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KONTRIBUSI ANALISIS MAKSIM GRICE 
DALAM KAJJAN PENERJEMABAN DAN IMPLIKASINY A 

PADA ERA REVOLUSI lNDUSTRJ 4.0 

Ari Surniati 
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atisumiati@unj.ac. id 

Abstrak. Manusia sebagai makhluk sosial perlu berkomunikasi antar sesamanya. 
Dalarn kegiatan berkomunikasi dan terlibat dalam kegiatan tindakan berbahasa ini 
perlu adanya kaidah yang dipahami bersama antara penutur dengan mitra tutur agar 
percakapan berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Penutur dan mitra tutur 
perlu kiranya memahami kaidah terkait maksim Grice yang memuat hal terkait, 
maksim kualitas, maksirn kuantitas, maksim relevansi, dan maksim cara. Pragmatik 
clan penerjemahan merniliki dasar yang sama yaitu berbicara mengenai masalah 
makna dan konteks. Pragmatik sangat berperan dalam membantu menganalisis 
ranah penerjemahan. Dalam ha] ini maksirn G1ice bisa dijadikan pisau bedah untuk 
mengulik hasil terjernahan apakah terjemahan ada yang melanggar maksim atau 
kab tidak. Pada pralctiknya, basil terjemahan kebanyakan melakukan pelanggaran. 
Dalam konteks penerjemahan, seorang penerjemah yang baik naruslah setia kepada 
makna bahasa sumber narnun bila basil terjemahan mengarah melanggar prinsip 
kesantunan maka baiknya penerjemahn menggunakan teknik penerjemaban untuk 
mengatasinya. Kritik atas maksirn Grice ini memang terkait kepada kesantunan. 
Babwa maksim Grice tidak berterin1a ketika membahas konteks kesantunan 
terutama ketika berhadapan dengan budaya timur yang lebih pekat budaya. 
Kontribusi pengajaran pragmatik khususnya masalah maksim, kesantunan. tindak 
tutur sangat lah besar untuk menghadapi era R1 4.0. Pola percakapan tatap muka 
akan sangat jarang dilakukan manusia di masa depan, lebih mengarah pada virtual 
da~ augmented reality. Pengajaran kaidah pragmatik adalah untuk mengasah soft 
skills s1swa agar menjadi pembelajar yang kritis, kreatif, namun tetap berpegang 
teguh pada kaidah budaya yang menjadi ciri khasnya. 

Kata Kunci: pragmatik, penerjemahan, maksim Grice. ;1011ting. Revolusi Industri 
4 .0 

A. Pendahuluan 
Manusia sebagai makhluk sosial perlu berinteraksi dan berkomunikasi 

dengan manusia lain dalam bentuk percakapan. Manusia perlu melakukan 
kegiatan percakapan ini untuk menjalankan interaksi social antar sesama. Interaksi 
ini dibutuhkan manusia untuk menetapkan keberadaannya sebagai anggota 
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ElVlBELAJARAN RECEPTION ECRITE 
p DENGAN GOOGLE CLASSROOM 

.. Ekowati1
, Yunilis Andika2, Wahyu Tri Widyastuti3 

Sri 8aruu 
Program Studi Pen<lidikan Bahasa Prancis, 

Fakultas Bahasa da~ _Seru,_univer~itas_N,egeri Jaka~a1.
2
-~ . 

3 . ·@ ,ny· acid' yumlzsand1ka@wy.ac.uf, wahyutn@1my.ac.1d 
srihanm 1 · · · ' 

