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SARI 

Farinduani, Muhammad Dzakiy. (2020). Analisis Kesesuaian Isi Materi 
Pemahaman Lintas Budaya pada Buku Ajar BIPA Level A1 yang 
Digunakan Siswa di Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK). Skripsi, 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni 
Universitas Negeri Semaramng. Dosen Pembimbing Wati Istanti, 
S.Pd., M.Pd.  

Kata Kunci: analisis kesesuaian isi, buku ajar BIPA level A1, materi 

pemahaman lintas budaya 
 
 Penelitian ini membahas analisis kesesuaian isi materi pemahaman lintas 
budaya pada buku ajar BIPA level A1 di Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK). 

Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui kesesuaian isi materi pemahaman lintas 
budaya pada buku ajar BIPA level A1 yang digunakan Satuan Pendidikan Kerja 
Sama (SPK) yang disesuaikan dengan Standar Kompetensi Lulusan BIPA dan 
tema-tema dalam pembelajaran BIPA level A1. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan kesesuaian isi materi 
pemahaman lintas budaya pada buku ajar BIPA level A1.  
 Hasil penelitian ini yaitu terdapat 2 SPK yang menggunakan buku ajar 
Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak sekolah yaitu SMP Gandhi Memorial 

Intercontinental School Semarang dan SMP Semesta Bilingual Boarding School, 
Sedangkan buku ajar Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia digunakan oleh SMP 
Singapore Piaget Academy. Pada buku ajar Sahabatku Indonesia level A1 untuk 
anak sekolah terdapat 19 materi pemahaman lintas budaya pada buku ajar 

Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak sekolah dan 12 materi pemahaman lintas 
budaya pada buku ajar Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia . Pada buku ajar 
Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak sekolah pada aspek kesenian terdapat 2 
materi tataran seni rupa dengan persentase 67%, 1 materi tataran seni tarik suara 

dan alat musik dengan persentase 33%, dan 0 materi tataran seni tari dengan 
persentase 0%. Pada aspek sistem kemasyarakatan terdapat 3 materi tataran 
kekerabatan dengan persentase 43%, 4 materi tataran peralatan dengan persentase 
57%, dan 0 materi tataran organisasi sosial dengan persentase 0%. Pada aspek 

peralatan dan perlengkapan hidup manusia terdapat 2 materi tataran transportasi 
dengan persentase 22%, 1 materi tataran peralatan dengan persentase 11 %, dan 6 
materi tataran kebutuhan hidup sehari-hari dengan persentase 67%. Sedangkan 
pada buku ajar Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia pada aspek kesenian terdapat 

2 materi tataran seni rupa dengan persentase 25%, 2 materi tataran seni tarik suara 
dan alat musik dengan persentase 25%, dan 4 materi tataran seni tari dengan 
persentase 50%. Pada aspek sistem kemasyarakatan tidak terdapat materi 
pemahaman lintas budaya. Pada aspek peralatan dan perlengkapan hidup manusia 

terdapat 0 materi tataran transportasi dengan persentase 0%, 1 materi tataran 
peralatan dengan persentase 25%, dan 3 materi tataran kebutuhan hidup sehari-hari 
dengan persentase 75%.  
 Terdapat kendala dalam penggunaan buku ajar BIPA level A1 pada proses 

pembelajaran yaitu penggunaan buku ajar belum tepat sasaran, penggunaan buku 



 
  

viii 
 

ajar belum sesuai kebutuhan, dan tidak memiliki dokumen audio dari buku ajar 
yang digunakan. Dari kendala tersebut, tercipta solusi yang diberikan yaitu 
penggunaan buku ajar tepat sasaran, penggunaan buku ajar sesuai kebutuhan dan 
tambahan materi dari pengajar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa yang diminati oleh penutur 

asing. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi pun mulai berkembang dan 

banyak digunakan oleh penutur asing (Jae Hyun, 2015, h. 12). Banyak tujuan para 

penutur asing belajar Bahasa Indonesia, mulai dari kepentingan bisnis, kegiatan 

akademik, kegiatan diplomatik, kepentingan personal dan keluarga, hingga sampai 

pada kepentingan transfer budaya. Hal tersebut membuat perkembangan program 

BIPA yang semakin banyak diminati oleh para penutur asing baik di Indonesia 

maupun di luar negeri (Istanti & Nugroho, 2019, h. 118). Berdasarkan fakta yang 

ada di lapangan, Pemerintah Daerah (PEMDA) sudah menetapkan perarturan 

mengenai perizinan tenaga kerja asing melalui beberapa lembaga. Selain itu berdiri 

juga banyak Sekolah Internasional di wilayah Jawa Tengah khususnya Semarang. 

Sekolah Internasional berdiri karena dilatarbelakangi kebutuhan anak dari pekerja 

asing dalam mempelajari Bahasa Indonesia mulai dari bahasa sampai budaya. 

Jenjang Sekolah Internasional dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) – Sekolah 

Menengah Atas (SMA). Dalam praktiknya pemelajar asing akan menemui kesulitan 

jika disatukan dalam pembelajaran di sekolah reguler yang notabenenya terdapat 

siswa warga negara asli Indonesia, oleh sebab itu Sekolah Internasional perlu 



2 
 

 
 

didirikan sebagai salah satu solusi dalam proses pembelajar bagi orang asing yang 

ingin belajar di Indonesia.  

 Seiring berjalannya waktu, Sekolah Internasional berubah menjadi Satuan 

Pendidikan Kerja Sama (SPK), dengan tujuan mencegah diskriminasi dan 

komersialisasi di dunia pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar 

Kementian Pendidikan dan Kebudayaan per tanggal 13 Februari 2015 menetapkan 

sekolah dengan label Sekolah Internasional harus berganti menjadi Satuan 

Pendidikan Kerja Sama, hal ini merupakan langkah dari Permendikbud Nomor 31 

tahun 2014 yang menetapkan seluruh sekolah dengan label Sekolah Internasional 

berganti nama menjadi Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) sejak tanggal 1 

Desember 2014. Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) merupakan satuan 

pendidikan yang mengolaborasikan antara kurikulum internasional dengan 

kurikulum nasional. Satuan Pendidikan Kerja Sama  dikelola atas dasar kerjasama 

antara LPA (Lembaga Pendidikan Asing) yang terakreditasi/diakui di negaranya 

dengan pihak indonesia yaitu LPI (Lembaga Pendidikan Indonesia), jalur yang 

dapat dilakukan dapat melalui jalur formal dan nonformal yang sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan (Sekjen Kemendikbud,  2017).  

 Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) tetap melalui pengawasan yang 

dilakukan oleh Dinas Pendidikan di provinsi setempat. Kebijakan yang diatur 

bahwa Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) boleh mengadaptasi kurikulum 

internasional dengan mengaitkan beberapa mata pelajaran wajib dari kurikulum 

nasional, sesuai dengan Permendikbud nomor 31 tahun 2014 pasal 11 ayat 3 dan 4, 

serta pasal 12  ayat 3 yang berbunyi bagi peserta didik WNA wajib diajarkan Bahasa 
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Indonesia dan Budaya Indonesia (Indonesian Studies), dan bagi peserta didik WNI 

wajib memuat mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan 

Bahasa Indonesia. Dalam proses pembelajaran wajib menggunakan bahasa 

pengantar Bahasa Indonesia dan dapat menggunakan bahasa asing untuk 

memperjelas proses pembelajarannya.  

 Mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang 

wajib diajarkan oleh Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK). Namun, materi yang 

diajarkan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di Satuan Pendidikan Kerja Sama 

(SPK) berbeda dengan sekolah pada umumnya. Materi bahasa Indonesia 

disesuaikan dengan tingkatan atau level tertentu. Bahasa Indonesia yang diajarkan 

pada siswa Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) lebih mengarah kepada Bahasa 

Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA). Selain mengajarkan Bahasa Indonesia, 

materi yang perlu diajarkan juga mengenai budaya yang ada di Indonesia. Materi 

tersebut terangkum dalam buku standar yang sesuai dengan kurikulum pendidikan 

yang digunakan sebagai pegangan belajar dan mengajar yang disebut dengan buku 

ajar. 

 Buku ajar sangat erat kaitannya karena menjadi pegangan guru dan siswa 

dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dengan buku ajar, materi yang 

dibelajarkan menjadi mudah dimengerti dan dipahami. Buku ajar juga disusun 

berdasarkan analisis kebutuhan untuk pemelajar asing. Pertimbangan khususnya 

adalah latar belakang, tujuan, minat, budaya, dan tingkat kemahiran berbahasa 

pelajar asing. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan bahwa kesadaran tentang 

budaya Indonesia bukan hanya melingkupi hal yang dapat dilihat dengan jelas 
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(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 (Budiana, Indrowaty, & Ambarastuti, 2018, h. 

109).  Informasi mengenai hal-hal tersebut penting karena pembelajaran Bahasa 

Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) dan komponennya hendaknya berpusat pada 

kebutuhan pelajar (Arumdyasari, Hs, & Sutanto, 2016, h. 828). Pada penelitian kali 

ini, objek penelitiannya yaitu buku ajar di Satuan Pendidikan Kerja Sama. 

 Buku ajar pada Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) 

tidak bisa disamakan dengan buku ajar yang menganut kurikulum nasional atau 

buku ajar yang digunakan oleh warga negara Indonesia yang sudah mahir berbahasa 

Indonesia. Buku ajar pada satuan pendidikan kerja sama tentunya akan disesuaikan 

sesuai level pembelajarnya. Pembelajaran bagi orang asing, khususnya mata 

pelajaran Bahasa Indonesia sudah mempunyai standardisasi dan acuan dalam CEFR 

(Common Europan Framework of Reference) menyebutkan ada enam level yaitu 

level A1, A2, B1, B2, C1, dan C2 yang di dalamnya memuat aspek menyimak, 

membaca, berbicara dan menulis. Sejalan dengan standardisasi dan acuan dalam 

CEFR, Prasetiyo (2015) berpendapat bahwa pada materi BIPA juga memuat aspek 

tata bahasa. Selain itu, pemerintah Indonesia mempunyai standar tersendiri dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA) yang terdiri atas tujuh 

level dengan memodifikasi CEFR, yaitu BIPA 1, BIPA 2, BIPA 3, BIPA 4, BIPA 

5, BIPA 6, dan BIPA 7. BIPA 1 sama tingkatannya dengan A1, BIPA 2 sama 

tingkatannya dengan A2, BIPA 3 sama tingkatannya dengan B1, BIPA 4 sama 
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tingkatannya dengan B2, BIPA 5 dan BIPA 6 sama tingkatannya dengan C1, dan 

BIPA 7 sama tingkatannya dengan C2.  

 BIPA level A1 atau BIPA 1 merupakan level paling dasar dalam 

pembelajaran BIPA. Buku ajar yang digunakan dalam pembelajaran BIPA memuat 

materi pengenalan pengetahuan dasar tentang pengenalan bahasa dan budaya di 

Indonesia yang disesuaikan dengan level A1. Dalam mengajar materi yang ada di 

buku ajar harus disesuaikan dengan adanya muatan pemahaman lintas budaya. 

Muatan pemahaman lintas budaya berisi keragaman budaya yang ada dan dampak 

budaya terhadap kelangsungan masyarakat dalam lingkup budaya tertentu. 

Pemahaman terhadap lintas budaya sangat penting karena budaya pembelajar asing 

berbeda dengan budaya Indonesia baik dari segi nilai-nilai, kepercayaan, sikap, 

pola, pikir, dan adat istiadat. Maka hal itu harus disesuaikan dengan materi pada 

buku ajar BIPA level A1, agar tidak bersinggungan sehingga proses pembelajaran 

menjadi terarah dengan baik. Dengan adanya muatan pemahaman lintas budaya 

diharapkan pemelajar BIPA tidak akan mengalami gegar budaya ataupun 

goncangan budaya. 

 Pemelajar asing yang terbentuk dari berbagai macam latar belakang budaya 

yang berbeda dengan siswa Indonesia akan menemui kendala dalam proses 

pembelajaran. Di dalam pembelajaran, komunikasi antara pengajar dan pemelajar 

merupakan hal yang penting di lakukan, jika komunikasi yang dilakukan tidak 

berjalan dengan baik dan lancar antara guru dan pemelajar maka akan tercipta 

pembelajaran yang tidak kondusif. Memiliki latar belakang bahasa pemelajar yang 

berbeda-beda, guru di Satuan Pendidikan Kerja Sama tentunya harus mampu 
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menyampaikan materi dengan cara yang mudah di terima oleh pemelajar asing. 

Salah satu caranya yaitu dengan menggunakan bahasa asing untuk memperjelas 

proses pembelajarannya (Permendikbud nomor 31 tahun 2014 pasal 21 ayat 3). 

 Berkaitan dengan standar buku ajar yang sesuai dengan kebutuhan salah 

satunya adalah kesesuaian isi materi, hal tersebut mempunyai maksud bahwa materi 

yang digunakan dalam sebuah buku ajar harus sesuai dengan kebutuhan pemelajar, 

agar materi yang diberikan dapat mudah diterima oleh pemelajar. Dalam 

penggunaan buku ajar bagi pemelajar asing, harus disesuaikan dnegan standar yang 

telah ditetapkan. 

 Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, masih kurangnya 

materi pemahaman lintas budaya di dalam buku ajar yang digunakan dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia bagi pemelajar asing level A1, hal ini membuat 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berupa analisis kesesuaian isi materi 

pemahaman lintas budaya pada buku ajar BIPA level A1 yang digunakan dalam 

pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing di Satuan 

Pendidikan Kerja Sama. Pemahaman lintas budaya perlu diberikan kepada 

pemelajar asing yang belajar bahasa Indonesia, hal ini terjadi karena perbedaan 

budaya Indonesia dengan budaya pemelajar BIPA. Pemelajar BIPA perlu 

melakukan adaptasi terhadap budaya yang ada di Indonesia, karena pemelajar BIPA 

berasal dari berbagai negara di penjuru dunia yang tentunya memiliki budaya yang 

berbeda dengan Indonesia. Jika pemelajar tidak mempelajari pemahaman lintas 

budaya maka akan mengakibatkan terjadinya Culture Shock atau goncangan budaya 

dan juga gegar budaya yang dialami oleh pemelajar BIPA. Pembelajaran tentang 
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pemahaman lintas budaya dapat di berikan melalui buku ajar, materi pemahaman 

lintas budaya dapat disisipkan pada saat pembelajaran berlangsung. Pada penelitian 

ini, peneliti akan melakukan analisis pemberian materi pemahaman lintas budaya 

pada buku ajar yang digunakan di Satuan Pendidikan Kerja Sama. Dengan 

menyisipkan materi pemahaman lintas budaya, penelitian ini diharapkan mampu 

membantu pemelajar BIPA untuk cepat beradaptasi dengan budaya Indonesia. 

Level A1 atau BIPA 1 memang masih belum memahami budaya yang ada di 

Indonesia, oleh kerena itu perlu adanya bimbingan khusus yang dapat di sisipkan 

di buku ajar bagi pemelajar BIPA.  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penggunaan buku ajar BIPA level A1 yang digunakan di Satuan 

Pendidikan Kerja Sama? 

2. Bagaimana analisis materi pemahaman lintas budaya pada buku ajar BIPA 

level A1 di Satuan Pendidikan Kerja Sama? 

3. Apa saja kendala penggunaan buku ajar BIPA di Satuan Pendidikan Kerja 

Sama? 

4. Bagaimana solusi yang diberikan terkait dengan kendala yang dialami? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan penggunaan buku ajar BIPA level A1 yang digunakan di 

Satuan Pendidikan Kerja Sama. 

2. Mendeskripsikan analisis materi pemahaman lintas budaya dalam buku ajar 

BIPA level A1 di Satuan Pendidikan Kerja Sama. 
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3. Mendeskripsikan kendala yang terjadi pada penggunaan buku ajar BIPA di 

Satuan Pendidikan Kerja Sama. 

4. Mendeskripsikan solusi terkait kendala yang dialami. 

1.4 Manfaat penelitian 

 Penelitian Analisis Kesesuaian Isi Materi Pemahaman Lintas Budaya pada 

Buku Ajar BIPA Level A1 yang Digunakan Siswa Satuan Pendidikan Kerja Sama 

(SPK) dapat bermanfaat secara teoretis dan praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

 Secara teoretis, penelitian ini dapat mendeskripsikan mengenai kesesuaian 

isi materi pemahaman lintas budaya pada buku ajar BIPA level A1 yang digunakan 

siswa Satuan Pendidikan Kerja Sama. Deskripsi analisis buku ajar BIPA level A1 

dengan materi pemahaman lintas budaya bagi siswa Satuan Pendidikan Kerja Sama 

dapat memberikan informasi mengenai pentingnya pemberian materi pemahaman 

lintas budaya di buku ajar yang digunakan oleh Satuan Pendidikan Kerja Sama. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Secara praktis, penelitian ini memberikan informasi, antara lain: 

a. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman yang 

dijadikan dasar pertimbangan kebijakan sekolah dalam menentukan buku ajar 

yang sesuai dengan kebutuhan pemelajar BIPA. 

b. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam 

memilih, menyajikan dan mengembangkan materi yang dibutuhkan oleh 

pemelajar BIPA, serta dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan belajar 
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peserta didik bagi guru. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu 

memberikan dorongan kepada pendidik untuk memberikan buku ajar dengan 

cakupan materi pemahaman lintas budaya kepada pemelajar BIPA 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Berikut ini merupakan beberapa kajian pustaka yang relevan bagi penelitian 

analisis materi pemahaman lintas budaya pada buku ajar BIPA level A1 yang 

digunakan siswa Satuan Pendidikan Kerja Sama. Kajian pustaka berikut terkait 

dengan variabel materi pemahaman lintas budaya, buku ajar BIPA, dan Satuan 

Pendidikan Kerja Sama. Penelitian yang relevan untuk variabel materi pemahaman 

lintas budaya antara lain : Dona (2016), Arwansyah, Suwandi, & Widodo (2017), 

Yulianeta (2017), Fong, DeWitt & Leng (2018), Iftanti (2018), Ratnasari (2018), 

Saputri (2018). Penelitian yang relevan untuk variabel buku ajar BIPA antara lain : 

Pratiwi (2017), Suyitno, dkk (2017), Budiana, Indrowaty & Ambarastuti (2018), 

Chabibah & Kisyani (2018), Fong, DeWitt & Leng (2018), Hanifah (2018), 

Hasanah, Thenaya & Rahmawati (2018), Majidah (2018), Pangesti dan Wurianto 

(2018), Rahmawati (2018), Ratnasari (2018), Saputri (2018), Shadiv, Sun, and 

Yueh (2019).  

 Dona (2016) dalam Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan Pengajar BIPA 

(PITABIPA) yang berjudul “Perancangan Materi Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Bagi Penutur Asing Dengan Pengenalan Budaya Di Institut Seni Indonesia 

Yogyakarta” Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengenalan budaya Jawa dalam 

pembelajaran BIPA memberi penguatan kepada pemahaman lintas budaya di mana 
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para penutur asing mampu beradaptasi di lingkungan baru dan menjadi duta bagi 

bangsanya dalam proses memperkaya diri terhadap pemahaman budaya lain, 

terutama budaya Jawa.  Penyusunan materi yang dipergunakan sebagai acuan 

pembelajaran bahasa Indonesia memuat aspek pengenalan budaya dan seni tradisi 

Jawa, dan pemahaman akan lintas budaya yang membawa dampak dan pengaruh 

bagi para penutur asing dan masyarakat Indonesia.  

 Relevansi penelitian Dona dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti 

yaitu sama-sama menganalisis pemahaman lintas budaya bagi penutur BIPA, 

sedangkan perbedaannya terdapat pada variabel dan objek penelitiannya. Penelitian 

Dona mengaitkankan materi pembelajaran bahasa Indonesia dengan pengenalan 

budaya Jawa pada mahasiswa asing. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

peneliti mengaitkan kesesuaian isi buku ajar BIPA level A1 dengan materi 

pemahaman lintas budaya pada siswa SPK.  

 Arwansyah, Suwandi, & Widodo (2017) dalam Proceedings Education and 

Language International Conference yang berjudul “Revitalisasi Peran Budaya 

Lokal Dalam Materi Pembelajaran Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA)”. 

Hasil penelitan ini menunjukkan bahwa masih kurangnya buku ajar BIPA yang 

menyertakan budaya lokal didalamnya, oleh karena itu materi revitalisasi budaya 

lokal dalam pembelajaran BIPA perlu dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan 6 judul 

buku  BIPA yang diamati, ternyata yang menyajikan materi tentang aspek-aspek 

sosial budaya masyarakat Indonesia hanya 3 buah atau 50%. Sisanya, sebanyak 3 

judul buku atau 50% tidak menyajikan materi tersebut. Revitalisasi budaya lokal 
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dalam pembelajaran BIPA menjadikan budaya lokal lebih diperhatikan dan dapat 

kembali eksis ditengah masuknya budaya asing di era globalisasi. 

 Persamaan penelitian Arwansyah, dkk dengan penelitian yang akan 

dilakukan peneliti yaitu mengaitkan tentang analisis budaya dalam buku ajar 

pembelajaran BIPA. Perbedaannya terletak pada materi yang terdapat pada bahan 

ajar. Jika penelitian Arwansyah, dkk menganalisis materi ajar yang kaitannya 

dengan revitalisasi budaya lokal, sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

penelitian materi pemahaman lintas budaya pada buku ajar BIPA level A1. 

 Pratiwi (2017) dalam Prosiding Konferensi Internasional Pengajaran 

Bahasa Inodnesia bagi Penutur Asing (KIPBIPAX/2017) yang berjudul “Analisis 

Kesesuaian Materi Buku Ajar BIPA A1 dan A2 PPSDK”. Penelitian ini berisi 

analisis mengenai ketentuan dalam buku ajar BIPA A1 dan A2 PPSDK. Ketentuan-

ketentuan tersebut adalah kesesuaian materi belajar berdasarkan pembelajar, 

kesesuaian bahan ajar untuk setiap tingkatannya dan kesesuaian penentuan gradasi 

isi. Ketiga hal tersebut menjadi penting karena karena kesesuaian materi yang 

diberikan berdampak pada tercapainya tujuan khusus pembelajaran para pembelajar 

BIPA. 

Relavansi penelitian Pratiwi dan penelitian yang akan dilakukan peneliti 

yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian analisis pada buku ajar level A1. 

Selain itu juga terdapat perbedaan dari kedua penelitian ini. Penelitian Pratiwi 

mengalisisis aspek kesesuaian materi pada buku ajar PPSDK sedangkan penelitian 

yang akan dilakukan peneliti meganalisis materi pemahaman lintas budaya pada 

buku ajar level A1.  
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 Suyitno, dkk (2017) dalam IAFOR Jounal of Languange Learning yang 

berjudul Cognitive Learning Strategy of BIPA Students in Learning the Indonesian 

Language atau yang berarti Strategi Pembelajaran Kognitif Siswa BIPA dalam 

Belajar Bahasa Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa “The cognitive 

learning strategies used by BIPA students in learning Indonesia ranged from 

applying their understanding of language structures and punctuations to strategies 

that drew on higher-level thinking processes. BIPA students selected and applied 

the learning strategies depending on the types of learning tasks they encountered.” 

Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran kognitif yang 

digunakan oleh siswa BIPA dalam belajar Indonesia berkisar dari menerapkan 

pemahaman mereka tentang struktur bahasa dan tanda baca hingga strategi yang 

mengacu pada proses berpikir tingkat tinggi. Siswa BIPA memilih dan menerapkan 

strategi pembelajaran tergantung pada jenis tugas pembelajaran yang mereka temui. 

Penelitian ini memiliki manfaat penting untuk pengajaran BIPA karena dapat 

digunakan sebagai referensi dasar untuk merancang proses pembelajaran bahasa 

khusus BIPA. 

 Relevansi penelitian Suyitno, dkk dengan penelitian yang akan dilakukan 

peneliti terdapat kesamaan pada objek penelitian yaitu pembelajar BIPA level 

pemula. Perbedaannya terletak pada variabel penelitiannya. Jika penelitiana 

Suyitno, dkk mengaitkan pembelajar BIPA level A1 dengan strategi yang dipakai 

dalam proses pembelajarannya, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti 

mengaitkan pada pembelajar BIPA level A1 dengan kesesuaian materi pemahaman 

lintas budaya dalam buku ajar yang dipakai.  
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 Budiana, Indrowaty, & Ambarastuti (2018) dalam Jurnal Kajian Ilmiah 

Kebahasaan dan Kesusastraan  yang berjudul “Pengembangan Buku Teks BIPA 

Berbasis Multikulturalisme bagi Penutur Asing Tingkat Pemula”. Penelitian ini 

mengenai pengembangan buku teks BIPA yang bermuatan multikultuturalisme 

yang dapat menumbuhkembangkan sikap positif dan apresiatif penutur asing 

terhadap kekayaan budaya Indonesia. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa 

proses pengembangan buku teks BIPA Berbasis Multikulturalisme Bagi Penutur 

Asing Tingkat Pemula telah melalui beberapa tahapan dan jenis analisis 4D yang 

meliputi tahap define, design, develop, dan disseminate. Hasil pengembangan buku 

teks telah memberikan dampak yang baik pada nilai mahasiswa. Nilai rata-rata 

mahasiswa sudah termasuk dalam kategori baik, yaitu > 80.  

 Relevansi penelitian Budiana, dkk dengan penelitian yang akan dilakukan 

peneliti yaitu sama-sama variabel penelitiannya berupa buku BIPA bermuatan 

budaya, sedangkan perbedaannya terdapat pada metode dan objek penelitiannya. 

Penelitian Budiana, dkk menggunakan metode penelitian pengembangan (R & D) 

dengan mengembangkan buku teks BIPA berbasis multikulturalisme pada 

mahasiswa asing. Penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan metode 

analisis dengan menganalisis muatan budaya pada buku ajar BIPA yang digunakan 

oleh Satuan Pendidikan Kerja Sama. 

 Chabibah & Kisyani (2018)dalam Jurnal Mahasiswa UNESA yang berjudul 

“Perkembangan Kosakata dan Fonotaktik Pada Buku Ajar Bipa  Tingkat A1—C2 

Terbitan Kemendikbud”. Penelitian ini Perkembangan kosakata pada Buku Ajar 

BIPA A1—C2 fluktuatif berdasarkan jumlah kosakata pada setiap buku. Dalam 
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Buku A1, ada 1930 kata. Lalu, turun sebanyak 2% pada Buku A2 menjadi 1663. 

Setelah itu, naik lagi sebesar 6% menjadi 2569 pada Buku B1. Peningkatan 

signifikan terjadi pada Buku B2 sebesar 7%. Dalam buku tersebut, terdapat 3524 

kata. Pada Buku C1 dan C2, jumlah kosakata sama-sama turun sebesar 6% menjadi 

2617 dan 2629. Jika dilihat dari proporsi kelas kata pada setiap buku, distribusi 

kosakata seimbang, yaitu 1) verba 23—31%, 2) adjektiva 7%—8%, 3) adverbia 

3%—4%, 4) nomina 51%—60%, 5) pronomina 1%— 2%, 6) numeralia 1%—2%, 

dan 7) kata tugas 2%—3%. Berdasarkan hasil tersebut, disimpulkan bahwa 

perkembangan kosakata pada Buku Ajar BIPA Tingkat A1—C2 berdasarkan 

kuantitas kurang baik. 

 Relevansi penelitian Chabibah & Kisyani dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menganalisis buku ajar tingkat A1, 

sedangkan perbedaannya terletak pada variabel dan objek penelitian yang 

digunakan. Penelitian Chabibah dan Kisyani menganalisis perkembangan kosakata 

dan fonotaktik dalam buku ajar sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti 

menganalisis materi pemahaman lintas budaya dalam buku ajar yang digunakan 

Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK). 

Yulianeta (2017) dalam Prosiding Konferensi Internasional Pengajaran 

Bahasa Inodnesia bagi Penutur Asing (KIPBIPAX/2017) yang berjudul 

“Menjembatani Pemahaman Lintas Budaya Dalam Pembelajaran BIPA Melalui 

Sastra Bandingan” Penelitian ini berupaya memberikan pengetahuan tentang 

pemahaman lintas budaya menggunakan sastra bandingan sehingga pemelajar lebih 

memahami budaya dari bahasa yang dipelajari dengan bercermin pada budayanya 
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sendiri. Implementasi pemahaman lintas budaya dalam pembeejaran BIPA ini 

diambil dari cerita rakyat Bawang Merah dan Bawang Putih dari Indonesia dengan 

cerita rakyat Kong Jui Pat Ju dari Korea Selatan. Kedua cerita rakyat tersebut 

memiliki masing-masing kebudayaan yang berbeda. Dalam konteks pembelajar 

BIPA, perbedaan memang menjadi tantangan dalam mempelajari kebudayaan dari 

bahasa Indonesia yang dipelajarinya. Mahasiswa asing dituntut untuk memaknai 

kebudayaan bangsa yang dipelajarinya dengan bercermin dari budayanya sendiri 

sehingga nilai-nilai kearifan lokal dari kedua negara menjadi penghubung yang 

baik.  

Relevansi penelitian Yulianeta dan penelitian yang akan dilakukan peneliti 

yaitu sama-sama mengenai pemahaman lintas budaya dalam pembelajaran BIPA. 

Sedangkan perbedaan terdapat pada variabel penelitian yang lain. penelitian 

Yulianeta mengaitkan materi pemahaman lintas budaya dalam pembelajaran sastra 

bandingan yaitu cerita rakyat dari Indonesia dan Korea Selatan, sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan penelitian mengaitkan kesesuaian materi 

pemahaman lintas budaya dalam buku ajar BIPA level A1.  

 Fong, DeWitt, & Leng (2018)  dalam Malaysian Online Journal of 

Educational Sciences yang berjudul “The Analysis of Cultural and Intercultural 

Elements in Mandarin as a Foreign Language Textbooks from Selected Malaysian 

Public Higher Education Institutions” atau yang berarti “Analisis Elemen Budaya 

dan Antarbudaya dalam Bahasa Mandarin sebagai Buku Teks Bahasa Asing dari 

Lembaga Pendidikan Tinggi Publik Malaysia”. Penelitian ini mengenai analisis 

konten terarah yang digunakan berdasarkan kerangka budaya untuk berkomunikasi. 
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“This study investigates whether the cultural and intercultural are incorporated 

elements in MFL textbooks from seven selected public HEI in Malaysia.” Penelitian 

ini menunjukkan bahwa elemen budaya yang diajarkan pada Mandarin Foreign 

Language (MFL) tidak memadai di sebagian besar buku teks. Buku teks yang ditulis 

untuk Mandarin Foreign Language (MFL) harus mencakup unsur budaya dan antar 

budaya untuk pemahaman bahasa yang baik.  

 Relevansi penelitian Fong, dkk dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

yaitu sama-sama menganalisis unsur budaya pada buku ajar siswa dan mahasiswa 

asing. Terdapat juga perbedaan diantara kedua penelitian ini. Penelitian Fong, dkk 

menganalisis elemen budaya pada buku teks untuk Mandarin Foreign Language 

(MFL) sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menganalisis materi 

pemahaman lintas budaya pada buku teks BIPA bagi siswa SPK.  

 Selanjutnya penelitian Hanifa (2018) dalam Advances in Language and 

Literary Studies yang berjudul “EFL Published Materials: An Evaluation of 

English Textbooks for Junior High School in Indonesia” atau yang berarti “Materi 

yang Diterbitkan EFL: Evaluasi Buku Teks Bahasa Inggris untuk Sekolah 

Menengah Pertama di Indonesia”. Penelitian ini mengenai “This study focused on 

the analysis and evaluation of two different English textbooks addressed to junior 

high schools grade VII in Indonesia, KTSP and curriculum 2013 textbook.” Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa kedua buku teks yang dianalisis memuaskan 

karena harganya sangat terjangkau, tata letak yang menarik, desain yang menarik, 

instruksi yang jelas dan mencakup semua keterampilan berbahasa yang topiknya 

akrab dengan budaya yang disesuaikan untuk pelajar. Selain itu juga terdapat 
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kekurangan dari kedua buku ini yaitu menyediakan bahan-bahan mendengarkan 

yang otentik. 

