitian dengan tes standar yang sudah ada, yaitu UKBI yang 

dikembangkan Pusat Bahasa dan TOEFL, tes kompetensi BIPA tingkat dasar, 

khususnya tes keterampilan menyimak ini masih merupakan tes BIPA tahap awal. 

Hal ini disebabkan peneliti belum dapat melakukan uji coba ulang setelah 

perangkat tes direvisi. Selain itu, pedoman skoring yang standar pun belum dapat 

dihasilkan.  Karena  penelitian  ini  masih  merupakan  tahap  awal  pembuatan tes 
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kompetensi BIPA tingkat dasar, maka diperlukan penelitian lanjutan untuk 

melengkapi kekurangan penelitian ini. 

Secara konseptual, penelitian Mulyati di atas memberikan sumbangan 

pemikiran yang cukup besar terhadap penelitian yang akan peneliti lakukan. 

Sebagaimana dikaji dalam penelitian tersebut, tes kompetensi BIPA yang 

diberikan kepada penutur asing dapat memberikan tolok ukur kepada penutur 

asing dalam memahami bahasa Indonesia. Dengan kata lain, tes kompetensi inilah 

yang kemudian secara otomatis berdampak pada kebutuhan perangkat pendukung 

dalam pelaksanaan pembelajaran, salah satunya adalah tes kompetensi secara 

mutlak harus disajikan dalam bahan ajar BIPA yang akan peneliti kembangkan. 

Sementara itu, materi tes kompetensi BIPA juga harus berhubungan dengan 

kegiatan sehari-hari. 

Penelitian berkaitan dengan pembelajaran BIPA juga dilakukan oleh 

Alawiah (2014) dengan judul “Pengembangan Tes Keterampilan Menulis sebagai 

Upaya Penyiapan Alat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi Penutur Asing”. 

Alawiah menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) dan 

menghasilkan produk berupa seperangkat alat tes keterampilan menulis yang 

terdiri atas 29 soal esai. Soal dibuat berdasarkan indikator kebahasaan yang 

diperoleh dari silabus pengajaran BIPA. Bentuk soal menulis yang digunakan 

adalah uraian objektif dan uraian nonobjektif. Persamaan dengan penelitian ini 

adalah metode yang digunakan, yaitu Research and Development (R&D), serta 

sama-sama meneliti tentang pembelajaran BIPA. 
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Perbedaannya adalah pada fokus penelitian yang dikaji. Alawiah 

memfokuskan penelitiannya pada pengembangan tes keterampilan BIPA dan 

menghasilkan produk berupa seperangkat alat tes keterampilan menulis BIPA. 

Sementara itu, penelitian ini fokus pada pengembangan bahan ajar BIPA dan 

menghasilkan produk berupa buku cetak BIPA untuk penutur asing tingkat 

pemula. 

Penelitian Alawiah memberikan sumbangan pemikiran terkait latihan atau 

tes keterampilan dalam bahan ajar BIPA yang akan peneliti kembangkan. Soal 

yang bersifat objektif dan nonobjektif menjadi salah satu acuan tes keterampilan 

dalam bahan ajar BIPA yang akan peneliti kembangkan. Selain itu, tingkat 

kesulitan dalam tes keterampilan bahan ajar BIPA juga menyesuaikan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Alawiah tersebut. 

Penelitian mengenai muatan budaya dalam pembelajaran BIPA, dilakukan 

oleh Nurqolila (2010) dalam skripsinya yang berjudul ”Telaah Unsur-Unsur 

Budaya Indonesia dalam Buku Teks BIPA Living Indonesian”. Nurqolila 

membagi materi unsur-unsur budaya dalam buku teks BIPA Living Indonesia 

meliputi (1) materi tentang sistem religi dan upacara keagamaan, (2) materi 

tentang sistem dan organisasi kemasyarakatan, (3) materi tentang sistem 

pengetahuan, (4) materi tentang perilaku sosial berbahasa, (5) materi tentang 

kesenian, (6) materi tentang sistem mata pencaharian hidup, dan (7) materi  

tentang sistem teknologi dan peralatan hidup. 

Relevansi penelitian Nurqolilah dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan adalah objek yang digunakan, yakni sama-sama meneliti bahan ajar BIPA 
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yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya. Perbedaan terletak pada metode 

penelitian yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Nurqolila 

menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis buku teks BIPA karangan 

Widodo Hs, Gatut Susanto, dan Teresa Woods-Hunt yang berjudul "Living 

Indonesian: Textbook BIPA for Beginning Level Intensive Indonesian Language 

Course". Sementara itu, penelitian ini menggunakan metode Research and 

Development (R&D) untuk menghasilkan produk berupa pengembangan bahan 

ajar BIPA bermuatan budaya Jawa bagi penutur asing tingkat pemula. 

Penelitian Nurqolila di atas memberikan sumbangan pemikiran yang besar 

terhadap penelitian yang peneliti lakukan. Sebagaimana dikaji dalam penelitian 

tersebut, unsur-unsur budaya merupakan hal yang sangat penting dalam bahan ajar 

BIPA. Pengklasifikasian unsur-unsur budaya dalam penelitian Nurqolila akan 

dijadikan sebagai rujukan untuk pemilihan jenis muatan budaya Jawa dalam  

bahan ajar BIPA yang akan dikembangkan oleh peneliti. 

Penelitian mengenai pengembangan model bahan ajar BIPA bermuatan 

budaya dilakukan oleh Siroj (2012) dalam tesisnya yang berjudul ”Pengembangan 

Model Integratif Bahan Ajar Bahasa Indonesia Ranah Sosial Budaya Berbasis ICT 

bagi Penutur Asing Tingkat Menengah”. Siroj mengemukakan temuan yang 

dihasilkan dalam penelitiannya berupa model integratif bahan ajar BIPA ranah 

sosial budaya berbasis ICT disusun dengan mengikuti ketentuan yang   mencakup 

(1) berlandaskan pendekatan integratif, (2) dikembangkan dalam ranah sosial 

budaya, (3) berorientasi pada peningkatan kemampuan komunikatif, dan (4) 

pemanfaatan ICT secara optimal.  Kemudian, berdasarkan hasil uji coba    produk, 
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terungkap ada peningkatan rata-rata nilai kemampuan komunikatif pembelajar, 

yakni 57 menjadi 75. Dengan demikian, model integratif bahan ajar BIPA ranah 

sosial budaya berbasis ICT tingkat menengah ini mampu meningkatkan kefasihan 

pembelajar asing dalam berbicara. Tingkat kefasihan pembelajar yang awalnya 

berada di level 2+ dengan deskripsi “mampu memenuhi kebutuhan rutin sosial 

untuk keperluan pekerjaan secara terbatas” berubah ke level 3+, dengan deskripsi 

yakni mengarah ke “mampu berbicara dengan ketepatan tata bahasa dan kosakata 

untuk berperan serta dalam percakapan formal dan nonformal dalam masalah  

yang bersifat praktis, sosial, dan profesional”. Hanya saja, penelitian Siroj 

memang tidak menghasilkan produk berupa bahan ajar melainkan berupa model 

pengembangan bahan ajar. 

Relevansi penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti 

terletak pada objek kajian penelitian yaitu sama-sama meneliti BIPA yang 

berkaitan dengan budaya. Adapun perbedaan terletak pada hasil akhir penelitian. 

Penelitian yang dilakukan oleh Siroj menghasilkan kerangka teori yang dapat 

dijadikan acuan bagi pengajar BIPA atau peneliti setelahnya untuk menghasilkan 

produk bahan ajar BIPA ranah sosial budaya dalam bentuk buku dan ICT, 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bertujuan menghasilkan 

produk bahan ajar BIPA berupa buku dan bahan ajar pelengkap berupa CD audio. 

Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan Siroj, subjek pengembangan model 

bahan ajar ditujukan untuk penutur asing tingkat menengah, sedangkan subjek 

pengembangan bahan ajar BIPA yang peneliti lakukan ditujukan untuk penutur 

asing tingkat pemula. 
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Beberapa penelitian di atas dijadikan referensi dalam penelitian ini. 

Adapun kaitannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang 

bahan ajar, pembelajaran BIPA, dan muatan budaya dalam pembelajaran BIPA. 

Penelitian yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dan pengembangan untuk 

melengkapi penelitian-penelitian tersebut di atas dengan memberikan pembaruan 

dan inovasi pada beberapa segi. 

Berikut disajikan tabel kajian pustaka dalam pengembangan bahan ajar 

BIPA bermuatan budaya Jawa bagi penutur asing tingkat pemula. 

Tabel 2.1 Kajian Pustaka dalam Pengembangan Bahan Ajar BIPA 

 

No Judul Penelitian Peneliti/Tahun Kontribusi 

1 Pengembangan Bahan Ajar  

BIPA Berdasarkan Analisis 

Kebutuhan Bahan Ajar 

Suyitno (2007) Format materi dalam 

pengembangan bahan 

ajar BIPA. 

2 Student Views on Learning 

Grammar with Web and Book 

Based Materials 

Jarvis dan 

Szymczyk 

(2010) 

Pemanfaatan buku 

dalam pengembangan 

bahan ajar BIPA. 

3 Pengembangan Kompetensi Tes 

BIPA Tingkat Dasar 

Mulyati (2006) Materi tes kompetensi 

BIPA tingkat pemula. 

4 Pengembangan Tes 

Keterampilan Menulis sebagai 

Upaya Penyiapan Alat Uji 

Kemahiran Berbahasa Indonesia 

bagi Penutur Asing 

Alawiah (2014) Soal uji kompetensi 

dalam bahan ajar BIPA 

bersifat objektif dan 

nonobjektif. 

5 Telaah Unsur-Unsur Budaya 

Indonesia dalam Buku Teks 

BIPA Living Indonesian 

Nurqolila 

(2010) 

Klasifikasi  unsur- 

unsur budaya dalam 

bahan ajar BIPA. 

6 Pengembangan Model Bahan 

Ajar BIPA Ranah Sosial Budaya 

Berbasis ICT bagi Penutur Asing 

Tingkat Menengah 

Siroj (2012) Pentingnya muatan 

unsur sosial budaya 

dalam pengembangan 

bahan ajar BIPA. 
 

Berdasarkan kajian pustaka yang relevan dengan penelitian yang peneliti 

lakukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa penelitan tentang “Pengembangan 

Bahan Ajar BIPA Bermuatan Budaya Jawa bagi Penutur Asing Tingkat   Pemula” 
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adalah benar-benar baru. Penelitian tentang BIPA juga masih sedikit ditemukan. 

Dengan demikian, keaslian ide dan konsep yang ada dalam penelitian ini dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

2.2 Landasan Teoretis 

 

Landasan teoretis ini membahas teori yang berkaitan dengan pembelajaran 

BIPA, bahan ajar, dan budaya. Teori-teori yang menjadi landasan penelitian ini 

dipaparkan sebagai berikut. 

 
2.2.1 Pembelajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) 

 

Pada zaman sekarang ini bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai 

bahasa asing sangat banyak diminati oleh negara-negara lain. Mulai dari pelajar 

hingga profesional yang berkepentingan untuk pendidikan, pekerjaan, maupun 

penelitian. Hal tersebut dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang 

kaya raya dan berpotensi, mulai dari penduduk, budaya, dan juga peluang pasar 

ekonomi yang besar untuk investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia. 

Melihat hal tersebut dan juga menilik potensi Indonesia yang sangat besar, sudah 

dapat dipastikan jika dalam beberapa tahun ke depan akan semakin banyak  

penutur asing yang ingin mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. 

Bahasa Indonesia sebagai bahasa asing dipelajari sebagai bahasa komunikasi 

ketika penutur asing tinggal atau mengunjungi Indonesia untuk melaksanakan 

kepentingannya. 

Pada hakikatnya, penutur asing mempelajari bahasa Indonesia sebagai 

bahasa  asing  memiliki  tujuan  yang  bervariasi.  Sejalan  dengan  hal  ini, Suyata 
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(dalam Nurlila 2014), menjelaskan bahwa orang asing mempelajari bahasa 

Indonesia dengan tujuan bermacam-macam, dari sekadar berkomunikasi untuk 

keperluan sehari-hari, seperti berbicara dengan sopir, menawar barang, sampai 

penguasaan bahasa Indonesia yang bersifat resmi, seperti mengikuti kuliah atau 

mengajarkan bahasa Indonesia. Dengan demikian, ada tiga tujuan penutur asing 

belajar bahasa Indonesia, yakni ingin menguasai keterampilan komunikasi 

antarpersonal dasar, menguasai konsep serta prinsip-prinsip yang bersifat ilmiah, 

dan menggali kebudayaan dengan segala aspeknya. Ketiga tujuan tersebut dapat 

berjalan masing-masing, akan tetapi dapat pula berkelanjutan. Mereka belajar 

bahasa Indonesia untuk keperluan praktis, setelah itu belajar yang lebih bersifat 

ilmiah, dan akhirnya dapat pula menguasai kebudayaan. 

Dari berbagai tujuan yang beragam, hal yang terpenting bagi penutur asing 

dalam belajar bahasa Indonesia sebagai bahasa asing adalah bagaimana sistem 

bahasa Indonesia dan pemakainnya di dalam masyarakat untuk berkomunikasi. 

Jadi, pemfokusan pengajaran BIPA tidak terlalu menitikberatkan bahasa Indonesia 

dalam sudut pandang tata bahasa. Meskipun tata bahasa juga penting dan tidak  

bisa diabaikan, tetapi tata bahasa bukan menjadi fokus utama dalam pembelajaran 

BIPA, terlebih untuk penutur asing tingkat pemula. Penutur asing tingkat pemula 

membutuhkan cara untuk berkomunikasi dengan baik. Setelah paham dengan 

bahasa Indonesia, baru selanjutnya tata bahasa yang kompleks bisa diajarkan dan 

dikembangkan. Ibarat anak kecil yang baru mempelajari bahasa Indonesia,  

penutur asing belajar bahasa Indonesia untuk proses komunikasi kemudian 

mengembangkan  pembelajaran  bahasa  Indonesia  ke  tata  bahasa   yang     lebih 
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kompleks untuk kepentingan pendidikan maupun pekerjaan. Dengan demikian, 

pengajar harus mampu komunikatif dalam mengajarkan bahasa Indonesia kepada 

penutur asing. 

Selain itu, pembelajaran BIPA juga harus menitikberatkan pada aspek 

budaya sebagai sistem sosial bermasyarakat. Jika tidak, maka hasilnya akan 

terlahir penutur asing yang hanya mengetahui tentang struktur bahasa atau tata 

bahasa, tetapi penutur asing tidak bisa menggunakan atau menerapkan bahasa 

Indonesia untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, salah 

satu pemikiran yang melandasi keberhasilan pembelajaran BIPA adalah upaya 

merancang dan melaksanakan pembelajaran yang mampu mengaitkannya dengan 

budaya dan juga dengan dunia nyata. Terlebih lagi, jika pembelajaran BIPA 

diselenggarakan di Indonesia, maka pertimbangan dari segi sosial dan budaya 

menjadi semakin penting. Dikatakan demikian, karena pertimbangan tersebut 

sekaligus akan menjadi sumber belajar dan kebutuhan penutur asing dalam 

berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat Indonesia. 

Pada dasarnya, pembelajaran BIPA dibagi dalam tiga tingkatan, yaitu 

tingkat pemula, tingkat menengah, dan tingkat lanjut. Sementara itu, tingkatan 

penutur asing menurut Common European Framework of Reference (CEFR) yang 

kini mulai menjadi acuan dalam kurikulum BIPA juga dibagi menjadi tiga, yaitu 

meliputi: (1) pengguna dasar: pemula A1 dan pemula A2, (2) pengguna 

menengah: menengah B1 dan menengah B2, dan (3) pengguna mahir: lanjutan C1 

dan mahir C2. 
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Bahan ajar yang akan dikembangkan ditujukan untuk mencapai 

kompetensi pembelajaran BIPA tingkat pemula A1. Adapun karakteristik penutur 

asing tingkat pemula A1 menurut Mulyono (dalam Sulistiyo 2012), yaitu: (1) 

ucapannya masih merupakan kata atau frasa yang terpisah-pisah, (2) belum 

memiliki kemampuan komunikatif, (3) tuturannya terdiri atas lebih dari dua atau 

tiga perkataan dengan disertai jeda panjang dan pengulangan kata yang diucapkan 

partisipan (pendengar), (4) pembicara mengalami banyak kesulitan dalam 

memproduksi tuturan yang sederhana sekalipun, dan (5) tuturan bisa dipahami 

partisipan dengan kesulitan tinggi. 

Sementara itu, kompetensi BIPA yang digunakan dalam penelitian ini 

mengacu pada adopsi dari kurikulum CEFR tingkat pemula A1 yang meliputi: (1) 

mampu memperkenalkan diri sendiri dan orang lain, (2) mampu menanyakan dan 

menjawab pertanyaan tentang informasi seseorang, seperti tempat tinggal, orang 

yang dikenalnya, dan sesuatu yang dimilikinya, (3) mampu memahami dan 

menggunakan ungkapan sehari-hari yang sering dijumpai, dan (4) mampu 

memahami dan menggunakan ungkapan yang sangat dasar yang ditujukan untuk 

kepuasan atas kebutuhan konkret. 

 
2.2.2 Bahan Ajar 

 

Teori mengenai bahan ajar yang dipaparkan meliputi hakikat bahan ajar, 

bentuk-bentuk bahan ajar, prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar, teknik 

pengembangan bahan ajar, dan penilaian bahan ajar. 
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2.2.2.1 Hakikat Bahan Ajar 

 

Keberadaan bahan ajar mutlak diperlukan dalam pembelajaran. Majid 

(2007: 27) mendefinisikan bahan ajar sebagai segala bentuk bahan yang 

digunakan untuk membantu guru/instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis dan tidak tertulis. 

Bahan ajar memungkinkan pembelajar dapat mempelajari suatu kompetensi atau 

kompetensi dasar secara runtut dan sistematis sehingga secara akumulatif mampu 

menguasai semua kompetensi secara utuh dan terpadu. Sejalan dengan pengertian 

tersebut, Depdiknas (2008: 4) mendefinisikan bahan ajar atau materi pembelajaran 

(instructional materials) sebagai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus 

dipelajari pembelajar dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah 

ditentukan. Secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri atas 

pengetahuan (fakta, konsep, prinsip, prosedur), keterampilan, dan sikap atau nilai. 

Selain kedua pengertian bahan ajar di atas, Sudrajat (dalam Fauziah  2014: 

 

41) juga mengemukakan mengenai pengertian bahan ajar. Bahan ajar merupakan 

informasi, alat, atau teks yang diperlukan guru atau instruktur untuk perencanaan 

dan penelaahan implementasi pembelajaran. Bahan ajar juga dapat diartikan 

sebagai segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu pengajar atau 

instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang 

dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Selain itu, 

Sudrajat juga mendefinisikan bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun 

secara sistematis baik tertulis maupun tidak sehingga tercipta lingkungan atau 

suasana yang memungkinkan pembelajar untuk belajar. 
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Awasthi (2006:1) melalui penelitian yang berjudul Textbook and its 

Evaluation menyimpulkan bahwa “A textbook is teaching material for the teacher 

and a learning material for the learner. It is one of the pivotal aspects of the total 

teaching and learning process.” Secara sederhana, simpulan tersebut dapat 

diterjemahkan bahwa buku teks atau bahan ajar adalah materi atau bahan  

mengajar untuk pengajar dan untuk pembelajar. Jadi, buku teks atau bahan ajar 

merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari keseluruhan proses belajar 

mengajar. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada 

dasarnya bahan ajar memang dibutuhkan baik oleh pengajar maupun oleh 

pembelajar. Oleh karena itu, bahan ajar harus dirancang dan disusun sedemikian 

rupa agar dapat digunakan oleh pengajar maupun pembelajar. Beberapa manfaat 

dari bahan ajar menurut Awasthi, yaitu dapat membantu menstandardisasi 

instruksi atau arah pembelajaran, menyediakan sumber belajar yang bervariasi, 

serta menjadi pengaman, pengarah, dan pendukung pengajar dalam proses 

pembelajaran. 

Sejalan dengan definisi tersebut, Efendi (2009:3) menjelaskan bahwa buku 

pelajaran (textbook) adalah buku yang dijadikan pegangan pembelajar sebagai 

media pembelajaran (instruksional). Peran buku pelajaran, baik di kelas maupun  

di luar kelas sangat dominan dan memiliki fungsi yang sangat penting dalam suatu 

sistem pendidikan. Isi buku pelajaran dikembangkan berdasarkan kurikulum yang 

berlaku. 

Berdasarkan teori bahan ajar yang dihimpun dari Majid (2005), Depdiknas 

(2006:4),  Sudrajat  (2007),  Awasthi  (2006),  dan  Efendi  (2009)  tersebut  dapat 
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disimpulkan bahwa bahan ajar adalah media yang berisi materi pelajaran yang 

digunakan pengajar maupun pembelajar sebagai sarana untuk mencapai indikator 

dari standar kompetensi yang telah ditentukan. Bahan ajar berbentuk tertulis 

maupun tidak tertulis. 

Definisi bahan ajar tersebut berlaku juga untuk diterapkan sebagai bahan 

ajar BIPA. Bahan ajar BIPA merupakan media yang berisi pelajaran bahasa 

Indonesia bagi penutur asing yang mencakup aspek mendengarkan, berbicara, 

membaca, menulis, dan tata bahasa. Bahan ajar BIPA dapat digunakan oleh 

pengajar BIPA maupun penutur asing sebagai sarana untuk mencapai indikator 

dari standar kompetensi BIPA. 

Bahan ajar yang akan dikembangkan adalah buku BIPA yang bermuatan 

budaya Jawa bagi penutur asing tingkat pemula. Lebih khusus lagi, buku ini berisi 

materi dasar BIPA yang dilengkapi dengan latihan empat aspek berbahasa dan 

latihan tata bahasa bagi penutur asing tingkat pemula. Buku ini juga berisi contoh- 

contoh ungkapan sehari-hari serta wawasan budaya Jawa sehingga dapat 

menginspirasi dan menambah wawasan bagi penutur asing. Lebih  lengkapnya 

lagi, buku ini juga berisi kosakata yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. 

 

 
2.2.2.2 Bentuk-bentuk Bahan Ajar 

 

Bahan ajar merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis 

sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan pembelajar  

belajar dengan baik. Bahan ajar dapat dikelompokkan sesuai dengan jenisnya  

yaitu (1) bahan cetak, seperti: handout, buku, modul, lembar kerja peserta didik, 
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brosur, leaflet, dan wallchart; (2) bahan ajar yang berbentuk audio visual, seperti: 

video/film dan VCD; (3) bahan ajar yang berbentuk audio, misalnya: radio, kaset, 

CD audio; (4) bahan ajar yang berbentuk visual, seperti: foto, gambar, 

model/maket; dan (5) bahan ajar yang berbentuk multimedia, berupa: CD 

interaktif, Computer Based, dan internet. Penelitian ini hanya merujuk pada bahan 

ajar berbentuk cetak dan audio, yang dapat dijelaskan sebagai berikut. 

 
2.2.2.2.1 Bahan Cetak (Printed) 

 

Bahan ajar cetak dapat ditampilkan dalam bebagai bentuk. Menurut Majid 

(dalam Anggrahini 2007) ada beberapa jenis bahan ajar cetak, yaitu (1)    handout, 

(2) buku, (3) modul, (4) lembar kegiatan peserta didik, (5) foto/gambar, dan (6) 

bagan. Berdasarkan beberapa jenis dari bahan ajar berbentuk cetak tersebut, jenis 

bahan ajar BIPA yang dikembangkan dalam penelitian ini berbentuk buku. 

Buku merupakan bahan ajar tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan 

atau buah pikiran dari pengarangnya. Oleh pengarangnya isi buku didapat dari 

berbagai cara, misalnya: hasil penelitian, hasil pengamatan, aktualisasi 

pengalaman, autobiografi, atau hasil karya fiksi. Buku yang baik adalah  buku 

yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang baik dan mudah dimengerti, 

disajikan secara menarik, dilengkapi dengan gambar atau keterangan-keterangan, 

serta isi buku juga menggambarkan sesuatu yang sesuai dengan ide penulisnya. 

Buku yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahan ajar berbentuk 

buku teks penunjang pembelajaran BIPA tingkat pemula. Adapun muatan budaya 

Jawa dapat disisipkan dalam bentuk penyajian dialog dan bacaan serta pada  

bagian wawasan budaya di dalam bahan ajar BIPA sesuai dengan kebutuhan. 



32 
 

 

 

 

 

 

2.2.2.2.2 Bahan Ajar Audio 

 

Bahan Ajar audio dapat berwujud radio, kaset, piringan hitam, dan CD 

audio. Bahan ajar audio dapat menyimpan suara yang dapat berulang-berulang 

diperdengarkan kepada penutur asing. Penggunaan bahan ajar audio tidak dapat 

digunakan tanpa bahan ajar lain, dalam penggunaannya memerlukan bantuan alat 

dan bahan lainnya seperti tape recorder, disc player, dan lembar skenario 

pembelajaran. 

Berdasarkan beberapa jenis dari bahan ajar berbentuk audio tersebut, jenis 

bahan ajar pendukung yang dikembangkan dalam penelitian ini berbentuk CD 

audio yang bertujuan sebagai bahan latihan menyimak dalam pengembangan 

bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa. CD audio sebagai penunjang 

pembelajaran aspek menyimak ini juga dapat berdampak pada peningkatan aspek 

berbicara penutur asing tingkat pemula. Uji kompetensi pembelajaran menyimak 

yang termuat di dalam CD audio nantinya disesuaikan dengan materi tiap bab 

yang ada di dalam buku. 

Dari berbagai bentuk bahan ajar cetak dan audio di atas, bahan ajar yang 

digunakan dalam pengembangan bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa adalah 

bahan ajar berbentuk buku dan CD audio. Bahan ajar berupa buku dipilih karena 

bentuknya yang praktis dan dapat digunakan, baik di kelas maupun di luar kelas. 

Bahan ajar berupa buku juga tidak memerlukan alat yang khusus dan mahal dalam 

penggunaannya. Bahan ajar berupa buku dapat digunakan oleh pengajar BIPA 

maupun penutur asing sebagai buku penunjang pembelajaran BIPA. Buku ini juga 

diharapkan  dapat  digunakan  oleh  penutur  asing  yang  ingin  belajar       bahasa 
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Indonesia secara autodidak di negaranya masing-masing. Adapun pemilihan  

bahan ajar penunjang berupa CD audio dimaksudkan agar penutur asing 

mengetahui cara pengucapan yang tepat dalam bahasa Indonesia. 

 
2.2.2.3 Prinsip-prinsip Perancangan Bahan Ajar 

 

Prinsip pengembangan bahan ajar berdasarkan Pedoman Pemilihan dan 

Penyusunan Bahan Ajar (Depdiknas 2006:6) yang dapat dijadikan acuan yaitu 

prinsip relevansi, konsistensi, dan kecukupan. Prinsip relevansi yaitu materi 

pembelajaran hendaknya relevan atau memiliki keterkaitan atau hubungan dengan 

pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. 

Prinsip konsistensi yaitu materi ajar hendaknya konsisten atau ajek. Jika 

kompetensi dasar yang harus dikuasai empat aspek, maka bahan ajar yang harus 

diajarkan juga harus meliputi empat aspek. Misalnya kompetensi dasar yang harus 

dikuasai penutur asing adalah mampu memperkenalkan diri sendiri dan orang lain 

dengan menggunakan bahasa Indonesia, maka materi yang diajarkan juga harus 

berisi tentang memperkenalkan diri dan orang lain dengan menggunakan bahasa 

Indonesia. 

Prinsip kecukupan yaitu materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai 

dalam membantu penutur asing menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. 

Materi tidak terlalu sedikit atau terlalu banyak. Jika terlalu sedikit maka bahan  

ajar kurang membantu dalam mencapai kompetensi BIPA yang telah dirumuskan. 

Sebaliknya, jika terlalu banyak akan membuang-buang waktu dan tenaga untuk 

mempelajarinya. 
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Berdasarkan pedoman penyusunan modul (bahan ajar), Depdiknas tahun 

2003 (dalam Daryanto, 2013: 9-10) juga memperinci lima karakteristik yang dapat 

dijadikan acuan sebagai prinsip pengembangan bahan ajar, yaitu: (1) self 

instructional, (2) self contained, (3) stand alone, (4) adaptif, dan (5) user friendly. 

Dari prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar yang dikemukakan oleh Daryanto 

tersebut, terdapat dua prinsip yang akan digunakan dalam penelitian. Dua prinsip 

tersebut adalah self instructional dan adaptif. Adapun pemaparan tentang prinsip 

self instructional dan adaptif sebagai berikut. 

 
(1) Self Instructional 

 

Penutur asing diharapkan mampu belajar secara mandiri, tidak bergantung 

pada orang lain. Untuk memenuhi karakter self instructional, bahan ajar harus 

memuat tujuan yang jelas. Selain itu, bahan ajar hendaknya dapat memudahkan 

penutur asing untuk menguasai materi dengan cara memberikan materi 

pembelajaran yang dikemas ke dalam unit-unit atau kegiatan yang lebih spesifik. 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan bahan ajar BIPA 

yang mampu membuat penutur asing dapat belajar mandiri dan memperoleh 

ketuntasan dalam proses pembelajaran adalah: (1) memberikan contoh-contoh dan 

ilustrasi yang menarik dalam rangka mendukung pemaparan materi pembelajaran, 

(2) memberikan kemungkinan bagi penutur asing untuk memunculkan umpan 

balik atau mengukur penguasaanya terhadap materi yang diberikan dengan 

memberikan soal-soal latihan, tugas, dan sejenisnya, (3) kontekstual, yaitu materi- 

materi yang disajikan terkait dengan suasana atau konteks lingkungan Indonesia, 

dan  (4) bahasa  yang digunakan cukup  sederhana  dan  yang lebih penting adalah 
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bahasa tersebut harus komunikatif karena penutur asing hanya berhadapan dengan 

buku ketika mereka belajar secara mandiri. 

Hal ini sesuai dengan tujuan dari bahan ajar yang akan dikembangkan. 

Selain bahan ajar digunakan sebagai penunjang dalam pembelajarn BIPA  di 

kelas, bahan ajar yang dihasilkan juga diharapkan mampu menjadi buku panduan 

bagi penutur asing tingkat pemula yang ingin belajar bahasa Indonesia secara 

mandiri. 

 
(2) Adaptif 

 

Bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap 

perkembangan ilmu dan teknologi. Dikatakan adaptif jika bahan ajar tersebut 

dapat menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Dari beberapa prinsip pengembangan bahan ajar yang telah dijelaskan di 

atas, bahan ajar BIPA sebagai produk dari penelitin ini mengacu pada prinsip 

relevansi, kecukupan, konsistensi, self instructional, dan adaptif. 

 
2.2.2.4 Teknik Pengembangan Bahan Ajar 

 

Pengembangan bahan ajar dapat dilakukan sendiri atau dalam sebuah tim 

pengembang bahan ajar (lebih dari satu orang). Secara umum, Paulina dan 

Purwanto (dalam Widodo dan Jasmadi 2008: 55) menyatakan ada tiga cara dalam 

menyusun bahan ajar, yaitu starting from scratch, text transformation, dan 

compilation. Dari ketiga jenis pengembangan bahan ajar tersebut, pengembangan 

bahan ajar dalam penelitian ini menggunakan teknik text transformation. 
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Menurut Paulina dan Purwanto, text transformation merupakan 

pengembangan bahan ajar dengan memanfaatkan informasi-informasi yang ada 

(buku teks, artikel jurnal, internet, dan lain-lain) dalam menyusun bahan ajar. 

Referensi-referensi tersebut dikumpulkan sesuai dengan tujuan instruksional dan 

rencana kegiatan pembelajaran, kemudian memberikan beberapa perubahan pada 

materi untuk melengkapi materi yang sudah ada. Hal ini merupakan bagian dari 

pengemasan kembali informasi. 

Informasi yang sudah dikumpulkan dari berbagai sumber disusun kembali 

menggunakan bahasa dan strategi yang sesuai untuk digunakan sebagai  bahan 

ajar, yaitu sederhana dan dialogis. Bahan ajar yang disusun harus tetap 

mendapatkan tambahan penjelasan mengenai keterampilan dan pengetahuan atau 

kompetensi yang akan diraih oleh penutur asing. Hasil text transformation adalah 

seperangkat bahan ajar yang telah diubah dari sumber informasi dan telah berisi 

beberapa komponen penunjang bahan ajar. 

Peneliti menghimpun informasi yang berkaitan dengan materi BIPA 

tingkat pemula dari berbagai sumber pustaka baik dari buku maupun internet. 

