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------------------------------------------------------------------------------------------WISATA BUDAYA DAN KULINER SEBAGAI STRATEGI BELAJAR DARMASISWA DI
CIREBON Indrya Mulyaningsih IAIN Syekh Nurjati, Cirebon indrya_m@yahoo.com
Abstrak Belajar bahasa bukan melulu tentang benar dan salah, tetapi juga tentang baik
dan tidak baik. Baik dan tidaknya penggunaan diksi sangat bergantung pada konteks.
Konteks yang dimaksud bukan hanya yang tersurat, tetapi juga tersirat.
Konteks secara tersirat hanya dapat dimengerti jika pembelajar bahasa memiliki
pengetahuan tentang budaya. Demikian pun dengan para pembelajar bahasa Indonesia.
Sebagai negara Timur yang menjunjung sopan santun, bahasa Indonesia sangat
memperhatikan penggunaan pilihan kata. Oleh karena itu, mahasiswa Darmasiswa di
Cirebon tidak hanya diberikan pembelajaran bahasa yang benar, tetapi juga diberikan
pembelajaran bahasa yang baik.
Beberapa strategi yang dilakukan adalah dengan wisata budaya dan wisata kuliner.
Wisata budaya merupakan kegiatan wisata yang berorientasi pada objek-objek hasil
seni budaya setempat. Wisata kuliner merupakan program yang mengangkat beragam
makanan di suatu daerah.
Pengetahuan pembelajar tentang keindahan budaya dan kelezatan kuliner Indonesia
diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan pada Indonesia. Rasa tersebut dapat
menjadi motivasi dalam belajar bahasa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.
Kata kunci: budaya, Cirebon, darmasiswa, kuliner, wisata

I. PENGANTAR Darmasiswa merupakan salah satu program pemerintah melalui
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Luar Negeri.
Program ini memberi beasiswa kepada mahasiswa asing untuk belajar bahasa dan
budaya Indonesia. Banyak hal yang dapat diperoleh melalui program tersebut, baik
untuk Indonesia maupun negara penerima beasiswa. Salah satu keuntungan yang
diperoleh adalah peserta Darmasiswa dapat belajar langsung pada penutur asli bahasa
Indonesia.
Program ini bertujuan untuk mempromosikan dan menarik minat mahasiswa asing.
Mahasiswa asing diharapkan dapat mengetahui dan mengenal bahasa serta budaya
Indonesia. Tentu saja ada misi lain, misalnya sebagai sarana mempererat hubungan
antarbangsa. Secara umum, program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan
warga negara Indonesia dan warga negara penerima Darmasiswa.
Para penerima Darmasiswa tidak hanya belajar tentang bahasa, tetapi juga budaya.
Budaya yang dimaksud dapat berupa kesenian, makanan, kerajinan, serta
tempat-tempat bersejarah. Begitu besar peran budaya dalam pembelajaran bahasa.
Salah satu strategi yang dapat dilakukan dalam belajar bahasa adalah dengan
mempelajari budaya.
Di antara sekian banyak wujud budaya, antara lain tempat bersejarah dan makanan.
Berdasarkan uraian di atas, makalah ini akan membahas pembelajaran bahasa Indonesia
bagi penutur asing melalui wisata ke tempat-tempat bersejarah dan makanan. Dalam
hal ini yang berada di Cirebon. II. KAJIAN PUSTAKA DAN PEMBAHASAN Bahasa
merupakan salah satu wujud dan produk budaya (Sumarsono: 2014: 20; Mahsun, 2014:
255).
Selain itu, bahasa juga mencerminkan filosofi, nilai-nilai dan ekspresi budaya material
suatu bangsa (Wurianto, 2015: 129). Bahasa menunjukkan budaya penggunanya. Bahasa
juga sebagai tingkah laku sosial yang dipakai dalam komunikasi (Sumarsono, 2014: 19;
Tarigan, 2009: 32). Sebagai sarana komunikasi, bahasa berlandaskan pada budaya
(Dardjowidjojo, 2008: 16). Pilihan kata atau pola kalimat dalam suatu daerah sangat
ditentukan oleh budaya.
Pada saat seseorang berbahasa pasti akan memperhatikan etika berbahasa. Etika ini
terkait dengan kode bahasa, norma sosial, dan sistem budaya yang berlaku dalam
masyarakat pengguna bahasa tersebut (Syairi, 2013: 176). Misalnya penggunaan kata
‘kamu’. Dalam bahasa Indonesia, kata ‘kamu’ tidak boleh digunakan oleh anak kepada
orang tuanya. Hal itu dianggap tidak sopan.