 Relevansi penelitian Hanifah dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

yaitu sama-sama menganalisis buku ajar yang digunakan untuk pemelajar asing. 

Terdapat juga perbedaan diantara kedua penelitian ini yaitu pada variabel dan objek 

penelitiannya. Penelitian Hanifah menganalisis buku teks bagi EFL (English 

Foreign Language) sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menganalisis 

buku ajar BIPA level A1 bagi siswa SPK.  

 Hasanah, Thenaya, Ghusmalia, & Rahmawati (2018) dalam Jurnal Seminar 

Nasional SAGA#2 (Sastra, Pedagogik, dan Bahasa) yang berjudul Muatan Kearifan 

Lokal Dalam Buku Ajar BIPA “Sahabatku Indonesia”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan muatan kearifan lokal pada buku ajar BIPA “Sahabatku 

Indonesia” dan mendeskripsikan persepsi mahasiswa asing terhadap muatan 

budaya yang ada dalam buku BIPA “Sahabatku Indonesia”. Penelitian ini hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa : (1) muatan kearifan lokal yang terdapat di 

dalam buku ajar BIPA “sahabatku Indonesia” hanya terdapat di dalam tingkat B1, 

B2, C1, dan C2, (2) muatan kearifan lokal di kelompokan kedalam tiga bidang yaitu 

budaya, makanan dan minuman, serta olahraga, (3) tidak semua penutur asing dapat 

menerima dengan mudah budaya Indonesia yang telah ada sejak dahulu. 

 Relevansi Penelitian Hasanah, dkk dengan penelitian yang akan dilakukan 

peneliti yaitu sama-sama menganalisis buku ajar BIPA di SPK level A1, sedangkan 

perbedaannya terletak pada variabel penelitiannya. Penelitian Hasanah, dkk 

menganalisis nilai muatan kearifan lokal sedangkan penelitian yang akan dilakukan 
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peneliti menganalisis kesesuaian isi materi pemahaman lintas budaya dalam buku 

ajar BIPA di SPK. Selain itu terdapat perbedaan pada objek penelitiannya. 

Penelitian Hasanah, dkk objek penelitiannya pada mahasiswa asing yang 

menggunakan buku ajar Sahabatku Indonesia sedangkan penelitian ini objek 

penelitiannya siswa asing pada sekolah Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK). 

 Penelitian Iftanti (2018) dalam Jurnal Dinamika Ilmu yang berjudul 

“Assessment Model Implemented In Learning Gallery To Teach Cross Cultural 

Understanding For EFL Learners” atau yang berarti “Model Penilaian 

Diimplementasikan Dalam Galeri Pembelajaran Untuk Mengajarkan Pemahaman 

Lintas Budaya Untuk Pembelajar EFL”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa “The 

result of this study reveals that such an assessment model brings about improving 

the students’ cross cultural competence, awareness, and sensitivity and it leads 

them to be more independent learners aswell.” Dapat disimpulkan bahwa 

pengajaran budaya mampu membantu peserta didik menjadi kompeten dalam 

urusan topik budaya. Model penilaian berupa tes diri siswa dan tes diri guru 

diterapkan dalam teknik Galeri Pembelajaran merupakan salah satu cara yang 

inovatif.  

 Relevansi penelitian Iftanti dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti 

terdapat pada kesamaan materi pemahaman lintas budaya (cross culture 

understanding). Perbedaannya terletak pada objek penelitian. Jika penelitian Iftanti 

mengaitkan pada Pembelajar EFL, sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

peneliti mengaitkan pada Pembelajaran BIPA level A1. 



20 
 

 
 

 Majidah (2018) dalam skripsinya yang berjudul “Aspek Penyajian dalam 

Buku Teks BIPA Sahabatku Indonesia”. Hasil penelitian ini dipaparkan sebagai 

berikut: (1) penyajian materi setiap bab dalam buku teks BIPA Sahabatku Indonesia 

A1 telah konsisten terbentuk mulai dari bagian pendahuluan dan isi. Keruntutan 

penyajian buku teks ini berpola pikir deduktif dengan masing-masing bab disajikan 

secara seimbang baik dari segi jumlah halaman maupun banyaknya kegiatan serta 

pelatihan; (2) penyajian materi pembelajaran dalam buku teks BIPA Sahabatku 

Indonesia A1 sebagian besar telah mempertimbangkan penyajian materi 

pembelajarannya, yaitu berpusat pada pelajar, mampu mengembangkan 

keterampilan proses pelajar, serta mampu merangsang metakognisi pelajar. Namun 

masih ditemukan kegiatan yang kurang mendukung tujuan pembelajaran yang 

dicapai; (3) penyajian buku teks Sahabatku Indonesia A1 dilengkapi dengan bagian 

pendahuluan, bagian isi, dan bagian penyudah. Sebagian besar kegiatan dalam buku 

teks ini telah memuat empat keterampilan berbahasa yang harus dikuasai oleh 

pemelajar BIPA. Setiap bab yang disajikan dalam buku teks ini tidak memuat 

rangkuman/ringkasan pada akhir pembelajarannya. Bagian penyudah buku teks ini 

hanya menyajikan transkip simakan dan biografi penyusun (indeks pengarang) 

tanpa glosarium, daftar pustaka, dan indeks.  

 Relevansi penelitian Majidah dengan penelitian yang akan dilakukan 

peneliti yaitu sama-sama menganalisis buku ajar Bahasa Indonesia bagi Penutur 

Asing (BIPA), sedangkan perbedaannya terdapat pada aspek yang dianalisis. Jika 

penelitian Majidah menganalis aspek penyajian buku ajar BIPA Sahabatku 

Indonesia tingkat A1 bagi mahasiswa asing, maka penelitian yang akan dilakukan 
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peneliti menganalisis muatan pemahaman budaya pada buku teks yang digunakan 

oleh Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) 

 Pangesti & Wiranto (2018) dalam Jurnal Pendidikan Bahasa yang berjudul 

“Pengembangan Bahan Ajar BIPA Berbasis Lintas Budaya Melalui Pendekatan 

Kontekstual Komunikatif”. Penelitian ini berisi pengembangan bahan ajar BIPA 

tingkat pemula dengan konsep pendekatan kontekstual komukatif berbasis budaya 

lokal Malang. terdapat enam unit dalam buku ajar ini, yaitu (1) Halo, Indonesia!; 

(2) Jadwal Saya; (3) Warung Otoy; (4) Pasar Besar; (5) Rumah Saya; (6) Keluarga 

Saya; dan (7) Hiburan. Keenam unit ini mengakomodasi aspek keterampilan dan 

pengetahuan yang harus dikuasai mahasiswa dalam berkomunikasi sehari-hari 

menggunakan bahasa Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata 

skor uji coba ahli mencapai 84,2%, rata-rata skor uji coba praktisi mencapai 92%, 

dan skor uji coba lapangan rata-rata mencapai 95%. Oleh karena itu, buku ini dapat 

dikategorikan sangat layak untuk diterapkan. 

 Relevansi penelitian Pangesti dan Wuritno dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti yaitu sama-sama mengenai materi pemahaman lintas budaya 

yang ada dalam buku ajar BIPA level pemula, sedangkan perbedaannya terletak 

pada metode penelitiannya. Penelitian Pengesti dan Wuritno menggunakan metode 

pengembangan (R & D) dengan mengembangkan bahan ajar BIPA level pemula. 

Penelitian yang dilakukan peneliti menganalisis buku ajar BIPA level A1 di SPK 

dengan materi pemahaman lintas budaya. 
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 Rahmawati (2018) dalam Prosiding “Seminar Nasional Pendidikan dan 

Kewarganegaraan” yang berjudul “Analisis Kelayakan Isi Buku Teks Bahasa 

Indonesia Untuk Penutur Asing (BIPA) “Sahabatku Indonesia” serta Nilai 

Pendidikan Karakter Pada Level A1 Di Universitas Muhammadiyah Ponorogo”. 

Penelitian ini menjelaskan bahwa hasil analisis dokumen pada buku bahasa 

Indonesia BIPA“Sahabatku Indonesia” ini diperoleh data sebagai berikut. Secara 

keseluruhan didapatkan skor 39 pada kolom baik, skor 22 pada kolom cukup dan 

skor 0 pada kolom kurang. Dengan demikian, berdasarkan analisis kelayakan isi 

buku bahasa Indonesia BIPA“Sahabatku Indonesia” ini dapat disimpulkan baik. 

Hasil penelitian kualitas buku bahasa Indonesia ini maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut. Kelayakan isi buku tersebut ialah baik dengan perolehan skor tertinggi 39 

dan berpredikat baik. Skor tersebut sudah menunjukkan skor yang cukup tinggi 

dalam menganalisis kelayakan isi sebuah buku. 

 Relevansi penelitian Rahmawati dengan penelitian yang akan dilakukan 

peneliti yaitu sama-sama menganalisi buku ajar BIPA level A1, sedangkan 

perbedaannya terletak pada variabel yang akan dianalisis. Penelitian Rahmawati 

menganitkan analisis buku ajar dengan nilai pendidikan di Universitas 

Muhammadiyah Ponorogo, sedangkan penelitian yang akan diteliti mengaitkan 

analisis buku ajar dengan materi pemahaman lintas budaya. 

 Ratnasari (2018) dalam skripsinya yang berjudul “Pemanfaatan Aspek 

Budaya Indonesia Dalam Buku Teks BIPA Lentera Indonesia 3”. Penelitian 

Ratnasari berkaitan dengan wujud budaya Indonesia, penyajian materi budaya, dan 

hubungan antara isi materi dengan catatan budaya dalam buku teks BIPA Lentera 



23 
 

 
 

Indonesia 3. Hasil penelitian ini berisi (1) wujud budaya Indonesia dalam bentuk 

budaya material dan nonmaterial dalam buku teks BIPA Lentera Indonesia 3 saling 

berkaitan; (2) materi bermuatan budaya Indonesia muncul pada satuan materi yang 

disajikan dalam materi kebahasaan, keterampilan berbahasa, dan catatan budaya 

pada setiap unit pembelajaran; (3) isi materi budaya pada setiap unit sajian materi 

dengan catatan budaya saling berhubungan. 

 Relevansi penelitian Ratnasari dengan penelitian yang akan dilakukan 

peneliti yaitu sama-sama menganalisis buku ajar BIPA dengan muatan budaya 

Indonesia, sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitiannya. Penelitian 

Ratnasari menggunakan buku ajar BIPA Lentara Indonesia 3, sedangkan penelitian 

ini menggunakan buku teks BIPA level A1 yang digunakan di SPK. 

 Saputri (2018) dalam skripsinya yang berjudul “Muatan Budaya Indonesia 

dalam Buku Ajar BIPA Sahabatku Indonesia A1”. Penelitian Saputri berkaitan 

dengan muatan budaya dalam buku ajar BIPA Sahabatku Indonesia yang mencakup 

ragam bentuk budaya dan model pemaparan materi budaya. Hasil penelitan ini 

menyimpulkan bahwa (1) ragam bentuk budaya dalam buku ajar “Sahabatku 

Indonesia A1” ada tiga bentuk yaitu, objek, perilaku, dan pengetahuan. Pada bentuk 

objek memuat kategori human, fauna, tempat wisata, tempat bersejarah, dan karya 

seni. Bentuk perilaku memuat keakraban, keharmonisan, kepercayaan diri, 

kewajiban diri, dan keinginantahuan. Bentuk pengetahuan memuat pengetahuan 

dasar dan pengetahuan khusus. (2) pada model pemaparan materi budaya terdapat 

tiga materi pemaparan budaya, yaitu teks, pelatihan, dan penugasaan. Pada model 

teks terdapat teks deskripsi, teks narasi, teks dialog, dan kosakata & bahasa. Pada 
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model pelatihan terdapat latihan uraian, latihan melengkapi isian, latihan benar-

salah, latihan menjodohkan. Pada penugasaan terdiri atas tugas individu dan 

kelompok. 

 Relevansi penelitian Saputri dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti 

yaitu sama-sama menganalisis buku ajar BIPA level A1 dengan muatan budaya 

Indonesia, sedangkan perbedaannya terdapat pada variabel penelitiannya. 

Penelitian Saputri menganalisis aspek objek, perilaku, dan pengetahuan budaya 

yang terdapat pada buku teks Sahabatku Indonesia level A1. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan peneliti mengaitkan unsur-unsur budaya dari Koentjaraningrat. 

 Shadiev, Sun, & Huang (2019)dalam British Journal of Educational 

Technology yang berjudul “A Study of the Facilitation of Cross-Cultural 

Understanding and Intercultural Sensitivity Using Speech-Enabled Language 

Translation Technology” atau yang berarti “Studi Fasilitasi Pemahaman Lintas 

Budaya dan Sensitivitas Antarbudaya Menggunakan Teknologi Terjemahan 

Bahasa yang Diaktifkan”. Penelitian ini berisi teknologi Speech-to-text 

Recognition (STR) teknologi terjemahan bahasa yang didukung ucapan (SELT) 

yang terdiri dari sistem speech-to-text recognition (STR) dan komputer-aided-

translation (CAT) untuk mendukung komunikasi antar budaya. Ketika peserta 

berbicara dalam bahasa asli mereka, sistem STR menghasilkan teks dari input suara 

mereka, dan sistem CAT menerjemahkan teks yang dihasilkan STR dalam bahasa 

asing ke dalam bahasa Inggris. “We proposed speech-enabled language translation 

(SELT) technology that consists of speech-to-text recognition (STR) and computer-

aided-translation (CAT) systems to support intercultural communication.” Hasil 
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penelitian menyimpulkan bahwa pembelajaran yang menerapkan bahasa yang 

didukung ucapan (SELT) dapat memfasilitasi pemahaman lintas budaya dan 

sensitivitas antarbudaya pada siswa dalam memahami budayanya masing-masing. 

 Relevansi penelitian Shadiv, dkk dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

yaitu sama-sama mengenai materi pemahaman lintas budaya dalam pembelajaran 

bagi siswa asing, sedangkan perbedaannya terdapat pada metode penelitian yang 

digunakan. Penelitian Shadiv, dkk menggunakan metode ekperimen dengan 

mengujicobakan teknologi terjemahan bahasa SELT yang terdiri dari STR dan 

CAT, sedangkan penelitian yang dilakukan penelitian yaitu mengalisis materi 

pemehaman lintas budaya pada buku ajar BIPA level A1 yang digunakan siswa 

SPK.  

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dijelaskan, dapat diketahui bahwa 

penelitian mengenai analisis kesesuaian buku ajar BIPA Level A1 yang memuat 

materi pemahaman lintas budaya pada siswa SPK belum banyak dikaji. Penelitian 

ini merupakan kajian yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Dilihat dari beberapa 

penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang memiliki relevansi yang 

sesuai dari berbagai aspek yang dikaji Penelitian ini memiliki kajian yang berbeda 

dari penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaannya terdapat pada variabel 

penelitian yang digunakan. Jika penelitian terdahulu menggunakan bahan ajar 

BIPA maka penelitian ini menggunakan buku ajar BIPA. Dengan adanya perbedaan 

tersebut, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan melengkapi hasil 

penelitian-penelitian terdahulu. 
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Berikut disajikan tabel penelitian yang relevan dengan penelitian analisis materi 

pemahaman lintas budaya pada buku ajar BIPA level A1 yang digunakan siswa 

Satuan Pendidikan Kerja Sama 

Tabel 2.1 Kajian Pustaka dalam Materi Pemahaman Lintas Budaya, Buku 

Ajar BIPA, dan Satuan Pendidikan Kerja Sama 

No. Judul Penelitian Peneliti/Tahun Hasil Analisis 

1.  Perancangan Materi 

Pembelajaran Bahasa 

Indonesia Bagi 

Penutur Asing 

Dengan Pengenalan 

Budaya Di Institut 

Seni Indonesia 

Yogyakarta. 

Dona (2016) Pengenalan budaya Jawa 

dalam pembelajaran BIPA 

memberi penguatan kepada 

pemahaman lintas budaya di 

mana para penutur asing 

mampu beradaptasi di 

lingkungan baru dan menjadi 

duta bagi bangsanya dalam 

proses memperkaya diri 

terhadap pemahaman budaya 

lain, terutama budaya Jawa.  

Penyusunan materi yang 

dipergunakan sebagai acuan 

pembelajaran bahasa 

Indonesia memuat aspek 

pengenalan budaya dan seni 

tradisi Jawa, dan pemahaman 

akan lintas budaya yang 

membawa dampak dan 

pengaruh bagi para penutur 

asing dan masyarakat 

Indonesia.  
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2.  Revitalisasi Peran 

Budaya Lokal Dalam 

Materi Pembelajaran 

Bahasa Indonesia 

Bagi Penutur Asing 

(BIPA) 

Arwansyah, 

Suwandi, & 

Widodo (2017) 

Penelitan ini menunjukkan 

bahwa masih kurangnya buku 

teks BIPA yang menyertakan 

budaya lokal didalamnya, 

oleh karena itu materi 

revitalisasi budaya lokal 

dalam pembelajaran BIPA 

perlu dilakukan. Hal ini 

dibuktikan dengan 6 judul 

buku  BIPA yang diamati, 

ternyata yang menyajikan 

materi tentag aspek-aspek 

sosial budaya masyarakat 

Indonesia haya 3 buah atau 

50%. Sisanya, sebanyak 3 

judul buku atau 50% tidak 

menyajikan materi tersebut. 

Revitalisasi budaya lokal 

dalam pembelajaran BIPA 

menjadikan budaya lokal 

lebih diperhatikan dan dapat 

kembali eksis ditengah 

masuknya budaya asing di era 

globalisasi. 

3. Analisis Kesesuaian 

Materi Buku Ajar 

BIPA A1 dan A2 

PPSDK 

Pratiwi (2017) Analisis mengenai ketentuan 

dalam buku ajar BIPA A1 dan 

A2 PPSDK. Ketentuan-

ketentuan tersebut adalah 

kesesuaian materi belajar 

berdasarkan pembelajar, 
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kesesuaian bahan ajar untuk 

setiap tingkatannya dan 

kesesuaian penentuan gradasi 

isi. Ketiga hal tersebut 

menjadi penting karena 

karena kesesuaian materi 

yang diberikan berdampak 

pada tercapainya tujuan 

khusus pembelajaran para 

pembelajar BIPA. 

4. Cognitive Learning 

Strategy of BIPA 

Students in Learning 

the Indonesian 

Language atau yang 

berarti Strategi 

Pembelajaran 

Kognitif Siswa BIPA 

dalam Belajar 

Bahasa Indonesia. 

Suyitno, 

dkk(2017) 

Strategi pembelajaran 

kognitif yang digunakan oleh 

siswa BIPA dalam belajar 

Indonesia berkisar dari 

menerapkan pemahaman 

mereka tentang struktur 

bahasa dan tanda baca hingga 

strategi yang mengacu pada 

proses berpikir tingkat tinggi. 

Siswa BIPA memilih dan 

menerapkan strategi 

pembelajaran tergantung pada 

jenis tugas pembelajaran yang 

mereka temui. Penelitian ini 

memiliki manfaat penting 

untuk pengajaran BIPA 

karena dapat digunakan 

sebagai referensi dasar untuk 

merancang proses 

pembelajaran bahasa khusus 
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5. Pengembangan Buku 

Teks BIPA Berbasis 

Multikulturalisme 

bagi Penutur Asing 

Tingkat Pemula 

Budiana, 

Indrowaty & 

Ambarastuti 

(2018) 

Proses pengembangan buku 

teks BIPA Berbasis 

Multikulturalisme Bagi 

Penutur Asing Tingkat 

Pemula telah melalui 

beberapa tahapan dan jenis 

analisis 4D yang meliputi 

tahap define, design, develop, 

dan disseminate. Hasil 

pengembangan buku teks 

telah memberikan dampak 

yang baik pada nilai 

mahasiswa. Nilai rata-rata 

mahasiswa sudah termasuk 

dalam kategori baik, yaitu > 

80.  

6. Perkembangan 

Kosakata dan 

Fonotaktik Pada 

Buku Ajar Bipa  

Tingkat A1—C2 

Terbitan 

Kemendikbud 

Chabibah & 

Kisyani (2018) 

Menunjukkan perkembangan 

kosakata pada Buku Ajar 

BIPA A1—C2 fluktuatif 

berdasarkan jumlah kosakata 

pada setiap buku. Dalam 

Buku A1, ada 1930 kata. Lalu, 

turun sebanyak 2% pada Buku 

A2 menjadi 1663. Setelah itu, 

naik lagi sebesar 6% menjadi 

2569 pada Buku B1. 

Peningkatan signifikan terjadi 

pada Buku B2 sebesar 7%. 

Dalam buku tersebut, terdapat 

3524 kata. Pada Buku C1 dan 
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C2, jumlah kosakata sama-

sama turun sebesar 6% 

menjadi 2617 dan 2629. Jika 

dilihat dari proporsi kelas kata 

pada setiap buku, distribusi 

kosakata seimbang, yaitu 1) 

verba 23—31%, 2) adjektiva 

7%—8%, 3) adverbia 3%—

4%, 4) nomina 51%—60%, 5) 

pronomina 1%— 2%, 6) 

numeralia 1%—2%, dan 7) 

kata tugas 2%—3%. 

7. Menjembatani 

Pemahaman Lintas 

Budaya Dalam 

Pembelajaran BIPA 

Melalui Sastra 

Bandingan 

Yulianeta (2017) Penelitian ini berupaya 

memberikan pengetahuan 

tentang pemahaman lintas 

budaya menggunakan sastra 

bandingan sehingga 

pemelajar lebih memahami 

budaya dari bahasa yang 

dipelajari dengan bercermin 

pada budayanya sendiri. 

Implementasi pemahaman 

lintas budaya dalam 

pembeejaran BIPA ini 

diambil dari cerita rakyat 

Bawang Merah dan BAwang 

Putih dari Indonesia dengan 

cerita rakyat Kong Jui Pat Ju 

dari Korea Selatan. 
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8. The Analysis of 

Cultural and 

Intercultural 

Elements in 

Mandarin as a 

Foreign Language 

Textbooks from 

Selected Malaysian 

Public Higher 

Education 

Institutions” atau 

yang berarti 

“Analisis Elemen 

Budaya dan 

Antarbudaya dalam 

Bahasa Mandarin 

sebagai Buku Teks 

Bahasa Asing dari 

Lembaga Pendidikan 

Tinggi Publik 

Malaysia 

Fong, et all (2018) Menunjukkan bahwa elemen 

budaya yang diajarkan pada 

Mandarin Foreign Language 

(MFL) tidak memadai di 

sebagian besar buku teks. 

Buku teks yang ditulis untuk 

Mandarin Foreign Language 

(MFL) harus mencakup unsur 

budaya dan antar budaya 

untuk pemahaman bahasa 

yang baik. 

9. EFL Published 

Materials: An 

Evaluation of 

English Textbooks 

for Junior High 

School in Indonesia” 

atau yang berarti 

“Materi yang 

Diterbitkan EFL: 

Hanifah (2018) Menunjukkan bahwa kedua 

buku teks yang dianalisis 

memuaskan karena harganya 

sangat terjangkau, tata letak 

yang menarik, desain yang 

menarik, instruksi yang jelas 

dan mencakup semua 

keterampilan berbahasa yang 

topiknya akrab dengan 
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Evaluasi Buku Teks 

Bahasa Inggris untuk 

Sekolah Menengah 

Pertama di 

Indonesia” 

budaya yang disesuaikan 

untuk pelajar. Selain itu juga 

terdapat kekurangan dari 

kedua buku ini yaitu 

menyediakan bahan-bahan 

mendengarkan yang otentik. 

10. Muatan Kearifan 

Lokal Dalam Buku 

Ajar BIPA 

“Sahabatku 

Indonesia” 

Hasanah, Thenaya 

& Rahmawati 

(2018) 

Hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa : (1) 

muatan kearifan lokal yang 

terdapat di dalam buku ajar 

BIPA “sahabatku Indonesia” 

hanya terdapat di dalam 

tingkat B1, B2, C1, dan C2, 

(2) muatan kearifan lokal di 

kelompokan kedalam tiga 

bidang yaitu budaya, 

makanan dan minuman, serta 

olahraga, (3) tidak semua 

penutur asing dapat menerima 

dengan mudah budaya 

Indonesia yang telah ada sejak 

dahulu. 

11. Assessment Model 

Implemented In 

Learning Gallery To 

Teach Cross Cultural 

Understanding For 

EFL Learners” atau 

yang berarti “Model 

Penilaian 

Iftanti (2018) “The result of this study 

reveals that such an 

assessment model brings 

about improving the students’ 

cross cultural competence, 

awareness, and sensitivity 

and it leads them to be more 

independent learners aswell.” 
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Diimplementasikan 

Dalam Galeri 

Pembelajaran Untuk 

Mengajarkan 

Pemahaman Lintas 

Budaya Untuk 

Pembelajar EFL 

Dapat disimpulkan bahwa 

pengajaran budaya mampu 

membantu peserta didik 

menjadi kompeten dalam 

urusan topik budaya. Model 

penilaian berupa tes diri siswa 

dan tes diri guru diterapkan 

dalam teknik Galeri 

Pembelajaran merupakan 

salah satu cara yang inovatif.  

12. Aspek Penyajian 

dalam Buku Teks 

BIPA Sahabatku 

Indonesia 

Majidah (2018) Hasil penelitian ini 

dipaparkan sebagai berikut: 

(1) penyajian materi setiap 

bab dalam buku teks BIPA 

Sahabatku Indonesia A1 telah 

konsisten terbentuk mulai dari 

bagian pendahuluan dan isi. 

(2) penyajian materi 

pembelajaran dalam buku 

teks BIPA Sahabatku 

Indonesia A1 sebagian besar 

telah mempertimbangkan 

penyajian materi 

pembelajarannya, (3) 

penyajian buku teks 

Sahabatku Indonesia A1 

dilengkapi dengan bagian 

pendahuluan, bagian isi, dan 

bagian penyudah.  
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13. Pengembangan 

Bahan Ajar BIPA 

Berbasis Lintas 

Budaya Melalui 

Pendekatan 

Kontekstual 

Komunikatif 

Pangesti dan 

Wuritno (2018) 

Penelitian ini berisi 

pengembangan bahan ajar 

BIPA tingkat pemula dengan 

konsep pendekatan 

kontekstual komukatif 

berbasis budaya lokal 

Malang. Terdapat enam unit 

dalam buku ajar ini, yaitu (1) 

Halo, Indonesia! (2) Jadwal 

Saya, (3) Warung Otoy, (4) 

Pasar Besar, (5) Rumah Saya, 

(6) Keluarga Saya, dan (7) 

Hiburan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa rata-rata 

skor uji coba ahli mencapai 

84,2%, rata-rata skor uji coba 

praktisi mencapai 92%, dan 

skor uji coba lapangan rata-

rata mencapai 95%. Oleh 

karena itu, buku ini dapat 

dikategorikan sangat layak 

untuk diterapkan. 

14. Analisis Kelayakan 

Isi Buku Teks Bahasa 

Indonesia Untuk 

Penutur Asing 

(BIPA) “Sahabatku 

Indonesia” serta 

Nilai Pendidikan 

Karakter Pada Level 

Rahmawati 

(2018) 

Hasil analisis dokumen pada 

buku bahasa Indonesia 

BIPA“Sahabatku Indonesia” 

ini diperoleh data sebagai 

berikut. Secara keseluruhan 

didapatkan skor 39 pada 

kolom baik, skor 22 pada 

kolom cukup dan skor 0 pada 
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A1 Di Universitas 

Muhammadiyah 

Ponorogo 

kolom kurang. Dengan 

demikian, berdasarkan 

analisis kelayakan isi buku 

bahasa Indonesia 

BIPA“Sahabatku Indonesia” 

ini dapat disimpulkan baik.  

15. Pemanfaatan Aspek 

Budaya Indonesia 

Dalam Buku Teks 

BIPA Lentera 

Indonesia 3 

Ratnasari (2018) Hasil penelitian ini berisi (1) 

wujud budaya Indonesia 

dalam bentuk budaya material 

dan nonmaterial dalam buku 

teks BIPA Lentera Indonesia 

3 saling berkaitan. (2) materi 

bermuatan budaya Indonesia 

muncul pada satuan materi 

yang disajikan dalam materi 

kebahasaan, keterampilan 

berbahasa, dan catatan 

budaya pada setiap unit 

pembelajaran. (3) isi materi 

budaya pada setiap unit sajian 

materi dengan catatan budaya 

saling berhubungan. 

16. Muatan Budaya 

Indonesia dalam 

Buku Ajar BIPA 

Sahabatku Indonesia 

A1 

Saputri (2018) Hasil penelitan ini 

menyimpulkan bahwa (1) 

ragam bentuk budaya dalam 

buku ajar “Sahabatku 

Indonesia A1” ada tiga bentuk 

yaitu, objek, perilaku, dan 

pengetahuan. (2) pada model 

pemaparan materi budaya 
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terdapat tiga materi 

pemaparan budaya, yaitu teks, 

pelatihan, dan penugasaan.  

17. A Study of the 

Facilitation of Cross-

Cultural 

Understanding and 

Intercultural 

Sensitivity Using 

Speech-Enabled 

Language 

Translation 

Technology atau 

yang berarti Studi 

Fasilitasi 

Pemahaman Lintas 

Budaya dan 

Sensitivitas 

Antarbudaya 

Menggunakan 

Teknologi 

Terjemahan Bahasa 

yang Diaktifkan 

Shadiv, et all 

(2019) 

Penelitian ini berisi teknologi 

Speech-to-text Recognition 

(STR) teknologi terjemahan 

bahasa yang didukung ucapan 

(SELT) yang terdiri dari 

sistem speech-to-text 

recognition (STR) dan 

komputer-aided-translation 

(CAT) untuk mendukung 

komunikasi antar budaya. 

Ketika peserta berbicara 

dalam bahasa asli mereka, 

sistem STR menghasilkan 

teks dari input suara mereka, 

dan sistem CAT 

menerjemahkan teks yang 

dihasilkan STR dalam bahasa 

asing ke dalam bahasa 

Inggris. 

 Berdasarkan kajian pustaka yang relevan dengan penelitian yang akan 

dilakukan peneliti. Secara umum memiliki persamaan mengenai materi 

pemahaman lintas budaya, buku ajar BIPA, dan Satuan Pendidikan Kerja Sama. 

Setiap penelitian mempunyai perbedaan yang menjadi ciri khas penelitinya, dan 

berbeda antara penelitian satu dengan lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan 
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bahwa penelitian “Analisis Materi Pemahaman Lintas Budaya pada Buku Ajar 

BIPA Level A1 yang Digunakan Siswa Satuan Pendidikan Kerja Sama” adalah 

penelitian yang baru, hal ini membuktikan jika ide, gagasan, dan konsep penelitian 

dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti. 

2.2 Landasan Teoretis 

 Setiap penelitian pasti membutuhkan landasan teoretis sebagai acuan dalam 

menentukan teori dan proses analisis data. Pada penelitian ini landasan teoretis yang 

digunakan berupa kumpulan teori yang berkaitan dengan buku ajar BIPA level A1, 

pemahaman lintas budaya, dan Satuan Pendidikna Kerja Sama (SPK). Teori yang 

relevan dengan penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut. 

2.2.1 Buku ajar BIPA 

 Landasan teoretis mengenai buku ajar BIPA, yaitu : (1) Pengertian Buku 

Ajar BIPA; (2) Manfaat Buku Ajar BIPA; (3) Karakteristik Buku Ajar BIPA; dan 

(4) Sasaran Penggunaan Buku Ajar BIPA 

2.2.1.1 Pengertian Buku Ajar BIPA  

 Buku ajar adalah buku standar yang berisi bahan/materi pembelajaran sesuai 

kurikulum pendidikan yang digunakan sebagai buku pegangan belajar dan 

mengajar, baik sebagai pegangan pokok maupun pelengkap (Hartono, 2016 h. 4). 

