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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Buku adalah jendela dunia. Melalui buku seseorang dipermudah masuk 

menatap dan menjelajah dunia yang sangat luas. Buku ajar dipahami sebagai alat 

pengajaran yang paling banyak digunakan di antara semua alat pengajaran 

lainnya. Buku ajar memberikan ajaran dalam suatu bidang studi. Kedua 

pengertian itu berbeda. Pengertian pertama menekankan fungsinya sebagai alat 

pengajaran. Kedua memfokuskan kepada isinya. Buku ajar adalah buku yang 

digunakan dalam proses kegiatan belajar. 

Buku ajar dikenal pula dengan sebutan buku teks, buku materi, buku paket, 

atau buku panduan belajar lainnya. Menilik isi dan luasnya buku teks sama saja 

dengan buku ajar. Jadi buku ajar yang dimaksudkan identik dengan buku teks, 

buku paket, buku materi atau buku panduan belajar. Mudlofir (2009:152-153) 

menjelaskan bahwa buku ajar merupakan sumber infomasi yang disusun dengan 

struktur dan urutan berdasar bidang tertentu. Pada peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 11 Tahun 2005, menjelaskan bahwa buku teks (buku pelajaran) 

adalah buku acuan wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat materi 

pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti 

dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

kepekaan dan kemampuan estetis, serta potensi fisik dan kesehatan yang disusun 

berdasarkan standar nasional pendidikan. 

Sehubungan dengan buku ajar peneliti ingin meneliti buku ajar BIPA yang 

berjudul BIKOM: BIPA Komunikasi Perkantoran Pemula A adalah buku ajar 

yang diterbitkan oleh PT Mitra Wacana Media, &‟‟Rumah Bahasaku‟‟. Buku 

tersebut adaah karya Tim BIPA Dahsyat yang: Ninik M. Kuntarto dkk.  Buku 

yang bersampul warna biru muda dengan perpaduan tulisan judul disertai batik 

didalam nya. Terdapat 205 halaman, dalam kata pengantar mempunyai awal 

pemanis yang menjelaskan apa itu „‟Rumah Bahasaku‟‟ serta alur yang akan 

mengantarkan pembaca ke halaman-halaman selanjutnya. 
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Gambaran tentang buku ajar di atas dapat diartikan mengenai buku ajar 

merupakan salah satu komponen penting dalam pembelajaran. Bahan ajar 

berperan sebagai acuan memahami materi ajar, pedoman beraktivitas dalam 

proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang 

dibelajarkan kepada pemelajar. Keberadaan bahan ajar akan membantu program 

pembelajaran dapat dilaksanakan secara lebih teratur. Dalam buku Pedoman 

Penulisan Buku Pelajaran (Depdiknas 2005:3) disebutkan bahwa “yang termasuk 

isi pendidikan ialah segala sesuatu yang oleh pendidik langsung diberikan kepada 

peserta didik dan diharapkan untuk dikuasai peserta didik dalam rangka untuk 

mencapai suatu kompetensi tertentu dalam pendidikan”. Sehubungan dengan hal 

tersebut, Bahan ajar adalah salah satu jenis sumber belajar. Tasri dalam 

penelitiannya menjelaskan bahwa bahan ajar segala bentuk konten baik teks, 

audio, foto, video, animasi, dan lain-lain yang dapat digunakan untuk belajar. 

Berdasarkan subjek, bahan ajar dapat dikatogorikan menjadi dua jenis, yakni 

bahan ajar yang sengaja dirancang untuk belajar dan bahan yang tidak dirancang 

namun dapat dimanfaatkan untuk belajar (Tasri, 2011).  

Berdasarkan pemaparan beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa buku 

ajar merupakan buku selalu merupakan buku yang standar. Pengertian standar di 

sini ialah buku, menjadi acuan berkualitas. Untuk digunakan sebagai acuan buku 

pembelajaran dalam bidang tertentu, yang disusun oleh pakar yang ahli dalam 

bidangnya bermaksud tertentu dengan tujuan instruksional, yang dilengkapi 

dengan sarana-sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh pemelajar 

maupun pembelajar. Sehingga buku ajar dapat menjadi pegangan dalam suatu 

pembelajaran di instansi tertentu.  