Keadaan ini tentu saja berbeda dengan bahasa Inggris yang orang tua dapat dipanggil
‘kamu’ oleh anaknya. Contoh tersebut menjadi bukti adanya keterkaitan antara bahasa
dan budaya. Hipotesis Sapir – Whorf menyatakan adanya perbedaan berpikir yang
disebabkan oleh perbedaan bahasa (Chaer dan Agustina, 1995: 220).
Hal ini dapat diketahui dari pandangan hidup bangsa-bangsa di Asia Tenggara yang
cenderung hampir sama. Persamaan ini salah satunya adalah karena faktor struktur
bahasa (Hidayat, 2014: 194). Hal serupa juga dapat dilihat pada bahasa Cina, Jepang,
Hongkong. Persamaan bahasa ketiga negara tersebut juga berimplikasi pada
pandangan hidupnya. Keberhasilan dalam pembelajaran bahasa dipengaruhi oleh
banyak faktor.
Salah satunya adalah faktor lingkungan. Kualitas lingkungan bahasa sangat penting bagi
seorang pembelajar bahasa. Adapun lingkungan bahasa yang dimaksud, misalnya:
situasi di kelas saat proses pembelajaran berlangsung, di pasar, pusat perbelanjaan,
restoran, percakapan sekelompok orang, saat menonton televisi, ketika membaca media
massa atau berbagai bahan bacaan lain serta situasi-situasi lingkungan lainnya (Purba,
2013: 14-15; Zabidin dan Mulyaningsih, 2016: 213). Salah satu pendekatan dalam
pembelajaran bahasa adalah integratif.
Pendekatan integratif dilandasi oleh konsep bahwa bahasa mempunyai tali - temali
secara internal dan eksternal. Unsur secara internal, meliputi: fonem, kata, frasa, klausa,
dan kalimat. Adapun secara eksternal, terkait dengan budaya dan seluruh bidang
kehidupan (Shafa, TT: 1).
Ellis (dalam Chaer, 2003: 243) menyebutnya bahwa pembelajaran bahasa masuk dalam
kategori tipe naturalistik, yakni tipe pembelajaran yang bersifat alamiah dalam
lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap budaya akan membantu
keberhasilan seseorang dalam belajar bahasa. Wisata merupakan bepergian
bersama-sama untuk memperluas pengetahuan (KBBI, 2008: 1816).
Kegiatan ini dilakukan di tempat-tempat tertentu yang memiliki kekhususan dan
keistimewaan. Adapun keistimewaan yang dimaksud adalah bahwa hal-hal tersebut
tidak ditemukan di tempat lain. Dalam perkembangannya, perjalanan wisata dikaitkan
dengan kegiatan pariwisata.
Pada saat seseorang berwisata, ada banyak hal yang diperoleh, antara lain pengetahuan
dan kesenangan atau kegembiraan. Merujuk pada berbagai pendapat tentang teori
belajar, siswa akan berhasil dalam belajar jika pembelajaran dilakukan secara

menyenangkan. Adapun salah satu indikator menyenangkan adalah sesuai kebutuhan
siswa atau pembelajar (Mulyaningsih, dkk, 2015: 2905).
Budaya merupakan hasil cipta karsa dan rasa manusia, baik konkret maupun abstrak.
Contoh budaya yang abstrak, antara lain: norma, etika, nilai, dan sopan santun. Adapun
contoh budaya yang konkret, antara lain: tempat, benda, makanan, baju, dan bahasa.
Kedua bentuk budaya itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keduanya saling terkait
dan mempengaruhi.
Oleh karena itu, pengajar harus menumbuhkan dan mengembangkan minat untuk
mempelajari bahasa dengan memperkenalkan budaya-budaya yang ada (Andayani,
2014: 402). Tak seorang yang tak mengenal kuliner. Kuliner bersinonim dengan
makanan. Lebih lengkapnya, kuliner merupakan wisata yang terkait dengan makanan
khas di suatu daerah. Artinya, tidak hanya satu jenis makanan, tetapi dalam jenis, jumlah,
dan bentuk yang banyak. Sama seperti bahasa, kuliner merupakan salah satu bentuk
budaya.