Menambahkan dari pengertian Hartono, Rahmawati  (2018, h. 179) berpendapat 

bahwa buku ajar merupakan buku standar yang disusun oleh pakar dalam 

bidangnya, bisa dilengkapi sarana pembelajaran (seperti rekaman) dan digunakan 

sebagai penunjang program pembelajaran.  
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 Sejalan dengan dua pengertian yang sudah di sampaikan, Lee  (2013, h. 71) 

dalam jurnalnya menyampaikan bahwa the textbooks that were published in 

conformity with the guide from the ministry of education, were written after the 

authors had gotten well-acquainted with learners' interests,background and ability, 

yang berarti buku ajar yang diterbitkan sesuai dengan panduan dari kementerian 

pendidikan, ditulis setelah penulis mengenal baik dengan minat, latar belakang dan 

kemampuan peserta didik. Menambahkan perndapat dari Lee, Angell et al (2008, 

hlm. 564)  menyatakan bahwa The difficulty for those responsible for selecting a 

book is choosing one that represents a compromise among the needs of these 

groups, balancing ease of standardization, comfortable fit with program 

conditions, and content interest- ing to students, yang berarti bahwa kesulitan dalam 

memilih buku adalah penyusunan buku ajar harus memperhatikan kebutuhan siswa, 

materi yang terstandart, dan konten yang menarik bagi siswa.  

 Dapat disimpulkan bahwa buku ajar BIPA merupakan buku yang berisi 

bahan/materi pembelajaran yang ditulis oleh pakar dalam bidangnya dengan 

panduan dari Kemendikbud dan sesuai dengan kebutuhan, latar belakang dan 

kemampuan peserta didik dalam mempelajari bahasa dan budaya Indonesia. Selain 

itu, buku ajar juga harus disertai konten yang menarik sehinga mampu 

menumbuhkan minat pemelajar BIPA.  

2.2.1.2 Manfaat Buku Ajar BIPA 

   Menurut Ulumuddin, Arisul dan Wismanto (2014, h.15), buku ajar BIPA 

mempunyai manfaat sebagai salah satu cara memasukkan kekayaan jati diri, 

karakter, dan budaya kita sebagai bangsa Indonesia dengan cara memasukkan 
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muatan mengenai bangsa dan budaya Indonesia ke dalam buku ajar yang digunakan 

dalam proses belajar mengajar. Selain memuat jati diri, karakter dan budaya 

Indonesia, Rahmawati (2018, h.178) mengungkapkan bahwa buku ajar tentunya 

memuat materi pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan penguasaan ilmu 

pengetahuan, dan teknologi.  

   Dari pendapat tokoh diatas, dapat disimpulkan bahwa buku ajar BIPA 

merupakan sarana yang mendukung dan memperlancar suatu pembelajaran, dengan 

adanya buku ajar BIPA diharapkan mampu menambah pengetahuan, keterampilan 

dan sikap para pemelajar BIPA dan juga dapat digunakan sebagai media dalam 

memperkenalkan jati diri, karakter dan budaya dari Indonesia. 

2.2.1.3 Karakteristik Buku Ajar BIPA  

   Berkaitan dengan karakteristik pembelajar BIPA yang sangat berbeda 

dengan pemelajar bahasa Indonesia pada umumnya, maka diperlukan buku ajar 

yang dapat menunjang keberhasilan pembelajaran (Haning (dalam KIPBIPA X, 

2017, hn.281)). Menambahkan dari pendapat Haning, Istanti (2018, h.viii) 

menyatakan bahwa sasaran yang ditujukan dalam penggunaan buku ajar BIPA 

yaitu:  

1. Bagi  penuutur asing 

 Buku ajar dikhususkan bagi pemelajar pemula atau dasar (baru menganal 

bahasa Indonesia) 

2. Bagi pendidik yang akan mengajar penutur asing 
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 Buku ajar dapat dijadikan referensi untuk mengajar BIPA. Gambar-gambar 

yang terdapat dalam buku ajar akan lebih mempermudah untuk 

mengajarkan Bahasa Indoensia bagi Penutur Asing (BIPA) pemula. 

3. Bagi masyarakat umum yang ingin belajar tentang materi BIPA 

 Buku ajar dapat dijadikan bacaan masyarakat umum sehingga masyarakat 

juga mendapatkan gambaran mengenai BIPA (pemula) dari materinya. 

   Sementara itu, Arumdyasari, Hs, & Sutanto (2016, h.829) menyatakan 

bahwa penggunaan buku ajar BIPA harus menarik dari desain maupun isi, mudah 

dipahami, materi bisa dipraktikkan langsung, memuat banyak latihan, adanya 

gambar ilustrasi, dan terdapat pembelajaran budaya. 

   Dari beberapa pendapat yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik buku ajar BIPA yaitu harus menunjang keberhasilan pembelajaran dan 

harus sesuai dengan sasaran yang ditujukan dalam buku ajar tersebut. Keberhasilan 

tersebut juga harus didukung dengan pembuatan buku ajar yang menarik dari segi 

desain maupun isinya.  

2.2.2 Standardisasi BIPA 

Standardisasi BIPA Landasan teoretis mengenai standardisasi BIPA, yaitu : 

(1) Kompetensi Pengajar BIPA dan Peserta Program BIPA; (2) Tingkatan dalam 

Pembelajaran BIPA; dan (3) Standar Kompetensi BIPA. 

2.2.2.1 Kompetensi Pengajar BIPA  

   Menurut Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (2016) 

menyampaikan bahwa kualifikasi akademik dan kompetensi pengajar BIPA di 

sekolah TK, SD< SMP< SMA atau sederajat harus memiliki kualifikasi akademik 
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minimum sarjana (S-1) dalam bidang kebahasaan, baik pendidikan maupun 

nonpendidikan yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Sedangkan 

kualifikasi akademik pengajar BIPA di perguruan tinggi terbagi menjadi dua, yaitu 

: (1) Pengajar BIPA program studi Bahasa Indonesia di perguruan tinggi minimum 

magister (S-2) dalam bahasa dan atau sastra Indonesia, baik pendidikan maupun 

nonpendidikan. Sementara itu, kualifikasi akademik pengajar BIPA di lembaga 

kursus atau pusat pelatihan yaitu harus memiliki kualifikasi akademik minimum 

sarjana (S-1) dalam bidang apapun dari program studi yang terakreditasi.  

   Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (2016) juga 

menyampaikan standar kompetensi pengajar BIPA, meliputi : pedagogi, 

kepribadian, sosial, profesional, dan wawasan kebangsaan. Menambahkan dari 

teori sebelumnya Kusmiatun (2019) berpendapat bahwa menjadi pengajar BIPA 

tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Seorang pengajar BIPA harus memiliki 

basic keilmuan bahasa Indonesia dan memiliki kemampuan mengajar. Selain itu, 

pengajar BIPA juga harus memiliki pengetahuan di bidang ke-BIPA-an dan 

pengalaman mengajar orang asing yang cukup. 

   Dari beberapa pendapat yang telah dijelaskan, disimpulkan bahwa 

kompetensi pengajar BIPA selain ilmu pendidikan yang baik dan benar, 

mempunyai kepribadian yang dapat dijadikan contoh untuk pemelajar BIPA, 

memiliki sikap sosial, profesional dalam mengajar dan mempunyai wawasan 

kebangsaan. Pengajar BIPA juga harus memiliki wawasan mengenai bidang BIPA 

dan juga mempunyai pengalaman yang cukup dalam memberikan pengajaran bagi 

pemelajar asing.  
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2.2.2.2 Kompetensi Peserta Program BIPA 

   Pemerintah Indonesia mempunyai standar tersendiri dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA) yang terdiri atas tujuh level dengan 

memodifikasi CEFR. Acuan tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan nomor 27 tahun 2017 tentang standar kompetensi lulusan kursus 

dan pelatihan bidang Bahasa Indonesia bagi penutur asing yang terdiri atas tujuh 

jenjang, antara lain : (1) BIPA 1: Mampu memahami dan menggunakan ungkapan 

konteks perkenalan diri dan pemenuhan kebutuhan konkret sehari-hari dan rutin 

dengan cara sederhana untuk berkomunikasi dengan mitra tutur yang sangat 

kooperatif; (2) BIPA 2 : Mampu mengungkapkan perasaan secara sederhana, 

mendeskripsikan lingkungan sekitar, dan mengomunikasikan kebutuhan sehari-hari 

dan rutin; (3) BIPA 3 : Mampu mengungkapkan pengalaman, harapan, tujuan, dan 

rencana secara singkat dan koheren dengan disertai alasan dalam konteks 

kehidupan dan tugas kerja sehari-hari; (4) BIPA 4 : Mampu melaporkan hasil 

pengamatan atas peristiwa dan mengungkapkan gagasan dalam topik bidangnya, 

baik konkret maupun abstrak, dengan cukup lancar tanpa kendala yang 

mengganggu pemahaman mitra tutur; (5) BIPA 5 : Mampu memahami teks yang 

panjang dan rumit serta mampu mengungkapkan gagasan dengan sudut pandang 

dalam topik yang beragam secara spontan dan lancar; (6) BIPA 6 : Mampu 

memahami teks yang panjang, rumit, dan mengandung makna tersirat serta mampu 

mengungkapkan gagasan dalam bahasa yang jelas, terstruktur, sistematis, dan 

terperinci secara spontan dan lancar sesuai dengan situasi tutur untuk keperluan 

sosial dan keprofesian , kecuali dalam bidang akademik yang komples (karya 
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ilmiah); (7) BIPA 7 : Mampu memahami informasi hampir semua bidang dengan 

mudah dan mengungkapkan gagasan secara spontan, lancar, tepat dengan 

membedakan nuansanuansa makna, serta merekontruksi argumen dalam presentasi 

yang koheren.  

 Selain dengan tingkatan yang di bentuk oleh pemerintah, dalam 

pembelajaran BIPA juga mempunyai tingkatan lain yaitu CEFR (Common Europan 

Framework of Reference) menyebutkan ada enam level yaitu level A1, A2, B1, B2, 

C1, dan C2 yang di dalamnya memuat aspek menyimak, membaca, berbicara dan 

menulis. Sementara itu, Istanti (2018, h. ix) dalam bukunya menyatakan bahwa 

kompetensi yang harus dicapai oleh pemelajar asing tingkat dasar yaitu: 

1. Peningkatan kosa kata di setiap pertemuan 

2. Kompetensi menyimak 

a. Menyimak informasi yang diucapkan seseorang 

b. Menyimak diaolog orang lain yang disampaikan kepada dirinya 

3. Kompetensi berbicara 

a. Mampu mengucapkan kalimat sederhana (memperkenalkan diri kepada 

orang lain) 

b. Mampu berkomunikasi dengan orang sekitar 

4. Kompetensi membaca 

a. Mampu membaca teks sederhana tentang dekripsi seseorang, benda, atau 

tempat. 

b. Membaca petunjuk yang berkaitan dengan informasi dalam masyarakat. 

c. Membaca paragfraf tentang informasi terkait kehidupan sehari-hari. 
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5. Kompetensi membaca  

a. Menulis kalimat sederhana tentang perkenalan diri dan orang lain. 

b. Menulis pesan atau informasi yang ditunjuk pada orang lain. 

c. Menulis cerita dari pengalaman pribadi. 

6. Kompetensi Kesadaran Budaya  

a. Mengapresiasi citra budaya Indonesia 

b. Mengadaptasi perilaku budaya Indonesia 

c. Memahamkan kesadaran lintas budaya (cross culture understanding) 

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulan bahwa kompetensi peserta 

program BIPA dibagi menjadi beberapa tingkatan yaitu tingkat dasar, tingkat 

menengah dan tingkat mahir. Pemerintah mengkasifikasikan menjadi tujuh jenjang 

sedangkan CEFR membagi menjadi enam jenjang. Aspek yang ada di dalam 

masing-masing jenjang meliputi aspek menyimak, membaca, berbicara dan 

menulis. Untuk tingkat dasar atau pemula selain harus memenuhi empat aspek 

keterampilan berbahasa, juga harus meningkatkan kosa kata di setiap pertemuan 

dan mencapai kompetensi kesadaran terhadap budaya Indonesia.  

2.2.2.3 Standar Kompetensi BIPA 

 Imam Suyitno (dalam Pratiwi, 2017, h.30) mengemukakan bahwa standar 

kompetensi buku ajar BIPA sebagai berikut: 

1. Untuk tingkat pemula diberikan materi bahasa , antara lain kata sapaan, 

ungkapan keseharian sederhana, kalimat sederhana, kalimat aktif, kalimat 

pasif, kalimat negatif preposisi, kata/kalimat tanya, kata bilangan, dan 

afiksasi. 
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2. Untuk tingkat menengah diberikan materi bahasa, antara lain ungkapan 

dalam bahasa Indonesia, kalimat kompleks, kalimat pasif, kalimat aktif, 

kalimat transitif dan intransif, preposisi, kalimat tanya, dan afiksasi. 

3. Untuk tingkat lanjut, perkenaannya lebih pada pemahaman secara analitis 

terhadap materi bahasa. Kepada pelajar, selain diberikan materi-materi 

tersebut, banyak juga yang diberikan materi-materi analisis, yakni 

menganalisis kalimat salah dan membenarkannya serta mengubah pola 

kalimat tanpa mengubah maknanya.  

 Materi dalam pembelajaran BIPA selain harus disesuaikan dengan 

kebutuhan pemelajarnya, juga harus disusun dari yang mudah ke sulit dan dari 

abstrak ke kongkret. Pemilihan materi juga harus variatif, hal ini perlu dilakukan 

supaya pemelajar BIPA tidak merasa jenuh dalam proses pembelajaran. 

Listyaningsih (2017, h.6) berpendapat bahwa  alternatif  tema-tema yang dapat 

diberikan untuk tingkat dasar, menengah, dan mahir adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.2 Tema-Tema dalam Pembelajaran BIPA 

Tingkat Dasar Tingkat Menengah Tingkat Mahir 

Perkenalan 

Keluarga 

Kegiatan 

Sehari-hari 

Kegemaran 

Transportasi 

Profesi 

Kesehatan 

Sistem Pendidikan di Indonesia 

Kegiatan Ekonomi Imigrasi 

Bencana Alam 

Gaya Hidup 

Kesenian Indonesia 

Sains dan Teknologi 

Geografi 

Perekonomian 

Politik 

Hukum 
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 Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan 

bahwa standar kompetensi BIPA dibagi berdasarkan tingkatan yang telah 

disepakati. Untuk level dasar atau pemula diberikan tema dan materi yang berkaitan 

dengan kegiatan sehari-hari. Sedangkan untuk level mengengah akan diberikan 

materi yang cukup kompleks seperti membuat kalimat komplek. Sementara itu, 

untuk level mahir akan diberikan materi menganalisis suatu bacaan.  

2.2.2.4 Karakteristik Pemelajar BIPA  

   Pemelajar BIPA adalah orang dewasa yang mempunyai ciri khas tersendiri 

dibandingkan dengan pemelajar pada umumnya. Pemelajar BIPA berbeda dengan 

pemelajar yang secara formal menempuh pendidikan pada suatu jenjang sekolah. 

Pemelajar asing suka mengekspresikan diri mereka, mempresentasikan sesuatu, dan 

mengemukakan pendapat (Pratiwi (dalam KIPBIPA X, 2017, h.30)).  

   Sedangkan Menurut Suyitno (dalam Rivanti, dkk, 2017, h.112) mengatakan 

bahwa pemelajar BIPA mempunyai karakteristik dan pedagogi yang berbeda 

dengan penutur asli. Hal tersebut terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor 

berikut: (a) pelajar BIPA pada umumnya telah memiliki jangkauan dan target hasil 

pembelajaran secara tegas; (b) dilihat dari tingkat pendidikannya, pada umumnya 

pelajar BIPA adalah orang-orang terpelajar; (c) para pelajar BIPA memiliki gaya 

belajar yang khas dan kadang-kadang didominasi oleh latar belakang budaya; (d) 

sebagian besar pelajar BIPA memiliki minat, dan motivasi yang tinggi terhadap 

bahasa Indonesia; (e) para pelajar BIPA memiliki latar belakang keilmuan yang 

berbeda-beda; dan (f) karena perbedaan sistem bahasa, menyebabkan pelajar BIPA 

banyak menghadapi kesulitan terutama dalam masalah pelafalan dan penulisan. 
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   Pembelajar BIPA adalah pembelajar yang telah memiliki bahasa pertama 

dan memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Adapun karakteristik penutur 

asing tingkat pemula A1 menurut Mulyono (dalam Budiana et al, 2018, h.110), 

yaitu: (1) ucapannya masih merupakan kata atau frasa yang terpisah-pisah; (2) 

belum memiliki kemampuan komunikatif; (3) tuturannya terdiri atas lebih dari dua 

atautiga 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. 

   Dari beberapa pendapat yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik pemelajar BIPA tidak dapat disamakan dengan pemelajar asli 

indonesia, hal ini dikarenakan adanya perbedaan latar belakang budaya antara 

pemelajar BIPA dan pemelajar asli Indonesia. Perbedaan tersebut disebabkan 

beberapa faktor sebagai berikut : (a) pemelajar BIPA mempunyai target dalam 

mempelajari bahasa Indonesia; (b) usia pemelajar BIPA tidak dapat ditentukan dari 

level yang sedang dipelajari; (c) tingkat keilmuan pemelajar BIPA juga tidak dapat 

ditentukan dari level yang sedang dipelajari; dan (d) cara belajar pemelajar BIPA 

dilatar belakangi oleh budaya mereka. 

2.2.3 Pemahaman Lintas Budaya 

   Landasan teoritis pemahaman lintas budaya, yaitu sebagai berikut : (1) 

Pengertian Pemahaman Lintas Budaya; (2) Tujuan Pemahaman Lintas Budaya; dan 

(3) Dampak dan Cara Penanggulangan Gegar Budaya.  
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2.2.3.1 Pengertian Pemahaman Lintas budaya 

Budaya  dapat  dilihat  sebagai  suatu perilaku, nilai-nilai, sikap hidup, dan 

cara hidup untuk melakukan penyesuaian dengan lingkungan, dan sekaligus cara 

untuk memandang persoalan dan memecahkannya. Kebudayaan juga didefinisikan 

sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam 

rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara 

belajar (Koentjaraningrat dalam (Anggraeni & Cynantia, 2017, h. 34)). Unsur 

kebudayaan menurut Koentjaraningrat (1966, h.79), yaitu : (1) Peralatan dan 

perlengkapan hidup manusia; (2) Sistem mata pencaharian hidup dan sistem 

ekonomi; (3) Sistem kemasyarakatan; (4) Bahasa; (5) Kesenian; (6) Sistem 

pengetahuan; dan (7) Religi. Unsur-unsur tersebut merupakan unsur-unsur 

kebudayaan yang universal, dan dapat di temukan di semua kebudayaan di dunia, 

baik di masyarakat yang hidup di pedesaan maupun perkotaan. Pemilihan unsur 

budaya menurut Koentjaraningrat karena unsur budaya tersebut relevan dengan 

elemen dasar kebudayaan materi pemahaman lintas budaya yang meliputi: 
pandangan hidup, keyakinan (religi), nilai-nilai, bahasa, kesenian, makanan, dan 

organisasi sosial. Dapat dilihat dari kesamaan antar unsur budaya menurut 

Koentjaraningrat dengan elemen dasar kebudayaan materi pemahaman lintas 

budaya. 

Bagi siswa asing yang awam tentang budaya Indonesia, dari tujuh unsur 

budaya menurut Koentjaraningratat, ada tiga unsur budaya yang perlu di pelajari 

oleh siswa asing level dasar (A1). Tiga unsur tersebut, yaitu : kesenian, sistem 

kemasyarakatan, serta peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Pemilihan tiga 
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unsur menurut Koentjaraningrat didasarkan pada kebutuhan pemelajar BIPA level 

A1. Kesenian yang ada di Indonesia sangat melimpah, dengan pengenalan budaya 

berupa kesenian yang ada diharapkan mampu memupuk rasa cinta terhadap 

kesenian yang ada di Indonesia. Sistem kemasyarakatan merupakan 

pengelompokan orang-orang dalam suatu wilayah tertentu dengan suatu aturan 

yang berlaku, Sistem kemasyarakatan dapat berupa : adat istiadat, sistem 

kekerabatan, agama, asosiasi, organisasi sosial, dan aturan-aturan. Sedangkan 

peralatan dan perlengkapan hidup manusia merupakan alat atau benda yang 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh orang Indonesia. Ketiga unsur budaya 

tersebut dirasa tepat untuk pemelajar BIPA tingkat dasar (level A1) karena 

digunakan sebagai cikal bakal mengenal budaya Indonesia. 

   Listyaningsih berpendapat bahwa 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 (Listyaningsih, 2017, h. 4). 

 Melengkapi pendapat Listyaningsih, Prasetia, dkk (dalam KIPBIPA X, 

2017, h. 248) mengemukakan bahwa pemahaman budaya sangat penting dalam 

sebuah pengajaran bahasa. Tujuan akhir dari pembelajaran di kelas BIPA adalah 

kemampuan dan keterampilan berbahasa dalam situasi nyata. Keterampilan 
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berbahasa tersebut memerlukan pengetahuan budaya karena akan langsung 

bersinggungan dengan penutur jati yang menggunakan bahasa dan budaya tersebut. 

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 buku 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. 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, 

membaca, maupun menulis (Listyaningsih, 2017, h. 3). 

Sementara itu, Busri, Irawati, & Nawawi (2016, h. 38) menyatakan bahwa 

pemahaman lintas budaya merupakan kemampuan yang memposisikan pembelajar 

bahasa pada posisi seorang “diplomat”, yang mampu melihat budaya-budaya yang 

berbeda melalui sudut pandang orang yang “berpengetahuan”. Sementara, menurut 

Sugiarti (2017, h. 26) menyatakan bahwa lintas budaya merupakan salah satu kajian 

yang lebih menekankan pada perbandingan pola-pola komunikasi antar pribadi 
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diantara peserta komunikasi yang berbeda kebudayaan. Dengan pemahaman lintas 

budaya, pembelajar bahasa dapat secara bijaksana menjelaskan kepada orang-orang 

yang memiliki budaya yang sama apa yang ada pada budaya target dan begitu pula 

sebaliknya. Sedangkan menurut Finney dan Orr (dalam Anggraeni, 2017, h. 35), 

cross cultural understanding adalah pemahaman dan pengalaman saling berbagi 

kebudayaan antara mereka yang berbeda kebudayaan. Terdiri  atas  3  komponen  

yaitu  : pemahaman kritis, pengertian empati dan pemahaman  mengenai  konsep  

lintas budaya itu sendiri. Gabungan ketiga hal tersebut menggambarkan 

kompleksitas pemahaman dari lintas budaya. Muara akhirnya adalah sikap 

menghargai budaya lain sehingga dapat berperilaku secara tepat dalam berbagai 

budaya yang berbeda (Pangesti & Wiranto, 2018, h. 249). 

Dari beberapa pendapat yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa 

pemahaman lintas budaya merupakan salah satu aspek penting dalam pengajaran 

BIPA, materi pemahaman lintas budaya mengacu pada kemampuan dasar 

seseorang untuk mengenali, menginterpretasikan, dan memahami kebudayaan 

orang lain sehingga mampu memperkecil kemungkinan terjadinya gegar budaya 

yang diakibatan oleh perbedaan budaya. Semua jenjang dalam pembelajaran BIPA 

memerlukan materi pemahaman lintas budaya. Dari pembelajaran keterampilan 

berbahasa memerlukan pengetahuan budaya yang ada di Indonesia karena 

pemelajar BIPA membutuhkan bekal ketika bersinggungan langsung dengan 

penutur jati Indonesia. Selain itu, dengan kesadaran budaya pemelajar BIPA 

diharapkan mampu mengaktualisasi diri mereka secara tepat dalam mempelajari 
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bahasa dan budaya Indonesia sehingga dapat secara cepat beradaptasi dan 

menghargai bahasa dan budaya Indonesia. 

2.2.3.2 Tujuan Pemahaman Lintas Budaya 

 Tujuan kita memahami tentang lintas budaya adalah : (1) Dapat 

berkomunikasi   dengan baik antar manusia yang berbeda kebudayaan; (2) Dapat 

memperdalam pengalaman atau pengetahuan; (3) Dapat  membuat kita lebih peka 

dengan budaya sendiri; (4) Dapat membantu memahami ketika ada kontak antar 

budaya; dan (5) Dapat  terlibat dengan budaya lain agar menciptakan hubungan 

yang langgeng (Anggraeni & Cynantia, 2017, h. 35).  

 Menambahkan pendapat Anggraeni, Mulyana (dalam Mahagangga, 2017, 

h. 8)mengemukakan bahwa tujuan mempelajari komunikasi lintas budaya adalah 

sebagai berikut :  

1. Menyadari bias budaya sendiri. 

2. Lebih peka secara budaya. 

3. Memperoleh kapasitas untuk benar-benar terlibat dengan anggota 

dari budaya lain untuk menciptakan hubungan yang langgeng. 

4. Merangsang pemahaman yang lebih besar atas budaya sendiri. 

5. Memperluas dan memperdalam pengalaman seseorang. 

6. Membantu memahami budaya sebagai hal yang menghasilkan dan 

memelihara semesta wacana dan makna bagi para anggotanya. 

7. Membantu memahami kontak antarbudaya sebagai suatu cara 

memperoleh pandangan ke dalam budaya sendiri: asumsi-asumsi, 

nilai-nilai, kebebasan-kebebasan dan keterbatasan-keterbatasannya. 
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8. Membantu memahami model-model, konsep-konsep dan aplikasi-

aplikasi bidang komunikasi antarbudaya. 

9. Membantu menyadari bahwa sistem-sistem nilai yang berbeda dapat 

 Pengenalan budaya yang ada di Indonesia perlu dilakukan kepada orang-

orang dari luar Indonesia, 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 (Listyaningsih, 

2017, h. 4), hal ini sebagai bentuk pencegahan terjadinya gegar budaya (Culture 

shock).  

 Sementara itu Mulyana (dalam Mahagangga, 2017, h. 7) berpendapat bahwa 

alasan mempelajari pemahaman lintas budaya atau mempelajari komunikasi lintas 

budaya itu bersifat kognitif dan afektif. Secara lebih terperinci alasan mempelajari 

komunikasi lintas budaya : 

1. Dunia sedang menyusut dan kapasitas untuk memahami 

keanekaragaman budaya sangat diperlukan. 

2. Semua budaya berfungsi dan penting bagi pengalaman anggota-

anggota budaya tersebut meskipun nilai-nilainya berbeda. 

3. Nilai-nilai setiap masyarakat se”baik” nilai-nilai masyarakat lainnya.  
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4. Setiap individu dan/atau budaya berhak menggunakan nilai-nilainya 

sendiri. 

5. Perbedaan-perbedaan individu itu penting, namun ada asumsi-asumsi 

dan pola-pola budaya mendasar yang berlaku. 

6. Pemahaman atas nilai-nilai budaya sendiri merupakan prasyarat untuk 

mengidentifikasi dan memahami nilai-nilai budaya lain. 

7. Dengan mengatasi hambatan-hambatan budaya untuk berhubungan 

dengan orang lain kita memperoleh pemahaman dan penghargaan 

bagi kebutuhan, aspirasi, perasaan dan masalah manusia. 

8. Pemahaman atas orang lain secara lintas budaya dan antarpribadi 

adalah suatu usaha yang memerlukan keberanian dan kepekaan. 

Semakin mengancam pandangan dunia orang itu bagi pandangan 

dunia kita, semakin banyak yang harus kita pelajari dari dia, tetapi 

semakin berbahaya untuk memahaminya.  

9. Keterampilan-keterampilan komunikasi yang diperoleh memudahkan 

perpindahan seseorang dari pandangan yang monokultural terhadap 

interaksi manusia ke pandangan multikultural. 

10.  Perbedaan-perbedaan budaya menandakan kebutuhan akan 

penerimaan dalam komunikasi, namun perbedaan-perbedaan tersebut 

secara arbitrer tidaklah menyusahkan atau memudahkan. 

11.  Situasi-situasi komunikasi antar budaya tidaklah statik dan bukan pula 

stereotip. Karena itu seorang komunikator tidak dapat dilatih untuk 

mengatasi situasi. Dalam konteks ini kepekaan, pengetahuan dan 
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keterampilannya bisa membuatnya siap untuk berperan serta dalam 

menciptakan lingkungan. 

   Dari beberapa pendapat yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa 

tujuan pemahaman lintas budaya adalah pengenalan budaya Indonesia kepada 

pemelajar BIPA yang memiliki budaya berbeda. Hal ini perlu dilakukan karena 

dapat mencegah terjadinya gegar budaya (culture shock ). 

2.2.3.3 Standar Materi Pemahaman Lintas Budaya pada Buku Ajar BIPA Level A1 

 Belum ditemukan standar khusus materi pemahaman lintas budaya pada 

pembelajaran BIPA. Materi pemahaman lintas budaya diberikan berdasarkan 

elemen dasar kebudayaan terkait materi pemahaman lintas budaya, meliputi: 

pandangan hidup, keyakinan (religi), nilai-nilai, bahasa, kesenian, makanan, dan 

organisasi sosial. Pemberian materi pemahaman lintas budaya dalam pembelajaran 

BIPA, mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan BIPA dan tema dalam 

pembelajaran BIPA. Materi pemahaman lintas budaya pada level A1, diberikan 

sesuai Standar Kompetensi Lulusan BIPA level A1 terdapat pada Elemen 

Kompetensi 1.5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, 

dan agama serta pendapat/temuan original orang lain. Tema dalam pembelajaran 

BIPA level dasar (A1) meliputi perkenalan, keluarga, kegiatan, sehari-hari, 

kegemaran, transportasi, dan profesi. Selain itu kesesuaian juga diperoleh dari 

pemaparan pendapat menurut Keraf (dalam Hasanah 2018, h. 171) bahwa 

kebudayaan menyangkut pada pengetahuan, pemahaman, dan adat kebisaan tentang 

hubungan  manusia, dan alam yang harus dibangun. 
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 Pada penelitian ini, peneliti membuat standar yang digunakan dalam 

menganalisis kesesuaian isi materi pemahaman lintas budaya pada buku ajar BIPA 

level A1 diuraikan sebagai berikut: 

1. Kesenian 

 Aspek kesenian dalam materi pemahaman lintas budaya pada buku 

ajar  BIPA level A1 kurang sesuai untuk disajikan dalam materi pemahaman 

lintas budaya pada buku ajar BIPA level A1 , hal tersebut didasarkan pada 

pendapat Listyaningsih (2017, h.6) yang menyatakan bahwa tema kesenian 

diberikan kepada pemelajar asing level mahir.  

2. Sistem Kemasyarakatan  

  Aspek sistem kemasyarakatan dalam materi pemahaman lintas 

budaya pada buku ajar BIPA memuat hal-hal yang berkaitan dengan 

hubungan-hubungan antar manusia seperti kekerabatan, kekeluargaan, 

asosiasi dan perkumpulan, status sosial dan oragnisasi sosial. Sajian materi 

pemahaman lintas budaya aspek sistem kemasyarakatan pada buku ajar 

BIPA level A1 diberikan secara sederhana sebagai bentuk pengenalan 

budaya Indonesia. Penyajian materi secara sederhana dilakukan dengan cara 

pemberian materi yang mudah diterima oleh pemelajar BIPA level A1. 

Selain itu bahasa yang digunakan dalam penyampaian materi harus 

disesuaikan dengan pemelajar BIPA level A1 yang notabenenya belum bisa 

berbahasa Indonesia. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Teviningrum 

(2017, h. 3-7) dalam materi ajar mata kuliah pemahaman lintas budaya di 

Universitas Gunadarma, yang menyatakan bahwa komunikasi dan bahasa 



57 
 

 
 

dalam pembelajaran BIPA harus dibedakan antara satu kelompok dengan 

kelompok lainnya (level pembelajaran BIPA).  

3. Peralatan dan Perlengkapan Hidup Manusia  

  Aspek peralatan dan perlengkapan hidup manusia dalam materi 

pemahaman lintas budaya pada buku ajar BIPA level A1 memuat materi 

mengenai transportasi, peralatan, dan kebutuhan hidup sehari-hari. 

