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PRAKATA 

Salam BIPA! 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah, 

rahmat dan hidayah-Nya sehingga Prosiding Seminar Kepakaran BIPA 1 (SEMAR 

BIPA 1) ini dapat diterbitkan. 

SEMAR BIPA 1 merupakan seminar nasional tentang Bahasa Indonesia bagi 

Penutur Asing (BIPA) yang mencakup pengajaran, budaya, serta perkembanganya. 

Kegiatan ini kali pertama diselenggarakan oleh Afiliasi Pengajar dan Pegiat Bahasa 

Indonesia bagi Penutur Asing  (APPBIPA) Jawa Tengah bekerja sama dengan 

Universitas Negeri Semarang dan Balai Bahasa Jawa Tengah. Kegiatan seminar ini 

berlangsung selama satu hari, yaitu Sabtu 15 Oktober 2016 di Laboratorium Budaya dan 

Pusat Eduwisata, Kampung Budaya Universitas Negeri Semarang. 

Kegiatan SEMAR BIPA 1 merupakan realisasi dari salah satu program kerja 

APPBIPA Jawa Tengah tahun 2016 yang terkait dengan peningkatan mutu 

penyelenggaraan pengajaran BIPA. Melalui seminar ini, informasi tentang BIPA baik 

yang mencakup pengajaran, kebudayaan, serta perkembangannya akan didapat dari para 

pakar, peneliti, dan praktisi ke-BIPA-an yang nantinya dapat dibagikan kepada seluruh 

pengajar dan penggiat BIPA. 

SEMAR BIPA 1 diseleggarakan dengan tujuan meningkatkan peran lembaga-

lembaga penyelenggara pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) yang 

tergabung dalam Afiliasi Pengajar dan Penggiat BIPA. Melalui seminar ini diharapkan 

akan terjalin silaturahmi keilmuan yang mampu menumbuhkan kinerja positif bagi 

penyelenggaraan pembelajar BIPA di seluruh Indonesia. SEMAR BIPA 1 mendorong 

Pengajaran BIPA dapat lebih berperan aktif sebagai penunjang keberhasilan diplomasi 

budaya Indonesia di dunia internasional serta dalam menghadapi perkembangan MEA 

maupun era globalisasi. 

Untuk itu kiranya, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada  pembicara kunci, pembicara tamu, pemakalah, peserta, dan panitia, 

serta pihak-pihak lainnya yang telah turut serta menyumbangkan pikiran, gagasan, 

tenaga, materi, serta waktu dan kesempatan yang luar biasa, hingga prosiding ini hadir 

di hadapan pembaca dengan baik.  

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada APPBIPA Jawa Tengah, 

Universitas Negeri Semarang, dan Balai Bahasa Jawa Tengah atas terlaksananya 

kegiatan SEMAR BIPA 1 ini. Segala kekurangan dan kekhilafan atas penyusunan 

prosiding dan penyelenggaraan seminar, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. 

Semarang, 15 Oktober 2016 

Hormat kami 

Panitia 
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ABSTRAK  

 

Pembelajaran Bahasa Indonesia 

bagi penutur asing ini dimaksudkan 

guna memperkenalkan bahasa Indonesia 

kepada penutur asing untutk berbagai 

kepentingan, baik pengajaran maupun 

komunikasi praktis. Selain itu, 

pembelajaran bahasa Indonesia sebagai 

bahasa asing, sebagaimana pula bahasa 

lain sebagai bahasa asing, ditunjukkan 

guna memberikan penguasaan lisan dan 

tertulis kepada para pembelajar. Hal ini 

mengandung maksud bahwa mereka 

diharapkan mampu mempergunakan 

bahasa Indonesia untuk berbicara 

dengan lancar dan sekaligus dapat 

mengerti bahasa yang diujarkan penutur 

asli.  

Membelajarkan bahasa 

Indonesia kepada orang asing harus 

memahami karakter dan kebutuhan 

belajar mereka sehingga mampu 

menemukan masalha dan memberika 

solusi. Kesulita siswa/mahasiswa BIPA 

sering terjadi pada keterampilan 

menulis sehingga perlu teknik belajar 

menulis narasi seperti teknik Gambar 

Tulis Narasi. 

Pelajar BIPA adalah pelajar asing 

yang memiliki latar belakang bahasa 

dan budaya berbeda dengan budaya 

bahasa yang dipelajarinya. Perbedaan 

bahasa dan budaya tersebut memiliki 

konsekuensi pada pemilihan materi 

bahasa Indonesia yang akan diajarkan 

kepada mereka karena pemerolehan 

bahasa kedua, termasuk bahasa 

Indonesia utnuk penutur asing, 

dipengaruhi secara kuat oleh bahasa 

pertama (Ellis 1986:19). Lebih lanjut, 

Lee mengatakan bahwa satu-satunya 

penyebab kesulitan dan kesalahan 

dalam belajar bahasa kedua atau bahasa 

asing adalah pengaruh bahasa pertama 

pelajar (Ellis 1986:23). 