Buku ajar disusun dengan alur dan logika sesuai dengan rencana 

pembelajaran. Buku ajar disusun sesuai kebutuhan belajar siswa atau mahasiswa. 

Buku ajar disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi tertentu. 

Untuk menyempurnakan pengertian tentang buku ajar yang dimaksudkan dengan 

Kepmen No: 36/D/O/2001, Pasal 5, ayat 9 (a); “Buku ajar adalah buku pegangan 

untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar bidang terkait dan 

memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan”. 
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Kata kuncinya adalah buku ajar disusun sesuai dengan mata pelajaran/mata kuliah 

tertentu, diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan, artinya buku tersebut 

haruslah ber- ISBN. Pentingnya peranan buku ajar tersebut, menjadikan buku ajar 

suatu komponen yang banyak dikembangkan oleh para peneliti-penliti sebelumya. 

Pada Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad 

Saleh. Saleh telah mengembangkan teks materi pembelajaran bahasa. Indonesia 

dalam buku ajar berbasis dalam kurikulum 2013 yang Mengintegrasikan Nilai 

Karakter Bangsa di SMP. 

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, bahan ajar menjadi bagian yang 

sangat penting sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu 

buku ajar juga tersedia dan hendaknya disusun dan disesuaikan dengan kebutuhan 

siswa, guru serta kemampuan atau keterampilan yang ingin dicapai. Sesuai 

dengan pentingnya bahan ajar, buku ajar juga merupakan komponen penting 

dalam proses kegiatan belajar mengajar, selain sebagai pegangan yang akan 

digunakan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa buku ajar menjadi hal 

pokok dan penting dalam kegiatan belajar mengajar. 

Pengembangan BIPA tidak lepas dari pengembangan buku ajarnya. Buku ajar 

tersebut merupakan salah satu komponen dari bahan ajar. Bahan ajar merupakan 

informasi, alat dan teks yang diperlukan guru untuk merencanakan dan menelaah 

implementasi pembelajaran. Bahan ajar juga dapat diartikan sebagai bentuk bahan 

yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar (Majid, 2006:60). Bahan ajar juga sangat dibutuhkan 

pada setiap proses pembelajaran dan setiap jenjang pendidikan.  

Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) tidak dapat 

dipisahkan dengan adanya buku ajar yang memenuhi BSNP. Meskipun sampai 

sekarang di Indonesia belum ditetapkannya Kompetensi Dasar untuk BIPA, para 

pengajar BIPA disetiap lembaga pendidikan dapat mengacu kepada Common 

Europen Framework of Reference (CEFR). Alasan utama mengacu pada CEFR 

adalah CEFR dapat digunakan untuk pembelajaran bahasa asing di masyarakat 

multilingual di kawasan Asia Tenggara, Muliastutik (2017). 
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BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing) merupakan sebuah progam 

dengan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. BIPA menjadi sebuah 

pintu yang membawa pembelajarnya datang dan terpesona dengan Indonesia. 

BIPA juga membawa pegiatnya mengenal berbagai orang dari ras yang berbeda, 

budaya yang berbeda, dan menjadi hadiah untuk melanglang ke negeri-negeri lain 

yang mungkin tidak terbayangkan. BIPA menyihir segala aspek-aspek ataupun 

hal-hal yang semula tidak mungkin menjadi mungkin, yang semula seperti mimpi 

hingga akhir nya menjadi nyata. BIPA sudah dikenal dan tumbuh secara pesat. 

Banyak institusi baik di dalam maupun di luar negeri, yang sudah membuka 

pengajaran BIPA. Bahkan, BIPA telah menjadi sebuah disiplin keilmuan yang 

mulai diminati untuk digeluti, dikaji, dijelajahi lebih dalam   jauh (Kusmiatun, 

2016:1). 

BIPA merupakan pembelajaran-pembelajaran bahasa Indonesia yang 

subjeknya adalah pembelajar asing. BIPA dipandang lebih pada factor 

pembelajarnya. Orang-orang asing, bukan penutur bahasa Indoneisa. Bahasa 

Indonesia merupakan bahasa asing bagi pembelajar, entah sebagai bahasa kedua, 

bahasa ketiga, keempat, atau lainya. Pembelajar BIPA menjadikan orang asing 

(pembelajar) dapat menguasai bahasa Indonesia atau mampu berbahaa Indonesia. 

