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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara keempat terpadat di dunia dan hal ini sedikit 

banyak memengaruhi posisi Indonesia di mata dunia. Indonesia menjadi negara 

yang pantas dipertimbangkan, antara lain dalam bidang ekonomi dan budaya. 

Peningkatan dan stabilitas ekonomi Indonesia menarik investor asing untuk 

berusaha di Indonesia dan keindahan panorama Indonesia menarik wisatawan 

asing untuk mengenal lebih lanjut Indonesia. Melihat semakin pentingnya dan 

menariknya posisi Indonesia ini berimbas pada meningkatnya ketertarikan penutur 

asing untuk mempelajari bahasa Indonesia dan menyebabkan terjadinya 

peningkatan jumlah peminat pembelajar bahasa Indonesia untuk penutur asing. 

Akibat peningkatan tersebut, badan penyelenggara pelatihan keBIPAan, baik di 

Indonesia maupun di beberapa negara lain semakin marak. Di dalam bukunya, 

Muliastuti (2017, 3) mengutip Wahya yang menyatakan bahwa terdapat sekitar 

219 lembaga penyelenggara di 74 negara, baik di dalam maupun di luar negeri, 

dan kebanyakan dari lembaga-lembaga tersebut menyusun bahan ajarnya sendiri 

sesuai dengan kebutuhan atau tujuan pemelajarnya mempelajari BIPA.  

Lembaga bahasa XYZ yang menjadi lokasi penelitian ini terletak di 

bilangan Semanggi, Jakarta Selatan dan lembaga tersebut telah menjalankan 

pembelajaran bahasa selama kurang-lebih 40 tahun. Selain BIPA, lembaga ini 

juga menyelenggarakan pembelajaran bahasa asing lainnya. Lokasi strategis 

lembaga tersebut merupakan salah satu daya tarik bagi pemelajar asing untuk 

mengikuti pembelajaran bahasa di tempat tersebut.  
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Selama proses pembelajaran di lembaga XYZ, melalui pengamatan dan saat 

asesmen kebutuhan pemelajar, saya menemukan bahwa beberapa alasan pemelajar 

mengikuti pembelajaran BIPA adalah  

1) untuk mengisi waktu luang. Jawaban ini diberikan kebanyakan oleh para ibu 

rumah tangga yang menyertai suaminya pindah ke Indonesia. 

2) untuk membantu dengan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Ada 

beberapa pemelajar yang dikirim oleh perusahaan untuk mempelajari 

Indonesia. Ada yang pekerjaannya memang berhubungan langsung dengan 

masyarakat Indonesia. Ada yang hanya ingin mengetahui apa yang diucapkan 

oleh rekan-rekan di lingkungan kerjanya.  

3) untuk berkomunikasi dengan baik dan benar. Ada beberapa pemelajar yang 

telah tinggal dalam waktu yang cukup lama dan belum pernah mengikuti kelas 

bahasa Indonesai secara formal. 

4) untuk berkomunikasi dengan asisten rumah tangga atau dengan sopirnya.  

5) untuk mempersiapkan diri sebelum mencari pekerjaan atau meneruskan 

pendidikan di Indonesia. 

Informasi yang saya temukan tersebut masih sejalan dengan yang 

dinyatakan oleh para ahli. Muliastuti (2017, 23) menyebutkan tujuan pemelajar 

mempelajari bahasa Indonesia adalah untuk berkomunikasi secara lisan atau lewat 

tulisan. Suyitno et al (2017, 55) menyatakan bahwa beberapa alasan pemelajar 

membutuhkan keterampilan berbahasa Indonesia karena mereka (a) mengambil 

jurusan bahasa Indonesia di universitas asal mereka, (b) akan melakukan penlitian 

di Indonesia, (c) akan bekerja di Indonesia, atau (d) akan tinggal di Indonesia 

dalam waktu yang cukup panjang.  
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Soewandi (sebagaimana dikutip oleh Suyitno 2007, 63) juga menyatakan 

bahwa, secara umum, tujuan pembelajaran BIPA yang utama adalah untuk 

berkomunikasi (secara lisan) dengan penutur bahasa Indonesia asli, dan secara 

khusus adalah untuk mempelajari lebih dalam segala aspek kebudayaan Indonesia.  