Media gambar merupakan salah 

satu dari media pembelajaran yang 

paling umum dipakai dan merupakan 

bahasa ynag umum dan dapat 

dimengerti dan dinikamti di mana-

mana. Media gambar adalah suatu 

gambar yang berkaitan dengan materi 

pelajaran yagng berfungsi utnuk 

menyampaikan pesan dan guru kepada 

siswa. Media gambar ini dapat 

membantu siswa untuk 

mengungkapakan informasi yang 

terkandung dalam masalah sehingga 

hubungan antar komponen dalam 

naskah tersebut dapat terlihat dengan 

lebih jelas.  

Pada tingkat pemula teknik-

teknik pembelajaran keterampilan 

menulis yang dapat digunakan seperti 

ulang ucap tulis, lihat tulis, permainan 

kartu kata untuk kata kunci menyusun 

kalimat atau paragraph, wawancara, 

reka cerita gambar, biografi, manajemen 

kelas, permainan kalimat, dan 

permainan alfabet. 

Pelajar BIPA adalah pelajar 

asing yang memiliki latar belakang 

bahasa dan budaya berbeda dengan 

budaya bahasa yang dipelajarinya. 

Perbedaan bahasa dan budaya tersebut 

memiliki konsekuensi pada pemilihan 

materi bahasa Indonesia yang akan 

diajarkan kepada mereka karena 

mailto:krisnayumi@yahoo.co.id
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pemerolehan bahasa kedua, termasuk 

bahasa Indonesia utnuk penutur asing. 

Kesulitan yang terdapat bagi 

penutur asing: kandungan makna yang 

terdapat dalam struktur kalimat BI 

masih kurang mereka pahami, 

pemahaman terhadap konsep struktur 

kalimat BI masih samar-samar, dan 

satuan-satuan linguistik yang mnejadi 

unsur pembangun kalimat BI belum 

mereka kuasai. 

Model keterampilan menulis 

menggunakan teknik penggunaan media 

gambar tulis narasi sedangkan media 

adalah alat atau sarana yang digunakan 

untuk menyampaikan pesan dari 

komunikator kepada khalayak. Media 

yang digunakan dalam proses 

pengajaran Bahasa Indonesia 

menggunakan media gambar. 

 

Kata kunci : BIPA, menulis, media, 

metode, gambar, tulisan narasi 

 

I. PENDAHULUAN 

Pembelajaran Bahasa Indonesia 

bagi penutur asing ini dimaksudkan 

guna memperkenalkan bahasa Indonesia 

kepada penutur asing untutk berbagai 

kepentingan, baik pengajaran maupun 

komunikasi praktis. Selain itu, 

pembelajaran bahasa Indonesia sebagai 

bahasa asing, sebagaimana pula bahasa 

lain sebagai bahasa asing, ditunjukkan 

guna memberikan penguasaan lisan dan 

tertulis kepada para pembelajar. Hal ini 

mengandung maksud bahwa mereka 

diharapkan mampu mempergunakan 

bahasa Indonesia untuk berbicara 

dengan lancar dan sekaligus dapat 

mengerti bahasa yang diujarkan penutur 

asli. Permasalahan dalam penelitian ini 

yaitu: 1) bagaimana pengajaran bahasa 

Indonesia bagi penutur asing; 2) apa 

saja kesulitan bahasa Indonesia bagi 

penutur asing; 3) bagaimana 

keterampilan menulis mahasiswa BIPA; 

4) bagaimana strategi pembelajaran 

bahasa Indonesia untuk penutur asing; 

5) apa saja yang dimaksud media; dan 

6) apa yang dimaksud teknik gambar – 

tulis narasi? 

 

II. PEMBAHASAN 

A. Pengajaran Bahasa Indonesia 

untuk Penutur Asing (BIPA) 

Pelajar BIPA adalah pelajar asing 

yang memiliki latar belakang bahasa 

dan budaya berbeda dengan budaya 

bahasa yang dipelajarinya. Perbedaan 

bahasa dan budaya tersebut memiliki 

konsekuensi pada pemilihan materi 

bahasa Indonesia yang akan diajarkan 

kepada mereka karena pemerolehan 

bahasa kedua, termasuk bahasa 

Indonesia utnuk penutur asing, 

dipengaruhi secara kuat oleh bahasa 

pertama (Ellis 1986:19). Lebih lanjut, 

Lee mengatakan bahwa satu-satunya 

penyebab kesulitan dan kesalahan 
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dalam belajar bahasa kedua atau bahasa 

asing adalah pengaruh bahasa pertama 

pelajar (Ellis 1986:23). 