Visi BIPA adalah pemberdayaan dan pembelajarannya melalui pengajaran yang 

berkelnjutan, berstruktur, dan sistematik dalam pengebangan secara professional 

(Kusmiatun,2016:1). Secara umum, materi ajar disusun sesuai dengan analisis 

kebutuhan pelajar asing.  

Pembelajaran BIPA merupakan progam paling efektif dalam rangka 

menginternasionalkan bahasa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan UU RI 

No. 24 Tahun 2009, tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta lagu 

Kebangsaan. Mengapa dikatakan paling efektif, Sebab pembelajaran merupakan 

tolok ukur keberhasilan seseorang terhadap sesuatu yang ditargetkan atau 

diprogramkan Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran pembelajaran BIPA 

dibutuhkan strategi-strategi pembelajaran yang spesifik danmembumi yang tidak 

ditemui dalam pembelajaran bahasa asing lain. Meskipun dengan terpaksa 

mengadopsi proses pembelajaran bahasa asing di Eropa, Amerika, China, atau 
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lainnya, namun harus menyesuaikan dengan kondisi bahasa dan budaya Indonesia 

(Mussaif, 2017:165). 

Tujuan pembelajaran BIPA dikatakan berhasil jika penutur asing sebagai 

pelaku dalam kegiatan pembelajaran telah mencapai target yaitu mampu 

menggunakan bahasa tersebut dalam komunikasi aktif, serta memahami budaya-

budaya Indonesia. Oleh sebab itu peneliti meneliti sebuah buku ajar BIPA yang 

dipelajarkan untuk proses pembelajaran dalam buku ajar BIKOM: BIPA 

Komunikasi Pemula A. Buku tersebut berjudul BIKOM: BIPA Komunikasi 

Pemula A, yang ditulis oleh Tim BIPA Dahsyat (Ninik M. Kuntartor, Friska 

Melani, Ariani Selviana, Siti Amaliyah, Randi Ramliyana, dan Pertiyani). Buku 

ajar tersebut diterbitkan dan diproduksi oleh PT Mitra Wacana Media, & “Rumah 

Bahasaku”, 2020. Agar tercapai tujuan dalam pembelajaran dengan menggunakan 

buku ajar BIPA tersebut, maka yang ditulis dalam buku ajar BIPA harus 

mencakup seluruh karakteristik komponen pembelajaran dengan nilai kelayakan, 

unsur budaya dan standarisasi yang sudah ditetapkan dalam pembelajaran BIPA 

sehingga dinilai layak untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. 

Salah satu kegiatan belajar mengajar yang digalang oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) adalah BIPA. Pentingnya penggunaan 

buku ajar sebagai bahan ajar pada pelaksanaan program BIPA diwujudkan dengan 

adanya banyak penelitian yang mengkaji tentang hal tersebut. Salah satunya 

adalah penyusunan bahan ajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA) untuk 

pembelajar budaya yang diteliti oleh Moh. Muzakka Mussaif.  Pada penelitian 

tersebut, Mussaif fokus terhadap pembelajaran BIPA, tematik, integratif, dan 

budaya. 

BIPA merupakan program pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia 

(berbicara, menulis, dan mendengarkan) bagi penutur asing untuk memahami 

pembelajaran yang berlangsung. Program tersebut merupakan salah satu fungsi 

dari badan bahasa (Kemdikbud), yaitu menginternasionalkan bahasa Indonesia. 

Pemerintah juga berperan dalam misi tersebut. Pada Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 bab III tentang Bahasa Negara bagian keempat 

mengenai peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa intenasional pasal 
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44 ayat (1), dituliskan bahwa pemerintah meningkatkan fungsi  Bahasa Inonesia 

menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. 

