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Abstract 

Research related to classroom management in learning BIPA needs to be done. This research was conducted in 

BIPA Program held in Indonesia. The data examined in this study is qualitative data. The data used in this study 

are documents and informants. Sampling technique used is purposive sampling. Purposive sampling is considered 

better able to get the full data in the face of diverse realities. Data collected by reviewing documents or records 

using content analysis techniques. This technique is used to determine the shape of classroom management at 

BIPA Program. Another technique used is the technique of interviews with several students and teachers, the 

students of foreign language speakers, to obtain data on the factors that affect the management class at BIPA 

Program. In addition, interviews were also conducted with the teacher to ask for the development of teaching 

materials in BIPA Program. The most common way used to improve the validity in qualitative research is 

triangulation techniques. In this study used triangulation theory, the method of triangulation, and reviewing the 

informant. The results showed that by using a multicultural classroom management can improve the process and 

results of student learning BIPA. Students become more enthusiastic and active in response to the material in class 

for each student understand the various cultures in the classroom. 
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PENDAHULUAN 

Manajemen kelas merupakan salah satu aspek penting bagi guru untuk berhasil dalam 

melaksanakan  proses pembelajaran. Manajemen  kelas merupakan suatu usaha yang 

memungkinkan proses pembelajaran berjalan efektif dan berhasil (Skiba et al, 2016). 

Manajemen kelas dilakukan sebagai usaha untuk memaksimalkan dan menyukseskan proses 

pembelajaran sehingga tujuan akhir pembelajaran tercapai. Dalam mencapai tujuan tersebut, 

guru mempunyai cara untuk mengkodisikan kelas agar kondusif, ideal, dan efektif. Banyak 

terdapat pendekatan yang dapat digunakan oleh kelas, antara lain: (a) pendekatan kekuasaan, 

(b) pendekatan ancaman, (c) pendekatan kebebasan, (d) pendekatan resep, (e) pendekatan 

pengajaran, (f) pendekatan peruba han tingkah laku, (g) pendekatan sosio emosional, (h) 

pendekatan kerja kelompok,  dan  (i)  pendekatan  elektis atau pluralistis (Rusydie, 2011:48). 

Pendekatan-pendekatan tersebut digunakan oleh guru dengan menyesuaikan kondisi peserta 

didik di kelas. 

 

Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) memerlukan pengelolaan kelas yang 

berbeda dari kelas pada umumnya. Kelas Program BIPA merupakankelasmultikultural 

yangpesertadidiknyaberasaldariberbagainegara danbudayayang berbeda.Istilahmultikultural 

sangatmelekatpadapesertadidik asingkarena merekaberadapadasatutempatyangsama namun 

tidakmemiliki kesamaandalam latarbelakang, bahasa,kebiasaan,agama,danlain sebagainya. 

Haltersebutmenjaditantangantersendiribagiguru untukmengkondisikankelasmultikultural. Oleh 
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sebab itu banyak hal yang dilakukan oleh seorang guru dalam mengelola kelas program 

BIPA. Dalam mengelola kelas BIPA kadang-kadang dibutuhkan strategi dan model 

pembelajaran yang inovatif dengan mengintegrasikan budaya sebagai contohnya (Saddhono, 

2015/IJLL).  

 

Pada kelas program BIPA, gurumemilikipendekatan tersendiriyang digunakanuntuk 

mengkondisikanpesertadidik multikultural.Perbedaanlatarbelakangbudayadan 

asalmenyebabkan terdapat hal-hal tertentuyang harusdimengertigurudalampraktikmengajar.Hal 

tersebutjugaberkaitan dengankedisiplinanyang dimilikiolehpesertadidik.GuruBIPA,dalamkasus 

ini,tentumemiliki teknik-teknik khususdalam menegakkankedisiplinandalam kelas.Karena 

bagaimanapun, pesertadidikasingtentumemiliki pemahaman yang berbedamengenaimaknaatau 

bagaimanabersikapdisiplindidalamkelas. 