k. Perkembangan zaman saat ini menuntut semua bidang 
Abstra akan teknologi tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. 
menggun ' . . . 
Demikian pula dalam pc:mbelaJaran bahasa as~g, ~erut~a baha~a Prancts. 
Penguasaan keterampilan ~erbahasa yang ~aJ~b d1ku~sa1 ~ahas1swa s~lah 
satunya ialah Reception Ecrite (membaca), dt samprng h&a keteramptlan 
lainnya, yaitu Reception Orale (menyimak), Production Ecrit~ (menulis) 
dan Production Orale (berbicara). Pembelajaran Reception Ecrite yang 
dikhususkan pada kemampuan mahasiswa dalam membaca teks dirasa tepat 
apabila dilakukan secara daring. Google Classroomdapat menjadi solusi 
bagi pembelajaran Reception Ecrite ]yang dilaksanakan secara daring untuk 
melengkapi kuliah tatap muka. Dengan berbagai fitur di dalamnya, dosen 
dapat mel~sanakan pc:mbelajaran dengan memberikan tugas berupa teks, 
ibar, Yideo, audio, maupun link materi dari tautan yang diberikan. 
e~~a~an yang diberikan Google Classroom tersebut membuat 

pei~i e aJaran menjadi lebih efektif dan efisien. 

Kata Kunci · l · . 
· goog e classroom, pembelajaran, reception ecrite, teknologt 

A. Pendahui uan 
n· 

n,..i. 
1 era sekara · · giku · 

rd•.•,. etnbangan ng mi semua orang dituntut untuk dapat men tt 
1gi1 1 zaman · . 

a dan oto . _yaitu Era Industri 4,0 yang merupakan zaman berbasis 
Sernua b"ct mattsas1 Pr ct · . d" 
ata I ang tak t k · oses 1g1talisasi dan otomatisasi ini berlangsung 1 

ot0u ~ru sa~t · • er ecuali bidang pendidikan. Oleh karena itu, menjadi dosen 
lllatisa · Int harus d · · · 1 dan 

tev01u .. 81· Banyak apat menyesuaikan diri dengan duma d1gita 
dan 1. 

81 1ndustn 4 0 ~a~a Yang dapat digunakan oleh dosen dalam menyikapi era 
11.oinu · · 1n1 m· 1 . . ·· 

Pula d nikasi (Trv·) ' isa nya dengan cara menerapkan teknologt mfonnast 
da · engan .l'\. dalam 1 k · Dapat , nng y rnenggab me a sanakan proses belajar mengaJamya. 
inr0l'n1a/ng dikenal udngkan antara pembelajaran di kelas dengan pembelajar~ 

1 dan k engan · k !ogr 0rnunik . . nama blended learning.Karena melalut te no 
as1 k1ta da t • . . ·tu dengan pa menmgkatkan mutu pend1d1kan ya1 
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cam membuka lebar-lebar terhadap akses ilmu pengetahuan dan teknologi 
informasi dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas clan 
menyenangkan (Rusman dkk, 2011 :5) . 

Pemyataan terscbut menegaskan bahwa dosen harus berubah mengikuti 
perubahan dan perkembangan zaman. Di mana sekarang ini adalah masa teknologi 
informasi dan komunikasi, jadi dosen juga harus menguasai hal tersebut. 
Pembelajaran daring sudah banyak dilakukan di sekolah-sekolah maupun 
perguruan tinggi. Bagi dosen yang belwn melakukan hal tersebut, Iayak untuk 
mempelajari dan mencobanya. 

Karena diduga dosen masih menggunakan metode pembelajaran 
tradisional sekarang ini, dan belum menggunakane-learning yang berbasis internet 
maka mahasiswa akan mengalami kebosanan karena mereka adalah generasi 
milenial yang sangat paham dengan dunia digital. Dengan memanfaatkan internet, 
dosen dapat mengajar dengan e-learning, yaitu metode pembelajaran yang 
memanfaatkan internet dengan berbagai macam variasinya. Pembelajaran berbasis 
internet ini dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun selama ada akses internet 
yang stabil. Pembelajaran dengan e-learning dapat dilakukan di luar kelas, dan 
sangat fleksibel penggunaannya. 