Salah satu cara untuk memperkenalkan budaya Indonesia melalui 

pembelajaran BIPA dapat dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar. Pengajar 

dapat menjadikan budaya Indonesia sebagai materi ajar. Di samping itu, budaya 

Indonesia juga dapat digunakan sebagai pendekatan pembelajaran. Beberapa 

pengajar maupun praktisi BIPA telah melakukankajian terhadap budaya guna 

menopang kebutuhan dalam pembelajaran. Salah satu penelitian yang relevan 

adalah penelitian yang dilakukan terbukti dengan adanya beragam penelitian 

mengenai pemanfaatan budaya dalam pembelajaran BIPA, baik sebagai muatan 

dalam pembelajaran maupun materi pembelajaran yang dilakukan oleh Muliastuti, 

Suyitno, Siroj, Mustakim. Pada penelitian tersebuat, Mustakim dkk menjelaskhan 

bahwa selain dapat membawa bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, 

program BIPA juga dapat dimanfaatkan dalam upaya internasionalisasi budaya-

budaya di Indonesia. Selain itu, salah satu tujuan pembelajar asing belajar bahasa 

Indonesia adalah memelajari kebudayaan. Hal ini selaras dengan karakteristik 

pembelajaran BIPA sebagai pembelajaran bahasa kedua (B2) yang dirancang 

berdasarkan kebutuhan pembelajar (Brown 1980 dan Krashen 1985). 

Budaya adalah semua jenis aktivitas manusia dan hasilnya yang berpola, baik 

yang terinderai maupun yang tidak terinderai (Sadtono, 2002:16). Sejalan dengan 

pendapat tersebut, budaya dapat dikelompokkan ke dalam dua pilahan besar, 

yakni budaya sebagai produk dan budaya sebagai keseluruhan cara hidup 

masyarakat. Sebagai produk, budaya di antaranya berwujud nilai-nilai, 

kepercayaan, norma-norma, simbol-simbol, dan ideologi, sedangkan sebagai cara 

hidup, budaya berupa hubungan antarmanusia dan sikap atau perilaku manusia 

dalam menjalin hubungan dengan sesamanya (Thompson, 1990:1). 

Sehubungan dengan menginternasionalkan bahasa Indonesia dan budaya 

dalam ranah BIPA Unsur budaya dalam pembelajaran BIPA sangatlah penting. 

Hal yang harus disepakati pertama kali. Sebagaimana perjuangan untuk 

menginternasionalkan bahasa Indonesia adalah kesadaran bahwa kita melakukan 

kerja kebudayaan yang besar dan membutuhkan dukungan semua pihak. 
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Sepanjang kita meyakini segala hal yang berkaitan dengan produk budaya kita, 

termasuk bahasa Indonesia, dapat dijadikan bahan puntuk pembelajaran bagi 

penutur asing dan layak dipromosikan untuk meraih pengakuan internasional.  

Kelayakan komponen dalam buku ajar terutama dalam pembelaaran BIPA 

sangatlah perlu diperhatikan. Sebagaimana dalam tujuan pembelajaran BIPA 

adalah membuat pembelajar dapat berbahasa Indonesia secara wajar seperti orang 

Indonesia pada umumunya. Oleh karena itu, dapat diukur dengan pemahaman 

akan budaya Indonesia juga menjadi bagian penting dalam keberhasilan 

pengajaran BIPA. Pemahaman pengajaran dan pembelajar akan kaitan bahasa dan 

budaya sangat membantu dalam pengajaran bahasa asing. Pemahaman antar 

budaya akan menjadi batu loncatan yang memudahkan pengajaran BIPA. 

Sebagaimana diungkapkan Stren (1983:250) bahwa pemahaman budaya adalah 

komponen yang paling penting dalam pengajaran bahasa. Bahasa memiliki peran 

mendasar karena bahasa terjadinya keterlibatan dengan budaya dan lewat 

keterlibatan dengan bahaa dan budaya sebagai sistem penciptaaan makna inilah 

pengajaran yang diinginkan dapat terjadi. 