Beragam makanan yang terdapat di suatu daerah menunjukkan budaya masyarakat
daerah tersebut. Wisata kuliner berperan penting dalam menumbuhkembangkan
potensi makanan asli daerah (Stowe&Johnston dalam Leuhoe, Santoso, dan Rusdianto,
2013: 33). Saat ini, makanan daerah sudah mulai tergeser oleh produk-produk asing
atau berorientasi makanan asing.
Wisata kuliner merupakan program yang mengangkat beragam makanan. Makanan
tersebut biasanya disajikan di warung-warung pinggir jalan dan berharga murah serta
ramai oleh pelanggan. Kegiatan dalam wisata kuliner, seperti: mencicipi makanan di
restoran-restoran etnik, mengunjungi festival makanan, mencoba makanan pada saat
melakukan perjalanan wisata bahkan memasak di rumah (Sandy, 2007: 2). Seperti telah
dikemukakan sebelumnya bahwa ketika belajar bahasa, banyak strategi yang dapat
digunakan.
Melalui pembelajaran berbasis budaya, peserta didik dapat menciptakan makna dan
mencapai pemahaman keilmuan yang diperoleh secara utuh. Oleh karena itu, sangat
tepat jika dalam pembelajaran bahasa digunakan strategi wisata budaya dan kuliner.
Strategi pembelajaran dengan wisata budaya dapat berupa kunjungan ke
tempat-tempat bersejarah atau objek wisata.
Wisata budaya merupakan kegiatan wisata yang berorientasi pada objek-objek hasil
seni budaya setempat. Hasil tersebut, meliputi: adat-istiadat, upacara keagamaan, tata
hidup masyarakat, dan peninggalan sejarah. Banyak sekali objek wisata di Cirebon,

misalnya Keraton Kanoman, Kasepuhan, gua Sunyaragi, masjid Cipta Rasa, dan makam
Sunan Gunung Djati.
Kelima tempat wisata tersebut sedikit banyak dapat memberi gambaran kepada
pembelajar tentang bahasa Indonesia di Cirebon. Pembelajar diajak untuk berkunjung
ke Keraton Kanoman. Di keraton, juga dapat melihat berbagai benda peninggalan pada
masa kejayaan kerajaan. Pembelajar juga dapat berkunjung ke taman gua Sunyaragi.
Taman ini memiliki luas 1,5 Ha dan ada sejak sekitar tahun 1703.
Sunyaragi merupakan tempat untuk menyepi atau bersemedi. Hal ini sesuai dengan
nama Sunyaragi yang berasal dari sunya artinya sepi, dan ragi artinya raga. Selanjutnya
adalah Keraton Kasepuhan. Dalam keraton ini juga terdapat benda-benda bersejarah
peninggalan raja-raja masa lalu. Salah satunya adalah masjid Cipta Rasa. Di mihrab
masjid terdapat tiga buah batu tegel lantai khusus yang dulu dipasang oleh Sunan
Gunung Jati, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga.
Pintu masjid dibuat rendah sehingga orang yang akan masuk harus membungkuk. Hal
ini dilambangkan sebagai suatu penghormatan yang diberikan manusia kepada
Tuhannya. Tempat lain yang tak kalah menarik adalah makam Sunan Gunung Jati.
Makam ini terletak di dataran tinggi Cirebon. Untuk mencapai makam, pengunjung
harus berjalan naik dan melalui beberapa tingkat. Di makam ini tidak hanya terdiri atas
satu atau dua makam, tetapi sangat banyak.
Makam-makam tersebut dipercaya sebagai makam para sahabat, orang kepercayaan,
dan prajurit Sunan Gunung Jati. Semakin tinggi letak makam, menunjukkan bahwa
semakin dekat hubungannya kepada Sunan. Di makam ini juga terdapat berbagai benda
peninggalan Sunan Gunung Jati, seperti gentong air yang sangat besar.
Di kompleks makam juga terdapat sumber mata air yang tidak pernah kering. Juga
terdapat sebuah pohon yang daunnya dipercaya dapat menyembuhkan berbagai
penyakit. Selain itu, juga terdapat makam istri Sunan Gunung Jati yang berasal dari Cina.
Berbagai tempat bersejarah tersebut dapat memberi pengetahuan bahwa sejak dulu,
Indonesia sudah berinteraksi dengan bangsa lain, seperti Arab dan Cina.
