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PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, sanak saudara, temanteman, dan secara khusus untuk istri dan anak saya yang selalu mendukung dan
memotivasi saya dalam proses pengerjaan ini.
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MOTTO

Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam
segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan (Filipi 4:6).

Hidup ini harus berarti dan menjadi berkat bagi sesama.
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ABSTRAK
Setiawan, Y.Didit. 2020. Pengembangan Instrumen Penilaian Kemampuan
Berbicara pada Pembelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing Di
Wisma Bahasa. Tesis. Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Bahasa dan
Sastra Indonesia Program Magister, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Sanata Dharma.
Pengembangan alat penilaian ini tidak bisa lepas dari tujuan utama orang
asing belajar bahasa Indonesia. Tujuan utama orang asing adalah mampu
menggunakan bahasa Indonesia untuk berbagai kepentingan dalam komunikasi.
Komunikasi yang dimaksud di sini adalah komunikasi langsung dan lisan dalam
bahasa Indonesia. Berdasarkan hal itu pengembangan alat penilaian ini
berorientasi pada pengukuran kemampuan berbahasa Indonesia secara lisan
dengan mempertimbangkan lima aspek yang ada dalam rubrik penilaian.
Pengembangan ini juga didasarkan pada kebutuhan lembaga di mana peneliti
bekerja. Ditemukan bahwa lembaga tersebut belum memiliki uji kemampuan
berbahasa Indonesia yang bisa digunakan untuk menentukan peringkat
kemampuan berbahasa Indonesia pembelajar.
Uji kemampuan berbahasa merupakan salah satu alat kelengkapan evaluasi
yang diperlukan khususnya oleh lembaga penyelenggara pengajaran BIPA. Uji
tersebut memerlukan sebuah alat ukur yang bisa digunakan untuk menentukan
kemampuan berbahasa. Penentuan kemampuan berbahasa didasarkan pada tingkat
yang ada dari lima aspek yang dinilai. Kelima aspek tersebut meliputi cakupan
kompetensi, akurasi, kelancaran, interaksi, dan koherensi. Dari lima aspek itu
kemudian profil kemampuan berbahasa Indonesia pembelajar atau orang asing
secara umum bisa dipotret. Data yang terpotret itulah yang dijadikan dasar dalam
menentukan tingkat kemampuan berbahasa Indonesia lisan orang tersebut.
Penelitian pengembangan ini dilakukan dengan mengadopsi model
penelitian dan pengembangan Borg and Gall, ADDIE, dan Saley & Richey.
Sesuai model tersebut peneliti menggunakan delapan langkah penelitian yaitu 1)
analisis kebutuhan, 2) perancangan alat tes, 3) pengembangan alat tes, 4) penilaian
ahli, 5) revisi, 6) uji coba produk, 7) analisis hasil uji coba, dan 8) revisi. Langkah
penelitian dan pengembangan yang digunakan peneliti ini disesuaikan dengan
kondisi dan keterbatasan peneliti.
Hasil penelitian dan pengembangan ini adalah produk berupa instrument
penilaian kemampuan berbicara bagi pembelajar BIPA di Wisma Bahasa.
Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh ahli dan hasil penilaian uji coba dapat
dikatakan produk ini sangat baik. Produk ini bisa dijadikan protipe dalam
pengembangan alat ukur kemampuan berbahasa Indonesia orang asing secara
umum dalam penelitian lanjutan.
Kata kunci:
pemeringkatan

pengembangan,

uji,
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ABSTRACT
Setiawan, Y.Didit. 2020. Development of Speaking Assessment Instrument for
Learners of Indonesian as Foreign Language at Wisma Wisma. Thesis.
Yogyakarta: Indonesian Language and Literature Education Study Program,
Masters Program, Faculty of Teacher Training and Education, Sanata
Dharma University.
The development of this assessment instrument cannot be separated from
the main goal of foreigners in learning Indonesian. Their main goal is to be able
to use Indonesian for various interests in communication. The communication
here refers to direct and oral communication in Indonesian. Based on that, the
development of this measuring instrument is oriented to verbally measuring the
ability of Indonesian language by considering five aspects that exist in the rubric
of assessment. This development is also based on the needs of the institution
where the researcher works. It was found that the institution did not have an
Indonesian language proficiency test that could be used to rank learners'
Indonesian language proficiency.
Language proficiency testing is one of the evaluation instruments needed
especially by the BIPA teaching institutions. The test requires a measuring
instrument that can be used to determine language skills. Determination of
language skills is based on the existing level of the five aspects assessed. The five
aspects include competence, accuracy, fluency, interaction, and coherence. From
these five aspects then a profile of Indonesian language skills of learners or
foreigners in general can be captured. The data captured is the basis for
determining the person's level of oral Indonesian language proficiency.
This research development was carried out by adopting the Borg and Gall,
ADDIE, and Saley & Richey research and development models. In accordance
with the model, the researcher uses eight steps of research, namely 1) needs
analysis, 2) designing the test kits, 3) developing the test kits, 4) expert
assessment, 5) revisions, 6) trials of the product, 7) analysis of trial results, and 8)
revision. The research and development steps used by this researcher are adjusted
to the conditions and limitations of the researcher.
The results of this research and development are products in the form of a
assessment instrument of speaking skills for BIPA learners at Wisma Bahasa.
Based on the assessment conducted by experts and the results of the trial
evaluation, it can be said that this product is very good. This product can be used
as a prototype in developing Indonesian foreign language proficiency assessment
tools in general in further research.
Keywords: development, testing, Indonesian language ability, ranking
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) menjadi salah satu sektor
pengajaran bahasa Indonesia yang mengalami perkembangan. Perkembangan itu
terjadi dari sisi pengajaran, fasilitas, materi ajar, dan jumlah lembaga pengajar
BIPA. Berbagai model pembelajaran diciptakan demi menyelenggarakan
pembelajaran yang tepat dan efektif. Fasilitas belajar terus ditingkatkan baik
berupa alat bantu maupun media di luar buku. Materi belajar pun dikembangkan
dan disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan. Begitu juga dengan jumlah
lembaga pengajar BIPA yang terus bertambah. Data terakhir dari Badan Bahasa
menyatakan bahwa saat ini ada sekitar 45 lembaga yang mengajarkan BIPA baik
di perguruan tinggi maupun di lembaga-lembaga kursus. Bahkan, saat ini
pengajaran BIPA juga telah dilakukan di sekitar 36 negara di dunia dengan jumlah
lembaga 130 buah (Maulipaksi,2018).
Perkembangan pengajaran BIPA tidak lepas dari banyaknya orang asing
yang mau belajar bahasa Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya jumlah
lembaga pengajar BIPA di luar negeri berdasarkan data Kemendikbud
(kemendikbud.go.id) yang dirilis pada tahun 2018. Sebagai tambahan, Program
pengajaran BIPA yang juga dilakukan oleh Pusat Pengembangan Strategi dan
Diplomasi Kebahasaan (PPSDK) mencatatkan bahwa pada 2018 PPSDK telah
mengirimkan 115 pengajar BIPA ke 54 lembaga penyelenggara BIPA di 19
negara dengan jumlah pembelajar 10.600 orang asing. Antusiasme yang cukup
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tinggi dari orang asing untuk belajar bahasa Indonesia direspon positif oleh negara
berkaitan dengan cita-cita internasionalisasi bahasa Indonesia.
Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi salah satu pemicu orang asing
datang ke Indonesia yang pada akhirnya juga belajar bahasa Indonesia. Menurut
berita yang dilansir oleh CNN Indonesia pada tanggal 12 Januari 2019
berdasarkan informasi dari Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Maruli Apul
sepanjang tahun 2018 ada sebanyak 95.535 tenaga kerja asing yang bekerja di
Indonesia. Meski saat ini belum ada data resmi pemerintah tidak diketahui apakah
semua TKA itu belajar bahasa Indonesia, Hal ini terjadi seiring dengan semakin
meningkatnya ekonomi di Indonesia. Peran Indonesia yang meningkat dalam peta
ekonomi dunia membuat negara-negara lain ingin berhubungan dengan Indonesia.
Mereka menyadari bahwa untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dan
mengerti benar bagaimana situasi dan orang di Indonesia memerlukan bahasa
sebagai sarana komunikasi. Oleh karena itu, orang-orang asing ini ingin belajar
bahasa Indonesia supaya bisa menjalin komunikasi untuk berbagai kepentingan.
Setiap orang asing yang belajar bahasa Indonesia memiliki tujuan yang
berbeda-beda. Berdasarkan pengalaman peneliti selama hampir 8 tahun dalam
lembaga kursus BIPA, tujuan belajar orang asing belajar bahasa Indonesia antara
lain untuk keperluan pekerjaan seperti diplomat atau karyawan perusahaan,
kepentingan penelitian, memenuhi persyaratan mata kuliah atau mata pelajaran
dalam pendidikan, atau kebutuhan jalan-jalan. Tujuan-tujuan yang beraneka
ragam itu menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan program belajar
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yang pada akhirnya bermuara pada kemampuan berkomunikasi dalam bahasa
Indonesia.
Pengembangan program pembelajaran mencakup beberapa aspek seperti
kurikulum, evaluasi, dan bahan ajar. Aspek-aspek tersebut dikembangkan dalam
rangka meningkatkan kualitas pembelajaran (Ramadhani dkk, 2016). Dengan
harapan program yang diselenggarakan berjalan maksimal, upaya-upaya
peningkatan dan penyesuaian perangkat pembelajaran perlu dilakukan sebaik
mungkin. Motivasi utama dari proses ini adalah pencapaian tujuan belajar secara
maksimal dan pembelajar puas dengan program yang diikutinya.
Tujuan belajar

bisa dibagi menjadi dua hal penting yang berkaitan

langsung yaitu pencapaian hasil belajar dan pemerolehan kemampuan berbahasa.
Pencapaian hasil belajar yang dimaksud berkaitan dengan sejumlah materi yang
dipelajari secara langsung dalam kelas. Materi-materi ini merupakan sarana
penunjang

untuk

mencapai

kemampuan

berbahasa

tertentu.

Sementara

pemerolehan kemampuan berbahasa kemampuan untuk menguasai bahasa yang
berkaitan dengan penggunaan. Pemeroleha kemampuan berbahasa ini bisa terjadi
secara formal di kelas maupun di luar kelas. Dengan demikian, sebenarnya kedua
tujuan ini saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain.
Sebuah program dikatakan berlangsung dengan baik jika hasilnya bisa
terlihat atau menunjukkan gambaran utuh tentang hasil atau capaian belajarnya.
Sebagai alat pengukur ketercapaian tujuan belajar tersebut kita bisa menggunakan
tes. Tes yang digunakan dalam program pembelajaran bahasa terbagi menjadi dua
jenis tes yaitu tes pencapaian dan tes kemampuan (McNamara, 2008:6). Tes
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pencapaian ini digunakan untuk mengukur pengetahuan yang sudah dipelajari
selama program berlangsung. Sementara itu, tes kemampuan berkaitan dengan
pengujian keterampilan seseorang dalam menggunakan bahasa itu sesudah proses
belajar. Keterampilan yang dimaksud di sini adalah keterampilan berbahasa yang
mencakup keterampilan membaca, berbicara, mendengarkan, dan menulis.
Kedua jenis tes di atas idealnya ada dalam pembelajaran bahasa Indonesia
bagi penutur asing selain kurikulum dan bahan ajar. Kedua tes ini bisa dijadikan
alat untuk mengetahui tujuan belajar itu sudah tercapai atau belum, bagaimana
kemampuan berbahasa pembelajar, dan apakah program belajar sudah berjalan
dengan semestinya. Dari hasil tes pencapaian misalnya, penyelenggara program
bisa mengukur apakah program dengan kegiatan pelaksanaan memiliki kesesuaian
atau tidak. Kesesuaian dimiliki ketika hasil belajarnya memenuhi kriteria
ketercapaian tujuan belajar. Melalui tes ini juga penyelenggara bisa melihat
program itu secara keseluruhan berkaitan dengan kemampuan dan hasil belajar.
Inilah mengapa tes dalam program pembelajaran bahasa begitu penting dimiliki
oleh setiap penyelenggara pengajaran BIPA
Kenyataannya, tidak semua lembaga pengajaran BIPA memiliki kedua
jenis tes tersebut. Wisma Bahasa, tempat di mana peneliti berkarya selama hampir
delapan tahun, belum memiliki salah satu jenis tes tersebut. Tes yang belum
dimiliki oleh Wisma Bahasa adalah tes kemampuan berbahasa Indonesia sebagai
bahasa kedua yang secara khusus digunakan untuk mengukur kemampuan
berbahasa Indonesia dan menentukan tingkat kemampuan berbahasa pembelajar.
Meskipun demikian, lembaga Wisma Bahasa memiliki kurikulum dan bahan ajar
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yang sangat lengkap. Sedangkan jenis tes yang telah dimiliki adalah tes
penempatan dan tes pencapaian hasil belajar yang dilakukan setelah murid selesai
belajar materi tingkat tertentu.
Berkaitan dengan tes kemampuan berbahasa kedua, di Eropa berkembang
sebuah referensi yang dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan program
pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa kedua baik bahan ajar maupun alat
ukur kemampuan berbahasa. Referensi ini berisi kompetensi-kompetensi yang
minimal dikuasai oleh pembelajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua pada
tingkat-tingkat tertentu. Referensi itu bernama Common European Framework of
Reference (CEFR). Common European Framework of Reference (CEFR). Di
dalam CEFR terdapat penjelasan tentang kompetensi-kompetensi yang terbagi
dalam enam tingkat kemampuan berbahasa yang harus dimiliki oleh pembelajar
bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. CEFR ini dikembangkan oleh Universitas
Cambdridge di Inggris dan mulai didopsi di berbagai negara termasuk Indonesia.
Wisma Bahasa mengadopsi referensi itu sebagai salah satu acuan dalam
membentuk Standar Kompetensi Lulusan (SKL), selain ACTFL yang populer di
Amerika dan referensin lainnya.
Berbicara tentang uji kemampuan berbahasa Indonesia, saat ini sebenarnya
Indonesia sudah memiliki UKBI yang dikembangkan oleh Badan Bahasa. UKBI
atau Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia merupakan tes yang digunakan untuk
menguji kemampuan berbahasa Indonesia bagi orang Indonesia yang dalam
perjalanannya juga digunakan untuk menguji kemahiran berbahasa Indonesia
orang asing. Tes itu dirasa kurang relevan jika digunakan untuk pembelajar BIPA.
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Hal itu dikarenakan tes itu ditujukan untuk mengukur keterampilan berbahasa
Indonesia penutur Indonesia secara umum. Sementara orang asing yang belajar
bahasa Indonesia ini memiliki beberapa tujuan khusus seperti apa yang
disampaikan di paragraf terdahulu.
Meskipun UKBI dirasa kurang relevan dengan tujuan orang asing
mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua, para expat yang tinggal di
Indonesia tetap mengikuti tes UKBI tersebut. Mereka melakukan itu karena
perusahaan memerlukan bukti atau keterangan resmi yang diakui oleh lembaga
atau instansi resmi pemerintah. UKBI memenuhi kriteria tersebut karena dibuat
oleh Badan Bahasa yang merupakan lembaga pemerintah yang mengurusi bahasa
Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Bahkan lulus UKBI menjadi alasan
banyak warga asing yang bekerja di Indonesia mengikuti program belajar di
lembaga pengajar bahasa Indonesia. Beberapa dari mereka bahkan mengikuti
program intensif. Dampak positif jika mereka lulus adalah mereka bisa
melengkapi persyaratan untuk bekerja di Indonesia. Meski sekali lagi perlu
ditegaskan bahwa UKBI pada awalnya bukan didesain khusus untuk mengukur
kemampuan berbahasa Indonesia penutur asing.
Tes kemampuan berbahasa Indonesia untuk orang asing dengan
pendekatan yang berbeda dianggap sesuatu yang perlu mendapat perhatian khusus
bagi peneliti.