Sugiono (1995:6) menjelaskan 

bahwa ada beberapa sifat yang harus 

diperhatikan dalam pemilihan materi 

BIPA, yang pertama, orang dewasa 

sudah memiliki cukup banyak 

pengetahuan dan wawasan, sehingga 

kebutuhan mereka juga kebutuhan 

orang dewasa bukan lagi kebutuhan 

anak-anak. Oleh karena itu, toik actual 

yang ingin mereka pelajari adalah topic 

umum seperti misalnya, masalah 

lingkungan, hubungan antarmanusia, 

peristiwsa dunia, dan sebagainya. Yang 

kedua, bahwa orang asing (orang Barat) 

suka mengekspresikan diri mereka, 

mempresentasikan sesuatu, 

mengemukakan pendapat, sehingga 

tugas di luar kelas atau membuat proyek 

sederhana akan sangat menarik. 

Terkahir, untuk mengakomodfasi minat 

dan kebutuhan yang mungkin berbbeda 

dari yang satu dengan yang lain perlu 

disiapkan materi yang bervariasi. 

Gambaran yang terwujud BIPA 

dapat ditinjau dari segi tujuan belajar 

BIPA. Tujuan pembelajaran BIPA 

memiliki kaitan erat dengan masalah 

pemenuhan kebutuhan. Sejalan dengan 

masalah ini, Mackey dan Mountford 

(dalam Sofyan, 1983) menjelaskan 

bahwa ada tiga kebutuhan yang 

mendorong seseorang belajar bahasa, 

yakni (1) kebutuhan akan pekerjaan, (2) 

kebutuhan program latihan kejuruan, 

dan (3) kebutuhan untuk belajar. Sesuai 

dengan pendapat itu, Hoed (1995) 

menyatakan bahwa program BIPA 

bertujuan utnuk (1) mengikuti kuliah di 

perguruan tinggi Indonesia, (2) 

membaca buku dan surat kabar guna 

keperluan penelitian, dan (3) 

berkomunikasi secara lisan dalam 

kehidupan sehari-hari di Indonesia. 

Ketiga tujuan iru masing-masing masih 

dapat diperluas lagi menjadi bebrapa 

tujuan khusus, misalnya, utnuk 

mengikuti kuliah di perguruan tinggi di 

Indonesia memerlukan pengetahuan 

bahasa Indonesia sesuai bidang ilmu 

yang diikuti (ilmu social, ilmu teknik, 

ekonomi, dan sebagainya). Begitu pula 

untuk keperluan penelitian tergantung 

dari bidang apa yang akan ditelti. Utnuk 

belajar bahasa Indonesia lisan guna 

keperluasn komnikasi dengan penduudk 

diperlukan pula pengkhususan, 

misalnya komunikasi formal atau 

informal. 

Penekanan pengajaraan BIPA perlu 

dibedakan sesuai dengan tujuan yang 

akna dicapai. Soewandi (1994:4-6) 
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menjelaskan bahwa tujuan pengajaran 

BIPA yang sangat menonjol adalah (1) 

untuk berkomunikasi keseharian dengan 

penutur bahasa Indonesia (tujuan 

umum), dan (2) utnuk menggali 

kebudayaan Indonesia dengan segala 

aspeknya (tujuan khusus). Tujuan yang 

pertama, penekanannya pada 

penguasaan bahasa sehari-hari yang 

dapat dipakai utnuk kepentingan 

praktis, seperti menyapa, menawar, 

menolak, mempersilahkan, 

mengucapkan terima kasih, minta izin, 

mengajak, mengeluh, memuji, 

memperkenalkan, berpamitan, dan 

sebagainya. Ciri khas bahasa untuk 

kepentingan ini adalah lebih sering (1) 

dipergunakannya bentuk-bentuk kata 

yang nonformal, (2) dipergunakannya 

kosakata yang tidak baku, (3) 

dihilangkannya imbuhan, dan (4) 

digunakannya susunan kalimat yang 

sederhana. Adapun ciri bahasa utnuk 

tujuan kedua adalah penggunaan (1) 

bentuk kata baku, (2) kosakata teknis, 

(3) imbuhan secara lengkap, (4) kaidah 

penulisan yang benar, dan (5) susunan 

kalimat yang baku. 