Pemberian materi aspek peralatan dan perlengkapan hidup manusia harus 

ada penjelasan logis mengenai perbedaan budaya dari materi yang disajikan 

sesuai dengan kebutuhan pemelajar BIPA level A1. Hal tersebut diperkuat 

dengan pendapat Murphi dan Hildebrandt (dalam Teviningrum 2017, h. 4) 

dalam materi ajar pemahaman lintas budaya di Universitas Gunadarma, 

yang menyatakan bahwa harus ada penjelasan yang logis mengenai materi 

yang diberikan dalam pembelajaran BIPA. 

2.2.4 Dampak dan Cara Penanggulangan Gegar Budaya 

   Gegar budaya atau Culture shock merupakan rasa bingung dan kecemasan 

yang dialami oleh orang yang tinggal atau hidup di lingkungan dan budaya baru 

tanpa persiapan yang cukup. Banyak orang yang mengalami kecemasan pada 

beberapa situasi. Salah satunya adalah kecemasan pada saat berbicara di depan 

umum dengan menggunakan bahasa asing (bukan bahasa asli). Faktor-faktor 

penyebabnya adalah self perception (persepsi diri) dan cultural differences 

(perbedaan kebudayaan).Orang dengan self-esteem yang rendah cenderung 

khawatir dengan apa yang akan orang lain katakanatentang dirinya. Perbedaan 

kebudayaan juga terkadang membuat kita merasa terbatas, karena membuat kita 
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melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda  dan  bahkan  mungkin  membuat kita 

merasa tidak nyaman jika belum terbiasa dengan perbedaan tersebut (Anggraeni & 

Cynantia, 2017, h. 34). 

 Nayono (2013, h. 6) mengatakan bahwa ada empat tahapan timbulnya 

culture shock , yaitu:  

1. The honeymoon phase (fase bulan madu) Dalam fase ini, orang yang 

sedang studi lanjut di luar negeri biasanya akan merasa bahagia 

setibanya di negara yang baru, apalagi negara yang belum pernah 

dikunjungi sebelumnya. Biasanya, semua hal yang baru terasa 

menarik dan menyenangkan.  

2. The crisis phase (fase krisis) Dalam fase ini, perbedaan di negara baru 

mulai terasa tidak pas atau membosankan. Hal yang tidak pas ini bias 

berupa makanannya (kesulitan mencari makanan yang sesuai dengan 

lidah, kesulitan mencari bahan makanan yang halal, dll), bahasa yang 

susah dimengerti (terutama di negara yang tidak berbahasa Inggris), 

pergaulan dengan lingkungan yang baru serta kebiasaan-kebiasaan 

baru serta mulai kesepian karena jauh dengan kerabat. Dalam fase ini 

sering sekali terjadi benturan-benturan seperti yang dianalogikan 

dengan dua gunung es bertabrakan di atas.  

3. The adjustment phase (fase penyesuaian) Fase ini sangat penting 

karena sukses tidaknya kita melewati masa gegar budaya tergantung 

dari kemampuan kita untuk melakukan penyesuaian. Dalam fase ini, 

diharapkan dosen yang sedang studi lanjut sudah mulai bisa 
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berinteraksi dengan lingkungan di negara baru dan mencari jalan 

untuk melakukan penyesuaian.   

4. Bi-cultural phase (fase dwi budaya) Setelah sukses melewati fase-fase 

sebelumnya, dosen yang studi lanjut di luar negeri akan mengalami 

fase ini. Yang bersangkutan sudah bisa merasa nyaman hidup dengan 

dua kebudayaan sekaligus (bias menyesuaikan). Meskipun demikian, 

harus ada keseimbangan antara memahami kebudayaan asing tanpa 

meninggalkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. 

 Selain menyampaikan tahapan timbulnya culture shock , Nayono (2013, h. 

6) mengatakan bahwa ada beberapa cara untuk mengatasi culture shock  ini:  

1. Menambah wawasan mengenai negara tujuan. Cara terbaik adalah 

dengan membaca buku panduan tentang negara tujuan, bertanya 

kepada orang yang pernah tinggal di sana, maupun browsing 

informasi di internet. Jangan pernah dibayangkan bahwa kehidupan di 

luar negeri seperti yang kita lihat di film maupun di televisi. Hal 

tersebut untuk menghindari kekecewaan maupun  kesalahpahaman 

karena apa yang kita bayangkan tidak sesuai dengan kenyataan. 

2. Mencari informasi mengenai budaya, kebiasaan hidup, olahraga yang 

populer di negara tujuan hingga topik pembicaraaan sehari-hari serta 

bahasa tubuh yang biasa digunakan di negara tersebut. 

3. Setibanya di negara tujuan, segera berusaha mengenali kehidupan 

setempat dan ketahui tempat-tempat penting seperti kantor pos, took 

makanan, dokter, dan kantor pelayanan mahasiswa internasional. Jika 
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ada sesuatu ada yang tidak berjalan sesuai rencana, harus berani 

bertanya tentang keadaan dan adat di tempat baru. Dibiasakan untuk 

membaca koran lokal sehingga tahu topik pembicaraan yang sedang 

hangat dan bisa didiskusikan. Hal ini dapat membantu mempercepat 

penyesuaian pergaulan dengan lingkungan yang baru. 

   Dari beberapa pendapat yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa 

gegar budaya merupakan rasa bingung dan cemas yang dialami seseorang ketika 

berada di lingkungan dan budaya yang baru. Ada empat tahapan seseorang 

mengalami gegar budaya yaitu : (a) fase bulan madu; (b) fase krisis; (c) fase 

penyesuaian; dan (d) fase dwi budaya. Sedangkan cara penanggulangan gegar 

budaya yaitu seseorang yang akan pergi ke luar negeri seharusnya mecari informasi 

mengenai negara tujuan sehingga dapat mempersiapkan diri agar cepat beradaptasi 

dengan lingkungan dan budaya negara tujuan. 

2.2.5 Satuan Pendidikan Kerja Sama 

   Landasan teoretis Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK), yaitu sebagai 

berikut : (1) Kurikulum Internasional; (2) Sekolah Internasional; (3) Pengertian 

Satuan Pndidikan Kerja Sama; dan (4) Karakteristik Satuan Pendidikan Kerja 

Sama. 

2.2.4.1 Kurikulum Internasional 

   Kurikulum internasional yang berlaku di Indonesia adalah kurikulum yang 

diadaptasi dari lembaga internasional yang memiliki kualifikasi internasional dan 

diakui secara luas, misalnya Cambridge, IB (International Baccalaureat), NSTA 

(Nastional Science Teacher Association) dan lain-lain (Elisabeth, 2014, h. 7).  
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   Purnomo (2015, h. 247)   menambahkan bahwa Cambridge International 

Examination adalah salah satu unit di Cambridge University yang menyediakan 

kurikulum internasional untuk dapat diadopsi di semua negara. Indonesia adalah 

satu dari negara-negara yang banyak sekolahnya mengimplementasikan kurikulum 

Cambridge ini sebagai program unggulan. 

   Sementara itu, Tupan (dalam Budiana et al, 2018, h. 109) mengemukakan 

bahwa 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.  

Sejalan dengan pendapat Tupan, Permendikbud nomor 31 tahun 2014 telah 

mengatur  kurikulum yang digunakan sudah melalui tahap penggabungan dengan 

kurikulum nasional, kurikulum internasional yang diberlakukan bagi peserta didik 

WNI wajib memuat mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Bagi peserta didik WNA wajib diajarkan Bahasa Indonesia 

dan Budaya Indonesia, bahasa asing dapat dipakai sebagai bahasa pengantar dalam 

proses belajar mengajar. 
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   Kesadaran penutur asing terhadap budaya Indonesia dapat membantu 

penutur asing dalam mengaktualisasikan diri secara tepat di dalam bahasa 

Indonesia. Aspek budaya mendukung penutur asing dalam berbahasa Indonesia 

sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia, dengan mempelajari 

budaya yang ada di Indonesia di dalam buku teks yang dipelajari juga dapat 

menumbuhkembangkan sikap positif dan apresiatif penutur asing terhadap 

kekayaan budaya Indonesia. 

   Dari beberapa pendapat yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa ada 

beberapa kurikulum internasional yang diterapkan oleh Sekolah Internasional di 

Indonesia. Salah satu kurikulum internasional yang populer digunakan oleh 

Sekolah Internasional di Indonesia adalah kurikulum Cambridge. Pemerintah 

melalui Permendikbud nomor 31 tahun 2014 memberikan himbauan untuk 

menambahkan materi bahasa Indonesia dan budaya Indonesia kepada WNA yang 

belajar di Indonesia.  

2.2.4.2 Sekolah Internasional  

   Sekolah bertaraf Internasional atau SBI merupakan sekolah untuk anak-

anak Indonesia yang diselenggarakan dengan kurikulum lokal tapi bertaraf 

internasional (Khoiruddin, 2008, h. 43). Sementara itu menurut Direktorat 

Pembinaan SMP (dalam Suyanto, 2008, h. 242), sekolah berstandar internasional 

(SBI) adalah sekolah nasional yang menyiapkan peserta didiknya berdasarkan 

standar nasional pendidikan (SNP) dan tarafnya internasional, sehingga lulusan 

mempunyai daya saing internasional.  
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   Sementara itu (Widyastono, 2010, h. 266) mengemukakan bahwa Sekolah 

Bertaraf Internasional merupakan sekolah yang sudah memenuhi seluruh Standar 

Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan mangacu pada standar pendidikan salah 

satu negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development 

(OECD) dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam 

bidang pendidikan sehingga memiliki daya saing di forum internasional. 

   Sekolah/Madrasah yang sudah memenuhi seluruh Standar Nasional 

Pendidikan (SNP) dan diperkaya dengan mengacu pada standar negara maju yang 

mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan, sehingga memiliki daya 

saing di forum internasional (Hidayat, 2011, h. 13). 

   Sedangkan Kartowagiran (2011, h. 2) berpendapat bahwa pendidikan 

bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi 

Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara 

maju. 

   Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Sekolah 

Internasinal merupakan sekolah yang memenuhi seluruh Standar Nasional 

Pendidikan. Kurikulum yang berlaku/digunakan dalam Sekolah Internasinal 

merupakan kurikulum internasinal yang sudah dikolaborasikan dengan kurikulum 

nasional yang berlaku.  

2.2.4.3 Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) 

 Pendidikan bagi warga negara asing yang ada di Indonesia tidak bisa 

disamakan dengan warga negara asli Indonesia, hal ini terjadi karena perbedaan dari 

segi bahasa dan budayanya. Pemelajar asing yang berasal dari berbagai macam 
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negara dengan budaya dan bahasa yang berbeda-beda akan mengikuti pembelajaran 

di Sekolah Internasional yang kemudian berganti nama menjadi Satuan Pendidikan 

Kerja Sama (SPK), ditetapkan pada tanggal 1 Desember 2014 dengan keluarnya 

Permendikbud Nomor 31 tahun 2014. Tujuan digantiya sekolah internasinal 

menjadi Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) yaitu mencegah terjadinya 

diskriminasi dan komersialisasi di dunia pendidikan. Direktorat Jenderal 

Pendidikan Dasar Kementian Pendidikan dan Kebudayaan mulai tanggal 13 

Februari Menetapkan sekolah dengan label internasional harus berganti menjadi 

Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK). 

 Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang kerja sama penyelenggaraan dan 

pengelolaan pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan lembaga 

pendidikan di Indonesia, Satuan Pendidikan Kerja Sama, yang selanjutnya disebut 

SPK, adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja 

sama antara LPA yang terakreditasi/diakui di negaranya dengan LPI pada jalur 

formal atau nonformal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

 SPK didirikan untuk memenuhi kebutuhan siswa/i untuk belajar dengan 

sistem pendidikan luar Indonesia dalam rangka mempersiapkan diri untuk studi 

lanjut di universitas luar negeri. Proses belajar mengajar memberikan pengalaman 

dan bekal bagi siswa untuk dapat berpikir global, berwawasan dunia, mandiri, 

percaya diri, kritis, dan berinovasi serta siap untuk bersaing dengan siswa/i lain dari 

seluruh dunia. (Badan Pendidikan Kristen PENABUR Jakarta) 
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 Sedangkan menurut Anggiarima (2019, h. 52) Satuan Pendidikan Kerja 

Sama (SPK) adalah penyesuaian dari Sekolah Internasional yang diorganisir atau 

dikelola berdasarkan kerjasama implementasi, atau manajemen antara lembaga 

pendidikan asing dan lembaga pendidikan Indonesia pada saluran formal atau non-

formal. Meskipun sekolah-sekolah itu mengadaptasi kurikulum internasional dan 

menggunakan buku-buku impor, sekolah-sekolah itu masih wajib melakukan ujian 

serupa dengan sekolah-sekolah lain di Indonesia seperti ujian nasional berbasis 

komputer (UNBK). 

 Dapat disimpulkan bahwa Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) merupakan 

satuan pendidikan yang dikelola Lembaga Pendidikan Indonesia yang bekerja sama 

dengan Lembaga Pendidikan Asing (LPA) yang terakreditasi di negaranya. Kerja 

sama tersebut dapat berupa kerja sama dalam jalur formal berupa pengelolaan 

pendidikan pada jenjang Taman Kanak-Kanan, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah 

Pertama, dan Sekolah menengah Akhir. Sedangkan kerja sama jalur nonformal 

meliputi pengelolaan lembaga kursus dan lembaga pelatihan, kelompok belajar, 

pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis ta'lim, pondok pesantren, pendidikan 

diniyah, taman pendidikan Al-Qur'an, pendidikan anak usia dini jalur nonformal, 

dan satuan pendidikan sejenis lainnya. 

2.2.4.4 Karakteristik Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) 

   In line with the result of the study, international schools in Indonesia are 

characterized at least by three features: (1) the implementation of international 

curriculum; (2) various teacher’ backgrounds of life; and (3) internationally 

oriented learning atmosphere (including school facilities). These characters 
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distinguish them from the national schools (application of national curriculum, 

Indonesian teachers, and locally oriented learning atmosphere). In this sense, both 

types of school engage in different level of international exposures. The students 

from international schools experience higher intercultural contacts due to their 

learning atmosphere and curriculum. The learning atmosphere consists of 

instructional language, social and physical environment, and school program, yang 

berarti bahwa Satuan Pendidikan Kerja Sama mempunyai 3 karakteristik, yaitu : (1) 

penerapan kurikulum internasional, (2) latar belakang guru yang berbeda-beda, dan 

(3) suasana belajar yang berorientasi internasional termasuk fasilitas sekolah 

(Zakaria & Panggabean, 2019, h. 72). 

   Sedangkan Wibakti (2017, h. 80) berpendapat bahwa The consequence of 

this status is an SPK school may apply more than one curriculum in its teaching 

and learning process, with international examination on certain stage based on the 

rules of the international examination the school adopt, yang berarti Satuan 

Pendidikan Kerja Sama dapat menggunakan lebih dari satu kurikulum dalam proses 

belajar mengajarnya berdasarkan aturan yang berlaku di Satuan Pendidikan Kerja 

Sama terkait.   

 Pendapat lain dari Kartowagiran, 2011 yang berpendapat bahwa Sekolah 

SBI harus lebih baik daripada Sekolah Standar Nasional (SSN), termasuk di 

dalamnya pelaksanaan penilaian pembelajaran di SBI atau Rintisan Sekolah Bertraf 

Internasional (RSBI), harus lebih baik dari pada di SSN, apalagi sekolah biasa. 

 Sementara itu Khoiruddin  (2008, h. 43)  mengemukakan bahwa kriteria dasar 

yang menjadi syarat sebuah sekolah menjadi sekolah bertaraf internasional adalah: 
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(1) peningkatan mutu sekolah harus setara dengan Sekolah Internasional dan 

memperoleh akreditasi dari lembaga internasional; (2) Guru dan kepala sekolah 

harus memperoleh sertifikasi dan atau lisensi internasional; (3) Peningkatan mutu 

sekolah harus dilandasi suatu rencana yang bottom up; (4) Partisipasi masyarakat, 

pemda, selama proses peningkatan mutu untuk menjamin keberlangsungan; (5) 

Melibatkan instansi profesional; dan (6) Bermitra dengan sekolah luar negeri agar 

lulusannya dapat diterima di dalam dan luar negeri. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik Satuan Pendidikan Kerja Sama yaitu : (1) Menggunakan lebih dari 

satu kurikulum dalam proses belajar mengajar (kurikulum nasional dan 

internasional), (2) suasana belajar yang berorientasi internasional, dan (3) sarana 

dan prasarana yang mendukung pembelajaran berorientasi internasional. 

2.3 Kerangka Berpikir 

   Materi pemahaman lintas budaya memiliki peranan penting dalam proses 

belajar siswa asing di Indonesia yaitu memberikan gambaran budaya yang berbeda 

dengan budaya di negara mereka. Unsur-unsur budaya yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan unsur-unsur budaya menurut Koentjaraningrat yaitu : (1) 

Peralatan dan perlengkapan hidup manusia; (2) Sistem mata pencaharian hidup dan 

sistem ekonomi; (3) Sistem kemasyarakatan; (4) Bahasa; (5) Kesenian; (6) Sistem 

pengetahuan; dan  (7) Religi. Dari ketujuh unsur-unsur budaya tersebut, dipilih 

menjadi tiga unsur budaya yang perlu di analisis dari buku ajar BIPA level A1 yang 

digunakan di Satuan Pendidikan Kerja Sama. Pemilihan unsur-unsur budaya 

tersebut berdasarkan kebutuhan pembelajaran BIPA level A1. Tiga unsur budaya 
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pilihan, yaitu: (1) Kesenian; (2) Sistem kemasyarakatan; dan (3) Peralatan dan 

perlengkapan hidup manusia. Ketiga unsur kebudayaan tersebut dipilih berdasarkan 

kebutuhan yang diperlukan bagi siswa asing dalam tahap awal mengenal budaya di 

Indonesia, sesuai dengan level yang akan diteliti yaitu level A1. 

 Penelitian ini meneliti penggunaan buku ajar BIPA level A1 di Satuan 

Pendidikan Kerja Sama, analisis kesesuan materi pemahaman lintas budaya  pada 

buku ajar BIPA level A1 di Satuan Pendidikan Kerja Sama yang dianalisis 

berdasarkan standar kesesuaian isi materi pemahaman lintas budaya yang sudah 

dibuat oleh peneliti disesuaikan dengan kebutuhan pemelajar asing level A1, 

kendala penggunaan buku ajar BIPA di Satuan Pendidikan Kerja Sama, dan Solusi 

terkait kendala yang dialami. Analisis tersebut akan menghasilkan kesesuaian isi 

materi pemahaman lintas budaya pada buku ajar BIPA level A1 di Satuan 

Pendidikan Kerja Sama berdasarkan standar kompetensi BIPA level A1. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dilihat dalam bagan berikut. 
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Analisis Materi 

Pemahaman 

Lintas Budaya 

pada Buku Ajar 

BIPA Level A1 

Buku Ajar BIPA Level A1 di SPK 

Kendala 

Penggunaan 

Buku Ajar 

BIPA Level A1  

Penggunaan 

Buku Ajar 

BIPA Level A1 

di SPK 

 

Solusi  

Kesesuaian isi materi pemahaman lintas budaya pada buku ajar BIPA level 

A1 di Satuan Pendidikan Kerja Sama berdasarkan standar kompetensi BIPA 

level A1.  

Unsur budaya 

1. Kesenian 

2. Sistem 

kemasyarakat

an 

3. Peralatan dan 

perlengkapan 

hidup manusia 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Suatu penelitian 

pasti mempunyai sumber dari suatu masalah, dalam penelitian kualitatif masalah 

yang diangkat oleh peneliti masih bersifat sementara (Sugiyono, 2016, h. 283). 

Sependapat dengan hal tersebut, Moeloeng (2017, h. 6) berpendapat bahwa 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang 

tidak menggunakan prosedur analisis statistik. 

 Penelitian kualitatif tidak membutuhkan angka-angka sebagai objek 

kajiannya seperti penelitian kuantitatif, tetapi membutuhkan suatu objek untuk 

dianalisis menggunakan teori-teori yang digunakan untuk mengkaji lebih dalam 

objek penelitian tersebut agar hasil dari penelitian ini tidak diragukan lagi. Dalam 

penelitian ini, peneliti akan menganalisis objek penelitian yaitu materi pemahaman 

lintas budaya pada buku ajar BIPA level A1 pada Satuan Pendidikan Kerja Sama 

(SPK).  

3.2 Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian isi materi pemahaman 

lintas budaya pada buku ajar BIPA level A1 yang digunakan di Satuan Pendidikan 

Kerja Sama. Penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah, yaitu (1) Buku 

yang digunakan oleh pemelajar asing level A1 di Satuan Pendidikan Kerja Sama, 

(2) Bagaimana analisis materi pemahaman lintas budaya pada buku ajar BIPA level 



71 
 

 
 

A1 materi pemahaman lintas budaya di Satuan Pendidikan Kerja Sama, (3) Apa 

saja kendala penggunaan buku ajar BIPA level A1 di Satuan Pendidikan Kerja 

Sama, dan (4) bagaimana solusi yang diberikan terkait dengan kendala yang 

dialami. 

3.3 Data dan Sumber Data 

 Menurut Lofland dan Lofland dalam Moloeng (2017, h. 157) berpendapat 

bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data dan sumber 

data dari penelitian ini berasal dari buku ajar BIPA level A1 di Satuan Pendidikan 

Kerja Sama. Peneliti tidak akan menganalisis semua level, namun akan fokus pada 

level A1 dengan penggunaan materi pemahaman lintas budaya. Sedangkan data 

pendukung berupa jawaban dari tenaga pendidik di Satuan Pendidikan Kerja Sama 

seputar pertanyaan yang telah disediakan oleh peneliti. 

3.4 Instrumen Penelitian  

 Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati. Dalam penelitian kualitatif, yang 

menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti harus siap 

terjun ke lapangan penelitian, menguasai metode penelitian, penguasaan wawasan 

terhadap bidang yang diteliti, dan kesiapan memasuki obyek penelitian baik secara 

akademik maupun logistiknya (Sugiyono, 2016, h. 305).  Instrumen penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu human instrument atau peneliti itu sendiri. 

Sedangkan intrumen penelitian sebagai pendukung penelitian yaitu dokumen 

analisis dan kuesioner. Guna memperoleh data tambahan, peneliti menggunakan 
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dokumen analisis dalam mencari data materi pemahaman lintas budaya pada buku 

ajar BIPA level A1 pada Satuan pendidikan Kerja Sama. Dokumen analisis tersebut 

memuat aspek budaya dari buku ajar BIPA level A1 pada Satuan Pendidikan Kerja 

Sama sebagai data untuk dianalisis materi pemahaman lintas budaya. Sedangkan 

kuesioner digunakan sebagai alat menggali informasi lebih dalam kepada tenaga 

pendidik terkait dengan penggunaan buku ajar BIPA level A1, materi pemahaman 

lintas budaya, kendala dalam penggunaan buku ajar BIPA level A1, dan solusi yang 

diberikan. Berikut ini merupakan dokumen analisis yang digunakan oleh peneliti 

dalam memperoleh data. 

Dokumen Analisis (Kesenian) 

Nama Buku Ajar  

No. 

Data 

Aspek Budaya Halaman Bagian/ 

Kutipan 

Analisis 

 1. Seni rupa 

2. Seni tarik suara 

dan alat musik 

3. Seni tari 

   

Keterangan :  

No. Data : Berisi nomor urut data yang ditemukan 

Kutipan : Merupakan kutipan dalam buku ajar BIPA level A1 yang termasuk 

data     penelitian 

Halaman : Merupakan halaman buku ajar BIPA level A1 yang memuat data  

    penelitian 
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Aspek Budaya : Merupakan spesifikasi yang menerangkan bahwa data tersebut 

termasuk kedalam aspek budaya berupa kesenian tradisonal maupun modern. 

Kesenian terbagi menjadi 3 aspek, yaitu : seni rupa, seni tarik suara, dan     

seni tari. 

Dokumen Analisis (Sistem Kemasyarakatan) 

Nama Buku Ajar  

No. 

Data 

Aspek Budaya Halaman Bagian/ 

Kutipan 

Analisis 

 1. Kekerabatan 

2. Asosiasi dan 

perkumpulan 

3. Organisasi sosial 

   

Keterangan :  

No. Data : Berisi nomor urut data yang ditemukan 

Kutipan : Merupakan kutipan dalam buku ajar BIPA level A1 yang termasuk 

data     penelitian 

Halaman : Merupakan halaman buku ajar BIPA level A1 yang memuat data  

    penelitian 

Aspek Budaya : Merupakan spesifikasi yang menerangkan bahwa data tersebut 

termasuk kedalam aspek budaya berupa sistem kemasyarakatan. Sistem 

kemasyarakatan terbagi menjadi 3 aspek, yaitu : Sistem kekerabatan, asosiasi dan 

perkumpulan dan organisasi sosial. 
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Dokumen Analisis (Peralatan dan Perlengkapan Hidup Manusia) 

Nama Buku Ajar  

No. 

Data 

Aspek Budaya Halaman Bagian/ 

Kutipan 

Analisis 

 1. Transportasi 

2. Peralatan 

3. Kebutuhan hidup 

sehari-hari 

   

 

Keterangan :  

No. Data : Berisi nomor urut data yang ditemukan 

Kutipan : Merupakan kutipan dalam buku ajar BIPA level A1 yang termasuk 

data     penelitian 

Halaman : Merupakan halaman buku ajar BIPA level A1 yang memuat data  

    penelitian 

Aspek Budaya : Merupakan spesifikasi yang menerangkan bahwa data tersebut 

termasuk ke dalam aspek peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Peralatan dan 

Perlengkapan Hidup Manusia terbagi menjadi 4 aspek, yaitu : identitas diri, alat 

rumah tangga, peralatan kerja, dan kebutuhan hidup sehari-hari. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi kriteria (Sugiyono, 2016, h. 308).  
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 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dokumen analisis dan kuesioner. 

Dokumen analisis dilakukan untuk menganalisis buku ajar, muatan materi 

pemahaman lintas budaya yang terdapat dalam buku ajar BIPA tersebut, dan 

kesesuaian dengan standardisasi BIPA (Standar Kompetensi Lulusan) Tahun 

2017. Sugiyono (2016, h. 199) berpendapat bahwa kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Peneliti 

menggunakan kuesioner dalam bentuk google form. Kuesioner digunakan sebagai 

alat menggali informasi lebih dalam kepada tenaga pendidik terkait dengan 

penggunaan buku ajar BIPA level A1, materi pemahaman lintas budaya, kendala 

dalam penggunaan buku ajar BIPA level A1, dan solusi yang diberikan. 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Sugiyono (2016, h. 335) mengemukakan bahwa analisis data merupakan 

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengoranisasikan 

data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan  sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting, dan yang akan dipelajari, 

dan memuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang 

lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data yang 

dicetuskan oleh Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 

2016, h. 337) mengemukakan bahwa aktivitas dalam menganalisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 
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sehingga datanya sudah jenuh. Berikut merupakan langkah-langkah yang harus 

dilakukan. 

1. Reduksi 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak 

perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya (Sugiyono, 2016, h. 338). 

2. Display (Penyajian Data) 

Dalam penyajian data kualitatif, data bisa disajikan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Penyajian data 

yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif (Sugiyono, 2016, h. 341). 

3. Verifikasi (Menarik Kesimpulan) 

Kesimpulan awal yang yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah jika tidak ditemukan bukti yang mendukung penelitian. Kemudian jika 

ditemukan bukti yang kuat dan valid dapat mendukung penelitian dan dapat 

membuat kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2016, h. 345).  

3.7 Metode Pemaparan Hasil Analisis Data 

 Setelah selasai proses analisis data, tahapan selanjutnya yang harus 

dilakukan yaitu menyajikan hasil analisis. Metode pemaparan hasil analisis data 

disampaikan secara formal dan informal. Penyajian hasil analisis data secara formal 

merupakan penyajian data dengan kaidah berupa bagan/tabel dan gambar. Untuk 
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memudahkan pemahaman, penyajian kaidah itu biasanya didahului dan atau diikuti 

oleh penyajian yang bersifat informal yaitu dengan penjelasan menggunakan 

kalimat-kalimat yang mudah dipahami pembaca. 

 Penyajian hasil analisis data secara informal merupakan penyajian data 

menggunakan kata-kata dan kalimat biasa. Penggunaan kata-kata dan kalimat biasa 

bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami data penelitian yang 

disajikan. Dalam penyajian analisis data secara informal, kalimat yang digunakan 

yaitu kalimat deskriptif yang betujuan untuk menerangkan bagan/tabel dan juga 

gambar yang disajikan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Pada bab ini dipaparkan beberapa hal terkait hasil penelitian dan 

pembahasan. Berikut hasil penelitian dan pembahasan “Analisis Kesesuaian Isi 

Materi Pemahaman Lintas Budaya Pada Buku Ajar BIPA Level A1 yang 

Digunakan Siswa Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)”.  

4.1 HASIL PENELITIAN 

 Berdasarkan penelitian “Analisis Kesesuaian Isi Materi Pemahaman Lintas 

Budaya Pada Buku Ajar BIPA Level A1 yang Digunakan Siswa Satuan Pendidikan 

Kerja Sama (SPK)” diperoleh hasil penelitian yang meliputi (1) penggunaan buku 

ajar BIPA level A1 yang digunakan di Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK); (2) 

analisis materi pemahaman lintas budaya pada buku ajar BIPA level A1 yang 

digunakan di Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK); (3) mengetahui kendala 

penggunaan buku ajar BIPA level A1 yang digunakan di Satuan Pendidikan Kerja 

Sama (SPK); dan (4) solusi yang diberikan dalam mengatasi kendala yang dialami. 

Berikut ini hasil penelitian dari keempat rumusan masalah yang telah dijelaskan 

pada bab sebelumnya. 
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4.1.1 Penggunaan Buku Ajar BIPA Level A1 di Satuan Pendidikan Kerja 

Sama (SPK) 

 Terdapat sembilan Satuan Pendidikan Kerja Sama di Jawa Tengah pada 

jenjang Sekolah Menengah Pertama dengan macam-macam penggunaan buku 

ajarnya. Bermacam-macamnya penggunaan buku ajar tersebut memiliki beberapa 

pertimbangan. Secara umum, penggunaan buku ajar pada Satuan Pendidikan Kerja 

Sama dilandaskan pada kebijakan sekolah serta berkaitan dengan pemelajar asing 

di Satuan Pendidikan Kerja Sama yang bersangkutan. 

 Berdasarkan data pada Sekertariat Jendral Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan per November 2017, di provinsi Jawa Tengah terdapat 9 Satuan 

Pendidikan Kerja Sama (SPK) pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

Berikut daftar Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) jenjang Sekolah Menengah 

Pertama (SMP). 

Tabel  4.1 Daftar Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) di Jawa Tengah 

No. Nama Sekolah Kota/Kab. Alamat Sekolah 

1. SMP Bina Bangsa 

School Semarang 

Kota 

Semarang 

Jl. Jangli Boulevard RT 05 

RW 06 Kel. Ngesrep, Kec. 

Banyumanik, Semarang 

2. SMP Maria Regina 

Semarang 

Kota 

Semarang 

Jl. Palm 2 No. 1, Palm Hill 

Estate, Papandayan, 

Semarang, Jawa Tengah 

3. SMP Singapore School 

Semarang 

Kota 

Semarang 

Jl. Bukit Candi Golf No. 20 

Graha Candi Golf Semarang, 

Jawa Tengah 
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4. SMP Gandhi Memorial 

Intercontinental School 

Semarang 

Kota 

Semarang 

Jl. Setia Budi 77, Semarang, 

Jawa Tengah 

5. SMP Semesta Bilingual 

Boarding School 

Kota 

Semarang 

Jl. Raya Semarang 

Gunungpati Km.15 

Semarang, Jawa Tengah 

6. SMP Mountainview 

Christian School (MCS) 

Kota Salatiga Jl. Nakula Sadewa No. 55 

Salatiga, Jawa Tengah 

7. SMP Singapore Piaget 

Academy 

Kabupaten 

Sukoharjo 

Jl. Raya Jlopo No. 20, 

Gedangan, Grogol, 

Sukoharjo, Solo, Jawa 

Tengah 

8. SMP 3 Bahasa Putera 

Harapan 

Kabupaten 

Banyumas 

Jl. S. Parman, Kompleks 

Stadion Mini, Purwokerto, 

Jawa Tengah 

9. SMP Negeri Sragen 

Bilingual Boarding 

School 

Kabupaten 

Sragen 

Jl. Gemolong Asri No. 1, Kec. 