Sepanjang peneliti berkarya dalam pengajaran BIPA, banyak

pembelajar BIPA yang menjadi murid peneliti menyampaikan pertanyaan apakah
ada sebuah tes kemampuan berbahasa Indonesia selain tes pencapaian dan
penempatan di Wisma Bahasa. Bahkan pengajar BIPA IRO UMM yang saya
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wawancarai yaitu Dimas Arif Prasetyo dan rekan kerja di Wisma bahasa pun
mengharapkan ada sebuah tes yang bisa mengukur kemampuan berbahasa
Indonesia orang asing yang secara khusus menempatkan bahasa Indonesia sebagai
bahasa kedua. Kemampuan berbahasa tersebut mengarah pada kemampuan
berbahasa lisan mengingat tujuan utama penutur asing belajar bahasa Indonesia
adalah untuk berkomunikasi secara langsung dan lisan.
Di sisi lain, lembaga Wisma Bahasa yang merupakan lembaga di mana
peneliti bekerja melihat ini sebagai sesuatu yang mendesak dan perlu dibuat
secepatnya. Pada tanggal 2 April 2018 Wisma Bahasa yang diwakili oleh direktur
yaitu Agus Suhradjono, S.S.,M.M. mengangkat dan memberi tugas peneliti untuk
merevisi alat evaluasi yang ada. Hal itu tertuang dalam Keputusan Direktur
Wisma Bahasa Nomor 04/WB/DIR/KPTS/IV/18 tentang Pengangkatan Perevisi
Alat Evaluasi Wisma Bahasa. Secara tersirat direktur juga menugaskan untuk
membuat alat ukur kemampuan berbahasa Indonesia bagi penutur asing.
Berdasarkan situasi dan paparan yang sudah disampaikan di atas, peneliti
akan mengembangkan sebuah instrumen penilaian kemampuan berbahasa
Indonesia lisan atau disebut juga instrumen penilaian kemampuan berbicara
bahasa Indonesia untuk penutur asing yang akan merujuk pada SKL BIPA Wisma
Bahasa. Pengembangan ini diperlukan guna memenuhi kebutuhan lembaga dan
harapan dari murid Wisma Bahasa sendiri. Instrumen penilaian ini sendiri akan
memiliki pendekatan yang berbeda karena dikembangkan berdasarkan pendekatan
dalam pengajaran bahasa kedua. Kecakapan berkomunikasi lisan dalam bahasa
Indonesia adalah sasarannya. Dengan demikian, instrumen penilaian ini bisa
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menjadi prototipe dalam mengembangkan instrumen penilaian yang lebih
sempurna dan bisa digunakan secara luas di tahap selanjutnya.
1.2 Rumusan masalah
Berdasarkan uraian yang ada dalam latar belakang di atas maka rumusan
masalah utama yang ada dalam penelitian adalah “Bagaimanakah pengembangan
instrumen penilaian berdasarkan SKL BIPA Wisma Bahasa sebagai strategi
pemeringkatan kemampuan berbahasa pembelajar BIPA?”. Rumusan masalah
tersebut dapat diperinci lagi menjadi sub-sub sebagai berikut.
1)

Bagaimanakah pengembangan tes kemampuan berbicara berbahasa
Indonesia bagi penutur asing yang mengacu pada SKL BIPA di Wisma
Bahasa?

2)

Bagaimanakah tes kemampuan berbicara berbahasa Indonesia bagi
penutur asing yang mengacu pada SKL BIPA di Wisma Bahasa?

3)

Bagaimanakah strategi pemeringkatan kemampuan berbahasa Indonesia
penutur asing yang mengacu pada SKL BIPA Wisma Bahasa?

1.3 Tujuan pengembangan
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut.
1)

Mengembangkan tes kemampuan berbahasa Indonesia bagi penutur
asing yang mengacu pada SKL BIPA.

2)

Memaparkan strategi pemeringkatan kemampuan berbahasa Indonesia
penutur asing yang mengacu pada SKL BIPA?
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1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian pengembangan alat tes yang mengacu pada SKL BIPA ini
bisa dibagi menjadi dua sebagai berikut.
1) Manfaat Teoritis
Secara teoritis penelitian ini akan memberikan pengetahuan baru tentang
pengembangan alat tes sebagai strategi pemeringkatan bagi dunia
pembelajaran bahasa Indonesia bagi orang asing. Selain itu hasil
penelitian ini akan menambah pengetahuan tentang alat tes yang bisa
dikembangkan dalam dunia BIPA secara khusus dan pembelajaran
bahasa kedua secara umum.
2) Manfaat Praktis
Manfaat praktis ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat bagi pembelajar
BIPA dan pengajar BIPA atau praktisi. Bagi pembelajar BIPA, tes ini
bisa digunakan untuk mengukur kemampuan berbahasa Indonesia
mereka. Selain itu mereka juga bisa melihat posisi atau tingkat
kemampuan berbahasa Indonesia mereka yang tidak terkait dengan
pengalaman belajar yang sudah mereka miliki. Dengan melakukan tes
ini, pembelajar BIPA bisa mendapat informasi secara jelas dan cepat
mengenai tingkat kemampuan berbahasa Indonesia mereka. Bagi para
pengajar BIPA atau praktisi khususnya di Wisma Bahasa, tes ini dapat
digunakan untuk mengukur kemampuan berbahasa Indonesia pembelajar
atau penutur asing yang mengikuti kursus. Selain itu hasil tes
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kemampuan berbicara ini bisa digunakan sebagai dasar bagi pengajar
atau guru untuk mengembangkan pembelajaran selanjutnya.
1.5 Spesifikasi Produk
Spesifikasi produk ini berupa alat tes yang bisa digunakan untuk
menentukan peringkat kemampuan berbahasa pembelajar asing yang mengacu
pada standar kompetensi lulusan (SKL) BIPA di Wisma Bahasa. SKL BIPA
Wisma Bahasa merupakan SKL yang dibuat oleh tim ahli Wisma Bahasa. Tim
ahli yang terlibat antara lain praktisi dan ahli pengajaran BIPA di Wisma Bahasa
dan dosen dari universitas Sanata Dharma. SKL ini juga diadaptasi dari CEFR
yang dibuat oleh universitas Cambridge.
Tes ini berbentuk tes lisan (tes performansi). Tes performansi ini akan
dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah wawancara interaktif.
Wawancara yang dimaksud ini bukanlah wawancara dengan pertanyaan tertutup.
Setiap pertanyaan akan dirancang menjadi pertanyaan terbuka. Bentuk wawancara
ini akan mendorong peserta tes untuk mengekspolari semua kemampuan
berbahasanya. Tes lisan berupa wawancara ini bertujuan untuk mengukur
seberapa mampu seseorang menggunakan bahasanya. Tahap kedua adalah
menceritakan gambar. Pada tahap ini peneliti akan memberi kesempatan peserta
untuk memilih satu gambar berseri dan satu gambar tunggal. Tujuannya adalah
melihat bagaimana peserta bisa memproduksi bahasa berdasarkan gambar yang
dipilih. Tahap ketiga adalah bermain peran. Tujuaannya untuk melihat bagaimana
peserta uji memberikan respon atau memproduksi bahasa berdasarkan konteks
tertentu. Ketiga tahap itu diyakini bisa mendorong peserta uji untuk memproduksi
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bahasa yang dinilai cukup untuk dianalisis guna mengetahui tingkat kemampuan
berbahasa berdasarkan aspek-aspek yang ada.
Alat tes kemampuan lisan ini nanti memiliki kisi-kisi pertanyaan secara
umum, pilihan gambar, kartu yang berisi beberapa skema untuk bermain peran,
rubrik penilaian, dan prosedur pelaksanaan tes atau panduan yang berfungsi untuk
memandu seorang penilai dalam melaksanakan penilaian. Panduan diperlukan di
sini supaya tes ini jika dilakukan oleh penilai yang berbeda, pada akhirnya
memiliki proses yang sama dan harapannya hasil yang didapat juga mampu
menggambarkan kondisi kemampuan berbicara dalam bahasa Indonesia peserta
tes dengan tepat. Tes ini juga akan menggunakan alat perekam. Tujuannya,
supaya hasil pembicaraan atau wawancara bisa didengarkan berulang-ulang oleh
penguji guna mendapat keyakinan dalam menentukan tingkat kemampuan
berbahasa orang peserta tes.
1.6 Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut. Pertama, produk
penelitian ini diharapkan bisa digunakan bagi semua pembelajar BIPA khususnya
di Wisma Bahasa Yogyakarta. Kedua, tes yang harus dikerjakan memiliki tiga
bagian yaitu wawancara interaktif, menceritakan gambar, dan bermain peran.
Ketiga, tes ini mencakup lima aspek dalam kecakapan berkomunikasi yaitu
cakupan kompetensi, kelancaran, akurasi, interaksi, dan koherensi. Yang kelima,
produk ini akan diujicobakan pada pembelajar BIPA yang ada di Wisma Bahasa
Yogyakarta.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Bagian ini berisi tentang teori yang peneliti gunakan dalam melakukan
penelitian ini. Teori-teori dalam bagian ini meliputi teori evaluasi dan
pengembangan tes kebahasaan, tes kemampuan berbahasa komunikatif, validitas
dan reliabilitas tes, pemeringkatan, dan standar kompetensi lulusan (SKL).
2.1 Evaluasi dan Pengembangan Tes Kebahasaan
Evaluasi atau penilaian merupakan salah satu unsur pokok dalam
pembelajaran yang menjadi indikator sekaligus pemberi gambaran bagaimana
sebuah program pembelajaran itu. Gambaran bisa berupa kondisi murid, kondisi
jalannya sebuah kegiatan pembelajaran, hasil yang dicapai dalam waktu tertentu,
atau kelangsungan program belajar itu secara umum. Namun pada praktiknya,
penilaian ini lebih dikaitkan pada tingkat keberhasilan pembelajaran yang telah
diselenggarakan. Dari sini penilaian menjadi lebih sempit lagi. Dampaknya timbul
kesalahpahaman yang mengatakan penilaian hanya bertujuan menentukan hasil
akhir belajar melalui skor. Hal ini tidak salah namun lepas dari esensi dari
penilaian itu sendiri
Penilaian harus dibedakan dengan pengukuran. Burhan Nurgiyantoro
(2009:5) mendefinisikan penilaian sebagai suatu proses untuk mengukur kadar
pencapaian tujuan. Menurutnya ini sama dengan apa yang dikatakan oleh
Tuckman yang menyebut penilaian sebagai proses untuk menguji atau mengetahui
apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, keluaran suatu program telah sesuai
dengan tujuan atau kriteria yang ditentukan. Sementara itu Burhan Nurgiyantoro
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(2009) dalam bukunya mengartikan pengukuran sebagai alat untuk mengetahui
tingkat kemampuan siswa. Sehingga pengukuran lebih sering berkaitan dengan
data-data kuantitatif. Secara rasional, evaluasi ada di tingkat yang lebih tinggi dari
pengukuran (Jabbarifar,2009).
Penilaian pada pembelajaran BIPA sebaiknya dilakukan secara menyeluruh
dan tidak terpusat pada skor akhir hasil belajar saja. Penilaian ini bisa dilakukan
dengan sejumlah tes yang juga bisa digunakan untuk mengetahui bagaimana
proses pembelajaran tersebut. Mackey (1965:404) menyebutkan ada empat tes
yang bisa dilakukan. Pertama, proficiency test digunakan untuk mengetahui
seberapa banyak atau seberapa tinggi bahasa yang dikuasai oleh seseorang.
Kedua, prognostic tes untuk mengetahui prediksi peluang seseorang untuk belajar
bahasa. Apakah dia bisa dan cocok untuk belajar bahasa atau tidak. Ketiga,
achievment test digunakan untuk mengetahui seberapa banyak materi yang
dikuasainya dalam sebuah program pembelajaran. Keempat, diagnostic tes
digunakan

untuk

mendapatkan

informasi

tentang

pengetahuan

dan

kebahasaannya. Tes ini juga bisa digunakan untuk mengetahui kebutuhan murid
itu. Sementara itu Djiwandono (2011) menyatakan tes bahasa digunakan sebagai
suatu alat atau prosedur yang digunakan dalam melakukan penilaian dan evaluasi
pada umumnya terhadap kemampuan bahasa dengan melakukan pengukuran
terhadap tingkat kemampuan bahasa. Jika ditarik benang merah antara pendapat
dua ahli di atas, pendapat Djiwandono ini juga menyinggung pada proficiency test
milik Mackey. Hal ini sesuai dengan apa yang akan dikembangkan oleh peneliti
yaitu tes kemampuan berbahasa.
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Penelitian pengembangan evaluasi atau tes dalam dunia pembelajaran BIPA
sebenarnya bisa diterapkan pada satu aspek atau keterampilan saja.

Sebagai

contoh, penelitian yang dilakukan oleh Robita Ika Annisa dari Universitas
Pendidikan Indonesia. Penelitian Robita itu berupa pengembangan alat evaluasi
UKBIPA-membaca berbasis teknologi informasi untuk mengukur kompetensi
membaca pembelajar BIPA. Penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan
sebuah alat evaluasi yang diintegrasikan dengan teknologi informasi. Evaluasi
yang dikembangkan dan diteliti fokus pada keterampilan membaca. Penelitian ini
sejalan dengan apa yang akan dilakukan peneliti sendiri yaitu mengembangkan
sebuah alat evaluasi berupa alat tes. Perbedaan dari penelitian Robita dengan
penelitian yang akan dikembangkan peneliti di sini adalah terletak pada tujuannya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan alat tes yang bisa dijadikan
sebagai strategi pemeringkatan kemampuan berbahasa pembelajar. Sementara itu,
penelitian yang dilakukan Robita hanya bertujuan untuk mengembangkan alat tes
untuk mengukur kompetensi membaca saja.
Penelitian BIPA yang secara lebih khusus pada pengajaran bahasa Indonesia
sebagai bahasa kedua juga bisa dilakukan berdasarkan sebuah standard pengajaran
bahasa kedua yang ada di luar negeri. Penelitian model ini pernah dilakukan oleh
Ramadhani dan rekan-rekannya. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian
pengembangan bahan ajar yang mengacu pada ACTFL. ACTFL adalah sebuah
standard pembelajaran bahasa kedua yang digunakan di Amerika. Penelitian ini
bertujuan mengembangkan sebuah bahan ajar untuk tingkat pemula. Penelitian
yang dilakukan oleh Ramhadani dan rekan-rekannya menegaskan bahwa acuan
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pembelajaran bahasa kedua yang digunakan di Amerika atau negara lain itu bisa
digunakan atau diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa
kedua.

Dengan

demikian,

penggunaan

CEFR

sebagai

acuan

dalam

mengembangkan alat evaluasi merupakan sesuatu yang sah dalam proses
pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Tentu saja
hal ini tidak bisa serta-merta diadopsi secara total dan memerlukan penyesuaianpenyesuaian sesuai dengan tujuan dan kebutuhan.
Dalam proses mengembangkan sebuah alat evaluasi untuk tujuan tertentu
seorang pengembang harus memperhatikan standar. Standar menjadi acuan dalam
mengolah pemikiran dan rencana agar tujuan dan pelaksanaan bisa sesuai. North
dan Jones (2009) dalam “Using the CEFR: Principles of Good Practice” yang
diterbitkan oleh Universitas Cambridge mengatakan bahwa sebuah tes harus
dipertahankan standarnya dengan cara mengkonstruksi tes dengan mengetahui
karakteristiknya, menghubungkan tes yang satu dengan tes yang lain, standarisasi
kinerja penilai dan pemantauan. CEFR tidak bisa diadopsi serta merta menjadi
standard tes karena belum tentu konteks dan karakteristik tes dan pembelajaran
sama. Meskipun demikian, CEFR ini bisa dijadikan acuan dengan melakukan
penyesuaian konteks dan tujuan. Mengacu pada pertimbangan di atas peneliti
mengadopsi rubrik pemeringkatan kemampuan berbicara yang ada di CEFR
dalam mengembangkan rubrik penilaian. Rubrik peringkat kemampuan berbicara
CEFR memiliki enam tingkat sementara rubrik yang dikembangkan peneliti
memiliki tujuh peringkat sesuai dengan peringkat kemampuan berbahasa yang ada
dan digunakan di Wisma Bahasa.
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Penelitian yang dilakukan di sini berfokus pada kemampuan berbahasa
penutur asing yang dilihat dan diukur melalui keterampilan berbicara.