Informasi yang berhasil dihimpun kemudian disusun menjadi satu kesatuan bahan 

ajar utuh yang disesuaikan dengan konteks kebudayaan Indonesia,  khususnya 

yang mengandung muatan budaya Jawa. 

 
2.2.2.5 Penilaian Bahan Ajar 

 

Salah satu tahap dalam pengembangan bahan ajar adalah proses penilaian. 

Penilaian dimaksudkan untuk mengetahui apakah bahan ajar telah siap digunakan 

atau masih ada hal yang perlu diperbaiki. Teknik penilaian bisa dilakukan  dengan 
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beberapa cara, misalnya penilaian teman sejawat atau uji coba kepada pengguna. 

Responden bisa ditentukan secara bertahap mulai dari satu-satu, grup, ataupun 

kelas. Komponen evaluasi mencakup kelayakan isi, kebahasaan, sajian, dan 

kegrafikaan (Depdikas 2008: 27). Dalam tahap penilaian ini, bahan ajar BIPA 

yang dikembangkan dinilai melalui validasi oleh dosen ahli bahan ajar BIPA. 

Penjelasan mengenai komponen penilaian bahan ajar dipaparkan sebagai 

berikut; (1) komponen kelayakan isi mencakup: kesesuaian dengan kompetensi 

yang harus dicapai, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran BIPA, kesesuaian 

dengan kebutuhan bahan ajar, kesesuaian dengan alokasi waktu, kebenaran 

substansi materi pembelajaran, muatan budaya Jawa dalam bahan ajar, dan 

penyajian budaya Jawa secara keseluruhan (2) komponen kebahasaan antara lain 

mencakup: kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, 

pemilihan diksi dan kalimat, pemanfaatan bahasa secara efektif dan efisien (jelas 

dan singkat), kesesuaian dengan kaidah kesantunan kalimat, (3) komponen 

penyajian antara lain mencakup: urutan sajian, kesesuaian antara judul dengan 

penyajian materi, penyajian motivasi, kelengkapan materi, dan (4) komponen 

kegrafikaan antara lain mencakup: penggunaan jenis dan ukuran huruf, layout atau 

tata letak, ilustrasi, gambar, foto, dan desain tampilan. 

 
2.2.3 Budaya 

 

Teori berkaitan dengan budaya meliputi hakikat budaya dan jenis-jenis 

budaya. 
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2.2.3.1 Hakikat Budaya 

 

Kata budaya telah banyak ditafsirkan oleh banyak ahli, salah satunya 

adalah J.W.M. Bakker dalam bukunya Filsafat Kebudayaan: Sebuah Pengantar, 

mengungkapkan bahwa kebudayaan singkatnya adalah penciptaan, penertiban dan 

pengolahan nilai-nilai insani. Terlingkup di dalamnya usaha memanusiakan bahan 

alam mentah serta hasilnya. Semua bahan tersebut diidentifikasikan dan 

dikembangkan sehingga sempurna. Membudayakan alam, memanusiakan hidup, 

menyempurnakan hubungan keinsanan merupakan kesatuan tak terpisahkan. 

Kebudayaan menurut Koentjaraningrat (2008: 145) merupakan hasil 

pikiran, karya, dan hasil karya manusia yang tidak berakar pada nalurinya dan 

hanya bisa dicetuskan oleh manusia sesudah suatu proses belajar. 

Budaya setiap wilayah berbeda-beda, bahkan budaya di suatu wilayah 

belum tentu dapat dijumpai di wilayah lain. Hal tersebutlah yang menjadikan nilai 

budaya sangat agung, unik, dan berharga. Jika unsur-unsur budaya dimuatkan 

dalam bahan ajar BIPA, maka penutur asing semakin tertarik dan termotivasi 

untuk mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Hal ini dikarenakan 

budaya yang ada di Indonesia merupakan sesuatu yang baru dan unik bagi penutur 

asing. 

Selain itu, manfaat lain yang didapat adalah meningkatnya pemahaman 

penutur asing terhadap budaya Indonesia. Semakin tinggi pemahaman budaya 

Indonesia yang dimiliki oleh penutur asing, maka semakin tinggi pula toleransi 

penutur asing terhadap  budaya  dan  bahasa  Indonesia.  Jadi,  pemahaman budaya 
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yang dibangun dalam pembelajaran BIPA bermuatan budaya akan sangat 

membantu penutur asing dalam meningkatkan kompetensi berbahasa Indonesia. 

Bangsa Indonesia memiliki kebudayaan yang beraneka ragam. Budaya 

masyarakat Jawa sangat jauh berbeda dengan budaya masyarakat Sumatera, 

Kalimantan, Sulawesi, maupun Papua. Akan timbul kebingungan terhadap  

penutur asing tingkat pemula jika dalam pembelajaran BIPA menyajikan 

bermacam-macam budaya dari berbagai daerah. Alangkah baiknya jika  

pengenalan budaya Indonesia terlebih dahulu difokuskan pada satu daerah atau 

kawasan tertentu saja, kemudian meluas dan dikembangkan ke kawasan lain yang 

ada di Indonesia. 

 
2.2.3.2 Unsur-Unsur Budaya 

 

Budaya tidak selalu berkaitan dengan hal-hal berbau seni seperti tarian, 

lagu, ataupun bahasa. Menurut Bakker (1984: 58), unsur-unsur kebudayaan 

meliputi enam komponen. 

 
1. Ilmu pengetahuan 

 

Ilmu pengetahuan bertujuan untuk merumuskan fenomena-fenomena yang 

terjadi pada lingkugan alam. Ilmu pengetahuan meliputi sains atau ilmu pasti dan 

humaniora (sastra, filsafat, sejarah, kebudayaan, dan lain-lain). Ilmu pengetahuan 

menjadi budaya ketika masyarakat terus menerus mengembangkan dan 

melestarikannya. 
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2. Teknologi 

 

Teknologi bertujuan untuk memanfaatkan sumber-sumber alam sehingga 

memberikan kemudahan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya. 

3. Kesosialan 

 

Unsur kesosialan meliputi fungsi dalam institusi-institusi sebagai sebuah 

monogram masyarakat adil dan makmur. Manusia hidup berdasarkan daya kodrat 

yang harus dikembangkan menjadi pembawa nilai bagi orang lain. 

 
4. Ekonomi 

 

Ekonomi dalam kebudayaan, meliputi pola kelakuan dan lembaga- 

lembaga yang melaksanakannya dalam bidang produksi, dan konsumsi keperluan- 

keperluan hidup, serta pelayanan. 

 
5. Kesenian 

 

Kesenian, keindahan, estetika, mewujudkan nilai rasa dalam arti luas dan 

wajib diwakili dalam kebudayaan lengkap. Kesenian selalu melukiskan sebuah 

unsur atau aspek alam kodrat ditambah tanggapan atau pengolahan manusia. 

 
6. Agama 

 

Agama sebagai keyakinan hidup rohani pemeluknya, baik perseorangan 

maupun kelompok. Keyakinan dalam agama memuat iman, sikap hormat, taubat, 

syukur, yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia. 

Berbeda dengan pendapat di atas, Nurqolila (2010) membagi unsur-unsur 

budaya yang terdapat di dalam bahan ajar BIPA sebagai berikut. 
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1. Sistem Religi dan Upacara Keagamaan 

 

Unsur budaya berupa sistem religi dan upacara keagamaan dalam bahan 

ajar BIPA dapat meliputi tempat beribadah (kuil, masjid, gereja), tokoh agama 

(kiai), perlengkapan keagamaan (jilbab, salib, sajadah, beduk), kegiatan 

keagamaan (tentang salat, perayaan hari Raya Idul Fitri, upacara pernikahan 

menurut hukum Islam), dan sistem kepercayaan tentang nasib. 

 
2. Sistem dan Organisasi Kemasyarakatan 

 

Unsur budaya berupa sistem organisasi kemasyarakatan dalam bahan ajar 

BIPA dapat meliputi sistem kekerabatan (istilah-istilah yang menunjukkan 

kekerabatan dalam keluarga, keeratan kekerabatan dalam aktivitas keluarga, 

struktur keluarga), struktur sosial masyarakat Indonesia (toleransi dalam 

keterikatan struktur sosial masyarakat Indonesia dan konsep kerjasama dalam 

kehidupan sosial masyarakat Indonesia), sistem hukum, dan sistem perkawinan. 

 
3. Sistem Pengetahuan Penduduk Indonesia 

 

Unsur budaya berupa sistem pengetahuan dalam bahan meliputi 

pengetahuan tentang pembuatan jamu, pengetahuan tentang pembuatan layang- 

layang, pengetahuan tentang pakaian tradisional, pengetahuan tentang makanan 

dan minuman khas Indonesia, pengetahuan tentang perkawinan, dan 

pelangsungannya serta pengetahuan tentang musim di Indonesia. 

 
4. Perilaku Sosial Berbahasa Masyarakat Indonesia 

 

Unsur budaya berupa perilaku sosial berbahasa masyarakat Indonesia 

dalam bahan  ajar BIPA  dapat meliputi pengungkapan canda,    penyebutan gelar, 
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pertanyaan-pertanyaan pribadi, ungkapan-ungkapan khusus, dan komunikasi 

dalam keluarga. 

 
5. Sistem Kesenian Indonesia 

 

Unsur budaya kesenian Indonesia meliputi seni gerak (permainan 

tradisional, tari remo, tari topeng, kuda lumping, ludruk), seni rupa (Keraton Solo, 

Keraton Yogya, Candi Borobudur), dan seni suara (lagu-lagu dari Indonesia). 

 
6. Sistem Mata Pencaharian Penduduk Indonesia 

 

Unsur budaya sistem mata pencaharian penduduk Indonesia dalam bahan 

ajar BIPA dapat meliputi tenaga pengajar, penjual, penarik becak, tukang pijat, 

resepsionis penginapan, petani, dan perawat. 

 
7. Sistem Teknologi dan Peralatan Hidup Masyarakat Indonesia 

 

Unsur budaya sistem teknologi dan peralatan hidup masyarakat Indonesia 

dalam bahan ajar BIPA dapat meliputi  aspek  peralatan  (peralatan  rumah  

tangga, peralatan sekolah, transportasi) dan teknologi (teknologi bangunan). 

Berdasarkan penjelasan mengenai berbagai macam jenis budaya di atas, 

jenis budaya yang dimuat dalam pengembangan bahan ajar BIPA akan mengacu 

pada unsur-unsur budaya hasil analisis Nurqolila. Budaya Jawa yang dimuat juga 

akan menyesuaikan dengan silabus BIPA dan juga analisis kebutuhan 

pengembangan bahan ajar BIPA. Sementara itu, muatan budaya Jawa dapat 

disajikan di bagian wawasan atau kolom informasi mengenai budaya Jawa.  

Muatan budaya Jawa juga dapat diintegrasikan pada dialog, bacaan, ungkapan, 

dan kosakata yang terdapat dalam bahan ajar. 
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Dari berbagai pembahasan, kondisi BIPA saat ini menuntut adanya bahan 

ajar BIPA yang dapat memuat unsur-unsur budaya Jawa. Penggunaan aspek 

budaya Jawa dalam bahan ajar berarti mengangkat nilai budaya Jawa dalam 

pemahaman penutur asing. Nilai budaya ini menunjukkan identitas dan jati diri 

masyarakat Jawa. Nilai budaya yang unik dalam bahan ajar BIPA menjadi sebuah 

nilai jual dalam komunitas global. 

Manfaat jika dilihat dari sisi budaya Jawa adalah membantu dalam 

revitalisasi budaya Jawa. Kontribusi penelitian ini dapat menghidupkan kembali 

budaya Jawa yang saat ini memang harus dengan usaha dan kerja keras dalam 

melestarikannya. Revitalisasi melalui cara ini dirasa sangat komprehensif.  

Seorang ahli budaya atau masyarakat yang masih tetap melestarikan budaya Jawa 

dapat terkena imbas luar biasa dari upaya revitalisasi ini. Budaya yang ada bisa 

jadi di masa yang mendatang dapat bernilai sangat mahal dan banyak orang yang 

ingin berperan di dalamnya, karena ketertarikan orang asing terhadap  budaya 

Jawa tersebut. 

Selanjutnya, penyusunan bahan ajar BIPA berbasis budaya Jawa selain 

membantu masyarakat Jawa dalam melestarikan dan merevitalisasi budaya Jawa, 

hal ini juga sangat bermanfaat bagi penutur asing yang belajar bahasa Indonesia. 

Salah satu tujuannya adalah untuk membuat materi ajar menjadi lebih menarik. 

Jika dilihat dari sudut pandang penutur asing, mendapat bahan ajar berbasis 

budaya merupakan hal yang baru, unik, dan sesuatu yang menarik. Harapannya 

dengan keunikan dan sesuatu yang bersifat baru dalam bahan ajar BIPA,   penutur 
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asing dapat bertambah motivasinya dalam mengembangkan kemampuan 

berbahasa Indonesia. 

Pada dasarnya, pembelajaran BIPA tidak jauh berbeda dengan 

pembelajaran bahasa Inggris untuk orang Indonesia. Pembelajaran bahasa kedua 

sangat erat dengan budaya penutur. Hal ini juga diungkapkan Agnes M.Godo 

(2008:66) dalam makalahnya yang dimuat dalam jurnal internasional IJES sebagai 

berikut. “The issue is all the more relevant today as the worldwide spread of 

English as a lingua franca raises not only questions of foreign language learning 

efficiency but also the controversial problem of acquiring ways of reasoning and 

expression inherent in the target language culture”. 

Pendapat mengenai pentingnya budaya dalam komunikasi pembelajar 

bahasa kedua di masyarakat juga diungkapkan oleh Sidiropoulou (2008:  339) 

yang mengatakan bahwa “Culture and various cultural „scripts‟ have been 

theoretically linked to interpersonal variability in human communication and 

various conceptualizations for learning second language”. 

Mempelajari bahasa kedua memang tidak bisa terlepas dari unsur budaya. 

Maka dari itu, pengembangan materi budaya Jawa diarahkan untuk bekal 

pengetahuan budaya pada penutur asing agar mampu berbahasa Indonesia sesuai 

dengan situasi dan kondisi di masyarakat Jawa. Jadi, pengembangan materi ajar 

BIPA untuk penutur asing tingkat pemula ini juga memuat budaya dimensi nilai 

sosial yang sering digunakan dalam berinteraksi dengan masyarakat di Jawa. 

Interaksi tersebut misalnya interaksi yang terjadi dalam transaksi jual beli, 

menanyakan arah, menggunakan jasa transportasi, dan lain-lain. 
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2.2.4 Konsep Pengembangan Bahan Ajar BIPA Bermuatan Budaya Jawa 

bagi Penutur Asing Tingkat Pemula 

 

Bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa bertujuan untuk memudahkan 

pengajar BIPA dan penutur asing dalam mempelajari bahasa Indonesia. Buku ini 

diharapkan dapat memperkaya referensi, pengetahuan, serta keterampilan  

pengajar BIPA dan penutur asing tingkat pemula terhadap pembelajaran bahasa 

Indonesia. 

Menurut Suyitno (2007), beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

pengembangan materi pembelajaran BIPA meliputi: (1) pengembangan materi 

pembelajaran BIPA sedapat mungkin dilengkapi dengan pre-reading (khususnya 

pengenalan ucapan, intonasi, dan aksen); (2) formulasi materi pembelajaran BIPA 

harus mengacu pada (a) target tujuan dan isi pembelajaran serta cakupan perilaku 

yang spesifik,  (b) target  kompetensi  yang hendak  dikondisikan  selanjutnya, dan 

(c) bidang, minat pelajar, dan alokasi pembelajaran yang tersedia; (3) format hasil 

pengembangan materi pembelajaran BIPA, sekurang-kurangnya mengandung 

aspek-aspek berikut, yakni (a) penyajian dialog, (b) penyajian kata-kata sulit yang 

ada dalam dialog dan latihan membuat kalimat dengan kata-kata sulit tersebut, (c) 

latihan merespon pernyataan-pernyataan lepas dan pertanyaan-pertanyaan yang 

ada dalam dialog, (d) mengembangkan kreativitas dengan cara membuat 

pertanyaan atau pernyataan sesuai dengan topik yang dikehendaki dalam soal, (e) 

teks bacaan dengan kata-kata yang tingkat kesulitannya hampir sama dengan kata 

yang ada dalam dialog, (f) pertanyaan bacaan dan latihan tentang isi bacaan, (g) 
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mengubah pola kalimat dari kalimat-kalimat yang ada dalam bacaan, dan (h) 

menulis ringkasan/kesan/ kritik/tanggapan terhadap isi bacaan. 

Dari desain format yang dikembangkan oleh Suyitno di atas, peneliti 

menyimpulkan format pengembangan bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa 

bagi penutur asing tingkat pemula menjadi desain format yang lebih sederhana, 

tetapi tetap mengacu pada format materi BIPA yang dikembangkan oleh Suyitno. 

Berikut diuraikan beberapa bagian yang terdapat di dalam pengembangan bahan 

ajar BIPA bermuatan budaya Jawa yang meliputi (a) bagian awal, (b) bagian 

materi inti, (c) bagian latihan, (d) bagian materi tambahan, dan (e) bagian  

evaluasi. 

 
2.2.4.1 Bagian Halaman Awal Bahan Ajar 

 

Tampilan halaman awal bahan ajar berisi kompetensi yang harus dicapai 

dan tujuan pembelajaran BIPA. Tampilan awal juga berisi pemetaan kompetensi 

dasar pada mata pelajaran BIPA yang tertuang dalam matriks konsep 

pembelajaran, serta pengenalan ucapan, intonasi, dan aksen dalam bahasa 

Indonesia. Selain itu, tampilan awal merupakan penentu serta pembangkit minat 

penutur asing untuk mempelajari bahan ajar BIPA. Jadi, untuk menarik minat 

belajar penutur asing, pada tampilan awal disertai dengan ilustrasi yang menarik 

dan sesuai dengan isi bahan ajar. Tampilan awal materi tersebut bertujuan agar 

pembelajaran terarah dengan baik, mencapai tujuan yang diinginkan, serta 

berfungsi untuk mengantarkan penutur asing kepada materi yang akan dipelajari. 
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2.2.4.2 Bagian Materi Inti 

 

Penyajian materi disesuaikan dengan silabus, kebutuhan bahan ajar, dan 

kemampuan penutur asing tingkat pemula A1. Selain itu, pada bagian-bagian 

tertentu juga disertai dengan gambar ilustrasi yang sesuai. Pada beberapa bagian 

khusus memuat wujud dari budaya Jawa yang disajikan untuk memperkaya 

pengetahuan penutur asing berkaitan dengan budaya Jawa. Tampilan materi inti 

pada bahan ajar dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu dialog dan bacaan, 

pengayaan, dan tata bahasa. Dialog disajikan di awal materi inti. Hal tersebut 

dimaksudkan supaya penutur asing dapat mengetahui ujaran secara utuh dalam 

bahasa Indonesia. Adapun bacaan disajikan supaya penutur asing dapat terasah 

kemampuan membacanya. Dialog dan bacaan disajikan dengan menyesuaikan 

kemampuan penutur asing tingkat pemula. Dialog dan bacaan diintegrasikan 

dengan unsur budaya Jawa. Selain itu, dialog dan bacaan juga disajikan beriringan 

dengan latihan empat aspek berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan 

menulis. 

Materi berupa pengayaan memuat ungkapan-ungkapan yang digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari. Ungkapan yang disajikan menyesuaikan dengan 

tema pada masing-masing bab. Adapun materi tata bahasa disajikan dalam bentuk 

materi yang sederhana dan menyesuaikan dengan penutur asing tingkat pemula. 

Silabus BIPA yang digunakan akan mengacu pada silabus BIPA tingkat 

pemula A1. Silabus dengan kategori kecakapan berbahasa dapat dilihat pada tabel 

berikut. 
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Tabel 2.2 Silabus Kecakapan Berbahasa BIPA Tingkat Pemula A1 

 

Tema Kecakapan Berbahasa 

Membaca Menulis Menyimak Berbicara 

Perkenalan Membaca teks 

sederhana tentang 

deskripsi identitas 

seseorang, 

kemudian 

memperkenalkan- 

nya. 

Menulis kalimat 

sederhana untuk 

memperkenal- 

kan seseorang. 

Menyimak teks 

dialog singkat 

memperkenal- 

kan diri dan 

orang lain. 

Melakukan 

monolog 

memperkenalkan 

diri dan dialog 

secara 

berpasangan. 

Angka dan 

bilangan 

Membaca teks 

sederhana yang 

banyak memuat 

angka terkait 

dengan jumlah. 

Menulis kalimat 

sederhana yang 

berisi angka dan 

bilangan. 

Menyimak 

monolog dan 

dialog singkat 

yang 

mengandung 

angka dan 

bilangan. 

Menyebutkan 

angka dan 

bilangan, 

melakukan dialog 

dan tanya jawab 

tentang  angka 

dan bilangan. 

Waktu, 

hari, dan 

bulan 

Membaca teks 

sederhana yang 

banyak memuat 

informasi waktu, 

hari, dan bulan. 

Menulis kalimat 

sederhana yang 

memuat 

informasi waktu, 

hari, dan bulan. 

Menyimak teks 

wacana 

sederhana yang 

berisi jam, 

waktu, hari, 

bulan, dan 

tahun. 

Menyebutkan 

nama-nama hari 

dan bulan serta 

melakukan dialog 

singkat tentang 

waktu, hari, dan 

bulan. 

Benda- 

benda di 

sekitar 

Membaca teks 

sederhana yang 

banyak 

memuat benda-

benda di 

sekitar; tentang 

keluarga (ayah, 

ibu, adik, dan 

lain-lain.) 

Menuliskan 

nama benda 

yang 

ditampilkan 

dalam gambar. 

Menyimak 

teks dialog 

singkat dan 

wacana lisan 

sederhana 

yang berisi 

benda-benda di 

kelas dan di 

kampus. 

Menyebutkan 

benda-benda di 

dalam kelas dan 

sekolah, 

melakukan dialog 

dan tanya jawab 

terhadap benda- 

benda tersebut. 

Kegiatan 

sehari-hari 

di dalam 

rumah 

Membaca teks 

sederhana tentang 

aktivitas 

seseorang di 

dalam rumah. 

Menuliskan 

nama aktivitas 

yang 

ditampilkan 

dalam gambar. 

Menyimak teks 

dialog wacana 

lisan pendek 

terkait dengan 

kegiatan sehari- 

hari dalam 

rumah. 

Melakukan 

monolog dan 

dialog tentang 

kegiatan yang 

dilakukan di 

dalam rumah. 
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Tema Kecakapan Berbahasa 

Membaca Menulis Menyimak Berbicara 

Warna Membaca teks 

sederhana yang 

memuat kata-kata 

tentang warna. 

Menuliskan 

kalimat 

sederhana yang 

memuat warna 

benda. 

Menyimak teks 

dialog dan 

wacana lisan 

pendek yang 

berisi warna- 

warna dasar. 

Menyebutkan 

warna-warna 

benda yang ada 

di dalam kelas 

dan sekitarnya, 

melakukan tanya 

jawab 

berpasangan 

terkait dengan 

warna. 

Anggota 

tubuh dan 

ciri fisik 

seseorang 

Membaca teks 

sederhana yang 

memuat anggota 

tubuh dan ciri 

fisik seseorang. 

Menuliskan 

anggota tubuh 

dan ciri fisik 

yang terdapat 

dalam gambar. 

Menyimak 

dialog dan 

wacana lisan 

yang 

mengungkapka

n ciri-ciri fisik 

seseorang. 

Mengidentifikasi 

ciri fisik dirinya 

sendiri dan orang 

lain di kelas, 

mendiskusikan 

dengan sederhana 

ciri-ciri fisik 

orang dalam foto 

dan gambar. 

Letak dan 

Arah 

Membaca teks 

sederhana yang 

memuat informasi 

letak benda dan 

arah suatu tempat. 

Menuliskan 

kalimat yang 

menginformasi- 

kan letak benda 

dan arah tempat. 

Menyimak 

dialog dan 

wacana narasi 

sederhana yang 

menyebutkan 

letak benda dan 

arah mata angin. 

Menerangkan 

letak benda dan 

arah mata angin, 

mendiskusikan 

letak benda dan 

arah mata angin 

dalam gambar. 

Kegemaran Membaca teks 

sederhana tentang 

kegemaran 

berolahraga. 

Menulis kalimat 

mengenai 

aktivitas yang 

menjadi 

kegemaran. 

Menyimak 

dialog dan teks 

lisan yang 

mengungkapkan 

kegemaran 

seseorang. 

Mendiskusikan 

kegemaran diri 

sendiri dan 

teman-temannya 

dengan argumen 

sederhana. 

Sumber: Adopsi CEFR untuk BIPA tingkat pemula A1. 
 
 

Silabus pada tabel 2.2 merupakan silabus yang dipakai dalam  

pembelajaran BIPA tingkat pemula A1 di Indonesia. Adapun penelitian ini 

menggunakan silabus BIPA tingkat pemula A1 seperti yang dipaparkan dalam 

tabel 2.2 sebagai acuan dalam pengembangan bahan ajar BIPA bermuatan budaya 

Jawa bagi penutur asing tingkat pemula. 
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2.2.4.3 Bagian Latihan 

 

Latihan dalam bahan ajar BIPA ini diciptakan baik secara individu  

maupun kelompok. Latihan disajikan dalam bentuk masing-masing aspek 

berbahasa. Latihan yang disajikan masih berkaitan dengan dialog atau bacaan. 

Komponen latihan ini berguna untuk meningkatkan kemampuan berbahasa  

penutur asing baik secara lisan maupun tulisan. Tampilan latihan didesain tidak 

hanya untuk penutur asing, tetapi juga untuk memandu pengajar BIPA dalam 

menerapkan strategi pembelajaran yang efektif dan komunikatif. 

 
2.2.4.4 Bagian Materi Tambahan 

 

Bagian materi tambahan yang dihadirkan di dalam pengembangan bahan 

ajar BIPA ini meliputi bagian kosakata dan bagian motivasi. Kosakata yang 

disajikan merupakan kosakata yang berkaitan dengan tema pada silabus BIPA A1. 

Hal ini untuk menunjang penutur asing kaya akan kosakata serta semakin lancar 

dalam berbahasa Indonesia. Adapun kosakata yang disajikan akan merujuk pada 

silabus BIPA tingkat pemula A1 yang dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 2.3 Materi Kosakata dalam Silabus BIPA Tingkat Pemula A1 

 
No Tema Kosakata 

1 Perkenalan Nama diri, negara, pekerjaan; dari, tinggal di. 

2 Angka dan bilangan Angka, bilangan, mata uang, setengah, 

seperempat. 

3 Waktu, hari, dan bulan Pukul/jam 7, kemarin, sekarang, besok, nanti, 

tadi; nama hari, nama bulan. 

4 Benda-benda di sekitar Kata benda di sekitar kamar, kelas (meja, 

kursi, dst.); kosakata hubungan kekerabatan. 

5 Kegiatan sehari-hari di 

dalam rumah 

Tidur, duduk, pergi, pulang; makan, minum, 

mencuci, menyapu, menonton, membaca, 

menulis; telah, akan. 
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No Tema Kosakata 

6 Warna Selamat pagi, siang, sore, malam, sampai 

jumpa. 

7 Anggota tubuh dan ciri 

fisik seseorang 

Adjektiva: tinggi, besar, panjang, dan lain- 

lain; sama, lebih, paling. 

8 Letak dan arah Di atas, di bawah, di samping, di depan, 

di belakang; kiri, kanan, utara, selatan, 

barat, timur. 

9 Kegemaran Olahraga; memasak, bermain musik, 

menyanyi; kosakata makanan, minuman, 

kekerapan. 

Sumber: Adopsi CEFR untuk BIPA tingkat pemula A1. 
 

 

2.2.4.5 Bagian Evaluasi 

 

Pada akhir isi buku terdapat bagian evaluasi. Pada bagian evaluasi 

dilakukan penilaian terhadap kemampuan berbahasa Indonesia empat aspek 

berbahasa terhadap penutur asing tingkat pemula. Evaluasi dalam bahan  ajar 

BIPA yang disajikan akan merujuk pada teori Mulyati (2006) dan Awaliyah 

(2014), yakni materi evaluasi harus berkaitan dengan kegiatan sehari-hari, serta 

evaluasi harus bersifat objektif dan nonobjektif. Evaluasi objektif digunakan  

untuk mengevaluasi kemampuan tata bahasa, pemahaman makna kata dan 

penggunaannya dalam kalimat, kemampuan menerjemahkan, dan pemahaman 

bacaan. Adapun evaluasi nonobjektif digunakan untuk mengevaluasi kemampuan 

produksi penutur asing. Bentuk evaluasi nonobjektif dapat berupa tugas 

mengarang, membuat komposisi dua atau tiga paragraf dalam waktu yang 

terkontrol, membuat makalah kecil untuk diseminarkan, menyusun teks dialog 

dengan topik yang telah ditentukan, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan. 

Selain itu, atas dasar caranya, evaluasi dalam bahan ajar ini akan 

dilaksanakan  dalam  dua  cara,  yaitu  evaluasi  tulis  dan  evaluasi  secara    lisan. 
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Evaluasi tulis digunakan untuk mengevaluasi penguasaan penutur asing terhadap 

materi bahasa yang telah diajarkan, misalnya penguasaan tata bahasa, kosakata, 

pemahaman bacaan, terjemahan, dan kemampuan menulis karangan. Adapun 

evaluasi secara lisan digunakan untuk mengevaluasi kemampuan komunikasi 

penutur asing. Dalam hal ini kemampuan melafalkan kata, kemampuan 

menggunakan bahasa secara spontan, kemampuan memilih dan menggunakan 

kata-kata yang tepat, dan kelancaran dan kecermatan berbahasa. 

 
2.3 Kerangka Berpikir 

 

Meskipun belum bisa menjadi bahasa internasional, tetapi bahasa 

Indonesia saat ini mulai banyak diminati oleh bangsa lain. Terlebih bahasa 

Indonesia sudah diwacanakan sebagai bahasa resmi sebagai bahasa pengantar di 

wilayah ASEAN. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pemakai bahasa Indonesia 

dari berbagai negara di dunia meningkat. Dengan meningkatnya jumlah pemakai 

bahasa Indonesia di negara lain, tentu harus diimbangi dengan pembelajaran BIPA 

yang baik, mulai dari ketersedian bahan ajar yang komprehensif, pengajar yang 

profesional, kurikulum yang mapan, dan lain-lain. 

Kondisi yang terjadi saat ini adalah minat bangsa asing untuk mempelajari 

bahasa Indonesia sangat besar, tetapi tidak didampingi dengan bahan ajar yang 

selaras dengan keinginan bangsa asing dalam mempelajari bahasa Indonesia. Hal 

ini terkait dengan langkanya buku-buku ajar tentang pembelajaran BIPA yang 

beredar di toko buku. Penutur asing yang belajar bahasa Indonesia sejatinya ingin 

meningkatkan keterampilan berbahasa secara menyeluruh. Selain keterampilan 

berbahasa, pada umumnya bangsa asing juga ingin mengetahui kehidupan    sosial 
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dan budaya masyarakat Indonesia. Terkait hal tersebut, bahan ajar BIPA 

bermuatan budaya Jawa dipandang mampu memadukan semua  aspek 

keterampilan berbahasa yang akan ditingkatkan. Bahan ajar BIPA bermuatan 

budaya Jawa merupakan pembauran aspek keterampilan berbahasa, tata bahasa, 

dan kosakata, serta pengetahuan budaya Jawa sehingga menjadi kesatuan yang 

utuh dalam sebuah bahan ajar. 

Mengingat masih ditemukan permasalahan pada pembelajaran bahasa 

Indonesia untuk penutur asing, pengembangan bahan ajar BIPA bermuatan  

budaya Jawa diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi  permasalahan 

yang ada. Dengan karakteristik muatan budaya Jawa di dalam bahan ajar bahasa 

Indonesia yang mengedepankan empat aspek berbahasa serta pengetahuan sosial 

dan budaya masyarakat Jawa, harapannya pengembangan bahan ajar ini dapat 

membantu meningkatkan kemampuan komunikatif penutur asing dalam berbahasa 

Indonesia. 

Pengembangan bahan ajar dimulai dengan melakukan analisis bahan ajar 

yang telah ada, teori, dan kebutuhan bahan ajar menurut persepsi pengajar BIPA 

dan penutur asing. Berdasarkan analisis tersebut, kemudian disusun bahan ajar 

BIPA bermuatan budaya Jawa bagi penutur asing tingkat pemula. Bahan ajar 

disusun dalam bentuk buku cetak dan disertai dengan bahan ajar pendukung 

berupa CD audio. Bahan ajar pendukung berupa CD audio memuat pemodelan 

materi menyimak untuk penutur asing tingkat pemula. Sesuai dengan teori 

penyusunan pengembangan bahan ajar, buku BIPA ini akan mempertimbangkan 

empat  aspek  utama  dalam  pengembangan  bahan  ajar  yang meliputi:  (a) aspek 
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isi/materi, (b) aspek penyajian, (c) aspek bahasa dan keterbacaan, serta (d) aspek 

kegrafikaan. 