Hal ini juga yang kemudian menjadikan beberapa kosakata bahasa Indonesia berasal
dari kedua negara tersebut. Kosakata yang berasal dari bahasa Arab, seperti: abad,
abadi, bab, badan, daerah, dan dasyat. Adapun kosakata yang berasal dari bahasa Cina,
seperti: angkong, anglo, bakiak, bakpia, bakso, bakmi, dan cawan.
Melalui wisata budaya ini, pembelajar menjadi tahu dan mengerti tentang asal usul

bahasa Indonesia. Pada saat berkunjung ke tempat wisata, mau tidak mau, pembelajar
harus berinteraksi langsung dengan penutur asli, yakni masyarakat Cirebon. Hal ini
dapat meningkatkan kemampuan menyimak serta melatih kemampuan berbicara.
Para pembelajar juga akan mendapatkan kosakata baru yang akan menambah
perbendaharaan kata. Selanjutnya, wisata kuliner. Cirebon memiliki makanan khas,
seperti Empal Gentong, Empal Asem, Tahu Gejrot, Nasi Jamblang, dan Nasi Lengko.
Keempat makanan ini memiliki keistimewaan. Empal Gentong terbuat dari daging sapi
yang dimasak dengan santan kelapa serta bumbu rempah lengkap.
Berbeda dengan Empal Asem yang terbuat dari daging sapi juga, tetapi tidak
menggunakan santan. Sepertinya namanya, Empal Asem berwarna bening dan memiliki
rasa masam yang dominan. Tahu Gejrot terbuat dari tahu yang dipotong-potong kecil
dan disiram kuah. Kuahnya terbuat dari cabai dan bawang merah yang dihaluskan dan
dicampur air. Ciri khas Tahu Gejrot adalah disajikan pada piring kecil yang terbuat dari
tanah liat.
Hal ini berbeda dengan Nasi Jamblang. Nasi Jambang merupakan nasi putih yang
dimakan dengan berbagai lauk. Keunikannya terletak pada cara meletakkan nasi, yakni
nasi tidak langsung diletakkan di atas piring. Sebelum diberi nasi, piring tersebut diberi
daun jati. Oleh karena itu, nasi tidak menempel di piring langsung, tetapi di daun jati.
Makanan selanjutnya adalah Nasi Lengko.
Nasi ini merupakan nasi putih yang di atasnya diberi potongan tahu, tempe, mentimun,
dan daun kucai serta disiram kuah kacang atau kecap. Tak lupa ditaburi bawang goreng.
Pada penyajiannya ada yang menambahkan telur dadar atau sate. Nasi ini memiliki cita
rasa khas karena daun kucainya. Melalui wisata kuliner, pembelajar bahasa dapat ikut
merasakan kelezatan makanan Cirebon. Selain itu, para pembelajar juga dapat
berkomunikasi langsung dengan penjual.
Dalam hal ini, pembelajar dipaksa untuk melatih kemampuan menyimak serta berbicara.
Semakin sering menggunakan bahasa Indonesia, maka akan semakin lancar dan berhasil
tujuan pembelajaran. Hal ini karena memang bahasa merupakan keterampilan yang
harus sering dilatih dan dipraktikkan.
Seperti telah diketahui bersama bahwa salah satu keberhasilan tujuan pembelajaran
adalah faktor strategi dalam belajar. Demikian juga ketika belajar bahasa Indonesia
sebagai bahasa asing. Bagian awal telah dijelaskan strategi wisata budaya dan kuliner
yang dapat dilakukan pada pembelajar BIPA.

Di awal telah dijelaskan tempat-tempat dan kuliner yang dapat dikunjungi di Cirebon.
Adapun penerapan strategi ini sebagai berikut. Pertama, pembelajar dijelaskan tentang
beberapa tempat dan kuliner yang akan dikunjungi. Penjelasan ini sengaja diberikan
supaya pembelajar memiliki gambaran awal tentang tempat-tempat tersebut.
Pengajar juga perlu menyampaikan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengunjungi
tempat-tempat tersebut. Pada aktivitas ini, pembelajar harus menyimak baik-baik
penjelasan dari pembelajar. Simakan tersebut akan digunakan untuk melakukan aktivitas
selanjutnya. Usahakan pengajar menyampaikan dengan semenarik mungkin sehingga
pembelajar tidak kebingunan.