Hasil

penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebuah strategi dalam menentukan tingkat
keterampilan berbahasa pembelajar BIPA standar kompetensi lulusan (SKL)
BIPA Wisma bahasa. Berkaitan dengan hal itu, ada beberapa tahap awal yang
harus dilakukan dalam penyusunan perangkat tes. Djiwandono (2011:202)
menuliskan delapan tahap yang harus dilakukan seseorang ketika menyusun
perangkat tes. Tahapan itu antara lain (1) Penyusunan kisi-kisi, (2) Penulisan
butir-butir tes, (3) Penulisan petunjuk dan contoh pengerjaan, (4) Penulisan kunci
jawaban, (5) Penetapan model validasi tes, (6) Moderating, pilot testing, dan uji
coba tes, (7) Perbaikan tes, dan (8) Penyusunan perangkat tes selengkapnya.
Tahap inilah yang akan diadopsi peneliti dalam mengembangkan sebuah alat tes
secara umum disertai dengan beberapa penyesuaian sesuai dengan bidang dan
kebutuhan pengembangan. Secara lebih rinci tahapan yang dilakukan peneliti
dijelaskan dalam bab tiga mengenai metode pengembangan.
2.2 Tes Kemampuan Berbahasa Komunikatif
Sebelum membahas lebih jauh tentang tes kemampuan berbahasa
komunikatif terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai tes kebahasaan. Tes
kebahasaan ini terdiri dari empat jenis yaitu tes diskret, tes integratif, tes
pragmatik, dan tes komunikatif. Pada penelitian ini tes akan difokuskan pada tes
komunikatif. Tes komunikatif ini berfokus pada penggunaan bahasa untuk sarana
komunikasi.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

17

Tes kemampuan berbahasa atau yang dikenal sebagai “proficiency test”
digunakan untuk mengetahui kemampuan berbahasa seseorang tanpa melihat
apakah orang itu pernah belajar secara formal atau nonformal, mandiri atau dalam
kelas besar, atau tidak pernah punya pengalaman belajar secara khusus dalam
jangka waktu tertentu. Tes ini tidak menghiraukan berbagai latar belakang dan
pengalaman orang tersebut dan hanya fokus pada seberapa mampu seseorang itu
menggunakan sebuah bahasa. Sasarannya adalah keseluruhan kemampuan dalam
bidang sasaran tes yang diperoleh melalui pengalaman hidup dan kegiatan selama
masa hidupnya sebelum waktu tes itu diselenggarakan. Pengalaman itu bisa
berasal dari situasi formal maupun non formal (Djiwandono, 2011:89).
Tes kemampuan berbahasa bisa dikembangkan dengan berbagai pendekatan.
Peneliti memilih tes kemampuan berbahasa yang menggunakan pendekatan
komunikatif. Pendekatan komunikatif ini tercermin dari kompetensi yang diukur
dan melesap dalam setiap elemen tes seperti tata cara pelaksanaan, isi, dan
sasaran.
Tes kemampuan berbahasa komunikatif menyasar kompetensi komunikatif.
Kompetensi komunikatif adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan
bahasa secara efektif untuk berkomunikasi dalam cakupan konteks yang luas dan
untuk berbagai tujuan.

Hymes (McNamara, 2000:16) menyatakan bahwa

memahami bahasa itu tidak sekedar paham terhadap tata bahasanya. Ada aturan
budaya tertentu yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Hal ini berarti
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penggunaan bahasa itu sesuai dengan konteks dan kondisi sosial di mana bahasa
itu dipakai.
Kompetensi komunikatif dibagi menjadi empat komponen. Keempat
komponen itu disebut secara khusus oleh Mcnamara (2000:17) sebagai
“communicative ability”. Keempat komponen ini sebenarnya dicetuskan oleh
Michael Canale dan Merril Swain di Kanada pada tahun 1980-an. Secara rinci
empat komponen tersebut adalah sebagai berikut.
a. Kompetensi gramatikal atau formal
Kompetensi gramatikal ini mencakup pengetahuan seperti tata bahasa,
kalimat, leksikon, dan fonologi. Kemampuan yang akan dilihat di sini
meliputi pengetahuan tentang linguistik (pengucapan, aturan dalam
menyusun kata, penyusunan frasa, klausa, kalimat, dan juga makna.
b. Kompetensi sosiolinguistik
Kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan penggunaan bahasa yang
sesuai dengan konteks. Kecakapan dalam menggunakan bahasa meliputi
ekspresi-ekspresi atau ungkapan-ungkapan, bahkan termasuk pemilihan
kata, harus sesuai dan cocok dengan konteks yang diberikan atau dihadapi.
c. Kompetensi strategik
Kompetensi ini merupakan sebuah kemampuan untuk menyiasati kinerja
kebahasaan yang tidak sempurna atau gap pengetahuan bahasa ketika
menggunakan bahasa tersebut. Kemampuan untuk menggunakan strategi
dan teknik yang bisa digunakan untuk mengatasi kekurangan pengetahuan
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dan keterbatasan penggunaan bahasa bisa diterapkan dalam bentuk verbal
dan nonverbal.
d. Kompetensi wacana
Kompetensi wacana

merujuk pada kemampuan seseorang untuk

mengembangkan fungsi bahasa secara lebih luas. Kemampan ini berkaitan
dengan kecakapan untuk membangun sebuah wacana atau teks yang
berkaitan dengan teks berbeda yang disajikan atau ditemui. Bagian ini
mencakup beberapa aturan tertentu seperti kohesi dan koherensi.
Empat kemampuan di atas menjadi bidang yang diukur secara teritegrasi
dalam sebuah prosedur pengukuran. Empat kemampuan tersebut tercermin dari
produksi bahasa yang seseorang hasilkan ketika mengikuti sebuah prosedur tes.
Dengan demikian, tes yang diselenggarakan semestinya memiliki beberapa
tahapan yang bisa merangsang seseorang menunjukkan kemampuan berbahasanya
dan memungkinkan penguji mendapatkan hasil yang bisa dianalisis dan diukur.
Salah satu jenis tes yang bisa digunakan untuk mengukur kemampuan
berbahasa Indonesia penutur asing adalah tes kemampuan berbahasa lisan (oral).
Jenis tes ini mengakomodasi empat keterampilan atau kemampuan tersebut.
Keempat kemampuan tersebut tercermin dari sejauh mana seseorang itu bisa
menggunakan bahasanya untuk berbagai tujuan dan dalam berbagai konteks.
Dalam konteks ini, bahasa dipandang sebagai alat komunikasi. Lebih tegas lagi,
bahasa adalah komunikasi (Suwandi & Taufiqulah, 2009).
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Tes kemampuan berbahasa secara lisan (oral) bisa dilakukan dengan berbagai
cara seperti wawancara, deskripsi gambar atau hal, bercerita, atau wawancara
interaktif. Desain yang digunakan peneliti dalam mengembangkan tes kemampuan
berbahasa secara lisan (oral) diadopsi dari gagasan Robert Lado (1961:244).
Desain tersebut terumuskan dalam tiga bagian yaitu (1) picture series, (2)
conversation, dan (3) sustained speech.
2.3 Pemeringkatan
Pemeringkatan merupakan sebuah proses yang harus dilakukan oleh guru
dalam kegiatan pembelajaran. Proses ini sebaiknya tidak digunakan sebagai alat
untuk mengklasifikasikan pembelajar tapi lebih pada melihat apa yang bisa
dilakukan sesudah mengetahui kondisi kompetensi pembelajar. Meskipun jika
dilihat lebih mendalam ada alasan-alasan lain yang mendasari mengapa perlu
dilakukan pemeringkatan.
Anderson (2003:147-148) mengungkapkan tiga alasan utama mengapa
pemeringkatan itu dilakukan. Pertama, peringkat menjadi sesuatu yang berharga
yang bisa ditukarkan dengan berbagai penghargaan atau kesempatan yang
ditawarkan oleh masyarakat. Sebagai contoh seseorang yang memiliki peringkat
yang baik misalnya teratas akan mendapatkan tawaran beasiswa atau bekerja di
sebuah perusahaan. Ini merupakan contoh sederhana di mana peringkat menjadi
nilai tukar yang sangat berharga. Kedua, pemeringkatan ini menjadi sebuah
kebiasaan yang berlangsung cukup lama. Pembelajar selalu mengharapkan
peringkat untuk mengetahui di mana letak kemampuan mereka dibandingkan
dengan teman-temannya sementara guru terbiasa untuk memberikan peringkat

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

21

sebagai dasar untuk mengetahui kompetensi setiap individu. Ketiga, peringkat ini
bisa digunakan oleh guru untuk mengontrol dan memotivasi pembelajar. Misalnya
pembelajar yang memiliki peringkat bagus mendapat penghargaan dan pembelajar
yang memiliki peringkat kurang bagus mendapat hukuman atau umpan balik
berupa tambahan jam belajar. Meskipun ini dianggap ketinggalan jaman, nyatanya
ini juga mendorong pembelajar untuk bekerja keras.
Pemeringkatan kemampuan berbahasa pembelajar BIPA atau orang asing
yang belajar bahasa Indonesia hampir sama dengan pemeringkatan kompetensi
berbahasa Indonesia pada umumnya. Pemeringkatan kemampuan berbahasa
Indonesia ini berpijak dari bahasa Indonesia untuk tujuan khusus seperti bekerja
atau sekedar bercakap-cakap. Konsep peringkat yang digunakan dalam pembelajar
BIPA ini sebenarnya mengacu pada konsep penguasaan keterampilan berbahasa
yang juga ada di Eropa dan Amerika yaitu pemula, menengah atau madya, dan
lanjut. Konsep ini bertujuan untuk menggolongkan seseorang berdasarkan
kompetensi yang dimiliki.
Pemeringkatan dilakukan menggunakan alat yang bernama tes. Pada
pemeringkatan kemampuan berbahasa kedua akan lebih dilihat dari tes proficiency
atau tes kemampuan berbahasa. Tes yang digunakan bertujuan untuk mencari tahu
kondisi kemampuan berbahasa yang didasarkan pada sebuah skala kemampuan
berbahasa. Hasil tes model ini akan memberikan gambaran bagaimana komptensi
berbahasa orang tersebut. Oleh karena itu, sebuah alat tes harus dikembangkan
oleh guru dengan pertimbangan yang matang dan dilakukan dengan baik.
Pernyataan ini ditegaskan oleh Behuniak (1980:658) bahwa tes kemampuan
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berbahasa ini merupakan sebuah fakta dan dalam mengembangkan tes ini
sebaiknya dipandu oleh guru termasuk dalam menentukan standard tes itu.
pernyataan Behuniak ini menegaskan pula bahwa guru memiliki peran penting
dalam mengembangkan sebuah tes karena guru adalah sosok yang selalu
bersinggungan dengan bidang ini.

2.4 Validitas dan Reliabilitas Tes
Validitas merupakan unsur penting yang harus dipenuhi oleh sebuah tes.
Tuckman seperti dikutip oleh Burhan Nurgiyantoro (2001:103) menjelaskan
bahwa validitas bisa diartikan apakah sebuah tes dapat mengukur apa yang akan
diukur. Hal ini menjelaskan apakah tes tersebut sudah sesuai digunakan untuk
menangkap kondisi atau menggambarkan kondisi tentang sesuatu yang menjadi
objek ukur. Misalnya, dalam konteks penelitian ini, apakah tes yang
dikembangkan oleh peneliti bisa digunakan untuk mengukur kemampuan
berbicara seseorang.
Pandangan Tuckman yang dikutip oleh Burhan tersebut masih senada
dengan pandangan Djiwandono (2011:164) yang menyebutkan bahwa validitas
secara praktis terkait dengan kesesuaian tes sebagai alat ukur dengan sasaran
pokok yang perlu diukur. Jika dilihat dalam konteks penelitian ini maka sasaran
pokok yang akan diukur adalah kemampuan berbicara. Kemampuan berbicara
sendiri memiliki lima aspek yang akan dinilai meliputi cakupan kompetensi,
kelancaran, akurasi, interaksi, dan koherensi. Kelima aspek tersebut ada dalam
rubrik penilaian yang menjadi kunci dalam penilaian kemampuan berbicara dalam
bahasa Indonesia bagi penutur asing.
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Validitas memiliki tiga jenis atau bagian penting yang membentuk
persepsi umum. Tiga bagian itu adalah validitas isi, validitas konstruk, dan
validitas kriteria (Moskal&Layden,2000:2-4). Validitas isi merujuk pada
kesesuaian tes dengan isi, validitas kriteria merujuk pada kesesuaian dengan
kriteria, dan validitas konstruk merujuk pada konsep, kerangkat teori, atau dasar
pemikiran (Djiwandono,2011:165). Validitas isi dimaksudkan untuk mengetahui
apakah alat tes yang digunakan mempunyai kesejajaran dan kesesuaian dengan
tujuan dan deskripsi bahan atau materi yang diajarkan atau digunakan. Dalam
penelitian ini apakah pertanyaan dan tugas-tugas sudah sesuai dengan apa yang
ada dalam standar kompetensi dan indikator. Validitas kriteria merujuk pada
apakah tes sudah sesuai dengan kriteria yang ada sekarang dan masa depan.
Harapannya tes ini bisa menghasilkan luaran yang bisa digeneralisasikan pada
kelompok lain. Validitas konstruk merupakan keseuaian konsep dan kerangan
teori atau dasar pemikiran dengan tes itu sendiri. Apakah alat tes yang dibuat
sudah sesuai dengan konsep dan dasar pemikiran yang dimiliki. Tentu saja hal ini
perlu dibuktikan secara empiris.
Reliabilitas juga merupakan hal penting dari sebuah tes. Sebuah tes
dikatakan reliabel jika tes tersebut menunjukkan konsistensi skor setelah diuji alat
tesnya oleh beberapa penguji. Reliabilitas ini merujuk pada pemerolehan skor atau
hasil pengukuran yang ajeg, konsisten, dapat dipercaya, tidak berubah-ubah, dan
dapat diandalkan (Djiwandono, 2011:171).
Sebuah tes dikatakan memiliki reliabilitas yang baik kalau menunjukkan
konsistensi hasil pengukuran meski dilakukan oleh orang berbeda. Reliabilitas ini
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terbagi menjadi enam yaitu reliabilitas tes-retes, reliabilitas tes setara, reliabilitas
belah dua, reliabilitas Cronbach Alpha, reliabilitas cronbach, dan yang terakhir
reliabilitas combach alpha.
2.5 Standar Kompetensi Lulusan
Standar kompetensi lulusan merupakan sebuah acuan untuk mengukur kualitas.
Dalam dunia pendidikan khususnya pengajaran bahasa kedua, Glaesser (2018:70-85)
menjelaskan bahwa standar ini merujuk pada deskripsi tingkat performansi atau
kinerja yang akan dicapai yang memungkinkan kompetensi digunakan. Kompetensi
ini merupakan keterampilan yang harus dimiliki. Sehingga standar kompetensi
lulusan merupakan gambaran kompetensi dan deskripsi kinerja pada setiap tingkat
kemampuan.
SKL (Standar Kompetensi Lulusan) BIPA Wisma Bahasa merupakan acuan
yang digunakan dalam berbagai hal terkait pembelajaran di Wisma Bahasa. Pertama
SKL ini digunakan sebagai dasar dalam mengembangkan sebuah materi belajar
masing-masing tingkat kemampuan berbahasa. Kedua, SKL ini bisa dijadikan dasar
dalam mengembangkan sebuah tes baik tes penempatan, tes tengah program atau tes
kemajuan, tes pencapaian, maupun tes kemampuan berbahasa. Hal ini bisa terjadi
karena pada umumnya SKL adalah bagian dari kurikulum yang menjadi dasar
penyelenggaraan program belajar.
Penyelenggaraan program pembelajaran mengharuskan SKL sebagai aspek
utama untuk dimiliki selain bahan ajar dan evaluasi. SKL atau standar kompetensi
lulusan ini akan menjadi dasar dalam mengembangkan materi pembelajaran dan
evaluasinya. Sebuah standar berarti memiliki beberapa indikator kompetensi yang
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harus dicapai. SKL ini juga menjadi sebuah standar yang berguna dalam memberikan
gambaran yang jelas kapada murid tentang apa yang akan dia capai sesudah
mengikuti sebuah program pembelajaran.
Secara singkat SKL ini terbagi ke dalam tujuh kategori yang masing-masing
tingkat dianggap sebagai sebuah tingkatan kemampuan berbahasa Indonesia bagi
orang asing. Tingkat itu adalah beginner, post-beginner, pre-intermediate,
intermediate, post-intermediate, pre-advance, dan advance. Di Wisma Bahasa secara
berurutan tingkat tersebut sama dengan 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, dan 4. Dalam setiap
tingkat dijabarkan kemampuan atau kompetensi minimal yang harus dikuasai serta
pengetahuan terkait unsur kebahasaan. Hal itu disebut dalam SKL ini sebagai standar
kompetensi. Standar kompetensi ini yang kemudian dijabarkan menjadi indikatorindikator yang lebih terperinci.