Selain itu, untuk menguji kelayakan, maka dilakukan penilaian bahan ajar 

oleh ahli BIPA. Hasil penilaian dan saran perbaikan yang diperoleh digunakan 

untuk memperbaiki bahan ajar agar lebih efektif dan tepat guna. Setelah dilakukan 

perbaikan, bahan ajar BIPA layak digunakan dan dapat mendukung kegiatan 

pembelajarn BIPA tingkat pemula. 

Berikut disajikan kerangka berpikir pengembangan bahan ajar BIPA 

bermuatan budaya Jawa bagi penutur asing tingkat pemula. 

 
 

Bagan 2.1 Alur Kerangka Berpikir Pengembangan Bahan Ajar BIPA 

Buku teks dan CD 

Audio 

Analisis bahan ajar Analisis teori Analisis kebutuhan 

Pengembangan 

Bahan Ajar BIPA 

Berdasarkan empat kriteria penilaian bahan ajar 

Bahasa dan 

keterbacaan 

Materi Penyajian Grafika 

Penilaian dan Perbaikan Bahan Ajar 

Bahan Ajar BIPA Bermuatan Budaya Jawa bagi 

Penutur Asing Tingkat Pemula 
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2.4 Spesifikasi Produk 

 

Buku pengembangan bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa bagi 

penutur asing tingkat pemula disusun berdasarkan format pengembangan bahan 

ajar BIPA yang dikemukakan oleh Suyitno. Selain itu, mengembangkan bahan  

ajar BIPA juga mengacu pada silabus BIPA dan analisis kebutuhan.  Adapun 

uraian konsep buku dijabarkan sebagai berikut. 

 
2.4.1 Bentuk Buku 

 

Buku pengembangan bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa bagi 

penutur asing tingkat pemula disusun sesuai dengan karakteristik penutur asing 

tingkat pemula yang masih sangat minim pengetahuan tentang bahasa Indonesia. 

Buku disertai dengan tampilan ilustrasi dengan teks serta komposisi gambar yang 

variatif. Ukuran buku, jenis huruf, dan ukuran huruf (pada teks isi, judul maupun 

subjudul) pada buku disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pengajar BIPA 

dan penutur asing. 

 
2.4.2 Desain Isi 

 

Desain isi terdiri atas tiga bagian yaitu: bagian awal, bagian isi/materi, dan 

bagian akhir. Berikut penjelasan desain isi tersebut. 

(1) Bagian Awal 

 

Pada bagian awal terdapat halaman judul utama, halaman hak cipta, 

halaman prakata, petunjuk penggunaan, dan halaman daftar isi, serta pengenalan 

ucapan, intonasi, dan aksen. Halaman judul memuat judul, nama penulis buku, 

serta ilustrasi.  Halaman  hak  cipta memuat  identitas  buku  yang meliputi   judul, 
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penulis, editor, ilustrator, hingga tahun pembuatan. Halaman prakata merupakan 

ucapan terima kasih dan penjelasan secara umum tentang buku BIPA bermuatan 

budaya Jawa bagi penutur asing tingkat pemula. Petunjuk penggunaan berguna 

untuk membantu pembaca dalam memanfaatkan buku tersebut secara optimal. 

Halaman daftar isi berguna untuk mempermudah pembaca mengetahui bagian 

keseluruhan isi buku. Selain itu, di halaman awal buku juga berisi pengenalan 

ucapan, intonasi, dan aksen dalam bahasa Indonesia. 

(2) Bagian Isi 

 

Pada bagian isi terdapat judul bab dan isi bab yang berjumlah sembilan  

bab sesuai dengan silabus BIPA tingkat pemula A1. Bagian judul bab memuat 

judul bab dan ilustrasi gambar yang mewakili isi bab. Bagian isi bab juga berisi 

materi yang dikembangkan melalui topik dan konteks budaya Jawa. Bagian isi 

juga akan dilengkapi dengan gambar ilustrasi agar tercipta pembelajaran yang 

menyenangkan sehingga penutur asing semangat untuk membaca. Selain itu, di 

bagian isi juga akan memuat kosakata tambahan yang sesuai bab, serta motivasi 

berbahasa sebagai materi tambahan. 

(3) Bagian Akhir 

 

Bagian akhir berisi evaluasi akhir, kosakata tambahan, daftar pustaka, serta 

identitas penyusun buku. Evalusi di bagian akhir disajikan sebagai upaya untuk 

menguji kompetensi penutur asing dalam menguasai bahasa Indonesia yang telah 

dipelajari. Kosakata tambahan di bagian akhir bertujuan untuk menjadikan  

penutur asing semakin kaya akan perbendaharaan kata, dan akan berimbas pada 

bertambah lancarnya penutur asing dalam berbahasa  Indonesia.  Bentuk   evaluasi 
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akhir dan kosakata tambahan menyesuaikan dengan analisis kebutuhan bahan ajar 

BIPA. Daftar pustaka memuat referensi yang yang digunakan dalam penyusunan 

buku. Adapun identitas penulis berisi biografi singkat penulis. 

Struktur desain isi pengembangan bahan ajar BIPA bermuatan  budaya 

Jawa dijelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut. 

 

Tabel 2.4 Struktur Isi Buku Pengembangan Bahan Ajar BIPA 

 

Konsep Bagian Buku 

Desain buku 
pengembangan bahan 

ajar BIPA bermuatan 

budaya Jawa bagi 

penutur asing tingkat 

pemula 

1) Bagian Awal 
a) Halaman judul utama 

b) Halaman hak cipta 

c) Halaman prakata 

d) Petunjuk penggunaan 

e) Daftar isi 

f) Pengenalan ucapan, intonasi, dan aksen 

2) Bagian Isi/materi 
a) Menampilkan judul bab daan gambar ilustrasi 

b) Materi inti yang disertai dengan latihan 

c) Materi tambahan 

3) Bagian Akhir 
a) Evaluasi akhir 

b) Kosakata tambahan 

c) Daftar pustaka 

d) Identitas penulis 



 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

 

Penelitian ini mengacu pada desain penelitian dan pengembangan 

(Research and Development) Borg dan Gall yang sudah dimodifikasi oleh 

Sugiyono (2010). Metode penelitian ini merupakan metode penelitian yang 

digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk 

tersebut dengan urutan langkah, yaitu: (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan 

data, (3) desain produk, (4) validasi desain, (5) revisi desain, (6) uji coba   produk, 

(7) revisi produk, (8) uji coba pemakaian, (9) revisi produk, dan (10) produksi 

massal. 

Selaras dengan proses pengembangan bahan ajar, dilakukan penyesuaian 

dengan membatasi penelitian sampai pada lima tahap, yaitu pada tahap 

revisi/perbaikan desain setelah validasi desain oleh ahli. Penelitian hanya 

dilakukan dalam skala terbatas, baik angket kebutuhan maupun uji validasinya 

sehingga peneliti melakukan pereduksian tanpa bermaksud untuk mengurangi 

kualitas Research and Development (R&D). Ruang lingkup penelitian ini adalah 

pengembangan bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa bagi penutur asing 

tingkat pemula. Adapun lima tahapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 
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1) Langkah  1,  survei  pendahuluan  untuk  merumuskan  potensi  dan    masalah. 

 

Tahapan ini meliputi kegiatan mencari sumber pustaka dan hasil penelitian 

yang relevan serta melakukan kajian literator. 

2) Langkah 2, awal pengembangan prototipe sebelum mengembangkan desain 

bahan ajar meliputi kegiatan: (a) menganalisis kebutuhan penutur asing dan 

pengajar BIPA terhadap pengembangan bahan ajar BIPA bermuatan budaya 

Jawa bagi penutur asing tingkat pemula melalui angket, dan (b) menyusun 

rancangan materi. 

3) Langkah 3, desain produk, yaitu kegiatan merancang bahan ajar BIPA 

bermuatan budaya Jawa bagi penutur asing tingkat pemula yang meliputi 

kegiatan (a) menyusun rancangan topik, (b) menyusun teks buku, (c) 

penyesuaian konten buku dengan kebutuhan penutur asing dan pengajar BIPA, 

dan (d) finalisasi draf buku. 

4) Langkah 4, validasi produk, merupakan pengkajian kualitas produk yang sudah 

dirancang yang meliputi kegiatan penilaian oleh ahli untuk menilai prototipe 

bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa bagi penutur asing tingkat pemula. 

5) Langkah 5, revisi dan perbaikan produk, merupakan proses mengoreksi  

kembali dan memperbaiki kesalahan-kesalahan setelah melakukan validasi 

produk. 

Setelah tahap kelima selesai, dilakukan deskripsi hasil penelitian untuk 

mendeskripsikan bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa bagi penutur asing 

tingkat pemula yang dikembangkan peneliti. Rancangan penelitian tersebut 

divisualisasikan pada bagan 3.1 di bawah ini. 
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TAHAP I 

Survei Pendahuluan 
Mencari sumber pustaka dan hasil 

penelitian yang relevan. 

Melakukan kajian literator. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Bagan 3.1 Tahapan Penelitian Pengembangan Bahan Ajar BIPA 

 

 

3.2 Sumber Data Penelitian 

 

Penelitian ini memilah dua kategori sumber data penelitian. Kategori 

pertama merupakan sumber data analisis kebutuhan terhadap pengembangan 

bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa bagi penutur asing tingkat pemula. 

Kategori kedua merupakan sumber data validasi produk untuk menilai prototipe 

bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa bagi penutur asing tingkat pemula. 

 
3.2.1 Sumber Data Analisis Kebutuhan 

 

Sumber data analisis kebutuhan dalam penelitian ini terdiri atas dua sumber 

data, yaitu penutur asing dan pengajar BIPA. Pemilihan sumber data penelitian ini 

TAHAP II 

Awal pengembangan prototipe 
Menganalisis kebutuhan bahan ajar BIPA. 

Menyusun rancangan materi. 

TAHAP IV 

Validasi Produk 

Penilaian prototipe oleh ahli yang 

berpengalaman. 

TAHAP III 

Desain Produk 
Merancang dan menyusun bahan ajar BIPA 

bermuatan budaya Jawa bagi penutur asing 

tingkat pemula. 

TAHAP V 

Revisi dan Perbaikan Produk 
Proses memperbaiki kesalahan-kesalahan berdasarkan hasil uji produk. 

Deskripsi hasil penelitian 

Mendeskripsikan proses pengembangan bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa bagi penutur 

asing tingkat pemula 
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dilakukan atas pertimbangan sasaran pengguna bahan ajar BIPA bermuatan 

budaya Jawa yang dikembangkan. 

 
3.2.1.1 Penutur Asing 

 

Penutur asing yang menjadi sumber data dalam rangka memperoleh data 

tentang kebutuhan bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa adalah penutur asing 

yang pernah belajar bahasa Indonesia sebagai bahasa asing pada tingkat pemula. 

Penutur asing tersebut tinggal atau melakukan aktivitasnya di Jawa, dengan total 

penutur asing yang dijadikan sumber data penelitian berjumlah 10 orang. Alasan 

pemilihan penutur asing di wilayah Jawa ini adalah menyesuaikan dengan muatan 

yang dikembangkan di dalam bahan ajar. 

 
3.2.1.2 Pengajar BIPA 

 

Pengajar BIPA yang menjadi sumber data penelitian dalam penelitian ini 

adalah pengajar BIPA program Darmasiswa dan program BIPA mahasiswa asing 

Semesta di Universitas Negeri Semarang yang berjumlah tiga orang. Ketiga 

pengajar BIPA tersebut merupakan pengajar BIPA yang akan menjadi sasaran 

penelitian. 

Selanjutnya, data penelitian tersebut dijadikan dasar untuk menganalisis 

kebutuhan penutur asing dan pengajar BIPA, serta pengembangan bahan  ajar 

BIPA bermuatan budaya Jawa bagi penutur asing tingkat pemula. 
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3.2.2 Sumber Data Validasi Produk 

 

Sumber data validasi produk dari pengembangan bahan ajar BIPA 

bermuatan budaya Jawa bagi penutur asing tingkat pemula terdiri atas pengajar 

BIPA dan pakar yaitu dosen ahli. 

 
3.2.2.1 Dosen Ahli 

 

Dosen ahli yang bertindak sebagai validator produk bahan ajar berupa  

buku BIPA yang dikembangkan dalam penelitian ini terdiri atas dua dosen ahli, 

yaitu satu orang dosen ahli dalam bidang pembelajaran BIPA dan satu orang 

dosen ahli dalam bidang pengembangan bahan ajar BIPA. Dua dosen tersebut 

yaitu Dr. Abdurrachman Faridi, M.Pd dan Yusro Edi Nugroho,  S.S., M.Hum 

yang. Keduanya merupakan dosen pengajar BIPA di Universitas Negeri 

Semarang. 

 
3.2.2.2 Pengajar BIPA 

 

Validasi produk membutuhkan saran dan penilaian dari pengajar BIPA 

yang menjadi sumber data analisis kebutuhan pada tahapan sebelumnya. Prototipe 

bahan ajar yang menjadi luaran hasil penelitian ini divalidasi oleh tiga orang 

pengajar BIPA dari Universitas Negeri Semarang yang menjadi sumber data 

penelitian. 

 
3.3 Variabel Penelitian 

 

Variabel merupakan objek penelitian atau hal yang menjadi titik perhatian 

atau fokus suatu penelitian (Arikunto 2006:75). Variabel dalam penelitian ini 

adalah variabel bebas dan variabel terikat. Variabel terikat dalam penelitian ini 
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adalah bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa bagi penutur asing tingkat 

pemula. Selanjutnya variabel bebasnya adalah respon dan sikap terhadap bahan 

ajar BIPA bermuatan budaya Jawa bagi penutur asing tingkat pemula. 

 
3.4 Instrumen Penelitian 

 

Penelitian pengembangan bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa bagi 

penutur asing tingkat pemula membutuhkan dua data yang berbeda, yaitu: (1) 

data kebutuhan bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa bagi penutur asing 

tingkat pemula, dan (2) data hasil uji prototipe bahan ajar yang dihasilkan dari 

penelitian ini. 

Data kebutuhan bahan ajar BIPA dikumpulkan menggunakan angket 

kebutuhan. Angket kebutuhan ditujukan kepada pengajar BIPA dan penutur 

asing. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui berbagai hal yang telah  

dilakukan dan dibutuhkan oleh pengajar BIPA dan penutur asing dalam proses 

pembelajaran BIPA. Pengumpulan data dilakukan pada pengajar BIPA dan 

penutur asing di wilayah Semarang. 

Instrumen untuk pengumpulan data yang kedua yaitu uji validasi 

prototipe bahan ajar BIPA berupa lembar evaluasi bahan ajar BIPA. Instrumen 

difokuskan untuk mengevaluasi prototipe bahan ajar serta relevansinya untuk 

menunjang pembelajaran. Hasil penilaian dari dosen ahli selanjutnya digunakan 

sebagai acuan perbaikan prototipe bahan ajar yang dihasilkan. Gambaran umum 

instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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Tabel 3.1 Gambaran Umum Instrumen Penelitian 

 

No Data Sumber Data Instrumen 

1 Kebutuhan bahan ajar BIPA bermuatan 

budaya Jawa bagi penutur asing 

tingkat pemula. 

Penutur asing 

dan pengajar 

BIPA 

Angket 

kebutuhan 

2 Validasi prototipe bahan ajar BIPA 

bermuatan budaya Jawa bagi penutur asing 

tingkat pemula 

Pengajar BIPA 

dan Dosen ahli 

Angket uji 

validasi 

prototipe 
 
 

3.4.1 Instrumen Kebutuhan Pengembangan Bahan Ajar BIPA Bermuatan 

Budaya Jawa bagi Penutur Asing Tingkat Pemula 

 

Instrumen yang digunakan untuk menganalisis kebutuhan bahan ajar  

terdiri atas angket dan daftar pedoman pertanyaan untuk wawancara. Angket 

digunakan untuk memeroleh informasi dari responden secara tertulis, sedangkan 

pedoman pertanyaan untuk wawancara digunakan untuk mengklarifikasi 

keabsahan data pada angket. Kedua intrumen tersebut digunakan untuk  

memeroleh data awal sebagai dasar pengembangan bahan ajar BIPA. Instrumen 

kebutuhan pengembangan bahan ajar BIPA ini dibedakan menjadi dua, yaitu 

intrumen untuk pengajar BIPA dan penutur asing. 

 

3.4.1.1 Instrumen Kebutuhan Pengembangan Bahan Ajar BIPA Bermuatan 

Budaya Jawa bagi Penutur Asing Tingkat Pemula Menurut Persepsi 

Penutur Asing 

 

Instrumen kebutuhan bahan ajar BIPA bagi penutur asing terdiri atas 

angket dan pedoman wawancara. Kedua instrumen tersebut digunakan untuk 

memeroleh data sebagai acuan pengembangan bahan ajar BIPA. Instrumen untuk 

penutur asing dikembangkan berdasarkan dua aspek, yaitu (1) kebutuhan bahan 

ajar BIPA, dan (2) harapan penutur asing terhadap pengembangan bahan ajar 
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BIPA. Tabel 3.2 berikut memaparkan gambaran umum instrumen kebutuhan 

bahan ajar menurut persepsi penutur asing. 

Tabel 3.2 Indikator Instrumen Kebutuhan Pengembangan Bahan Ajar BIPA 

Menurut Persepsi Penutur Asing 

No Aspek Indikator No. Instrumen 

1 Kebutuhan 

penutur asing 

terhadap 

bahan ajar 

BIPA 

Isi/ Materi 
1.  Contoh topik budaya Jawa 

 

1,2,3,4,5,6,7 

Penyajian 
1. Penyajian budaya Jawa 

2. Penyajian materi inti 

3. Penyajian materi tambahan 

4. Penyajian motivasi 

5. Judul bahan ajar 

6. Bentuk latihan 

7. Bentuk evaluasi 

 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Bahasa dan Keterbacaan 
1. Ragam bahasa yang digunakan 

2. Penggunaan kata/diksi 

3. Penggunaan kata sapaan 

 

15 

16 

17 

Grafika 
1. Tampilan buku 

2. Warna gambar ilustrasi 

3. Ukuran bahan ajar 

4. Jenis dan ukuran huruf 

 

18 

19 

20 

21,22 

2 Harapan 

terhadap 

bahan ajar 

BIPA 

Harapan terhadap bahan ajar BIPA 

bermuatan budaya Jawa bagi penutur 

asing tingat pemula 

23 

 

 

3.4.1.2 Instrumen Kebutuhan Pengembangan Bahan Ajar BIPA Bermuatan 

Budaya Jawa bagi Penutur Asing Tingkat Pemula Menurut Persepsi 

Pengajar BIPA 

 

Sebagaimana dilakukan pada penutur asing, angket kebutuhan juga 

digunakan untuk menghimpun data pengembangan bahan ajar BIPA bermuatan 

budaya Jawa menurut persepsi pengajar BIPA. Instrumen kebutuhan bahan ajar 

untuk  pengajar  BIPA  terdiri  atas  angket  dan  pedoman  wawancara. Instrumen 
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dikembangkan berdasarkan empat aspek, yaitu: (1) karakteristik penutur asing, (2) 

kurikulum, (3) kebutuhan bahan ajar BIPA, dan (4) harapan pengajar BIPA 

terhadap bahan ajar BIPA. Keempat aspek tersebut dijabarkan dalam beberapa 

indikator sebagaimana penjelasan dalam tabel 3.3 berikut. 

Tabel 3.3 Indikator Instrumen Kebutuhan Pengembangan Bahan Ajar BIPA 

Menurut Persepsi Pengajar BIPA 
 

No Aspek Indikator No. Instrumen 

1 Karakteristik 

penutur asing 

Pengetahuan awal materi 

pembelajaran BIPA 

1,2 

2 Kurikulum 

pembelajaran 

Kompetensi pembelajaran BIPA 3 

3 Kebutuhan 

penutur asing 

terhadap 

bahan ajar 

BIPA 

Isi/ Materi 
Contoh topik budaya Jawa 

 

4,5,6,7,8,9,10 

Penyajian 
1. Penyajian budaya Jawa 

2. Penyajian materi inti 

3. Penyajian materi tambahan 

4. Penyajian motivasi 

5. Judul bahan ajar 

6. Bentuk latihan 

7. Bentuk evaluasi 

 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Bahasa dan Keterbacaan 
1. Ragam bahasa yang digunakan 

2. Penggunaan kata/diksi 

3. Penggunaan kata sapaan 

 

18 

19 

20 

Grafika 
1. Tampilan buku 

2. Warna gambar ilustrasi 

3. Ukuran bahan ajar 

4. Jenis dan ukuran huruf 

 

21 

22 

23 

24,25 

4 Harapan 

terhadap 

bahan ajar 

BIPA 

Harapan terhadap bahan ajar BIPA 

bermuatan budaya Jawa bagi 

penutur asing tingat pemula 

26 
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3.4.2 Instrumen Validasi Prototipe Bahan Ajar BIPA Bermuatan Budaya 

Jawa bagi Penutur Asing Tingkat Pemula 

 

Instrumen validasi prototipe bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa 

dikembangkan berdasarkan format instrumen evaluasi bahan ajar (Depdiknas 

2008). Terdapat empat aspek dalam instrumen ini yang meliputi (1) aspek 

perwajahan dan kegrafikaan bahan ajar BIPA, (2) aspek isi/materi bahan ajar 

BIPA, (3) aspek penyajian materi bahan ajar BIPA, dan (4) aspek kebahasaan 

bahan ajar BIPA. Gambaran mengenai lembar pedoman validasi penelitian ini 

dapat dilihat pada table 3.4 berikut. 

Tabel 3.4 Indikator Validasi Prototipe Bahan Ajar BIPA 

 

No Aspek Indikator No. Instrumen 

1 Perwajahan 

dan 

kegrafikaan 

Komposisi warna 1 

Tampilan gambar sampul 2 

Tulisan pada sampul 3 

Penggunaan font; jenis dan ukuran 4,5 

Layout atau tata letak 6 

Ilustrasi, gambar, foto 7 

2 Isi/ Materi Kesesuaian dengan silabus BIPA A1 8,9 

Kesesuaian dengan kebutuhan penutur asing 10 

Kesesuaian dengan waktu yang ditetapkan 11 

Kebenaran substansi materi pembelajaran 12 

Muatan budaya 13,14 

3 Penyajian 

materi 

Urutan sajian 15,16,17 

Pemberian motivasi, daya tarik 18,19 

Kelengkapan informasi 20 

4 Kebahasaan Kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia 

yang baik dan benar 

21 

Keterbacaan 22 

Bahasa jelas dan mudah dipahami 23 

Pemanfaan bahasa secara efektif dan efisien 

(jelas dan singkat) 

24 

Kaidah kesantunan berbahasa 25 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 

Untuk menjaring data, digunakan beberapa teknik pengumpulan data  

mulai dari observasi, wawancara, hingga angket. Observasi dilakukan dengan 

mengamati bahan ajar yang telah ada. Sementara itu, wawancara digunakan untuk 

menunjang angket kebutuhan serta respon pengajar BIPA maupun penutur asing 

berkaitan dengan pengembangan bahan ajar yang dilakukan. Selain itu,  

wawancara juga dilakukan untuk menganalisis kebutuhan bahan ajar secara 

mendalam. 

Teknik pengumpulan data ketiga adalah menggunakan angket. Terdapat 

dua jenis angket dalam penelitian ini, yaitu angket analisis kebutuhan dan angket 

uji prototipe. Bentuk pertanyaan angket analisis kebutuhan yang ditujukan kepada 

penutur asing dan pengajar BIPA adalah pertanyaan terbuka dengan bantuan 

beberapa pilihan jawaban. Angket juga digunakan pada tahap validasi. 

 
3.6 Teknik Analisis Data 

 

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu: (1) data analisis kebutuhan bahan ajar BIPA bermuatan 

budaya Jawa yang didapatkan melalui angket dari pengajar BIPA dan penutur 

asing tingkat pemula, dan (2) data dari penilaian ahli terhadap bahan ajar BIPA 

bermuatan budaya Jawa. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif. Statistik 

deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul apa adanya dari 

sampel   (Sugiyono   2010:208).   Data   kualitatif   diperoleh   dari   angket   yang 



69 
 

 

 

 

 

 

dikumpulkan, kemudian dikelompokkan berdasarkan variabel dan  jenis 

responden. Selanjutnya, melakukan tabulasi data dan melakukan perhitungan 

untuk mengambil simpulan. Sesudah itu, dilakukan penarikan simpulan dari 

paparan data yang berupa hasil temuan yang menonjol serta koreksi ahli sehingga 

mampu memenuhi tujuan penelitian. 

 
3.7 Perencanaan Bahan Ajar BIPA bermuatan budaya Jawa bagi Penutur 

Asing Tingkat Pemula 

Pengembangan bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa ini memiliki visi 

yang ditujukan bagi pengajar BIPA dan penutur asing tingkat pemula. Visi 

tersebut yaitu mengembangkan bahan ajar yang disesuaikan dengan konteks 

budaya Indonesia berupa budaya Jawa sehingga dapat membantu pengajar dalam 

memberikan alternatif bahan ajar sekaligus meningkatkan minat penutur asing 

tingkat pemula dalam mempelajari empat aspek kemahiran berbahasa Indonesia. 

Rancangan profil bahan ajar ini berupa bahan ajar prosedural yang berisi 

materi komprehensif keterampilan berbahasa Indonesia bagi penutur asing tingkat 

pemula. Sisi pembeda sekaligus menjadi nilai keunggulan bahan ajar ini 

dibandingkan dengan bahan ajar yang sudah ada selama ini terletak pada 

penyajian isi/materi yang mengutamakan prinsip muatan budaya Jawa. 

Perencanaan Bahan Ajar BIPA bermuatan budaya Jawa bagi penutur asing 

tingkat pemula meliputi konsep dan rancangan (desain). Berikut penjelasan 

mengenai konsep dan rancangan bahan ajar BIPA. 
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3.7.1 Konsep 

 

Bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa berbentuk buku dikembangkan 

untuk memenuhi kebutuhan terhadap pengembangan sumber belajar penutur 

asing. Selain muatan penyajian serta muatan materi yang berbeda dengan bahan 

ajar yang sudah ada, bahan ajar ini dilengkapi dengan nilai-nilai budaya Jawa. 

Meskipun tujuan utama dari bahan ajar adalah mengembangkan keterampilan 

berbahasa Indonesia penutur asing tingkat pemula, tetapi materi tentang wawasan 

sosial budaya tidak diabaikan. Hal ini terimplisit dalam nilai-nilai budaya Jawa 

yang disajikan. 

Materi dalam bahan ajar ini disajikan dengan menyesuaikan urutan 

kompetensi yang harus dicapai penutur asing. Setiap bab dalam bahan ajar 

merupakan kombinasi dari kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan budaya. 

 
3.7.2 Rancangan/Desain 

 

Setelah konsep bahan ajar disusun, langkah selanjutnya adalah membuat 

rancangan bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa. Rancangan bahan ajar dibuat 

dalam bentuk buku yang berisi serangkaian materi dan latihan. Materi disusun 

berdasarkan tahapan pembelajaran dengan menyesuaikan kompetensi dasar yang 

harus dikuasai oleh penutur asing. Adapun rancangan pengembangan bahan ajar 

BIPA bermuatan budaya Jawa bagi penutur asing tingkat pemula akan 

memperhatikan empat komponen pengembangan yang terdiri atas (a) aspek 

materi/isi, (b) aspek penyajian, (c) aspek bahasa dan keterbacaan, dan (d) aspek 

grafika.  Berikut  diuraikan  beberapa  tampilan  bagian  yang  terdapat  di    dalam 
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keempat aspek tersebut meliputi: (a) tampilan awal, (b) tampilan materi (c) 

tampilan latihan, (d) tampilan materi tambahan, dan (e) evaluasi. 

 
3.7.2.1 Tampilan Awal Bahan Ajar 

 

Tampilan halaman awal bahan ajar berisi tema sesuai dengan kompetensi 

pembelajaran BIPA tingkat pemula. Tampilan awal tersebut bertujuan agar 

pembelajaran terarah dengan baik serta mencapai tujuan yang diinginkan. Selain 

itu, tampilan awal merupakan penentu serta pembangkit minat penutur  asing 

untuk mempelajari bahan ajar. Jadi, untuk menarik minat belajar penutur asing 

pada tampilan awal disertai dengan ilustrasi yang menarik dan sesuai dengan isi 

bahan ajar. Tampilan awal ini bertujuan untuk mengantarkan penutur asing 

tentang materi yang akan dipelajari. 

 
3.7.2.2 Tampilan Materi Inti 

 

Penyajian materi disesuaikan dengan tingkat kemampuan penutur asing 

terhadap bahasa Indonesia. Selain jabaran materi yang telah disesuaikan dengan 

silabus BIPA tingkat pemula A1, pada bagian-bagian tertentu juga disertai dengan 

gambar ilustrasi yang sesuai. Pada beberapa bagian khusus memuat wujud dari 

budaya Jawa yang disajikan untuk memperkaya pengetahuan penutur asing 

berkaitan dengan kebudayaan yang ada di Jawa. 

 
3.7.2.3 Tampilan Latihan 

 

Bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa ini dikembangkan untuk 

meningkatkan kompetensi penutur asing pada empat aspek berbahasa Indonesia, 

yakni  mendengarkan,  berbicara,  membaca,  dan  menulis.  Selain  itu, bahan ajar 
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juga akan menyajikan bentuk latihan untuk materi tata bahasa. Sistem latihan 

didesain sedemikian rupa untuk mempermudah penutur asing dalam mencapai 

kompetensi pembelajaran BIPA. Latihan yang disajikan berhubungan dengan 

dialog dan bacaan. 

Pada dasarnya, komponen latihan ini berguna untuk meningkatkan 

kemampuan berbahasa penutur asing baik secara lisan maupun tulisan. Tampilan 

latihan didesain tidak hanya untuk penutur asing, tetapi juga untuk memandu 

pengajar BIPA menerapkan strategi pembelajaran yang efektif dan komunikatif. 

 
3.7.2.4 Tampilan Materi Tambahan 

 

Materi tambahan berisi kumpulan kosakata, motivasi, dan wawasan 

budaya. Kumpulan kosakata sesuai dengan tema pada setiap bab. Selain  itu, 

materi tambahan juga memuat motivasi tentang belajar bahasa Indonesia bagi 

penutur asing. Bentuk motivasi menyesuaikan dengan analisis kebutuhan bahan 

ajar dari penutur asing dan pengajar BIPA. 

 
3.7.2.5 Tampilan Evaluasi 

 

Penyusunan evaluasi dalam bahan ajar BIPA ini lebih menekankan aspek 

keterampilan dan pengetahuan. Bentuk evaluasi dalam bahan ajar ini berupa 

evaluasi objektif dan nonobjektif. 



 

 

 

BAB IV 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 
4.1 Hasil Penelitian 

 

Hasil penelitian yang dipaparkan pada bab ini meliputi tiga hal, yaitu: (1) 

karakteristik bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa bagi penutur asing tingkat 

pemula, (2) pengembangan prototipe bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa bagi 

penutur asing tingkat pemula, dan (3) hasil penilaian ahli dan perbaikan prototipe 

bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa bagi penutur asing tingkat pemula. 

 

4.1.1 Karakteristik Bahan Ajar BIPA Bermuatan Budaya Jawa bagi 

Penutur Asing Tingkat Pemula 

Analisis kebutuhan bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa dilakukan 

melalui angket. Angket diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu angket 

kebutuhan pengembangan bahan ajar BIPA menurut persepsi penutur asing dan 

angket kebutuhan bahan ajar BIPA menurut persepsi pengajar BIPA. Hasil analisis 

kebutuhan pada penutur asing dan pengajar BIPA kemudian dirumuskan menjadi 

karakteristik pengembangan bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa bagi penutur 

asing tingkat pemula. 

 
4.1.1.1 Analisis Kebutuhan Pengembangan Bahan Ajar BIPA Bermuatan 

Budaya Jawa Menurut Persepsi Penutur Asing 

Analisis kebutuhan pengembangan bahan ajar merupakan langkah awal 

memahami kebutuhan penutur asing terhadap bahan ajar. Hasil analisis kebutuhan 
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tersebut digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan bahan ajar BIPA 

bermuatan budaya Jawa. 