BIPA, disisi lain merupakan sebuah jalan untuk mengenalkan Indonesia 

secara utuh, baik bahasa, masyarakat, maupun budayanya. Melalui BIPA, 

pembelajar tidak hanya mengenal bahasa Indonesia tetapi juga mengenal dan 

memahami masyarakat Indonesia dan budayanya. Unsur budaya itu sangat banyak 

dan beragam di Indonesia Keberagaman budaya terikstalasi dalam bermacam 

suku bangsa di Indonesia dengan udayanya masing-masing. Tolak ukur dalam 

pembelajaran BIPA pada unsur budayanya menurut Mustakim (2003)  

mengelompokkan materi yang harus disajikan yakni meliputi 1) benda-benda 

budaya, 2) gerak-gerak anggota badan 3) jarak fisik ketika berkounikasi, 4) 

kontak pandang mata dalam berkomunikasi, 5) penyentuhan, 6) adat istiadat yang 

berlaku dalam masyarakat, 7) sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat, 8) 

sistem religi yang daunt masyarakat,  9) mata pencarian, 10) kesenian, 11) 

pemanfaatan waktu, 12) cara berdiri,duduk,dan menghormati oranglain, 13) 

keramah-tamahan, 15) pujian, 16) gotong-royong, 17) sopan-santun dll.  
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Selama ini tingginya minat orang asing untuk belajar bahasa Indonesia tidak 

didampingi dengan bahan ajar yang selaras dengan keinginan penutur asing (Siroj, 

2015: 75). Keterbatasan materi ajar BIPA menjadi masalah krusial yang kerap 

dihadapi pengajar BIPA ketika kegiatan pembelajaran. Pengajar BIPA mengalami 

kesulitan dalam memilih maupun menentukan materi ajar yang tepat untuk 

membantu penutur asing mencapai kompetensi yang dikehendaki. Dengan 

demikian, diperlukan bahan ajar BIPA sebagai penyeimbang besarnya minat 

penutur asing dalam belajar bahasa Indonesia. Tidak hanya itu, bahan ajar BIPA 

yang sesuai dengan tujuan penyelenggara BIPA akan sangat besar manfaatnya 

bagi program BIPA. Bahan ajar yang tepat dan menarik berpengaruh pada 

keberhasilan penutur asing dalam mencapai tujuan belajar (Prasetiyo, 2015: 5). 

Fenomena tersebut mampu menjadi gambaran betapa pentingnya 

meningkatkan jumlah dan mutu buku ajar BIPA. Di lain sisi, penutur asing dapat 

lebih efektif dalam mempelajari bahasa Indonesia jika materi ajar yang diberikan 

disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa asing. Untuk itu, Sumber belajar 

hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan penutur asing. Selain kebutuhan pada 

aspek empat keterampilan berbahasa. Penggunaan bahan ajar yang minim dapat 

berpengaruh pada proses pembelajaran bahasa. Semakin banyak modul yang 

digunakan, maka semakin baik pula proses penerimaan bahasa kedua bagi penutur 

asing. Sebaliknya, apabila sumber belajar terbatas, maka kebutuhan bahasa bagi 

penutur asing masih belum tercukupi dengan baik. Keterbatasan tersebut menjadi 

masalah serius yang kerap dihadapi pembelajar BIPA dalam kegiatan 

pembelajaran. Untuk itu buku ajar yang digunakan harus memenuhi layak isi 

materi serta terdapat unsur budaya nya.  Pembelajar BIPA mengalami kesulitan 

dalam memilih maupun menentukan materi pembelajaran yang tepat untuk 

membantu penutur asing mencapai kompetensi yang dikehendaki. Selain itu, 

bahan ajar BIPA yang sesuai dengan tujuan program BIPA memiliki manfaat 

yang cukup besar bagi program BIPA itu sendiri. 

Kajian penelitian terdahulu penelitian tentang BIPA yang membahas bahan 

ajar dan unsur budaya pada BIPA pernah dilakukan oleh Prasetiyo (2015) dalam 

skripsi berjudul Pengembangan Bahan Ajar BIPA Bermuatan Budaya Jawa bagi 
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Penutur Asing Tingkat Pemula. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh 

(Prasetiyo, 2015) menunjukkan bahwa hasil analisis kebutuhan menurut penutur 

asing dan pengajar BIPA karakteristik bahan ajar BIPA yang bermuatan budaya 

Jawa bagi penutur asing tingkat pemula, ragam bahasa mudah dipahami penutur 

asing tingkat pemula, memotivasi, serta memiliki teknik latihan empat 

keterampilan berbahasa, terdapat latihan kebahasaan di setiap babnya. 