Dalam pengajaran BIPA, yang 

perlu mendapatkan perhatian adalah 

para pelajarnya sehingga pembelajaran 

berorientasi pada siswa sebagai pusat 

(learner centered) (Robinson 1980:10). 

Munby (1980:2) menjelaskan bahwa 

pemusatan perhatian pada siswa dalam 

pembelajaran bahasa merupakan ciri 

yang membedakan pengajaran bahasa 

utnuk penutur asing dengan pengajaran 

bahasa untuk penutur asli (yang 

membedakan BIPA dari yang bukan 

BIPA). Oleh karena itu, materi 

pembelajaran harus berupa materi yang 

fungsional. 

Pembelajaran BIPA memiliki 

karakteristik dan norma pedagogik yang 

berbeda dengan pembelajaran bahasa 

Indonesia pada penutur asli. Perbedaan 

tersebut terjadi karena (a) pelajar BIPA 

pada umumnya telah memiliki 

jangkauan dan target hasil pembelajaran 

secara tegas, (b) dilihat dari tingkat 

pendidikannya, pada umumnya pelajar 

BIPA adalah 0rang-orang terpelajar, (c) 

para pelajar BIPA memilliki 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 
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masalah pelafalan dan penulisan 

(Suyitno 2000). 

Pemahaman terhadap karakteristik 

pelajar asing diperlukan, terutama 

dalam upaya memilih dan 

mengembangkan bahan pembelajaran 

BIPA. Untuk itulah pembelajaran BIPA 

ditentukan oleh berbagai unsur yang 

masing-masing memiliki batasan fungsi 

dan peran di dalam mewujudkan tujuan 

yang telah ditetapkan. Unsur-unsur 

yang terlibat dalam proses pembelajaran 

tersebut, antara lain tujuan, materi, 

prosedur didaktik (metode/teknik), 

media, evaluasi, siswa (pelajar), guru 

(tutor/pamong), dan pengelolaan kelas. 

Sebagai sebuah sistem proses, 

optimalisasi pembelajaran BIPA 

bergantung pada ketuntasan di dalam 

pengelolaan keseluruhan unsurnya, baik 

secara bebas maupun secara simultan. 

Pengelolaan tersebut harus disertai 

dengan pola dan langkah yang 

sistematis dengan tetap memperhatikan 

dan mempertimbangkan tujuan sebagai 

target dan tuntutannya. Oleh  karena itu, 

diperlukan sejumlah pola dan langkah 

yang jelas dan terarah aagar dapat 

mempercepat pencapaian tujuan 

pembelajaran dan pengimplementasian 

kualitas isi dan muatan kompetensi 

pembelajaran. Upaya untuk mengelola 

materi pembelajaran yang sedemikian 

rupa tidaklah mudah. Hal ini 

memerlukan sejumlah wawasan, 

keterampilan, dan kiat khusus, karena 

pengelolaan materi pembelajaran BIPA 

berkaitan dengan cara memilih, 

memilah, mengembangkan, dan 

mengemasnya secara proporional dan 

fungsional. 

Materi pembelajran BIPA pada 

hakikatnya adalah saran yang digunakan 

utnuk mebelajarkan pelajar BIPA yang 

secara langsung digunakan sebagai 

bahan belajar utnuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Secara sederhana, materi pembelajaran 

dapat diartikan sebagai bahan yang 

digunakan utnuk belajra dan membantu 

pencapaian tujuan pembelajaran, di 

tempat pelajar dituntut melakukan 

sesuatu terhadapnya dsengan jenis 

perilaku tertentu. 

Berdasarkan kekhususan ciri dalam 

proses pembelajaran BIPA, persoalan 

yang harus dijawab adalah bagaimana 

mengarahkan para pelajar asing agar 

termotivasi untuk belajar bahasa 

Indonesia sesuai dengan minat mereka. 

Padahal, hingga saat ini masih banyak 

perselisihan tentang bagaimana 

mengajarkan bahasa asing (termasuk 

bahasa Indonesia), baik yang berkaitan 
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dengan alat-alat utnuk mencapai tujuan, 

materi yang semestinya diajarkan, 

maupun metode pembelajarannya 

(Wojowasito 1976:1). Salah satu contoh 

permasalahan tersebut, sebagaimana 

dikemukakan oleh Toda dan Sinaga 

yang menyatakan bahwa dalam 

menentukan pilihan metode 

pembelajaran BIPA, tantangan pertama 

yang akan dihadapi adalah menentukan 

pilihan yang tepat untuk diikuti dalam 

kaitannya dengan konsep dasar dan 

saran-saran pembelajaran  bahasa yang 

dikemukakan oleh para ahli. 