Analisis kebutuhan pengembangan bahan ajar BIPA bermuatan budaya 

Jawa menurut persepsi penutur asing terdiri atas dua aspek. Kedua aspek tersebut 

yaitu (1) kebutuhan terhadap bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa, dan (2) 

harapan terhadap bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa. Kedua aspek tersebut 

dijabarkan sebagai berikut. 

 
4.1.1.1.1 Kebutuhan terhadap Bahan Ajar BIPA Bermuatan Budaya Jawa 

bagi Penutur Asing Tingkat Pemula Menurut Persepsi Penutur 

Asing 

Aspek kebutuhan terhadap bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa 

menurut persepsi penutur asing meliputi gambaran profil bahan ajar BIPA yang 

dibutuhkan. Gambaran profil bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa tersebut 

dijabarkan dalam empat poin penting. Empat poin penting tersebut adalah (1) 

isi/materi, (2) kebahasaan, (3) penyajian, dan (4) kegrafikaan. Empat aspek tersebut 

dipaparkan sebagai berikut. 

 

1) Materi Bahan Ajar BIPA yang Dibutuhkan Menurut Persepsi Penutur 

Asing 

Aspek isi/materi memuat analisis topik-topik budaya Jawa yang dimuat 

dalam bahan ajar. Terdapat tujuh indikator dalam aspek ini, yaitu: (1) contoh 

budaya Jawa tentang religi yang menarik untuk dimuat dalam buku BIPA, (2) 

contoh budaya Jawa tentang organisasi kemasyarakatan yang menarik untuk dimuat 

dalam buku BIPA, (3) contoh budaya Jawa tentang pengetahuan yang menarik 
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untuk dimuat dalam buku BIPA, (4) contoh budaya Jawa tentang komunikasi 

berbahasa Indonesia yang menarik untuk dimuat dalam buku BIPA, (5) contoh 

budaya Jawa tentang kesenian yang menarik untuk dimuat dalam buku BIPA, (6) 

contoh budaya Jawa tentang pekerjaan yang menarik untuk dimuat dalam buku 

BIPA, dan (7) contoh budaya Jawa tentang teknologi dan benda-benda yang 

menarik untuk dimuat dalam buku BIPA. Bentuk angket adalah pilihan jawaban 

terbuka disertai dengan alasan. Jadi, dalam pengisian angket penutur asing 

diperbolehkan memilih lebih dari satu pilihan jawaban. 

Indikator pertama menganalisis contoh budaya Jawa tentang religi yang 

menarik untuk dimuat dalam buku BIPA. Hasil analisis dapat dilihat dalam gambar 

berikut. 

Keterangan: 
 

Waktu dalam salat 

Tempat ibadah 

Tokoh agama 

Lainnya 

 

Gambar 4.1 Contoh Budaya Jawa tentang Religi Menurut Penutur Asing 

 

 

Berdasarkan gambar 4.1, dapat dideskripsikan bahwa ketiga pilihan 

jawaban mendapatkan porsi yang berbeda. Sebanyak 70% penutur asing memilih 

contoh waktu dalam salat harus dimuat dalam buku BIPA. Sebanyak 50% penutur 

asing memilih contoh berupa tempat ibadah. Sebanyak 10% memilih contoh berupa 

tokoh  agama.  Sementara  itu,  sebanyak  20%  penutur  asing  memilih   jawaban 

10 20 
70 

50 

Data dalam satuan persen (%) 
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lainnya, yaitu ritual, hari raya, dan tradisi perayaan lainnya. 

 

Indikator kedua menganalisis contoh budaya Jawa tentang organisasi 

kemasyarakatan yang dimuat dalam buku BIPA. Hasil analisis kebutuhan dapat 

dilihat dalam gambar 4.2 berikut. 

Keterangan: 
 

Kekerabatan 

Sistem perkawinan 

Sistem kematian 

Lainnya 

 

Gambar   4.2 Contoh  Budaya  Jawa  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan 

Menurut Penutur Asing 

Berdasarkan gambar 4.2, dapat disimpulkan bahwa pilihan jawaban yang 

mendapatkan porsi terbanyak adalah contoh kekerabatan. Sebanyak 80% penutur 

asing memilih contoh kekerabatan yang harus dimuat dalam buku BIPA. Sebanyak 

50% penutur asing memilih contoh berupa sistem perkawinan. Adapun sebanyak 

30% memilih contoh berupa sistem kematian. Selain itu, pilihan lainnya juga 

mendapatkan porsi, yaitu sebanyak 20%. Pilihan lainnya diisi contoh sistem 

pemerintahan. 

Indikator ketiga yaitu berkaitan dengan contoh budaya Jawa tentang 

pengetahuan Indonesia yang diinginkan untuk dimuat dalam buku BIPA. Hasil 

analisis dapat dilihat dalam gambar 4.3 berikut. 

30 20 

 
 

Data dalam satuan persen (%) 
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Keterangan: 
 

Makanan dan minuman 

khas 

Pembuatan jamu 

Musim di Indonesia 

Lainnya 

 

Gambar   4.3 Contoh Budaya Jawa tentang Pengetahuan Menurut Penutur 

Asing 

Berdasarkan persentase pada gambar 4.3, makanan dan minuman khas 

adalah pilihan dengan jawaban tertinggi, yaitu sebanyak 90%. Sementara itu, dua 

alternatif pilihan jawaban lainnya mendapat hasil persentase yang sedikit. Sebanyak 

10% penutur asing memilih contoh pembuatan jamu. Sebanyak 30% memilih 

contoh berupa musim di Indonesia. Selain itu, sebanyak 20% penutur asing memilih 

lainnya, yaitu mitos dan takhayul. 

Indikator selanjutnya berkaitan dengan contoh budaya Jawa tentang 

komunikasi berbahasa yang menarik untuk dimuat di dalam bahan ajar. Indikator 

ini memiliki tiga pilihan alternatif jawaban, yaitu pertanyaan-pertanyaan pribadi, 

komunikasi dalam keluarga, dan penyebutan gelar. Adapun hasil analisis dapat 

dilihat dalam gambar 4.4 berikut. 

20 
 

10  

Data dalam satuan persen (%) 
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Keterangan: 
 

Pertanyaan-pertanyaan 

pribadi 

Komunikasi dalam 

keluarga 

Penyebutan gelar 

Lainnya 

 

Gambar   4.4 Contoh Budaya Jawa tentang Komunikasi Berbahasa Menurut 

Penutur Asing 

Pertanyaan-pertanyaan pribadi memeroleh persentase sebesar 40%. 

Komunikasi dalam keluarga memeroleh persentase sebesar 70%. Penyebutan gelar 

memeroleh persentase sebesar 10%. Sementara itu, alternatif pilihan jawaban 

lainnya sebesar 10% memilih contoh berupa pertanyaan yang berhubungan dengan 

kegiatan sehari-hari, misalnya membeli barang, meminta tolong, dan lain-lain. 

Indikator kelima berkaitan dengan contoh budaya Jawa tentang kesenian 

yang menarik untuk dimuat dalam buku BIPA. Hasil analisis dapat dilihat dalam 

gambar 4.5 berikut. 

Keterangan: 
 

Seni rupa 

Seni gerak 

Seni suara 

Lainnya 

 

Gambar 4.5 Contoh Budaya Jawa tentang Kesenian Menurut Penutur Asing 
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Data dalam satuan persen (%) 
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Data dalam satuan persen (%) 
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Berdasarkan gambar 4.5, sebanyak 70% penutur asing memilih contoh seni 

rupa. Sebanyak 50% penutur asing memilih contoh berupa seni gerak. Adapun 

sebanyak 50% memilih contoh berupa seni suara sehingga dapat disimpulkan 

contoh budaya Jawa tentang kesenian yang paling diinginkan oleh penutur asing 

adalah contoh seni rupa. Namun, sebanyak 10% penutur asing memilih lainnya, 

yaitu gamelan, wayang, dan lain-lain. 

Indikator keenam, yaitu contoh budaya Jawa tentang pekerjaan yang 

menarik untuk dimuat dalam buku BIPA. Hasil analisis kebutuhan dapat dilihat 

dalam gambar 4.6 berikut. 

Keterangan: 
 

Petani 

Penarik becak 

Tukang pijat 

Lainnya 

 

Gambar   4.6 Contoh Budaya Jawa Pekerjaan Menurut Penutur Asing 

 
Dari tiga alternatif pilihan jawaban, sebesar 60% penutur asing memilih 

petani dan sebesar 40% penutur asing memilih pekerjaan tukang becak. 

Berdasarkan persentase gambar 4.6, dapat disimpulkan bahwa kedua pilihan 

jawaban tersebut mendapatkan persentase yang lebih tinggi daripada pilihan 

jawaban tukang pijat yang hanya mendapatkan persentase sebesar 30%. Selain itu, 

angka yang sama dengan tukang pijat juga ada pada pilihan lainnya, seperti 

contohnya penjual angkringan, tukang parkir, dan pekerjaan unik lainnya. 
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Data dalam satuan persen (%) 
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Indikator terakhir dalam aspek isi/materi menganalisis contoh budaya Jawa 

tentang teknologi dan benda-benda yang menarik untuk dimuat dalam buku BIPA. 

Hasil analisis dapat dilihat dalam gambar 4.7 berikut. 

Keterangan: 
 

Peralatan rumah tangga 

Teknologi 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar   4.7 Contoh  Budaya  Jawa  tentang  Teknologi   dan  Benda-benda 

Menurut Penutur Asing 

Berdasarkan gambar 4.7, sebanyak 80% penutur asing menghendaki 

peralatan rumah tangga sebagai contoh budaya Jawa yang harus dimuat dalam 

bahan ajar. Sementara itu, sisanya hanya sebanyak 40% yang memilih jawaban 

berupa teknologi. 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan aspek materi/isi tersebut, dapat 

dirumuskan karakteristik bahan ajar sebagai berikut. 

Tabel 4.1 Karakteristik Aspek Materi Bahan Ajar BIPA Bermuatan Budaya 

Jawa Menurut Persepsi Penutur Asing 
 

No. Indikator Karakteristik Pengembangan Bahan Ajar 

1 Contoh budaya Jawa 

tentang religi 

Waktu dalam salat, tempat ibadah, tokoh 

agama, dan ritual atau hari besar lain. 

2 Contoh budaya Jawa 

tentang organisasi 

kemasyarakatan 

Kekerabatan, sistem perkawinan, sistem 

kematian. 

3 Contoh budaya Jawa 

tentang pengetahuan 

Makanan dan minuman khas, pembuatan 

jamu, musim di Indonesia, mitos, dan 

takhayul. 
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No. Indikator Karakteristik Pengembangan Bahan Ajar 

4 Contoh budaya Jawa 

tentang komunikasi 

berbahasa Indonesia 

Pertanyaan-pertanyaan pribadi, 

komunikasi dalam keluarga, dan 

penyebutan gelar. 

5 Contoh budaya Jawa 

tentang kesenian 

Seni rupa, seni gerak, dan seni musik. 

6 Contoh budaya Jawa 

tentang pekerjaan 

Petani, tukang becak, tukang pijat, dan 

pekerjaan unik lain yang hanya ada di 

Indonesia. 

7 Contoh budaya tentang 

teknologi dan benda-benda 

Peralatan rumah tangga dan teknologi. 

 

2) Penyajian Bahan Ajar BIPA yang Dibutuhkan Menurut Persepsi Penutur 

Asing 

Aspek penyajian materi dalam bahan ajar BIPA menurut persepsi penutur 

asing dirumuskan menjadi tujuh indikator. Tujuh indikator tersebut berkaitan 

dengan (1) letak penyajian muatan budaya Jawa dalam bahan ajar, (2) sistem 

penataan materi inti, (3) bentuk materi tambahan, (4) bentuk pilihan motivasi, (5) 

judul bahan ajar, (6) bentuk latihan, dan (7) bentuk evaluasi. 

Indikator pertama berkaitan dengan letak penyajian muatan budaya Jawa 

dalam bahan ajar. Hasil analisis kebutuhan dapat dilihat dalam gambar 4.8 berikut. 

Keterangan: 
 

Di bagian awal pada setiap bab 

Di bagian dialog dan bacaan 

Lainnya 

 

 

 

 

Gambar   4.8 Letak Penyajian Muatan Budaya Jawa Menurut Penutur 

Asing 

10 40 
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Berdasarkan gambar 4.8, pilihan jawaban yang mendapatkan persentase 

cukup tinggi yaitu pilihan jawaban yang kedua. Sebesar 70% penutur asing sepakat 

memilih muatan budaya Jawa diintegrasikan pada bagian dialog dan bacaan. 

Adapun sebesar 40% penutur asing memilih muatan budaya Jawa disajikan di 

bagian awal pada setiap bab. Selain itu, sebesar 10% penutur asing memilih lainnya, 

yaitu diletakkan di bagian akhir bab sebagai kolom wawasan budaya. 

Indikator kedua berkaitan dengan sistem penataan materi yang diinginkan 

penutur asing. Bahan ajar yang dibuat nantinya memuat materi inti berupa 

ungkapan, tata bahasa, serta penyajian dialog dan bacaan. Adapun hasil analisis 

kebutuhan dapat dilihat dalam gambar 4.9 berikut. 

Keterangan: 
 

Dialog dan bacaan, Pengayaan 

(Ungkapan), Tata bahasa 

Pengayaan (Ungkapan), Tata 

bahasa, dialog dan bacaan 

 

 

 

Gambar 4.9 Sistematika Penyajian Materi Menurut Penutur Asing 

 

Sebesar 80% penutur asing sepakat untuk memilih sistem penyajian materi 

inti dalam bahan ajar diawali dengan dialog dan bacaan, pengayaan, dan diakhiri 

dengan tata bahasa. Jumlah tersebut lebih besar jika dibanding dengan pilihan 

kedua, yaitu hanya sebesar 20% penutur asing memilih sistem penyajian materi 

diawali dengan pengayaan, dan tata bahasa, dan diakhiri dengan dialog dan bacaan. 

Indikator ketiga berkaitan dengan materi tambahan yang diinginkan penutur 

asing. Hasil analisis kebutuhan dapat dilihat dalam gambar 4.10 berikut. 
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Keterangan: 
 

Ada informasi wawasan 

budaya Jawa pada awal tiap 

bab 

Ada kosakata tambahan dan 

motivasi pada akhir tiap bab 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Materi Tambahan dalam Bahan Ajar Menurut Penutur Asing 

 

Sebanyak 40% penutur asing memilih materi tambahan berupa informasi 

tentang wawasan budaya Jawa di bagian awal tiap bab. Sementara itu, sebanyak 

80% penutur asing memilih ada kosakata tambahan dan motivasi di bagian akhir 

isi bahan ajar. Dengan demikian, dapat disimpulkan materi tambahan berupa 

kosakata tambahan dan motivasi dibutuhkan dalam bahan ajar. 

Indikator selanjutnya berkaitan dengan bentuk motivasi yang diinginkan 

dalam buku BIPA. Hasil analisis kebutuhan dapat dilihat dalam gambar berikut. 

Keterangan: 
 

Lancar berbicara bahasa 

Indonesia 

Kalimat motivasi umum 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Bentuk Motivasi dalam Bahan Ajar Menurut Penutur Asing 

 

Berdasarkan persentase pada gambar 4.11, bentuk motivasi berupa anjuran 

lancar  berbicara  bahasa  Indonesia  adalah  pilihan  jawaban  dengan   persentase 
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tertinggi. Sebanyak 80% penutur asing memilih anjuran lancar berbahasa Indonesia 

sebagai pilihan motivasi yang disajikan dalam bahan ajar. Sementara itu, hanya 

20% penutur asing yang memilih kalimat motivasi umum. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan karakteristik kebutuhan bentuk motivasi yang diinginkan dalam bahan 

ajar berupa anjuran lancar berbicara bahasa Indonesia. 

Berkaitan dengan indikator yang menyajikan judul bahan ajar, disajikan 

kepada penutur asing tiga pilihan jawaban tentang judul yang diinginkan dalam 

bahan ajar BIPA. Hasil analisis kebutuhan dapat dilihat dalam gambar 4.12 berikut. 

Keterangan: 
 

BIPA Tingkat Pemula 

 
Mudahnya Belajar Bahasa 

Indonesia 

Basic Indonesian for 

Foreigner 

 

Gambar 4.12 Judul Bahan Ajar Menurut Penutur Asing 

 

Dari hasil angket analisis kebutuhan berkaitan dengan judul, sebanyak 10% 

penutur asing memilih judul berupa “BIPA Tingkat Pemula”. Sebanyak 40% 

penutur asing memilih judul “Mudahnya Belajar Bahasa Indonesia”, sedangkan 

sebanyak 50% penutur asing memilih judul “Basic Indonesia for Foreigner”. Hasil 

ini menunjukkan angka persentase hampir sama terdapat pada pilihan judul 

“Mudahnya Belajar Bahasa Indonesia” dan “Basic Indonesia for Foreigner”. 

Indikator keenam menganalisis bentuk latihan yang dibutuhkan oleh 

penutur asing. Indikator ini dapat dibedakan menjadi empat aspek terkait penyajian 

50 
10 

40 
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bentuk latihan, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Pada aspek 

menyimak, 100% penutur asing memilih menjawab pertanyaan dalam audio yang 

berbentuk percakapan, sedangkan 30% penutur asing memilih latihan menyimak 

berupa pertanyaan dalam audio yang berbentuk berita. Pada aspek berbicara, 40% 

penutur asing memilih bentuk latihan berupa menjawab pertanyaan secara spontan, 

sedangkan 80% penutur asing memilih membuat contoh dialog berdasarkan tema 

kemudian mempraktikannya. Pada aspek membaca sebesar 80% penutur asing 

memilih bentuk latihan berupa menjawab pertanyaan pada isi bacaan, sedangkan 

40% penutur asing memilih latihan berbentuk melengkapi kalimat rumpang sesuai 

dengan isi bacaan. Sementara itu, pada aspek menulis, persentase sebesar 90% 

penutur asing memilih latihan membuat kalimat, sedangkan 40% penutur asing 

memilih latihan berupa menulis laporan sederhana. 

Indikator terakhir pada aspek penyaian materi adalah menganalisis bentuk 

evaluasi yang dibutuhkan oleh penutur asing. Indikator bentuk evaluasi dibagi 

menjadi dua aspek, yaitu evaluasi berbentuk tulis/objektif dan lisan/subjektif. Pada 

evaluasi aspek tulis/objektif, sebesar 90% penutur asing memilih evaluasi 

berbentuk pilihan ganda, sedangkan sebesar 60% penutur asing memilih evaluasi 

berbentuk uraian. Pada aspek lisan/subjektif, sebesar 40% penutur asing memilih 

memprentasikan makalah sebagai bentuk evaluasi, sedangkan sebesar 70% penutur 

asing memilih evaluasi berbentuk membuat dialog dan mempraktikannya. Selain 

itu, sebesar 10% penutur asing menghendaki evaluasi lisan berbentuk wawancara. 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan aspek penyajian tersebut, dapat 

dirumuskan karakteristik bahan ajar sebagai berikut. 
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Tabel 4.2 Karakteristik Aspek Penyajian Bahan Ajar BIPA Bermuatan 

Budaya Jawa Menurut Persepsi Penutur Asing 
 

No. Indikator Karakteristik Pengembangan Bahan Ajar 

1 Penyajian budaya Jawa Diintegrasikan pada dialog dan bacaan. 

2 Sistem penataan materi Dialog dan bacaan, pengayaan, tata bahasa. 

3 Bentuk materi tambahan Ada kosakata tambahan di setiap akhir bab. 

4 Bentuk motivasi Lancar berbicara bahasa Indonesia 

5 Judul bahan ajar (1) Basic Indonesia for Foreigner 
(2) Mudahnya Belajar Bahasa Indonesia 

6 Bentuk latihan Menyimak: menjawab pertanyaan dalam 

audio (percakapan dan berita). 

Berbicara: menjawab pertanyaan secara 

spontan, membuat contoh dialog. 

Membaca: menjawab pertanyaan sesuai isi 

bacaan, melengkapi kalimat rumpang. 

Menulis: membuat kalimat dan menulis 

laporan sederhana. 

7 Bentuk evaluasi Tulis/ Objektif: Pilihan ganda dan uraian 

Lisan/ Subjektif: mempresentasikan makalah 

dan membuat dialog. 
 

3) Bahasa dan Keterbacaan Bahan Ajar BIPA yang Dibutuhkan Menurut 

Persepsi Penutur Asing 

Analisis kebutuhan terhadap aspek bahasa dan keterbacaan menurut 

persepsi penutur asing memiliki tiga indikator. Ketiga indikator tersebut adalah (1) 

ragam bahasa yang dibutuhkan, (2) pilihan kata atau diksi yang diinginkan, dan (3) 

penggunaan kata sapaan. 

Terdapat dua pilihan jawaban pada indikator pertama mengenai ragam 

bahasa yang dibutuhkan, yaitu ragam bahasa resmi dan santai. Hasil analisis 

kebutuhan dapat dilihat dalam gambar 4.3 berikut. 
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Keterangan: 
 

Resmi 

Santai 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Ragam Bahasa Menurut Penutur Asing 

 

Sebanyak 70% penutur asing memilih ragam bahasa santai yang dibutuhkan 

dalam bahan ajar. Ragam bahasa santai memiliki persentase lebih tinggi jika 

dibanding ragam bahasa resmi yang hanya sebanyak 50%. Dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa ragam bahasa yang dikehendaki oleh penutur asing adalah 

ragam bahasa santai. 

Indikator pilihan kata atau diksi yang dibutuhkan dalam bahan ajar 

menggunakan dua alternatif pilihan jawaban, yaitu menggunakan pilihan kata atau 

diksi yang mudah dipahami dan menggunakan kata atau diksi dengan istilah ilmiah. 

Dari kedua pilihan jawaban tersebut, sebesar 100% penutur asing sepakat memilih 

menggunakan pilihan kata yang mudah dipahami sehingga dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan kata dalam bahan ajar adalah kata yang mudah dipahami. 

Indikator yang terakhir dari aspek bahasa dan keterbacaan adalah 

penggunaan kata sapaan dalam bahan ajar. Adapun hasil analisis dapat dilihat 

dalam gambar 4.14 berikut. 
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Keterangan: 
 

Kamu 

Anda 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Penggunaan Kata Sapaan Menurut Penutur Asing 

 

Berdasarkan gambar 4.14, dapat disimpulkan bahwa kata sapaan yang 

diinginkan penutur asing untuk digunakan dalam bahan ajar adalah kamu. Hal ini 

dapat dilihat dari persentase sebesar 70% pengajar BIPA memilih penggunaan kata 

sapaan kamu, sedangkan hanya sebesar 30% pengajar BIPA yang memilih Anda. 

Adapun hasil analisis kebutuhan aspek bahasa dan keterbacaan tersebut, 

dapat dirumuskan karakteristik bahan ajar sebagai berikut. 

Tabel 4.3 Karakteristik Aspek Bahasa dan Keterbacaan Bahan Ajar BIPA 

Bermuatan Budaya Jawa Menurut Persepsi Penutur Asing 
 

No. Indikator Karakteristik Pengembangan Bahan Ajar 

1 Ragam Bahasa

 yang 

dibutuhkan 

(1) Santai 
(2) Resmi 

2 Penggunaan kata dan 

kalimat yang dibutuhkan 

Kata yang mudah dipahami 

3 Penggunaan kata sapaan Kamu 

 

4) Kegrafikaan Bahan Ajar BIPA yang Dibutuhkan Menurut Persepsi 

Penutur Asing 

Terdapat lima macam indikator pertanyaan yang disajikan pada aspek 

kegrafikaan.  Kelima  indikator  tersebut  adalah  (1)  tampilan  buku  ajar,        (2) 
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pewarnaan untuk ilustrasi gambar, (3) ukuran buku, (4) jenis huruf, dan (5) ukuran 

huruf. 

Pada indikator pertama berkenaan dengan pertanyaan tampilan buku ajar 

yang menarik. Adapun hasil analisis kebutuhan penutur asing adalah sebagai 

berikut. 

Keterangan: 

Buku BIPA dengan warna dan 

desain sampul yang meriah 

serta dilengkapi dengan 

ilustrasi gambar di dalamnya. 

Buku BIPA dengan warna dan 

desain sampul yang sederhana 

serta dilengkapi dengan 

ilustrasi gambar di dalamnya. 

Lainnya 
 

Gambar 4.15 Tampilan Buku Menurut Penutur Asing 

 

Sebanyak 60% penutur asing memilih buku BIPA dengan warna dan desain 

sampul yang meriah serta dilengkapi dengan ilustrasi gambar di dalamnya. 

Sebanyak 30% penutur asing memilih buku BIPA dengan warna dan desain sampul 

yang sederhana serta dilengkapi dengan ilustrasi gambar di dalamnya. Selain itu, 

10% penutur asing memilih sampul yang meriah dan sederhana serta ilustrasi 

gambar di dalamnya tidak lucu. 

Indikator kedua berkaitan dengan penggunaan warna untuk ilustrasi 

gambar. Terdapat dua alternatif pilihan jawaban untuk indikator ini, yaitu 

berwarna-warni dan hitam putih. Adapun hasil analisis kebutuhan dapat dilihat 

dalam gambar 4.16 berikut. 
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Gambar 4.16 Warna Ilustrasi Gambar Buku Menurut Penutur Asing 

 

Berdasarkan gambar 4.16, dapat disimpulkan bahwa penutur asing lebih 

menyukai warna yang berwarna-warni dibandingkan dengan warna hitam putih. 

Hal ini terbukti bahwa sebesar 90% penutur asing memilih warna yang berwarna- 

warni. Adapun hanya sebesar 10% penutur asing memilih warna hitam putih. 

Pada indikator ukuran bahan ajar, terdapat tiga pilihan jawaban yaitu ukuran 

A4, A5, dan B5. Hasil analisis kebutuhan dapat dilihat dalam gambar 4.17 berikut. 

  
 

Gambar 4.17 Ukuran Bahan Ajar Menurut Penutur Asing 

 

Selain menganalisis warna yang dibutuhkan untuk ilustrasi gambar, 

pengembangan bahan ajar ini juga menganalisis kebutuhan ukuran buku. Hasil dari 

gambar 4.17 menunjukkan bahwa penutur asing yang memilih ukuran A4 sebanyak 
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Keterangan: 
 

Warna-warni 

Hitam putih 
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Keterangan: 
 

A4 (210 x 297 mm) 

 
A5 (148 x 210 mm) 

 
B5 (175 x 250 mm) 
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80%. Sebanyak 10% penutur asing memilih ukuran A5, sedangkan yang memilih 

ukuran B5 sebanyak 10%. 

Pada indikator pertanyaan keempat, tentang jenis huruf. Hasil analisis 

kebutuhan dapat dilihat dalam gambar 4.18 berikut. 

Keterangan: 
 

Times New Roman 

Arial 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18  Jenis Huruf Menurut Penutur Asing 

 

Berdasarkan gambar 4.18, sebanyak 30% penutur asing memilih jenis huruf 

Times New Roman dan sebanyak 70% penutur asing memilih Arial. Sementara itu, 

pilihan Bernard MT Condenser tidak medapatkan persentase. 

Indikator terakhir yaitu berkaitan dengan ukuran huruf. Indikator ini 

dianalisis untuk mengetahui ukuran huruf yang dibutuhkan dalam isi buku BIPA 

yang dibutuhkan. Sebesar 100% penutur asing sepakat untuk memilih ukuran huruf 

dalam bahan ajar 12 pt, sedangkan pilihan jawaban 14 pt dan 16 pt tidak 

mendapatkan persentase sama sekali. 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan aspek kegrafiikaan tersebut, dapat 

dirumuskan karakteristik bahan ajar sebagai berikut. 
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Tabel 4.4 Karakteristik Aspek Kegrafikaan Bahan Ajar BIPA Bermuatan 

Budaya Jawa Menurut Persepsi Penutur Asing 
 

No. Indikator Karakteristik Pengembangan Bahan Ajar 

1 Tampilan buku ajar BIPA Buku dengan warna dan desain sampul yang 

meriah, serta dilengkapi dengan ilustrasi 

gambar di dalamnya 

2 Warna ilustrasi gambar Berwarna-warni 

3 Ukuran bahan ajar A4 

4 Jenis huruf Arial 

5 Ukuran huruf 12  pt 
 

 

4.1.1.1.2 Harapan Penutur asing Terhadap Pengembangan Bahan Ajar 

BIPA Bermuatan Budaya Jawa 

Pengembangan bahan ajar lebih efektif jika mampu memenuhi harapan 

pengguna. Harapan penutur asing terhadap bahan ajar BIPA bermuatan budaya 

Jawa lebih pada esensi atau isi yang dimuat dalam buku. Beberapa penutur asing 

menghendaki adanya muatan sejarah dalam bahan ajar BIPA. Selain itu, penutur 

asing juga menghendaki adanya materi tentang pengetahuan geografi dan tempat 

wisata. 

Berkaitan dengan aspek peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia, 

beberapa penutur asing menghendaki adanya tugas-tugas lapangan, seperti 

misalnya wawancara dengan penjual, menawar barang di pasar, dan lain-lain. 

Penutur asing juga menghendaki adanya kosakata di bagian akhir buku. Kosakata 

yang diharapkan adalah kosakata tematik dan disajikan hanya dengan 

menggunakan bahasa Indonesia saja. Selain itu, penutur asing juga menghendaki 

buku harus memuat banyak contoh dan soal latihan untuk materi tata bahasa. 
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4.1.1.2 Analisis Kebutuhan terhadap Pengembangan Bahan Ajar BIPA 

Bermuatan Budaya Jawa Menurut Persepsi Pengajar BIPA 

Analisis kebutuhan pengembangan bahan ajar BIPA bermuatan budaya 

Jawa menurut persepsi pengajar BIPA meliputi empat aspek, yaitu (1) karakteristik 

penutur asing tingkat pemula, (2) kurikulum pembelajaran BIPA, (3) kebutuhan 

bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa, dan (4) harapan terhadap bahan ajar 

BIPA bermuatan budaya Jawa. Keempat aspek tersebut dijelaskan sebagai berikut. 

 
4.1.1.2.1 Karakteristik Penutur Asing Tingkat Pemula 

 

Analisis karakteristik serta kondisi penutur asing tingkat pemula memuat 

dua indikator. Indikator pertama menganalisis pengetahuan awal penutur asing 

terhadap bahasa Indonesia. Indikator ini berkaitan dengan kedalaman materi yang 

diberikan kepada penutur asing. Adapun hasil analisis kebutuhan tiga responden 

pengajar BIPA adalah sebagai berikut. 

  
 

Gambar 4.19 Pengetahuan Awal Penutur Asing terhadap Bahasa Indonesia 

 

Berdasarkan gambar 4.19, diketahui sebanyak 33,33% pengajar BIPA 

menjawab hanya beberapa penutur asing yang telah diampu memiliki pengetahuan 

awal yang baik. Sementara itu, 66,67% pengajar BIPA menjawab lainnya, yaitu 
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Keterangan: 
 

Hanya beberapa penutur asing 

yang memiliki pengetahuan 

awal yang baik. 

Lainnya 
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tidak ada sama sekali penutur asing yang memiliki pengetahuan awal yang baik. 

Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa sangat sedikit penutur asing 

yang telah memiliki pengetahuan awal yang baik sehingga materi yang disajikan 

dalam bahan ajar harus memiliki cakupan yang tidak terlalu luas, tetapi mendalam. 

Hal tersebut bertujuan untuk membekali pengetahuan bahasa Indonesia secara 

mendasar dan komprehensif kepada penutur asing. 

Indikator kedua dalam aspek karakteristik penutur asing menganalisis 

tentang pengetahuan awal penutur asing terhadap budaya Jawa. Indikator ini 

bertujuan untuk mengetahui karakteristik contoh budaya Jawa yang dimuat di 

dalam bahan ajar. Adapun hasil analisis kebutuhan dapat dilihat dalam gambar 4.20 

berikut. 

  
 

Gambar 4.20  Pengetahuan Awal Penutur Asing terhadap Budaya Jawa 

 

Berdasarkan gambar 4.20, dapat disimpulkan bahwa sangat sedikit penutur 

asing yang telah memiliki pengetahuan awal tentang budaya Jawa. Pengajar BIPA 

juga berpendapat bahwa muatan budaya Jawa sangat penting dalam bahan ajar 

BIPA. Selain itu, muatan budaya Jawa yang disajikan harus variatif, tetapi tidak 

terlalu mendalam. Hal ini dikarenakan sangat banyak contoh budaya Jawa yang ada 
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Hanya beberapa penutur asing 

yang memiliki pengetahuan 

terhadap budaya Jawa. 