Muliastuti (2017, 23-24) mengutip Hymes dalam Suyitno yang 

menyebutkan adanya empat poin penting dalam pembelajaran BIPA yang 

berkaitan dengan karakteristik pemelajar. Dua poin yang menjadi perhatian saya 

adalah poin tentang penggunaan bahasa pengantar bahasa Inggris yang menurut 

Hymes tidak selalu tepat karena B1 pemelajar tidak selalu bahasa Inggris. 

Walaupun demikian, beberapa lembaga BIPA masih menggunakan bahasa Inggris 

sebagai bahasa pengantar. Lembaga XYZ termasuk di antaranya.  

Penggunaan bahasa Inggris ini sedikit dilematis jika diterapkan dalam 

kelas yang para pemelajarnya tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa 

ibunya, misalnya saja, para pemelajar yang mengikuti program BIPA 1 intensif 

bulan Februari – Mei 2018. Para pemelajar yang mengikuti program tersebut tidak 

ada yang berasal dari negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa 

ibu (B1). Sebagai gambaran, terdapat 10 pemelajar di dalam kelas BIPA 1 

tersebut dan mereka berasal dari Korea, Jepang, Rusia, dan Timor Leste.  

Poin selanjutnya adalah tentang penyesuaian materi. Jika bercermin pada 

kondisi lapangan di lembaga XYZ, sejak tingkat dasar para pemelajar langsung 

berhadapan dengan kondisi sesungguhnya begitu mereka menjejakkan kaki keluar 

dari lingkungan lembaga. Mereka terpapar dan mengamati banyak hal yang terjadi 

yang tidak selalu ada penjelasannya di dalam buku ajar. Oleh karena itu, 

munculnya pertanyaan-pertanyaan tentang berbagai topik yang tidak selalu terkait 
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dengan tata bahasa atau kosakata baku, misalnya saja topik tentang perilaku 

sosial, budaya dan kebiasaan, isu agama, serta pergolakan politik.  

Pemelajar dewasa di lembaga XYZ sangat tertarik dengan topik-topik 

tersebut dan tidak puas jika harus menunggu sampai mereka naik ke tingkat 

selanjutnya. Pun tidak semua pemelajar melanjutkan ke tingkat madya. Dengan 

demikian, selain teori bahasa Indonesia, pengajar BIPA pada setiap tingkatan 

diharapkan memiliki pemahaman tentang kondisi lapangan atau topik terkini yang 

kira-kira akan bersentuhan dengan kehidupan atau keseharian pemelajar.  

Selain poin-poin penting tersebut, dalam bukunya, Muliastuti  (2017, 18) 

menjabarkan dua aspek yang harus diperhatikan dalam pembelajaran BIPA, yaitu 

aspek instruksional dan aspek kondisional. Dari kedua aspek tersebut, aspek 

kondisional adalah yang menjadi pertimbangan pelaksanaan Pembelajaran Bahasa 

Berbasis Proyek (PBBP) ini, yaitu pengupayaan pelatihan mandiri dalam rangka 

pengupayaan kewacaaan pembelajaran dalam situasi kebahasaan yang 

sesungguhnya. Dengan demikain, agar dapat membantu pemelajar BIPA tingkat 

dasar berkomunikasi dalam situasi kebahasaan yang sesungguhnya, lembaga 

bahasa XYZ butuh menerapkan suatu model yang mendorong pemelajar aktif 

memproduksi bahasa Indonesia. 

Pembelajaran Bahasa Berbasis Proyek (PBBP) diujicobakan kepada 

sembilan orang pemelajar dari program BIPA yang dilaksanakan pada bulan 

Februari hingga Mei 2018 dan hasil yang ditemukan pada setiap individu berbeda-

beda. Wawancara lanjutan dilakukan pada bulan Agustus dan September 2018 

untuk mencari tahu pendapat lebih mendalam para pemelajar mengenai 

pelaksanaan PBBP untuk tingkatan mereka. 
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1.2.  Identifikasi Masalah 

Permasalahan yang ditemukan dari subyek penelitian pemelajar BIPA 

tingkat dasar bulan Februari – Mei 2018 di lembaga XYZ, yaitu  

1) teman atau kenalan pemelajar hanya mau berbicara dalam bahasa Inggris atau 

mencampur bahasa. 