Untuk mengatasi permasalahan 

tersebut dan mempertahankan motivasi 

belajar pelajar asing, diperlukan upaya 

yang sungguh-sungguh dalam 

menciptakan perangkat pembelajaran 

yang sesuai dengan kebutuhan mereka. 

Hal itu berimplikasi pada, antara lain, 

upaya penyusunan program 

pembelajaran, pemilihan metode 

pembelajaran, pengadaan bahan ajar, 

penyelenggaraan evaluasi, penyiapan 

tenaga pengajar, pengadaan media, dan 

sumber belajar dan sebagainya yang 

sesuai dengan kebutuhan pelajar. Upaya 

awal yang perlu dilakukan untuk 

mengembangkan perangkat 

pembelajaran yang sesuai dengan 

kebutuha pelajar BIPA adalah 

melakukan analisis kebutuhan belajar 

pelajar BIPA. Melalui analsisi 

kebutuhan belajar tersebut akan 

diketahui kemampuan awal pelajar 

BIPA, tujuan belajar BIPA, bidang 

keahlian yang dimiliki pelajar BIPA, 

strategi dan gaya belajar pelajar BIPA, 

pengalaman belajar pelajar BIPA, dan 

minat dan motivasi belajar BIPA, dan 

sebagainya. Dengan pemahaman 

tersebut, dapat disusun dan 

dikembangkan bahan ajar BIPA yang 

sesuai dengan kondisi pelajar.  

  

B. Kesulitan Bahasa Indonesia 

untuk Penutur Asing 

Berkaitan dengan beberapa kesulitan 

pengajaran BIPA, Sunendar (2000) 

menyatakan beberapa permasalahan 

pada pengajaran BIPA, yaitu: 

a. Kurangnya penanaman impresi yang 

baik  

b. Kesulitan menentukan/ menemukan 

materi-materi 

c. Pengajar dan pembelajar 

terperangkap pada masalah struktur/ 

tata bahasa pada penulisan 

d. Pembelajar memiliki latar belakang 

bahasa yang memiliki karakter huruf 

berbeda dengan bahasa Indonesia 

(Karakter huruf latin) sehingga 

cenderung sulit untuk menulis 
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dengan struktur bahasa Indonesia 

yang baik. 

Selanjutnya, Hidayat (2001) 

mengemukakan pula berbagai kendala 

yang menyebabkan peserta didik asing 

kurang menguasai struktur kalimat 

bahasa Indonesia, yaitu: 

a. Kandungan makna yang terdapat 

dalam struktur kalimat BI masih 

kurang mereka pahami 

b. Pemahaman terhadap konsep struktur 

kalimat BI masih samar-samar 

c. Satuan-satuan linguistik yang 

menjadi unsur pembangun kalimat 

BI belum mereka kuasai 

d. Kerancuan pemahaman terhadap 

posisi fungsi, kategori, dan peran 

dalam sebuah kalimat 

e. Penggunaan BI masih dipengaruhi 

kebiasaan penggunaan bahasa ibunya 

f. Struktur pola kalimat BI berbeda 

dengan struktur kalimat bahasa ibu 

mereka 

g. Penggunaan kosakata dan proses 

pembentukannya belum banyak 

mereka ketahui 

h. Penguasaan membaca buku-buku 

kebiasaan masih kurang  

 

 

 

C. Strategi pembelajaran Bahasa 

Indonesia sebagai Bahasa Asing 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Lengkanawati (1997) menunjukkan 

beberapa strategi belajar mandiri yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan 

kemampua pembelajaran dalam 

keempat keterampilan berbahasa, yaitu: 

1. Keterampilan menyimak, yaitu: 

a. Mentraskripsi bahan tugas 

menyimak untuk meningkatkan 

pemahamannya dalam 

menyimak dan sekaligus dapat 

meningkatkan kemampuan 

dalam melafalkan bunyi-bunyi 

bahasa target sehingga 

mendekati pelafalan menurut 

asli. 

b. Memperhatikan pengajaran 

dengan seksama tatkala pengajar 

mengoreksi kesalahan tuturan 

dirinya atau tuturan pelajaran 

lainnya. 

c. Menyimak tuturan penutur asli 

dengan seksama baik dari media 

elektronik maupun dari tuturan 

langsung. 

d. Memperhatikan isi maupun 

bentuk bahasa yang digunakan 

pengajar di kelas  
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2. Keterampilan berbicara, yaitu: 

a. Meniru dan melafalkan kata-kata 

atau frase-frase yang digunakan 

penutur asli dalam rekaman. 

b. Mencoba mengingat  pola kalimat 

yang benar yang ditemukannya 

sewaktu mentraskripsikan wacana 

bahasa target yang didengarnya. 

c. Menggunakan pola kalimat yang 

baik yang digunakan oleh para 

penulis yang baik yang 

dikemukakan dalam teks yang 

dibacanya untuk digunakan dalam 

berbicara. 

d. Pada tahap awal memaksa diri 

untuk menggunakan bahasa target 

dengan tidak terlalu khawatir 

melakukan kesalahan dalam 

menggunakan bahasa tersebut. 