Lainnya 
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di Jawa sehingga bahan ajar harus menyajikan budaya Jawa yang mutakhir dan 

sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa. Sebanyak 33,33% 

pengajar BIPA menjawab hanya beberapa penutur asing yang telah memiliki 

pengetahuan tentang budaya Jawa. Sementara itu, sebanyak 66,67% pengajar BIPA 

menjawab tidak ada sama sekali penutur asing yang memiliki pengetahuan tentang 

budaya Jawa. 

 
4.1.1.2.2 Kurikulum pada Pembelajaran BIPA 

 

Aspek analisis kurikulum pembelajaran BIPA pada angket kebutuhan 

menurut persepsi pengajar BIPA memuat indikator kompetensi yang digunakan 

dalam pembelajaran BIPA tingkat pemula. Pada indikator ini, pengajar BIPA 

diberikan pilihan jawaban berupa semua kompetensi yang ada pada silabus BIPA 

tingkat pemula A1. Adapun kompetensi BIPA untuk penutur asing tingkat pemula 

pada silabus BIPA tingkat pemula A1 meliputi (1) mampu memperkenalkan diri 

sendiri dan orang lain, (2) mampu menanyakan dan menjawab pertanyaan tentang 

informasi seseorang, seperti tempat tinggal, orang yang dikenalnya, dan sesuatu 

yang dimilikinya, (3) mampu memahami dan menggunakan ungkapan sehari-hari 

yang sering dijumpai, dan (4) mampu memahami dan menggunakan ungkapan yang 

sangat dasar yang ditujukan untuk kepuasan atas kebutuhan konkret. Hasil analisis 

kebutuhan menunjukkan bahwa seluruh pengajar BIPA menyatakan menggunakan 

semua kompetensi tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi yang 

diingikan oleh pengajar BIPA dalam bahan ajar yang dikembangkan adalah seluruh 

kompetensi yang ada dalam silabus BIPA tingkat pemula A1. 
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4.1.1.2.3 Kebutuhan Bahan Ajar BIPA Bermuatan Budaya Jawa Menurut 

Persepsi Pengajar BIPA 

Sebagaimana pada aspek kebutuhan penutur asing, aspek kebutuhan 

terhadap bahan ajar BIPA menurut persepsi pengajar BIPA juga meliputi gambaran 

profil bahan ajar BIPA yang dibutuhkan. Gambaran profil bahan ajar BIPA 

bermuatan budaya Jawa tersebut dijabarkan dalam empat poin penting. Empat poin 

tersebut meliputi (1) materi/isi, (2) kebahasaan, (3) penyajian, dan (4) kegrafikaan. 

Empat aspek tersebut dijabarkan sebagai berikut. 

 

1) Kebutuhan Aspek Materi Bahan Ajar BIPA yang Dibutuhkan Menurut 

Persepsi Pengajar BIPA 

Aspek isi/materi memuat analisis indikator berupa topik-topik budaya Jawa 

budaya yang dimuat dalam bahan ajar. Terdapat tujuh indikator dalam aspek ini, 

yaitu: (1) contoh budaya Jawa tentang religi yang menarik untuk dimuat dalam buku 

BIPA, (2) contoh budaya Jawa tentang organisasi kemasyarakatan yang menarik 

untuk dimuat dalam buku BIPA, (3) contoh budaya Jawa tentang pengetahuan yang 

menarik untuk dimuat dalam buku BIPA, (4) contoh budaya Jawa tentang 

komunikasi berbahasa Indonesia yang menarik untuk dimuat dalam buku BIPA, (5) 

contoh budaya Jawa tentang kesenian yang menarik untuk dimuat dalam buku 

BIPA, (6) contoh budaya Jawa tentang pekerjaan yang menarik untuk dimuat dalam 

buku BIPA, dan (7) contoh budaya Jawa tentang teknologi dan benda-benda yang 

menarik untuk dimuat dalam buku BIPA. 

Indikator pertama, berkaitan dengan contoh budaya Jawa tentang religi yang 

menarik untuk dimuat dalam buku BIPA. Hasil analisis dapat dilihat dalam gambar 

4.21 berikut. 
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Keterangan: 
 

Waktu dalam salat 

Tempat ibadah 

Tokoh agama 

Lainnya 

 

Gambar 4.21  Contoh Budaya Jawa tentang Religi Menurut Pengajar BIPA 

 
Berdasarkan hasil analisis, sebanyak 100% pengajar BIPA memilih contoh 

waktu dalam salat yang harus dimuat dalam buku BIPA. Sebanyak 66,67% pengajar 

BIPA memilih contoh berupa tempat ibadah. Adapun sebanyak 33,33% pengajar 

BIPA memilih contoh berupa tokoh agama. Selain itu, sebanyak 33,33% pengajar 

BIPA juga memilih lainnya, yaitu perayaan hari besar di Indonesia atau agama yang 

ada di Indonesia. Para pengajar BIPA menganggap budaya Jawa tentang religi 

sangat penting dengan alasan bahwa religi merupakan salah satu aspek sosial 

kemasyarakatan yang yang tidak bisa dipisahkan dari budaya Indonesia. 

Indikator kedua menganalisis contoh budaya Jawa tentang organisasi 

kemasyarakatan yang menarik untuk dimuat dalam buku BIPA. Terdapat tiga 

alternatif pilihan jawaban, yaitu kekerabatan, sistem perkawinan, dan sistem 

kematian. Hasil analisis kebutuhan dapat dilihat dalam gambar 4.22 berikut. 

33,33 
33,33 100 

66,67 

Data dalam satuan persen (%) 
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Keterangan: 
 

Kekerabatan 

Sistem perkawinan 

Sistem kematian 

Lainnya 

 

Gambar 4.22 Contoh Budaya Jawa tentang Organisasi Kemasyarakatan 

Menurut Pengajar BIPA 

Berdasarkan gambar 4.22, dapat disimpulkan bahwa pengajar BIPA lebih 

memilih contoh budaya Jawa tentang organisasi kemasyarakatan berupa 

kekerabatan daripada contoh lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase 

sebanyak 100% pengajar BIPA memilih contoh kekerabatan yang harus dimuat 

dalam buku BIPA. Namun, pilihan sistem perkawinan juga mendapatkan persentase 

yang besar. Sebanyak 66,67% pengajar BIPA memilih contoh berupa sistem 

perkawinan. Adapun sebanyak 33,33% memilih contoh berupa sistem kematian. 

Selain itu, pengajar BIPA juga memilih pilihan lainnya, yaitu ritual seperti sedekah 

bumi, larung laut, mitoni, dan lain-lain. Jadi, dapat disimpulkan contoh-contoh 

organisasi kemasyarakatan yang dimuat dalam bahan ajar BIPA menurut persepsi 

pengajar BIPA adalah kekerabatan dan sistem perkawinan. Sementara itu, sistem 

kematian dan rituan dimuat sebagai pelengkap. 

Indikator ketiga menganalisis contoh budaya Jawa tentang pengetahuan 

yang menarik untuk dimuat dalam buku BIPA. Hasil analisis dapat dilihat dalam 

gambar 4.23 berikut. 

33,33 
33,33 100 

66,67 

Data dalam satuan persen (%) 
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Keterangan: 
 

Makanan dan minuman 

khas 

Pembuatan jamu 

Musim di Indonesia 

 

 

Gambar 4.23 Contoh Budaya Jawa tentang Pengetahuan Menurut Pengajar 

BIPA 

Berdasarkan persentase gambar 4.23, makanan dan minuman khas adalah 

pilihan dengan jawaban tertinggi, yaitu sebanyak 100%, sedangkan hanya sebanyak 

33,33% pengajar BIPA memilih contoh pembuatan jamu yang harus dimuat dalam 

buku BIPA dan sebanyak 66,67% pengajar BIPA memilih contoh berupa musim di 

Indonesia. 

Pada analisis contoh budaya Jawa tentang komunikasi berbahasa, para 

pengajar BIPA lebih memilih contoh berupa pertanyaan-pertanyaan pribadi. 

Adapun hasil analisis dapat dilihat dalam gambar 4.24 berikut. 

Keterangan: 
 

Pertanyaan-pertanyaan 

pribadi 

Komunikasi dalam 

keluarga 

Penyebutan gelar 

Lainnya 

Gambar 4.24 Contoh Budaya Jawa tentang Komunikasi Berbahasa 

66,67 
100 

33,33 

Data dalam satuan persen (%) 

33,33 
100 

66,67 

66,67 

Data dalam satuan persen (%) 
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Berdasarkan gambar 4.24, persentase sebesar 100% pengajar BIPA memilih 

contoh berupa pertanyaan-pertanyaan pribadi. Komunikasi dalam keluarga 

memeroleh persentase sebesar 66,67%. Penyebutan gelar memeroleh persentase 

sebesar 66,67%. Selain itu, pilihan lainnya juga mendapat persentase sebesar 

33,33%, yaitu penyebutan marga. Pilihan terbanyak pengajar BIPA adalah 

pertanyaan-pertanyaan pribadi. 

Indikator selanjutnya adalah contoh budaya Jawa tentang kesenian yang 

menarik untuk dimuat dalam buku BIPA. Hasil analisis dapat dilihat dalam gambar 

berikut. 

Keterangan: 
 

Seni rupa 

Seni gerak 

Seni suara 

Lainnya 

 

Gambar 4.25 Contoh Budaya Jawa tentang Kesenian Menurut Pengajar 

BIPA 

Sebanyak 33,33% pengajar BIPA memilih contoh seni rupa. Sebanyak 

66,67% pengajar BIPA memilih contoh berupa seni gerak. Adapun sebanyak 

66,67% memilih contoh berupa seni suara. Selain itu, sebanyak 66,67% pengajar 

BIPA memilih pilihan lainnya, yaitu seperti dangdut, keroncong, dan gamelan. 

Indikator selanjutnya adalah contoh budaya Jawa tentang pekerjaan yang 

menarik untuk dimuat dalam buku BIPA. Terdapat tiga alternatif pilihan jawaban, 

yaitu  petani,  penarik  becak,  dan  tukang  pijat.  Hasil  analisis  kebutuhan  untuk 

66,67 
33,33 

66,67 

66,67 

Data dalam satuan persen (%) 
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indikator contoh budaya Jawa tentang pekerjaan dapat dilihat dalam gambar 4.26 

berikut. 

Keterangan: 
 

Petani 

Penarik becak 

Tukang pijat 

Lainnya 

 

Gambar 4.26 Contoh Budaya Jawa tentang Pekerjaan Menurut Pengajar 

BIPA 

Dari persesntase gambar 4.26, alternatif pilihan jawaban petani, penarik 

becak, dan tukang pijat mendapatkan persentase yang sama besar, yaitu 66,67%. 

Sementara itu, pilihan lainnya mendapatkan persentase 33,33%, yaitu pekerjaan 

yang paling banyak di Indonesia. 

Indikator terakhir dari analisis kebutuhan aspek materi bahan ajar adalah 

contoh budaya Jawa tentang teknologi dan benda-benda yang menarik untuk dimuat 

dalam buku BIPA. Hasil analisis dapat dilihat dalam gambar 4.27 berikut. 

 

Keterangan: 
 

Peralatan rumah tangga 

Teknologi 

Lainnya 
 

 

 

 

Gambar 4.27  Contoh Budaya Jawa tentang Teknologi dan Benda-benda 

33,33 
66,67 

66,67 

66,67 

Data dalam satuan persen (%) 

 
 

33,33 

100 
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Sebanyak 100% pengajar BIPA menghendaki peralatan rumah tangga 

sebagai contoh budaya Jawa tentang yang harus dimuat dalam bahan ajar. 

Sementara itu, hanya sebanyak 66,67% yang memilih jawaban berupa teknologi. 

Selain itu, sebanyak 33,33% penutur asing memilih jawaban lainnya yaitu benda- 

benda di luar rumah serta aksesoris laki-laki dan perempuan. 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan aspek materi/isi tersebut, dapat 

dirumuskan karakteristik bahan ajar sebagai berikut. 

Tabel 4.5 Karakteristik Aspek Materi Bahan Ajar BIPA Bermuatan Budaya 

Jawa Menurut Persepsi Pengajar BIPA 
 

No. Indikator Karakteristik Pengembangan Bahan Ajar 

1 Contoh budaya Jawa 

tentang religi 

Waktu dalam salat, tempat ibadah, tokoh 

agama, dan hari besar agama-agama 

lain. 

2 Contoh budaya Jawa 

tentang organisasi 

kemasyarakatan 

Kekerabatan, sistem perkawinan, sistem 

kematian, dan ritual. 

3 Contoh budaya Jawa 

tentang pengetahuan 

Makanan dan minuman khas, pembuatan 

jamu, dan musim di Indonesia. 

4 Contoh budaya Jawa 

tentang komunikasi 

berbahasa Indonesia 

Pertanyaan-pertanyaan pribadi, 

komunikasi dalam keluarga, penyebutan 

gelar, dan penyebutan marga. 

5 Contoh budaya Jawa 

tentang kesenian 

Seni rupa, seni gerak, seni suara, seni 

musik, dan dangdut. 

6 Contoh budaya Jawa 

tentang pekerjaan 

Petani, tukang becak, tukang pijat, dan 

pekerjaan yang paling banyak di 

Indonesia. 

7 Contoh budaya tentang 

teknologi dan benda-benda 

Peralatan rumah tangga, teknologi, 

peralatan di luar rumah, aksesoris. 
 

2) Penyajian Bahan Ajar BIPA yang Dibutuhkan Menurut Persepsi 

Pengajar BIPA 

Analisis kebutuhan pada aspek penyajian materi dalam bahan ajar BIPA 

bermuatan budaya Jawa menurut persepsi pengajar BIPA dirinci menjadi tujuh 

indikator. Tujuh indikator tersebut berkaitan dengan (1) letak penyajian muatan 
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budaya Jawa dalam bahan ajar, (2) sistem penataan materi, (3) bentuk materi 

tambahan, (4) bentuk pilihan motivasi, (5) judul bahan ajar, (6) bentuk latihan, dan 

(7) bentuk evaluasi. 

 

Pada indikator pertama berkaitan dengan letak penyajian muatan budaya 

Jawa dalam bahan ajar. Hasil analisis kebutuhan dapat dilihat dalam gambar 4.28 

berikut. 

Keterangan: 
 

Diintegrasikan dalam dialog 

dan bacaan 

Lainnya 
 

 

 

 

 
 

Gambar 4.28 Letak Penyajian Muatan Budaya Jawa Menurut Pengajar 

BIPA 

Berdasarkan gambar 4.28, alternatif pilihan jawaban pertama tidak 

mendapatkan persentase. Alternatif pilihan jawaban kedua mendapatkan persentase 

yang cukup tinggi, yaitu 66,67% pengajar BIPA memilih muatan budaya Jawa 

diintegrasikan dalam dialog dan bacaan. Sementara itu, 33,33% pengajar BIPA 

memilih muatan budaya Jawa disajikan di bagian akhir setiap bab sebagai catatan 

budaya. 

Pada Indikator ketiga berkaitan dengan sistem penataan materi yang 

diinginkan pengajar BIPA. Adapun hasil analisis kebutuhan dapat dilihat dalam 

gambar 4.28 berikut. 

 

 
33,33 

66,67 
 

 

Data dalam satuan persen (%) 
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Keterangan: 
 

Dialog dan bacaan, Pengayaan 

(Ungkapan), Tata bahasa 

Pengayaan (Ungkapan), Tata 

bahasa, dialog dan bacaan 

 

 

 
 

Gambar 4.29 Sistematika Penyajian Materi Menurut Pengajar BIPA 

 

Berdasarkan persentase gambar 4.29, sebesar 66,67% pengajar BIPA 

memilih sistem penyajian materi inti dalam bahan ajar berupa dialog dan bacaan, 

pengayaan, dan tata bahasa. Adapun sebesar 33,33% pengajar BIPA memilih 

sistem penyajian materi diawali dengan pengayaan, dilanjut dengan tata bahasa, 

dan diakhiri dengan dialog dan bacaan. 

Berkaitan dengan materi tambahan yang diinginkan pengajar BIPA, 

sebagian pengajar BIPA memilih alternatif pilihan jawaban ada kosakata dan 

motivasi di akhir tiap bab. Hasil analisis kebutuhan dapat dilihat dalam gambar 4.30 

berikut. 

Keterangan: 
 

Ada kosakata tambahan dan 

motivasi pada akhir tiap bab. 

Lainnya 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.30 Materi Tambahan dalam Bahan Ajar Menurut Pengajar BIPA 

 

 
33,33 

66,67 

 

 

Data dalam satuan persen (%) 
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Sebanyak 0% pengajar BIPA memilih materi tambahan berupa informasi 

tentang wawasan budaya Jawa di bagian awal tiap bab, sedangkan sebanyak 

66,67% pengajar BIPA memilih ada kosakata tambahan dan motivasi di bagian 

akhir isi bahan ajar. Selain itu, sebanyak 33,33% pengajar BIPA memilih lainnya, 

yaitu ada informasi wawasan budaya di setiap akhir bab. 

Indikator selanjutnya berkaitan dengan bentuk motivasi yang diinginkan 

dalam buku BIPA. Hasil analisis kebutuhan dapat dilihat dalam gambar berikut. 

Keterangan: 
 

Lancar berbicara bahasa 

Indonesia 

Kalimat motivasi umum 
 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.31 Bentuk Motivasi dalam Bahan Ajar Menurut Pengajar BIPA 

 

Berdasarkan persentase gambar 4.31, bentuk motivasi berupa anjuran lancar 

berbicara bahasa Indonesia mendapatkan persentase sebesar 33,33%. Adapun 

sebesar 66,67% pengajar BIPA memilih kalimat motivasi umum berupa peribahasa 

atau kata-kata mutiara. 

Indikator kelima berkaitan dengan penyajian judul bahan ajar. Terdapat tiga 

alternatif pilihan jawaban, yaitu “BIPA Tingkat Pemula”, “Mudahnya Belajar 

Bahasa Indonesia, dan “Basic Indonesian for Foreigner”. Hasil analisis kebutuhan 

menunjukkan sebesar 100% pengajar BIPA sepakat memilih judul berupa 

“Mudahnya Belajar Bahasa Indonesia”. 

 

 
33,33 

66,67 
 

 

Data dalam satuan persen (%) 
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Indikator selanjutnya menganalisis bentuk latihan yang dibutuhkan oleh 

pengajar BIPA. Indikator ini dapat dibedakan menjadi empat aspek terkait 

penyajian bentuk latihan, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Pada 

aspek menyimak, 100% pengajar BIPA memilih menjawab pertanyaan dalam audio 

yang berbentuk percakapan, sedangkan 66,67% pengajar BIPA memilih latihan 

menyimak berupa pertanyaan dalam audio yang berbentuk berita. Selain itu, 

33,33% pengajar BIPA juga memilih lainnya, yaitu menyimak audio singkat 

berbentuk pengumuman atau iklan. Pada aspek berbicara 66,67% pengajar BIPA 

memilih bentuk latihan berupa menjawab pertanyaan secara spontan, sedangkan 

100% pengajar BIPA memilih membuat contoh dialog berdasarkan tema kemudian 

mempraktikannya. Pada aspek membaca, 66,67% pengajar BIPA memilih bentuk 

latihan berupa menjawab pertanyaan pada isi bacaan, sedangkan 100% pengajar 

BIPA memilih latihan berbentuk melengkapi kalimat rumpang sesuai dengan isi 

bacaan. Selain itu, 33.33% pengajar BIPA memilih lainnya yaitu mencongak. Pada 

aspek menulis, persentase sebesar 100% pengajar BIPA memilih latihan membuat 

kalimat, sedangkan 33,33% pengajar BIPA memilih latihan berupa menulis laporan 

sederhana. 

Indikator terakhir, berkaitan bentuk evaluasi yang dibutuhkan oleh pengajar 

BIPA. Indikator bentuk evaluasi dibagi menjadi dua aspek yaitu evaluasi berbentuk 

tulis/objektif dan lisan/subjektif. Pada evaluasi aspek tulis/objektif, 100% pengajar 

BIPA memilih evaluasi berbentuk pilihan ganda, sedangkan 66,67% pengajar 

BIPA memilih evaluasi berbentuk uraian. Selain itu, 66,67% pengajar BIPA juga 

memilih pilihan lainnya, yaitu menyusun kalimat acak. Pada aspek lisan/subjektif, 
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33,33% pengajar BIPA memilih memprentasikan makalah sebagai bentuk evaluasi. 

Sementara itu, 100% pengajar BIPA memilih evaluasi berbentuk membuat dialog 

dan mempraktikannya. 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan aspek penyajian tersebut, dapat 

dirumuskan karakteristik bahan ajar sebagai berikut. 

Tabel 4.6 Karakteristik Aspek Penyajian Bahan Ajar BIPA Bermuatan 

Budaya Jawa Menurut Persepsi Pengajar BIPA 
 

No. Indikator Karakteristik Pengembangan Bahan Ajar 

1 Penyajian budaya Jawa (1) Diintegrasikan pada dialog dan bacaan. 
(2) Di bagian akhir pada setiap bab. 

2 Sistem penataan materi Diawali dengan dialog dan bacaan, dilanjut 

dengan pengayaan, dan diakhiri dengan tata 

bahasa. 

3 Bentuk materi tambahan (1) Ada kosakata tambahan di setiap 

akhir bab 

(2) Ada wawasan tentang budaya Jawa di 

setiap akhir bab 

4 Bentuk motivasi (1) Motivasi umum 
(2) Lancar berbicara bahasa Indonesia 

5 Judul bahan ajar Mudahnya Belajar Bahasa Indonesia 

6 Bentuk latihan Menyimak: menjawab pertanyaan dalam 

audio (percakapan, berita, dan 

pengumuman). 

Berbicara: menjawab pertanyaan secara 

spontan, membuat dialog. 

Membaca: menjawab pertanyaan pada isi 

bacaan, mengisi kalimat rumpang, 

mencongak, dan menjodohkan. 

Menulis: membuat kalimat dan menulis 

laporan sederhana. 

7 Bentuk evaluasi Tulis/ Objektif: Pilihan ganda dan uraian, 

serta menjodohkan. 

Lisan/ Subjektif: Membuat dialog dan 

mempraktikannya. 
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3) Bahasa dan Keterbacaan Bahan Ajar BIPA yang Dibutuhkan Menurut 

Persepsi Pengajar BIPA 

Analisis kebutuhan terhadap aspek bahasa dan keterbacaan menurut 

persepsi pengajar BIPA memiliki tiga indikator. Ketiga indikator tersebut   adalah 

(1) ragam bahasa yang dibutuhkan, (2) pilihan kata atau diksi yang diinginkan, dan 

 

(3) kata sapaan dalam bahan ajar. 

 

Pada indikator pertama mengenai ragam bahasa yang dibutuhkan, terdapat 

dua pilihan jawaban yaitu ragam bahasa resmi dan santai. Hasil analisis kebutuhan 

dapat dilihat dalam gambar 4.32 berikut. 

Keterangan: 
 

Resmi 

Santai 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.32  Ragam Bahasa Menurut Pengajar BIPA 

 

Dari gambar 4.32, dapat dilihat sebanyak 66,67% pengajar BIPA memilih 

ragam bahasa resmi yang dibutuhkan dalam bahan ajar. Ragam bahasa resmi 

memiliki persentase lebih tinggi jika dibandingkan dengan ragam bahasa santai 

yang hanya sebanyak 33,33%. 

Indikator kedua menganalisis pilihan kata atau diksi yang dibutuhkan dalam 

bahan ajar. Indikator ini menggunakan tiga alternatif pilihan jawaban, yaitu 

menggunakan pilihan kata atau diksi yang mudah dipahami dan menggunakan kata 

 

 
33,33 

66,67 
 

 

Data dalam satuan persen (%) 
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atau diksi dengan istilah ilmiah. Dari kedua pilihan jawaban tersebut, 100% 

pengajar BIPA memilih menggunakan pilihan kata yang mudah dipahami. 

Indikator yang terakhir dari aspek bahasa dan keterbacaan adalah 

penggunaan kata sapaan dalam bahan ajar. Adapun hasil analisis dapat disimpulkan 

bahwa kata sapaan yang diinginkan untuk digunakan dalam bahan ajar adalah 

kamu. Sebanyak 100% pengajar BIPA sepakat untuk memilih kata sapaan kamu 

untuk digunakan dalam bahan ajar BIPA. 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan aspek bahasa dan keterbacaan 

tersebut, dapat dirumuskan karakteristik bahan ajar sebagai berikut. 

Tabel 4.7 Karakteristik Aspek Bahasa dan Keterbacaan Bahan Ajar BIPA 

Bermuatan Budaya Jawa Menurut Persepsi Pengajar BIPA 
 

No. Indikator Karakteristik Pengembangan Bahan Ajar 

1 Ragam Bahasa yang 

dibutuhkan 

Resmi 

2 Penggunaan kata dan 

kalimat yang dibutuhkan 

Kata yang mudah dipahami 

3 Penggunaan kata sapaan Kamu 

 

4) Kegrafikaan Bahan Ajar BIPA yang Dibutuhkan Menurut Persepsi 

Pengajar BIPA 

Terdapat lima macam indikator pertanyaan yang disajikan pada aspek 

kegrafikaan, yaitu: (1) tampilan buku, (2) warna pada gambar dalam isi buku, (3) 

ukuran buku, (4) jenis huruf, dan (5) ukuran huruf. Analisis indikator pertama, yaitu 

berkenaan dengan pertanyaan tampilan buku ajar yang menarik. Hasil analisis 

kebutuhan pengajar BIPA adalah sebagai berikut. 
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Keterangan: 
 

Buku BIPA dengan warna dan 

desain sampul yang meriah, 

serta dilengkapi dengan 

ilustrasi gambar di dalamnya 

Buku BIPA dengan warna dan 

desain sampul yang sederhana, 

serta dilengkapi dengan 

ilustrasi gambar di dalamnya 

 

Gambar 4.33 Tampilan Buku Menurut Pengajar BIPA 

 

Dari gambar 4.33, dapat dilihat bahwa persentase sebesar 66,67% pengajar 

BIPA memilih buku BIPA dengan warna dan desain sampul yang meriah dan 

dilengkapi dengan ilustrasi gambar di dalamnya. Adapun sebanyak 33,33% 

pengajar BIPA memilih buku BIPA dengan warna dan desain sampul yang 

sederhana dan dilengkapi dengan ilustrasi gambar di dalamnya. Pengajar BIPA juga 

menyampaikan, meskipun sampul meriah, namun tidak terlalu meriah. Sampul 

lebih baik meriah, tetapi sewajarnya saja. 

Indikator kedua berkaitan dengan warna yang diinginkan pengajar BIPA 

untuk ilustrasi gambar. Hasil analisis kebutuhan dapat disimpulkan bahwa pengajar 

BIPA lebih menyukai warna yang berwarna-warni dibanding dengan warna hitam 

putih. Hal ini terbukti bahwa 100% pengajar BIPA memilih warna yang berwarna- 

warni. Sementara itu, sebesar 0% pengajar BIPA memilih warna hitam putih. 

Pada indikator ketiga berkenaan dengan ukuran bahan ajar. Indikator ini 

memiliki tiga pilihan jawaban yaitu ukuran A4, A5, dan B5. Hasil analisis 

kebutuhan dapat dilihat dalam gambar 4.34 berikut. 

 

 
33,33 

66,67 
 

 

Data dalam satuan persen (%) 



111 
 

 

 

 

 

 
 

  
 

Gambar 4.34 Ukuran Bahan Ajar Menurut Pengajar BIPA 

 

Hasil dari gambar 4.34 menunjukkan bahwa pengajar BIPA yang memilih 

ukuran A4 sebanyak 66,67%. Sebanyak 33,33% pengajar BIPA memilih buku 

dengan ukuraan A5. Adapun yang memilih ukuran B5 sebanyak 0%. Pengajar 

BIPA beralasan dengan ukuran A4 lebih mudah mempelajari dan memanfaatkan 

buku tersebut. 

Indikator pertanyaan keempat menganalisis tentang jenis huruf. Hasil 

analisis kebutuhan dapat dilihat dalam gambar 4.35 berikut. 

  

Gambar 4.35 Jenis Huruf Menurut Pengajar BIPA 

 

 
33,33 

66,67 
 

 

Data dalam satuan persen (%) 

Keterangan: 
 

A4 (210 x 297 mm) 

 
A5 (148 x 210 mm) 

 

 
33,33 

66,67 
 

 

Data dalam satuan persen (%) 

Keterangan: 
 

Times New Roman 

 
Arial 
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Berdasarkan gambar 4.35, terlihat sebanyak 33,33% pengajar BIPA 

memilih jenis huruf Times New Roman, sebanyak 66,67% pengajar BIPA memilih 

jenis huruf Arial, dan sebanyak 0% pengajar BIPA memilih jenis huruf Bernand 

MT Condenser untuk isi pada bahan ajar. 

Indikator terakhir menganalisis ukuran huruf. Indikator ini dianalisis untuk 

mengetahui ukuran huruf yang dibutuhkan dalam isi buku BIPA yang dibutuhkan. 

Hasil analisis kebutuhan menunjukkan bahwa sebagian besar pengajar BIPA 

memilih jawaban ketiga, yaitu sebanyak 100% pengajar BIPA memilih ukuran 

sebesar 12 pt dengan alasan ukuran standar yang sering digunakan. Namun, jika 

ukuran 12 pt untuk Arial terlalu besar, pengajar BIPA menyarankan untuk 

menyesuaikan dengan ukuran standar Times New Roman ukuran 12 pt, yaitu Arial 

11 pt. 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan tersebut, dapat dirumuskan 

karakteristik bahan ajar sebagai berikut. 

Tabel 4.8 Karakteristik Aspek Kegrafikaan Bahan Ajar BIPA Bermuatan 

Budaya Jawa Menurut Persepsi Pengajar BIPA 
 

No. Indikator Karakteristik Pengembangan Bahan Ajar 

1 Tampilan buku ajar BIPA Buku dengan warna dan desain sampul yang 

meriah, serta dilengkapi dengan ilustrasi 

gambar di dalamnya 

2 Warna ilustrasi gambar Berwarna-warni 

3 Ukuran bahan ajar A4 

4 Jenis huruf Arial 

5 Ukuran huruf 11  pt 
 

 

4.1.1.1.3 Harapan  Pengajar  BIPA  Terhadap  Pengembangan Bahan Ajar 

BIPA Bermuatan Budaya Jawa 

Harapan pengajar BIPA terhadap bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa 
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lebih cenderung pada aspek isi/ materi dan penyajian. Pengajar BIPA memberi 

masukan supaya di dalam buku juga memuat budaya Jawa berupa tempat-tempat 

wisata, seperti museum dan lain-lain. Selain itu, budaya Jawa juga sebaiknya tidak 

hanya terpusat di Semarang, tetapi merata di wilayah lain yang ada di Jawa. 

Berkaitan dengan aspek penyajian dan materi tambahan, pengajar BIPA 

juga berharap dalam akhir setiap bab ada catatan sosial budaya sesuai dengan tema. 

Catatan sosial ini dapat disajikan dalam kolom wawasan budaya di bagian akhir 

tiap bab. Selain itu, pengajar BIPA juga berharap ada kosakata tematik di bagian 

paling akhir materi/isi. 

Berkaitan dengan kata sapaan, pengajar BIPA mengehendaki adanya 

informasi mengenai penggunannya. Seperti misalnya penggunaan kamu, anda, dan 

bapak/ibu. Hal tersebut menjadi sangat penting, karena penggunaan kata sapaan di 

negara lain berbeda-beda. Jika di Indonesia, misalnya kata sapaan yang digunakan 

kepada orang yang tinggi kedudukannya berbeda dengan kata sapaan yang 

digunakan untuk teman sebaya. Selain itu, kata sapaan dalam konteks formal juga 

berbeda penggunaannya dengan konteks nonformal. 

Berkaitan dengan aspek kegrafikaan, pengajar BIPA menyarankan agar 

sampul meriah, tetapi tidak berlebihan. Sampul juga harus dapat merepresentasikan 

isi buku. Selain itu, karena sasaran dari buku adalah penutur asing tingkat pemula, 

maka ukuran buku yang diharapkan adalah A4. Hal tersebut supaya mempermudah 

penutur asing tingkat pemula dalam memanfaatkan buku, misalnya 

menerjemahkan, mengerjakan latihan, dan lain-lain. Ukuran buku A4 juga 

diharapakan dapat menjadikan tulisan dan gambar-gambar terlihat jelas. 
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4.1.1.3 Karakteristik Pengembangan Bahan Ajar BIPA Bermuatan Budaya 

Jawa untuk Penutur Asing Tingkat Pemula 

Terdapat perbedaan karakteristik pengembangan bahan ajar BIPA 

berdasarkan analisis kebutuhan antara pengajar BIPA dengan penutur asing. 

Perbedaan tersebut disajikan dalam tabel 4.9 berikut. 