2) tidak ada konsentrasi bahasa Indonesia di universitas tempat lembaga bahasa 

XYZ berada. 

3) tidak ada pengondisian dari pihak universitas yang menaungi lembaga XYZ 

untuk memudahkan pemelajar BIPA tingkat dasar. 

4) pemelajar BIPA tingkat dasar harus dapat langsung mengerti konteks, konsep 

budaya, dan ragam bahasa serta menggunakan kosakata baru dalam situasi 

yang sesungguhnya. 

5) pemelajar BIPA tingkat dasar hanya dapat mengerti dan berkomunikasi 

dalam bahasa Indonesia dengan pengajarnya. 

6) perkembangan keterampilan berbahasa tiap pemelajar berbeda-beda.  

7) perlu adanya model pembelajaran yang mendorong kemampuan produksi 

aktif pemelajar BIPA tingkat dasar. 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan identifkasi berbagai masalah dalam kelas tersebut, penelitian 

ini akan mengamati dan menganalisis penerapan Pembelajaran Bahasa Berbasis 

Proyek (PBBP) pada pemelajar BIPA tingkat dasar yang mengikuti uji coba. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan permasalahan dalam 

penelitian ini secara rinci adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana Pembelajaran Bahasa Berbasis Proyek (PBBP) bagi pemelajar 

BIPA tingkat dasar di lembaga bahasa XYZ dilaksanakan?  

2) Bagaimana Pembelajaran Bahasa Berbasis Proyek (PBBP) dapat membantu 

keterampilan produktif pemelajar BIPA tingkat dasar di lembaga bahasa 

XYZ? 

3) Mengapa Pembelajaran Bahasa Berbasis Proyek (PBBP) dapat membantu 

keterampilan produktif pemelajar BIPA tingkat dasar di lembaga bahasa 

XYZ? 

4) Mengapa Pembelajaran Bahasa Berbasis Proyek (PBBP) sesuai untuk 

pemelajar BIPA tingkat dasar di lembaga bahasa XYZ?  

5) Apa saja kesulitan-kesulitan yang ditemui saat melaksanakan Pembelajaran 

Bahasa Berbasis Proyek (PBBP) pada pemelajar BIPA tingkat dasar di 

lembaga bahasa XYZ? 

 

1.5.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana model 

Pembelajaran Bahasa Berbasis Proyek (PBBP) mampu membantu kemampuan 

produksi aktif berbahasa pembelajar asing tingkat BIPA 1 intensif. Tujuan 

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui cara dilaksanakannya PBBP pada pemelajar BIPA tingkat 

dasar di lembaga bahasa XYZ. 
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2) Untuk mengetahui cara PBBP dapat membantu keterampilan produktif 

pemelajar BIPA tingkat dasar di lembaga bahasa XYZ. 

3) Untuk mengetahui penyebab PBBP dapat membantu keterampilan produktif 

pemelajar BIPA tingkat dasar di lembaga bahasa XYZ. 

4) Untuk mengetahui penyebab PBBP sesuai bagi pemelajar BIPA tingkat dasar 

di lembaga XYZ. 

5) Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi saat menerapkan PBBP 

pada pemelajar BIPA tingkat dasar di lembaga XYZ. 

 

1.6.  Manfaat Hasil Penelitian  

1.6.1 Manfaat Praktis 

Bagi pemelajar, dengan melakukan proyek, pemelajar akan lebih 

termotivasi, berani dan percaya diri untuk mempraktikkan pengetahuan yang 

dipelajarinya di dalam kelas ke dunia nyata. Dengan demikian, keterampilan 

berbahasa pemelajar akan lebih mengalami peningkatan. Selain itu, dengan 

melakukan proyek, pemelajar akan belajar untuk berkolaborasi dengan teman-

temannya dan mencari pemecahan masalah. Ini berarti kemandirian, kolaborasi, 

kerjasama, logical thinking dan creative thinking pemelajar akan terpacu pula. 