Pembelajarane-leaming memiliki banyak kegunaan atau manfaat dari sisi 
dosen maupun mahasiswa. Oleh karena itu, artikel ini akan membabas mengenai 
pembelajaranReception Ecrite dengan menggunakan Google Classroom yang 
merupakan salah satu bentuk pembelajarane-learning. _ _ 

Mengapa menggunakan Google Classroom? Karena _ aplik?s1 _mi 
menyediakan banyak fitur yang dapat digunakan pada mata kuhah Receptzon 
Ecrite, misalnya dosen dapat mengunggah teks yang dipilih, kemudian dos_en dan 
mahasiswa dapat berinteraksi dan berdiskusi bersama tentang teks yang d1b~has. 
Dosen dapat membuat pertanyaan-pertanyaan, kemudian dijawab oleh mahasiswa_. 
Dosen juga dapat meminta mahasiswa membuat tugas dan mengungga'1_11Y~ di 
ruang kelas yang telah dibuat pada Google Classroom. Tugas d_apat berupa artik~I, 

gambar video ataupcun link dari Y outube. Semua itu dapat tersIIDpan dengan baik, 
' 1 1 · · )ah Google jadi dapat meminimalisasi penggunaan kertas. Keunggu an amnya 1~ 

Classroom ini tidak berbayar sehingga tidak memerlukan biaya dal~°: 
membuatnya. Jika dosen berhalangan ha~ir, maka Google Classroom mi 

dapatdimanfaatkan untuk mengganti m~t~ ~hah tatap muka. . . . tuhkan 
Mata kuliah Reception Ecrite d1p1hh karena mata kuhah 1111 membu 

banyak interaksi dan diskusi antara dosen dan m~h~siswa dala7 e~I:::~ 
emabaman terhadap teks. Misalnya untuk mei:naham1 Judul teks,_ d a1asiswa. 

ianya jawab atau diskusi antara dosen dan mahas1sw~, maupun anta~mton updan 
Dalam strategj pembelajaran membaca pemahaman d1kenal strategt 111 

· 

294 

.. 1, dosen menggunakan strategi button un mak d 
n Jl.,.a l I . . r a osen ha toP doll-' ' wal mula me a m tan ya Jawab. Oleh karena .tu rus menggali 

pengeta_huan :an pada fase ini. Apa yang dimaksud dengan 
1 

' Goo~/e Classroom 
dapat diguakna dnya ialah melakukan dialog atau diskusmednggah pengetahuan 

1 M su I engan h . 
3wal · ai ha)-hal yang berhubun~an dengan teks yang dibahasma as,swa 
mengen hal tersebut, maka mahaS1swa dapat Iebih mudah m h : Dengan 
melakUkan ema am1 teks yang 

dibabas~x; alnya dosen membetikan teks tentang "Voisin Vois,·ne " . 
1vuS . . ' s ya1tu teks 

kehidupan bertetangga vers1 orang Prancis. Untuk m h . 
tentang . d d engeta u1 

ngetahuan awal mahas1swa, osen apat me~anyakan hal-hal yang berhubungan 
pe _ kehidupan bertetangga para mahas1swa. Apakah mereka men al 
dengan k . b . ml gen 

iangganya: nan1anya, pe eIJaannya, erapa JU ah anaknya. Apakah mahasiswa 
~t berperan serta da!am kegi~_tan di lingkunga~ya, misal perayaan J 7 Agustus, 
Hari Raya Idul Fitn, pengaJian, dan sebagamya. Adakah kesempatan para 
tetangga untuk bertemu clan bersosialisasi bersama? 

Dengan melakukan atau menggali pengetahuan awal tersebut, dosen 
mendapatkan banyak informasi mengenai pengetahuan awal mahasiswanya. 
Setelah menggali pengetahuan awal, dosen dapat mulai membahas teks tentang 
·'Voisin, Voisines ". Berdasarkan pengalaman penulis, mahasiswa dapat lebih 
mudah memahami teks mengenai "Voisin, Voisines " karena ada beberapa 
kegiatan yang kurang lebih sama. Dengan memanfaatkan Google Classroom. hal 
lersebut dapat dilaksanakan dengan relatif mudah. 