Tes kemampuan berbahasa ini atau proficiency test berfokus pada kemampuan
menggunakan bahasa serta unsur-unsurnya dalam komunikasi nyata atau langsung
pada produksi bahasa lisan. Dengan demikian ada dua aspek yang akan dijadikan
sasaran dalam pengembangan alat penilaian yaitu aspek kemampuan di bidang kerja
dan pengetahuan yang dikuasai. Pengetahuan ini berkaitan dengan kebahasaan dan
konteks sosial dalam berkomunikasi langsung. Berikut ini penjelasan setiap tingkat
dalam SKL Wisma Bahasa.
Tingkat yang paling rendah disebut tingkat pemula atau beginner. Kompetensi
yang tercakup dalam tingkat ini memiliki batasan kebutuhan yang mendesak dan
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sangat dasar. Di tingkat ini juga sudah ada cakupan interaksi dengan bahasa yang
sederhana dan topik sehari-hari. Topik sehari-hari ini maksudnya berkaitan dengan
keperluan dasar misalnya berkenalan, informasi terkait barang, warna, kepemilikan,
waktu, posisi, berbelanja, makanan, alat transportasi, dan arah. Topik-topik ini
menjadi batasan dengan tingkat lain selain cakupan kompetensi yang sederhana.
Secara lebih rinci bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Standar Kompetensi Lulusan Tingkat Beginner Wisma Bahasa
Level

Standar
Kompetensi/Kompetensi
Inti

Beginner
User

1. Dapat memperkenalkan diri sendiri dan
1. Dapat memahami dan
orang lain; serta mengucapkan salam
menggunakan kata-kata
dan berpamitan menggunakan
dan frasa dasar untuk
ekspresi-ekspresi dasar.
menyampaikan
2. Dapat meminta dan memberi informasi
kebutuhan sendiri yang
sederhana tentang nama, tempat
paling mendesak dan
tinggal, asal, barang-barang yang
mendasar.
dimiliki, warna, dll.
2. Dapat meminta dan 3. Dapat membeli dan menawar dg
memberi
informasi
bantuan bahasa tubuh.
mengenai hal-hal umum 4. Dapat meminta dan memberi informasi
terkait dengan diri
sederhana yang berhubungan dengan
sendiri,
seperti
angka, harga, waktu (jam, hari, tanggal,
memperkenalkan
diri
bulan, tahun, jadwal), ongkos, ukuran,
sendiri, memberi salam,
dan kuantitas (seperti: banyak, sedikit).
asal dan tinggal, orang- 5. Dapat meminta dan memberi informasi
orang yang dia ketahui,
mengenai arah dengan bantuan visual
dan benda-benda yang
(seperti peta, bahasa tubuh).
dia miliki.
6. Dapat memesan makanan dan minuman
di warung, restoran, dan hotel (dari
3. Mampu
berinteraksi
kamar)
secara
sederhana
7.
Dapat meminta dan memberi informasi
dengan syarat bahwa
tentang posisi/letak benda/orang.
lawan bicaranya adalah
8.
Dapat meminta dan memberikan
orang yang terbiasa
informasi tentang pilihan moda
bicara dengan orang
transportasi, membeli/memesan tiket
asing serta berbicara
transportasi.
secara pelan dan jelas,

1A

Indikator

Sumber: Dokumen SKL Wisma Bahasa
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Pada tingkat ini terdapat delapan indikator. Delapan indikator ini
dijabarkan menurut cakupan kompetensi dan pengetahuan kebahasaan yang ada.
Pada kebahasaan dibatasi dengan kata atau frasa yang mendesak dan mendasar.
Kata yang mendesak dan mendasar misalnya penggunaan kata ganti orang atau
nama-nama benda. Selain itu juga ada kata-kata kerja dasar yang tidak memili
imbuhan yang kompleks seperti makan, minum, beli, dan lain-lain.
Jumlah indikator ini diturunkan dengan melihat ketiga kompetensi yang
ada pada kolom standar kompetensi sebagai satu kesatuan. Meskipun begitu bisa
dilihat bahwa ketiganya terwakili secara langsung dan mendasari setiap indikator
tersebut. Indikator ini berisi kinerja yang mencerminkan kompetensi itu tercapai
dan menjadi tanda bahwa seseorang tersebut mampu menggunakan kompetensi
yang ada dalam konteks penggunaan bahasa.
Tingkat berikutnya adalah tingkat post-beginner. Pada tingkat ini cakupan
kompetensi lebih tinggi dari pada tingkat beginner. Penegasan tingkat kesulitan
terlihat pada kompetensi menggambarkan beberapa hal atau terkait aspek
mengenai latar belakangnya seperti pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan, hobi,
dan lain-lain. Kemampuan menggambarkan ini tentu melibatkan unsur bahasa
yang lebih kompleks dari tingkat sebelumnya misal ungkapan, kata hubung, atau
kalimat yang bersifat instruksi atau pemberian nasihat. Indikator yang ada pada
tingkat ini juga dijabarkan menurut kompetensi dasar yang masing-masing
melesap pada kinerja yang ada dalam indikator. Berikut ini adalah tabel rincian
standar kompetensi dan indikatornya.
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Tabel 2.2 Standar Kompetensi Lulusan Tingkat Post-Beginner Wisma Bahasa
Tingkat
Post
Beginner
User
1B

Standar Kompetensi
1. Dapat memahami
kalimat-kalimat dan
ungkapan-ungkapan
yang sering
digunakan terkait
dengan berbagai
kebutuhan sehari-hari
(misalnya informasi
pribadi dan keluarga
yang sangat
sederhana, belanja,
lingkungan sekitar,
dan pekerjaan).
2. Dapat
menyampaikan/mengkomunikasikan topiktopik sederhana dan
sehari-hari yang
menuntut adanya
interaksi dengan
orang lain secara
sederhana dan
langsung.
3. Dapat
menggambarkan
beberapa hal/aspek
terkait dengan latar
belakang dirinya,
lingkungan
sekitarnya, dan halhal lain yang
menyangkut
kebutuhan
dasar/mendesak.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

Indikator
Dapat melakukan pemesanan restoran,
hotel, dll terkait dengan fasilitas, waktu,
jumlah orang, dan permintaan sederhana
lainnya.
Dapat memberi dan mengikuti instruksi
menggunakan “tolong” dan “silakan”,
“jangan” “dilarang”, “coba”
Dapat meminta dan memberikan informasi
tentang aktivitas sehari-hari/rutin
menggunakan “sudah, sedang, akan” dan
kata-kata frekuensi (selalu, biasanya, dll)
Dapat meminta dan memberikan informasi
serta tentang benda atau orang
menggunakan kata sifat yg sederhana dan
nyata.
Dapat membandingkan benda atau orang
menggunakan struktur perbandingan
sederhana.
Dapat meminta dan memberikan informasi
sederhana tentang pengalaman dan rencana
berlibur/perjalanan.
Dapat mengatur acara, janji yang
berhubungan dengan aktivitas sehari-hari.
Dapat meminta dan memberikan
saran/nasihat sederhana.
Dapat meminta dan memberikan informasi
secara umum tentang pekerjaan diri sendiri,
keluarga dan orang di sekitarnya.
Dapat meminta dan memberikan informasi
secara umum tentang pekerjaan.
Dapat meminta dan memberikan informasi
secara umum tentang hobi.
Dapat menceritakan topik ringan (contoh:
tempat wisata) dengan menggunakan
konjungsi sederhana, seperti “karena, tetapi,
ketika, dll”

Sumber: Dokumen SKL Wisma Bahasa
Pada tingkat ini juga mulai dituntut interaksi secara langsung. Ini
menggambarkan bahwa kompetensi ini diarahkan pada penggunaan bahasa dalam
konteks yang nyata. Artinya, kompetensi di tingkat ini mengarah pada
kemampuan berbahasa yang bisa digunakan seseorang untuk bertahan hidup
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karena sudah mencakup kebutuhan sehari-hari baik dalam komunikasi atau
pemenuhan kebutuhan dasar. Meskipun demikian pada tingkat ini tetap terbatas
pada ruang lingkup yang sederhana dan kebutuhan yang mendasar serta
mendesak.
Tingkat yang ketiga adalah tingkat pre-intermediate. Pada tingkat preintermediate cakupan kompetensi memuat kemampuan memahami gagasan
utama, mendeskripsikan pengalaman, kejadian, maupun perasaan, serta mampu
membuat percakapan dengan tenaga profesional seperti dokter, pemandu
perjalanan, atau makelar rumah. Kompetensi di tingkat ini menuntut penguasaan
tata bahasa dan kosa kata yang lebih luas daripada tingkat sebelumnya. Interaksi
yang ada di tingkat ini mulai mengarah pada interaksi yang lebih alami.
Kemampuan menyampaikan gagasan secara runtut pun mulai dituntut. Hal ini bisa
dilihat dari kompetensi yang diharapkan ada dalam indikator-indikator.
Tabel 2.3 Standar Kompetensi Lulusan Tingkat Pre-intermediate Wisma Bahasa
Tingkat
PreIntermed
iate User
2A

Standar
Kompetensi
1. Dapat
memahami
gagasan
utama suatu
teks yang
disampaikan
secara
standar yang
berkaitan
dengan topik
umum, dunia
kerja dan
sekolah serta
hiburan.
2. Dapat
menghasilka
n teks

Indikator
1. Dapat bertanya dan menceritakan perasaan dan
menanggapi dg ekspresi perasaan (like and dislike,
dll) scr tepat.
2. Dapat meminta dan memberi pendapat tentang
perbedaan budaya dalam lingkup masyarakat di
sekitarnya.
3. Dapat meminta dan menerima permintaan maaf.
4. Dapat menceritakan kembali dan memberikan
pendapat mengenai narasi pendek suatu film atau
buku cerita yang ringan dengan bahasa standar.
5. Dapat menangkap poin utama sebuah percakapan
yang terkait kehidupan sosial asalkan disampaikan
dengan artikulasi jelas dan dialek standar.
6. Dapat secara spontan mengawali, mengikuti, dan
menutup percakapan tatap muka dengan topik yg
dikenal dan terkait dengan kepentingan dan minat.
7. Dapat mengatur rencana perjalanan baik melalui agen
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sederhana
yang
koheren
terkait
dengan
topik-topik
umum/biasa/
dikenal baik
atau terkait
dengan
minat dan
kepentingan
pribadi.
3. Dapat
mendeskrips
ikan
pengalaman
dan
kejadian,
dan
menyampaik
an perasaan
dan
pendapatnya
dengan
memberikan
alasan dan
penjelasan.
4. Dapat
melakukan
percakapan
dengan
tenaga
profesional
(seperti:
dokter,
pemandu,
agen
perjalanan,
makelar
rumah, dll)

8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

atau diri sendiri, dan dapat mengatasi hampir semua
kesulitan yang muncul selama perjalanan.
Dapat menghasilkan teks naratif dari sebuah cerita,
peristiwa, pengalaman.
Dapat memberi dan meminta penjelasan atau alasan
atas hal-hal yang terkait dengan topik yang
dikenalnya dan menjadi minatnya.
Dapat secara langsung mendeskripsikan berbagai
topik yang dikenalnya dan menjadi minatnya.
Dapat mengulang kembali bagian sebuah ujaran
dengan menggunakan kata-kata dari ujaran sumber
untuk konfirmasi terkait topik yang dikenalmya dan
menjadi minatnya..
Dapat menjelaskan konsep yang sulit secara
sederhana dengan menggunakan kosakata yang
dimiliki terkait topik: keluarga, hobi, pekerjaan, dan
peristiwa-peristiwa di sekitarnya.
Dapat melakukan percakapan dan meninggalkan
pesan menggunakan
ekspresi-ekspresi dalam
menelepon.
Dapat meminta dan mencari informasi serta
mendeskripsikan kebutuhannya akan rumah, perabot,
dan fasilitas-fasilitasnya.
Dapat melakukan percakapan dengan tenaga medis
berkaitan dengan pendaftaran, periksa dokter, dan
mengikuti instruksi.
Dapat membuat, menolak, dan menerima ajakan atau
undangan baik formal maupun informal.