Oleh karena itu, beri kesempatan kepada pembelajar untuk bertanya jika memang ada
yang belum dimengerti. Kedua, pembelajar berdiskusi untuk memeringkat
tempat-tempat yang akan dikunjungi. Hal ini karena tidak mungkin dalam waktu
bersamaan dapat mengunjungi tempat-tempat tersebut.
Oleh karena itu, pembelajar harus memberi prioritas urutan tempat yang akan
dikunjungi. Pembelajar akan mempraktikkan kemampuan berbicaranya dalam diskusi
ini. Pembelajar akan saling beradu argumen untuk menentukan urutan tempat yang
akan dikunjungi. Oleh karena itu, pengajar harus tetap mendampingi dan mengawal. Hal
itu agar kelas berjalan kondusif dan tercapai penentuan urutan tersebut. Ketiga,
mengunjungi tempat sesuai hasil kesepakatan kelas.
Pembelajar dan pengajar dapat berangkat bersama-sama dari kampus menuju tempat
wisata. Alangkah lebih baik jika menggunakan transportasi umum. Hal ini sembari
memperkenalkan kepada pembelajar tentang masyarakat. Pembelajar dapat
mendapatkan pengetahuan selama perjalanan, baik berangkat maupun pulang.
Sebelum berangkat, pengajar menyampaikan hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan
oleh pembelajar. Hal ini untuk mengantisipasi berbagai hal yang tidak diinginkan.
Keempat, pengajar memberi kesempatan seluas-luasnya kepada pembelajar untuk
menggali informasi sebanyak-banyaknya yang memang boleh dan dapat untuk
diketahui. Pengajar hanya mendampingi. Perjalanan mengunjungi tempat wisata ini
pasti memerlukan waktu yang lama. Bahkan dapat seharian. Di tengah-tengah
kunjungan dapat diisi kegiatan makan siang bersama. Pembelajar dapat mengunjungi
kuliner yang telah disepakati.
Oleh karena itu, dalam satu hari sudah dapat mengunjungi satu tempat wisata dan satu
kuliner. Kelima, pembelajar dan pengajar kembali pulang ke kampus. Setelah sampai di
kelas, pengajar dapat memberi tugas kepada pembelajar. Tugas itu berupa menuliskan

kembali hasil kunjungan yang sudah dilakukan. Adapun tagihannya dapat berupa tulisan
deskripsi maupun narasi. Isi tulisan boleh hanya tentang tempat wisatanya serta
kulinernya atau keduanya.
Namun demikian, strategi ini tidak perlu dilakukan setiap hari. Paling tidak kegiatan ini
dapat dilakukan satu kali dalam satu bulan. Kegiatan ini juga dapat digunakan sebagai
penyegaran sehingga pembelajar tidak merasa bosan. Beberapa kekurangan yang
muncul jika kegiatan wisata ini dilakukan setiap hari, antara lain: boros. Perjalanan
kunjungan wisata memerlukan biaya yang tidak sedikit.
Tentu saja kampus tidak menanggung seluruh biayanya. Artinya, pembelajarlah yang
harus membayar seluruh biaya yang digunakan pada kegiatan tersebut. Oleh karena itu,
jika wisata budaya ini dilakukan setiap hari, maka akan sangat membebani pembelajar.
Ada hal lain juga yang harus diperhatikan ketika melakukan wisata budaya. Hal tersebut
terutama yang terkait dengan masyarakat.
Ketika pembelajar terjun langsung dan berinteraksi dengan masyarakat, pasti terdapat
hal-hal yang dapat menimbulkan masalah. Walau bagaimana pun, keberadaan orang
asing pasti mengundang perhatian tersendiri, kecuali kota-kota besar yang memang
sudah sering dikunjungi orang asing, seperti: Yogyakarta, Surakarta, Jakarta, maupun
Surabaya.
Oleh karena itu, sebelum melakukan kunjungan, pengajar harus memberi informasi
terkait etika, norma, serta sopan santun yang berlaku di masyarakat. Berikut ini hal-hal
yang dapat diperoleh oleh pembelajar dengan menggunakan strategi wisata budaya
dan kuliner. Pertama, pembelajar dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat. Hal
ini terkait dengan tujuan belajar.
Adapun tujuan para penerima Darmasiswa adalah untuk dapat belajar bahasa Indonesia.
Hasil dari belajar itu sendiri adalah dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa
Indonesia dengan baik dan benar. Bahasa Indonesia yang benar terkait dengan kaidah
dan dalam situasi formal. Adapun bahasa Indonesia yang baik terkait dengan kesopanan
atau rasa bahasa.