Gemolong, Kab. Sragen, 

Jawa Tengah 

 Pemerolehan data dilakukan dengan cara pengisian kuesioner yang sudah 

disiapkan oleh peneliti untuk diisi guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di Satuan 

Pendidikan Kerja Sama. Berdasarkan hasil kuesioner tersebut, responden 

mengatakan penggunaan buku ajar BIPA pada level A1 berdasarkan kebijakan 

masing-masing Satuan Pendidikan Kerja Sama dalam menentukan buku ajar yang 

digunakan. Kebijakan tersebut disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan 

pemelajar asing di Satuan Pendidikan Kerja Sama yang bersangkutan. 
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 Berdasarkan daftar Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) Jawa Tengah 

tersebut, peneliti memilih 3 sekolah untuk dijadikan lokasi penelitian, yaitu: (1) 

SMP Gandhi Memorial Intercontinental School Semarang; (2) SMP Semesta 

Bilingual Boarding School; dan (3) SMP Singapore Piaget Academy. Berdasarkan 

hasil kuesioner yang telah dilakukan, dari ketiga Satuan Pendidikan Kerja Sama 

yang dipilih oleh peneliti, terdapat dua buku ajar BIPA level A1 yang digunakan, 

yaitu Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak sekolah dan Platinum Bahasa dan 

Sastra Indonesia terbitan Tiga Seragkai. Buku ajar Sahabatku Indonesia digunakan 

oleh Gandhi Memorial International School dan Semesta Bilingual Boarding 

School, serta buku ajar Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia  yang digunakan oleh 

Singapore Piaget Academy.  

 Salah satu faktor pendukung dalam pengajaran BIPA adalah dengan 

memilih buku ajar yang sesuai dengan kebutuhan si pemelajar Fariqoh (dalam 

Nafisah & Muliastuti : 2020, hlm. 160). Suharjono (dalam Nurdyansyah & Pujiana 

Lestari, 2016, hlm. 43) mengemukakan bahwa buku ajar merupakan buku yang 

digunakan sebagai media pembelajaran yang dilengkapi sarana-sarana pengajaran 

yang serasi dan mudah dipahami oleh para peserta didik. Berikut ini akan diuraikan 

lebih rinci mengenai buku ajar BIPA yang digunakan oleh masing-masing Satuan 

Pendidikan Kerja Sama. 

4.1.1.1 Buku Ajar Sahabatku Indonesia Level A1 untuk Anak Sekolah  

 Buku ajar Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak sekolah digunakan oleh 

SMP Gandhi Memorial Intercontinental School Semarang dan SMP Semesta 

Bilingual Boarding School. Buku ini ditulis oleh tim penyusun Badan 
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Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Dadang Sunandar sebagai pengarah, Emi Emilia sebagai penanggung jawab, 

Maryanto sebagai penyusun naskah, Liliana Muliastuti dan Camilia Rahadhitami 

sebagai penyusun naskah, Angga Gewi Moesono, Endri Boeriswati, dan Iwa 

Lukmana sebagai Verifikator, sebagai penyunting yaitu Eri Setyowati, Adista Nur 

Primantari, dan Sri Nurasiawati, sebagai pengarah isi yaitu Aqmarina 

Hibaturrahman, dan Ajie Budhiawan Suradi sebagai desain sampul. Diterbitkan 

oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan pada tahun 2016 di Jakarta. Buku ajar Sahabatku Indonesia level A1 

untuk anak sekolah digunakan sebagai bahan diplomasi Bahasa Indonesia bagi 

penutur asing. Dalam penulisannya, buku ajar Sahabatku Indonesia level A1 untuk 

anak sekolah ditulis menggunakan bahasa Indonesia.  

 Pada buku ini, terdapat materi prapelajaran A1 sebagai pengenalan materi 

sebelum masuk ke materi yang akan diajarkan. Pada materi prapelajaran A1 

pemelajar akan mengenal mengenai abjad, angka, warna, waktu, kata benda, dan 

kata kerja dalam Bahasa Indonesia. Selain itu, pada buku ajar Sahabatku Indonesia 

level A1 untuk anak sekolah juga terdapat peta materi dan teks dengaran sebagai 

informasi pendukung dalam pembelajaran. Pada buku ajar Sahabatku Indonesia 

level A1 untuk anak sekolah terdapat sembilan unit dengan tema berikut. 
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Tabel 4.2 Daftar Tema Buku Ajar Sahabatku Indonesia Level A1 untuk 

Anak Sekolah 

Unit Tema 

Unit 1 Perkenalan 

Unit 2 Identitas Diri 

Unit 3 Ciri-Ciri Fisik 

Unit 4 Keluarga 

Unit 5 Aktivitas Sehari-hari 

Unit 6 Hobi 

Unit 7 Komunikasi 

Unit 8 Transportasi 

Unit 9 Jual Beli 

 Pada buku ajar Sahabatku Indonesia Level A1 untuk Anak Sekolah, mulai 

dari unit 1 - 9, komponen isi pada tiap unit, meliputi :  (a) Membaca; (b) menulis; 

(c) menyimak; (d) berbicara; (e) tata bahasa; dan (f) wawasan Indonesia. Kecuali 

pada unit 2, tidak terdapat komponen isi tata bahasa. Materi yang disajikan dalam 

buku ajar Sashabatku Indonesia level A1 untuk anak sekolah, secara keseluruhan 

sudah sesuai dengan kompetensi dasar, indikator pembelajaran, dan juga sesuai 

dengan kurikulum yang diterapkan. Namun masih ada beberapa materi yang perlu 

diperbaiki, karena belum semua materi memuat informasi yang dibutuhan oleh 

pemelajar asing level A1. Selain materi budaya Indonesia, terdapat juga materi 

dalam aspek keterampilan berbahasa yaitu: Membaca, menulis, menyimak, dan 

berbicara.  
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 Berdasarkan Catatan Lapangan Hasil Analisis Buku Ajar (CLHABA), dari 

unit 1 sampai unit 9 sajian materi pemahaman lintas budaya yang terdapat di buku 

ajar Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak sekolah terdapat pada unit 1, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, dan 9. Materi materi pemahaman lintas budaya tidak terdapat pada unit 2. 

Porsi materi pemahaman lintas budaya masing-masing unit tidak sama. Ada 

beberapa unit yang menyajikan materi pemahaman lintas budaya pada wawasan 

Indonesia, namun ada pula yang menyajikan materi pemahaman lintas budaya pada 

beberapa aspek.  

 Sesuai dengan Permendikbud nomor 31 tahun 2014 pasal 11 ayat 4, 

pemelajar asing level A1 di Satuan Pendidikan Kerja Sama wajib diajarkan Bahasa 

Indonsia dan budaya Indonesia. Budaya Indonesia diberikan melalui materi 

pemahaman lintas budaya. Maka materi pemahaman lintas budaya pada buku ajar 

Sahabatku Indonesia level A1 untuk ana sekolah sangat penting dilakukan analisis 

kesesuaian dan menjadi materi yang sangat dibutuhkan oleh pemelajar asing level 

A1.  

 Buku ajar Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak sekolah yang dianalisis 

materi Pemahaman lintas budayanya menggunakan tujuh unsur budaya milik 

Koentjaraningrat yaitu: (a) peralatan dan perlengkapan hidup manusia; (b) mata 

pencaharian hidup dan sistem ekonomi; (c) sistem kemasyarakatan; (d) bahasa; (e) 

kesenian; (f) sistem pengetahuan; dan (g) religi. Dari tujuh unsur kebudayaan 

tersebut, di kerucutkan menjadi tiga unsur budaya utama yaitu: (a) kesenian; (b) 

sistem kemasyarakatan; dan (c) peralatan dan perlengkapan hidup manusia. 
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 Berdasarkan isi di 9 unit dalam buku ajar Sahabatku Indonesia level A1 

untuk anak sekolah, pada unit 1 tedapat materi pemahaman lintas budaya pada 

halaman 10. Pada unit 3 terdapat materi pemahaman lintas budaya halaman 22, 23, 

24, dan 28. Unit 4 memuat materi pemahaman lintas budaya halaman 35. Pada unit 

5 terdapat materi pemahaman lintas budaya ada halaman 38, 39, dan 47. Sementara 

itu, unit 6 dan 7 terdapat satu materi pemahaman lintas budaya pada halaman 59 

dan 69. Pada unit 8 materi pemahaman lintas budaya diberikan pada halaman 71, 

75, dan 79. Sedangkan untuk unit 9, materi pemahaman terdapat pada halaman 81, 

85, dan 92. Secara garis besar, buku ajar Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak 

sekolah terdapat materi pemahaman lintas budaya. Meskipun berbeda-beda porsi 

untuk setiap unitnya. 

 Buku ajar Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak sekolah digunakan 2x 

dalam satu minggu. Dalam satu kali pertemuan, buku tersebut diberikan pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia. Jumlah jam pelajaran pada setiap pelajaran yaitu 2x30 

menit. Tidak ada acuan pemberian materi dalam pembelajaran. Materi diberikan 

sesuai dengan waktu yang tersedia. 

4.1.1.2 Buku Ajar Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia 

 Buku ajar Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia digunakan oleh SMP 

Singapore Piaget Academy. Buku ajar Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia 

berbeda dengan buku Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak sekolah. Buku ajar 

Platinum Bahasa dan sastra Indonesia merupakan buku yang ditulis oleh Budi 

Waluyo dan diterbitkan oleh PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri pada tahun 2018. 

Pada dasarnya, buku ajar Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia ditujukan bagi 
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peserta didik WNI yang sudah mahir berbahasa Indonesia dan bukan ditujukan 

untuk pemelajar asing level A1. 

 Isi buku tersebut juga sangat berbeda dengan buku ajar Sahabatku Indonesia 

level A1 untuk anak sekolah. Jika buku ajar Sahabatku Indonesia level A1 untuk 

anak sekolah telah disesuaikan dengan kebutuhan belajar pemelajar asing level A1, 

sementara buku ajar Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia ditujukan bagi bagi 

peserta didik WNI yang sudah mahir berbahasa Indonesia. Materi dalam buku ajar 

Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia lebih komplek dibandingkan dengan buku 

ajar Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak sekolah. Sedangkan materi 

pemahaman lintas budaya pada buku Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia  lebih 

sedikit dibandingkan dengan buku ajar Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak 

sekolah. Berbeda dengan buku ajar Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak 

sekolah, diksi yang digunakan dalam penulisan buku ajar Platinum Bahasa dan 

Sastra Indonesia lebih sulit bagi pemelajar asing level A1 di Satuan Pendidikan 

Kerja Sama. 

 Pada buku ajar Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia terdapat 8 bab 

dengan materi sebagai berikut. 

Tabel 4.3 Daftar Materi Pada Buku Ajar Platinum Bahasa dan Sastra 

Indonesia 

BAB Materi 

Bab 1 Mendeskripsikan Objek di Lingkungan 

Sekitar (Mengenal Teks Dekripsi) 
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Bab 2 

 

Berimajinasi Melalui Teks Narasi 

Bab 3 Melestarikan Ragam Budaya Bangsa 

melalui Teks Prosedur 

Bab 4 

 

Mengobservasi Buku Pengetahuan 

Bab 5 Merefleksi Kehidupan melalui Puisi 

Rakyat 

Bab 6 Membangun Karakter melalui Prosa 

Daerah Setempat 

Bab 7 

 

Membangun Komunikasi yang Efektif 

Bab 8 

 

Membedah Buku Fiksi dan Nonfiksi 

 Buku ajar Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia ditulis dengan satu bahasa 

yaitu Bahasa Indonesia. Dalam penggunaannya, buku Platinum Bahasa dan Sastra 

Indonesia memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelebihan penggunaan buku ajar 

Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia tersebut ialah dengan mempertimbangkan 

aspek kesetaraan, buku tersebut digunakan oleh pemelajar asing dan peserta didik 

WNI. Sedangkan kelemahan pada buku ajar Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia 

yaitu kebutuhan pemelajar asing level A1 yang tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan 

buku ajar Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia memang bukan ditujukan bagi 

pemelajar asing level A1. Maka dari segi materi budaya dan bahasa yang 
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digunakan, pemelajar asing level A1 mengalami kesulitan dalam menerima materi 

yang diberikan. 

 Meskipun materi yang diberikan tidak ditujukan bagi pemelajar asing level 

A1, akan tetapi terdapat materi pemahaman lintas budaya yang dapat dipelajari oleh 

pemelajar asing level A1. Berdasarkan Catatan Lapangan Hasil Analisis Buku Ajar 

(CLHABA), ada dua BAB ang menyajikan materi pemahaman lintas budaya 

diantaranya, pada bab 1 terdapat materi pemahaman lintas budaya di halaman 5, 17, 

20, dan 22. Sedangkan pada BAB 3 terdapat materi pemahaman lintas budaya di 

halaman 73, 74, 79, 83, 84, 88, dan 89. Tidak semua BAB menyajikan materi 

pemahaman lintas budaya sesuai kebutuhan pemelajar asing level A1. 

 Berdasarkan isi materi pemahaman lintas budaya pada buku ajar Platinum 

Bahasa dan Sastra Indonesia , buku tersebut hanya memiliki sedikit materi 

pemahaman lintas budaya. Sementara kebutuhan pemelajar asing level A1 

membutuhkan materi pemahaman lintas budaya yang cukup sebagai bekal 

mengenal lebih jauh tentang Indonesia.  

 Buku ajar Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia digunakan 2x dalam satu 

minggu. Dalam satu kali pertemuan, buku tersebut diberikan pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia. Jumlah jam pelajaran pada setiap pelajaran yaitu 2x30 menit. 

Tidak ada acuan pemberian materi dalam pembelajaran. Materi diberikan sesuai 

dengan waktu yang tersedia. 

4.1.2 Analisis Materi Pemahaman Lintas Budaya pada Buku Ajar BIPA 

Level A1 di Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) 
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 Hasil penelitian mengenai analisis materi pemahaman lintas budaya pada 

buku ajar Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak sekolah yang digunakan oleh 

Gandhi Memorial International School dan Semesta Bilingual Boarding School, 

serta analisis pemahaman lintas budaya pada buku ajar Platinum Bahasa dan Sastra 

Indonesia yang digunakan oleh Singapore Piaget Academy. Analisis materi 

pemahaman lintas budaya meliputi aspek (1) kesenian, (2) sistem kemasyarakatan, 

dan (3) peralatan dan perlengkapan. 

4.1.2.1 Materi Pemahaman Lintas Budaya pada Buku Ajar Sahabatku Indonesia 

Level A1 di Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) 

 Adapun hasil dari penelitian telah ditemukan aspek budaya yang terdapat di 

dalam buku ajar Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak sekolah yang digunakan 

oleh Gandhi Memorial International School dan Semesta Bilingual Boarding 

School meliputi (1) Kesenian, berupa (a) seni rupa, (b) seni tarik suara dan alat 

musik, dan (c) seni tari. (2) Sistem kemasyarakatan, berupa (a) kekerabatan, dan (b) 

asosiasi dan perkumpulan. (3) Peralatan dan perlengkapan, berupa (a) transportasi, 

(b) peralatan, (c) kebutuhan hidup sehari-hari. 

4.1.2.1.1 Analisis Materi Pemahaman Lintas Budaya pada Buku Ajar 

Sahabatku Indonesia Level A1 untuk Anak Sekolah Aspek Kesenian  

 Berdasarkan data catatan lapangan hasil analisis buku ajar yang telah 

ditemukan pada buku ajar Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak sekolah yang 

digunakan oleh Gandhi Memorial International School dan Semesta Bilingual 

Boarding School dalam menganalisis materi pemahaman lintas budaya aspek 
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kesenian terdapat beberapa materi yang telah dianalisis. Adapun jumlah materi 

pemahaman lintas budaya aspek kesenian dapat dilihat pada diagram berikut.  

 

Diagram 4.1 Aspek Kesenian Pada Buku Ajar Sahabatku Indonesia Level A1 

 Diagram 4.1 menunjukan persentase aspek kesenian pada buku ajar 

Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak sekolah. Dalam tataran seni rupa terdapat 

2 materi dengan jumlah persentase 67%, kemudian pada tataran seni tarik suara dan 

alat musik terdapat 1 materi dengan jumlah persentase 33%, dan pada tataran seni 

tari terdapat 0 materi dengan jumlah persentase 0%. 

 Pada buku ajar Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak sekolah, terdapat 

materi pemahaman lintas budaya aspek kesenian. Berikut ini merupakan kutipan 

terkait aspek kesenian pada buku ajar Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak 

sekolah. 

67%

33%

0%

Kesenian

Seni Rupa

Seni Tarik Suara dan Alat Musik

Seni Tari
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 “Batik adalah salah satu kekayaan Indonesia. Kini batik tidak hanya 

disukai orang tua tetapi juga anak muda” (U6591) 

 Kutipan batik terdapat pada buku ajar Sahabatku Indonesia level A1 untuk 

anak sekolah unit 6 halaman 59. Berdasarkan standar kesesuaian isi materi 

pemahaman lintas budaya yang sudah dibuat oleh peneliti, materi tersebut kurang 

sesuai dengan kebutuhan pemelajar asing level A1 tantang pemahaman lintas 

budaya (materi budaya).  

 “Wayang golek adalah salah satu kesenian di Indonesia yang berasal dari 
Jawa Barat. Wayang golek itu sebutan untuk boneka yang terbuat dari kayu. Orang 
yang memainkannya disebut dalang. Dia bisa menyuarakan bermacam-macam 

peran. Selain itu dalang juga yang mengatur musik dan cerita yang akan 
dimainkan”( U7691) 

 Kutipan wayang golek terdapat pada buku ajar Sahabatku Indonesia level 

A1 untuk anak sekolah unit 7 halaman 69. Berdasarkan standar kesesuaian isi 

materi pemahaman lintas budaya yang sudah dibuat oleh peneliti, materi tersebut 

kurang sesuai dengan kebutuhan pemelajar asing level A1 tantang pemahaman 

lintas budaya (materi budaya). 

 “Pada hari .... kuturut .... ke .... . Naik ....” dan “Lihatlah .... titik jauh di 
tengah ....” (U8751) 

 Kutipan lagu anak-anak di Indonesia terdapat pada buku ajar Sahabatku 

Indonesia level A1 untuk anak sekolah unit 8 halaman 75. Berdasarkan standar 

kesesuaian isi materi pemahaman lintas budaya yang sudah dibuat oleh peneliti, 

materi tersebut kurang sesuai dengan kebutuhan pemelajar asing level A1 tantang 

pemahaman lintas budaya (materi budaya). 
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4.1.2.1.2 Analisis Materi Pemahaman Lintas Budaya pada Buku Ajar 

Sahabatku Indonesia Level A1 untuk Anak Sekolah Aspek Sistem Kemasyarakatan 

 Berdasarkan data catatan lapangan hasil analisis buku ajar yang telah 

ditemukan pada buku ajar Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak sekolah yang 

digunakan oleh Gandhi Memorial International School dan Semesta Bilingual 

Boarding School dalam menganalisis materi pemahaman lintas budaya aspek 

sistem kemasyarakatan terdapat beberapa materi yang telah dianalisis. Berikut ini 

adalah uraian materi pemahaman lintas budaya aspek sistem kemasyarakatan yang 

telah dianalisis dapat dilihat pada diagram berikut. 

 

Diagram 4.2 Aspek Sistem Kemasyarakatan Pada Buku Ajar Sahabatku Indonesia 

Level A1 untuk Anak Sekolah 

 Diagram 4.2 menunjukan persentase aspek sistem kemasyarakatan pada 

buku ajar Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak sekolah. Dalam tataran 

kekerabatan terdapat 3 materi dengan jumlah persentase 43%, kemudian pada 

43%

57%
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Sistem Kemasyarakatan

Kekerabatan

Asosiasi dan perkumpulan
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tataran asosiasi dan perkumpulan terdapat 4 materi dengan jumlah persentase 57%, 

dan pada tataran organisasi sosial terdapat 0 materi dengan jumlah persentase 0%. 

 Pada buku ajar Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak sekolah, terdapat 

materi pemahaman lintas budaya aspek sistem kemasyarakatan. Berikut ini 

merupakan kutipan terkait aspek sistem kemasyarakatan pada buku ajar Sahabatku 

Indonesia level A1 untuk anak sekolah. 

 “Sikap Berkenalan Orang Indonesia” (U1102) 

 Kutipan dan gambar sikap berkenalan orang Indonesia terdapat pada buku 

ajar Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak sekolah unit 1 halaman 10. 

Berdasarkan standar kesesuaian isi materi pemahaman lintas budaya yang sudah 

dibuat oleh peneliti, materi tersebut kurang sesuai dengan kebutuhan pemelajar 

asing level A1 tantang pemahaman lintas budaya (materi budaya). 

 “Jangan bertolak pinggang saat berbicara!” (U3282) 

 Kutipan sikap orang Indonesia ketika berbicara terdapat pada buku ajar 

Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak sekolah unit 3 halaman 28. Materi 

tersebut sesuai dengan kebutuhan pemelajar asing level A1 tantang pemahaman 

lintas budaya (materi budaya). 

 “Keluarga di Indonesia senang adakan pertemuan. Pertemuan dilakukan 
saat hari besar keagamaan atau hari perayaan lainnya. Pada pertemuan itu ada 
banyak makanan. Mereka lalu makan bersama” (U4352) 

 Kutipan keluarga di Indonesia terdapat pada buku ajar Sahabatku Indonesia 

level A1 untuk anak sekolah unit 4 halaman 35. Materi tersebut kurang sesuai 
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dengan kebutuhan pemelajar asing level A1 tantang pemahaman lintas budaya 

(materi budaya). 

 “Nama saya Lala. Saya kelas lima sekolah dasar. Saya berkerudung. Mata 
saya bulat dan hidung saya pesek. Kulit saya putih. Saya berbaju ungu” (U3232) 

 Kutipan seorang anak bernama Lala terdapat pada buku ajar Sahabatku 

Indonesia level A1 untuk anak sekolah unit 3 halaman 23. Materi tersebut sesuai 

dengan kebutuhan pemelajar asing level A1 tantang pemahaman lintas budaya 

(materi budaya). 

 “Lala dan Lulu kakak beradik tinggal di Bandung. Setiap hari libur mereka 
membantu ayah dan ibu di kebun. Setiap hari mereka bangun sebelum pukul 05.00 

pagi. Mereka beragama Islam. Mereka salat lima kali sehari. Salat subuh 
dilakukan pada pukul 05.00 pagi. Siang hari, saat pukul 12.30 mereka salat zuhur. 
Sore hari, pukul 16.00 mereka salat asar. Pada saat malam mereka salat magrib 
(pukul 18.00)  dan salat Isa (pukul 19.00)” (U5382) 

 Kutipan kegiatan Lala dan Lulu saat hari libur terdapat pada buku ajar 

Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak sekolah unit 5 halaman 38. Materi 

tersebut kurang sesuai dengan kebutuhan pemelajar asing level A1 tantang 

pemahaman lintas budaya (materi budaya). 

 Pada buku ajar Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak sekola juga 

terdapat bagian memasangkan gambar dengan kalimat mengenai kegiatan sehari-

hari Lala terdapat pada buku ajar Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak sekolah 

unit 5 halaman 39. Namun materi tersebut kurang sesuai dengan kebutuhan 

pemelajar asing level A1 tantang pemahaman lintas budaya (materi budaya). 

 “Di Indonesia ada lima tempat ibadah umat beragama. Umat Islam 
beribadah ke masjid. Umat beragama Kristen dan Katolik beribadah ke gereja.  

Umat Hindu beribadah ke pura. Umat beragama Budha beribadah ke vihara. Umat 
beragama Kong Hu Cu beribadah ke klenteng. Kami semua saling menghormati” 
(U5472) 
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 Kutipan tempat beribadah umat beragama di Indonesia terdapat pada buku 

ajar Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak sekolah unit 5 halaman 47. Materi 

tersebut sesuai dengan kebutuhan pemelajar asing level A1 tantang pemahaman 

lintas budaya (materi budaya). 

4.1.2.1.3 Analisis Materi Pemahaman Lintas Budaya pada Buku Ajar 

Sahabatku Indonesia Level A1 untuk Anak Sekolah Aspek Peralatan dan 

Perlengkapan Hidup Manusia 

 Berdasarkan data catatan lapangan hasil analisis buku ajar yang telah 

ditemukan pada buku ajar Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak sekolah yang 

digunakan oleh Gandhi Memorial International School dan Semesta Bilingual 

Boarding School dalam menganalisis materi pemahaman lintas budaya aspek 

peralatan dan perlengkapan hidup manusia terdapat beberapa materi yang telah 

dianalisis. Adapun jumlah materi pemahaman lintas budaya aspek peralatan dan 

perlengkapan hidup manusia dapat dilihat pada diagram berikut. 
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Diagram 4.3 Aspek Peralatan dan Perlengkapan Hidup Manusia Pada Buku Ajar 

Sahabatku Indonesia Level A1 untuk Anak Sekolah  

 Diagram 4.3 menunjukan persentase aspek peralatan dan perlengkapan 

hidup manusia pada buku ajar Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak sekolah. 

Dalam tataran transportasi terdapat 2 materi dengan jumlah persentase 22%, 

kemudian pada tataran peralatan terdapat 1 materi dengan jumlah persentase 11%, 

dan pada tataran kebuthan hidup sehari-hari terdapat 6 materi dengan jumlah 

persentase 67%. Pada buku ajar Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak sekolah, 

terdapat materi pemahaman lintas budaya aspek peralatan dan perlengkapan hidup 

manusia. Berikut ini merupakan kutipan terkait aspek peralatan dan perlengkapan 

hidup manusia pada buku ajar Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak sekolah. 

 Pada buku ajar Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak sekolah terdapat 

bagian materi yang menampilkan alat transportasi di Indonesia di unit 8 halaman 
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71. Materi tersebut sesuai dengan kebutuhan pemelajar asing level A1 tantang 

pemahaman lintas budaya (materi budaya). 

 “Ojek adalah transportasi umum di Indonesia yang berupa sepeda motor 
atau sepeda. Penumpang biasanya satu orang. Harga ditentukan dengan tawar 
menawar antara supir ojek dan penumpang. Di Jakarta dan kota besar lain sudah 
ada ojek online untuk sepeda motor. Ojek online adalah ojek yang dipesan melalui 

internet.  Harga ojek online sudah pasti, tidak dapat ditawar” (U8793) 

 Kutipan alat transportasi ojek terdapat pada buku ajar Sahabatku Indonesia 

level A1 untuk anak sekolah unit 8 halaman 79. Materi tersebut sesuai dengan 

kebutuhan pemelajar asing level A1 tantang pemahaman lintas budaya (materi 

budaya). 

 “Pasar Terapung Sungai Barito adalah salah satu pasar terapung 
tradisional yang berada di atas Sungai Barito, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 
Para pedagang dan pembeli menggunakan jukung, sebutan perahu dalam bahasa 

Banjar. Pasar ini mulai setelah salat Subuh sampai pukul tujuh pagi. Matahari 
terbit memantulkan cahaya di antara transaksi sayur-mayur dan hasil kebun dari 
kampungkampung sepanjang aliran sungai Barito“(U9923) 

 “Pasar Beringharjo terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 16, 

Yogyakarta.  Banyak barang yang dapat dibeli di Pasar Beringharjo, mulai dari 
batik, jajanan pasar, uang kuno, pakaian anak dan dewasa, makanan cepat saji, 
bahan dasar jamu tradisional, sembako hingga barang antik.” Di dalam kutipan 
tersebut terdapat materi yang masuk ke dalam aspek peralatan dan perlengkapan 

hidup manusia tataran kebutuhan hidup sehari-hari” (U9813) 

 Pada buku ajar Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak sekolah, terdapat 

materi mengenai pasar tradisional di Indonesia. Materi tersebut dimuat pada unit 9 

halaman 81 dan unit 9 halaman 92. Materi tersebut menjelaskan menenai pasar 

apung Sungai Barito dan Pasar Bringharjo.  Materi tersebut sesuai dengan 

kebutuhan pemelajar asing level A1 tantang pemahaman lintas budaya (materi 

budaya).  
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 Pada buku ajar Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak sekolah unit 2 

halaman 13 terdapat bagian materi yang menampilkan pakaian adat dari Indonesia. 

Materi tersebut kurang sesuai dengan kebutuhan pemelajar asing level A1 tantang 

pemahaman lintas budaya (materi budaya). Sedangkan pada unit 3 halaman 22 

terdapat materi yang menampilkan atribut yang dikenakan umat Islam berupa 

kerudung dan peci. Materi tersebut sesuai dengan kebutuhan pemelajar asing level 

A1 tantang pemahaman lintas budaya (materi budaya). Materi lain yang berkaitan 

dengan peralatan dan perlengkapan hidup manusia tataran kebutuhan hidup sehari-

hari terdapat pada unit 3 aspek menulis terdapat pada buku ajar Sahabatku 

Indonesia level A1 untuk anak sekolah unit 3 halaman 24. Materi tersebut kurang 

sesuai dengan kebutuhan pemelajar asing level A1 tantang pemahaman lintas 

budaya (materi budaya). Selain itu, pada buku ajar ajar Sahabatku Indonesia level 

A1 untuk anak sekolah unit 9 halaman 85 terdapat bagian yang menampilkan materi 

mengenai angka uang di Indonesia (rupiah). Materi tersebut sesuai dengan 

kebutuhan pemelajar asing level A1 tantang pemahaman lintas budaya (materi 

budaya). 

 “Nama saya Lala. Saya kelas lima sekolah dasar. Saya berkerudung. Mata 
saya bulat dan hidung saya pesek. Kulit saya putih. Saya berbaju ungu” (U3233) 

 Kutipan yang mendeskripsikan Lala terdapat pada buku ajar Sahabatku 

Indonesia level A1 untuk anak sekolah unit 3 halaman 22. Materi tersebut sesuai 

dengan kebutuhan pemelajar asing level A1 tantang pemahaman lintas budaya 

(materi budaya). 
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4.1.2.2 Materi Pemahaman Lintas Budaya pada Buku Ajar Platinum Bahasa dan 

Sastra Indonesia   

 Adapun hasil dari penelitian telah ditemukan aspek budaya yang terdapat di 

dalam buku ajar Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia  yang digunakan oleh 

Singapore Piaget Academy meliputi (1) Kesenian, berupa (a) seni rupa, (b) seni 

tarik suara dan alat musik, dan (c) seni tari. (2) Sistem kemasyarakatan, berupa (a) 

kekerabatan, dan (b) asosiasi dan perkumpulan. (3) Peralatan dan perlengkapan, 

berupa (a) transportasi, (b) peralatan, (c) kebutuhan hidup sehari-hari. 

4.1.2.2.1 Analisis Materi Pemahaman Lintas Budaya pada Buku Ajar 

Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia Aspek Kesenian 

 Berdasarkan data catatan lapangan hasil analisis buku ajar yang telah 

ditemukan pada buku ajar Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia yang digunakan 

oleh Singapore Piaget Academy dalam menganalisis materi pemahaman lintas 

budaya aspek kesenian terdapat beberapa materi yang telah dianalisis. Adapun 

jumlah materi pemahaman lintas budaya aspek kesenian dapat dilihat pada diagram 

berikut. 
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Diagram 4.4 Aspek Kesenian Pada Buku Ajar Platinum Bahasa dan Sastra 

Indonesia 

 Diagram 4.4 menunjukan persentase aspek kesenian pada buku ajar 

Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia . Dalam tataran seni rupa terdapat 2 materi 

dengan jumlah persentase 25%, kemudian pada tataran seni tarik suara dan alat 

musik  terdapat 2 materi dengan jumlah persentase 25%, dan pada tataran seni tari 

terdapat 4 materi dengan jumlah persentase 50%. Pada buku ajar Platinum Bahasa 

dan Sastra Indonesia, terdapat materi pemahaman lintas budaya aspek kesenian. 