 

Perbedaan pemahaman yang dibawaoleh masing-masing  peserta didik  multikultural 

dipengaruhiolehbudayadan latarbelakangyang beranekaragam. Perbedaantersebut 

apabiladisatukan tentu bukanlah sesuatu yang bijak, namun peserta didik harus mampu 

menyesuaikan diri untuk dapat bertahan di lingkungan yang baru. Hal tersebut direfleks ikan 

deng a n kemampuan untuk  menjunjung atau menganut budaya lingkungan yang baru, 

meskipun tidak seluruhnya dapat dipahami. Peserta didik multikultural di kelas BIPA belajar 

mengenai budaya Indonesia dan budaya lokal. Guru memiliki cara tersendiri untuk 

menyampaikannya agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara peserta didik dan semua orang 

yang berinteraksi bersamanya. Permasalahan tentu terjadi pada lingkungan peserta didik 

multikultural. Hal tersebut diakibatkan oleh perbedaan latar belakang budaya, yang jika 

dibiarkan dapat mengganggu kondisi yang telah tercipta secara kondusif. Pada akhirnya guru 

memer lu ka n   s u a t u   t eknik   k hu s u s   u nt u k menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Guru dituntut untuk cepat tanggap dan solutif dalam menghadapi permasalahan yang ada. 

 

METODE 

Kajian ini dilakukan pada Program BIPA di Indonesia. Data didapatkan dari observasi, 

wawancara, dan dokumen. Teknik yang digunakan adalah purposive sampling jadi pemilihan 

data disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian 

content analysis dan penelitian kualitatif. Analisis isi dilakukan untuk mengkaji materi ajar 

BIPA berbasis budaya Indonesia dengan pendekatan scientific. Penelitian kualitatif dilakukan 

untuk mendeskripsikan dan menjelaskan persepsi dari mahasiswa, dosen, dan pihak 

penyelenggara BIPA. Dalam memperdalam kajian dilakukan dengan Focus Group Discussion 

(FGD) untuk  mengembangkan prototipe model. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

meliputi wawancara mendalam, pengamatan (observasi), dan angket. Teknik analisis 

menggunakan model interaktif dengan tahapan (1) pengumpulan data (2) reduksi data; (3) 

penyajian data; dan (4) penarikan simpulan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen kelas yang dilakukan oleh guru Program 

BIPA di Indonesia memperhatikan latar belakang peserta didik Program BIPA yaitu kondisi 
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peserta didik dengan melihat latar belakang pendidikan, asal negara, budaya, bahasa yang 

digunakan, kebiasaan, dan lain sebagainya. Identifikasi awal ini sangat penting dalam 

manajemen kelas selanjutnya oleh karena dengan mengetahui berbagai hal tentang kondisi 

peserta didik maka guru semakin mudah dalam mengelola kelas sehingga menjadi baik dan 

efektif. 

 

Program BIPA yang ada di Indonesia pada umumnya diajar dengan model team teaching. 

Model ini dilakukan agar pembelajaran lebih fokus dan sesuai dengan harapan dan tujuan 

pembelajaran. Selain pengajar di kelas, dalam Program BIPA juga ada model tutor yang di 

selenggarakan pada umumnya di luar kelas. Pembagian guru di tiap kelas pada umumnya 

mengacu pada empat ketampilan yang diajarkan yaitu menyimak, berbicara, membaca dan 

menulis. Setiap pengajar pada umumnya akan meengindentifikasi permasalahan yang 

dihadapi oleh mahasiswa pada keterampilan yang diajarkan. Indentifikasi masalah tersebut 

kemudian dianalisis sehingga akan mendapatkan solusi yang pada akhirnya masalah yang 

dihadapi peserta didik dalam belajar keterampilan berbahasa dapat teratasi. Sebagai contoh 

adalah pembelajaran menulis yang dilajukan di Program BIPA Universitas Sebelas Maret 

Surakarta  (Saddhono, 2016/Ponte). 

 

Hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola kelas program BIPA adalah peraturan proses 

belajar mengajar di kelas. Peraturan ini bisa tertulis dan tidak tertulis. Pada awal 

pembelajaran BIPA dibuat kontrak perkuliahan yang berisi tentang jadwal materi 

pembelajaran yang akan dilaksanakan berikut tugas dan ujian bagi peserta didik. Peraturan 

yang dibuat tersebut disepakati oleh guru dan peserta didik dan berlaku selama pembelajaran 

tersebut. Peraturan yang ada tersebut harus dilaksanakan oleh guru dan peserta didik dengan 

baik. Apabila guru atau peserta didik melanggar maka akan dikenai sanksi. 