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian milik Prasetyo 

(2015) adalah dalam hal membahas bahan ajar BIPA dan unsur budaya pada 

BIPA. Bahan ajar yang diteliti adalah untuk tingkat dasar atau pemula. Akan 

tetapi, penelitian tersebut memiliki berbedaan yakni pada bahan ajar yang diteliti. 

Penelitian yang akan dilakukan difokuskan pada bahan ajar BIPA yang berjudul 

BIKOM: BIPA Komunikasi Perkantoran Pemula A yang diterbitkan oleh PT 

Mitra Wacana Media, &‟‟Rumah Bahasaku‟‟.  

Penelitian mengenai muatan budaya dalam pembelajaran BIPA, dilakukan 

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

Budaya Indonesia dalam Buku Teks BIPA Living Indonesian”. Hasil dari 

penelitian Nurqolila  yaitu menunjukkan beberapa hal   unsur-unsur budaya dalam 

buku teks BIPA Living Indonesia (BLTI) meliputi (1) materi tentang sistem religi 

dan upacara keagamaan (BLTI), (2) materi tentang sistem dan organisasi 

kemasyarakatan (BLTI), (3) materi tentang system pengetahuan (BLTI), (4) 

materi tentang perilaku sosial berbahasa (BLTI), (5) materi tentang 

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

materi tentang sistem teknologi dan peralatan hidup (BLTI). 

Relevansi penelitian Nurqolilah dengan penelitian yang  peneliti lakukan 

adalah objek yang digunakan, yakni sama-sama meneliti bahan ajar BIPA yang 

berkaitan dengan nilai-nilai budaya dan sama-sama menggunakan pendekatan 

kualitatif untuk menganilis. Sementara itu perbedaan terletak pada bahan ajar 

yang dianalisis penelitian yang dilakukan oleh Nurqolila (2010) menganlisis buku 

teks BIPA karangan Widodo Hs, Gatut Susanto, dan Teresa Woods-Hunt yang 

berjudul "Living Indonesian: Textbook BIPA for Beginning Level Intensive 

Indonesian Language Course". Sementara penelitian ini menganlisis bahan ajar 
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BIKOM: BIPA Komunikasi Perkantoran Pemula A yang diterbitkan oleh PT 

Mitra Wacana Media, &‟‟Rumah Bahasaku‟‟.  

Penelitian Analisis kelayakan isi bahan ajar BIPA yang dilakukan oleh 

Kurniasih (2019), dalam skripsi nya yang berjudul Analisis Bahan Ajar Bahasa 

Indonesia Bagi Penutur Asing (Bipa) “Sahabatku Indonesia” Tingkat Dasar dan 

Penerapannya di IAIN Surakarta. Penelitian yang dilakukan Kurniasih 

menghasilkan penelitian anlisis kelayakan isi buku teks yang akan diterapkan 

dalam proses pembelajaran di IAIN Surakarta. Hasil dari penelitian menunjukkan 

bahwa berdasarkan analisis komponen bahan ajar BIPA Sahabatku Indonesia 

untuk tingkat dasar A1 dan A2 secara umum materi yang disajikan telah sesuai 

dengan tujuan utama pengajaran bahasa. Akan tetapi, dari beberapa kesulitan yang 

disampaikan oleh mahasiswa asing terkait kesulitan memahami isi buku, maka 

diperlukan buku matrikulasi pra-pengajaran yang sesuai dengan korpus data 

bahasa. 