Tabel 4.9 Perbandingan Karakteristik Pengembangan Bahan Ajar Menurut 

Persepsi Pengajar BIPA dan Penutur Asing 
 

No Indikator Penutur Asing Pengajar BIPA 

Aspek Isi/ Materi 

1 Contoh topik 

religi 

Waktu dalam salat, tempat 

ibadah, tokoh agama, dan 

hari besar agama lain 

Waktu dalam salat, tempat 

ibadah, tokoh agama, dan 

hari besar agama lain 

2 Contoh topik 

organisasi 

kemasyarakatan 

Kekerabatan, sistem 

perkawinan, sistem kematian 

Kekerabatan, sistem 

perkawinan, sistem 

kematian, dan ritual 

3 Contoh topik 

pengetahuan 

Makanan dan minuman khas, 

musim di Indonesia, mitos, 

dan takhayul 

Makanan dan minuman khas, 

pembuatan jamu, dan musim 

di Indonesia 

4 Contoh topik 

komunikasi 

berbahasa 

Pertanyaan-pertanyaan 

pribadi, komunikasi dalam 

keluarga, dan penyebutan 

gelar 

Pertanyaan-pertanyaan 

pribadi, komunikasi dalam 

keluarga, penyebutan gelar, 

dan marga 

5 Contoh topik 

kesenian 

Seni rupa, seni gerak, seni 

suara, dan seni musik 

Seni rupa, seni gerak, seni 

suara, dan seni musik 

6 Contoh topik 

pekerjaaan 

Petani, tukang becak, tukang 

pijat,  dan pekerjaan unik 

lain yang hanya ada di 

Indonesia 

Petani, tukang becak, tukang 

pijat, dan pekerjaan yang 

paling banyak di Indonesia 

7 Contoh topik 

teknologi 

dan benda-

benda 

Peralatan rumah tangga, 

teknologi 

Peralatan rumah tangga, 

teknologi, peralatan di luar 

rumah, aksesoris 

Aspek Penyajian 

1 Penyajian 

budaya Jawa 

Diintegrasikan pada dialog 

dan bacaan 

(1) Diintegrasikan pada 

dialog dan bacaan. 

(2) Di bagian akhir pada 

setiap bab 

2 Sistematika 

penataan materi 

Diawali dengan dialog dan 

bacaan, dilanjut dengan 

pengayaan, dan diakhiri 

dengan tata bahasa 

Diawali dengan dialog dan 

bacaan, dilanjut dengan 

pengayaan, dan diakhiri 

dengan tata bahasa 
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No Indikator Penutur Asing Pengajar BIPA 

3 Bentuk materi 

tambahan 

Ada kosakata tambahan di 

setiap akhir bab 

(1) Ada kosakata tambahan 

di setiap akhir bab 

(2) Ada wawasan budaya 

Jawa di setiap akhir bab 

4 Bentuk motivasi Lancar berbicara bahasa 

Indonesia 

(1) Peribahasa 
(2) Lancar berbicara bahasa 

Indonesia 

5 Judul bahan ajar (1) Basic Indonesia for 

Foreigner 

(2) Mudahnya Belajar Bahasa 

Indonesia 

Mudahnya Belajar Bahasa 

Indonesia 

6 Bentuk latihan Menyimak: menjawab 

pertanyaan dalam audio 

(percakapan dan berita). 

Berbicara: menjawab 

pertanyaan secara spontan, 

membuat contoh dialog. 

Membaca: menjawab 

pertanyaan sesuai isi bacaan, 

melengkapi  kalimat 

rumpang. 

Menulis: membuat kalimat 

dan menulis laporan 

sederhana. 

Menyimak: menjawab 

pertanyaan dalam audio 

(percakapan, berita, dan 

pengumuman). 

Berbicara: menjawab 

pertanyaan secara spontan, 

membuat contoh dialog. 

Membaca: menjawab 

pertanyaan sesuai isi bacaan, 

melengkapi kalimat 

rumpang, menjodohkan. 

Menulis: membuat kalimat 

dan menulis laporan 

sederhana. 

7 Bentuk evaluasi Tulis/ Objektif: Pilihan ganda 

dan uraian 

Lisan/ Subjektif: 

mempresentasikan makalah 

dan membuat dialog 

Tulis/ Objektif: Pilihan ganda 

dan uraian, serta 

menjodohkan 

Lisan/ Subjektif: Membuat 

dialog dan mempraktikannya 

Aspek Bahasa dan Keterbacaan 

1 Ragam Bahasa Santai Resmi 

2 Kata/diksi Kata yang mudah dipahami Kata yang mudah dipahami 

3 Penggunaan kata 

sapaan 

Kamu Kamu 

Aspek Grafika 

1 Tampilan Buku Buku dengan warna dan 

desain sampul yang meriah, 

serta dilengkapi dengan 

ilustrasi gambar di dalamnya 

Buku dengan warna dan 

desain sampul yang meriah, 

serta dilengkapi dengan 

ilustrasi gambar di dalamnya 

2 Pewarnaan 

ilustrasi gambar 

Berwarna-warni Berwarna-warni 

3 Ukuran buku A4 A4 

4 Jenis huruf Arial Arial 

5 Ukuran huruf 12  pt 11  pt 
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Bagian yang dicetak miring pada tabel 4.9 adalah indikator yang 

menujukkan perbedaan pendapat antara penutur asing dan pengajar BIPA. 

Perbedaan tersebut terdapat pada subaspek isi/materi, bahasa dan keterbacaan, 

penyajian, dan kegrafikaan. 

Pada aspek isi/materi, perbedaan tampak pada lima indikator. Indikator 

pertama berkaitan dengan contoh budaya Jawa dengan topik organisasi 

kemasyarakatan. Pada indikator ini, pengajar BIPA menghendaki untuk 

menambahkan contoh berupa ritual supaya dimuat dalam bahan ajar BIPA. 

Indikator selanjutnya berkaitan dengan contoh budaya Jawa tentang pengetahuan. 

Seluruh alternatif pilihan jawaban dalam indikator ini dipilih semua, baik oleh 

penutur asing maupun pengajar BIPA. Namun, penutur asing menghendaki adanya 

tambahan contoh berupa mitos dan takhayul. 

Indikator contoh budaya Jawa tentang komunikasi berbahasa juga terdapat 

perbedaan. Namun, perbedaan hanya pada pilihan jawaban lainnya oleh pengajar 

BIPA, yaitu pengajar BIPA menginginkan ada contoh/informasi penyebutan marga 

dalam bahan ajar. Selanjutnya, perbedaan juga terjadi pada indikator budaya Jawa 

tentang pekerjaan. Selain ketiga alternatif pilihan jawaban, penutur asing 

mengehendaki tambahan contoh berupa pekerjaan unik yang ada di Indonesia, 

sedangkan pengajar BIPA mengehendaki tambahan contoh berupa pekerjaan yang 

paling banyak di Indonesia. 

Perbedaan indikator yang terakhir pada aspek isi/materi terdapat pada 

contoh budaya Jawa tentang teknologi dan benda-benda. Perbedaan terletak hanya 

pada tambahan pengajar BIPA yang menginginkan contoh berupa benda-benda  di 
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luar rumah serta aksesoris-aksesoris pada pria dan wanita untuk dimuat dalam 

bahan ajar. 

Pada aspek penyajian bahan ajar, hampir semua indikator terjadi perbedaan 

pendapat antara pengajar BIPA dengan penutur asing. Perbedaan pertama terdapat 

pada penyajian muatan budaya Jawa. Penutur asing menghendaki penyajian muatan 

budaya Jawa diintegrasikan pada dialog dan bacaan. Sementara itu, pengajar BIPA 

berpendapat selain diintegrasikan pada dialog dan bacaan, budaya Jawa juga perlu 

disajikan di bagian akhir pada setiap bab. 

Pada indikator bentuk materi tambahan juga terjadi perbedaan. Penutur 

asing dan pengajar BIPA sama-sama sepakat untuk memberikan kosakata tambahan 

di bagian akhir setiap bab. Namun, pengajar BIPA juga menghendaki untuk 

memberikan tambahan materi berupa wawasan budaya di bagian akhir setiap bab. 

Perbedaan pendapat juga terjadi pada indikator pemilihan judul bahan ajar. 

Pada urutan pertama, penutur asing menghendaki buku BIPA berjudul “Basic 

Indonesian for Foreigner” dan di urutan kedua penutur asing menghendaki buku 

BIPA dengan judul “Mudahnya Belajar Bahasa Indonesia”. Sementara itu, seluruh 

pengajar BIPA sepakat untuk memilih buku BIPA memiliki judul “Mudahnya 

Belajar Bahasa Indonesia”. 

Indikator yang terdapat perbedaan selanjutnya terjadi pada bentuk latihan. 

Seluruh penutur asing dan pengajar BIPA sepakat untuk menyajikan bentuk latihan 

yang sesuai pada alternatif pilihan jawaban. Namun, pengajar BIPA menghendaki 

bentuk latihan ditambah agar lebih variatif. Pada aspek menyimak, pengajar BIPA 

menghendaki penambahan latihan berupa menyimak audio pengumuman. Adapun 
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pada aspek membaca, pengajar BIPA menghendaki latihan ditambah dengan 

bentuk menjodohkan. 

Perbedaan pendapat pada unsur kebahasaan terjadi pada indikator ragam 

bahasa yang digunakan dalam bahan ajar. Mayoritas penutur asing menghendaki 

ragam bahasa yang digunakan adalah ragam bahasa santai, sedangkan pengajar 

BIPA menghendaki ragam bahasa yang digunakan adalah ragam bahasa resmi. 

Adapun perbedaan pada aspek kegrafikaan terdapat pada indikator ukuran 

huruf. Pengajar BIPA memberikan masukan jika jenis huruf yang digunakan Arial, 

maka ukuran huruf harus menyesuaikan dengan ukran huruf 12 pt untuk Times New 

Roman, yaitu 11 pt untuk Arial. 

Berdasarkan perbedaan kebutuhan penutur asing dan pengajar BIPA, dapat 

dirumuskan karakteristik pengembangan bahan ajar sebagai berikut. 

Tabel   4.10 Karakteristik   Pengembangan   Bahan   Ajar BIPA  Bermuatan 

Budaya Jawa 
 

No Indikator Karekteristik Pengembangan Bahan Ajar 

Aspek Isi/ Materi 

1 Contoh topik religi Waktu dalam salat, tempat ibadah, tokoh 

agama, dan hari besar agama-agama lain. 

2 Contoh topik organisasi 

kemasyarakatan 

Kekerabatan, sistem perkawinan, sistem 

kematian, dan ritual. 

3 Contoh topik 

pengetahuan 

Makanan dan minuman khas, pembuatan 

jamu, musim di Indonesia, serta mitos dan 

takhayul. 

4 Contoh topik 

komunikasi berbahasa 

Pertanyaan-pertanyaan pribadi, komunikasi 

dalam keluarga, penyebutan gelar, dan marga. 

5 Contoh topik kesenian Seni rupa, seni gerak, seni suara, dan seni 

musik. 
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No Indikator Karekteristik Pengembangan Bahan Ajar 

6 Contoh topik 

pekerjaaan 

Petani, tukang becak, tukang pijat, pekerjaan 

yang unik lainnya, dan pekerjaan yang paling 

banyak di Indonesia. 

7 Contoh topik teknologi 

dan benda-benda 

Peralatan rumah tangga, teknologi, peralatan 

di luar rumah, dan aksesoris. 

Aspek Penyajian 

1 Penyajian budaya Jawa (1) Diintegrasikan pada dialog dan bacaan 
(2) Di bagian akhir pada setiap bab 

2 Sistematika penataan 

materi 

(1) Diawali dengan dialog dan bacaan, 

dilanjut dengan ungkapan sebagai 

pengayaan 

(2) Diakhiri dengan tata bahasa. 3 Bentuk materi 

tambahan 

(1) Ada kosakata tambahan di setiap akhir 

bab. 

(2) Ada wawasan tentang budaya Jawa di 

setiap akhir bab. 

4 Bentuk motivasi (1) Motivasi umum (peribahasa) 
(2) Lancar berbicara bahasa Indonesia 

5 Judul bahan ajar Mudahnya Belajar Bahasa Indonesia 

6 Bentuk latihan Menyimak: 
(1) Menjawab pertanyaan pada audio dialog 

(2) Menjawab pertanyaan pada audio berita 

(3) Menjawab pertanyaan pada audio 

pengumuman 

Berbicara: 

(1) Menjawab pertanyaan secara spontan 

(2) Membuat dialog 

Membaca: 

(1) Menjawab pertanyaan sesuai dengan isi 

bacaan 

(2) Mengisi kalimat rumpang sesuai dengan 

isi bacaan 

(3) Menjodohkan 

Menulis: 

(1) Membuat kalimat 

(2) Menulis laporan sederhana 

7 Bentuk evaluasi Tulis/ Objektif: 
(1) Pilihan gand 

(2) Uraian 

(3) Menjodohkan 

Lisan/ Subjektif: 

Membuat dialog dan mempraktikannya 

Aspek Bahasa dan Keterbacaan 

1 Ragam Bahasa Resmi 

2 Penggunaan kata/diksi Kata yang mudah dipahami 

3 Kata sapaan Kamu 
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No Indikator Karekteristik Pengembangan Bahan Ajar 

Aspek Grafika 

1 Tampilan Buku Buku dengan warna dan desain sampul yang 

meriah, serta dilengkapi dengan ilustrasi 

gambar di dalamnya 

2 Pewarnaan ilustrasi 

gambar 

Berwarna-warni 

3 Ukuran bahan ajar A4 

4 Jenis huruf Arial 

5 Ukuran huruf 11 Pt 
 

4.1.1.4 Prinsip-Prinsip Pengembangan Bahan Ajar BIPA Bermuatan Budaya 

Jawa untuk Penutur Asing Tingkat Pemula 

Penyusunan prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar BIPA bermuatan 

budaya Jawa bagi penutur asing tingkat pemula didasarkan pada hasil analisis 

kebutuhan penutur asing dan pengajar BIPA. Prinsip-prinsip tersebut dipaparkan 

dalam empat aspek sebagai berikut. 

 
(1) Kaidah Materi/Isi 

 

Materi/isi bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa bagi penutur asing 

tingkat pemula didasarkan pada prinsip relevansi, kecukupan, adaptif, dan inovatif. 

Prinsip relevansi maksudnya adalah materi dalam bahan ajar sesuai dengan silabus 

BIPA tingkat pemula yang telah ditentukan. Adapun muatan materi inti yang 

dibutuhkan menurut persepsi pengajar BIPA dan penutur asing meliputi (1) dialog 

dan bacaan, (2) pengayaan, dan (3) tata bahasa. 

Selain prinsip relevansi, pengembangan materi dalam bahan ajar juga 

memperhatikan prinsip kecukupan. Artinya, materi yang disajikan mampu 

memandu penutur asing untuk menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Materi 

tidak  terlalu  banyak  dan  juga  tidak  terlalu  sedikit.  Materi  diberikan     secara 
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proporsional dengan tetap memperhatikan kompetensi BIPA dan alokasi waktu 

pembelajaran yang disediakan. Prinsip kecukupan diwujudkan dengan penyajian 

contoh serta jabaran materi yang mudah, guna mendukung pemahaman penutur 

asing tingkat pemula. 

Pengembangan materi BIPA juga memperhatikan prinsip adaptif. Adaptif 

terhadap tingkat pengetahuan dan latar belakang penutur asing. Materi disusun 

dengan tingkat kesulitan mudah untuk karakter penutur asing tingkat pemula yang 

ada di Kota Semarang. Latar belakang budaya Jawa juga menjadi titik perhatian 

utama dari pengembangan materi ajar ini. Penutur asing memiliki pengetahuan 

tentang budaya Jawa yang terbilang sangat rendah sehingga isi materi disesuaikan 

dengan budaya Jawa yang ringan serta masih berkembang di Jawa. Hal ini bertujuan 

agar penutur asing lebih mudah untuk mengamati dan mempelajari hal yang 

menjadi bagian dari kehidupan keseharian penutur asing saat berada di Jawa. 

Wujud budaya Jawa yang ditampilkan pada materi dalam bahan ajar ini 

meliputi tujuh topik, yaitu: (1) religi, (2) organisasi kemasyarakatan, (3) 

pengetahuan, (4) komunikasi berbahasa, (5) kesenian, (6) pekerjaan, dan (7) 

teknologi dan benda-benda. Ketujuh topik budaya Jawa tersebut diintegrasikan 

pada dialog dan bacaan serta disajikan dalam bentuk sajian wawasan budaya Jawa 

pada bagian akhir tiap bab. Hal ini juga bertujuan agar timbul rasa ketertarikan pada 

diri penutur asing terhadap budaya Indonesia, khususnya budaya yang tidak ada di 

tempat lain. 

Selain kebudayaan yang berwujud fisik, budaya Jawa yang berwujud 

peratutan-peraturan  dan  juga  kebiasaan  masyarakat  Indonesia,  khusunya  yang 
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hanya ada di Jawa juga diintegrasikan pada setiap materi dalam bahan ajar. 

Misalnya cara berjabat tangan, hubungan kekerabatan, penyebutan gelar, dan lain- 

lain. Hal tersebut bertujuan untuk membentuk sikap penutur asing supaya dapat 

beradaptasi di dalam lingkungan masyarakat Jawa. 

Materi pada bahan ajar juga dikembangkan berdasarkan prinsip inovatif. 

Inovatif berarti materi disajikan dengan memperhatikan unsur kebaruan serta 

informasi yang mutakhir. Materi pada bahan ajar disajikan dengan paparan materi 

berisi pengetahuan yang bermuatkan budaya Jawa yang mutakhir dan sesuai dengan 

kondisi yang terjadi di Jawa saat ini. 

Selain keempat prinsip tadi, materi pada bahan ajar disajikan dengan prinsip 

rasional atau bisa dinalar. Jadi, untuk mewujudkan prinsip rasional, materi harus 

disajikan secara sistematis, urut tahap demi tahap. 

 
(2) Penyajian Materi 

 

Penyajian materi menggunakan prinsip self instructional dan sistematis. 

Maksud dari prinsip self instructional adalah dengan materi ajar yang 

dikembangkan penutur asing dapat membelajarkan diri sendiri tanpa harus 

bergantung sepenuhnya pada pengajar BIPA. Prinsip sistematis berkaitan dengan 

pengorganisasian dan penyajian materi ajar yang urut, mulai dari materi dengan 

tingkat kesulitan rendah hingga yang sulit, mulai dari materi yang konkret, hingga 

materi yang abstrak. Urutan materi menyesuaikan dengan kebutuhan responden 

terhadap bahan ajar. Adapun urutan materi dalam bahan ajar diawali dengan dialog 

dan bacaan, dilanjut dengan pengayaan, dan diakhiri dengan materi tata bahasa. 
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(3) Bahasa dan Keterbacaan 

 

Aspek bahasa dan keterbacaan menggunakan prinsip adaptif, konsistensi, 

dan relevansi. Prinsip adaptif diterapkan dalam pengunaan bahasa serta pilihan kata 

yang sesuai dengan tingkat kemampuan penutur asing. Sebagaimana hasil analisis 

kebutuhan, pilihan kata yang dibutuhkan adalah pilihan kata yang mudah dipahami 

dan tidak mengandung istilah-istilah ilmiah. Prinsip adaptif juga digunakan pada 

ragam bahasa yang digunakan. Ragam bahasa yang dibutuhkan oleh penutur asing 

dan pengajar BIPA adalah ragam bahasa yang resmi namun tidak terlalu baku, 

menyesuaikan dengan jabaran kebutuhan pada materi. 

Prinsip konsistensi diterapkan pada penyajian unsur kebahasaan serta tata 

letak berupa jarak spasi antarkalimat, serta penggunaan ragam bahasa. Prinsip 

konsistensi ini berguna untuk menunjang tingkat keterbacaan dan pemahaman 

penutur asing terhadap materi yang disampaikan. Selaras dengan prinsip 

konsistensi, prinsip relevansi digunakan dalam pemilihan ragam bahasa dan 

penggunaan kata/diksi. Ragam bahasa dan kata/diksi yang digunakan disesuaikan 

dengan tingkat kemampuan dan pengetahuan penutur asing tingkat pemula. 

 
(4) Grafika 

 

Prinsip konsistensi dan relevansi diterapkan pula pada aspek grafika. Sesuai 

dengan hasil analisis kebutuhan, bahan ajar BIPA dilengkapi dengan ilustrasi yang 

sesuai dengan isi dan jabaran materi dalam bahan ajar. Pewarnaan dalam sampul 

memperhatikan prinsip relevansi dengan kebutuhan penutur asing. Sampul disusun 

dengan tampilan yang meriah dengan warna-warna yang cerah sesuai dengan 

kebutuhan pengajar BIPA dan penutur asing. Tidak semua materi disajikan dengan 
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warna yang cerah dan meriah, hanya beberapa bagian yang menjadi penekanan 

materi yang berwarna cerah dan meriah. Relevan dengan kebutuhan pengajar BIPA 

dan penutur asing, bahan ajar disusun dengan ukuran A4. 

Prinsip konsistensi juga menjadi dasar pengembangan bahan ajar terutama 

pada penggunaan jenis huruf, ukuran huruf, dan pemilihan warna. Pengembangan 

bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa menggunakan huruf Arial ukuran 11 pt. 

Orientasi buku berbentuk vertikal (potrait). Adapun pilihan warna yang memiliki 

kesamaan karakter mulai dari bagian kulit hingga isi. 

 
4.1.2 Prototipe Bahan Ajar BIPA Bermuatan Budaya Jawa bagi Penutur 

Asing Tingkat Pemula 

Prototipe bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa untuk penutur asing 

tingkat pemula disusun berdasarkan karakteristik bahan ajar dan prinsip 

pengembangan bahan ajar. Prototipe bahan ajar dikategorikan menjadi lima bagian, 

meliputi: (a) bentuk fisik, (b) sampul buku, (c) muatan isi/materi, (d) materi 

pelengkap, dan (e) evaluasi. 

 
4.1.2.1 Bentuk Fisik 

 

Bahan ajar disusun dengan menggunakan kertas HVS putih 80 gram 

berukuran A4 (210 x 297 mm). Adapun sampul buku menggunakan soft cover. 

Bahan ajar disusun dengan tebal 150 halaman menyesuaikan kebutuhan materi. 

 
4.1.2.2 Sampul Buku 

 

Sampul dirancang sesuai karakteristik bahan ajar dan hasil analisis 

kebutuhan aspek kegrafikaan menurut persepsi penutur asing dan pengajar  BIPA. 
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Sampul dirancang dengan komposisi warna, gambar, dan tulisan yang ditata secara 

meriah dan menarik. Varian warna yang dipilih adalah warna terang dengan foto 

wujud budaya Jawa. Pemilihan foto sampul depan disesuaikan dengan tema bahan 

ajar yang dikembangkan, yaitu budaya Jawa. Sementara itu, sampul belakang berisi 

penjelasan singkat terkait isi bahan ajar. Berikut adalah prototipe sampul bahan ajar 

bermuatan budaya Jawa. 

Gambar 4.36 Sampul Prototipe Bahan Ajar BIPA 

 

 

4.1.2.3 Muatan Isi/Materi 

 

Kelengkapan muatan isi bahan ajar terdiri atas tiga bagian, meliputi: (a) 

pendahuluan, (b) isi, dan (c) penutup. Halaman pendahuluan terdiri atas halaman 

sampul dalam buku, halaman prancis, identitas buku, halaman motivasi, prakata, 

sajian buku, petunjuk penggunaan, dan daftar isi, serta cara pelafalan huruf dalam 

bahasa Indonesia. 
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Bagian halaman sampul dalam buku berisi judul buku, garis besar isi, nama 

pengarang, ilustrasi, dan sasaran pengguna buku. Halaman prancis berisi judul 

buku, nama pengarang, lembaga yang menerbitkan bahan ajar, dan tahun. Identitas 

buku disajikan judul buku, nama penulis, ilustrator, tahun cetak, lembaga penerbit. 

Halaman motivasi berisi ungkapan kata-kata yang mampu membangkitkan 

semangat penutur asing untuk serius dan semangat mempelajari materi. Berikut 

adalah gambar identitas buku dan halaman motivasi yang merupakan salah satu 

bagian pendahuluan pada materi isi. 

Gambar 4.37 Identitas Buku dan Halaman Motivasi Bahan Ajar 

 

Setelah halaman motivasi, terdapat prakata yang berisi paparan pengantar 

dari penulis buku. Dilanjutkan dengan sajian buku. Pada bagian pendahuluan juga 

terdapat petunjuk penggunaan bagi penutur asing dan pengajar BIPA. Bagian 

selanjutnya dari pendahuluan adalah daftar isi. Bagian ini berisi daftar keseluruhan 

materi beserta halaman untuk memudahkan pencarian pokok bahasan secara cepat. 

Selain itu, cara pengucapan huruf dalam bahasa Indonesia juga disajikan di dalam 

bagian ini. Adapun bagian isi bahan ajar BIPA dapat dijabarkan sebagai berikut. 
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(1) Pengantar 

 

Bagian ini berisi tentang judul/ tema perbab yang akan dipelajari penutur 

asing. Informasi yang disajikan meliputi judul bab yang menyesuaikan dengan 

silabus BIPA. Pada halaman pengantar ini juga disertai dengan gambar yang 

bertujuan untuk memancing keingintahuan dan memotivasi penutur asing dalam 

mempelajari materi dalam setiap babnya. Berikut adalah salah satu tampilan 

halaman pengantar. 

Gambar 4.38 Salah Satu Tampilan pada Halaman Pengantar 

 

Pengantar materi disajikan dengan sederhana dengan menyajikan judul bab. 

 

Selain itu, pemilihan warna juga disesuaikan dengan keseluruhan desain. 

 

 

(2) Materi Inti 

 

Sesuai dengan kebutuhan penutur asing dan pengajar BIPA, muatan materi 

inti dalam bahan ajar dikelompokkan menjadi tiga bagian dengan urutan (1) dialog 

dan bacaan, (2) pengayaan, (3) tata bahasa. Selain ketiga materi inti tersebut, bagian 

ini juga diintegrasikan dengan bagian    latihan empat aspek berbahasa. Penentuan 
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dan perincian materi ini didasarkan pada kompetensi yang harus dikuasai oleh 

penutur asing. Urutan sajian isi materi juga telah disesuaikan kebutuhan responden, 

serta dengan tahapan pencapaian kompetensi dan tingkat kesulitan materi. Muatan 

budaya Jawa disajikan pada bagian wawasan budaya serta diintegrasikan pada 

dialog dan bacaan di setiap babnya. Keseluruhan materi ajar dilengkapi dengan 

ilustrasi yang berguna untuk menunjang pemahaman penutur asing. Pemahaman 

materi inti setiap bab tersebut adalah sebagai berikut. 

 

1) Dialog dan Bacaan 

 

Dialog yang disajikan adalah percakapan yang mengutamakan topik 

keseharian tentang peristiwa berbahasa nyata yang diperlukan dan dapat diterapkan 

oleh penutur asing dalam komunikasi sehari-hari. Materi pembelajaran berupa 

dialog ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan dan memperkaya penguasaan 

kosakata penutur asing, sekaligus juga bermanfaat untuk mengenalkan struktur 

bahasa yang berterima bagi penggunaan bahasa sehari-hari. Materi percakapan ini 

dimulai dari dialog yang sangat sederhana, misalnya dialog tentang perkenalan, 

menanyakan kabar, dan lain-lain. Bagian ini juga diintegrasikan dengan budaya 

Jawa. 

Selain bagian dialog, dalam bagian ini juga disajikan bacaan. Bacaan dalam 

bahan ajar BIPA ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa percaya diri penutur asing 

bahwa penutur asing mampu membaca teks bahasa Indonesia. Bacaan juga 

bertujuan untuk mendorong penutur asing supaya tetap bersemangat dalam belajar 

bahasa Indonesia. Penyajian bacaan dipilih dengan menyesuaikan kemampuan 

penutur asing tingkat pemula. Materi tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. 
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Materi bacaan yang terlalu mudah dapat menjadikan penutur asing bosan karena 

memperoleh pengalaman belajar yang sedikit dari aktivitas belajarnya. Sebaliknya, 

materi bacaan yang terlalu sulit dapat menjadikan penutur asing kehilangan 

semangat belajar karena penutur asing frustasi akibat tidak dapat memahami bacaan 

yang dibacanya. Materi-materi bacaan merupakan materi yang dikembangkan 

sendiri oleh peneliti dan juga dikembangkan dari bacaan yang sudah ada. Materi 

dipilih dengan topik yang mutakhir supaya dapat menarik minat penutur asing. 

Berikut adalah tampilan dari bagian dialog dan bacaan. 

Gambar 4.39 Salah Satu Tampilan pada Bagian Dialog dan Bacaan 

 

 

2) Pengayaan 

 

Bagian kedua dari materi disajikan ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan 

tema pada masing-masing bab. Bagian pengayaan ini disajikan sebagai upaya untuk 

memperkaya materi pada tiap bab. Pengayaan yang disajikan menyesuaikan dengan 

ungkapan yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Materi pengayaan berupa 

ungkapan juga bertujuan untuk memudahkan penutur asing dalam mempelajari 
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bahasa Indonesia secara utuh tanpa terpisah kata perkata. Penutur asing juga dapat 

menggunakan ungkapan tersebut dalam kehidupan nyata di dalam masyarakat. 

Berikut adalah sebuah contoh penyajian bagian pengayaan. 

Gambar 4.40 Salah Satu Tampilan Pada Bagian Pengayaan 

 

 

3) Tata Bahasa 

 

Pada bagian ini disajikan materi tentang tata bahasa baku bahasa Indonesia. 

Tata bahasa Indonesia yang disajikan adalah tata bahasa Indonesia dasar, seperti 

misalnya pronomina, penggunaan afiks ber-, meN-, pola kalimat tunggal, dan lain- 

lain. Tata bahasa menjadi materi mutlak dalam bahan ajar BIPA. Hal ini 

dikarenakan pada tataran awal, penutur asing akan dihadapkan pada struktur 

kalimat yang baru. Artinya, penutur asing harus menyesuaikan dengan struktur 

kalimat bahasa Indonesia. Semakin banyak perbedaan sistem struktur kalimat 

bahasa asli dengan bahasa Indonesia, maka akan semakin banyak kesulitan yang 

akan dijumpai oleh penutur asing. Salah satu contoh kaidah dalam struktur kalimat 

bahasa Indonesia ialah struktur kalimat yang berpola diterangkan, menerangkan 
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(DM), seperti: gadis cantik, sepeda baru, dan lampu merah. Lain halnya dengan 

beberapa bahasa asing misalkan bahasa Inggris, struktur kalimat dalam bahasa 

Inggris lazim berpola menerangkan, diterangkan (MD), seperti: beatiful girl, new 

bycycle, dan red lamp. Berikut adalah salah satu tampilan dari tata bahasa. 

Gambar 4.41 Salah Satu Tampilan Pada Bagian Tata Bahasa 

 

 

4) Latihan 

 

Untuk memperdalam materi yang diberikan, kemampuan penutur asing 

diuji dengan latihan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penguasaan dan 

daya serap materi pada diri penutur asing. Latihan disajikan dalam empat aspek 

berbahasa Indonesia, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Selain 

empat aspek tersebut, latihan tata bahasa juga disajikan dalam bagian ini. Latihan 

disajikan beriringan dengan materi inti. Berikut salah satu contoh bentuk latihan 

pada bahan ajar. 
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Gambar 4.42 Salah Satu Tampilan Bentuk Latihan dalam Bahan Ajar 

 

 

4.1.2.4 Materi Pelengkap 

 

Materi pelengkap dalam bahan ajar ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu: (1) 

materi pelengkap pada setiap akhir bab, dan (2) materi pelengkap pada akhir bahan 

ajar. Kedua bagian materi pelengkap bahan ajar tersebut dijabarkan sebagai berikut. 