Ketika berinteraksi dengan masyarakat, pembelajar diharapkan dapat mengetahui dan
mempraktikkan perbedaan antara bahasa Indonesia yang benar dan yang baik. Kedua,
pembelajar dapat mengenal norma, etika, dan nilai yang berlaku di masyarakat. Pada
saat berkomunikasi langsung dengan masyarakat, pembelajar dapat mengetahui norma,
etika, dan nilai yang berlaku di masyarakat tersebut.

Hal ini dapat diketahui dari pilihan-pilihan kata pada saat berkomunikasi. Ketiga,
pembelajar dapat menambah perbendaharaan kata. Dengan wisata budaya dan kuliner,
pembelajar dapat memperoleh kosakata yang sebelumnya tidak ditemukan di dalam
kelas. Hal ini karena kosakata yang diajarkan di dalam kelas cenderung menggunakan
ragam resmi. Sementara, kosakata yang ada di tempat-tempat wisata cenderung
beragam santai.
Selain itu, perbendaharaan kosakata pembelajar terkait budaya dan kuliner menjadi
bertambah. Keempat, pembelajar mendapat pengetahuan tentang tempat wisata.
Dengan wisata budaya, pembelajar dapat mengenal berbagai tempat bersejarah yang
ada di Indonesia. Berawal dari melihat kemudian mengenal selanjutnya menyukai.
Pengenalan ini diharapkan dapat menumbuhkan motivasi dalam belajar bahasa
Indonesia.
Walau bagaimana pun, keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh motivasi
pembelajar. Kelima, melalui wisata kuliner, pembelajar dapat mengetahui dan mengenal
selera masyarakat. Rasa dan aroma masakan dapat juga digunakan untuk mengetahui
karakter seseorang. Misalnya, Cirebon merupakan daerah pesisir atau pantai.
Oleh karena itu, sangat wajar jika sebagian besar mata pencaharian penduduknya
sebagai nelayan. Salah satu hasil melaut adalah ikan. Maka dari itu, masyarakat Cirebon
sangat gemar pada makanan laut dan berasa asin. Hal ini dapat diketahui dari Nasi
Jamblangnya. Adapun hal positif yang diperoleh pengajar dengan menggunakan
strategi wisata budaya dan kuliner sebagai berikut. Pertama, pengajar tidak terlalu berat
dalam mengajar.
Selama ini penngajar BIPA selalu mengalami masalah dalam mengajar. Wisata budaya
dan kuliner dapat menjadi alternatif. Pengajar tidak perlu bersusah payah mengajarkan,
tetapi cukup dengan menyimak dan memberitahukan yang benar jika pembelajar
melakukan kesalahan. Hal ini karena pengajar terbantu oleh komunikasi langsung yang
dilakukan oleh pembelajar dengan masyarakat.
Kedua, pengajar dapat mengajarkan beberapa kemampuan berbahasa. Dengan wisata
budaya dan kuliner ini, pengajar dapat secara integral mengajarkan empat keterampilan
berbahasa, baik menyimak, berbicara, membaca, maupun menulis. Artinya, dalam satu
aktivitas, pembelajar sudah dapat mempelajari dan mempraktikkan empat keterampilan
berbahasa sekaligus.
Ketiga, pengajar telah berinovasi dalam melakukan pembelajaran. Pembelajaran yang
baik adalah yang sesuai kebutuhan pembelajar. Selain itu, pembelajaran hendaknya

tidak membosankan. Inovasi ini tentu saja dapat mengurangi kebosanan karena
pembelajar diajak untuk jalan-jalan dan mengunjungi berbagai tempat serta merasakan
kelezatan makanan di Cirebon.
Berawal dari mengetahui dilanjutkan melihat langsung keindahan berbagai tempat serta
kelezatan makanan di Cirebon, pembelajar menjadi termotivasi untuk mempelajari
bahasa Indonesia. Besarnya motivasi belajar diharapkan dapat mencapai target
pembelajaran bahasa Indonesia. III. SIMPULAN Berdasarkan uraian di atas dapat
disimpulkan bahwa. Wisata budaya dan kuliner dapat menjadi alternatif dalam
pengajaran BIPA.
Pengetahuan pembelajar tentang keindahan budaya dan kelezatan kuliner Indonesia
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