Berikut ini merupakan kutipan terkait aspek kesenian pada buku ajar Platinum 

Bahasa dan Sastra Indonesia 

 Pada buku ajar Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia terdapat kutipan 

materi keindahan Candi Borobudur terdapat pada buku ajar Platinum Bahasa dan 

Sastra Indonesia bab 1 halaman 17. Materi tersebut kurang sesuai dengan 

kebutuhan pemelajar asing level A1 tantang pemahaman lintas budaya (materi 
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budaya). Selain itu, materi pada tataran seni rupa juga terdapat pada buku ajar 

Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia bab 3 halaman 83. Materi tersebut 

menjelaskan menganai kerajinan batik. Namun materi tersebut kurang sesuai 

dengan kebutuhan pemelajar asing level A1 tantang pemahaman lintas budaya 

(materi budaya). 

 Selain menampilkan materi pada tataran seni rupa, pada buku ajar Platinum 

Bahasa dan Sastra Indonesia juga menampilkan memuat materi seni tari. Materi 

tersebut terdapat pada bab 1 halaman 23, bab 3 halaman 73, bab 3 halaman 88, dan 

bab 3 halaman 89. Dari keempat muatan materi mengenai seni tari pada buku ajar 

Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia , seluruh materi kurang sesuai dengan 

kebutuhan pemelajar asing level A1 tantang pemahaman lintas budaya (materi 

budaya).  

 Pada buku ajar Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia juga memuat materi 

tataran seni tarik suara dan alat musik. Materi tersebut terdapat pada bab 3 halaman 

73 dan bab 3 halaman 74. Pada materi alat musik sasando bab 3 halaman 73, materi 

tersebut kurang sesuai dengan kebutuhan pemelajar asing level A1 tantang 

pemahaman lintas budaya (materi budaya). Sedangkan pada materi alat musik 

angklung bab 3 halaman 74 menunjukan materi tersebut juga kurang sesuai dengan 

kebutuhan pemelajar asing level A1 tantang pemahaman lintas budaya (materi 

budaya). 
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4.1.2.2.2 Analisis Materi Pemahaman Lintas Budaya pada Buku Ajar 

Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia Aspek Sistem Kemasyarakatan 

 Pada buku ajar Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia , tidak terdapat materi 

pemahaman lintas budaya aspek sistem kemasyarakatan. Dengan tidak adanya 

materi pemahaman lintas budaya aspek sistem kemasyarakatan pada buku ajar 

Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia , dapat berdampak gegar budaya pada 

pemelajar asing khususnya level A1 di Singapore Piaget Academy. 

4.1.2.2.3 Analisis Materi Pemahaman Lintas Budaya pada Buku Platinum 

Bahasa dan Sastra Indonesia Aspek Peralatan dan Perlengkapan Hidup Manusia 

 Berdasarkan data catatan lapangan hasil analisis buku ajar yang telah 

ditemukan pada buku ajar Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia  yang digunakan 

oleh Singapore Piaget Academy dalam menganalisis materi pemahaman lintas 

budaya aspek peralatan dan perlengkapan hidup manusia terdapat beberapa materi 

yang telah dianalisis. Adapun jumlah materi pemahaman lintas budaya aspek 

peralatan dan perlengkapan hidup manusia dapat dilihat pada diagram berikut. 
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Diagram 4.5 Aspek Peralatan dan Perlengkapan Hidup Manusia Pada Buku Ajar 

Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia 

 Diagram 4.5 menunjukan persentase aspek peralatan dan perlengkapan 

hidup manusia pada buku ajar Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia . Dalam 

tataran transportasi terdapat 0 materi dengan jumlah persentase 0%, kemudian pada 

tataran peralatan terdapat 1 materi dengan jumlah persentase 25%, dan pada tataran 

kebutuhan hidup sehari-hari terdapat 3 materi dengan jumlah persentase 75%. 

 Pada buku ajar Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia, terdapat materi 

pemahaman lintas budaya aspek peralatan dan perlengkapan hidup manusia . 

Berikut ini merupakan kutipan terkait aspek peralatan dan perlengkapan hidup 

manusia pada buku ajar Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia. 

“enaknya sate bulayak yang disajikan dengan sambar khasnya…” (B153) 

0%

25%

75%

Peralatan dan Perlengkapan Hidup 
Manusia

Transportasi

Peralatan

Kebutuhan Hidup Sehari-hari



104 
 

 
 

 Kutipan materi salah satu makanan khas yang berasal dari  terdapat pada 

buku ajar Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia  bab 1 halaman 5. Materi tersebut 

kurang sesuai dengan kebutuhan pemelajar asing level A1 tantang pemahaman 

lintas budaya (materi budaya). Selain memuat materi mengenai sate bulayak, pada 

buku ajar Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia juga memuat materi mengenai 

membuat kue apem pada bab 3 halaman 79, berbeda dengan materi mengenai sate 

bulayak, materi membuat kue apem sesuai dengan kebutuhan pemelajar asing level 

A1 tantang pemahaman lintas budaya (materi budaya). 

 Pada tataran kebutuhan hidup sehari-hari, pada buku ajar Platinum Bahasa 

dan Sastra Indonesia memuat materi mengenai rumah adat yang berasal dari 

Indonesia pada bab 3 halaman 73. Materi tersebut kurang sesuai dengan kebutuhan 

pemelajar asing level A1 tantang pemahaman lintas budaya (materi budaya). 

 Berbeda dengan materi sebelumnya, pada materi tataran peralatan yang 

memuat materi peralatan membatik bab 3 halaman 84 sesuai dengan kebutuhan 

pemelajar asing level A1 tantang pemahaman lintas budaya (materi budaya). 

4.1.3 Kendala Penggunaan Buku Ajar BIPA di Satuan Pendidikan Kerja 

Sama (SPK) 

 Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diberikan kepada guru mata 

pelajaran Bahasa Indonesia pada Gandhi Memorial International School, Semesta 

Bilingual Boarding School, dan Singapore Piaget Academy terdapat kendala yang 

dialami pada saat menggunakan buku ajar dalam pembelajaran. Kendala yang 

dialami dalam penggunaan buku ajar BIPA di Satuan Pendidikan Kerja Sama akan 
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menghambat jalannya pembelajaran, dalam hal ini penyampaian materi 

pemahaman lintas budaya. Kendala tersebut diantara sebagai berikut :  

1. Penggunaan Buku Ajar Belum Tepat Sasaran 

2. Penggunaan Buku Ajar Belum Sesuai Kebutuhan 

a. Pemilihan diksi serta bahasa yang masih terlalu sulit bagi pemelajar 

asing 

b. Istilah-istilah budaya Indonesia yang masih asing bagi pemelajar 

c. Keterbatasan waktu dalam pembelajaran mengakibatkan materi 

yang disampaikan tidak maksimal 

3. Tidak Memiliki Audio dari Buku Ajar yang Digunakan 

 

4.1.4 Solusi dalam Menghadapi Kendala pada Penggunaan Buku Ajar BIPA 

di Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) 

 Berdasarkan kajian tentang kendala yang dialami dalam penggunaan buku 

ajar di Gandhi Memorial International School, Semesta Bilingual Boarding School, 

dan Singapore Piaget Academy terdapat solusi yang diberikan. Solusi tersebut 

diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di Satuan Pendidikan 

Kerja Sama. Solusi tersebut diantaranya sebagai berikut : 

 

 

1. Penggunaan Buku Ajar Tepat Sasaran 

2. Penggunaan Buku Ajar Sesuai Kebutuhan 
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a. Melakukan evaluasi dan revisi buku ajar 

b. Bertanya tentang materi yang tidak diketahui artinya 

c. Tambahan Materi Di Luar Jam Pelajaran 

3. Tambahan materi dari pengajar 

4.2 PEMBAHASAN PENELITIAN 

 Berdasarkan hasil penelitian “Analisis Kesesuaian Isi Materi Pemahaman 

Lintas Budaya Pada Buku Ajar BIPA Level A1 yang Digunakan Siswa Satuan 

Pendidikan Kerja Sama (SPK)”. Maka akan dijelaskan dan dijabarkan lebih rinci 

pada pembahasan mengenai: (1) penggunaan buku ajar BIPA level A1 yang 

digunakan di Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK); (2) analisis materi pemahaman 

lintas budaya pada buku ajar BIPA level A1 yang digunakan di Satuan Pendidikan 

Kerja Sama (SPK); (3) mengetahui kendala penggunaan buku ajar BIPA level A1 

yang digunakan di Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK); dan (4) solusi yang 

diberikan dalam mengatasi kendala yang dialami. 

4.2.1 Penggunaan Buku Ajar BIPA Level A1 di Satuan Pendidikan Kerja 

Sama (SPK) 

 Berdasarkan daftar Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) JawaTengah 

tersebut, peneliti memilih 3 sekolah untuk dijadikan lokasi penelitian, yaitu: (1) 

SMP Gandhi Memorial Intercontinental School Semarang, (2) SMP Semesta 

Bilingual Boarding School, dan (3) SMP Singapore Piaget Academy. Berdasarkan 

hasil kuesioner yang telah diberikan kepada guru mata pelajaran bahasa Indonesia 

di tiga sekolah yang menjadi lokasi penelitian, penggunaan buku ajar BIPA level 

A1 di Satuan Pendidikan Kerja Sama yang meliputi (1) Buku ajar Sahabatku 
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Indonesia level A1 untuk anak sekolah; dan (2) Buku ajar Platinum Bahasa dan 

Sastra Indonesia. Buku ajar Sahabatku Indonesia digunakan oleh Gandhi Memorial 

International School dan Semesta Bilingual Boarding School, sedangkan buku ajar 

Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia  yang digunakan oleh Singapore Piaget 

Academy. 

4.2.1.1 Buku Ajar Sahabatku Indonesia Level A1 untuk Anak Sekolah 

 Dari tiga sekolah sebagai lokasi penelitian, buku ajar Sahabatku Indonesia 

level A1 untuk anak sekolah digunakan oleh Gandhi Memorial International School 

dan Semesta Bilingual Boarding School. Penggunaan buku ajar Sahabatku 

Indonesia level A1 untuk anak sekolah berdasarkan kebijkan sekolah dan 

kebutuhan dari pemelajar. Pada Satuan Pendidikan Kerja Sama Gandhi Memorial 

International School dan Semesta Bilingual Boarding School terdapat siswa asing 

yang memang memerlukan adanya buku ajar yang sesuai kebutuhan mereka. 

Berdasarkan permendikbud nomor 31 tahun 2014 pasal 11 ayat 4 bagi peserta didik 

WNA wajib diajarkan Bahasa Indonesia dan Budaya Indonesia. Pada buku ajar 

Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak sekolah terdapat materi Bahasa Indonesia 

dan budaya Indonesia yang memang ditujukan bagi pemelajar level A1. Hal 

tersebut mendasari pemilihan buku ajar BIPA Sahabatku Indonesia level A1 untuk 

anak sekolah. 

 Pada buku ajar Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak sekolah terdapat 

semblan unit, yaitu (1) unit 1 membahas perkenalan; (2) unit 2 membahas identitas 

diri; (3) unit 3 membahas ciri-ciri fisik; (4) unit 4 membahas keluarga; (5) unit 5 

membahas aktivitas sehari-hari; (6) unit 6 membahas hobi; (7) unit 7 membahas 
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komunikasi; (8) unit 8 membahas transportasi; dan (9) unit 9 membahas jual beli. 

Pada unit 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 terdapat materi mengenai keterampilan berbahasa 

yaitu membaca, menyimak, berbicara, dan menulis ditambah dengan materi tata 

bahasa dan wawasan Indonesia mengenai sikap berkenalan orang Indonesia. 

Sedangkan pada unit 2 terdapat materi mengenai keterampilan berbahasa yaitu 

membaca, menyimak, berbicara, dan menulis ditambah dengan materi wawasan 

Indonesia. Namun pada unit 2 tidak terdapat materi tata bahasa seperti unit lainnya. 

 Komponen yang menjadi fokus analisisnya terdiri atas tiga aspek budaya 

yaitu (a) kesenian; (b) sistem kemasyarakatan; dan (c) peralatan dan perlengkapan 

hidup manusia. Pada aspek kesenian, dibagi menjadi tiga tataran yaitu (1) seni rupa; 

(2) seni tarik suara dan alat musik; dan (3) seni tari. Pada aspek sistem 

kemasyarakatan, dibagi menjadi tiga tataran yaitu (1) kekerabatan; (2) asosiasi dan 

perkumpulan; dan (3) organisasi sosial. Pada aspek peralatan dan perlengkapan 

hidup manusia dibagi menjadi tiga tataran yaitu (1) transportasi; (2) peralatan; dan 

(3) kebutuhan hidup sehari-hari. Berdasarkan Catatan Lapangan Hasil Analisis 

Buku Ajar (CLHABA), dari tiga aspek budaya dengan sembilan tatarannya, materi 

pemahaman lintas budaya diberikan di setiap unit kecuali unit 2. Delapan unit 

memuat materi yang tersebar di beberapa aspek keterampilan berbahasa sedangkan 

satu unit tidak memuat materi pemahaman lintas budaya. 

4.2.1.2 Buku Ajar Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia 

 Walaupun merupakan Satuan Pendidikan Kerja Sama, namun dengan 

jumlah siswa asing hanya satu sampai dua orang, Singapore Piaget Academy tidak 

menggunakan buku ajar BIPA. Selain itu, alasan lain Singapore Piaget Academy 
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menggunakan buku ajar non BIPA adalah pertimbangan unsur kesetaraan antara 

pemelajar asing dengan pemelajar WNI. Buku ajar yang digunakan oleh Singapore 

Piaget Academy yaitu buku ajar Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia . 

 Pada buku ajar Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia terdapat delapan bab, 

yaitu (1) bab 1 membahas mendeskripsikan objek di lingkungan sekitar (mengenal 

teks deskripsi); (2) bab 2 membahas berimajinasi melalui teks narasi; (3) bab 3 

membahas melestarikan ragam budaya bangsa melalui teks prosedur; (4) bab 4 

membahas mengobservasi buku pengetahuan; (5) bab 5 membahas merefleksi 

kehidupan melalui puisi rakyat; (6) bab 6 membahas membangun karakter melalui 

prosa daerah setempat; (7) bab 7 membahas membangun komunikasi yang efektif; 

dan (8) bab 8 membahas membedah buku fiksi dan nonfiksi. Pada setiap bab, 

mempunyai tiga fase kegiatan yaitu fase pemodelan teks, fase penyusunan teks 

secara bersama/klasikal, dan fase penyusunan teks secara mandiri.  

 Komponen yang menjadi fokus analisisnya terdiri atas tiga aspek budaya 

yaitu (a) kesenian; (b) sistem kemasyarakatan; dan (c) peralatan dan perlengkapan 

hidup manusia. Pada aspek kesenian, dibagi menjadi tiga tataran yaitu (1) seni rupa; 

(2) seni tarik suara dan alat musik; dan (3) seni tari. Pada aspek sistem 

kemasyarakatan, dibagi menjadi tiga tataran yaitu (1) kekerabatan; (2) asosiasi dan 

perkumpulan; dan (3) organisasi sosial. Pada aspek peralatan dan perlengkapan 

hidup manusia dibagi menjadi tiga tataran yaitu (1) transportasi; (2) peralatan; dan 

(3) kebutuhan hidup sehari-hari. Berdasarkan Catatan Lapangan Hasil Analisis 

Buku Ajar (CLHABA), dari tiga aspek budaya dengan sembilan tatarannya, materi 

pemahaman lintas budaya diberikan pada bab 1 dan bab 3. Pada bab yang lain tidak 
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terdapat materi pemahaman lintas budaya yang dibutuhkan oleh pemelajar asing 

level A1. 

4.2.2 Analisis Materi Pemahaman Lintas Budaya pada Buku Ajar BIPA 

Level A1 di Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada sub bab 

sebelumnya, pada sub ini akan dijabarkan lebih rinci mengenai analisis materi 

pemahaman lintas budaya pada buku ajar Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak 

sekolah yang digunakan oleh Gandhi Memorial International School dan Semesta 

Bilingual Boarding School, serta analisis pemahaman lintas budaya pada buku ajar 

Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia yang digunakan oleh Singapore Piaget 

Academy. Analisis materi pemahaman lintas budaya meliputi aspek (1) kesenian, 

(2) sistem kemasyarakatan, dan (3) peralatan dan perlengkapan.   

4.2.2.1 Analisis Materi Pemahaman Lintas Budaya pada Buk u Ajar Sahabatku 

Indonesia Level A1 untuk Anak Sekolah   

 Adapun hasil penelitian telah ditemukan aspek budaya yang terdapat di 

dalam buku ajar Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak sekolah yang digunakan 

oleh Gandhi Memorial International School dan Semesta Bilingual Boarding 

School meliputi (1) Kesenian, berupa (a) seni rupa, (b) seni tarik suara dan alat 

musik, dan (c) seni tari. (2) Sistem kemasyarakatan, berupa (a) kekerabatan, dan (b) 

asosiasi dan perkumpulan. (3) Peralatan dan perlengkapan, berupa (a) transportasi, 

(b) peralatan, (c) kebutuhan hidup sehari-hari.  

 Berikut ini akan dijabaran lebih rinci mengenai analisis materi pemahaman 

lintas budaya pada buku ajar Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak sekolah.  
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4.2.2.1.1 Analisis Materi Pemahaman Lintas Budaya pada Buku Ajar 

Sahabatku Indonesia Level A1 untuk Anak Sekolah Aspek Kesenian  

 Pada buku ajar Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak sekolah terdapat 

tiga materi pemahaman lintas budaya aspek kesenian. Pada tataran seni rupa 

terdapat dua materi dengan persentase 67%, tataran seni tarik suara dan alat musik 

terdapat satu materi dengan persentase 33%, dan pada tataran seni tari tidak terdapat 

materi dengan persentase 0%. 

  Berikut ini akan diuraikan lebih rinci mengenai materi pemahaman 

lintas budaya aspek kesenian pada buku ajar Sahabatku Indonesia level A1 : 

 “Batik adalah salah satu kekayaan Indonesia. Kini batik tidak hanya 
disukai orang tua tetapi juga anak muda” (U6591) 

 “Wayang golek  adalah salah satu kesenian di Indonesia yang berasal dari 
Jawa Barat. Wayang golek itu sebutan untuk boneka yang terbuat dari kayu. Orang 
yang memainkannya disebut dalang. Dia bisa menyuarakan bermacam-macam 
peran. Selain itu dalang juga yang mengatur musik dan cerita yang akan 

dimainkan” (U7691) 
 

 Pada kutipan data nomor U6591 dan U7691 memuat materi pada tataran 

seni rupa. Materi tersebut menunjukkan kurang sesuai dengan materi pemahaman 

lintas budaya diperkuat dengan pendapat dari Listyaningsih, (2017, h. 6) yang 

menyatakan bahwa aspek kesenian ditujukan bagi pemelajar asing tingkat mahir. 

 “Pada hari .... kuturut .... ke .... . Naik ....” dan “Lihatlah .... titik jauh di 

tengah ....” (U8751) 

 Selain memuat materi pada tataran seni rupa, pada buku ajar Sahabatku 

Indonesia level A1 untuk anak sekolah juga memuat materi pada tataran seni tarik 

suara dan alat musik. Materi tersebuta terdapat pada unit 8 halaman 75 yaitu lirik 

lagu “Naik Delman” dan “Kapal Api”. Kutipan data U8751 termasuk aspek 

kesenian tataran seni tarik suara dan alat musik yang menunjukkan kurang sesuai 
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dengan materi pemahaman lintas budaya. Data tersebut juga dibuktikan pada aspek 

menyimak unit 8 dalam buku ajar Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak sekolah 

bahwa pemelajar asing diperkenalkan beberapa lagu anak-anak yang populer di 

Indonesia. Walaupun dengan materi tersebut menambah wawasan budaya bagi 

pemelajar asing, namun pada level A1 materi tersebut masih terlalu sulit untuk 

diberikan. 

 Dari aspek kesenian yaitu tataran seni rupa, seni tarik suara dan alat musik, 

dan seni tari terdapat dua materi aspek kesenian tataran seni rupa, satu materi aspek 

kesenian tataran seni tarik suara dan alat musik dan tidak terdapat materi pada aspek 

kesenian tataran seni tari. Dari tiga materi yang ada pada buku ajar Sahabatku 

Indonesia level A1 untuk anak sekolah dikatakan kurang sesuai berdasarkan 

kebutuhan materi pemelajar asing level A1 di Satuan Pendidikan Kerja Sama. Hal 

tersebut diperkuat pendapat dari Listyaningsih (2017, h. 6) yang menyatakan bahwa 

aspek kesenian ditujukan bagi pemelajar asing tingkat mahir.  

4.2.2.1.2 Analisis Materi Pemahaman Lintas Budaya pada Buku Ajar 

Sahabatku Indonesia Level A1 untuk Anak Sekolah Aspek Sistem Kemasyarakatan 

 Pada buku ajar Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak sekolah terdapat 

tujuh materi pemahaman lintas budaya aspek sistem kemasyarakatan. Pada tataran 

kekerabatan terdapat tiga materi dengan persentase 43%, tataran asosiasi dan 

perkumpulan terdapat empat materi dengan persentase 57%, dan tataran organisasi 

sosial tidak terdapat materi dengan persentase 0%. 

 Berikut ini akan diuraikan lebih rinci mengenai aspek sistem 

kemasyarakatan pada buku ajar Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak sekolah: 
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 “Sikap berkenalan orang Indonesia”(U1102) 

 “Keluarga di Indonesia senang adakan pertemuan. Pertemuan dilakukan 
saat hari besar keagamaan atau hari perayaan lainnya. Pada pertemuan itu ada 
banyak makanan. Mereka lalu makan bersama” (U4352) 

 “Jangan bertolak pinggang saat berbicara!” (U3282) 

 Pada tataran kekerabatan, pada buku ajar Sahabatku Indonesia level A1 

untuk anak sekolah terdapat materi mengenai sikap berkenalan orang Indonesia, 

pertemuan keluaga, dan sikap orang Indonsia ketika berbicara. Pada data nomor 

U1102 bagian wawasan Indonesia unit 1 terdapat gambar yang menunjukkan sikap 

berkenalan orang Indonesia yang disajikan dengan gambar. Data tersebut masuk ke 

dalam aspek sistem kemasyarakatan tataran kekerabatan, tetapi kurang sesuai 

dengan materi pemahaman lintas budaya. Hal ini karena seharusnya materi 

disajikan berupa gambar yang disertai petunjuk laku dan dialog. Dengan demikian 

pemelajar asing lebih mengetahui mengenai budaya berkenalan orang Indonesia 

secara jelas dan terperinci.Sementara pada data U4352, materi yang disajikan 

kurang sesuai dengan materi pemahaman lintas budaya. Hal mengenai pertemuan 

keluarga merupakan hal umum yang acap kali terjadi di lingkungan pemelajar 

asing. Berbeda dengan materi pada tataran kekerabatan sebelumnya. Data U3282, 

menunjukkan sesuai dengan materi pemahaman lintas budaya. Kutipan tersebut 

mengajarkan bagaimana sikap orang Indonesia ketika sedang berbicara. Sikap 

bertolak pinggang saat berbicara memiliki makna kurang menghargai lawan bicara. 

Sikap tersebut perlu diketahui oleh pemelajar asing sebagai sikap berkomunikasi di 

Indonesia.  

 “Nama saya Lala. Saya kelas lima sekolah dasar. Saya berkerudung. Mata 
saya bulat dan hidung saya pesek. Kulit saya putih. Saya berbaju ungu”(U3232) 
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 “Di Indonesia ada lima tempat ibadah umat beragama. Umat Islam 
beribadah ke masjid. Umat beragama Kristen dan Katolik beribadah ke gereja.  
Umat Hindu beribadah ke pura. Umat beragama Budha beribadah ke vihara. Umat 
beragama Kong Hu Cu beribadah ke klenteng. Kami semua saling 

menghormati”(U5472) 
 Kutipan data U3232 termasuk aspek sistem kemasyarakatan tataran asosiasi 

dan perkumpulan yang menunjukan sesuai dengan materi pemahaman lintas 

budaya. Data tersebut juga diperkuat dengan bunyi KD 1.5 pemelajar asing 

menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta 

pendapat/temuan original orang lain. Hal itu juga dibuktikan terdapat gambar yang 

menunjukkan pakaian yang dianjurkan bagi perempuan umat Islam yaitu 

berkerudung. Materi tersebut sesuai bagi kebutuhan pemelajar asing level A1 

sebagai wawasan keberagaman agama di Indonesia. Selain itu, terdapat materi lain 

yang sesuai dengan materi pemahaman lintas budaya bagi kebutuhan pemelajar 

asing level A1. Pada data U5472, menunjukkan sesuai dengan materi pemahaman 

lintas budaya. Data tersebut diperkuat dengan bunyi KD 1.5 pemelajar asing 

menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta 

pendapat/temuan original orang lain. Hal itu juga dibuktikan dengan 

memperkenalkan tempat ibadah dari agama yang diakui di Indonesia. 

 “Lala dan Lulu kakak beradik tinggal di Bandung. Setiap hari libur mereka 
membantu ayah dan ibu di kebun. Setiap hari mereka bangun sebelum pukul 05.00 
pagi. Mereka beragama Islam. Mereka salat lima kali sehari. Salat subuh 

dilakukan pada pukul 05.00 pagi. Siang hari, saat pukul 12.30 mereka salat zuhur. 
Sore hari, pukul 16.00 mereka salat asar. Pada saat malam mereka salat magrib 
(pukul 18.00)  dan salat Isa (pukul 19.00)” (U5382) 
 Berbeda dengan data sebelumnya, kutipan data U5382 kurang sesuai 

dengan materi pemahaman lintas budaya. Hal tersebut dikarenakan di Indonesia 

memiliki beragam agama yang perlu diketahui oleh pemelajar asing. Tetapi yang 
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sering disebutkan pada kutipan agama di buku ajar BIPA Sahabatku Indonesia level 

A1 hanya agama Islam. Di Indonesia memang kebanyakan masyarakatnya 

memeluk agama Islam tetapi terdapat enam agama yang diakui, yaitu Islam, 

Kristen, Konghucu, Hindu, Budha, dan Konghucu. Seharusnya 5 agama lain juga 

turut dijelaskan. Terdapat materi lain yang kurang sesuai, yaitu data U5392 aspek 

menulis unit 5 halaman 39. Materi tersebut kurang sesuai dengan materi 

pemahaman lintas budaya. Dalam hal memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan 

agama yang ada di Indonesia, pada buku ajar BIPA Sahabatku Indoensia level A1 

untuk anak sekolah lebih sering memperkenalkan budaya mengenai agama Islam. 

Seharusnya keenam agama yang diakui di Indonesia juga turut serta dikenalkan.   

 Dari aspek sistem kemasyarakatan yaitu tataran kekerabatan, asosiasi dan 

perkumpulan, dan organisasi sosial terdapat tiga materi aspek sistem 

kemasyarakatan tataran kekerabatan, empat materi aspek sistem kemasyarakatan 

tataran asosiasi dan perkumpulan dan tidak terdapat materi pada aspek sistem 

kemasyarakatan tataran organisasi sosial. Dari tiga materi sistem kemasyarakatan 

yang ada pada buku ajar Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak sekolah, terdapat 

dua materi tataran kekerabatan dan dua materi tataran asosiasi dan perkumpulan  

yang kurang sesuai dengan kebutuhan pemelajar asing level A1 di Satuan 

Pendidikan Kerja Sama. 
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4.2.2.1.3 Analisis Materi Pemahaman Lintas Budaya pada Buku Ajar 

Sahabatku Indonesia Level A1 untuk Anak Sekolah Aspek Peralatan dan 

Perlengkapan Hidup Manusia 

 Pada buku ajar Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak sekolah terdapat 

sembilan materi pemahaman lintas budaya aspek peralatan dan perlengkapan hidup 

manusia. Pada tataran transportasi terdapat dua materi dengan persentase 22%, 

tataran peralatan terdapat satu materi dengan persentase 11%, dan tataran 

kebutuhan hidup sehari-hari tidak terdapat enam materi dengan persentase 67%. 

 Berikut ini akan diuraikan lebih rinci mengenai aspek peralatan dan 

perlengkapan hidup manusia pada buku ajar Sahabatku Indonesia level A1 untuk 

anak sekolah: 

 “Ojek adalah transportasi umum di Indonesia yang berupa sepeda motor 
atau sepeda. Penumpang biasanya satu orang. Harga ditentukan dengan tawar 

menawar antara supir ojek dan penumpang. Di Jakarta dan kota besar lain sudah 
ada ojek online untuk sepeda motor. Ojek online adalah ojek yang dipesan melalui 
internet.  Harga ojek online sudah pasti, tidak dapat ditawar” (U8793) 

 Kutipan tersebut masuk kedalam aspek peralatan dan perlengkapan hidup 

manusia tataran transportasi. Kutipan data nomor U8793 sesuai dengan materi 

pemahaman lintas budaya, karena memberikan informasi mengenai salah satu 

transportasi umum yaitu ojek yang ada di Indonesia, informasi tersebut tentunya 

menjadi wawasan baru bagi pemelajar asing level A1 yang baru saja mengenal 

tentang budaya Indonesia. Pada buku ajar Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak 

sekolah terdapat materi lain yang memuat tataran transportasi, yaitu halaman 71 

aspek membaca unit 8 data U8713. Bagian tersebut menunjukan sesuai dengan 

materi pemahaman lintas budaya. Banyak jenis trasnportasi yang ada di Indonesia, 
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baik tradisional maupun modern. Perlu bagi mahasiswa asing khususnya level A1 

mengetahui jenis transportasi tradisinoal seperti delman dan becak. Tentunya 

informasi mengenai budaya berupa transportasi tradisional menambah wawasan 

pemelajar asing.  

 Pada buku ajar Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak sekolah, hanya 

terdapat satu materi pada tataran peralatan, yaitu unit 9 halaman 85 data U9853. 

Kutipan data tersebut sesuai dengan materi pemahaman lintas budaya, karena 

memaparkan informasi mengenai gambar dan pecahan uang di Indonesia. Perlu 

diketahui bahwa setiap negara mempunyai mata uang yang berbeda-beda. Mata 

uang negara Indoensia adalah rupiah. Hal tersebut menambah wawasan pemelajar 

asing dalam mengetahui nilai mata uang di Indonesia. 

 “Pasar Terapung Sungai Barito adalah salah satu pasar terapung 
tradisional yang berada di atas Sungai Barito, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 

Para pedagang dan pembeli menggunakan jukung, sebutan perahu dalam bahasa 
Banjar. Pasar ini mulai setelah salat  Subuh sampai pukul tujuh pagi. Matahari 
terbit memantulkan cahaya di antara transaksi sayur-mayur dan hasil kebun dari 
kampungkampung sepanjang aliran sungai Barito“ (U9923) 

 “Pasar Beringharjo terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 16, 
Yogyakarta.  Banyak barang yang dapat dibeli di Pasar Beringharjo, mulai dari 
batik, jajanan pasar, uang kuno, pakaian anak dan dewasa, makanan cepat saji, 
bahan dasar jamu tradisional, sembako hingga barang antik” (U9183) 

 Pada buku ajar Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak sekolah, terdapat 

dua materi yang memuat pasar tradisional di Indonesia. Materi tersebut terdapat 

pada data U9923 dan U9183. Kutipan tersebut termasuk dalam aspek peralatan dan 

perlengkapan hidup manusia tataran kebutuhan hidup sehari-hari. Kutipan data 

nomor U9923 dan U9183 sesuai dengan materi pemahaman lintas budaya karena 

memaparkan materi pasar apung di Sungai Barito dan Pasar Beringharjo. Materi 
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tersebut sebagai pengenalan jenis-jenis pasar yang ada di Indonesia, dan 

mengenalkan salah satu pasar yang unik di Indonesia. bahwa di Indonesia masih 

terdapat pasar tradisional yang masih beroperasi. Pasar sendiri merupakan penyedia 

kebutuhan hidup sehari-hari. 