 
(1) Materi Pelengkap pada Setiap Akhir Bab 

 

Materi pelengkap pada setiap akhir bab berupa bagian kosakata tambahan, 

lancar berbicara, dan wawasan budaya. Bagian kosakata tambahan berisi kumpulan 

kosakata yang berhubungan dengan topik pada masing-masing bab. Selain kosakata 

tambahan, bagian ini juga menyajikan motivasi berupa anjuran lancar berbicara 

bahasa Indonesia. Penyajian bagian ini bertujuan untuk memotivasi sehingga 

mampu menjadi inspirasi bagi penutur asing. Materi tambahan berupa wawasan 

budaya juga disajikan dalam bagian ini. Berikut adalah tampilan bagian materi 

pelengkap. 
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Gambar 4.43 Salah Satu Tampilan Materi Pelengkap pada Setiap Akhir Bab 

 

 

(2) Materi Pelengkap pada Akhir Bahan Ajar 

 

Materi tambahan pada akhir bahan ajar meliputi kumpulan kosakata tematik 

dan peribahasa Jawa yang disertai dengan maknanya. Terdapat sebelas bagian 

kosakata tematik yang disajikan dalam bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa, 

yaitu meliputi: (1) hobi, (2) kamar mandi, (3) binatang, (4) kamar tidur, (5) bahasa 

tubuh, (6) anggota tubuh, (7) ciri-ciri fisik seseorang, (8) hari yang indah, (9) 

kepercyaan, (10) jalan-jalan, dan (11) dapur. Pemilihan kosakata tematik 

didasarkan pada perbendaharaan kata yang berhubungan dengan kegiatan sehari- 

hari. Selain itu, peribahasa Jawa yang ringan dan familier serta memiliki makna 

yang luhur juga disajikan dalam bagian ini. Berikut salah satu contoh tampilan 

materi tambahan pada akhir bahan ajar. 
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Gambar 4.44 Salah Satu Tampilan Materi Pelengkap pada Akhir Buku 

 

 

4.1.2.5 Evaluasi 

 

Bentuk evaluasi dalam bahan ajar ini berupa evaluasi yang bersifat objektif 

dan nonobjektif. Evaluasi disajikan di bagian akhir bahan ajar. Berikut adalah 

gambar salah satu penyajian evaluasi dalam bahan ajar. 

Gambar 4.45 Salah Satu Tampilan Bagian Evaluasi dalam Bahan Ajar 
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4.1.3 Hasil Penilaian dan Perbaikan Bahan Ajar BIPA Bermuatan Budaya 

Jawa bagi Penutur Asing Tingkat Pemula 

Bahan ajar BIPA bermuatan Budaya Jawa bagi penutur asing tingkat 

pemula dinilai oleh dua dosen ahli BIPA dan tiga pengajar BIPA. Berikut paparan 

hasil penilaian pengajar BIPA dan dosen ahli terhadap prototipe bahan ajar BIPA 

bagi penutur asing tingkat pemula. Secara berkelanjutan diuraikan pula hasil 

perbaikan bahan ajar sesuai dengan saran pengajar BIPA dan dosen ahli. 

 

4.1.3.1 Hasil Penilaian dan Saran Perbaikan Pengajar BIPA terhadap Bahan 

Ajar BIPA Bermuatan Budaya Jawa bagi Penutur Asing Tingkat 

Pemula 

Hasil penilaian dan saran perbaikan oleh pengajar BIPA diperoleh dari tiga 

orang pengajar BIPA yang menjadi responden. Instrumen penilaian terdiri atas 

dua bagian. Bagian pertama merupakan format penilaian dengan skala rentang. 

Bagian pertama ini terdiri atas empat aspek meliputi (1) dimensi perwajahan/fisik, 

(2) dimensi isi/materi, (3) dimensi penyajian, dan (4) dimensi bahasa dan 

keterbacaan. Adapun pada bagian kedua merupakan saran atau masukan untuk 

bahan ajar secara umum. 

 

(1) Dimensi Perwajahan/Fisik 

 

Terdapat tujuh aspek untuk penilaian pada aspek perwajahan atau fisik 

bahan ajar. Tujuh aspek dimensi perwajahan/fisik bahan ajar meliputi (1) 

komposisi warna, (2) tampilan gambar sampul, (3) tulisan pada sampul, (4) ukuran 

huruf, (5) jenis huruf, (6) layout atau tata letak, (7) gambar/ilustrasi. Hasil 

penilaian pengajar BIPA terhadap dimensi perwajahan disajikan pada tabel 4.11 

berikut. 
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Tabel 4.11 Hasil Penilaian Pengajar BIPA terhadap Aspek Perwajahan 

 

No Indikator Nilai 

1 Komposisi warna 83,33 

2 Tampilan gambar sampul 75 

3 Tulisan pada sampul 75 

4 Ukuran huruf 91,67 

5 Jenis huruf 83,33 

6 Layout/tata letak 83,33 

7 Gambar/ ilustrasi 75 

Rata-rata 80,95 
 

Dari tabel 4.11 dapat diketahui hasil penilaian pengajar BIPA terhadap tujuh 

indikator aspek perwajahan. Pada aspek perwajahan, nilai tertinggi terdapat pada 

indikator ukuran huruf, yaitu 91,67. Indikator yang memiliki nilai terendah adalah 

tampilan gambar pada sampul bahan ajar, tulisan pada sampul, dan gambar/ilustrasi 

bahan ajar. Indikator tersebut mendapatkan nilai 75. Adapun tiga indikator lainnya 

memeroleh nilai 83,33. Ketiga indikator tersebut adalah komposisi warna, jenis 

huruf, dan layout/tata letak. Pengajar BIPA menganggap penampilan dan penataan 

gambar budaya Jawa pada sampul bahan ajar terlalu resmi. Selain itu, salah satu 

pengajar BIPA juga masih beranggapan bahwa warna ilustrasi pada bahan ajar 

masih monoton. Secara keseluruhan aspek perwajahan mendapatkan nilai rata-rata 

sebesar 80,95. Hal tersebut menandakan bahwa dimensi perwajahan pada bahan 

ajar BIPA bermuatan budaya Jawa untuk penutur asing tingkat pemula dinilai sudah 

baik dan memuaskan. 

 
(2) Dimensi Isi/Materi 

 

Penilaian pada dimensi isi atau materi memiliki tujuh indikator,   meliputi: 

 

(1) kesesuaian isi atau materi bahan ajar dengan silabus BIPA tingkat pemula  A1, 

 

(2) kesesuaian  isi  atau  materi  bahan  ajar  dengan  tujuan  pembelajaran,      (3) 
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kesesuaian isi materi dengan kebutuhan penutur asing tingkat pemula, (4) 

kesesuaian materi dengan alokasi waktu yang telah ditentukan, (5) ketepatan materi 

untuk mendukung penutur asing tingkat pemula dalam mempelajari bahasa 

Indonesia, (6) penyajian muatan budaya Jawa dalam bahan ajar, dan (7) muatan 

budaya Jawa dalam bahan ajar secara keseluruhan. Hasil akumulasi penilaian dari 

tiga pengajar BIPA terhadap aspek isi atau materi dalam bahan ajar dipaparkan 

sebagai berikut. 

Tabel 4.12 Hasil Penilaian Pengajar BIPA terhadap Aspek Materi/Isi 

 

No Indikator Nilai 

1 Kesesuaian isi atau materi bahan ajar dengan kompetensi BIPA 83,33 

2 Kesesuaian    isi    atau materi   bahan   ajar   dengan   tujuan 

pembelajaran 

83,33 

3 Kesesuaian pemilihan materi dengan kebutuhan penutur asing 

tingkat pemula 

83,33 

4 Kesesuaian materi dengan alokasi waktu yang telah ditentukan 75 

5 Ketepatan materi untuk mendukung penutur asing dalam 

mempelajari bahasa Indonesia 

75 

6 Penyajian muatan budaya Jawa pada bahan ajar 83,33 

7 Muatan budaya Jawa pada bahan ajar secara keseluruhan 83,33 

Rata-rata 80,95 

 

Berdasarkan tabel 4.12 tersebut dapat diketahui bahwa lima dari tujuh 

indikator mendapatkan nilai 83,33 sehingga dapat disimpulkan bahwa bahan ajar 

telah sesuai dengan silabus BIPA tingkat pemula A1, materi pada bahan ajar relevan 

dengan tujuan pembelajaran, pemilihan materi sesuai dengan kebutuhan penutur 

asing tingkat pemula, muatan budaya Jawa sudah sesuai dengan materi dalam bahan 

ajar, dan muatan budaya Jawa pada bahan ajar secara keseluruhan sudah baik. 

Sementara itu, dua indikator lainnya mendapatkan nilai 75, yaitu indikator tentang 

kesesuaian materi dengan alokasi waktu dan indikator tentang ketepatan materi 

untuk mendukung penutur asing dalam mempelajari bahasa Indonesia. 
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Berkaitan dengan aspek materi/isi, pengajar BIPA berpendapat bahwa 

materi sudah bagus, tetapi beberapa masih terlalu rumit untuk BIPA tingkat pemula 

A1. Pengajar BIPA menyarankan agar materi yang disajikan dibuat lebih 

sederhana. Selain itu, pemilihan kata/diksi juga sebaiknya dipilih yang lebih 

sederhana. 

Secara keseluruhan dimensi isi atau materi bahan ajar BIPA bermuatan 

budaya Jawa untuk penutur asing tingkat pemula dinilai baik dan sesuai dengan 

kebutuhan pengajar BIPA serta penutur asing. Hal tersebut dapat dilihat melalui 

rata-rata perolehan nilai sebesar 80,95. 

 
(3) Dimensi Penyajian 

 

Pada dimensi penyajian, terdapat enam indikator. Keenam indikator 

tersebut adalah (1) ketepatan urutan materi, (2) kesinambungan materi dalam bahan 

ajar, (3) kesesuaian judul dan penyajian materi pada setiap bab, (4) penyajian bahan 

ajar yang mampu memotivasi penutur asing untuk belajar bahasa Indonesia, (5) 

penyajian bagian motivasi, dan (6) penyajian materi pada bahan ajar lengkap dan 

mampu memenuhi kebutuhan penutur asing. Hasil penilaian dari delapan indikator 

tersebut disajikan dalam tabel 4.13 berikut. 

Tabel 4.13 Hasil Penilaian Pengajar BIPA terhadap Aspek Penyajian 

 

No Indikator Nilai 

1 Ketepatan urutan materi 83,33 

2 Kesinambungan materi dalam bahan ajar 83,33 

3 Kesesuaian judul dan penyajian materi pada setiap bab 83,33 

4 Penyajian bahan ajar mampu memotivasi untuk belajar 75 

5 Penyajian bagian motivasi dapat memotivasi penutur asing 75 

6 Penyajian materi pada bahan ajar lengkap dan mampu memenuhi 

kebutuhan penutur asing 

83,33 

 Rata-rata 80,55 
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Berdasarkan tabel 4.13 diketahui bahwa terdapat empat indikator memiliki 

nilai 83,33, yaitu indikator tentang ketepatan urutan materi, kesinambungan materi 

dalam bahan ajar, kesesuaian judul dan penyajian materi pada setiap bab, dan 

indikator tentang penyajian materi pada bahan ajar yang lengkap dan mampu 

memenuhi kebutuhan penutur asing. Nilai terendah adalah 75 yang terdapat pada 

indikator berkaitan dengan penyajian bahan ajar yang mampu memotivasi untuk 

belajar bahasa Indonesia dan indikator berkaitan dengan penyajian bagian 

motivasi. Pada aspek penyajian, salah satu pengajar BIPA memberikan saran, 

bahan ajar BIPA sebaiknya diberi sedikit ruang agar pengguna dapat 

memanfaatkannya untuk menulis catatan-catatan kecil. Selain itu, salah satu 

pengajar BIPA juga mengehendaki penambahan RPP dan silabus secara terpisah 

agar bahan ajar lebih kompleks dan dapat dimanfaatkan oleh pengajar dalam 

pembelajaran BIPA. 

Berdasarkan hasil penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyajian 

materi pada bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa bagi penutur asing tingkat 

pemula dinilai baik dengan dibuktikan jumlah rata-rata pada aspek penyajian 

sebesar 80,55. 

 
(4) Dimensi Bahasa dan Keterbacaan 

 

Pada dimensi bahasa dan keterbacaan terdapat lima indikator sebagai 

berikut: (1) kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, (2) 

keterbacaan, (3) kejelasan informasi, (4) pemanfaatan bahasa secara efektif dan 

efisien, (5) kaidah kesantunan berbahasa. Secara ringkas hasil penilaian dari 

kelima indikator tersebut disajikan pada tabel 4.14 berikut. 
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Tabel   4.14 Hasil  Penilaian  Pengajar  BIPA  terhadap  Aspek   Bahasa  dan 

Keterbacaan 
 

No Indikator Nilai 

1 Kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar 91,67 

2 Keterbacaan 83,33 

3 Kejelasan informasi 83,33 

4 Pemanfaatan bahasa Indonesia secara efektif dan efisien 83,33 

5 Kaidah kesantunan berbahasa 83,33 

 Rata-rata 84,99 
 

Berdasarkan tabel 4.14 sebagian besar indikator pada dimensi bahasa dan 

keterbacaan memeroleh nilai 83,33. Namun, terdapat satu indikator yang memiliki 

nilai tinggi sebesar 91,67. Sementara itu, indikator yang memeroleh nilai tertinggi 

adalah indikator pertama, yaitu kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang 

baik dan benar. Keempat indikator lainnya, yaitu keterbacaan, kejelasan informasi, 

pemanfaatan bahasa secara efektif, serta kaidah kesantunan memeroleh nilai yang 

sama yaitu 83,33. Menurut pendapat pengajar BIPA, masih terdapat beberapa 

kalimat yang terlalu kompleks. Selain itu, pengajar BIPA juga menganjurkan agar 

bahasa lebih dibuat sederhana. Berdasarkan perolehan hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa dimensi bahasa dan keterbacaan bahan ajar BIPA bermuatan 

budaya Jawa dinilai baik dengan jumlah nilai rata-rata sebesar 84,99. 

 

4.1.3.2 Hasil Penilaian dan Saran Perbaikan Ahli terhadap Bahan Ajar BIPA 

Bermuatan Budaya Jawa bagi Penutur Asing Tingkat Pemula 

Hasil penilaian dan saran perbaikan oleh ahli diperoleh dari dua orang ahli 

pengampu BIPA. Instrumen penilaian terdiri atas dua bagian. Bagian pertama 

merupakan format penilaian dengan skala rentang. Bagian pertama ini terdiri atas 

empat aspek meliputi (1) dimensi perwajahan/fisik, (2) dimensi isi/materi, (3) 

dimensi penyajian, dan (3) dimensi bahasa dan keterbacaan. Adapun pada bagian 
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kedua merupakan saran atau masukan untuk bahan ajar secara umum. 

 

 

(1) Dimensi Perwajahan/Fisik 

 

Terdapat tujuh aspek untuk penilaian pada aspek perwajahan atau fisik 

bahan ajar. Tujuh aspek tersebut meliputi (1) komposisi warna pada sampul, (2) 

tampilan gambar sampul, (3) tulisan pada sampul, (4) ukuran huruf pada bahan 

ajar, (5) jenis huruf pada bahan ajar, (6) layout atau tata letak, dan (7) 

gambar/ilustrasi. Adapun hasil penilaian ahli terhadap dimensi perwajahan 

disajikan pada tabel 4.15 berikut. 

Tabel 4.15 Hasil Penilaian Ahli terhadap Aspek Perwajahan 

 

No Indikator Nilai 

1 Komposisi warna 100 

2 Tampilan gambar sampul 87,5 

3 Tulisan pada sampul 100 

4 Ukuran huruf 100 

5 Jenis huruf 100 

6 Layout/tata letak 75 

7 Gambar/ ilustrasi 87,5 

 Rata-rata 92,85 
 

Dari tabel 4.15 dapat diketahui hasil penilaian ahli terhadap tujuh indikator 

aspek perwajahan. Pada aspek perwajahan nilai tertinggi yaitu 100 diperoleh empat 

indikator yaitu pada komposisi warna, tulisan pada sampul, ukuran huruf, dan jenis 

huruf pada bahan ajar. Tampilan gambar sampul, dan ilustrasi secara umum sudah 

sesuai dengan harapan serta kebutuhan ahli. Hanya saja menurut salah satu ahli, 

beberapa gambar/ilustrasi pada bahan ajar lebih diperjelas pencahayaannya. 

Indikator yang memiliki nilai terendah adalah layout/tata letak. Indikator 

tersebut mendapatkan nilai 75. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa dimensi perwajahan pada bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa   untuk 
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penutur asing tingkat pemula dinilai sudah baik dan memuaskan dengan rata-rata 

nilai sebesar 92,85. 

 
(2) Dimensi Isi/Materi 

 

Penilaian pada dimensi isi atau materi memiliki tujuh indikator meliputi (1) 

kesesuaian isi atau materi bahan ajar dengan silabus BIPA, (2) kesesuaian isi atau 

materi bahan ajar dengan tujuan pembelajaran, (3) kesesuaian isi materi dengan 

kebutuhan penutur asing tingkat pemula, (4) kesesuaian materi dengan alokasi 

waktu yang telah ditentukan, (5) ketepatan materi untuk mendukung penutur asing 

dalam mempelajari bahasa Indonesia, (6) penyajian muatan budaya Jawa dalam 

bahan ajar, dan (7) muatan budaya Jawa dalam bahan ajar secara keseluruhan. Hasil 

akumulasi penilaian dari dua orang ahli terhadap aspek isi atau materi dipaparkan 

sebagai berikut. 

Tabel 4.16 Hasil Penilaian Ahli terhadap Aspek Materi/Isi 
 

No Indikator Nilai 

1 Kesesuaian isi atau materi bahan ajar dengan kompetensi BIPA 75 

2 Kesesuaian isi atau materi bahan ajar dengan tujuan 

pembelajaran 

75 

3 Kesesuaian pemilihan materi dengan kebutuhan penutur asing 

tingkat pemula 

75 

4 Kesesuaian materi dengan alokasi waktu yang telah ditentukan 87,5 

5 Ketepatan materi untuk mendukung penutur asing dalam 

mempelajari bahasa Indonesia 

100 

6 Penyajian nilai-nilai budaya Jawa pada bahan ajar 87,5 

7 Muatan budaya Jawa pada bahan ajar secara keseluruhan 100 

Rata-rata 85,71 
 
 

Berdasarkan tabel 4.16 tersebut dapat diketahui bahwa hasil penilaian 

terhadap tujuh indikator mendapatkan nilai yang bervariasi. Dua indikator 

memeroleh nilai sempurna,  yaitu 100. Kedua indikator tersebut  yaitu    ketepatan 
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materi untuk mendukung penutur asing dalam mempelajari bahasa Indonesia dan 

indikator berkaitan dengan muatan budaya Jawa pada bahan ajar secara 

keseluruhan. Dua indikator lainnya memeroleh nilai 87,5. Kedua indikator yang 

memeroleh nilai 87,5 adalah indikator berkaitan dengan kesesuaian materi dengan 

alokasi waktu yang telah ditentukan dan indikator yang berkaitan dengan penyajian 

nilai-nilai budaya Jawa pada bahan ajar. Sementara itu, terdapat tiga indikator yang 

memeroleh nilai terendah, yaitu 75. Ketiga indikator tersebut yaitu kesesuaian isi 

atau materi bahan ajar dengan kompetensi BIPA, kesesuaian isi atau materi bahan 

ajar dengan tujuan pembelajaran BIPA, dan kesesuaian pemilihan materi dengan 

kebutuhan penutur asing tingkat pemula. 

Berkaitan dengan aspek materi/isi, dosen ahli menyarankan agar di bagian 

awal bahan ajar disajikan sistem bunyi dalam bahasa Indonesia, yaitu berupa 

pelafalan huruf yang lebih spesifik serta penyajian diftong. Salah satu ahli juga 

memberikan saran agar materi tata bahasa sebaiknya dibuat lebih sederhana dan 

ringan. Selain itu, ahli juga memberikan saran agar pemilihan budaya Jawa dibuat 

yang paling sederhana, misalnya pemanggilan mas/mbak, kesantunan, dan lain- 

lain. Berdasarkan penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan 

dimensi isi atau materi bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa untuk penutur 

asing tingkat pemula dinilai baik dengan rata-rata nilai 85,71. 

 
(3) Dimensi Penyajian 

 

Pada dimensi penyajian, terdapat enam indikator yang meliputi: (1) 

ketepatan urutan materi, (2) kesinambungan materi, (3) kesesuaian judul dan 

penyajian materi pada setiap bab, (4) penyajian bahan ajar mampu memotivasi 
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penutur asing, (5) penyajian bagian motivasi, dan (6) penyajian materi pada bahan 

ajar lengkap dan mampu memenuhi kebutuhan penutur asing. Hasil penilaian dari 

delapan indikator tersebut disajikan dalam tabel 4.17 berikut. 

Tabel 4.17 Hasil Penilaian Ahli terhadap Aspek Penyajian 

No Indikator Nilai 

1 Ketepatan urutan materi 87,5 

2 Kesinambungan materi dalam bahan ajar 87,5 

3 Kesesuaian judul dan penyajian materi pada setiap bab 87,5 

4 Penyajian bahan ajar mampu memotivasi untuk belajar 75 

5 Penyajian bagian motivasi 75 

6 Penyajian materi pada bahan ajar lengkap dan mampu memenuhi 

kebutuhan penutur asing 

87,5 

Rata-rata 83,33 
 

Berdasarkan tabel 4.17 diketahui bahwa perolehan nilai tertinggi dan nilai 

terendah seimbang. Terdapat empat indikator yang memeroleh nilai 87,5. 

Sementara itu, indikator yang memeroleh nilai 87,5 adalah ketepatan urutan 

materi, kesinambungan materi, kesesuaian judul dan penyajan materi pada setiap 

bab, dan penyajian materi pada bahan ajar lengkap dan mampu memenuhi 

kebutuhan penutur asing. Dua indikator lainnya memeroleh nilai 75. Indikator 

yang memeroleh nilai 75 di antaranya adalah penyajian bahan ajar mampu 

memotivasi untuk belajar bahasa Indonesia dan penyajian motivasi. 

Pada aspek penyajian, ahli menyarankan agar bentuk latihan pada aspek 

menyimak sebaiknya dibuat pilihan ganda, bukan uraian. Selain itu, bentuk latihan 

pada aspek membaca juga sebaiknya dibuat lebih efektif. Bentuk latihan pada 

aspek membaca sebaiknya dipilih salah satu saja antara menjawab pertanyaan 

yang sesuai dengan bacaan atau mengisi teks rumpang karena pada hakikatnya 

kedua bentuk latihan tersebut bersifat sama. 
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Hasil penilaian terhadap dimensi penyajian materi pada bahan ajar BIPA 

bermuatan budaya Jawa bagi penutur asing tingkat pemula dinilai baik dengan 

rata-rata nilai sebesar 83,33. 

 
(4) Dimensi Bahasa dan Keterbacaan 

 

Pada dimensi bahasa dan keterbacaan terdapat lima indikator, yaitu 

meliputi: (1) kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, (2) 

keterbacaan, (3) kejelasan informasi, (4) pemanfaatan bahasa secara efektif dan 

efisien, dan (5) kaidah kesantunan berbahasa. Secara ringkas hasil penilaian dari 

kelima indikator tersebut disajikan pada tabel 4.18 berikut. 

Tabel 4.18 Hasil Penilaian Ahli terhadap Aspek Bahasa dan Keterbacaan 
 

No Indikator Nilai 

1 Kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar 75 

2 Keterbacaan 75 

3 Kejelasan informasi 75 

4 Pemanfaatan bahasa Indonesia secara efektif dan efisien (jelas 

dan singkat) 

75 

5 Kaidah kesantunan berbahasa 87,5 

 Rata-rata 77,50 
 

Berdasarkan tabel 4.18 tersebut, dapat dijabarkan bahwa empat indikator 

dari dimensi bahasa dan keterbacaan memeroleh nilai 75. Keempat indikator 

tersebut adalah kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, 

keterbacaan, kejelasan informasi, dan pemanfaatan bahasa Indonesia secara 

efektif dan efisien (jelas dan singkat). Sementara itu, indikator tentang kesantunan 

berbahasa memeroleh nilai 87,5. 

Pada aspek bahasa dan keterbacaan, ahli menyarankan agar pemilihan 

diksi di bagian-bagian awal dibuat yang paling sederhana dengan meminimalkan 
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afiks. Pemilihan diksi lebih baik menggunakan kata dasar saja. Adapun jika diksi 

pada materi menggunakan afiks, maka afiks harus juga dijelaskan pada bagian 

materi tata bahasa dalam bab tersebut. 

Ahli juga menyarankan agar pemilihan kalimat dibuat lebih sederhana, 

yakni sebaiknya menggunakan kalimat tunggal. Selain itu, kalimat pada dialog 

dan bacaan juga dibuat yang lebih pendek, tidak terlalu panjang. Hal ini 

dikarenakan ahli menganggap bahwa penutur asing tingkat pemula masih belum 

tahu banyak tentang bahasa Indonesia. Penutur asing tingkat pemula akan bingung 

jika dihadapkan dengan kalimat yang panjang-panjang dan banyak mengandung 

afiks. Selain itu, pemilihan kata juga harus diperhatikan tingkat kesulitannya. 

Dalam bahasa Indonesia terdapat kata-kata yang mudah atau yang sering 

digunakan dan dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga sebaliknya, 

dalam bahasa Indonesia terdapat kata-kata yang dianggap sulit jika harus disajikan 

untuk penutur asing tingkat pemula serta jarang digunakan dan dijumpai dalam 

kehidupan sehari-hari. Alangkah baiknya jika kata-kata yang disajikan dalam 

bahan ajar adalah kata-kata yang mudah dipahami, tidak ambigu, dan sering 

dijumpai, serta digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun hasil penilaian 

terhadap dimensi bahasa dan keterbacaan pada bahan ajar BIPA bermuatan 

budaya Jawa bagi penutur asing tingkat pemula dinilai baik menurut ahli dengan 

rata-rata nilai sebesar 77,50. 
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4.1.3.3 Hasil Perbaikan Bahan Ajar BIPA Bermuatan Budaya Jawa bagi 

Penutur Asing Tingkat Pemula 

 

Berdasarkan pengujian prototipe kepada ahli didapatkan hasil penilaian dan 

saran masukan yang digunakan sebagai dasar perbaikan materi ajar. Saran 

masukan yang diberikan oleh ahli dan pengajar BIPA saling diselaraskan sehingga 

dihasilkan perbaikan produk yang sesuai dan tepat guna. Berikut hasil perbaikan 

bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa bagi penutur asing tingkat pemula. 

 
(1) Penambahan Pelafalan Huruf dan Diftong 

 

Perbaikan dilakukan pada bagian awal, yaitu berupa penambahan pelafalan 

huruf dalam bahasa Indonesia secara spesifik disertai dengan diftong dalam bahasa 

Indonesia. Perbaikan berupa penambahan pelafalan huruf dan diftong pada bahan 

ajar dapat dilihat pada gambar berikut. 

Gambar 4.46 Tampilan Penambahan Pelafalan Huruf dan Diftong 
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(2) Perbaikan Diksi pada Bagian Dialog dan Bacaan 

 

Perbaikan pada aspek pemilihan diksi dalam bahan ajar dilakukan secara 

menyeluruh pada semua bab. Perbaikan dilakukan dengan menyajikan diksi yang 

minim dari afiks. Diksi yang disajikan sebagian besar berupa kata dasar. Akan 

tetapi, jika diksi berafiks maka afiks disesuaikan dengan materi tata bahasa dalam 

bab tersebut. Berikut adalah salah satu tampilan perbaikan diksi pada bagian dialog 

dan bacaan. 

Gambar 4.47 Salah Satu Perbaikan Diksi pada Materi Dialog dan Bacaan 

 

 

(3) Perbaikan Bentuk Latihan 

 

Pada bagian bentuk latihan, terdapat dua bentuk latihan yang diperbaiki, 

yaitu bentuk latihan pada aspek menyimak dan menulis. Perbaikan pada bentuk 

latihan aspek menyimak dilakukan dengan menambahkan pilihan jawaban 

(multiple choice). Sementara itu, perbaikan pada bentuk latihan aspek membaca 

dilakukan dengan memilih salah satu antara menjawab pertanyaan dan kalimat 

rumpang. Berikut adalah salah satu gambaran perbaikan pada bagian latihan. 
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Gambar 4.48 Salah Satu Perbaikan pada Bentuk Latihan 

 

 

(4) Perbaikan pada Bagian Muatan Budaya 

 

Pada bagian wawasan budaya, semula terdapat informasi budaya berupa 

tempat keramat. Menurut saran ahli, informasi budaya sebaiknya diganti dengan 

yang sifatnya lebih ringan dan umum. Misalnya panggilan Mas dan Mbak. Berikut 

ini tampilan perbaikan pada salah satu bagian wawasan budaya. 

 
Gambar 4.49 Salah Satu Perbaikan Wawasan Budaya 
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(5) Perbaikan Materi Tata Bahasa 

 

Sebelumnya, materi tata bahasa dianggap terlalu kompleks. Ahli 

menyarankan agara materi tata bahasa pada bahan ajar BIPA tingkat pemula A1 

dibuat seringan mungkin, seperti pronomina, afiks ber-, men-, pola kalimat dasar, 

dan lain-lain. Berikut salah satu perbaikan pada materi tata bahasa. 

Gambar 4.50 Salah Satu Perbaikan Materi Tata Bahasa 

 

 

(6) Perbaikan Tata Letak 

 

Menurut pengajar BIPA, tata letak pada bahan ajar perlu diberi ruang yang 

lebih banyak sehingga pengguna dapat memanfaatkannya untuk menulis catatan- 

catatan kecil. Selain itu, tata letak pada latihan juga perlu diberikan ruang yang lebih 

untuk mengisikan jawaban. Tata letak dengan ruang yang banyak dianggap dapat 

membantu keterbacaan pengguna, khususnya penutur asing tingkat pemula. Berikut 

salah satu perbaikan pada tata letak. 
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Gambar 4.51 Salah Satu Perbaikan Tata Letak pada bahan Ajar 

 

 

4.2 Pembahasan 

 

Sesuai dengan hasil penelitian, pembahasan dalam subbab ini meliputi tujuh 

hal, yaitu (1) hasil akumulasi penilaian prototipe oleh pengajar BIPA dan ahli, (2) 

perbandingan karakteristik dan hasil uji validasi prototipe, (3) perbandingan 

prototipe bahan ajar dengan perbaikan bahan ajar, (4) keberterimaan produk, (5) 

jangkauan produk ke depan, (6) keunggulan produk, dan (7) kelemahan penelitian. 

 
4.2.1 Hasil Akumulasi Penilaian Prototipe oleh Pengajar BIPA dan Ahli 

 

Prototipe bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa telah dinilai oleh tiga 

orang pengajar dan dua orang ahli. Gambar 4.51 memaparkan hasil akumulasi 

penilaian tersebut. 
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Gambar 4.52 Hasil Akumulasi Penilaian Prototipe oleh Pengajar BIPA dan 

Ahli 

Dari paparan data pada gambar 4.51 tersebut, dapat diamati bahwa pada 

dimensi perwajahan bahan ajar memeroleh nilai 80,95 dari pengajar BIPA dan 

92,85 dari ahli. Perbedaan yang cukup signifikan ini karena ahli lebih fokus menilai 

pada aspek bahasa dan keterbacaan yang digunakan dalam bahan ajar. Pada dimensi 

isi/materi hasil akumulasi dari penilaian pengajar BIPA sebesar 80,95 dan dari ahli 

85,71. 

Pada dimensi penyajian, 80,55 adalah hasil akumulasi dari perolehan nilai 

pengajar BIPA, sedangkan 83,33 adalah hasil perolehan nilai ahli. Hasil 

perhitungan nilai pengajar BIPA pada dimensi bahasa dan keterbacaan adalah 

84,99, sedangkan perhitungan nilai ahli adalah 77,5. Perbedaan nilai yang cukup 

terlihat ini karena ahli menemukan beberapa diksi yang terlalu kompleks untuk 

buku BIPA A1. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, bahan ajar BIPA bermuatan 

budaya Jawa bagi penutur asing tingkat pemula dinilai sudah layak digunakan, 

meskipun masih perlu dilakukan perbaikan pada beberapa bagian untuk 

menyempurnakan bahan ajar. 

95 92,85  
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75 

 
70 

 
65 

Perwajahan Isi/Materi Penyajian Bahasa dan Keterbacaan 

Pengajar     BIPA Dosen Ahli 
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4.2.2 Perbandingan Karakteristik dan Hasil Uji Validasi Prototipe 

 

Perbandingan karakteristik dan hasil uji validasi prototipe dibuat 

berdasarkan hasil analisis dari angket kebutuhan oleh penutur asing dan pengajar 

BIPA yang disesuaikan dengan hasil penilaian prototipe oleh pengajar BIPA dan 

ahli. Hasil uji validasi prototipe dapat diuraikan pada tabel 4.19 berikut. 

Tabel 4.19 Perbandingan Karakteristik dan Hasil Uji Prototipe Bahan Ajar 

BIPA Bermuatan Budaya Jawa bagi Penutur Asing Tingkat 

Pemula 
 

No Indikator Karekteristik Bahan Ajar Hasil Uji Prototipe 

Aspek Isi/ Materi  

1 Contoh topik religi Waktu dalam salat, tempat 

ibadah, tokoh agama, dan 

hari besar agama-agama lain. 

Sesuai, tetapi hari 

besar agama lain 

tidak dimunculkan. 