Sumber: Dokumen SKL Wisma Bahasa
Tiga kompetensi dijabarkan menjadi enam belas indikator yang secara
tidak langsung mewakili salah satu atau ketiga kompetensi yang ada. Indikatorindikator tersebut menuntut adanya kinerja praktis yang menunjukkan kompetensi
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target dimiliki. Di dalam indikator ini juga bisa dilihat topik-topik yang mulai
meluas seperti hobi, pekerjaan, menolak dan menerima ajakan, dan lain-lain. Jika
dibandingkan dengan tingkat sebelumnya tingkat ini menuntut penggunaan bahasa
yang lebih tinggi dan pengetahuan kosakata dan struktur yang lebih kompleks.
Tingkat selanjutnya adalah tingkat intermediate. Pada tingkat intermediate
ini cakupan kompetensi menekankan pada kemampuan berkomunikasi dalam
situasi yang nyata dan spontan. Selain itu kemampuan untuk menangkap gagasan
utama dan teks agak kompleks juga menjadi sasaran utama. Dengan dimikian
kompetensi kebahasaan dituntut lebih luas dan lengkap dengan berbagai imbuhan
maupun struktur. Teks yang menjadi materi pun lebih autentik lagi seperti materi
berita, wawancara, atau film. Berikut adalah tabel rincian kompetensi dan
indikatornya.
Tabel 2.4 Standar Kompetensi Lulusan Tingkat Intermediate Wisma Bahasa
Tingkat
Intermediate
User
2B

Standar
kompetensi
1. Dapat
memahami
gagasan utama
(bukan rincian)
dari suatu teks
yang agak
kompleks
dengan topik
konkrit dan
juga teks
dengan hal-hal
(kata dan
istilah) teknis
yang terbatas
di bidang
spesialisasinya
2. Dapat
berinteraksi

Indikator
1. Dapat meminta, memberi dan mempertahankan
pendapat dengan menyampaikan penjelasan
dan argumen yang relevan ttg topik sosial
budaya
2. Dapat memimpin dan mengikuti rapat terkait
dg pekerjaannya menggunakan ekspresiekspresi khusus rapat.
3. Dapat menyampaikan presentasi singkat dan
spontan terkait topik tertentu.
4. Dapat terlibat dalam sebuah wawancara, baik
sebagai pewawancara maupun nara sumber
terkait topik tertentu.
5. Dapat berpartisipasi dalam percakapan
(menyela, mempersilakan, dll) menggunakan
ekspresi-ekspresi khusus yang bermuatan
budaya. (contoh: “maaf, numpang tanya”,
“jangan repot2”, dll.)
6. Dapat menangkap gagasan utama sebuah teks
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secara spontan
dan lancar
dengan
penutur asli
terkait topik
sosial budaya
dengan sedikit
kesulitan
dalam hal
kebahasaan.
3. Dapat
menghasilkan
suatu teks yang
agak kompleks
mengenai
topik sosial
budaya dengan
beragam
penjelasan
(kronologi,
sudut pandang,
dampak) yang
mudah
dipahami
lawan bicara
4. Mampu
berkomunikasi
dengan
penutur
Indonesia
untuk
mengatasi
masalahmasalah yang
terkait
kehidupan
sosial dan
budaya
masyarakat
secara umum.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

dalam bahsa standar dg batasan waktu dan
melaporkan scr lisan atau tertulis.
Dapat menarasikan sebuah teks sastra antara
lain dongeng, legenda, dll
dapat menggunakan berbagai strategi untuk
menangkap gagasan utama sebuah teks antara
lain dengan menggunakan petunjuk
kontekstual
Dapat mengawali, terlibat, dan menutup
percakapan tanpa kesulitan dg topik sosial
budaya dan abstrak yang terkait dengan
kepentingan dan minatnya.
Dapat memberi dan menerima informasi
faktual yang detail dalam jumlah banyak tanpa
kesulitan terkait topik yang diminati.
Dapat membuat dan merespon suatu hipotesa
dalam suatu percakapan informal dengan
konteks yang dikenal.
Dapat memberikan gambaran yang detail dan
jelas mengenai hampir semua topik yang
terkait dengan minatnya.
Dapat meringkas dan menyampaikannya
secara lisan suatu potongan berita, wawancara,
film, video dokumenter
Dapat merangkai suatu gagasan dan argumen
sederhana serta dugaan tentang penyebab,
akibat dan situasi yang mnugkin terjadi
mengenai isu tertentu secara sederhana, urut
dan runtut
Dapat menjelaskan suatu sudut pandang pihak
lain mengenai isu tertentu yang mengandung
penilaian.

Sumber: Dokumen SKL Wisma Bahasa
Tingkat intermediate memiliki empat standar kompetensi yang harus
dimiliki yang dijabarkan menjadi lima belas indikator. Dari lima belas indikator
tersebut menyiratkan kemampuan kebahasaan yang lebih luas dan pengetahuan
mengenai topik-topik yang lebih rumit. Teks yang menjadi materi dalam tingkat
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ini berupa teks faktual. Dengan demikian pemahaman akan konteks peristiwa
maupun isu yang dibahas menjadi sangat penting. Kemampuan membangun
interaksi dan terlibat dalam percakapan yang lebih rumit menuntut adanya
penguasaan kosakata dan struktur yang lebih luas dan lengkap.
Tingkat berikutnya adalah tingkat post-intermediate. Pada tingkat postintermediate ini terdapat empat standar kompetensi yang harus dimiliki. Standar
kompetensi ini menegaskan kemampuan memahami teks yang panjang dan
kompleks,

mengungkapkan

gagasan secara

spontan dan jelas,

mampu

menggunakan bahasa dengan lincah dan fleksibel untuk kebutuhan sosial dan
profesional, dan menggunakan tata bahasa yang tepat. Pengetahuan kebahasaan
yang lebih luas dan kemampuan penggunaannya diarahkan pada kemampuan
membangun komunikasi dalam lingkup yang lebih kompleks. Batasan pada
tingkat ini adalah kompetensi dilakukan tanpa usaha yang keras, teks yang
menujukkan kohesi dan koherensi yang baik, untuk kebutuhan sosial dan
profesional, serta memahami makna yang tersembunyi.
Berikut ini adalah tabel rincian standar kompetensi dan indikator untuk
tingkat post intermediate.
Tabel 2.5 Standar Kompetensi Lulusan Tingkat Post-Intermediate Wisma Bahasa
Tingkat
PostIntermediate
User
3A

Standar
kompetensi
1. Dapat
memahami
berbagai macam
teks yang
cukup panjang
dan kompleks
serta memahami
arti/makna/maks

Indikator
1. Dapat menangkap serangkaian informasi
acara TV dokumenter, wawancara langsung,
talkshow, drama, film dengan dialek standar
dengan kecepatan normal.
2. Dapat menangkap serangkaian informasi
dari suatu pembicaraan panjang yang kurang
terstruktur dan keterkaitan isinya hanya
tersirat.
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ud tersembunyi.
2. Dapat
mengungkapkan
gagasan atau ide
dengan lancar
dan spontan,
hampir tanpa
usaha keras
tetapi masih
terhalang pada
konsep yang
sangat sulit.
3. Dapat
menggunakan
bahasa secara
lincah/fleksibel
dan efektif
untuk kebutuhan
sosial dan
profesional.
4. Dapat
menghasilkan
suatu teks yang
jelas, (belum
ada gradasi)
mengenai topik
yang sesuai
bidang dan
minatnya,
dengan
menggunakan
tatabahasa, katakata hubung
yang tepat dan
menunjukkan
kohesi dan
koherensi yang
baik.

3. Dapat menanggapi dengan tepat penggunaan
ungkapan idiomatik, bahasa sehari-hari
(slang).
4. Menangkap inti informasi lisan dalam situasi
yang gaduh, misalnya pengumuman di
stasiun, terminal, dan tempat-tempat umum.
5. Dapat menangkap informasi-infromasi
teknis yang kompleks, seperti spesifikasi
produk dan kegiatan/pekerjaan yg umum
digunakan dan menjalankan instruksi
operasional. (misal SOP)
6. Dapat menggunakan ujaran yg mengandung
ungkapan perasaan, sindiran, dan candaan
dalam berinteraksi di lingkungan sosial.
7. Dapat mengungkapkan ide-ide dan pendapat
secara jelas dan tepat serta dapat
menyampaikan dan menanggapi serangkaian
argumen yg cukup kompleks.
8. Dapat mendeskripsikan sebuah topik yang
kompleks secara jelas dan cukup detil.
9. Dapat menyimpulkan secara lisan teks yang
panjang berbentuk argumentasi
10. Dapat mempresentasikan secara lisan sebuah
subjek/topik, dengan memadukan pokokpokok pikiran, mengembangkan poin-poin,
dan mengambil kesimpulan yang tepat. Serta
menanggapi pertanyaan dan poin-poin yang
disampaikan oleh pihak lain. (presentrasi
pendek)
11. Dapat menemukan kata pengganti yang
sepadan tanpa mengganggu pemahaman
lawan bicara.

Sumber: Dokumen SKL Wisma Bahasa
Empat kompetensi di atas dijabarkan menjadi sebelas indikator yang
menunjukkan kinerja. Indikator-indikator tersebut dijabarkan dari kinerja apa saja
yang menunjukkan kompetensi target tercapai. Masing-masing indikator
menyiratkan kinerja dalam komunikasi nyata dan langsung. Materi yang ada dan
disasar ini adalah materi autentik seperti dokumenter, rekaman video, talkshow

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

35

dan drama. Kemampuan bahasa mulai mengarah pada menyampaikan
argumentasi. Pada tingkat ini juga dituntut penguasaan kosakata yang lebih luas
untuk menemukan kata pengganti yang sepadan. Kejelian dalam menangkap
informasi dalam situasi yang tidak kondusif juga menjadi sasaran.
Tingkat selanjutnya adalah tingkat pre-advance. Tingkat pre-advance ini
memiliki tiga kompetensi yang harus dimiliki. Pertama kemampuan memahami
dan meringkas teks yang panjang dengan merekonstruksi argumentasi dan
presentasi secara koheren. Kedua kemampuan mengungkapakan gagasan secara
spontan dan lancar. Ketiga menggunakan bahasa secara lincah dan fleksibel untuk
kebutuhan sosial dan profesional, serta mulai mengarah pada kebutuhan akademis.
Tiga kompetensi ini menuntuk pengetahuan dan penggunaan unsur kebahasaan
yang kompleks dan luas dalam berbagai topik. Batasannya ada pada pemahaman
latar belakang budaya yang berbeda sehingga pemaknaan ataupun penggunaan
bahasa masih mengalami keterbatasan.
Berikut ini adalah tabel yang menerangkan rincian standar kompetensi dan
indikator untuk tingkat pre-advance.
Tabel 2.6 Standar Kompetensi Lulusan Tingkat Pre-advance Wisma Bahasa
Tingkat
PreAdvanced
User

1.

3B

2.

Standar kompetensi
Dapat memahami dan
meringkas informasi dari
berbagai teks yang
panjang dan kompleks,
sambil merekonstruksi
argumen dan laporan
dalam sebuah presentasi
yang koheren.
Dapat mengungkapkan
gagasan secara spontan,
dengan lancar tanpa

Indikator
1. Dapat mengikuti rekaman (siaran TV,
radio, film) yg menggunakan bahasa
slang dan idiomatik yang disampaikan
dengan kecepatan normal dan dalam
berbagai dialek
2. Dapat terlibat dalam semua
pembicaraan langsung dan diskusi
dengan penutur asli tanpa mengalami
kesulitan.
3. Dapat menyampaikan kembali dengan
menggunakan struktur yang berbeda
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3.

harus mencari-cari
ungkapan yang tepat,
serta mampu
membedakan nuansa
makna atas suatu
pengertian tertentu di
dalam kebanyakan
situasi yang lebih
kompleks, tetapi kadangkadang terhalang oleh
pemahaman latar
belakang budaya.
Dapat menggunakan
bahasa secara
lincah/fleksibel dan
efektif untuk kebutuhan
social dan professional;
serta kebutuhan
akademis yang berkaitan
dengan minatnya.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

(ketika menghadapai kesulitan,
memberi penekanan, membedakan dan
mengurangi ketaksaan/ambigu)
dengan mulus tanpa disadari lawan
bicara.
Dapat menggunakan kata-kata yang
mempunyai arti mirip dengan nuansa
berbeda (medan makna) dengan tepat.
Dapat menggunakan bahasa slang dan
ekspresi idiomatik yang mengandung
perumpamaan dan makna tersirat.
Dapat menerjemahkan dengan tepat
dan koherens dari bahasa Indonesia ke
bahasa murid.
Dapat bertindak sebagai juru bahasa
menerjemahkan secara lisan dan
langsung secara informal dengan
lancar.
Dapat menangkap inti suatu teks dalam
waktu terbatas dan melaporkannya
secara lisan dan tertulis.
Dapat menangkap rincian dari teks
panjang dan kompleks baik terkait
maupun tidak terkait bidangnya,
asalkan diberikan waktu untuk
membaca ulang pada bagian yg sulit,
serta dapat melaporkannya secara lisan
maupun tertulis.

Sumber: Dokumen SKL Wisma Bahasa
Tiga kompetensi di tingkat ini dijabarkan menjadi sembilan indikator
yang memuat kinerja terukur. Kinerja yang dituntut antara lain dapat terlibat
dalam semua pembicaraan langsung dan diskusi dengan penutur asli tanpa
mengalami kesulitan, dapat menyampaikan kembali dengan menggunakan
struktur yang berbeda (ketika menghadapai kesulitan, memberi penekanan,
membedakan dan mengurangi ketaksaan/ambigu) dengan mulus tanpa disadari
lawan bicara, dapat menggunakan kata-kata yang mempunyai arti mirip dengan
nuansa berbeda (medan makna) dengan tepat, dapat menggunakan bahasa slang
dan ekspresi idiomatik yang mengandung perumpamaan dan makna tersirat, dapat
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menerjemahkan dengan tepat dan koherens dari bahasa Indonesia ke bahasa
murid, dapat menangkap inti suatu teks dalam waktu terbatas dan melaporkannya
secara lisan dan tertulis, dan dapat menangkap rincian dari teks panjang dan
kompleks baik terkait maupun tidak terkait bidangnya, asalkan diberikan waktu
untuk membaca ulang pada bagian yg sulit, serta dapat melaporkannya secara
lisan maupun tertulis.
Selanjutnya adalah tingkat advance. Tingkat advance ini terbagi menjadi
tiga kompetensi yang harus dimiliki. Ketiga kompetensi ini dijabarkan menjadi
enam indikator yang memuat kinerja atau unjuk kerja yang bisa diukur. Enam
indikator tersebut juga menunjukkan cakupan topik yang menjadi sasaran dalam
penerapan kompetensi. Secara lebih rinci sebaran kompetensi dan indikator bisa
dilihat dalam tabel di bawah ini.
Tabel 2.7 Standar Kompetensi Lulusan Tingkat Advance Wisma Bahasa
Tingkat
Advance
User
4

Standar kompetensi
1. Dapat memahami
dengan mudah hampir
semua yang didengar
atau dibaca, serta
dengan memahami latar
belakang budaya,
bahasa, dan referensi
budaya.
2. Memahami dan
menerjemahkan secara
akurat teks yang sangat
sulit dan abstrak dengan
kosakata yang luas dan
bervariasi, idiom, slang
dan bahasa gaul.
3. Mampu berbicara dan
mengungkapkan
gagasannya hampir
setingkat dengan
penutur asli yang
berpendidikan tinggi

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Indikator
Dapat mengikuti rekaman (berita, talk
show, debat di TV/radio) yang
disampaikan dengan kecepatan berbicara
di atas normal dan dalam berbagai dialek.
Dapat bertindak sebagai juru bahasa
secara formal maupun informal dengan
lancar.
Dapat menerjemahkan dengan tepat dan
koherens dari bahasa Indonesia ke bahasa
murid dan sebaliknya.
Dapat menyampaikan kembali teks yang
mengandung bahasa sastra (puisi, cerpen,
novel, prosa, dll)
Dapat menyampaikan gagasan secara
lisan dan tertulis dengan lancar,
menunjukan kohesi dan koherensi yang
baik namun gaya bahasa yang digunakan
masih dpengaruhi bahasa aslinya.
Dapat terlibat dalam diskusi, debat dalam
berbagai topik konkrit maupun abstrak
termasuk yang tidak berkaitan dengan
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yang menyampaikan
gagasan dengan jelas
utuk kebutuhan sosial,
profesional dan
akademis.

minatnya.