 Penyusunan buku pra-pengajaran korpus sangat membantu dalam 

mengerjakan mikrostuktur kamus yang meliputi lema/sublema, kelas kata, 

definisi, dan penulisan contoh pemakaian. Pada proses pembelajaran BIPA di 

IAIN Surakarta bahan ajar utama yang digunakan adalah Sahabatku Indonesia 

untuk tingkat dasar A1 dan A2 di masing-masing kelas. Proses pembelajar 

menggunakan bahan ajar tersebut berjalan dengan baik dan terstruktur sesuai isi 

buku. Akan tetapi, tetap dibutuhkan buku ajar yang lebih tepat digunakan di 

PTKIN agar tujuan pembelajaran dapat berjalan dengan optimal. Diperlukan SKL 

BIPA khusus untuk PTKIN agar hasil pembelajaran sesuai dengan tujuan yang 

tepat dan memiliki pegangan yang jelas, khususnya pada ranah Islamic Studies 

Secara konseptual penelitian Kurniasih memberikan sumbangan pemikiran 

yang cukup besar terhadap penelitian yang dilakukan peneliti.  Sebagai mana 

dikaji dalam penelitian tersebut adanya komponen yang harus diperhatikan dalam 

bahan ajar yang akan menjadi tolok ukur dalam pembelajaran, yang dapat 

dijadikan refrensi. Persamaan dalam penetian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dan mengalisis bahan ajar. Sementara itu perbedaan yang ada pada 

penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah objek yang dianalisis berbeda 



 

11 

 

penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih Analisis Bahan Ajar Bahasa Indonesia 

Bagi Penutur Asing (BIPA) “Sahabatku Indonesia” Tingkat Dasar dan 

Penerapannya di IAIN Surakarta. Sementara peneliti ini menganlisis bahan ajar 

BIKOM: BIPA Komunikasi Perkantoran Pemula A yang diterbitkan oleh PT 

Mitra Wacana Media, &‟‟Rumah Bahasaku‟‟. 

Berdasarkan hasil tiga penelitian di atas Analisis tentang bahan ajar BIPA 

memang sudah banyak dilakukan oleh penelitian-penelitian lain. Namun dalam 

penelitian kali ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

menganalisis buku ajar BIKOM: BIPA Komunikasi Perkantoran A, mempunyai 

alasan ketika peneliti membaca buku tersebut tertarik dengan buku ajar yang 

diharapkan dapat memberikan hasil terkait layak dan tidak nya buku ajar BIPA 

BIKOM: BIPA Komunikasi Pemula A yang telah beredar di masyarakat. Selain 

itu, dari penelitian ini informasi yang disajikan dapat dijadikan referensi bagi 

pembelajar yang sedang menggeluti tentang BIPA, dalam memilih dan menilai 

buku ajar yang baik dan tepat untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, peneliti merumuskan beberapa permasalahan 

berkaitan analisis kelayakan dan unsur budaya pada buku ajar BIKOM: BIPA 

Komunikasi Pemula A. 

1) Bagaimana kelayakan isi pada buku ajar BIKOM: BIPA Komunikasi 

Perkantoran Pemula A? 

2) Bagaimana unsur budaya pada buku ajar BIKOM: BIPA Komunikasi 

Perkantoran Pemula A? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan: 

1) Menganalisis kelayakan isi buku ajar BIKOM: BIPA Komunikasi 

Perkantoran Pemula A.  

2) Menganalisis unsur budaya pada buku ajar BIKOM: BIPA Komunikasi 

Perkantoran Pemula A. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian mencakup manfaat teoretis dan manfaat praktis. 

1) Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah dapat memberikan pengetauhan 

tentang kelayakan dan unsur budaya dalam bidang pendidikan yang 

mencakup bahan ajar dan pembelajaran BIPA. Penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan, bahan ajar, pembelajaran, 

dan penelitian tentang BIPA. Serta dapat gambaran terkait pengembangan 

bahasa Indonesia di kancah internasional. Selain itu, penelitian ini diharapkan 

mampu menambah pengetauhan baru tentang bahasa Indonesia.  

2) Manfaat praktis dari penelitian ini sebagai berikut. 

a. Bagi Pengajar BIPA 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan instrumental input berupa 

materi ajar dalam mengajarkan BIPA. Pengajar juga dapat menjadikan 

penelitian ini sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas dalam 

mengajarkan bahasa Indonesia dikancah nasional dan internasional.  

b. Bagi Pemelajar BIPA 

Diharapkan bagi peserta didik (penutur asing) mampu berkomunikasi 

dengan baik. Dapat menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan 

benar. 

c. Bagi Lembaga BIPA 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu berupa pengetahuan 

tentang bahan ajardan kelayakan serta unsur budaya yang diterapkan di 

lembaga BIPA. Selain itu, bagi lembaga BIPA penelitian ini menjadi 

gambaran dalam pembuatan bahan ajar BIPA untuk meningkatkan 

kualitas dalam mengajarkan bahasa Indonesia. 