 

Ada sebuah peraturan yang unik ke kelas Program BIPA, baik di Surakarta maupun 

Yogyakarta yaitu berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam pembelajaran BIPA di kelas. 

Pada kelas program BIPA, guru dan peserta didik dilarang menggunakan bahasa selain 

bahasa Indonesia. Jadi, setiap guru dan peserta didik wajib menggunakan bahasa Indonesia 

dalam seluruh proses belajar mengajar di Program BIPA. Tujuan aturan tersebut untuk 

mendukung proses pembelajaran bahasa Indonesia. Apabila setiap hari bahasa Indonesia 

digunakan maka akan semakin cepat dikuasai bahasa Indonesia tersebut (McLeod et al., 

2016). Dalam pembelajaran BIPA di kelas, kesulitan yang dialamipesertadidik danguruadalah 

penggunaanBahasaIndonesia sebagaibahasapengantardikelasProgramBIPA. 

Meskipunmereka tidakmenguasaiBahasa Indonesia, namun mereka tidak diizinkan 

menggunakan Bahasa Inggrisataubahasalain selamaberadadidalamkelas.Guru harus berupaya 

meminimalkanhaltersebutdenganmenggunakan tekniktertentuseperti presentasiyangdiikuti 

diskusikelasdanbekerjasecaraberkelompok dengan bahasa Indonesia. 

 

Hal yang sangat mencolok dalam kelas program BIPA di Surakarta dan Yogyakarta adalah 

dominasi budaya Jawa dalam proses belajar mengajar. Aspek budaya Jawa digunakan sebagai 

materi ajar dan media pembelajaran BIPA. Hal itu tampak pada penelitian tentang 

pembelajaran BIPA dengan menggunakan materi ajar berbasis budaya Jawa (Saddhono, 
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2016, Wardani,2016). Materi ajar berbasis budaya lokal ini juga banyak dijumpai di beberapa 

kota di Indonesia (Nurwicaksono, 2013). Penggunaan budaya lokal dalam pembelajaran 

BIPA bertujuan agar mahasiswa lebih dekat dengan budaya lokal yang menjadi bagian dari 

kehidupan sehari-hari di Indonesia. Semakin dekat peserta didik dengan budaya lokal maka 

akan semakin mudah beradaptasi dan bergaul dengan masyarakat. Kedekatan inilah yang 

menjadikan peserta didik lebih mudah belajar bahasa dan budaya Indonesia. 

 

Peserta didik juga harus dibekali dengan pengetahuan tentang lintas budaya, baik budaya 

internal maupun ekternal di Indonesia. Peserta didik harus dibekali dengan pengetahuan 

banyaknya budaya yang tubuh dan berkembang di Indonesia. Setiap budaya di Indoneia 

mempunyai karakteristik dan ciri khas tertentu. Oleh karena kadang-kadang budaya yang ada 

di Indonesia antara satu daerah dengan daerah yang lain bisa bertolak belakang.  

 

Keselarasan budaya juga harus dillakukan antara budaya Indonesia dan budaya asal peserta 

didik. Peserta didik yang berasal dari berbagai negara tersebut harus belajar dan memahami 

budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Surakarta dan Yogyakarta yang 

menggunakan budaya Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Variasi bahasa Jawa juga tampak 

menarik dikaji di berbagai ranah, seperti di lingkungan pendidikan khususnya di sekolah 

dasar (Saddhono, 2015). Bahasa Jawa juga teermasuk bahasa yang unik dan khas karena 

adanya tingkat tutur (speech level).  

 

Dalam Program BIPA, seorang guru tidak hanya mengajarkan bahasa Indonesia akan tetapi 

dia juga mengajarkan budaya yang ada di Indonesia. Oleh karena bahasa tidak akan lepas dari 

budaya yang melingkupinya. Jadi, guru tidak hanyamampu menyampaikan materiyang 

harusdiajarkan,tetapiiajugaharus mampumembuat peserta didik beradaptasi dan 

nyamanselamaberadadikelas.Perbedaan bahasa, budaya, latarbelakang, dan yang lainnyamenjadi 

kendalayang sering kalidihadapiolehgurudan peserta didik. 

Sehinggaguruberupayamengatasiperbedaan itu dengan mengaturtempatduduk pesertadidik. 