 Selain memaparkan materi pasar di Indonesia, buku ajar Sahabatku 

Indonesia level A1 untuk anak sekolah juga memuat materi pakaian adat dari 

Indonesia. Materi tersebut terdapat pada data U2133 halaman 13 unit 2 aspek 

berbicara dan U3243 halaman 24 bagian aspek menulis unit 3. Namun, kedua 

materi tersebut kurang sesuai dengan materi pemahaman lintas budaya. Hal 

tersebut dikarenakan pada data U2133 hanya menampilkan gambar yang 

menunjukkan pakaian adat beberapa provinsi di Indonesia, namun keterangan 

pendukung dari gambar tersebut hanya berupa dialog yang menyatakan asal tempat. 

Hal ini tentu akan membingungkan pemelajar. Oleh karena itu materi harus 

disesuaikan dengan peta materi yang terdapat pada buku ajar BIPA Sahabatku 

Indonesia level A1, materi pemelajar level A1 domain pada pribadi, keluarga, dan 

lingkungan terdekat, sementara pada unit 2 aspek berbicara menampilakan gambar 

tanpa keterangan pendukung mengenai pakaian adat Indonesia, hal ini tentu masih 

terlalu sulit bagi pemelajar level A1. Sedangkan pada data U3243 menampilkan 

gambar yang bukan merupakan pakaian adat yang berasal dari Indonesia. 

Seharusnya gambar yang ditampilkan berupa pakaian adat di Indonesia sebagai 

wawasan nusantara. 

 “Nama saya Lala. Saya kelas lima sekolah dasar. Saya berkerudung. Mata 
saya bulat dan hidung saya pesek. kulit saya putih. Saya berbaju ungu” (U3233) 
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 Kutipan tersebut masuk ke dalam aspek peralatan dan perlengkapan hidup 

manusia tataran kebutuhan hidup sehari-hari. Kutipan data U3233 menunjukkan 

sesuai dengan materi pemahaman lintas budaya, karena peralatan yang dipakai 

dalam kehidupan sehari-hari bagi perempuan yang beragama Islam yaitu 

berkerudung. Pemelajar asing akan mengetahui bahwa setiap wanita yang 

mengenakan kerudung yang beragama Islam. Hal ini tentu akan memberikan 

pengetahuan mengenai keberagaman agama di Indonesia. Materi lain yang serupa 

juga ditemukan pada data U3222 halaman 22 bagian materi Gaya Kita. Kutipan 

data tersebut menunjukan sesuai dengan materi pemahaman lintas budaya, karena 

memaparkan adanya keberagaman agama di Indonesia. Menggunakan kerudung 

dan peci merupakan ciri berpakaian dari orang Islam. Hal itu menambah wawasan 

pemelajar asing bahwa di Indonesia mayoritas masyarakatnya beragama Islam 

dengan ditunjukkan melalui pakaian yang digunakan.  

 Dari pemaparan aspek peralatan dan perlengkapan hidup manusia, terdapat 

dua materi pemahaman lintas budaya pada tataran transportasi, satu materi 

pemahaman lintas budaya pada tataran peralatan dan enam materi pemahaman 

lintas budaya pada tataran kebutuhan hidup sehari-hari. Dari tiga materi aspek yang 

ada pada buku ajar Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak sekolah, terdapat dua 

materi aspek peralatan dan perlengkapan hidup manusia tataran kebutuhan hidup 

sehari-hari yang kurang sesuai dengan kebutuhan pemelajar asing level A1 di 

Satuan Pendidikan Kerja Sama. 

 Secara keseluruhan, pada buku ajar Sahabatku Indonesia level A1 untuk 

anak sekolah terdapat sembilan belas materi pemahaman lintas budaya. Terdapat 
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sembilan materi pemahaman lintas budaya yang kurang sesuai dan sepuluh materi 

pemahaman lintas budaya yang sesuai dengan kebutuhan belajar pemelajar asing 

level A1 di Satuan Pendidikan Kerja Sama.  

4.2.2.2 Analisis Materi Pemahaman Lintas Budaya pada Buku Ajar Platinum 

Bahasa dan Sastra Indonesia  

 Adapun pembahasan dari penelitian telah ditemukan aspek budaya yang 

terdapat di dalam buku ajar Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia  yang digunakan 

oleh Singapore Piaget Academy meliputi (1) Kesenian, berupa (a) seni rupa, (b) 

seni tarik suara dan alat musik, dan (c) seni tari. (2) Sistem kemasyarakatan, berupa 

(a) kekerabatan, dan (b) asosiasi dan perkumpulan. (3) Peralatan dan perlengkapan, 

berupa (a) transportasi, (b) peralatan, (c) kebutuhan hidup sehari-hari. 

 Berikut ini akan dijabaran lebih rinci mengenai analisis materi pemahaman 

lintas budaya pada buku ajar Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia . 

4.2.2.2.1 Analisis Materi Pemahaman Lintas Budaya pada Buku Ajar 

Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia Aspek Kesenian 

 Pada buku ajar Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia terdapat delapan 

materi pemahaman lintas budaya aspek kesenian. Pada tataran seni rupa terdapat 

dua materi dengan jumlah persentase 25%, tataran seni tarik suara dan alat musik  

terdapat dua materi dengan jumlah persentase 25%, dan tataran seni tari terdapat 

empat materi dengan jumlah persentase 50%.  

 Berikut ini akan diuraikan lebih rinci mengenai aspek kesenian pada buku 

ajar Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia:  
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 Pada buku ajar Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia  terdapat dua materi 

tataran seni rupa. Materi tersebut terdapat pada data B1171 BAB 1 halaman 17 dan 

B3831 BAB 3 halaman 83. Pada data nomor B1171 memuat materi salah satu situs 

budaya Indonesia yaitu Candi Borobudur. Bagian tersebut kurang sesuai dengan 

kebutuhan materi pemahaman lintas budaya level A1. Walaupun informasi yang 

dimuat dalam buku ajar tersebut dijelaskan secara rinci, namun materi pada aspek 

kesenian tersebut tidak untuk level A1. Hal tersebut dikarenakan materi pada aspek 

kesenian ditujukan bagi pemelajar asing tingkat mahir.  

 Materi tataran seni rupa lainnya yaitu data B3831. Bagian tersebut memuat 

materi mengenai kerajinan batik. Namun materi tersebut menunjukkan kurang 

sesuai dengan materi pemahaman lintas budaya bagi kebutuhan pemelajar asing 

level A1. Hal tersebut dikarenakan materi budaya yang dipaparkan tidak memuat 

informasi penjelas yang dapat dipahami bagi pemelajar asing level A1. Pada 

kutipan hanya memuat gambar tanpa keterangan, untuk itu materi kurang bisa 

dipahami bagi pemelajar asing yang belum mengenal bahasa dan budaya Indonesia. 

 Selain memuat materi seni rupa, buku ajar Platinum Bahasa dan Sastra 

Indonesia juga memuat materi seni tari. Materi tersebut dapat dilihat pada data 

B1231, B3731b, B3881, dan B3741. Pada data nomor memuat materi Tari Gantar: 

Tari Pergaulan dari Kalimantan Timur”. Materi tersebut menunjukan kurang 

sesuai dengan materi pemahaman lintas budaya bagi pemelajar asing level A1. Hal 

tersebut dikarenakan materi budaya Indonesia mengenai Tari Gantar disajikan 

dalam bentuk acak, sehingga pemelajar diminta untuk merangkai sendiri menjadi 

kalimat yang padu dan runtut. Tentu saja hal itu sulit dipahami bagi pemelajar asing 
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level A1 yang belum bisa berbahasa Indonesia dengan kalimat yang kompleks. 

Seharusnya kalimat yang digunakan dalam mendeskripsikan “Tari Gantar” dibuat 

dnegan kalimat yang sederhana dan mudah dipahami. 

 Materi seni tari lainnya dapat dilihat pada data B3731b pada BAB 3 

halaman 73 dan B3881 BAB 3 halaman 88  mengenai tarian dari Indonesia. Materi 

tersebut menunjukkan kurang sesuai dengan materi pemahaman lintas budaya. Hal 

tersebut dikarenakan materi budaya yang dipaparkan menjelaskan informasi yang 

kurang terperinci bagi pemelajar asing level A1. Pada kutipan hanya terdapat 

gambar-gambar tarian daerah Indonesia tanpa memberikan informasi seperti nama 

tarian tersebut. Tentu saja materi tersebut sulit dipahami bagi pemelajar asing level 

A1 karena kurangnya informasi yang terperinci dengan jelas. Selain itu, pada data 

B3891 BAB 3 halaman 89 juga terdapat materi tataran seni tari yang menunjukan 

kurang sesuai dengan materi pemahaman lintas budaya bagi pemelajar asing level 

A1. Walaupun materi budaya Indonesia mengenai Tari Saputangan yang disajikan 

menampilkan gambar disertai informasi penjelasan yang lengkap, namun pada level 

A1 akan menemui kendala dalam penyampaian materi karena pada level A1 

pemelajar asing belum bisa berbahasa Indonesia. 

 Pada tataran seni tarik suara dan alat musik terdapat dua materi yang 

memuat alat musik tradisional dari Indonesia. Data B3741 pada BAB 3 halaman 74 

mengenai alat musik tradisional angklung dan data nomor B3731a, pada BAB 3 

halaman 73 mengenai alat musik sasando. Data nomor B3741 termasuk ke dalam 

aspek kesenian tataran seni tarik suara dan alat musik yang menunjukkan sesuai 

dengan pemahaman lintas budaya dibuktikan dengan  indikator lulusan 
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pembelajaran BIPA 1.5 yaitu pemelajar asing menghargai keanekaragaman budaya, 

pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain. 

Maka materi mengenalkan budaya yaitu alat musik tradisional Indonesia sesuai 

bagi pemelajar asing level A1. 

 Materi lain pada tataran seni tarik suara dan alat musik yaitu data nomor 

B3731a. Materi tersebut menunjukkan kurang sesuai dengan materi pemahaman 

lintas budaya. Hal tersebut dikarenakan materi budaya yang dipaparkan 

menjelaskan informasi penjelas yang kurang terperinci bagi pemelajar asing level 

A1. Pada kutipan hanya terdapat gambar alat musik tradisional Indonesia tanpa 

memberikan informasi seperti: nama alat musik, asal daerah, dan bagaimana cara 

memainkannya. Tentu saja materi tersebut sulit dipahami bagi pemelajar asing level 

A1 karena kurangnya informasi yang terperinci dengan jelas. 

 Dari aspek kesenian, terdapat dua materi pemahaman lintas budaya pada 

tataran seni rupa, dua materi pemahaman lintas budaya pada tataran seni tarik suara 

dan alat musik, dan empat materi pemahaman lintas budaya pada tataran seni tari. 

Dari tiga materi aspek kesenian yang ada pada buku ajar Platinum Bahasa dan 

Sastra Indonesia seluruh materi dikatakan kurang sesuai denga kebutuhan 

pemelajar asing level A1, hal ini dikarenakan materi pada aspek kesenian ditujukan 

bagi pemelajar asing tingkat mahir Listyaningsih (2017, h. 6). Pemelajar asing level 

A1 yang notabenenya belum bisa berbahasa Indonesia akan mengalami kesulitan 

dalam menerima materi yang terlalu sulit baginya. 
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4.2.2.2.2 Analisis Materi Pemahaman Lintas Budaya pada Buku Ajar 

Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia Aspek Sistem Kemasyarakatan  

 Berdasarkan data catatan lapangan hasil analisis buku ajar yang telah 

ditemukan pada buku ajar Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia  yang digunakan 

oleh Singapore Piaget Academy dalam menganalisis materi pemahaman lintas 

budaya aspek sistem kemasyarakatan, tidak terdapat yang berkaitan dengan sistem 

kemasyarakatan. Tidak terdapatnya materi mengenai aspek sistem kemasyarakatan 

pada buku ajar Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia disebabkan tidak sesuainya 

buku ajar yang digunakan dengan kebutuhan pemelajar asing level A1. Hal tersebut 

menyebabkan buku ajar Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia tidak sesuai bagi 

pemelajar asing level A1. Buku ajar Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia yang 

ditulis oleh Budi Waluyo dan diterbitkan pada tahun 2018 oleh PT Tiga Serangkai 

Pustaka Mandiri sejatinya memang bukan ditujukan bagi pemelajar asing level A1 

melainkan untuk kelas VII SMP/MTs. 

4.2.2.2.3 Analisis Materi Pemahaman Lintas Budaya pada Buku Platinum 

Bahasa dan Sastra Indonesia Aspek Peralatan dan Perlengkapan Hidup Manusia 

 Pada buku ajar Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia  terdapat empat 

materi pemahaman lintas budaya aspek peralatan dan perlengkapan hidup manusia. 

Pada tataran transportasi tidak terdapat materi dengan jumlah persentase 0%, 

tataran peralatan  terdapat satu materi dengan jumlah persentase 25%, dan tataran 

kebutuhan hidup sehari-hari terdapat tiga materi dengan jumlah persentase 75%. 
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 Berikut ini akan diuraikan lebih rinci mengenai aspek peralatan dan 

perlengkapan hidup manusia pada buku ajar Platinum Bahasa dan Sastra 

Indonesia: 

 “enaknya sate bulayak yang disajikan dengan sambar khasnya…” (B153) 

 Bagian kutipan tersebut termasuk ke dalam aspek peralatan dan 

perlengkapan tataran kehidupan sehari-hari yang kurang sesuai dengan materi 

pemahaman lintas budaya. Hal itu dikarenakan sate bulayak yang dipaparkan tidak 

memuat informasi penjelas yang terperinci. Perlunya tambahan informasi mengenai 

cita rasa dari satu bulayak agar dapat membedakan cita rasa makanan dari negara 

asal. Hanya di Indoensia terdapat sate dengan bumbu kacang yang lezat. Tentu saja 

materi tersebut kurang dipahami bagi pemelajar asing level A1 jika tak memuat 

informasi penjelas yang rinci.  

 Pada buku ajar Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia memuat materi lain 

mengenai makanan dari Indonesia yaitu Apem. Materi tersebut dapat dilihat pada 

data nomor B3793. Materi tersebut termasuk ke dalam aspek peralatan dan 

perlengkapan tataran kebutuhan sehari-hari yang menunjukkan sesuai dengan 

materi pemahaman lintas budaya. Hal tersebut karena adanya penjelasan yang rinci 

mengenai salah satu makanan tradisional dari Indonesia. Pemelajar asing level A1 

perlu dikenalkan makanan Kue Apem, agar bisa menambah wawasan kebudayaan 

dan bisa membedakan dengan makanan asal pemelajar asing yang tentunya 

memmpunyai cita rasa yang berbeda. 
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 Selain memuat materi tentang makanan yang berasal dari Indonesia, buku 

ajar Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia  juga memuat materi rumah adat 

Indonesia. Materi tersebut dapat dilihat pada data nomor B3733. Namun materi 

tersebut menunjukkan kurang sesuai dengan materi pemahaman lintas budaya. Hal 

tersebut dikarenakan materi yang dipaparkan hanya berupa gambar tanpa disertai 

informasi nama rumah adat dan asal rumah adat. Tentu materi itu sulit diterima bagi 

pemelajar asing level A1 dalam membedakan nama-nama rumah adat beserta 

asalnya. Indonesia memilki setidaknya ada 34 provinsi dengan berbagai rumah adat 

yang berbeda dari masing-masing provinsi.  

 Materi lain aspek peralatan dan perlengkapan hidup manusia tataran 

peralatan mengenai peralatan membatik dapat dilihat pada data nomor B3843. 

Materi tersebut sesuai dengan materi pemahaman lintas budaya. Hal ini 

dikarenakan pemelajar asing level A1 perlu diberikan informai alat-alat yang 

digunakan dalam membatik sebagai bagian dari wawasan budaya Indonesia 

mengenai membatik. 

 Dari aspek peralatan dan perlengkapan hidup manusia, tidak terdapat materi 

pemahaman lintas budaya pada tataran transportasi, satu materi pemahaman lintas 

budaya pada tataran peralatan, dan tiga materi pemahaman lintas budaya pada 

tataran kebutuhan hidup sehari-hari. Dari tiga materi aspek peralatan dan 

perlengkapan hidup manusia yang ada pada buku ajar Platinum Bahasa dan Sastra 

Indonesia terdapat dua materi yang kurang sesuai dengan materi pemahaman lintas 

budaya pemelajar asing level A1 di Satuan Pendidikan Kerja Sama, yaitu materi 

pada tataran kehidupan sehari-hari. 
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 Secara keseluruhan, pada buku ajar Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia  

terdapat dua belas materi pemahaman lintas budaya. Terdapat sepuluh materi 

pemahaman lintas budaya yang kurang sesuai dan lima materi pemahaman lintas 

budaya yang sesuai dengan kebutuhan belajar pemelajar asing level A1 di Satuan 

Pendidikan Kerja Sama. Berdasarkan pembahasan analisis kesesuaian isi materi 

pemahaman lintas budaya pada buku ajar BIPA level A1 di Satuan Pendidikan 

Kerja Sama. Berikut disajikan tabel materi pemahaman lintas budaya pada buku 

ajar BIPA level A1 di Satuan Pendidikan Kerja Sama. 

  



128 
 

 
 

Tabel 4.4 Kesesuaian Isi Materi Pemahaman Lintas Budaya pada Buku Ajar 

Sahabatku Indonesia Level A1 untuk Anak Sekolah dan Platinum Bahasa dan 

Sastra Indonesia 

Judul Buku 

Ajar 
Aspek Budaya Sesuai 

Kurang 

Sesuai 
Total 

Sahabatku 

Indonesia 

level A1 

untuk anak 

sekolah 

Kesenian - 3 

19 

Sistem 

Kemasyarakatan 
3 4 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Hidup Manusia 

7 2 

Platinum 

Bahasa dan 

Sastra 

Indonesia 

Kesenian - 8 

12 

Sistem 

Kemasyarakatan 
- - 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Hidup Manusia 

2 2 

 

4.2.3 Kendala Penggunaan Buku Ajar BIPA di Satuan Pendidikan Kerja 

Sama (SPK)  

 Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diberikan kepada guru mata 

pelajaran Bahasa Indonesia pada Gandhi Memorial International School, Semesta 

Bilingual Boarding School, dan Singapore Piaget Academy terdapat kendala yang 

dialami pada saat menggunakan buku ajar dalam pembelajaran. Adanya kendala 
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dalam penggunaan buku ajar, membuat proses belajar mengajar yang kurang 

optimal. Kendala tersebut diantara sebagai berikut:  

4.2.3.1 Penggunaan Buku Ajar Belum Tepat Sasaran 

 Di Satuan Pendidikan Kerja Sama belum semua menggunakan buku ajar 

BIPA dalam proses belajar mengajar. Penggunaan buku ajar non BIPA disebabkan 

beberapa faktor diantaranya adalah adanya kebijakan sekolah yang 

mempertimbangkan unsur kesetaraan bagi pemelajar di Satuan Pendidikan Kerja 

Sama dan disebabkan jumlah pemelajar asing yang terlalu sedikit. Hal ini terjadi di 

Singapore Piaget Academy, walaupun terdapat pemelajar asing yang sedikit, 

mengakibatkan di Satuan Pendidikan Kerja Sama tersebut hanya menggunakan satu 

buku ajar dalam pelajaran Bahasa Indonesia yaitu buku ajar non BIPA Platinum 

Bahasa dan Satra Indonesia. 

4.2.3.2 Penggunaan Buku Ajar Belum Sesuai Kebutuhan 

 Kebutuhan pemelajar asing dalam proses belajar mengajar tidak bisa 

disamakan dengan pemelajar warga negara Indonesia dan sudah mahir berbahasa 

Indonesia. Materi yang diberikan juga berbeda antara keduanya. Belum semua 

Satuan Pendidikan Kerja Sasa menggunakan buku yang sesuai kebutuhan dengan 

pembelajarnya. Seperti Singapore Piaget Academy yang masih menggunakan buku 

ajar non BIPA yang diterbitkan oleh Tiga Serangkai dengan judul Platinum Bahasa 

dan Sastra Indoneisa untuk pemelajar asing dan juga pemelajar warga negara 

Indonesia yang notabenenya sudah  mahir berbahasa Indonesia. Penggunaan buku 

ajar yang belum sesuai kebutuhan menimbulkan masalah lain diantaranya: 
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1. Pemilihan diksi serta bahasa yang masih terlalu sulit bagi pemelajar asing 

 Pada buku ajar level A1 untuk anak sekolah masih terdapat 

pemilihan kata yang dirasa masih terlalu sulit bagi pemelajar asing tingkat 

A1. Hal ini terjadi karena pemelajar asing level A1 merupakan pemelajar 

yang belum mampu berbahasa Indonesia. Contohnya seperti pada buku 

Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak sekolah, pada pada unit 3 

halaman 22 materi gaya rambut kita, terdapat gambar dan keterangan 

rambut dikucir dan dikepang. Pemilihan diksi tersebut dirasa kurang sesuai 

untuk level A1 yang notabenenya belum berbahasa Indonesia. 

2. Istilah-istilah budaya Indonesia yang masih asing bagi pemelajar 

 Penggunaan buku ajar non BIPA yang notabenenya ditujukan bagi 

pelajar WNI, akan terlalu sulit jika dipaksakan untuk pemelajar asing dalam 

proses belajar mengajar. Pengenalan budaya Indonesia kepada pemelajar 

asing level A1 tentunya menjadi wawasan baru bagi pemelajar asing level 

A1. Dengan beragamnya budaya di Indonesia, terdapat banyak pula istilah-

istilah budaya Indonesia yang masih asing dan sulit dimengerti oleh 

pemelajar asing level A1. Kendala ini banyak dijumpai pada buku ajar non 

BIPA, karena buku ajar non BIPA memang tidak ditujukan untuk pemelajar 

asing level A1 melainkan ditujukan bagi penutur jati yang sudah mahir 

berbahasa Indonesia. 
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3. Keterbatasan waktu dalam pembelajaran mengakibatkan materi yang 

disampaikan tidak maksimal 

 Bagi pemelajar asing level A1 dalam keadaan yang belum mempu 

berbahasa Indonesia, pasti akan lambat dalam menerima materi pada saat 

proses belajar mengajar, berbeda dengan penutur jati yang sudah mahir 

berbahasa Indonesia. Materi yang diajarkan perlu disampaikan secara 

perlahan dan cukup menyita waktu pembelajaran. 

4.2.3.3 Tidak Memiliki Fail Audio dari Buku Ajar yang Digunakan 

 Keterbatasan aspek pendukung dalam pembelajaran menimbulkan materi 

yang disampaikan kurang maksimal. Pada buku ajar Sahabatku Indonesia level A1 

untuk anak sekolah terdapat materi menyimak yang membutuhkan audio, 

sementara tidak semua pengajar memiliki fail audio tersebut. Sejalan dengan hal 

tersebut Yulia, Bakhtiar, & Fauzi (2017) menyatakan bahwa kendala yang muncul 

disini adalah banyaknya guru yang mengeluh akan kurangnya materi yang terdapat 

di dalam buku paket. 

4.2.4 Solusi dalam Menghadapi Kendala Penggunaan Buku Ajar BIPA di 

Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) 

 Berdasarkan kajian tentang kendala yang dialami dalam penggunaan buku 

ajar di Gandhi Memorial International School, Semesta Bilingual Boarding School, 

dan Singapore Piaget Academy terdapat solusi yang diberikan. Solusi tersebut 

diantaranya sebagai berikut: 
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4.2.4.1 Buku Ajar Tepat Sasaran 

 Pengunaan buku ajar yang tepat sasaran sangat dianjurkan bagi Satuan 

Pendidikan Kerja Sama. Jika dalam satu kelas terdapat pemelajar asing dan 

pemelajar WNI yang notabebenenya sudah mahir berbahasa Indonesia maka 

dianjurkan buku ajar yang digunakan juga harus berbeda. Untuk pemelajar asing 

dapat menggunakan buku ajar Sahabatku Indonesia untuk anak sekolah  dengan 

materi bahasa dan budaya Indonesia, sedangkan untuk pemelajar WNI yang 

notabebenenya sudah mahir berbahasa Indonesia dapat menggunakan buku ajar non 

BIPA dengan materi yang lebih kompleks. 

4.2.4.2 Penggunaan Buku Ajar Sesuai Kebutuhan 

 Secara spesifik, aspek kontekstualitas direfleksikan dalam penyusunan 

materi yang disesuaikan kebutuhan pembelajar, pemilihan teks yang otentik, 

penyusunan teks yang disesuaikan dengan lingkungan sekitar pembelajar (Pangesti 

& Wiranto, 2018, h. 348). Berdasarkan pendapat di atas, pemelajar asing dalam 

proses belajar mengajar tidak bisa disamakan dengan pemelajar warga negara 

Indonesia dan sudah mahir berbahasa Indonesia. Jika pemelajar warga negara 

Indonesia dan sudah mahir berbahasa Indonesia dalam proses belajar mengajar 

tidak ada level dalam pembelajarannya, sedangkan pada pemelajar asing terdapat 

tingkatan sesuai dengan level mereka mempelajari bahasa dan budaya Indonesia. 

Begitupun dengan materi yang diajarkan, materi antara pemelajar asing berbeda 

dengan pemelajar WNI yang notabebenenya sudah mahir berbahasa Indonesia. 

Buku ajar akan sesuai kebutuhan dan proses belajar mengajar menjadi maksimal 

jika menempuh beberapa cara berikut. 
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1. Melakukan evaluasi dan revisi buku ajar 

 Sesuai dengan deskripsi pada peta materi di buku ajar Sahabatku 

Indonesia level A1 untuk anak sekolah yang menjelaskan bahwa pemelajar 

BIPA level A1 belum mampu berbahasa Indonesia. Jadi pemilihan kata 

pada buku ajar Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak sekolah perlu 

disesuaikan dengan kebutuhan pemelajar asing guna mempermudah dalam 

proses belajar mengajar. Dengan kendala pemilihan diksi serta bahasa yang 

masih terlalu sulit bagi pemelajar asing, perlu adanya evaluasi dan revisi 

buku ajar oleh tim yang berkompeten dalam bidang tersebut. 

2. Bertanya tentang materi yang tidak diketahui artinya  

  Selain mendapat penjelasan dari guru, pemelajar asing dapat dibantu 

pemelajar WNI yang notabebenenya sudah mahir berbahasa Indonesia 

dalam memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang belum dimengerti 

oleh pemelajar asing. 

3. Tambahan Materi Di Luar Jam Pelajaran 

 Keterbatasan waktu dalam pembelajaran mengakibatkan materi 

yang diajarkan kurang maksimal. Cara lain yang harus ditempuh yaitu 

memberikan materi di luar jam pelajaran seperti waktu istirahat atau pada 

saat pulang sekolah. 

4.2.4.3 Tambahan materi dari pengajar 

 Dalam penggunaan buku ajar, hal pendukung seperti audio untuk aspek 

menyimak juga perlu disiapkan. Seperti contohnya, pada buku ajar Sahabatku 
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Indonesia untuk anak sekolah terdapat materi menyimak dan mendengarkan yang 

membutuhkan audio untuk didengar oleh pemelajar. Sementara tidak semua 

pengajar mempunyai berkas audio tersebut. Cara lain yang dapat dilakukan yaitu 

pengajar menyiapkan materi lain sebagai pengganti materi yang mengalami kendala 

dalam penyampaiannya. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Yulia, Bakhtiar, & 

Fauzi (2017) yang menyatakan bahwa kendala yang muncul disini adalah 

banyaknya guru yang mengeluh akan kurangnya materi yang terdapat di dalam 

buku paket sehingga mengharuskan guru untuk mencari tambahan bahan ajar lain 

melalui berbagai sumber, baik dengan membaca buku-buku pelajaran lain dan 

mencari di internet. 
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BAB V 

PENUTUP 

 Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan, pada bab ini akan 

diuraikan mengenai simpulan dan saran dari data analisis materi pemahaman lintas 

budaya pada buku ajar BIPA level A1 di Satuan Pendidikan Kerja Sama.  

5.1 SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan mengenai analisis 

materi pemahaman lintas budaya pada buku ajar BIPA level A1 di Satuan 

Pendidikan Kerja Sama, dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut. 

1. Penggunaan buku ajar di Satuan Pendidikan Kerja Sama di Jawa Tengah 

masih bervariasi. Belum semua Satuan Pendidikan Kerja Sama di Jawa 

Tengah menggunakan buku ajar BIPA. Hal ini disebabkan beberapa faktor 

yaitu kebijakan masing-masing sekolah untuk memakai buku ajar dalam 

pelaksanaan proses belajar mengajar dan jumlah pemelajar asing yang 

terlalu sedikit. Sebagai contoh, Singapore Piaget Academy menggunakan 

buku ajar Platinum Bahasa dan Satra Indonesia yang diterbitkan oleh Tiga 

Serangkai, dan buku Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak sekolah 

digunakan oleh Gandhi Memorial Intercontinental School Semarang dan 

Semesta Bilingual Boarding School. 

2. Berdasarkan standar kesesuaian isi materi pemahaman lintas budaya yang 

sudah dibuat oleh peneliti, masih terdapat materi pemahaman lintas budaya 

pada buku ajar Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak sekolah yang 
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kurang sesuai untuk pemelajar asing level A1. Dari 19 materi pemahaman 

lintas budaya pada buku ajar Sahabatku Indonesia level A1 untuk anak 

sekolah, terdapat 10 materi pemahaman lintas budaya yang sesuai dan 9 

materi pemahaman lintas budaya yang kurang sesuai dengan kebutuhan 

pemelajar asing level A1 di Satuan Pendidikan Kerja Sama. Namun secara 

keseluruhan materi pemahaman lintas budaya pada buku ajar Sahabatku 

Indonesia level A1 untuk anak sekolah dapat dikatakan sesuai namun perlu 

adanya perbaikan dibeberapa bagian. 

3. Berdasarkan standar kesesuaian isi materi pemahaman lintas budaya yang 

sudah dibuat oleh peneliti, buku ajar Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia 

yang digunakan oleh Singapore Piaget Academy terdapat 10 materi 

pemahaman lintas budaya yang kurang sesuai dengan kebutuhan pemelajar 

asing level A1, dan terdapat 2 materi yang sesuai. Berdasarkan hal tersebut, 

maka dapat dikatakan buku ajar Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia 

kurang sesuai bagi pembelajaran level A1 di Satuan Pendidikan Kerja Sama. 

4. Kendala dalam penggunaan buku ajar BIPA di Satuan Pendidikan Kerja 

Sama ada 3, yaitu penggunaan buku ajar belum tepat sasaran, penggunaan 

buku ajar belum sesuai kebutuhan, dan tidak memiliki fail tambahan seperti 

audio materi menyimak.  

5. Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang terjadi ada 3, yaitu 

penggunaan buku ajar tepat sasaran, penggunaan buku ajar sesuai 

kebutuhan, dan memberikan materi tambahan dari pengajar.  
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5.2 SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, peneliti menyampaikan bahwa 

penelitian mengenai analisis kesesuaian isi materi pemahaman lintas budaya pada 

buku ajar BIPA level A1 yang digunakan oleh siswa di Satuan Pendidikan Kerja 

Sama terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:  

1. Pentingnya pemberian materi pemahaman lintas budaya bagi pemelajar 

asing yang belajar di Indonesia, khususnya level dasar seperti A1. Materi 

tersebut dapat diberikan melalui buku ajar yang digunakan dalam 

pembelajaran. 

2. Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan materi pemahaman lintas 

budaya pada buku ajar BIPA dapat dilakukan pada level berikutnya, 

sehingga buku ajar BIPA pada seluruh level terdapat materi pemahaman 

lintas budaya yang sesuai dengan kebutuhan pemelajar BIPA. 

3. Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis kesesuaian isi materi 

pada buku ajar, dapat dilakukan pada buku ajar lainnya, sehingga hasil yang 

diperoleh dapat digunakan sebagai acuan dalam pemilihan buku ajar yang 

akan digunakan dalam pembelajaran. 