B. lsi dan Pembahasan 
l. Google Classroom 

Google Classroom adalah produk Google yang terhubung dengan go,ogle 
mail 1. ·1ri l d - google trans ate, ,gmai / , googie maps (!gmaps). youtube. goog e nve, b · 
googl b · . g1 com) Ber agai fas· . e 1smsku, calendar, dan sebagainya ( classroom.goo . e. · bela·aran 

b _ikhta~ tersebut memudahkan dosen dalam melaksanakan kegiatan pem ~apat 
a1 d1 d I G l Classroom 

dilakuka a a~, maupun di luar kelas. Penggunaan oog e mengakses google 
cfassroo: d1mana pun clan kap~ pun . d~nga~ efktif dan efisien. . 

. secara online sehingga pembelaJaran menJadt lebth ·adi solus1 
Penihel ~1buat sejak 12 Agustus 2014, googie c/assrom :~1asi buatan 
G aJaran yan d . . 1. · gunaan kertas. P h ata oogte . . g apat mem1rnma 1sas1 peng . -

1 5 
Seluru JJJ 

1,.,. Int da t ct· 1- h ct· un1vers1 a · 11.uliah pa 1terapkan pada selurnh mata ku ta 1 d.1_1n,kan dengan 
Yang · · dapat I i:11'"' · 

lllernisahJc menggunakan Google C!assro~": . 1111 las masing-masJJJ~-
Pernbuata:nnya sesuai subjek sehingga menuhki ruan~ ~an pada ruang ~1. 

Mahasj3.. . dan pemberian tugas bagi mahasiswa dapat dtl d. dapat rnasuk ke 
vva hany ·1 kernu 1an a memerlukan sebuah akun gmat , 
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Google Classroom dengan memasukkan kode yang telah diberikan olch dosen 
sebelumnya. 

Dalam Google Classroom. dosen dapat membetikan tugas, danmahasiswa 
dapatmenyerahkan hasil kerjanya secara daring. Dengan menggunakan internet, 
mahasiswa dapat mengetahui tugas dari dosen, menge,jakan tugas, mengirim 
tugas, bahkan melihat nilai dari dosen langswlg pada satu tempat. Apabila kelas 
sudah selesai, rnahasiswa masih dapat masuk ke ruang kelas tersebut dan masih 
dapat membaca tugas-tugas yang pemah dikirimkan sebelunmya. 

2. Tahap Pembuatan Google Classroom 
Untuk memula.i menggunakan Google Classroom, dosenterlebih dahulu 

ma.suk dalam al'Ull google, kemudian mengetik laman website 
www.classroom.google.com. Selain itu, dapat juga dengan mengetik "Google 
Classroom " di mesin penca.rian, selanjutnya klik artikel yang muncul pertama 
dari ha.sil y-ang muncul sarnpa.i masuk pada akun Google Classroom sehingga 
muncul tampila.n berikut ini. 

,, 0 

,. "' C 

Gambar 1. Tampilan utama laman Google Classroom 

Setelah masuk pada akun Google Classroom, dosen dapat memilih tanda 
·1 d" kanan atas kemudian pilih "buat kelas" untuk membuat ru~ng kel_a~ 

st ang i , l'b 'k ert1 meng1s1 
secara daring. Dosen dapat mengjkuti arahan yang c ' en an, sep . isi 
"N K las" "Bagian" "Mata Pelajaran", dan "Ruang". Setelah selesai meng 

ama e , ' . d d t d ' ,akan dengan 
empat hal tersebut, ruang kelas langsung tersed1a an apa ,gu, 
tampilan berikut. 
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Gambar 2. Tampilan ruang kelas pada Google Classroom 

Ruang kelas online dapat digunakan untuk membuat kuis, memberikan 
tugas, mengunggah materi dan mengadakan refleksi. Terdapat empat menu utarna 
pada ruang kelas ini , yaitu " forum", "tugas kelas", "anggota", dan "nilai". 
"Forum" ialah menu utama pada kelas daring ini. Disini dosen dapat memberikan 
sambutan bagj para mahasiswa yang sudah masuk ruang kelas daring. 
Selanjutnya, mahasiswa dapat dipersilakan untuk absensi terlebih dahulu sebelurn 
d?sen masuk ke materi atau memberikan tugas, kuis, dan sebagainya. Materi yang 
di~nggah pada menu forum ini sangat beragam, dapat berupa file Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Microsoft Office PowerPoint, file berbentuk PDF, foto deng~ 
format jpg., jpeg., dan PNG, maupun file berupa video, serta link maten dan 
tautan Yang diberikan. 