Sumber: Dokumen SKL Wisma Bahasa
Tingkat advance ini memiliki cakupan kompetensi yang sangat luas dari
hal faktual sampai hal yang abstrak. Jika dilihat dari standar kompetensi yang ada
peran keluasan pengetahuan kebahasaan dan pengetahuan umum yang sangat
penting. Hal ini bisa dilihat dari tuntutan kinerja antara lain dapat memahami
dengan mudah hampir semua yang didengar atau dibaca, serta dengan memahami
latar belakang budaya, bahasa, dan referensi budaya, memahami dan
menerjemahkan secara akurat teks yang sangat sulit dan abstrak dengan kosakata
yang luas dan bervariasi, idiom, slang dan bahasa gaul, serta mampu berbicara dan
mengungkapkan gagasannya hampir setingkat dengan penutur asli yang
berpendidikan tinggi yang menyampaikan gagasan dengan jelas utuk kebutuhan
sosial, profesional dan akademis.
Jika dilihat dari indikator yang ada, unjuk kerja yang dituntut pada tingkat
ini pun memiliki keluasan topik yang beragam baik itu faktual maupun abstrak.
Bidangnya pun mulai dari profesional, sosial, dan akademis. Sebagai contoh bisa
kita lihat pada indikator dapat mengikuti rekaman (berita, talk show, debat di
TV/radio) yang disampaikan dengan kecepatan berbicara di atas normal dan
dalam berbagai dialek, dapat bertindak sebagai juru bahasa secara formal maupun
informal dengan lancar, dapat menerjemahkan dengan tepat dan koherens dari
bahasa Indonesia ke bahasa murid dan sebaliknya, dapat menyampaikan kembali
teks yang mengandung bahasa sastra (puisi, cerpen, novel, prosa, dll), dapat
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menyampaikan gagasan secara lisan dan tertulis dengan lancar, menunjukan
kohesi dan koherensi yang baik namun gaya bahasa yang digunakan masih
dpengaruhi bahasa aslinya, dan dapat terlibat dalam diskusi, debat dalam berbagai
topik konkrit maupun abstrak termasuk yang tidak berkaitan dengan minatnya.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
Pada bagian ini akan dijelaskan jenis penelitian, model pengembangan, prosedur
pengembangan, uji coba produk, desain uji coba, subjek coba, sumber dan jenis
data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
3.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan atau
research and development (R & D). Borg dan Gall (1983) mendefinisikan R
& D sebagai model penelitian pendidikan yang bertujuan untuk
mengembangkan dan memvalidasi produk yang berhubungan dengan
pendidikan. Model penelitian ini mengisyaratkan sebuah kebaruan dari apa
yang sudah ada atau sama sekali baru. Model ini juga tidak menutup
kemungkinan untuk terus dilakukan pengembangan berikutnya. artinya
model ini adalah model penelitian yang berkelanjutan. Hasil penelitian tidak
semata-mata berhenti pada satu proses namun tetap memiliki kesempatan
untuk mendapat pembaruan.
3.2 Model pengembangan
Orang-orang yang bergerak dalam bidang teknologi pembelajaran
mulai berpikir tentang pengembangan pembelajaran yang bisa mencakup
banyak hal. Seels dan Richey (Tegeh dkk, 2014:35) mengatakan bahwa
teknologi pembelajaran ini adalah teori dan praktik dalam perancangan,
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pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi proses dan sumber
belajar. Orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran pun mulai
mengembangkan bahan ajar, media, silabus, kurikulum, alat evaluasi, dan
hal lain dalam pembelajaran. Model pengembangan ini dianggap model
penelitian yang sangat relevan dengan tuntutan pembelajaran yang terus
berkembang sehingga menuntut perkembangan pada berbagai sektor.
Penelitian dan pengembangan merupakan sebuah konsep dan proses
penelitian yang disebut Borg dan Gall (1983) sebagai model penelitian
pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk
yang berhubungan dengan pendidikan. Penelitian ini dilakukan dengan
tahap-tahap atau prosedur yang membentuk siklus. Sugiyono (2015)
menggambarkan model penelitian dan pengembangan Borg dan Gall dalam
bentuk bagan yang memiliki sepuluh tahapan sebagai berikut.

Teori Borg dan Gall itu terkesan terlalu panjang dan akan makan waktu
yang cukup lama. Setyosari (2013) menerjemahkan sekaligus mempersingkat
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langkah-langkah tersebut menjadi kajian tentang temuan penelitian produk,
mengembangkan produk, melakukan uji coba lapangan, dan revisi. Saley dan
Richey (dalam Setyosari, 2013) mengatakan bahwa “Development research, as
apposed to simple instructional development, has been defined as the systemic
study of designing, developing, evaluating instrucional programs, processes and
product that must meet the criteria of internal consistency and effectiveness”.
Berdasarkan pendapat Saley dan Richey tersebut penelitian dan pengembangan ini
terbagi dalam langkah yang sederhana yaitu perencanaan, pengembangan,
evaluasi langkah-langkah program, proses, dan produk yang harus sesuai dengan
kriteria konsistensi dan keefektifan secara internal.
Selain model Borg & Gall ada juga model pengembangan ADDIE
(analyze

design,

development,

implementation,

evaluation

model)

yang

dimuculkan oleh D. Anglada (Tegeh & Dkk 2014). Model ini memiliki hubungan
yang timbal balik antar proses yang ada seperti dalam bagan berikut ini.

Model dan pandangan-pandangan teori tenteng penelitian pengembangan
cukup banyak. Meskipun begitu peneliti mencoba mengambil beberapa kesamaan
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yang ada dari setiap ahli yaitu bahwa penelitian pengembangan biasanya memiliki
tujuan spesifik, untuk mememuhi kebutuhan praktis, dan memerlukan kesabaran
dan waktu yang tidak cukup singkat. Pendapat ini sesuai dengan pernyataan Putra
(2015) yang merangkum dan mendefinisikan kesamaan berbagai pengertian
tentang penelitian pengembangan menjadi beberapa hal sebagai berikut.
1. R&D merupakan jenis penelitian yang memiliki ciri dan tujuan spesifik
yaitu berupa mixed method dan bersifat multi dan interdisiplin. Tujuan
dari penelitian ini adalah inovasi, menemukan dan menciptakan
kebaruan, produktivitas, dan kualitas.
2. R&D merupakan penelitian yang berkelanjutan, terstruktur, dan terukur.
3. R&D dapat dibedakan dari basic research dan applied research namun
R&D merupakan tahap pengembangan dari keduanya.
4. R&D dimaksudkan untuk keperluan praktis yang memiliki kegunaan
langsund dan operasional, karena itu fokusnya pada masalah, tantangan,
tuntutan, potensi dan kebutuhan nyata masyarakat, dunia bisnis,
industri, pendidikan, dan permintaan pasar.
Pandangan Putra di atas menyiratkan bahwa penelitian pengembangan
haruslah membawa kebaruan terhadap ilmu atau hal yang dikembangkan. Hal ini
tentu saja sesuai dengan upaya peneliti untuk memberikan kebaruan dalam dunia
pembelajaran BIPA khususnya tentang evaluasi. Meskipun konsekuensinya
peneliti harus mengalokasikan waktu yang cukup serta memberikan kesabaran
dalam proses penelitian ini. Dengan demikian, harapan tujuan praktis yang
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diinginkan yaitu terciptanya alat tes yang bisa digunakan untuk mengukur
kemampuan berbahasa Indonesia orang asing bisa tercapai.
Berdasarkan teori pengembangan yang sudah dipaparkan di atas, peneliti
menyederhanakan model penelitian menjadi perencanaan, pengembangan, uji
coba, evaluasi, proses perbaikan dan finalisasi produk yang harus sesuai dengan
kriteria konsistensi dan keefektifan secara internal (revisi). Berikut bagan singkat
yang bisa memperjelas alur penelitian ini.

Penyederhanaan

ini

dilakukan

dengan

cara

pemangkasan

dan

penggabungan. Alasan peneliti menyederhanakan prosedur model pengembangan
berdasarkan Borg & Gall, ADDIE, dan Saley & Richey adalah (1) prosedur ini
lebih relevan dengan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh peneliti, (2) anggaran
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yang tidak cukup jika digunakan dalam waktu yang lama, (3) karakteristik produk
yang akan dikembangkan, dan (4) keterbatasan tenaga yang dimiliki. Meskipun
demikian, peneliti menganggap keempat tahapan itu mewakili prinsip utama
menurut Borg & Gall. Model yang peneliti gunakan ini sejalan dengan pendapat
Saley dan Richey (dalam Setyosari, 2013) yang mengatakan bahwa “Development
research, as apposed to simple instructional development, has been defined as the
systemic study of designing, developing, evaluating instrucional programs,
processes and product that must meet the criteria of internal consistency and
effectiveness”.
3.3 Prosedur Pengembangan
Dalam pengembangan alat tes ini ada beberapa tahap yang harus
dilakukan. Meskipun tahapan penelitian sudah disederhanakan tidak berarti tidak
ada rangkaian rinci tentang alur maupun prosedur penelitiannya. Berikut ini
skema langkah-langkah yang digunakan dalam penyusunan alat tes kemampuan
lisan pembelajar BIPA.
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a)

Tahap Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan ini dilakukan untuk mengetahui jenis tes yang
digunakan untuk menilai kemampuan berbahasa Indonesia pembelajar BIPA dan
bagaimana tes itu dilakukan. Hal ini dilakukan dengan melakukan wawancara
pada pembelajar BIPA dan pengajar BIPA. Selain itu peneliti juga mengamati
serta mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengembangan tes
seperti kurikulum dan tes itu sendiri. Dokumen-dokumen ini berupa SKL BIPA
serta bentuk dan jenis tes dari Wisma Bahasa Yogyakarta.
b)

Tahap Perancangan

Perancangan produk ini adalah tahap merancang bentuk tes atau
spesifikasi alat tes yang akan dihasilkan. Perancangan alat tes ini memiliki
kegiatan sebagai berikut, (1) menentukan bentuk alat tes kemampuan berbahasa
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lisan untuk mengukur kemampuan berbahasa Indonesia pembelajar asing, (2)
membuat spesifikasi produk, (3) menentukan sasaran produk. Tahap perancangan
ini akan dilakukan dengan mempertimbangkan untuk siapa tes ini akan
diterapkan, kesesuaian materi tes dengan keterampilan atau kompetensi yang
diharapkan, bentuk tes, dan juga validitas dan reliabelitas tes.
c)

Tahap Penyusunan Alat Tes

Tahap penyusunan alat tes ini didahului dengan penjabaran standar
kompetensi lulusan menjadi indikator-indikator kemampuan berbahasa. Tahap
selanjutnya yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi penyusunan kisikisi soal, pengembangan butir soal, pengembangan rubrik penilaian, dan
pembuatan prosedur atau panduan dalam melaksanakan tes.
d)

Penilaian Alat Tes

Penilaian akan dilakukan oleh ahli pembelajaran BIPA dan praktisi
pengajar BIPA di Wisma Bahasa. Penilaian mencakup beberapa hal yaitu
kejelasan, kesesuaian, dan kebenaran alat tes. Hasil penilaian ini akan digunakan
untuk memperbaiki alat tes yang akan disiapkan untuk uji coba.
e)

Revisi I

Sesudah penilaian dilakukan oleh para ahli, dilakukanlah evaluasi.
Kegiatan ini bertujuan untuk mendata masukan maupun koreksi yang telah
diberikan. Setelah data terkumpul lalu dilakukan pemeriksaan kembali dengan
mengkonfirmasi kepada dosen pembimbing dan para ahli mengenai kebenaran
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pemahaman peneliti terkait masukan dan koreksi yang diberikan. Setelah
mendapat pemahaman yang tepat kemudian dilakukan perbaikan berdasarkan
masukan dan koreksi dari para ahli dan dosen pembimbing.
f)

Tahap Uji Coba

Pada tahapan ini hasil pengembangan alat tes kemampuan berbahasa
Indonesia akan diterapkan di lembaga Wisma Bahasa. Dari sini peneliti akan
melihat apakah alat ukur yang dikembangkan layak untuk digunakan dilihat dari
aspek materi, konstruk, dan kebahasaannya. Selain itu peneliti ingin mengetahui
kefektifitasan alat ukur ini untuk mengetahui apakah alat ukur kemampuan
berbahasa Indonesia ini bisa digunakan untuk mengetahui dan mengidentifikasi
kemampuan berbahasa Indonesia orang asing.
g)

Analisis Hasil Uji Coba

Tahapan ini menjadi kunci dalam pengembangan. Tahapan ini akan
menilai bagaimana hasil pengembangan yang dilakukan berdasarkan saran dan
penilaian yang ada. Secara khusus, peneliti akan memperhatikan saran maupun
koreksi dari praktisi BIPA yang bertugas sebagai penguji dalam uji coba alat ukur
kemampuan berbahasa Indonesia ini. Selain itu peneliti juga akan melihat apakah
desain alat ukur ini sudah benar-benar seperti yang diharapkan oleh peneliti
berdasarkan masukan dan saran dari pemangku kepentingan di Wisma Bahasa
mengingat alat ukur ini akan digunakan di Wisma Bahasa.
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h)

Revisi II

Perbaikan tahap dua dilakukan setelah analisis hasil uji coba didapat.
Berdasarkan data-data yang sudah terkumpul revisi dilakukan untuk menghasilkan
produk yang lebih baik. Perbaikan tahap dua ini merupakan perbaikan tahap akhir
untuk menyusun produk yang dianggap benar-benar sesuai dengan tujuan
penelitian.
i)

Produk

Setelah melalui beberapa rangkaian kegiatan termasuk perbaikan, produk
yang telah mengalami revisi akhir menjadi produk final. Meskipun ini produk
final dalam penelitian tidak menutup kemungkinan untuk kembali dikembangkan
setelah melalui kajian dan penelitian lanjutan.
3.4 Uji Coba Produk
Pada tahap ini uji coba produk yang dihasilkan akan melibatkan
pembelajar, praktisi, serta ahli dalam evaluasi. Lebih dahulu bentuk tes ini akan
dinilai oleh ahli tes dan praktisi guna mengetahui tingkat keterukurannya dan
kesesuaiannya dengan kompetensi-kompetensi yang akan diukur. Hal ini
bertujuan untuk mendapatkan dasar yang baik dalam pengembangan tes itu. Dari
hasil penilaian akan dilakukan revisi atau perbaikan produk sehingga produk
benar-benar mengakomodasi apa yang menjadi tuntutan.
Sesudah produk divalidasi dan diperbaiki, produk ini kemudian
diujicobakan pada lembaga penyelenggara BIPA Wisma Bahasa di Yogyakarta.
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Uji coba akan dilakukan di lembaga Wisma Bahasa saja karena tujuan dan
kebutuhan ini berfokus pada kebutuhan Wisma Bahasa.
3.5 Desain Uji Coba Produk
Desain uji coba produk meliputi tiga tahapan. Tahapan pertama adalah
validasi dari ahli tentang produk. Tahapan kedua, sesudah uji validasi dan
dilakukan perbaikan kemudian dilakukan uji coba produk pada sampel awal.
Setelah uji coba produk dilakukan maka dilakukan perbaikan dari saran-saran
yang masuk atau hasil analisis uji coba produk yang pertama pada pembelajar.
Tahapan yang ketiga adalah uji coba produk kedua pada pembelajar secara lebih
intensif. Uji coba pada tahap akhir ini akan dilakukan pada pembelajar-pembelajar
yang bersedia mengikuti tes dengan harapan menemukan berbagai tingkat
kemampuan. Selama uji coba produk ini peneliti akan memberikan kuesioner
kepada penguji untuk mendapatkan umpan balik terhadap produk yang telah
diujicobakan.
3.6 Sumber dan Jenis Data
Pada bagian ini akan disampaikan dua hal yaitu sumber data dan jenis data.
Berikut ini adalah penjelasan kedua hal tersebut.
a) Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah 1) praktisi atau pengajar
BIPA Wisma Bahasa. Peneliti akan melakukan wawancara guna
mendapatkan informasi awal terkait kebutuhan. Selain praktisi, data juga
diambil dari 2) SKL BIPA, hasil pengamatan, dan alat evaluasi yang ada
di Wisma Bahasa. 3) Ahli dan guru BIPA Wisma Bahasa. Ahli akan
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memberikan penilaian terhadap produk awal melalui focus group
discussion. Guru akan mengisi kuesioner terhadap produk setelah uji coba
berlangsung. Hasil kuesioner ini berupa hasil penilaian dari praktisi atau
ahli. Hasil instrumen ini dianalisis untuk mengetahui tanggapan praktisi
dan ahli termasuk penilaian atau umpan balik terhadap produk yang
dikembangkan.
b) Jenis Data
Jenis data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data
kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa data hasil wawancara
data hasil pengamatan, data hasil penilaian produk yang berupa saran atau
masukan. Sementara itu data kuantitatif diperoleh dari hasil angket
penilaian yang diberikan kepada pembelajar ataupun praktisi dan ahli
untuk memberikan umpan balik terhadap produk yang diujikan baik pada
tahap uji coba awal maupun uji coba final.
3.7 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, analisis
dokumen, dan observasi. Kuesioner juga akan digunakan untuk mengetahui
hasil penilaian para ahli dan pembelajar terhadap produk yang
dikembangkan. Penjelasan secara lebih rinci mengenai teknik yang
digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut.
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a) Wawancara
Wawancara adalah cara untuk mengumpulkan data yang bisa
dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Wawancara yang
digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terpimpin, yaitu
wawancara yang berstruktur dan tersusun secara sistematis (Sudijono,
2011 : 82).
Wawancara ini digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan
informasi dari dua pihak praktisi atau ahli. Dari praktisi, peneliti ingin
mendapatkan informasi tentang pengalaman terkait pengukuran
kemampuan berbahasa Indonesia yang didapat dan tes yang pernah
mereka terapkan, perlu atau tidak tes profisiensi itu, bagaimana tes itu
sebaiknya, apakah tes yang sudah ada dapat membantu mereka
mengetahui kemajuan belajar, sejauh mana tes itu bisa mengukur
kemampuan berbahasa Indonesia mereka. Pada tahap ini peneliti akan
menggali pengetahuan dan informasi dari praktisi sebanyak mungkin.
Berikut kisi-kisi wawancaranya.
Tabel 3.1 Kisi-kisi Wawancara untuk Praktisi atau Ahli
No