Pesertadidik duduk secaraacak agarmereka dapatbergauldengan pesertadidik lain yang 

berasaldarinegarayang berbeda.Hal tersebut bertujuanuntukmenghindarikelompok-kelompok 

pesertadidiktertentu, misalnyakelompokpeserta didikAfrikaatau Asiayangtidakbergaulatau 

menutupdiridenganpesertadidikyanglainnya. 

 

Penanaman dan pengintegrasian nilai-nilaibudayaJawapada Program BIPA di Surakarta dan 

Yogyakarta diperlukan untuk membantupeserta didikberlaku danbersikapsesuai dengan 

budaya masyarakatyangmenjaditempattinggalnya.Hal inisesuaidengan pernyataan bahwa 

budaya-budayayang berbedamemilikisistem-sistemnilaiyangberbeda 

dankarenanyaikutmenentukantujuanhidupyang berbeda (Aronin, (2013)/ IJM). 

Daripernyataantersebutdapatdiketahui bahwamanusiayangberadadilingkungan baru, 

dalamhalinipeserta didik dari berbagai negara,harusmenyesuaikan diridenganbudayasetempat yaitu 

budaya Jawa, khususnya Surakarta dan Yogyakarta. 

 

Program BIPA di Surakarta dan Yogyakarta selalu berusaha membantupeserta didik untuk 

beradaptasi selamamerekabelajar di program BIPA. Banyak program BIPA untuk 
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mewujudkan adaptasi peserta didik terhadap budaya Jawa ini, misalnya Go the Vilage, 

Cultural Night, dan lain-lain. Kegiatan tersebut dijadikan program pembelajaran BIPA 

dikarenakan banyak pesertadidik yang belummengetahuibagaimanaseharusnyabersikap  

atau bertindakdimasyarakat. Parapeserta didiksebelumnyatelah belajar secara garis besar 

mengenaiIndonesia dan bagaimananilai-nilaibudayayangadadidalamnya. Peserta didik juga 

mengetahui bagaimana cara untuk menghadapiperubahan ditempatbarumereka. Namun 

adabeberapapeserta didikyangmasih belummengetahuidansensitifterhadapperubahan yang 

dihadapi.Sehinggaguruperlumembantu merekaselamabelajardi program BIPA. 

Merekaberusaha agarpeserta didiktidakhanyamengetahui tentangbudayalokalyangada,namun 

juga memahami danberlakusesuaidengannilai-nilai lokal yangadasebagaifaktoryang 

membantu peserta didikbertahandilingkunganbaru. Hal yang sensitif dalam bahasa Jawa 

adalah adanya tingkat tutur yang harus juga dipahami oleh mahasiswa asing. Tingkat tutur 

dalam bahasa Jawa sangat penting diketahui dalam rangka pergaulan peserta didik dalam 

masyarakat dan ada aturan dalam tingkat tutur bahasa Jawa (Wessing, 2015). 

 

Penanamannilai-nilaibudayaJawadi Program BIPA juga dilakukan dengan mengintegrasikan 

kedalambahanajaryang digunakan untuk empat keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, 

berbicara, membaca, dan menulis. Peseeta didik 

mempelajari bahan ajar yang sudah memuat budaya Jawa lalu mendiskusikanmateritersebutdi 

kelas.Gurujugamemberikanpengetahuantentang resikoatausanksiapayang akan diterimaoleh 

pesertadidikjikamerekatidakmengindahkan dan metaati nilai- nilaibudayalokal.Sebabgurutidak 

akan selalu adamendampingi merekaketikamerekaadadi luar kelas  program 

BIPAdanmelakukanaktivitasnya,sehingga peserta didik memerlukanbekaluntukbisa 

menghadapisegalakemungkinanyangada. 

 

Banyak permasalahan yang ada dalam kelas Program BIPA di Surakarta dan Yogyakarta 

yang menempatkan budaya Jawa sebagai salah satu pedekatan dalam pembelajaran. 