ku
. Menu kedua ialah " tugas kelas". Disini dosen dapat memberikan _tugas, 
1s d d emperkirakan ' an pertanyaan. Ketika memberikan tugas, dosen apat m aktu 

rentang sk / ·1 . b rikan teno!!llt w 
P or Ill a1 yang akan diberikan serta dapat mem e ee tis 
engurnpula tu ' 1k tuoas secara otoma 

aka n gas. Mahasiswa yang sudah mengumpu an ° 
n terdata di aku ·1·k 

S 
1 

. n m1 1 dosen. . . dosen dapat 
l11engu de an_iutnya ialah menu '·anggota" . Pada menu 1

~ ' mahasiswa 
llntuk: ang dosen lain sebagai kolaborator maupun men.gun! anags,·no-masing. 

u,asuk d l I J · emat rn ° d. 
Selain itu k a am kelas dengan mengundangnya me a Ul. 

0 
kelas daring . 1 

Goog/e ' olaborator dan mahasiswa juga dapat me~asuki ruankses yang telah 
Classroom secara mandiri dengan mengellk kode a 
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tersedia sehingga lebih praktis, yait.u kode jpsyvx untuk kelas I A dan kode 
3rnm29d untuk kelas 1 B. Terakhir ialah menu ''nilai". Dosen dapat memasukk an 
nilai tugas dan kuis disini , dan mahasiswa dapat langsung mengecek hasilnya dari 
menu ''nilai" tersebut. 

Penggunaan Google Classroom sebagai wadah pembelajaran daring sangat 
membantu dosen dan mahasiswa untuk mengakomodasi adanya perbedaan 
kecepatan berpikir mahasiswa, peogetahuan yang dimiliki mahasiswa, serta 
perbedaan pada gaya belajar masing-masing mahasiswa. Google Classroom 
sebagai ruaog pembelajaran daring dapat dimanfaatkan untuk menunjang 
keberhasilan belajar rneogajar karena dapat dipadukan dengan model atau metode 
apapun. 

4. Implementasi Pembelajaran 
Mahasiswa bahasa Prancis dituotut untuk menguasai empat keterampilan 

berbahasa yaitu Reception Ecrite (membaca), Reception Orate (menyimak), 
,Production Ecrite (menulis) dan Production Orale (berbicara). Keempat 
keterarnpilan tersebut sa.Ggat penting untuk dikuasai agar mahasiswa mampu 
mencapai tujuan pembelajaran bahasa Prancis. Salah satu keterampilan yang harus 
dikuasai mahasiswa adalah Reception Ecrite. 

Di program studi Pendidikan Bahasa Prancis, Fakultas Bahasa dan Seni 
(FBS), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), keterampilan membaca diajarkan sejak 
semester satu pada mata kuliah Reception Ecrite I. Materi Reception Ecrite I 
disesuaikan dengan tingkatan pemula, yaitu Al yang mengacu pada Standar Ercpa 
( Cadre Europeen Commun de Reference pour !es Langues ). Adapun buku yang 
digunak:an pada mata kuliah Reception Ecrite I , yaitu Alter Ego+ I juga mengacu 

pada Standar Eropa Al. . 
Berikut ini adalah contoh penerapan Google Classroom pada mata kuhah 

Reception Ecrite Jmenggunakan buku manual After Ego+ I : 

Rencana Pembelajaran 

Dossier I Les uns, Jes autres 

Lec;on I Se presenter 

Page 28-29 

Objectifs pragmatiques - Comprendre une page d' accueil d ' un reseau 

social d' apprentissage des langues sur lequel on 
demande des informations personnelles; 

- Comprendre des profils d'utilisateurs de ce site ; 