Kisi-kisi Wawancara

Jumlah

1

Pengalaman guru terkait pengembangan 2
atau pelaksanaan tes bahasa Indonesia di
program BIPA

2

Tujuan, jenis, dan bentuk tes yang 1
pernah dikembangkan atau dilaksanakan

3

Prosedur pelaksanaan tes

4

Prosedur

menentukan

1
peringkat 1
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kemampuan berbahasa
5

Harapan atau saran guru terhadap tes 1
profisiensi bahasa Indonesia secara oral

b) Analisis Dokumen
Teknik analisis dokumen ini dilakukan untuk menemukan data
yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sebagai instrumen teknik ini
menggunakan lembar catatan dan peneliti sebagai instrumen utama.
Lembar pencatatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi
berupa kompetensi SKL Wisma Bahasa. Selain itu lembar ini juga
untuk mencatat data yang berkaitan dengan model tes yang mencakup
tujuan, jenis, dan bentuk tes yang digunakan di lembaga termasuk
cakupan soalnya. Berikut ini lembar pencatatan analisis dokumen.
Tabel 3.2 Lembar Pencatatan Analisis Dokumen
No

Aspek yang Dipelajari

1

Bentuk Tes

2

Jenis Tes

3

Tujuan Tes

4

Prosedur Pelaksanaan Tes

Catatan

Lembar kuesioner juga termasuk dalam bagian ini. Kuesioner ini
berupa lembar kuesioner untuk mengetahui tanggapan atau penilaian
praktisi atau ahli.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
54

Lembar ini digunakan untuk mendapatkan informasi penilaian
dari ahli dan praktisi. Lembar ini berupa kisi-kisi yang harus dinilai
dengan cara memberikan tanda check list sesuai dengan kolom yang
tersedia. Ahli yang dimaksud di sini adalah ahli atau praktisi dalam
bidang pengembangan tes dan pembalajaran bahasa Indonesia untuk
orang asing.
Tabel 3.3 Lembar Penilaian Produk
Nilai
No

Aspek yang ditelaah
1

A

Materi

1

Soal sesuai dengan indikator (menuntut tes
perbuatan kinerja, hasil karya, atau
penugasan)
Pertanyaan dan jawaban yang diharapkan
sudah sesuai

2
3

4
B
5

6

C
7

8
9

Materi sesuai dengan tuntutan kompetensi
(urgensi,
relevansi,
kontinyuitas,
keterpakaian sehari-hari tinggi)
Isi materi yang ditanyakan bisa menunjukkan
tingkat kompetensi berbahasa
Konstruksi
Lima aspek dalam rubrik penilaian (cakupan
kompetensi, akurasi, kelancaran, interaksi,
dan koherensi) mencerminkan kecakapan
berkomunikasi
Rubrik penilaian bisa digunakan untuk
menentukan profil kemampuan berbahasa
Indonesia
Bahasa
Pertanyaan-pertanyaan
yang
disajikan
mampu merangsang peserta uji untuk
memberikan respon yang memungkinkan
kelima aspek dalam rubrik penilaian muncul
Tabel, peta, gambar, grafik, atau sejenisnya
disajikan dengan jelas dan terbaca
Butir pertanyaan menggunakan bahasa

2

3

4
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10

11
12

Indonesia yang baku
Pertanyaan
tidak
menggunakan
kata/ungkapan yang menimbulkan penafsiran
ganda atau salah pengertian
Pertanyaan tidak menggunakan bahasa yang
berlaku setempat/tabu
Rumusan pertanyaan tidak mengandung
kata/ungkapan yang dapat menyinggung
perasaan pembelajar

c) Observasi
Observasi merupakan satu bagian khusus di mana peneliti terlibat
langsung dalam mengambil data. Tujuan dari observasi ini adalah untuk
mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan produk
termasuk penerapan produk yang akan dihasilkan.
Secara khusus observasi dilakukan terhadap alat tes yang ada di
lembaga Wisma Bahasa dan bagaimana tes itu dilakukan. Mengingat
peneneliti juga merupakan pelaku yang terlibat langsung dalam
pembelajaran BIPA di Wisma Bahasa, observasi juga dilakukan untuk
lebih

memastikan

apakah

tes

Wisma

Bahasa

benar-benar

bisa

mengakomodasi keinginan pembelajar untuk mengetahui kemampuan
berbahasa Indonesia mereka tanpa pertimbangan mereka sudah belajar
atau belum. Sebagai panduan berikut ini adalah lembar observasi yang
akan digunakan.
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Tabel 3.4 Lembar Observasi Pelaksanaan Tes
No Aspek yang diamati
1
Apakah tes dilaksanakan secara manual?
2

Apakah tes dilakukan dengan menggunakan
media komputer?

3

Apakah keempat keterampilan berbahasa
terintegrasi dalam bentuk tes?
Apakah ada tes yang mengukur keterampilan
lisan dan unjuk kerja?

4
5

6

Ya/tidak Catatan/komentar

Apakah tes ini hanya dilakukan untuk
mengukur satu tingkat kemampuan berbahasa
tertentu?
Apakah tes yang ada bisa dimengerti dengan
mudah karena ada instruksi bahasa Inggris?

3.8 Teknik Analisis Data
Data yang sudah terkumpul lalu dianalisis. Analisis data dilakukan
mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: (1) inventarisasi data terhadap
seluruh data yang sudah dikumpulkan, (2) mengklasifikasikan data
berdasarkan kriteria tertentu, (3) identifikasi data (menurut ciri-ciri khas
yang ditemukan ), (4) refleksi atau memaknai seluruh data yang sudah
dianalisis untuk menentukan tindak lanjut, (5) pemaknaan hasil analisis data
(berkaitan dengan kelanjutan dari produk yang dihasilkan).
Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, analisis dokumen,
dan penilaian produk adalah data kata, maka data itu dianalisis secara
deskriptif. Data itu dianalisis menggunakan model analisis data Miles dan
Huberman yang terbagi dalam tiga tahap yaitu reduksi data, model data atau
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display data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh perlu direduksi
karena tidak mungkin semua informasi akan diolah. Reduksi juga dilakukan
dalam rangka memahami data yang ada secara rasional dan kritis. Pada
proses akhir setelah data direduksi dan dimaknai maka ditariklah
kesimpulan umum dari data yang ada.
Data yang diperoleh dari kuesioner penilaian produk setelah uji coba
adalah data angka, maka dianalisis secara kuantitatif. Penghitungan skor
menggunakan skala empat seperti yang dipaparkan oleh Widoyoko
(2015,106). Berikut ini rumusan yang digunakan untuk menentukan interval
nilai.
Skor tertinggi

= 4 (sangat baik)

Skor terendah

= 1 (kurang baik)

Jumlah interval = 4-1:4 atau ¾ = 0,75
Setelah diketahui jarak intervalnya maka dapat disusun tabel penentuan
nilainya yaitu.
Tabel 3.5 Hasil Penghitungan Skor untuk Penilaian Produk
Interval Skor

Kategori

3,25 < X ≤ 4,00

Sangat baik

2,49 < X ≤ 3,24

Baik

1,73 < X ≤ 2,48

Cukup baik

0,97 < X ≤ 1,72

Kurang baik
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini akan diuraikan dua hal yang meliputi (1) deskripsi langkahlangkah penelitian dan hasilnya dan (2) pembahasan produk yang dihasilkan. Halhal tersebut akan diuraikan secara lebih rinci sebagai berikut.
4.1 Deskripsi Langkah-langkah dan Hasilnya
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. Hasil yang dihasilkan
dalam penelitian ini adalah sebuah model tes lisan kemampuan berbahasa
pembelajar BIPA. Model tes lisan ini dikembangkan dengan harapan bisa menjadi
solusi bagi lembaga pengajaran BIPA yaitu Wisma bahasa yang belum memiliki
sebuah tes lisan yang digunakan untuk mengukur kemampuan berbahasa
Indonesia bagi penutur atau pemelajar asing. Untuk menghasilkan produk ini,
peneliti menggunakan sembilan langkah. Langkah-langkah tersebut yaitu, (1)
analisis kebutuhan, (2) perancangan, (3) penyusunan (pengembangan), (4) validasi
ahli, (5) revisi I, (6) uji coba produk, (7) analisis hasil uji coba, (8) revisi II, dan
(9) produk.
Melalui sembilan langkah penelitian yang digunakan, peneliti bisa
memperoleh data dari hasil analisis kebutuhan, validasi ahli, dan penilaian produk
pada tahap uji coba. Data itu bisa digolongkan menjadi data kualitatif dan data
kuantitatif. Berikut ini tabel klasifikasi data yang diperoleh dalam penelitian ini.
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Tabel 4.1 Klasifikasi Data yang Diperoleh
Jenis data

Kualitatif
Data berupa kata

Kuantitatif
Data berupa angka

Instrumen yang
digunakan
Wawancara guru

Analisis kebutuhan

Observasi kelas

Analisis kebutuhan

Langkah

Analisis dokumen
Analisis kebutuhan
Catatan dalam FGD
Validasi ahli
Angket penilaian produk Uji coba

Secara lebih rinci data-data yang diperoleh melalui langkah-langkah dalam
penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut.
4.1.1 Analisis Kebutuhan
Peneliti melakukan analisis kebutuhan untuk mengetahui apakah ada
masalah yang terkait dengan evaluasi dalam pembelajaran BIPA. Masalah yang
ditemukan ini akan menjadi dasar peneliti untuk mengembangkan sebuah solusi
yang bisa digunakan. Di sisi lain, peneliti telah menemukan sebuah masalah
sebelum melakukan analisis kebutuhan, yaitu tidak adanya sebuah alat tes yang
bisa digunakan untuk menentukan peringkat kemampuan berbahasa pembelajar
BIPA. Peneliti menemukan masalah ini berdasarkan pengalaman bekerja dalam
dunia pengajaran BIPA selama 7 tahun di lembaga pengajaran BIPA Wisma
Bahasa. Selain itu dari interaksi dengan lembaga pengajaran lain peneliti juga
menemukan, sejauh ini selain UKBI, belum ada model tes lain yang bisa
digunakan untuk sebagai tes profisiensi.
Analisis kebutuhan ini dilakukan untuk menemukan masalah yang ada di
lapangan serta mengonfirmasi masalah yang sudah ditemukan oleh peneliti sendiri
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dan bagaimana bentuk produk ini akan dikembangkan. Analisis kebutuhan ini
dilakukan dilakukan di Wisma Bahasa Yogyakarta yang menjadi tempat di mana
peneliti berkarya selama ini.
Sebelum analisis kebutuhan dilakukan, peneliti melakukan validasi terhadap
instrumen-instrumen analisis kebutuhan yaitu pedoman wawancara, lembar
observasi, lembar analisis dokumen, dan angket. Instrumen-instrumen tersebut itu
divalidasi oleh dua ahli. Pertama, Dr. Nurhadi, M.Hum. dari Universitas Negeri
Yogyakarta memvalidasi isi dan bahasa. Kedua, FX. Mukarto, PhD dari Pasca
Sarjana Kajian Bahasa Inggris Universitas Sanata Dharma memvalidasi konstruk.
Validasi isi dan bahasa dilakukan pada tanggal 16 oktober 2019. Dan validasi
konstruk dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2019. Validasi dilakukan supaya
instrumen-instrumen yang digunakan valid dan datanya bisa dipercaya.
Peneliti menggunakan lembar pedoman wawancara dalam melakukan
analisis kebutuhan terhadap guru/ praktisi BIPA di Wisma Bahasa. Model
wawancara ini dipilih dengan harapan peneliti bisa menggali lebih banyak
informasi secara mendalam dan terlibat dalam interaksi langsung dengan nara
sumber. Peneliti berpendapat bahwa dengan

interaksi langsung berdasarkan

pedoman wawancara, data yang diinginkan bisa diperoleh secara lebih rinci.
Lembar pedoman wawancara ini berisi beberapa pertanyaan yang bisa
dikembangkan secara spontan dalam wawancara. Ada tiga wawancara yang
terjadi. Dua wawancara dengan praktisi tidak berkenan untuk direkam baik video
maupun audio. Proses berjalan dengan cara peneliti menanyakan pertanyaan dan
mengetik jawaban di komputer. Kedua narasumber itu berinisial AO dan YK
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yang identitas aslinya ingin dirahasiakan.

Setelah itu

narasumber

menandatangani berita acara wawancara dan hasil wawancara yang tercetak.
Wawancara ketiga dilakukan dengan narasumber ketiga dan narasumber berinisial
BD ini berkenan untuk direkam. Rekaman wawancara ini digunakan sebagai
sarana peneliti untuk menyaring dan menyimpulkan ide dan pendapat narasumber
sekaligus sebagai bukti bahwa wawancara ini asli.
Selain itu peneliti menggunakan lembar observasi dan analisis dokumen
untuk mengetahui secara khusus data-data yang berkaitan dengan kondisi lembaga
dan alat evaluasi yang dimiliki. Kedua hal itu dilakukan guna mendapatkan data
yang nyata dan sebagai sarana untuk mengkonfirmasi informasi-informasi yang
dimiliki oleh peneliti berdasarkan pengalaman selama bekerja di lembaga
tersebut. Data hasil dari tiga teknik pengumpulan data itu adalah sebagai berikut.
a)

Data Hasil Observasi
Observasi dilakukan di Wisma Bahasa pada tahun 2018-2019. Pelaksanaan

kegiatan ini tanpa melibatkan partisipan dan dilakukan tanpa menggunakan sistem
tertentu. Peneliti terlibat langsung dalam setiap pengamatan untuk mendapatkan
informasi yang nyata pada waktu itu. Setelah lembar instrumen observasi
dilakukan oleh ahli, peneliti menggunakan lembar observasi dan mengisi hasil
temuannya. Berikut ini adalah data hasil reduksi dari hasil pengamatan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

62

Tabel 4.2 Data hasil reduksi pengamatan di Wisma Bahasa
Aspek yang diamati
Pelaksanaan tes

Hasil Pengamatan
-

Integrasi keempat
keterampilan berbahasa
dalam tes

-

-

-

-

Tes dilakukan secara manual yaitu pada tes
pencapaian
Tes dilakukan dengan sistem komputer pada tes
penjajakan atau sebelum pelaksanaan program
belajar
Empat keterampilan berbahasa (menulis,
membaca, berbicara, dan mendengarkan)
dilakukan dalam satu tes dan tes itu terbagi per
bagian.
Tes itu dilakukan dalam rangka pengukuran
capaian hasil belajar setelah selesai pada 1 buku
di setiap tingkat
Tes terbagi menjadi tes kosakata dalam bentuk
pilihan ganda, tes struktur dalam bentuk
melengkapi kalimat dengan kata yang tepat, tes
membaca dengan menjawab pertanyaan
berdasarkan isi teks atau bacaan, mendengarkan
dilakukan dengan menjawab pertanyaan
berdasarkan teks dengaran, menulis dilakukan
dalam waktu tertentu berdasarkan topik-topik
atau gambar yang tersedia, dan berbicara dalam
bentuk presentasi berdasarkan hasil tulisan
Dalam tes penjajakan tidak ada penekanan pada
keempat keterampilan melainkan hanya
pengukuran terhadap pengetahuan bahasa

Tes yang mengukur
keterampilan lisan

-

Ada tes yang mengukur keterampilan lisan yaitu
ada dalam tes pencapaian dan menjadi bagian
tersendiri yang hanya mewakili keterampilan
berbicara pada tingkat tertentu.