Permasalahan di kelas BIPA tersebut dilatarbelakangi oleh banyak faktoryang 

berasaldariguru,peserta didik,maupun lembagapendidikan itusendiri. Dalam memecahkan 

permasalahan dalam kelas BIPA banyak inovasi yang dilakukan oleh guru (Krug, 

2015). Pemecahan masalah dalam kelas tersebut dapat menggunakan media 

pembelajaran, bahan ajar, model pembelajaran, dan lain-lain. Setiap permasalahan 

di kelas dapat disesesaikan berdasarkan karakteristik materi ajar, kondisi peserta 

didik, dan aspek yang lainnya.  

 

Hal pertama yang menjadi permasalahan di kelas program BIPA adalah peserta didik yang 

pasif di kelas. Banyak faktor yang menyebabkan peserta didik tidak aktif di kelas, baik faktor 

internal dan eksternal. Akan tetapi jika dikaji lebih lanjut hal ini dikarenakan kemampuan 

bahasa Indonesia peserta didik tersebut masih kurang. Dengan keadaan ini tentu mahasiswa 

asing belum bisa menyampaikan ide atau gagasannya, menyampaikan tanggapan, bertanya, 

dan menjawab pertanyaan dari guru. Akan tetapi ada juga sifat pasif tersebut menjadi bagian 

dari  budaya asal peserta didik tersebut. Hal ini menjadi kendala tersendiri dalam manajemen 

kelas program BIPA. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkajian mengenai manajemen kelas program BIPA di Indonesia,guru memiliki 

pendeka t a n khu s u s d a la m mengkondisikan kelas. Guru mengajar dengan intonasi 

yangjelasdancenderungmengejasetiap suku katakarenakondisipesertadidik yang 

kemampuanbahasaIndonesianyamasihrendah. Adapun untukmenyiasati perbedaan 

yangadadiantarapesertadidik,gurumengatur dudukpesertadidiksecaraacak.Sehinggamereka 

tidak duduk berkelompokhanyadengan teman yangberasaldaribenuayangsama. Untuk 

kedisiplinanyangditerapkandikelasBIPA tidaksepertidikelas-kelaspadaumumnya, halini 

dikarenakan pesertadidikmerupakanpebelajar dewasa.Bahkan kontrakbelajarjugadisepakati 

bersamadengan pesertadidik,merekabersama- 

samamenentukanjadwalperkuliahan.Peraturanlainyangterkaitteknisseperti mengenai 

busana,bersikapdidalam kelas,dan sebagainyatidakdiaturnamungurumeneguratau 

memperingatkanpesertadidikyang tidaksesuai dengan budaya di Indonesia, khususnya di Jawa. 

Terdapatsatu peraturanyangsangatmengikat  danditulis kemudianditempelkandidinding, 

yaituperaturan mengenai laranganberbicarabahasalainselain bahasaIndonesiadi kelas.  

 

Penanamannilai-nilaibudayaJawadi kelasBIPA dilakukanolehguru.Guruberusaha 

membantudalam memahaminilai-nilai budaya masyarakatsetempatmelaluimateriyang 

diajarkan.Materitersebutdikaitkan dengan kehidupansehari-hariyangdidalamnyaterkandung 

nilai-nilaiyangdianut.Selain itugurujuga mengajarkansecara lisan, ketika adapesertadidik di 

kelasyang bersikaptidak sesuaidnegan nilai- nilai yang ada,makagurumengingatkandan 

menjelaskanbahwahal tersebuttidaksesuaijika dilakukan.Penanamannilai-nilai budayaJawa 

pentinguntukmembantupesertadidikberadaptasi dilingkunganbaru. Masalah-

masalahyangtimbuldalam manajemenkelasmultikulturalmerupakanmasalah yangsebagian 

berasal berasal dari pesertadidik. Masalah-masalahiniditimbulkanoleh berbagai 

faktor,misalnyakemampuan berbahasa Indonesiapeserta didikyangrendah,pesertadidik 

yangmalu  karena ia merasa tidak  mampu berbahasaIndonesiadenganbaik,dankarakteristik 

pesertadidik yang berasal dari negaratertentu berbedadengan Indonesia.Masalah-masalah 

tersebutharus segeraditindaklanjuti karenajika dibiarkandapat  menghambat  prosesbelajar 

mengajar. ParaguruBIPAmemilikibeberapa langkah strategis untuk menyelesaikan 

permasalahandalammanajemenkelasdiBIPA. Langkah-langkah tersebut disesuaikan dengan 

masalah yang adadan karakterpesertadidik. 
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