- Dire son age; 
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- lnfonner sur ses act,·v·t , 
. . . 1 es gen , 

ses dis orub1Iites eraes. Ses etucte s, 

1exicaux 

Le verbe avoir 

- La negation ne ... pas 

Les ad · ectifs ossessifs 

- Les jours de la semaine 

- Les elements de l ' identite 

Langkah pembelaj~ran 
, Dosen membenkan kode unik kelas Google Classroom pada ah . 

m as1swa. 
Contoh: Jpsyyx 

X 

Jpsyyx 
Gambar 3. Contoh kode unik Google Classroom 

• Mahasiswa memasukkan kode unik yang diberikan oleh dosen agar dapat 
bergabung dalam kelas daring 

• Dose~ mengunggah teks yang barns dipelajari oleh mahasiswa. Dosen 
~eminta mahasiswa untuk membaca teks sesuai perintah yang telah 

dttuliskan dalam kelas daring pada Google Classroom 

.A \ "':'ahyu Tri Widyastut i 
• l..:::i3 1 

Se presenter 
Lise, la Pa 

go cfaccuefl d'lniErl,ngu3 
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Apabila garnbar diklik maka tampilan gambar akan terlihal lebih jelas, 

sebagai berikut: 

• 
• 

• 

• 

- ... ,~ ".......,..""" .:,;<i>._.,...,::::·;:.._. ____ . , 

,....,, ..._ ;,nq'• ,,i 

'..JtMi,~ -"""""""=-"'· ___ _ , , 

\/blrcl\)a 'f'CUlltVC-.: ~ nns I ' 

\tt-o=- ~""" 

Gambar 4 dan 5. Contoh tugas untuk mahasiswa 

Mahasiswa membaca teks yang teJab diunggab oleh dosen 

Untuk mengetahui kemampuan awal mabasiswa, do~en dapat menan :i aka~ 

apakah hal tersebut ada di Indonesia, dengan membenkan pertanya_an ; cperh 

Est-ce qu 'onpeUT la trouvez chez nous? C 'est quoi, dans quel doma111e. 

Mahasiswa dapat berkommtar dalam kolom komentar dan bertukar pendapat 

dengan mahasiswa lainnya 

Dasen juga dapat mengomentari jawaban mabasiswa . 
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0 
W~ h y U Tri Wi dy;t !l l Wtl 

,,,. 

3 komentar ke/a:-; 

·-
1 

Wahyu Tri WldyaL futi 

II s'sgit ~e quol? 

l 3 '.rJ 

(I' Yu n ilh; An:dika I? 3$ 

11 s'ayit d'une page d 'a acueil d 'l rrerflngua, Madame 

-I Wa hyu Tri W idyastut i 

Tr i?, bien !' 
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Gambar 6 . Konientar dosen dan mahasiswa pada tugas daring 

• Dosen mengunggah pertanyaan yang berkaitan dengan teks dalam bentuk pdf 

Se p resenter 

e VOu!i- f altes vo tr'3' i"n!lc r ipt ion sur lnt e d i"gua 

e Rep ondez ~ ux ques t ions 

e- \trai ou faux ? 

Rc g.,,
rd

.,.i la ?age d' a-ccu eiJ d Interlingua et r9p<)r.de2 

0 0 

j 
- ---=--- -=-=-- - - - ----

Vra i ou faux Lil page d 'a c _. 

V PDF 

Gambar 7. Berbagai pertanyaan dalam format PDF 

• Mahasisw - · 1 h d en 

• Mah . a mengerJakan tugas yang telah dmnggah O e os · . denoan 

' as1wa .k I h dosen sesum " 
ten ' mengunggah jawaban untuk dipen sa o e 

ggat Waktu Yang diberikan oleh dosen . 
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• Dosen _ meminta mahasiswa untuk membuat profil Interlingua dan meminta 

mahas1wa mengunggah hasilnya 

© Vous faite s votre inscription s.:r ln te,rlingua 

Cc~E-tez ,co:tre profi l Precsse~ ,!Otre nom. "otre 3ge , votre- \ •os la.ngue{si vos etudes 

Oites pourquoi "TuJ:S Util~e~ lnterf~a 

AE 3.J PG 

Gamba, 

0 

Garnbar 8. Contoh tugas yang diberikan dosen 

0 

• Apabila mahasiswa telah mengunggah tugas, dosen dapat memeriksanya. 