4. Dengan adanya penelitian analisis kesesuaian isi materi pemahaman lintas 

budaya pada buku ajar BIPA level A1 yang digunakan oleh siswa di Satuan 

Pendidikan Kerja Sama, diharapkan dapat menjadi bekal penelitian lain 

yang relevan. 
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DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1.  Dokumen Analisis 

CATATAN LAPANGAN HASIL ANALISIS BUKU AJAR (CLHABA) 

Keterangan :  

No. Data : Berisi nomor urut data yang ditemukan, Contoh U1293 

(U1 (unit 1), 29 (halaman), 3 (aspen budaya nomor 3)),   

U2321b (U2 (unit 2), 32 (halaman), 1 (aspek budaya nomor 

1), b (bagian b)) 

Kutipan/Bagian : Merupakan kutipan dalam buku ajar BIPA level A1. Dapat   

berupa gambar, kutipan kalimat, atau bagian dalam buku 

ajar 

Halaman     : Merupakan halaman buku ajar BIPA level A1. 

Aspek Budaya : Merupakan spesifikasi yang menerangkan bahwa data 

tersebut termasuk ke dalam salah satu bagian dari 3 aspek 

budaya yang sudah ditentukan. 

Analisis    : Paparan analisis penulis terhadap buku ajar. 

Buku Ajar Sahabatku Indonesia level A1 untuk Anak Sekolah 

No. 

Data 

Aspek Budaya Halaman Bagian/ 

Kutipan 

Analisis 

U1102 Sistem 

Kemasyarakat

an 

(kekerabatan) 

10 Wawasan 

Indonesia 

(Sikap 

Berkenalan 

Orang 

Indonesia) 

 

(Kurang sesuai) Pada 

bagian wawasan 

Indonesia unit 1 

halaman 10, sikap 

berkenalan orang 

Indonesia hanya 

disajikan berupa 

gambar. Materi ini 

akan lebih mudah 

diterima oleh 
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pemelajar jika disertai 

dialog dan petunjuk 

laku, pengajar 

sebaiknya menyusun 

materi tambahan. 

Dengan demikian 

pemelajar asing akan 

lebih mengetahui 

budaya berkenalan 

orang Indonesia 

sehingga mampu 

mencapai standar 

kompetensi lulusan 

3.1 yaitu mampu 

mengungkapkan 

kalimat sederhana 

yang berkaitan dengan 

informasi pribadi dan 

orang lain seperti 

nama, alamat, 

pekerjaan, negara asal, 

keluarga, dan lain-lain. 

U2133 Peralatan dan 

Perlengkapan 

Hidup 

Manusia 

(kebutuhan 

hidup sehari-

hari) 

13 Gambar 

pakaian adat 

Indonesia 

(Kurang sesuai) Pada 

unit 2 halaman 13 

aspek berbicara 

terdapat gambar yang 

menunjukkan pakaian 

adat beberapa provinsi 

di Indonesia, namun 

keterangan pendukung 
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dari gambar tersebut 

hanya berupa dialog 

yang menyatakan asal 

tempat. Hal ini tentu 

akan membingungkan 

pemelajar. Sesuai 

dengan deskripsi peta 

materi yang terdapat 

pada buku ajar BIPA 

Sahabatku Indonesia 

level A1, materi 

pemelajar level A1 

domain pada pribadi, 

keluarga, dan 

lingkungan terdekat, 

sementara pada unit 2 

aspek berbicara 

menampilakan gambar 

tanpa keterangan 

pendukung mengenai 

pakaian adat 

Indonesia, hal ini tentu 

masih terlalu sulit bagi 

pemelajar level A1. 

U3222 Peralatan dan 

Perlengkapan 

Hidup 

Manusia 

(kebutuhan 

22 Gaya Kita 

(Gambar orang 

berpeci dan 

berkerudung) 

(Sesuai) Pada unit 3 

halaman 18 terdapat 

materi gaya kita. Perlu 

disampaikan kepada 

pemelajar asing 

mengenai adanya 
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hidup sehari-

hari) 

keberagaman agama di 

Indonesia, salah 

satunya dengan cara 

memberikan gambar 

yang memberikan 

informasi tersebut. 

Pada gambar gaya 

kita, terdapat gambar 

yang menunjukkan 

pakaian yang 

dianjurkan bagi orang 

muslim. Dengan 

adanya gambar 

disertai penjelasan dari 

pengajar, tentu 

pemelajar asing akan 

mudah mengetahui ciri 

berpakaian orang 

indonesia sehingga 

dapat dengan cepat 

beradaptasi. Hal ini 

tentu akan 

memberikan 

pengetahuan 

mengenai 

keberagaman agama di 

Indonesia. 

U3232 Sistem 

Kemasyarakat

an (asosiasi 

23 Nama saya 

Lala. Saya 

kelas lima 

(Sesuai) Berdasarkan 

KD 1.5 yang 

mengaharuskan 
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dan 

perkumpulan) 

sekolah dasar. 

Saya 

berkerudung. 

Mata saya 

bulat dan 

hidung saya 

pesek. kulit 

saya putih. 

Saya berbaju 

ungu. 

pemelajar asing 

menghargai 

keanekaragaman 

budaya, pandangan, 

kepercayaan, dan 

agama serta 

pendapat/temuan 

original orang lain. 

Kutipan yang disertai 

gambar sudah 

menjelaskan salah satu 

ciri dari agama yang 

dianut masyarakat 

Indonesia. Pada unit 3 

halaman 23 terdapat 

gambar yang 

menunjukkan pakaian 

yang dianjurkan bagi 

orang muslim. Dengan 

adanya gambar 

disertai penjelasan dari 

pengajar, tentu 

pemelajar asing akan 

mudah mengetahui ciri 

berpakaian orang 

indonesia sehingga 

dapat dengan cepat 

beradaptasi. Hal ini 

tentu akan 

memberikan 

pengetahuan 
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mengenai 

keberagaman agama di 

Indonesia. 

U3233 Peralatan dan 

Perlengkapan 

Hidup 

Manusia 

(kebutuhan 

hidup sehari-

hari) 

23 Nama saya 

Lala. Saya 

kelas lima 

sekolah dasar. 

Saya 

berkerudung. 

Mata saya 

bulat dan 

hidung saya 

pesek. kulit 

saya putih. 

Saya berbaju 

ungu. 

(Sesuai) Pada unit 3 

halaman 23 terdapat 

materi yang masuk ke 

dalam aspek pealatan 

dan perlengkapan 

hidup manusia tataran 

kebutuhan hidup 

sehari-hari. Perlu 

disampaikan kepada 

pemelajar asing 

mengenai adanya 

keberagaman agama di 

Indonesia, salah 

satunya dengan cara 

memberikan gambar 

yang memberikan 

informasi tersebut. 

Pada kutipan tersebut, 

terdapat gambar yang 

menunjukkan pakaian 

yang dianjurkan bagi 

orang muslim dengan 

keterangan 

berkerudung. Dengan 

adanya gambar 

disertai keterangan 

dalam buku, tentu 
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pemelajar asing akan 

mudah mengetahui ciri 

berpakaian orang 

indonesia sehingga 

dapat dengan cepat 

beradaptasi. Hal ini 

tentu akan 

memberikan 

pengetahuan 

mengenai 

keberagaman agama di 

Indonesia. 

U3243 Peralatan dan 

Perlengkapan 

Hidup 

Manusia 

(kebutuhan 

hidup sehari-

hari) 

24 Gambar pada 

aspek menulis 

unit 3 

(Kurang Sesuai) Pada 

unit 3 halaman 24 

terdapat gambar yang 

masuk ke dalam aspek 

peralatan dan 

perlengkapan hidup 

manusia tataran 

kebutuhan hidup 

sehari-hari. 

Beragamnya pakaian 

adat yang ada di 

Indonesia dapat 

dijadikan suatu daya 

tarik dalam proses 

pengenalan budaya 

Indonesia. Namun 

pada gambar tersebut 

menampilkan pakaian 
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yang bukan berasal 

dari Indonesia. Untuk 

level A1, akan lebih 

baik jika gambar yang 

ditampilkan berupa 

pakaian adat yang ada 

di Indonesia sebagai 

wawasan nusantara. 

U3282 Sistem 

Kemasyarakat

an 

(kekerabatan) 

28 Wawasan 

Indonesia 

(Jangan 

Bertolak 

Pinggang Saat 

Berbicara!) 

(Sesuai) Sikap yang 

dilakukan orang 

Indonesia ketika 

berbicara dengan 

orang lain adalah 

saling menghargai dan 

menunjukan sikap 

yang sopan dan 

santun. Berdasarkan 

indikator lulusan 1.2.1 

pemelajar harus bisa 

menunjukan sikap 

sopan dan bertutur 

kata yang santun. Pada 

wawasan Indonesia 

unit 3 halaman 28 

memberikan informasi 

bahwa pada saat 

berbicara tidak 

dianjurkan melakukan 

sikap bertolak 

pinggang, karena 
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sikap bertolak 

pinggang di Indonesia 

terkesan memiliki 

makna kurang 

menghargai orang 

lain. 

U4352 Sistem 

Kemasyarakat

an 

(kekerabatan) 

35 Wawasan 

Indonesia 

(Pertemuan 

Keluarga) 

(Kurang sesuai) Pada 

wawasan Indonesia 

unit 4 halaman 35 

terdapat materi 

pertemuan keluarga di 

Indonesia biasanya 

dilaksanakan ketika 

perayaan hari besar 

keagamaan. Pada 

bagian wawasan 

Indonesia unit 4 

terdapat materi 

mengenai pertemuan 

keluarga di Indonesia. 

Hal ini tentu sudah 

sangat umum 

diketahui oleh 

pemelajar asing, 

karena pertemuan 

keluarga juga acap kali 

terjadi di lingkungan 

pemelajar asing. 

U5382 Sistem 

Kemasyarakat

38 Lala dan Lulu 

kakak beradik 

(Kurang sesuai) 

Beragamnya agama 
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an (asosiasi 

dan 

perkumpulan) 

tinggal di 

Bandung. 

Setiap hari 

libur mereka 

membantu 

ayah dan ibu di 

kebun. Setiap 

hari mereka 

bangun 

sebelum pukul 

05.00 pagi. 

Mereka 

beragama 

Islam. Mereka 

salat lima kali 

sehari. Salat 

subuh 

dilakukan pada 

pukul 05.00 

pagi. Siang 

hari, saat pukul 

12.30 mereka 

salat zuhur. 

Sore hari, 

pukul 16.00 

mereka salat 

asar. Pada saat 

malam mereka 

salat magrib 

(pukul 18.00)  

dan salat Isa 

yang ada di Indonesia 

tentu perlu diketahui 

oleh pemelajar asing. 

Ada enam agama yang 

diakui di Indonesia, 

yaitu : Islam, Kristen, 

Katolik, Hindu, 

Budha, dan Kong Hu 

Cu.  Pada aspek 

menulis unit 5 

halaman 38 sebaiknya 

menggunakan 

kegiatan atau aktivitas 

yang lebih umum bagi 

pemelajar asing. 
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(pukul 19.00). 

Di Indonesia, 

banyak orang 

bergama Islam. 

Ada pula yang 

beragama lain 

seperti Kristen, 

Katolik, Kong 

Hu Cu, Hindu, 

dan Budha. 

Mereka saling 

menghormati. 

U5392 Sistem 

Kemasyarakat

an (asosiasi 

dan 

perkumpulan) 

39 Aspek menulis 

unit 5 

(memasangkan 

gambar dengan 

kalimat) 

(Kurang sesuai) 

Beragamnya agama 

yang ada di Indonesia 

tentu perlu diketahui 

oleh pemelajar asing. 

Pada aspek menulis 

unit 5 halaman 29 

sebaiknya 

menggunakan 

kegiatan atau aktivitas 

yang lebih bervariasi 

bagi pemelajar asing. 

Tidak hanya budaya 

agama islam yang 

perlu dikenalkan 

kepada pemelajar 

asing tetapi budaya 

dari agama lain yang 



153 
 

 
 

ada di Indonesia juga 

perlu diberikan kepada 

pemalajar asing. 

U5472 Sistem 

Kemasyarakat

an (asosiasi 

dan 

perkumpulan) 

47 Wawasan 

Indonesia 

(Tempat 

Beribadah di 

Indonesia) 

(Sesuai) Beragamnya 

agama yang ada di 

Indonesia tentu perlu 

diketahui oleh 

pemelajar asing.  

Berdasarkan KD 1.5 

yang mengaharuskan 

pemelajar asing 

menghargai 

keanekaragaman 

budaya, pandangan, 

kepercayaan, dan 

agama serta 

pendapat/temuan 

original orang lain. 

Pada wawasan 

Indonesia unit 5 

halaman 47 

memperkenalkan 

tempat beribadah dari 

agama yang diakui di 

Indonesia. 

U6591 Kesenian (seni 

rupa) 

59 Wawasan 

Indonesia 

(Serunya 

Membatik) 

(Kurang Sesuai) 

Kesenian yang ada di 

Indonsia sangat 

banyak jenisnya, 

tersebar di seluruh 
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nusantara. Pada 

wawasan Indonesia 

unit 6 halaman 59 

memperkenalkan 

budaya membatik 

yang merupakan salah 

satu keanekaragaman 

budaya di Indonesia. 

Membatik merupakan 

warisan budaya dari 

pendahulu yang patut 

dilestarikan, maka dari 

itu perlu adanya 

infomasi yang harus 

disampaikan 

mengenai budaya ini 

agar tetap dikenal oleh 

generasi selanjutnya. 

Walaupun sebagai 

materi wawasan 

Indonesia, materi 

tersebut tidak 

seharusnya ditujukan 

kepada pemelajar 

asing level A1, materi 

tersebut ditujukan bagi 

pemelajar asing 

tingkat mahir. 

U7691 Kesenian (seni 

rupa) 

69 Wawasan 

Indonesia 

(Kurang Sesuai) 

Kesenian yang ada di 
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(Wayang 

golek) 

Indonsia sangat 

banyak jenisnya, 

tersebar di seluruh 

nusantara.  Pada 

wawasan Indonesia 

unit 7 halaman 69 

memberikan informasi 

mengenai kesenian 

wayang golek, wayang 

golek merupakan salah 

satu kesenian 

tradisional di 

Indonesia. Hal ini akan 

memberikan informasi 

tambahan sekaligus 

mengenalkan kesenian 

tradisional yang ada di 

Indonesia kepada 

pemelajar asing. 

Walaupun sebagai 

materi wawasan 

Indonesia, materi 

tersebut tidak 

seharusnya ditujukan 

kepada pemelajar 

asing level A1, materi 

tersebut ditujukan bagi 

pemelajar asing 

tingkat mahir. 
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U8713 Peralatan dan 

Perlengkapan 

Hidup 

Manusia 

(transportasi) 

71 Aspek 

membaca (Alat 

Transportasi di 

Indonesia) 

(Sesuai) Banyak jenis 

transportasi yang ada 

di Indonesia, jenis 

transportasi yang 

berbeda di setiap 

negara adalah 

transportasi 

tradisionalnya. Di 

Indonesia ada 

beberapa transportasi 

tradisional yang masih 

beroperasi, yaitu 

becak dan delman. 

Aspek membaca unit 8 

halaman 71 

memperkenalkan 

macam-macam alat 

transportasi yang ada 

di Indonesia. 

Pemelajar asing perlu 

mengetahui alat 

transportasi yang ada 

di Indonesia 

khususnya alat 

transportasi tradisional 

seperti delman dan 

becak. Hal ini akan 

memberikan informasi 

tambahan sekaligus 

mengenalkan 

transportasi yang ada 
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di Indonesia kepada 

pemelajar asing. 

U8751 Kesenian ( seni 

tarik suara dan 

alat musik) 

75 Aspek 

menyimak 

(Menyimak 

Audio) 

(Kurang Sesuai) Pada 

aspek menyimak unit 

8 halaman 75 

pemelajar asing 

diperkenalkan 

beberapa lagu anak-

anak yang populer di 

Indonesia yang 

disesuaikan dengan 

tema unit 8, yaitu 

transportasi. Hal ini 

akan memberikan 

informasi tambahan 

sekaligus 

mengenalkan lagu 

anak yang ada di 

Indonesia kepada 

pemelajar asing. 

Walaupun menambah 

wawasan bagi 

pemelajar asing level 

A1, materi tersebut 

pada dasarnya 

ditujukan bagi 

pemelajar asing 

tingkat mahir. 

U8793 Peralatan dan 

Perlengkapan 

79 Wawasan 

Indonesia 

(Sesuai) Ojek 

merupakan salah satu 
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Hidup 

Manusia 

(transportasi) 

(Ojek di 

Indonesia) 

transportasi umum 

yang ada di Indonesia. 

Pada wawasan 

Indonesia unit 8 

halaman 79 

memberikan informasi 

mengenai salah satu 

trasportasi umum yang 

ada di Indonesia dan 

jarang ditemui di luar 

negeri. Hal ini tentu 

sangat bermanfaat 

bagi pemelajar asing 

sebagai informasi 

tambahan mengenai 

transportasi yang ada 

di Indonesia. 

U9813 Peralatan dan 

perlengkapan 

hidup manusia 

(kebutuhan 

hidup sehari-

hari) 

81 Aspek 

Membaca 

(Pasar 

Bringharjo) 

(Sesuai) Di Indonesia, 

masih banyak terdapat 

pasar tradisional yang 

tersebar di seluruh 

nusantara. Pada buku 

ajar Sahabatku 

Indonesia unit 9 

halaman 81 aspek 

membaca membahas 

mengenai salah satu 

jenis pasar tradisional 

yang ada di Indonesia, 

yaitu Pasar 
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Bringharjo. Materi ini 

diperlukan bagi 

pemelajar asing untuk 

memberikan informasi 

bahwa di Indonesia 

masih terdapat pasar 

tradisional yang masih 

beroperasi. Pasar 

sendiri merupakan 

penyedia kebutuhan 

hidup sehari-hari. 

U9853 Peralatan dan 

perlengkapan 

hidup manusia 

(peralatan) 

85 Aspek Kosa 

Kata dan Tata 

Bahasa (Angka 

Uang) 

(Sesuai) Telah 

diketahui bersama 

bahwa setiap negara 

mempunyai mata uang 

yang berbeda-beda, 

sedangkan untuk mata 

uang Indonesia adalah 

rupiah. Pada aspek 

kosa kata dan tata 

bahasa unit 9 halaman 

85 memberikan 

informasi mengenai 

gambar dan nilai 

pecahan uang di 

Indonesia, materi ini 

sangat diperlukan oleh 

pemelajar asing untuk 

menentukan nilai uang 

di Indonesia 
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U9923 Peralatan dan 

perlengkapan 

hidup manusia 

(kebutuhan 

hidup sehari-

hari) 

92 Wawasan 

Indonesia 

(Pasar Apung) 

(Sesuai) Beberapa 

daerah di Indonesia 

masih terdapat pasar 

apung, diantaranya 

yaitu Pasar Apung Lok 

Baintan, Pasar Muara 

Kuin, Pasar Siring 

Piere Tendean, dll. 

Seiring 

berkembangnya 

zaman, pasar apung di 

indonesia mulai 

tergeser eksistensinya 

dengan pasar modern. 

Pada wawasan 

Indonesia buku ajar 

Sahabatku Indonesia 

unit 9 halaman 92 

memuat materi pasar 

apung di sungai 

Barito, materi ini 

dirasa sesuai sebagai 

bentuk pengenalan 

jenis-jenis pasar yang 

ada di Indonesia. 
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CATATAN LAPANGAN HASIL ANALISIS BUKU AJAR (CLHABA) 

Keterangan :  

No. Data  : Berisi nomor urut data yang ditemukan, Contoh B1293 (B1 

(bab    1), 29 (halaman), 3 (aspek budaya nomor 3),  

B2321b (B2 (bab    2), 32 (halaman), 1 (aspek budaya 

nomor 1), b (bagian b)) 

Kutipan/Bagian : Merupakan kutipan dalam buku ajar BIPA level A1. Dapat 

berupa    gambar, kutipan kalimat, atau bagian dalam  buku 

ajar 

Halaman  : Merupakan halaman buku ajar BIPA level A1. 

Aspek Budaya  : Merupakan spesifikasi yang menerangkan bahwa data 

tersebut        termasuk ke dalam salah satu bagian 

dari 3 aspek budaya yang    sudah ditentukan. 

Analisis  : Paparan analisis penulis terhadap buku ajar. 

Buku Ajar Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia 

No. 

Data 

Aspek Budaya Halaman Bagian/ 

Kutipan 

Analisis 

B153 Peralatan dan 

Perlengkapan 

Hidup 

Manusia 

(kebutuhan 

hidup sehari-

hari) 

5 Mulai dengan 

lezatnya 

jagung bakar 

khas taman 

ini hingga 

enaknya sate 

bulayak 

yang 

disajikan 

dengan 

sambal 

khasnya 

(Kurang sesuai) Pada 

bab 1 halaman 5 terdapat 

kutipan “enaknya sate 

bulayak yang 

disajikan dengan 

sambal khasnya”. 

Kutipan tersebut 

mengarah kepada aspek 

peralatan dan 

perlengkapan hidup 

manusia tataran 

kebutuhan hidup sehari-
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membuat 

pengunjung 

betah berada 

di taman 

Loang Baloq 

 

hari, hal ini disebabkan 

adanya pembahasan 

mengenai makanan 

yang merupakan bagian 

dari kebutuhan hidup 

sehari-hari. Materi 

tersebut kurang sesuai 

untuk pemelajar asing 

level A1, karena 

pemelajar asing level 

perlu adanya informasi 

tambahan mengenai 

makanan khas 

Indonesia. Pemberian 

informasi tambahan 

tersebut memang perlu 

dilakukan karena 

perbedaan cita rasa 

makanan khas Indonesa 

berbeda dengan cita rasa 

makanan dari negara 

lain, jika pemelajar 

asing khususnya level 

A1 tidak diberikan 

informasi mengenai 

makanan khas Indonesia 

dapat maka dapat terjadi 

gegar budaya yang 

dialami oleh pemelajar 

asing level A1. 
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B1171 Kesenian 

(seni rupa) 

17 Keindahan 

Candi 

Borobudur 

(Kurang Sesuai) Pada 

bab 1 halaman 17 

terdapat teks deskripsi 

yang menggambarkan 

mengenai Candi 

Borobudur yang 

mengarah kepada aspek 

kesenian tataran seni 

rupa. Materi tersebut 

kurang sesuai diberikan 

kepada pemelajar asing 

level A1 karena pada 

dasarnya materi pada 

aspek kesenian 

ditujukan bagi 

pemelajar asing tingkat 

mahir. 

B1231 Kesenian 

(seni tari) 

23 Bagian tugas 

5 (Tari 

Gantar : Tari 

Pergaulan 

dari 

Kalimantan 

Timur) 

(Kurang sesuai) Pada 

bab 1 halaman 23 

terdapat bagian yang 

menampikan gambar 

tarian dari Indonesia. 

Pada gambar tersebut 

terdapat keterangan tari 

gantar yang berasal dari 

Kalimantan Timur. 

Selain itu, juga terdapat 

sebuah teks deskripsi 

yang membahas 

mengenai Tari Gantar, 
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namun ditulis secara 

acak. Bagian tersebut 

masuk kepada aspek 

kesenian tataran seni 

tari, karena pada bagian 

tersebut ditemukan 

adanya pembahasan 

mengenai Tari Gantar 

yang merupakan 

warisan budaya dari 

Kalimantan Timur. 

Namun, Materi tersebut 

kurang sesuai bagi 

kebutuhan pemelajar 

asing level A1 mengenai 

materi budaya 

Indonesia, karena teks 

deskripsi yang disajikan 

secara acak. Hal tersebut 

tidak relevan bagi 

pemelajar asing level A1 

yang notabenenya 

belum bisa bahasa 

Indonesia. 

B3733 Peralatan dan 

Perlengkapan 

Hidup 

Manusia 

(kebutuhan 

73 Gambar salah 

satu rumah 

adat di 

Indonesia 

(Kurang sesuai) Pada 

bab 3 halaman 73 

terdapat gambar yang 

menampilkan salah satu 

rumah adat di Indonesia. 

Gambar tersebut 
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hidup sehari-

hari) 

mengarah kepada aspek 

peralatan dan 

perlengkapan hidup 

manuasia tataran 

kebutuhan hidup sehari-

hari, karena membahas 

menenai rumah yang 

merupakan kebutuan 

hidup sehari-hari berupa 

tempat tinggal. Namun 

gambar tersebut kurang 

sesuai untuk kebutuhan 

pemelajar asing level 

A1, karena ada 34 

provinsi di Indonesia 

dengan rumah adat yang 

berbeda-beda. Jika 

hanya ditampilkan 

berupa gambar tanpa 

ada keterangan 

pendukung yang dapat 

menyebabkan pemelajar 

asing kesulitan dalam 

membedakan rumah 

adat di Indonesia.  

B3731a Kesenian 

(seni tarik 

suara dan alat 

musik) 

73 Gambar salah 

satu alat 

musik 

tradisional 

(Kurang sesuai) Pada 

bab 3 halaman 73 

terdapat gambar yang 

menampilkan salah satu 

alat musik tradisional 
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dari 

Indonesia 

dari Indonesia. Gambar 

tersebut mengarah 

kepada aspek kesenian 

tataran seni tarik suara 

dan alat musik. Namun 

gambar tersebut kurang 

sesuai untuk kebutuhan 

pemelajar asing level A1 

karena gambar tersebut 

tidak disertai informasi 

pendukung yang 

menjelaskan tentang alat 

musik tersebut. Dengan 

banyaknya alat musik 

tradisional yang ada di 

Indonesia maka materi 

yang disampaikan 

kepada pemelajar asing 

khususnya level A1 

harus jelas dan mudah 

diterima. 

B3731b Kesenian 

(seni tari) 

73 Gambar salah 

satu tarian 

tradisional 

dari 

Indonesia 

(Kurang sesuai) Pada 

bab 3 halaman 73 

terdapat gambar yang 

menampilkan salah satu 

tarian tradisional dari 

Indonesia. Gambar 

tersebut mengarah 

kepada aspek kesenian 

tataran seni tari. Namun 
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gambar tersebut kurang 

sesuai untuk kebutuhan 

pemelajar asing level A1 

karena gambar tersebut 

tidak disertai informasi 

pendukung yang 

menjelaskan tentang 

tarian tersebut. Dengan 

banyaknya jenis tarian 

tradisional dari berbagai 

daerah yang ada di 

Indonesia maka materi 

yang disampaikan 

kepada pemelajar asing 

khususnya level A1 

harus jelas dan mudah 

diterima. 

B3741 Kesenian 

(seni tarik 

suara dan alat 

musik) 

74 Gambar dan 

penjelasan 

mengenai 

cara bermain 

angklung 

(Kurang Sesuai) Pada 

bab 3 halaman 74 

terdapat gambar alat 

musik tradisional yaitu 

angklung disertai 

penjelaan cara 

memainkannya. Gambar 

dan penjelasan 

mengenai alat musik 

tradisional dari 

Indonesia mengarah 

kepada aspek kesenian 

tataran seni tarik suara 
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dan alat musik karena 

memperkenalkan alat 

musik tradisional dari 

Indonesia yang berasal 

dari Jawa Barat. 

Pengetahuan mengenai 

budaya Indonesia salah 

satunya dengan cara 

mengenalkan alat musik 

tradisional yang berasal 

dari Indonesia, materi 

tersebut perlu 

disampaikan kepada 

pemelajar asing sebagai 

materi budaya. Namun 

pada level A1 materi 

kesenian masih terlalu 

dini untuk diajarkan 

karena pada dasarnya 

materi pada aspek 

kesenian ditujukan bagi 

pemelajar asing tingkat 

mahir. 

B3793 Peralatan dan 

Perlengkapan 

Hidup 

Manusia 

(kebutuhan 

hidup sehari-

hari) 

79 Membuat 

Kue Apem 

(Sesuai) Pada bab 3 

halaman 79 terdapat 

gambar dan penjelasan 

mengenai cara membuat 

kue apem. Bagian 

tersebut mengarah 

kepada aspek peralatan 
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dan perlengkapan 

kehidupan manusia 

tataran kebutuhan hidup 

sehari-hari, hal tersebut 

disebabkan adanya 

pembahasan mengenai 

salah satu makanan 

tradisional dari 

Indonesia. Perlunya 

pengetahuan tentang 

makanan tradisional 

bagi pemelajar asing 

dikarenakan perbedaan 

budaya yang ada. Selain 

menambah wawasan 

bagi pemelajar asing 

khususnya level A1, 

materi mengenai 

makanan tradisional dari 

Indonesia juga dapat 

meminimalisasi 

terjadinya gegar budaya 

bagi pemelajar asing. 

Maka bagian ini sesuai 

dengan kebutuhan 

pemelajar asing 

khususnya level A1.  

B3831 Kesenian 

(seni rupa) 

83 Gambar dan 

penjelasan 

mengenai 

(Kurang sesuai) Pada 

bab 3 halaman 83 

terdapat gambar 
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kerajinan 

batik 

mengenai kerajinan 

batik. Bagian tersebut 

mengarah kepada aspek 

kesenian tataran seni 

rupa. Materi tersebut 

kurang sesuai dengan 

kebutuhan pemelajar 

asing level A1 karena 

gambar tersebut 

diberikan tidak disertai 

penjelasan mengenai 

kerajinan batik. 

Pemelajar asing level 

A1 yang notabebenenya 

belum mengenal tentang 

bahasa dan budaya 

Indonesia perlu 

diberikan materi yang 

sesuai dengan 

kebutuhan pemelajar 

asing level A1. Untuk 

materi budaya pemelajar 

asing perlu diberikan 

materi yang berkaitan 

dengan wawasan 

Indonesia. 

B3841 Peralatan dan 

Perlengkapan 

Hidup 

84 Peralatan 

kerajinan 

batik 

(Sesuai) Pada bab 3 

halaman 84 terdapat 

bagian yang 

menampilkan materi 
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Manusia 

(peralatan) 

mengenai alat yang 

digunakan dalam 

kerajinan batik. Bagian 

tersebut mengarah 

kepada aspek peralatan 

dan perlengkapan hidup 

manusia tataran 

peralatan. Bagian yang 

disajikan  sesuai dengan 

kebutuhan pemelajar 

asing level A1 karena 

memuat materi yang 

perlu diketahui oleh 

pemelajar asing level 

A1. 

B3881 Kesenian 

(seni tari) 

88 Gambar tari 

daerah dari 

Indonesia 

(Kurang sesuai) Pada 

bab 3 halaman 88 

terdapat gambar-gambar 

yang menampilkan tari 

daerah yang berasal dari 

Indonesia. Bagian 

tersebut mengarah 

kepada aspek kesenian 

tataran seni tari. Materi 

yang ditampilkan 

kurang sesuai karena 

hanya menampilkan 

gambar-gambar tari 

daerah yang berasal dari 

Indonesia, tidak disertai 
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penjelasan yang 

dibutuhkan oleh 

pemelajar asing level 

A1. Dengan banyaknya 

jenis tari daerah di 

Indonesia, pemelajar 

asing khususnya level 

A1 perlu diberikan 

informasi dan 

penjelasan yang jelas. 

B3891 Kesenian 

(seni tari) 

89 Gambar dan 

penjelasan 

mengenai 

Tari 

Saputangan 

(Kurang Sesuai) Pada 

bab 3 halaman 89 

terdapat gambar yang 

menampilkan Tari 

Saputangan. Bagian 

tersebut mengarah 

kepada aspek kesenian 

tataran seni tari dan 

materi mengenai Tari 

Saputangan sesuai 

dengan kebutuhan 

pemelajar asing level A1 

karena gambar tersebut 

disertai informasi dan 

penjelasan mengenai 

Tari Saputangan. 

Namun pada dasarnya 

materi tersebut tidak 

sesuai dengan 

kebutuhan pemelajar 
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asing level karena 

materi pada aspek 

kesenian ditujukan bagi 

pemelajar asing tingkat 

mahir. 
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Lampiran 2. Buku Ajar di SPK 

1. Buku Ajar Sahabatku Indonesia Level A1 untuk Anak Sekolah 

 

  



175 
 

 
 

2. Buku Ajar Platinum Bahasa dan Sastra Indonesia 
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Lampiran  3.  Kuesioner 
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