2 Contoh topik 

organisasi 

kemasyarakatan 

Kekerabatan, sistem 
perkawinan, sistem 

kematian, dan ritual. 

Sesuai 

3 Contoh topik 

pengetahuan 

Makanan dan minuman khas, 

pembuatan jamu, musim di 

Indonesia, serta mitos dan 

takhayul. 

Sesuai, tetapi terjadi 

pengurangan untuk 

mitos dan takhayul. 

4 Contoh topik 

komunikasi 

berbahasa 

Pertanyaan-pertanyaan 

pribadi, komunikasi dalam 

keluarga, penyebutan gelar, 

dan marga. 

Sesuai 

5 Contoh topik 

kesenian 

Seni rupa, seni gerak, seni 

suara, dan seni musik. 

Sesuai, tetapi seni 

suara berupa lagu- 

lagu tidak 

dimunculkan. 

6 Contoh topik 

pekerjaaan 

Petani, tukang becak, tukang 

pijat, pekerjaan yang unik 

lainnya, dan pekerjaan yang 

paling banyak di Indonesia. 

Sesuai, tetapi 
beberapa contoh 

disajikan dalam 

bentuk kosakata. 

7 Contoh topik 

teknologi dan benda- 

benda 

Peralatan rumah tangga, 

teknologi, peralatan di luar 

rumah, dan aksesoris. 

Sesuai, tetapi 
beberapa       contoh 

disajikan dalam 

bentuk pengayaan 

dan kosakata 

tambahan. 
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No Indikator Karekteristik Bahan Ajar Hasil Uji Prototipe 

Aspek Penyajian  

1 Penyajian budaya 

Jawa 

(1) Diintegrasikan pada 

dialog dan bacaan. 

(2) Di bagian akhir pada 

setiap bab. 

Sesuai 

2 Sistematika penataan 

materi 

Diawali dengan dialog dan 

bacaan, dilanjut dengan 

ungkapan sebagai pengayaan, 

dan diakhiri dengan tata 

bahasa. 

Sesuai 

3 Bentuk materi 

tambahan 

(1) Ada kosakata 

tambahan di setiap 

akhir bab. 

(2) Ada wawasan tentang 

budaya Jawa di setiap 

akhir bab. 

Sesuai 

4 Bentuk motivasi (1) Motivasi umum 

(peribahasa). 

(2) Lancar berbicara bahasa 

Indonesia. 

Sesuai 

5 Judul bahan ajar Mudahnya Belajar Bahasa 

Indonesia 

Sesuai 

6 Bentuk latihan Menyimak: 
(1) Menjawab pertanyaan 

dalam audio dialog 

(2) Menjawab pertanyaan 

dalam audio berita 

(3) Menjawab pertanyaan 

dalam audio 

pengumuman 

Berbicara: 

(1) Menjawab pertanyaan 

secara spontan 

(2) Membuat dialog 

Membaca: 

(1) Menjawab pertanyaan 

sesuai dengan isi bacaan 

(2) Mengisi kalimat 

rumpang sesuai dengan 

isi bacaan 

(3) Menjodohkan 

Menulis: 

(1) Membuat kalimat 

(2) Menulis laporan 

sederhana 

Menyimak: 
  Sesuai,  tetapi perlu 
  ditambahkan pilihan 

  jawaban (multiple 

  choice) 

   
Berbicara: 

  Sesuai 

   

Membaca: 
  Sesuai, tetapi pada 
  setiap bab cukup 

  dengan memilih 

  salah satu bentuk 

  latihan. 

  
Menulis: 

  Sesuai 
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No Indikator Karekteristik Bahan Ajar Hasil Uji Prototipe 

7 Bentuk evaluasi Tulis/ Objektif: 
(1) Pilihan ganda 

(2) Uraian 

(3) Menjodohkan 

Lisan/ Subjektif: 

Membuat dialog dan 

mempraktikannya 

Sesuai 

Aspek Bahasa dan Keterbacaan  

1 Ragam Bahasa Santai Sesuai 

2 Penggunaan 

kata/diksi 

Kata yang mudah dipahami Perlu perbaikan 

terkait penggunan 

afiks. 

3 Penggunaan kata 

sapaan 

Kamu Sesuai 

Aspek Grafika  

1 Tampilan Buku Buku dengan warna dan 

desain sampul yang meriah, 

serta dilengkapi dengan 

ilustrasi gambar di dalamnya 

Sesuai 

2 Pewarnaan ilustrasi 

gambar 

Berwarna-warni Sesuai 

3 Ukuran bahan ajar A4 Sesuai 

4 Jenis huruf Arial Sesuai 

5 Ukuran huruf 11 pt Sesuai 
 

Berdasarkan tabel 4.19 tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar hasil 

penilaian bahan ajar sudah sesuai dengan karakteristik awal penyusunan dan 

pengembangan bahan ajar. Hanya saja pada beberapa bagian perlu diperbaiki dan 

disesuaikan dengan teori serta kondisi yang memungkinkan pada saat penyusunan. 

Misalnya pada aspek kegrafikaan. Pada gambar/ilustrasi terdapat beberapa gambar 

yang kurang jelas jika dicetak, maka beberapa gambar tersebut diatur ulang 

pencahayaannya. 

Pada dimensi isi/materi terdapat penyesuaian pada beberapa indikator 

contoh budaya Jawa. Beberapa contoh budaya Jawa seperti hari besar agama lain 

dan seni suara tidak dimunculkan, hal ini dikarenakan beberapa faktor, seperti 
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keterbatasan ruang penyajian, masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama 

Islam, materi yang dirasa terlalu berat untuk tingkat pemula A1, dan lain-lain. 

Selain itu, karakteristik yang dibutuhkan adalah muatan budaya Jawa 

disajikan pada dialog dan bacaan dan wawasan budaya di bagian akhir. Akan tetapi, 

pada kenyatannya tidak semua contoh budaya Jawa dalam bahan ajar dapat 

disajikan pada dialog dan bacaan dan wawasan budaya. Ada kalanya contoh budaya 

Jawa disajikan pada bagian pengayaan dan kosakata tambahan. 

Pada dimensi penyajian, terdapat penyesuaian pada bentuk penyajian 

latihan aspek menyimak dan membaca. Penyesuaian dilakukan secara menyeluruh 

pada sembilan bab dalam bahan ajar. 

Pada dimensi bahasa dan keterbacaan terdapat penyesuaian pada indikator 

pilihan kata atau diksi serta bentuk struktur kalimat. Berdasarkan beberapa 

perbaikan tersebut, bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa dinilai layak 

digunakan dalam pembelajaran BIPA untuk penutur asing tingkat pemula. 

 
4.2.3 Perbandingan Prototipe Bahan Ajar dengan Perbaikan Bahan Ajar 

 

Perbandingan prototipe dengan perbaikan bahan ajar dilakukan untuk 

mengetahui perbedaan bahan ajar sebelum dan sesudah perbaikan. Setelah 

dilakukan uji prototipe oleh pengajar BIPA dan ahli pada bahan ajar BIPA 

bermuatan budaya Jawa, bahan ajar mengalami perbaikan dalam enam aspek 

meliputi (a) penambahan pelafalan huruf dan diftong, (b) pemilihan diksi, (c) 

bentuk latihan, (d) muatan budaya Jawa, (e) materi tata bahasa,  dan (f) tata letak. 

Berdasarkan saran dari ahli, dilakukan penambahan pada muatan isi bahan 

ajar berupa komponen pelafalan huruf dan diftong dalam bahasa Indonesia pada 
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awal bahan ajar. Hal ini dilakukan untuk membantu penutur asing dan pengajar 

BIPA dalam mempelajari materi pengucapan bahasa Indonesia. 

Perbaikan pada diksi dilakukan secara menyeluruh pada setiap bab. 

Perbaikan dilakukan dengan cara meminimalkan penggunaan afiks pada materi, 

khususnya dialog dan bacaan. Sementara itu, jika pada bagian dialog dan bacaan 

menyajikan diksi berafiks, maka afiks harus disesuaikan dengan pemerolehan 

materi tata bahasa dalam bab tersebut. 

Perbaikan pada bentuk latihan dilakukan dengan menambahkan pilihan 

jawaban pada bentuk latihan aspek menyimak (multiple choice). Selain itu, 

perbaikan juga dilakukan pada bentuk latihan aspek membaca, yaitu memilih antara 

menjawab pertanyaan dengan mengisi kalimat rumpang. Hal tersebut karena kedua 

bentuk latihan membaca yang disajikan dianggap memiliki hakikat yang sama. 

Pada beberapa bentuk muatan budaya Jawa juga dilakukan perbaikan. 

Seperti misalnya budaya Jawa berupa tempat keramat (punden) diganti menjadi 

panggilan Mas dan Mbak. Selain dianggap materi yang berat bagi penutur asing, 

materi berupa tempat keramat juga dianggap terlalu mengandung unsur klenik 

sehingga kurang baik untuk disajikan dalam bahan ajar. 

Pada materi tata bahasa juga dilakukan perbaikan. Materi tata bahasa yang 

terlalu kompleks diperbaiki menjadi materi yang lebih sederhana. Sementara itu, 

perbaikan pada aspek layout/tata letak dilakukan dengan memberikan beberapa 

ruang agar dapat membantu keterbacaan penutur asing tingkat pemula. 

Perbandingan prototipe bahan ajar sebelum dan setelah uji prototipe oleh pengajar 

BIPA dan ahli dapat dilihat pada tabel 4.20 berikut. 
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Tabel   4.20 Perbandingan Prototipe dan Hasil Perbaikan Bahan  Ajar BIPA 

Bermuatan Budaya Jawa bagi Penutur Asing Tingkat Pemula 
 

No Komponen 

Bahan Ajar 

Prototipe Awal Setelah Perbaikan Keterangan 

1 Pelafalan 

huruf dan 

diftong 

Belum ada 
 

 

Penambahan 

pelafalan 

huruf dan 

diftong di 

awal bahan 

ajar. 

2 Diksi 
 

 

 

 

 
 

 

Diksi dan 

kalimat 

pada dialog 

dibuat 

menjadi 

lebih 

sederhana. 

 

 
 

 

 

 

Diksi dan 

kalimat 

pada 

bacaan 

dibuat 

menjadi 

lebih 

sederhana. 
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No Komponen 

Bahan Ajar 

Prototipe Awal Setelah Perbaikan Keterangan 

3 Bentuk 

latihan 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Perbaikan 

pada bentuk 

latihan aspek 

menyimak 

dilakukan 

dengan 

memberi 

pilihan 

jawaban 

(multiple 

choice). 
 

 

 

 
 

 

Pada aspek 

membaca 

dilakukan 

dengan 

memilih 

salah satu 

bentuk 

latihan. 

4 Muatan 

budaya Jawa 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Beberapa 

muatan 

budaya Jawa 

diganti yang 

lebih ringan. 

Misalnya 

tempat 

keramat 

diganti 

dengan 

sapaan Mas 

dan Mbak. 

5 Materi tata 

bahasa 

 

 

 

 
 

 

Materi tata 

bahasa 

dibuat lebih 

sederhana 

untuk 

penutur 

asing 

tingkat 

pemula A1. 
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No Komponen 

Bahan Ajar 

Prototipe Awal Setelah Perbaikan Keterangan 

6 Tata letak 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Perbaikan 

dilakukan 

dengan 

memberiikan 

beberapa 

ruang, 

khususnya 

ruang untuk 

mengisi 

jawaban. 

 

 

4.2.4 Keberterimaan Produk Penelitian 

 

Buku BIPA yang bermuatan budaya Jawa ini lebih menarik jika 

dibandingkan dengan buku BIPA yang lain. Hal ini dikarenakan bahan ajar 

dilengkapi dengan gambar serta contoh yang disesuaikan dengan konteks budaya 

Jawa sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Penutur asing dipandu untuk 

dapat mengimplementasikan bahasa Indonesia dan sosial budaya yang baik di 

dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, materi tambahan berupa motivasi, 

kosakata tambahan, dan wawasan budaya yang dimuat dalam buku BIPA ini 

mampu memotivasi dan menginspirasi penutur asing untuk meningkatkan 

kemampuannya dalam berbahasa Indonesia. 

Muatan budaya Jawa yang dihadirkan dalam bahan ajar juga mampu 

menjadi daya tarik tersendiri bagi penutur asing. Muatan budaya Jawa dianggap 

sebagai sesuatu yang baru, unik, dan penting. Dengan demikian, penutur asing 

dapat memperoleh pengetahuan baru. Selain itu, melalui budaya Jawa penutur asing 

dapat terhindar dari kemungkinan terjadinya benturan budaya ketika berkomunikasi 

dengan penutur asli. Dengan perkataan lain, pemahaman terhadap aspek-aspek 
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sosial budaya itu dapat berperan dalam menanamkan sikap dan tata krama pada diri 

penutur asing dalam berkomunikasi dengan masyarakat Indonesia. 

Lebih jauh lagi Bundhowi (1999) menarik simpulan sebagai berikut. 

 
Komponen budaya belum banyak digali dalam pengajaran 

BIPA. Teknik penyampaian komponen budaya dalam kelas BIPA 

masih menjadi hal yang sangat terisolir, padahal potensi komponen 

ini begitu besar untuk menuntun sehingga mereka memiliki 

kepekaan budaya (Indonesia) yang lebih tinggi. Hal ini dapat juga 

meningkatkan keterampilan berbahasa yang lebih akurat. 

 

Pendapat Bundhowi di atas menjadi penguat bahwa pengembangan bahan 

ajar BIPA bermuatan budaya Jawa memiliki peluang yang sangat besar untuk dapat 

diterima sebagai salah satu bahan ajar dalam pembelajaran BIPA tingkat pemula 

baik di Indonesia maupun di belahan dunia lain. Hal ini dikarenakan bahan ajar 

BIPA ini secara dominan memuat unsur-unsur budaya Jawa yang memang menjadi 

komponen penting dalam pembelajaran BIPA. 

Selain komponen budaya Jawa tersebut, penyajian bentuk latihan empat 

aspek berbahasa dan bentuk latihan tata bahasa menjadikan buku BIPA ini berdaya 

guna tinggi bagi pengguna dalam mengasah kemampuan berbahasa Indonesia. 

Sementara itu, bagian kosakata tematik di bagian akhir buku dapat menjadikan 

buku ini lebih bermanfaat dalam peningkatan jumlah perbendaharaan kata penutur 

asing tingkat pemula. 

 
4.2.5 Jangkauan Produk ke Depan 

 

Berkaitan dengan ketersediaan bahan ajar BIPA, Siroj (2012: 62) 

menjelaskan bahwa selama ini hanya ada beberapa buku BIPA yang bisa digunakan 

sebagai bahan ajar dan itu pun sangat susah mendapatkannya. Di negara-negara 
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lain, kebanyakan hanya tersedia kamus bahasa Indonesia saja. Selain itu, beberapa 

bahan ajar BIPA yang sudah ada juga tidak dipasarkan secara umum. 

Di Indonesia sementara ini hanya ada beberapa buku yang berisi materi 

bahasa Indonesia untuk penutur asing, antara lain: (1) Titian Bahasa terbitan Inculs 

UGM, (2) Lentera Indonesia terbitan Pusat Bahasa, (3) Jalan Bahasa, karya Totok 

Suhardiyanto, dan (4) Buku Ajar BIPA terbitan terbatas oleh UPI. Beberapa buku 

BIPA tersebut hanya menitikberatkan pada kemampuan tata bahasa dan 

keterampilan berbahasa saja. Aspek kebudayaan Indonesia belum banyak 

dimunculkan dalam buku, padahal hal tersebut sangat penting untuk penutur asing. 

Hal ini menjadikan jangkauan produk bahan ajar BIPA bermuatan  budaya 

Jawa memiliki prospek pemasaran yang tinggi dan menjanjikan dalam skala global. 

Selain itu, berdasarkan beberapa teori yang menjelaskan pentingnya mengaitkan 

unsur budaya dalam bahan BIPA, bahan ajar ini dapat bersaing dan bertahan hingga 

waktu yang cukup lama. 

Salah satu upaya tindak lanjut yang dilakukan untuk memenuhi harapan 

tersebut di atas adalah dengan menyusun strategi pengembangan. Strategi 

pengembangan ini penting untuk dirumuskan dan dijalankan dalam rangka 

pengembangan produk buku BIPA dengan jangkauan produksi dan pemasaran yang 

lebih luas. Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal pengembangan 

buku BIPA, dapat diketahui faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman/ 

tantangan yang dihadapi. 

Aspek lingkungan internal yang menjadi faktor penguat, yaitu (1) 

keunggulan dari segi fisik, ukuran buku BIPA yang standar (A4) dengan ketebalan 
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yang sesuai kebutuhan penutur asing tingkat pemula memudahkan mobilitas buku 

bagi pengguna, (2) dari segi isi, penyajian materi, contoh, dan evaluasi sesuai 

dengan kompetensi BIPA sehingga bahan ajar dapat memberikan kebermanfaatan 

dan motivasi bagi penutur asing tingkat pemula, dan (3) muatan budaya Jawa yang 

diintegrasikan dalam materi pada buku BIPA mampu menjadi daya tarik serta dapat 

memotivasi penutur asing tingkat pemula untuk belajar bahasa Indonesia. 

Sementara itu, aspek lingkungan internal yang menjadi faktor kelemahan yaitu (1) 

materi yang hanya untuk tingkat pemula A1, dan (2) muatan budaya yang hanya 

pada wilayah Jawa. 

Aspek lingkungan eksternal yang menjadi penguat pengembangan buku 

BIPA bermuatan budaya Jawa yaitu (1) tingginya kebutuhan pengajar BIPA dan 

penutur asing terhadap buku BIPA, (2) minimnya ketersediaan pilihan bahan ajar 

yang mumpuni untuk digunakan dalam pembelajaran BIPA, (3) dukungan 

pemerintah terhadap program BIPA. Sementara itu, lingkungan eksternal yang 

menjadi penghambat yaitu (1) sulitnya permodalan untuk promosi dan penggunaan 

produk dalam skala makro. 

Setelah keempat faktor tersebut diketahui, dapat dianalisis dan dirumuskan 

alternatif strategi pengembangan produk buku BIPA yang bermuatan budaya Jawa 

bagi penutur asing tingkat pemula. Berdasarkan identifikasi faktor-faktor yang 

menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, kemudian dilakukan 

perumusan strategi pengembangan dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu (1) 

stregth (kekuatan), (2) weaknes (kelemahan), (3) opportunity (peluang), dan (4) 

threats (ancaman). 
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Strategi yang dapat diupayakan yaitu (1) menggandeng berbagai instansi 

yang terkait seperti Badan Bahasa dan universitas penyelenggara program BIPA 

untuk bersama mengembangkan buku BIPA (strategi S-O), (2) pengujicobaan buku 

BIPA dalam pembelajaran sebagai pioner sekaligus inspirator bagi peneliti lain 

untuk mengembangkan buku BIPA (strategi W-O), (3) pengoptimalan sosialisasi 

penggunaan buku BIPA bagi pengguna, termasuk sosialisasi latar belakang dan 

tujuan awal dari pengembangan buku BIPA yang bermuatan budaya Jawa (strategi 

S-T), dan (4) memaksimalkan promosi yang menarik kepada lembaga percetakan 

dan pemerhati BIPA untuk memanfaatkan produk buku BIPA secara massal dalam 

skala makro (strategi W-T). 

 

4.2.6 Keunggulan Bahan Ajar BIPA Bermuatan Budaya Jawa bagi Penutur 

Asing Tingkat Pemula 

Bahan ajar BIPA bermuatan budaya Jawa memiliki keunggulan baik dari 

segi isi, fisik, dan penyajian bahan ajar. Berdasarkan bentuk fisik materi ajar ini 

disajikan dengan ukuran A4, memiliki ilustrasi yang menarik, dan mudah dibawa 

karena ketebalan buku yang telah disesuaikan dengan kebutuhan penutur asing. 

Dari dimensi isi, bahan ajar ini dikembangkan dengan materi yang lengkap 

dan runtut. Selain itu, materi ini juga didesain untuk mendukung penutur asing 

tingkat pemula mampu berbahasa Indonesia dengan baik. Bahan ajar ini juga telah 

disesuaikan dengan minat dan kebutuhan penutur asing yang dikaitkan dengan 

muatan serta gambar budaya Jawa. Selain itu, bahan ajar juga dilengkapi dengan 

materi pelengkap berupa kosakata tambahan, anjuran supaya lancar berbicara 

bahasa Indonesia, dan wawasan budaya untuk memotivasi penutur asing dalam 
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mempelajari bahasa Indonesia. Materi ini juga diharapkan menjadi stimulus, 

penambah wawasan, dan motivasi penutur asing tingkat pemula untuk terus 

mengembangkan kemampuan dan potensi dirinya dalam berbahasa Indonesia. 

 
4.2.7 Kelemahan Penelitian Pengembangan Bahan Ajar BIPA Bermuatan 

Budaya Jawa bagi Penutur Asing Tingkat Pemula 

Keterbatasan waktu dan biaya merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi tingkat kualitas dari bahan ajar yang dikembangkan. Keterbatasan 

waktu dan biaya juga membuat tahapan penelitian hanya dapat dilakukan pada 

tahap uji ahli atau validasi prototipe oleh ahli, belum sampai pada tahap uji coba 

terbatas pada penutur asing apalagi uji coba secara luas. Oleh karena itu, bahan ajar 

BIPA bermuatan budaya Jawa belum dapat diketahui secara pasti tingkat 

keefektifannya dalam pembelajaran BIPA. 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, simpulan dari penelitian ini 

sebagai berikut. 

1) Hasil analisis kebutuhan menurut persepsi penutur asing dan pengajar BIPA 

menghasilkan karakteristik pengembangan bahan ajar BIPA yang diringkas 

dalam empat aspek. Persepsi penutur asing dan pengajar BIPA pada aspek isi 

atau materi, bahan ajar hendaknya memuat contoh budaya Jawa yang beragam. 

Pada aspek bahasa dan keterbacaan, menurut persepsi penutur asing dan 

pengajar BIPA, bahan ajar memiliki ragam bahasa dan pilihan diksi yang mudah 

dipahami dan sesuai dengan keterbacaan penutur asing tingkat pemula A1. Pada 

aspek penyajian, persepsi penutur asing dan pengajar BIPA terhadap bahan ajar 

adalah bahan ajar hendaknya mampu memotivasi, serta memiliki bentuk latihan 

empat aspek berbahasa dan latihan tata bahasa. Bahan ajar juga disajikan bentuk 

evaluasi objektif dan nonobjektif. Pada aspek grafika, bahan ajar disusun dalam 

bentuk A4, dengan jenis huruf Arial ukuran 11pt. 

2) Prototipe bahan ajar disusun dan dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan 

prinsip pengembangan bahan ajar. Secara umum dapat diketegorikan menjadi 

lima bagian meliputi (a) bentuk fisik, (b) sampul buku, (c) muatan isi/materi inti, 

(d) materi pelengkap, dan (e) evaluasi. Selain itu, bahan ajar juga dikembangkan 

berdasarkan prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar.     Pada aspek isi/materi 
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didasarkan pada prinsip relevansi, kecukupan, adaptif, dan inovatif. Pada aspek 

penyajian didasarkan pada prinsip self instructional dan sistematis. Pada aspek 

bahasa dan keterbacaan menggunakan prinsip adaptif, konsistensi, dan 

relevansi. Pada aspek kegrafikaan menggunakan prinsip konsistensi dan 

relevansi. 

3) Penilaian dan saran perbaikan diberikan oleh pengajar BIPA dan ahli didasarkan 

pada empat aspek utama dalam bahan ajar. Aspek perwajahan/kegrafikaan 

memeroleh nilai 80,95 dari pengajar BIPA dan 92,85 dari ahli. Pada aspek 

isi/materi memeroleh nilai 80,95 dari pengajar BIPA dan 85,71 dari ahli. Pada 

aspek penyajian memeroleh hasil 80,55 dari pengajar BIPA dan 83,33 dari ahli. 

Sementara itu, pada aspek bahasa dan keterbacaan, memeroleh hasil 84,99 dari 

pengajar BIPA dan 77,50 dari ahli. Berdasarkan saran perbaikan dari pengajar 

BIPA dan ahli, dilakukan perbaikan pada enam aspek yaitu (a) penambahan 

pelafalan huruf dan diftong, (b) pilihan diksi, (c) bentuk latihan, (d) muatan 

budaya Jawa, (e) materi tata bahasa, dan (f) tata letak. 

 
5.2 Saran 

 

Saran yang dapat direkomendasikan sebagai berikut. 

 

1) Pengajar BIPA hendaknya menggunakan bahan ajar BIPA yang bermuatan 

budaya Jawa dengan harapan pembelajaran mampu mencapai tujuan dan 

indikator yang ditetapkan. 

2) Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menguji keefektifan bahan ajar 

BIPA sehingga bahan ajar yang disusun dapat digunakan secara maksimal dalam 

pembelajaran. 
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3) Penelitian ini masih merupakan penelitian tahap awal dalam penyusunan bahan 

ajar BIPA bermuatan budaya Jawa bagi penutur asing tingkat pemula. Oleh 

karena itu, sangat perlu dilakukan penelitian lanjutan berdasarkan hasil 

penelitian ini. Selain itu, di samping bahan ajar BIPA untuk tingkat pemula, 

sebaiknya disusun dan dikembangkan pula bahan ajar untuk tingkat menengah 

dan tingkat lanjut. Bahan ajar untuk berbagai level pembelajar ini sangat 

diperlukan untuk pengembangan program BIPA di Jawa pada khususnya dan 

Indonesia pada umumnya. 
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ANALISIS SWOT PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BIPA BEMUATAN 

BUDAYA JAWA BAGI PENUTUR ASING TINGKAT PEMULA 

 

 

 
 

Faktor Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 
Faktor Eksternal 

S: Strength 
 

1. Keunggulan dari segi fisik, 

ukuran buku BIPA yang 

standar (A4) dengan 

ketebalan yang sesuai 

kebutuhan penutur asing 

tingkat pemula dan 

pengajar BIPA, sehingga 

memudahkan mobilitas 

buku bagi pengguna. 

2. Segi isi, penyajian materi, 

contoh, dan evaluasi sesuai 

dengan kompetensi BIPA 

tingkat pemula A1, 

sehingga memberikan 

kebermanfaatan dan 

motivasi bagi penutur 

asing tingkat pemula. 

3. Muatan budaya Jawa yang 

diintegrasikan dalam 

materi pada buku BIPA 

mampu memotivasi 

penutur asing tingkat 

pemula untuk belajar 

bahasa Indonesia. 

W: Weakness 
 

1. Materi yang hanya 

untuk tingkat pemula 

A1. 

2. Muatan budaya yang 

hanya pada wilayah 

Jawa. 

O: Opportunity 
 

1. Tingginya kebutuhan 

pengajar BIPA dan 

penutur asing 

terhadap buku BIPA. 

2. Minimnya 

ketersediaan pilihan 

bahan ajar yang 

mumpuni untuk 

digunakan dalam 

pembelajaran BIPA. 

3. Dukungan 

pemerintah 

terhadap program 

BIPA. 

Strategi S-O 
 

Menggandeng berbagai 

instansi yang terkait seperti 

Badan Bahasa dan universitas 

penyelenggara  program 

BIPA untuk bersama 

mengembangkan buku BIPA. 

Strategi W-O 
 

Pengujicobaan buku BIPA 

dalam pembelajaran 

sebagai pioner sekaligus 

inspirator bagi peneliti lain 

untuk mengembangkan 

buku BIPA. 

Lampiran 12 
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T: Threats 
 

1. Sulitnya permodalan 

untuk promosi dan 

penggunaan produk 

dalam skala makro. 

Strategi S-T 
 

Pengoptimalan sosialisasi 

penggunaan buku BIPA bagi 

penutur asing dan pengajar 

BIPA, termasuk sosialisasi 

latar belakang dan tujuan 

awal dari pengembangan 

buku BIPA yang bermuatan 

budaya Jawa. 

Strategi W-T 
 

Memaksimalkan promosi 

yang menarik kepada 

lembaga percetakan dan 

pemerhati BIPA untuk 

pemanfaatan produk buku 

BIPA secara massal 

dalam skala makro. 



257 
 

 

 

 

 

 
 

Andika Eko Prasetiyo, lahir di Pemalang pada 

tanggal 29 September 1993. Menyelesaikan pendidikan 

menengah atas di SMA N 1 Comal tahun 2011. Kemudian 

melanjutkan ke Universitas Negeri Semarang (Unnes), 

Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan lulus sarjana 

tahun 2015. Penulis juga diperbantukan sebagai   pengajar 

bahasa Indonesia untuk penutur asing (BIPA) di Unnes sejak September 2015 

hingga sekarang. 

Dinobatkan sebagai mahasiswa berprestasi I Jurusan Bahasa dan Sastra 

Indonesia dan Mahasiswa Berprestasi II Fakultas Bahasa dan Seni, Unnes pada 

tahun 2014. Selain itu, penulis juga dipilih secara selektif oleh Jurusan Bahasa dan 

Sastra Indonesia sebagai pengajar Program Praktik Lapangan di SMA Taruna 

Nusantara pada bulan Agustus hingga Oktober 2014. 

Pengalaman kerja: (1) guru les privat di Yayasan Bimbel Nusantara 

(September – Desember 2012), (2) Student Staff International Office of Semarang 

State University (Januari – Desember 2014), dan (3) Guru Bahasa Indonesia di 

Semesta Bilingual Elementary School (Februari – Juni 2015). 

Pengalaman organisasi: (1) OCSR Berbagi komunitas berbagi anak yatim 

(Juni 2013 hingga Sekarang), (2) Lingua Artistica, FBS, Unnes, sebagai ketua 

umum pada tahun 2013, (3) Rohis Kalimasada sebagai wakil ketua pada tahun 

2013, dan (4) Rohis Lingua Base sebagai staf bidang akademik pada tahun 2013. 

Prestasi selama menjadi mahasiswa: (1) finalis The 4th Annual Ling Art 

Essay Competition 2011 (LAEC 2011), (2) juara 1 Olimpiade Ilmiah   Mahasiswa 



258 
 

 

 

 

 

 
 

2012 (OIM 2012) FBS Unnes, (3) finalis Kompetisi Kreativitas Gagasan Tulis 2012 

(KKGT 2012) KIME FE Unnes, (4) finalis UKMP Essay Competition 2013 (UEC 

2013), Unnes, (5) pemenang Gerakan Kewirausahaan Nasional 2013 (GKN 2013) 

Pendanaan Insentif Rp15.000.000,00 dari Kementerian UKM dan Koperasi, (6) 

finalis LKTIM Inovatif, Fasilitasi Jateng, Pemenang PKM-K&M 2013 & 2014 dari 

Dikti (3 proposal), (7) pemenang Program LP2M bidang penelitian 2013 &   2014 

(5 proposal), (8) finalis 7th Alcofe 2013, UNS, (9) pemenang dan Pendanaan 

Insentif Rp10.000.000,00 pertahun Program KWU Jateng (tahun pendanaan 

2014&2015), (10) pemenang PMW (Program Mahasiswa Wirausaha) 2015 oleh 

Dikti, (11) pertukaran Pelajar ke Brunei Darussalam dan Malaysia (APLEP 2014) 

selama 30 hari, dan (12) pemakalah dalam program International Symposium on 

Business and Social Science 2015 di Jepang. 

Pengalaman kepanitiaan: (1) panitia Gema BSI 2012, (2) panitia Seminar 

Nasional “Aku dan Indonesia” 2012 Ling Art, (3) panitia The 5th Annual National 

Ling Art Essay Competition 2012, (4) panitia Workshop PKM 2012, (5) panitia 

Kencan Ilmiah Mahasiswa Berprestasi 2012, Ling Art, FBS Unnes, (6) panitia 

PKM Expo 2012, Ling Art, FBS Unnes, (7) pnitia Tes Toefl, Lingua Base 2012, 

FBS Unnes, (8) panitia Festival Seni dan Budaya 2012, Lingua Base, FBS Unnes, 

(9) panitia Workshop PKM GT-AI 2013, FBS Unnes, (10) panitia Pelatihan Media 

dan Presentasi, FBS Unnes, (11) panitia Workshop PKM 5 Bidang 2013, (12) Ketua 

panitia The 6th National LAEC dan Ling Art Camp 2013, (13) panitia Workshop 

Stenden University 2013, International Office, Unnes, dan (14) panitia 21 Hours 

Academic Writing Workshop by Erica Balaz. 



259 
 

 

 

 

 

 
 

Selain berbagai pengalaman di atas, penulis juga sering mengikuti berbagai 

pelatihan dan seminar. Terhitung ada 17 pelatihan dan seminar yang penulis ikuti 

selama menjadi mahasiswa, baik di tingkat fakultas, universitas, nasional, maupun 

internasional. 