C. Simpulan 
Kemudahan dalarn melakukan pembelajaran menggunakan teknologi tidak 

dapat dipungkiri lagi. Untuk itu, baik dosen maupun mahasiswa sudah seharusnya 

sama-sama berbenah untuk mulai menerapkan teknologi dalam pembelajaran 

yang dilaksanakan, terutama di perguruan tinggi. Pemanfaatan teknologi seperti 

Google Classroomjuga dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. 

Penggunaan Google Classroompada mata kuliah Reception Ecritememudahkan 

mahasiswa untuk belajar secara daring tanpa tatap muka. · 
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pENINGKA TAN KETERAMPILAN 

!\fA,JIASJSW A BAHASA INDONESIA BAG~:RSASTRA 

(BIPA) PESERTA PROGRAM DARMASISW ENUTlJR ASINc 

LOI(AKARY A CIPT A DAN BACA PUISI DENA RI MELALUJ 
LEARNING GAN BLENDED 

Sri Suhlta1, Etsa Purbarani2 

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sast I d . 
F kul B h d · · ra n ones1a, 

a ~ash . a @asa _an So/, Umversitas Negeri Jakarta11 
snsu ita UnJ.ac.id, etsapurbarani@unj.ac.id2 

Abstrak. Keterampilan bersastra merupakan salah satu indikat erkua . 

bahasa Indonesia bagi mahasiswa BIP A, khususnya yang hen dor 
I 

d samya 
· · · · C 1 d . a a pa a tmgkat 

kema~ran tmggi, yaitu an C~. Faktanya, prakti.k pengajaran BIPA untuk 

mahas1swa BIP A Program Darmas1swa RI didominasi oleh maten· 
. . . pengua.,aan 

kemahiran berbahasa Indonesia sehingga mahasiswa BIP A tidak akrab d 0 

karya sastra ln?onesia_, ?aik berupa prosa, puisi, maupun drama. Oleh karen~i: 
Program Stud1 Pend1dikan Bahasa dan Sastra Indonesia FBS UNJ dengan 

d~kungan UPT Lay_anan Bahasa UNJ dan APPBIPA Jaya mengadakan Iokakarya 

c1pta dan baca pms1 untuk mahasiswa B.IP A Program Darmasiswa RI di wilayah 

DKI Jakarta dengan sistem blended learning melaJui pemanfaatan kelas daring 

Google Classroom serta J.:egiatan Iokakarya tatap muka. Lokakarya dilaksanakan 

sebagai kegiatan suplemen bagi mahasiswa untuk mempeJajari kompetensi 

bersastra sccara langsung dalam cakupan apresiasi dan kreasi. Peserta yang 

berpartisipasi dalam lokakarya tersebut adalah 30 mahasiswa BIPA Program 

Da~asiswa RI yang belajar di Ii.ma universitas di wilayah DKI Jakarta dan berasal 

dan 10 negara. 

Kata kunci: keterampilan bersastra, BIP A, Iokakarya cipta dan baca puisi, blended 

learning) 

A. Pendahuluan 

K 1nd0nesia dikenal di mata dunia sebagai aegara yang penuh keragaman. 

bh~ragarnan tersebut terlihat pada aspek kebudayaan masyarakat yang s~ngatl 
ineka K . . b · k kayaan nas10na 

d · . eragaman budaya tersebut dapat d1makna1 se agai e . . al 

A~n rnenJadi aspek penting unruk diperkenalkan kepada masyarakat mtemaSion · 
asan itu] h . - - d. I akannya Program 

Dann . a yang menjadi salah satu faktor tse enggar . . terian 

Pendj~~~:wa oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kernen 

n dan Kebudayaan. 
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