Bagi pengajar, hasil penelitian dapat memperkaya khasanah dalam 

pendekatan pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bagi 

Penutur Asing. Melalui penelitian ini, para pengajar dapat melihat adanya variasi 

pendekatan pengajaran yang teruji yang dapat pengajar terapkan dalam 

pembelajarannya.  

Bagi lembaga, penelitian ini dapat menjadi masukan untuk pendekatan 

atau variasi kegiatan yang dapat meningkatkan keterampilan berbahasa pemelajar. 



8 

 

Meningkatnya motivasi pemelajar dan mutu pembelajaran secara tidak langsung 

akan meningkatkan mutu Lembaga.  

1.6.2 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat (a) memberikan 

sumbangan pemikiran bagi ragam model pembelajaran bahasa Indonesia sebagai 

bahasa asing, (b) memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu Bahasa Indonesia 

bagi Penutur Asing (BIPA), (c) sebagai referensi bagi penelitian-penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan inovasi dan model pembelajaran bahasa 

Indonesia sebagai bahasa asing serta sebagai bahan kajian lebih lanjut.  

 

1.7.  Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini ada beberapa definisi yang sering digunakan dan 

kemiripannya dapat menimbulkan kerancuan, yaitu  

1. Pengajar: orang yang mengajar (seperti guru, pelatih) 

2. Pemelajar: orang yang mempelajari; murid; siswa 

3. Pembelajaran: proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup 

belajar 

Ketiga definisi di atas merujuk pada definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia 

V yang dimutakhirkan pada bulan April 2018 (https://kbbi.kemdikbud.go.id/) 

1.8.  Sistematika Penulisan  

Susunan laporan penelitian ini terdiri atas lima bab dengan sistematika 

sebagai berikut: 

Bab I berisi latar belakang dilakukannya pembelajaran bahasa berbasis 

proyek di lembaga XYZ yang selama ini cenderung menggunakan metode 

konvensional (ceramah). Selanjutnya, permasalahan yang ditemukan oleh para 
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pemelajar dijabarkan dan dibatasi pada fokus yang akan diteliti. Tujuan dan 

manfaat dilaksanakannya penelitian ini juga dijelaskan dalam bab ini. 

Bab II menjabarkan landasan teori yang dijadikan acuan dalam penelitian 

PBBP ini. Kemudian, dilanjutkan dengan penggambaran analisis kondisi ‗situs‘ 

yang dijadikan penelitian. Dari penjabaran teori tersebut, disusunlah kerangka 

berpikir sebagai panduan penelitian ini. 

Bab III berisi tentang metodologi penelitian beserta penjabarannya. Studi 

kasus digunakan dalam penelitian ini untuk meneliti suatu kasus tunggal holistik. 

Hal-hal penting sepeti tempat, waktu, subyek, serta latar penelitian juga 

dijelaskan. Suatu studi kasus membutuhkan multisumber dalam pengumpulan 

datanya. Oleh karena itu, prosedur, teknik, dan instrumen juga turut serta 

dijabarkan dalam bab ini, antara lain mengenai pengamatan langsung, observasi 

partisipan, dan wawancara pemelajar.  

Bab IV berisi paparan data dan temuan-temuan penelitian. Penjelasan 

mengenai lembaga XYZ, profil para pemelajar yang menjadi informan dalam 

penelitian ini, serta pelaksanan PBBP untuk para pemelajar BIPA tingkat dasar 

dasar dijabarkan dalam bab ini. Demikian pula, analisis wawancara para informan 

mengenai kondisi pembelajaran sebelum dan sesudah PBBP.  

 Bab V berisi tentang kesimpulan yang didapatkan dari hasil pelaksanaan 

PBBP di lembaga XYZ serta saran perbaikan bagi penerapan PBBP mendatang di 

lembaga XYZ.  