3. Keterampilan membaca, yaitu banyak 

membaca berbagai macam wacana 

untuk meningkatkan kemampuan 

membacanya dan memperluas 

kosakata bahasa target. 

4. Keterampilan menulis yaitu: 

a. Menggunakan kemampuan 

menulis untuk meningkatkan 

kemampuan menulis dalam 

bahasa target. 

b. Meniru gaya tulisan dan pola 

kalimat yang digunakan para 

penulis yang baik yang 

ditemukannya sewaktu membaca 

teks berbahasa target untuk 

digunakannya dalam membuat 

tulisan dalam bahasa target. 

 

D. Model Pembelajaran 

Keterampilan Menulis 

Ada beberapa konsep dasar yang 

harus dipahami oleh pengajar sebelum 

mengajarkan bahasa kedua dengan 

model pembelajaran keterampilan 

menulis: 

1. Menulis adalah kegiatan 

menelaah 

2. Menulis adalah proses 

penyampain informasi tidak 

langsung 

3. Menulis adalah ekspresi kreatif 

tidak langsung 

4. Menulis adalah kecermatan 

5. Menulis dipengaruhi kekayaan 

pengalaman 

6. Menulis merupakan sarana 

memperluas cakrawala ilmiah 

 

E. Tujuan Pembelajaran 

Keterampilan Menulis 

Untuk tingkat pemula tingkat 

pembelajaran keterampilan menulis 
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dapat dirumuskan bahwa peserta didik 

dapat: 

(1) menulis kosa kata dengan tepat, (2) 

menulis kalimat sederhana, (3) menulis 

kalimat narasi, (4) menyusun paragraf, 

(5) mendeskripsikan cerita dalam 

bentuk tulisan narasi, dan (6) membuat 

tulisan ilmiah seperti artikel, makalah, 

dan mini riset. 

Untuk tingkat menengah, tujuan 

pembelajaran keterampilan menulis 

dapat dirumuskan bahwa peserta didik 

dapat: 

(1) Menyampaikan informasi dalam 

bentuk tulis, (2) membuat tulisan-

tulisan harian, (3) Mnuliskan identitas 

diri, (4) mendeskripsikan/merangkum, 

(5) membuat laporan. 

 

Untuk tingkat yang paling tinggi, yaitu 

tingkat lanjut, tujuan pembelajaran 

keterampilan menulis dapat dirumuskan 

bahwa peserta didik dapat: 

 

(1) Menulis kalimat yang terstruktur, 

(2) Mampu menulis karanagan narasi, 

(3) Mampu mendeskripsikan informasi 

dalam bentuk tulis, (4) Menulis 

informasi yang disimak, (5) Menulis 

laporan.  

 

 

F. Media Pembelajaran 

1. Definisi Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa 

Latin medius yang secara harfiah berarti 

“tengah”, “perantara” atau “pengantar. 

Dalam bahasa Arab, media adalah 

perantara atau pengantar pesan dari 

pengirim kepada penerima pesan. 

Cangara (2000:131) media 

adalah alat atau sarana yagn digunakan 

untuk menyampaikan pesan dari 

komunikator kepada khalayak. Sejalan 

dengan pendapat tersebut, Sabri 

(2007:107) mengatakan bahwa media 

adalah alat yang idgunakan untuk 

menyampaikan pesan yang dapat 

mendorong terjadinya proses belajar 

mengajar. 

Hal senada diungkapkan oleh 

Noor (2010:3) media adalah sesuatu 

yagn dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim ke 

penirima sehingga dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian, dan minat 

serta perhatian siswa sedemikian rupa 

sehingga proses belajar terjadi. 

Berkenaan dengan media, Gerlach dan 

Ely (dalam Arsyad, 2011:3) 

mengatakan bahwa media apabila 

dipahami secara garis besar 

adalahmanusia, materi atau kejadian 

yang membangun kondisi yang 
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membuat siswa mampu memeroleh 

pengetahuan, keterampilan, atau sikap. 

Secara lebih khusus, pengertian media 

dalam proses belajar mengajar 

cenderung diartikan sebagai alat-alat 

grafis, photografis, atau elektronis 

untuk menangkap, meproses, dan 

menyusun kembali informasi visual 

atau verbal. Berdasarkan pendapat para 

pakar, yang dimaksud media adalah alat 

ayng digunkaan untuk menyampaikan 

pesan yang mampu merangsang pikiran, 

perasaan,serta kemauan siswa sehingga 

dapat terlibat dalam proses 

pembelajaran. 

 

2. Ciri-ciri Media Pembelajaran 

Gerlach dan Ely (dalam Arsyad, 

2011:12-14) mengemukakan tiga ciri 

media, yaitu ciri fiksatif (fixative 

property), ciri manipulatif 

(manipulative property), dan ciri 

distributif (distributive property). 

a) Ciri Fiksatif (Fixative Property) 

Ciri ini menggambarkan 

kemampuan media merekam, 

menyimpan, melestarikan, dan 

merekonstruksi suatu peristiwa atau 

objek. Dengan ciri fiksatif ini, media 

memungkinkan suatu rekaman kejadian 

atau objek yang terjadi pada suatu 

rekaman kejadian atau objek yang 

terjadi pada suatu rekaman kejadian 

atau objek yang terjadi pada satu waktu 

tertentu ditransportasikan tanppa 

mengenal waktu. Ciri ini amat penting 

bagi guru karena kejadian-kejadian atau 

objek yang telah direkam atau disimpan 

dengan format media yang ada dapat 

digunakan setiap saat. 

b) Ciri Manipulatif (Manipulative 

Property) 

Transformasi suatu kejadian 

atau objek dimungkinkan karena media 

memiliki ciri manipulatif. Kejadian 

yang memakan waktu berhari-hari dapat 

disajikan kepada siswa dalam waktu 

dua atau tiga menit. Manipulasi 

kejadian atau objek dengan jalan 

mengedit hasil rekaman dapat 

menghemat waktu. 

c) Ciri Distributif (Distributive 

Property) 

Ciri distributif dari media 

memungkinkan suatu objek atau 

kejadian ditransportasikan melalui 

ruang secara bersamaan kejadian 

tersebut disajikan kepada sejumlah 

besar siswa dengan stimulus 

pengalaman yang relatif sama dengan 

kejadian itu. Informasi direkam dalam 

format media apa saja, ia dapat 

direproduksi seberapa kali pun dan siap 

digunakan secara bersamaan di berbagai 
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tempat atau digunakan secara berulang-

ulang di sutau tempat. Konsistensi 

informasi yangtelah direkam akan 

terjamin sama atau hampir sama dengan 

aslinya. 

 

2. Fungsi dan Manfaat Media sebagai 

Alat Pembelajaran 

Fungsi dan manfaat media 

pembelajaran dalam proses belajar 

siswa yang diungkapkan Sudjana dan 

Rivai (dalam Arsyad, 2011: 24-25), 

ada empat yaitu. 

a. Pembelajaran akan lebih menarik 

perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar. 

b. Bahan pembelajaran akan lebih jelas 

maknanya sehingga dapat lebih 

dipahami oleh siswa dan 

memungkinkannya menguasai dan 

mencapai tujuan pembelajaran. 

c. Metode mengajar akan lebih 

bervariasi, tidak semata-mata 

komunikasi verbal melalui penuturan 

kata-kata oleh guru, sehingga siswa 

tidak bosan dan guru tidak kehabisan 

tenaga, apalagi kalau guru mengajar 

pada setiap jam pelajaran. 

d. Siswa dapat lebih banyak melakukan 

kegiatan belajar sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi 

juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan, 

memerankan, dan lain-lain. 

 

3. Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Media pembelajaran memiliki 

banyak jenis. Dari yang paling 

sederhana dan murah hingga canggih 

dan mahal. Secara umum diungkapakan 

oleh Noor (2010: 16-19) bahwa media 

pembelajaran dapat digolongkan 

menjadi tiga jenis, yaitu media visual, 

media audio, dan media audio-visual). 

 

 

4. Media Gambar 

Media gambar merupakan salah 

satu dari media pembelajaran yang 

paling umum dipakai dan merupakan 

bahasa ynag umum dan dapat 

dimengerti dan dinikamti di mana-

mana. Media gambar adalah suatu 

gambar yang berkaitan dengan materi 

pelajaran yagng berfungsi utnuk 

menyampaikan pesan dan guru kepada 

siswa. Media gambar ini dapat 

membantu siswa untuk 

mengungkapakan informasi yang 

terkandung dalam masalah sehingga 

hubungan antar komponen dalam 

naskah tersebut dapat terlihat dengan 

lebih jelas.  
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Kelebihan media gambar adalah: 

a. Sifatnya konkrit, gambar lebih 

realistis menunjukkan pokok 

masalah dibandingkan dengan media 

verbal semata.Gambar dapat 

mengatasi batasan ruang dan waktu. 

b. Media gambar dapat mengatasi 

keterbatasan pengamatan. 

c. Dapat memperjelas suatu masalah, 

dalam bidang apa saja. 

d. Murah harganya, mudah didapatkan 

dan digunakan. 

 

Kelemahan media gambar adalah: 

a. Gambar menekankan presepsi indera 

mata. 

b. Gambar berada yang terlalu 

kompleks kurang efektif utnuk 

kegiatan pembelajaran. 

c. Ukurannya sangat terbatas utnuk 

kelompok besar. 

 

G. Teknik-teknik Pembelajaran 

Keterampilan Menulis 

Untuk tingkat pemula teknik-teknik 

pembelajaran keterampilan menulis 

yang dapat digunakan adalah sebagai 

berikut. 

1. Ulang ucap tulis 

Teknik ucap sangat baik 

digunakan dalam melatih siswa 

mengucapkan atau melafalkan bunyi 

bahasa kata, kelompok kata, kalimat, 

ungkapan, peribahasa, semboyan, kata-

kata mutiara, paragraf, dan puisi yang 

pendek. Setelah diucap, kalimat tersebut 

dituliskan kembali. Pada kelas-kelas 

rendah teknik ini biasa digunakan dalam 

melatih siswa mengucapkan fonem 

kata-kata, dan kaliamt-kalimat pendek 

kemudian melatih menulis kata-kata 

yang didengarkan. 

 

 

2. Lihat tulis 

Teknik lihat-tulis digunakan 

dalam merangsang siswa 

mengekspresikan hasil pengamatannya 

dalam bentuk tulis. Yang diamati dapat 

berbagai hal atau benda, gambar benda, 

atau duplikat benda. Pada kelas-kelas 

rendah benda yang diperlihatkan untuk 

diamati sebaiknya benda-benda yang 

dekat dengan kehidupan siswa sehingga 

mudah untuk menarasikan dalam 

bentuk tulis. 

1. Permainan kartu kata untuk kata 

kunci menyusun kalimat atau paragraph 

2. Wawancara 

3. Reka cerita gambar 

4. Biografi 

5. Manajemen kelas 

6. Permainan kalimat 

7. Permainan alfabet 
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A. Penerapan Media melalui 

Teknik Gambar Tulis Narasi pada 

Pengajaran Bahasa Indonesia untuk 

Penutur Asing (BIPA) 

1. Langkah-langkah Penerapan media 

melalui teknik Gambar Tulis Narasi 

pada Pengajaran Bahasa Indonesia 

untuk Penutur Asing (BIPA): 

a. Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 

b. Guru menyiapkan media gambar 

berupa benda-benda yang biasa 

dijumpai 

c. Siswa mengamati gambar 

d. Siswa membuat kalimat sederhana 

dengan kata kunci dari nama benda 

yang ditampilkan oleh guru 

e. Guru memperbaiki struktur kalimat 

atau pilihan kata siswa jika terjadi 

kesalahan 

f. Siswa diminta merangkai satu 

kalimat narasi berdasarkan nama 

benda yang tampak pada gambar 

yang ditampilkan 

g. Demikian seterusnya sampain 

seluruh gambar yang disajikan guru 

telah selesai dipresentasikan 

h. Evaluasi, meliputi struktur kalimat 

yang tepat, penulisan nama benda 

sesuai dengan media gambar, 

struktur kalimat yang tepat 

 

IV. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1) Pelajar BIPA adalah pelajar asing 

yang memiliki latar belakang bahasa 

dan budaya berbeda dengan budaya 

bahasa yang dipelajarinya. 

Perbedaan bahasa dan budaya 

tersebut memiliki konsekuensi pada 

pemilihan materi bahasa Indonesia 

yang akan diajarkan kepada mereka 

karena pemerolehan bahasa kedua, 

termasuk bahasa Indonesia utnuk 

penutur asing. 

2) Kesulitan yang terdapat bagi penutur 

asing: kandungan makna yang 

terdapat dalam struktur kalimat BI 

masih kurang mereka pahami, 

pemahaman terhadap konsep struktur 

kalimat BI masih samar-samar, dan 

satuan-satuan linguistik yang 

mnejadi unsur pembangun kalimat 

BI belum mereka kuasai. 

3) Model keterampilan menulis 

menggunakan teknik penggunaan 

media gambar tulis narasi. 

4) Media adalah alat atau sarana yang 

digunakan untuk menyampaikan 

pesan dari komunikator kepada 

khalayak. 
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5) Media yang digunakan dalam proses 

pengajaran Bahasa Indonesia 

menggunakan media gambar. 
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