Model pelaksanaan tes
lisan ( dengan model
wawancara interaktif ? )

-

Pelaksanaan tes lisan dilakukan dengan satu
arah yaitu presentasi.
Belum ada model wawancara interaktif yang
digunakan untuk mengukur pencapaian hasil
belajar maupun kemampuan berbahasa secara
umum

-
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Tes hanya dilakukan untuk
mengukur satu tingkat
kemampuan berbahasa
tertentu

-

-

Tes yang ada bisa
digunakan untuk
memeringkat keterampilan
berbahasa Indonesia?

-

Tes yang ada hanya digunakan untuk mengukur
pencapaian hasil belajar pada tingkat tertentu
dan tidak digunakan untuk mengukur tingkat
kemampuan berbahasa Indonesia.
Tes dilakukan untuk mengukur capaian setelah
murid belajar materi pada tingkat tertentu.
Tujuaannya untuk melihat sejauh mana
penguasaan murid terhadap materi yang sudah
diberikan
Sejauh pengamatan tes yang ada di lembaga ini
tidak bisa digunakan untuk memeringkat
keterampilan atau kemampuan berbahasa
Indonesia orang asing.

Berdasarkan hasil analisis data dari proses pengamatan yang dilakukan
dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan tes yang ada di lembaga itu menggunakan
dua model yaitu manual dan komputerisasi. Manual di sini berarti tes dilakukan
secara tertulis menggunakan media yang dioperasikan secara manual oleh guru.
Sementara tes yang dilakukan dengan sistem komputerisasi dilakukan oleh murid
itu sendiri dan langsung bisa diketahui hasilnya sesudah murid itu selesai
mengerjakan tes. Tes dengan sistem komputer ini hanya dilakukan pada tahap
awal untuk mengetahui tingkat awal dan kondisi awal kemampuan berbahasa
Indonesianya.
Mengenai tes yang ada di lembaga Wisma Bahasa dapat dijelaskan bahwa
hanya ada dua jenis tes yang teridentifikasi selama pengamatan yaitu tes
pencapaian dan tes penjajakan. Tes pencapaian dilakukan dalam beberapa bagian
yang meliputi tes kosakata, struktur, membaca, mendengarkan, menulis, dan
berbicara. Terintegrasi dalam satu jenis tes namun pelaksanaannya tetap per
bagian. Dari hasil pengamatan tes lisan atau berbicara yang ada dilakukan dengan
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model presentasi mengenai topik-topik yang tersedia, gambar, atau hasil
tulisannya. Hasil tes berbicara ini menjadi salah satu aspek yang dinilai dalam satu
tingkat tertentu. Berdasarkan hasil pengamatan pula dapat dikatakan bahwa tes
lisan yang ada tidak menggunakan model wawancara interaktif.
Fungsi tes yang ada di lembaga ini, berdasarkan data yang diperoleh, terbagi
menjadi dua. Tes pencapaian digunakan untuk mengetahui sejauh mana
penguasaan murid terhadap materi yang sudah diberikan pada tingkat tertentu.
Sementara tes penjajakan digunakan untuk mengetahui kondisi atau kemampuan
awal berbahasa Indonesia pembelajar dan menjadi dasar dalam mendesain
program belajar bersama murid.
Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa tes sebagai bagian dari
evaluasi secara umum telah dilakukan oleh lembaga Wisma Bahasa. Namun,
berdasarkan data yang diperoleh dan kelengkapan tes yang ada memang belum
lengkap. Ini dilihat dari belum adanya tes kemampuan berbahasa yang bisa
digunakan untuk menentukan tingkat kemampuan berbahasa Indonesia murid
secara umum. Meskipun belum lengkap, evaluasi sebagai bagian dari program
pembelajaran tetap dilakukan. Penentuan peringkat kemampuan berbahasa
Indonesia murid juga berlangsung meski belum ada standar pengukuran yang
digunakan.
Tes kemampuan berbahasa Indonesia ini juga dilihat sebagai sesuatu yang
mendesak untuk dibuat. Berdasarkan gambaran situasi dari data hasil pengamatan,
tes kemampuan berbahasa ini memiliki posisi yang sangat penting. Penting dilihat
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dari peran tes ini. Tes kemampuan berbahasa ini akan menjadi alat utama dalam
memberikan informasi kepada murid seberapa tingkat kemampuan berbahasanya
setelah melalui proses belajar. Tes ini juga bisa digunakan untuk menguji
kemampuan berbahasa Indonesia orang asing yang ingin belajar di lembaga ini
dengan latar belakang pernah belajar atau sudah bisa berbahasa Indonesia.
Tujuaannya untuk mengetahui kemampuan bahasa Indonesia calon murid tersebut
secara nyata dan dalam waktu sekarang.
Penjelasan di atas jelas menguatkan asumsi peneliti bahwa tes kemampuan
berbahasa Indonesia ini menjadi kebutuhan yang mendesak bagi Wisma Bahasa.
Setiap murid yang belajar di lembaga ini memerlukan informasi sejauh mana
kemampuan berbahasanya setelah mengikuti program belajar. Dengan demikian
Wisma Bahasa memerlukan sebuah sarana yang didesain untuk mengukur
kemampuan berbahasa Indonesia murid itu secara umum. Hal itu tidak terpenuhi
karena jelas belum ada sarana ini. Tentu situasi ini tidak akan berdampak baik
bagi lembaga jika berlangsung terus-menerus. Perlu ada upaya pemenuhan supaya
program yang dimiliki lembaga ini berkembang menjadi lebih baik.
b)

Data Hasil Analisis Dokumen
Peneliti melakukan analisis dokumen untuk mengamati bentuk tes, jenis

tes, tujuan tes, dan prosedur pelaksanaan tes. Selain itu peneliti juga ingin
mengetahui standar kompetensi yang menjadi acuan dalam menentukan tingkat
kemampuan berbahasa Indonesia di Wisma Bahasa.
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Tabel 4.3 Hasil Analisis Dokumen
Aspek

Hasil Analisis Dokumen Tes
a) Tes tertulis: terbagi dalam beberapa bagian dan kombinasi
empat keterampilan berbahasa (menulis, membaca, berbicara,

Bentuk Tes

dan mendengarkan)
b) Tidak ada tes lisan tersendiri yang digunakan untuk
mengukur kemampuan berbahasa
c) Tes berbasis komputer : digunakan dalam tes penjajakan

Jenis Tes

-

Dokumen tes yang ada terbagi menjadi dua yaitu tes
pencapaian dan tes penjajakan

-

Tes pencapaian untuk mengukur penguasaan materi dari
sebuah program belajar

Tujuan Tes

-

Tes penjajakan untuk melihat kondisi awal bahasa indonesia
sebagai dasar untuk mengetahui pengetahuan kebahasaan
calon murid

-

Tes pencapaian :
a) tes dipandu sepenuhnya oleh guru,
b) tes dibagi menjadi bagian kosakata, struktur, membaca,
mendengarkan, menulis, dan berbicara dalam waktu yang
sudah ditentukan
c) murid menuliskan jawabannya dilembar jawaban yang

Prosedur

sudah disediakan

Pelaksanaan

d) setelah tes dilakukan guru memberikan penilaian

Tes

terhadap hasil pekerjaan murid
e) pelaporan hasil tes
-

tes penjajakan : murid diminta mengerjakan tes di komputer
dalam bentuk pilihan ganda dan menulis jawaban singkat.
Setelah selesai murid dan guru bisa langsung mengetahui
hasilnya
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Berdasarkan data temuan hasil analisis dokumen dapat disampaikan bahwa
tes yang ada di lembaga Wisma Bahasa terbagi menjadi dua jenis yaitu tes
pencapaian dan tes penjajakan. Tes kemampuan berbahasa tidak ditemukan oleh
peneliti setelah meneliti dan memeriksa semua dokumen tes yang ada. Hal ini
menegaskan hasil temuan peneliti pada tahap observasi.
Pada bagian bentuk tes peneliti juga menemukan tes dalam bentuk tertulis,
tes lisan, dan tes berbasis komputer. Ketiga bentuk tes itu tidak ada yang
digunakan untuk mengukur kemampuan berbahasa Indonesia secara umum. Tes
berbasis komputer yang digunakan sebagai tes penjajakan berfungsi untuk melihat
kondisi awal terkait pengetahuan bahasa calon murid guna menentukan program
belajar yang akan direncanakan bersama guru.
Dua jenis tes yang ada di Wisma Bahasa telah memiliki prosedur dalam
pelaksanaan tes tersebut. Tes pencapaian hasil belajar melibatkan guru secara
penuh dalam dua bagian seperti berbicara dan mendengarkan. Sementara pada
bagian yang lain keterlibatan guru tidak ada. Pada tes penjajakan keterlibatan guru
hanya pada tahap awal untuk menunjukkan cara pengisian di komputer. Meski
demikian kedua tes tersebut memiliki instruksi yang jelas dan disertai terjemahan
dalam bahasa Inggris.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tes kemampuan berbahasa
memang sangat diperlukan guna melengkapi sistem evaluasi yang ada di Wisma
Bahasa. Tes tersebut perlu dibuat dengan menyertakan instruksi yang jelas dan
prosedur pelaksanaan yang mudah untuk diterapkan. Dapat disampaikan pula
bahwa lembaga ini belum memiliki tes yang mengutamakan cara pengukuran
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kemampuan berbahasa Indonesia dengan melibatkan interaksi aktif dalam
pelaksanaannya. Interaksi yang dimaksud adalah interaksi antara penguji dan
peserta uji. Kedua hal ini menjadi penguat dari hasil observasi bahwa ada
kebutuhan lembaga terhadap tes yang bisa digunakan untuk mengukur
kemampuan berbahasa Indonesia orang asing.
c)

Data Hasil Analisis Hasil Wawancara
Peneliti melakukan wawancara pada tiga guru. Wawancara dilakukan pada

guru-guru yang dianggap senior dan memiliki pengalaman mengajar di lembaga
Wisma Bahasa lebih dari lima tahun. Harapannya dengan pengalaman narasumber
yang lama dalam pengajaran BIPA peneliti bisa mendapatkan informasi yang jelas
dan terpercaya. Dengan demikian peneliti bisa mengkonfirmasi kebutuhan
lembaga dengan lebih jelas pula. Berikut ini data hasil reduksi wawancara dengan
tiga narasumber dari Wisma Bahasa.
Tabel 4.4 Data Reduksi Hasil Wawancara
Variabel

Data yang Diperoleh dalam Wawancara

Hal-hal yang penting
dalam

-

pengajaran

Materi atau bahan ajar, pemahaman budaya,
karakter murid, dan alat evaluasi

BIPA
Keterlibatan
pengembangan

dalam atau -

pelaksanaan tes
Bentuk,

tujuan,

Guru terlibat dalam pelaksanaan tes
Dalam pengembangan tes tidak semua guru terlibat
atau pernah melakukan pengembangan tes

dan -

fungsi tes

Bentuk tes yang sering dilakukan adalah bentuk tes
tertulis

-

Tes lisan ada dalam tes capaian dan dalam porsi
kecil
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-

Tujuan tes untuk mengukur capaian hasil belajar dan
melihat keterampilan dan pengetahuan bahasa awal

-

Memastikan murid memahami materi yang diajarkan
oleh guru

-

Fungsinya sebagai alat evaluasi pada tahap awal dan
akhir pembelajaran tingkat tertentu

Tes

kemampuan -

berbahasa Indonesia

Tes kemampuan berbahasa Indonesia untuk orang
asing dirasa sangat penting dan perlu dimiliki karena
bisa digunakan untuk memberikan bukti yang valid
dan objektif mengenai kemampuan berbahasa

-

Tes ini penting sebagai alat mengukur kemampuan
berbahasa secara real dan spontan

Metode

wawancara -

Metode ini dirasa sebagai metode yang efektif dan

interaktif

dalam

sangat baik untuk mengukur kemampuan berbahasa

tes

kemampuan berbahasa

karena bisa melihat kemampuan berkomunikasi
dalam bahasa Indonesia secara langsung.
-

Dianggap lebih efektif dalam upaya melihat
kemampuan orang asing menggunakan bahasa
Indonesia secara aktual

Penentuan

tingkat -

Penentuan tingkat kemampuan berbahasa Indonesia

kemampuan berbahasa

dilihat dari hasil capaian belajar, wawancara

Indonesia

langsung terhadap murid, dan hasil pengamatan
akumulatif beberapa guru.

Saran
pengembangan

terkait tes

Membuat tes yang mudah dipahami dan diterapkan
oleh penguji dari berbagai latar belakang

kemampuan berbahasa -

Standar pemeringkatan yang jelas

Indonesia secara lisan

-

Materi atau topik yang terbaru

-

Topik dan pertanyaan tingkat kesulitan berdasarkan
tingkat kemampuan berbahasa
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Berdasarkan hasil analisis data wawancara bisa dilihat bahwa evaluasi
menjadi salah satu hal yang penting dalam program pembelajaran. Hal ini
disampaikan oleh semua narasumber yang diwawancarai oleh peneliti. Selain
evaluasi, narasumber juga menyampaikan beberapa hal lain yang dirasa sangat
penting dalam pengajaran BIPA antara lain materi ajar, metode pengajaran,
kurikulum, pemahaman latar belakang budaya murid, dan pemahaman karakter
murid.
Peneliti juga memperoleh informasi mengenai keterlibatan guru dalam
mengembangkan dan melaksanakan tes. Dari hasil wawancara sebagian besar
mengatakan memiliki pengalaman dalam mengembangkan tes baik tes kecil
maupun tes besar. Sementara dalam melaksanakan tes, semua guru memiliki
pengalaman itu. Pengalaman itu dimiliki selama bekerja di Wisma Bahasa dan di
luar Wisma Bahasa. Tes yang dimaksud meliputi tes pencapaian dan tes
penjajakan. Keduanya dilakukan secara tertulis dan lisan dalam aspek atau bagian
tertentu.
Dari data analisis hasil wawancara di atas peneliti juga menemukan
informasi mengenai tes kemampuan berbahasa Indonesia. Tes kemampuan
berbahasa Indonesia bagi orang asing dianggap sebagai tes yang sangat penting.
Tes ini penting karena hasil tes ini bisa memberikan gambaran yang jelas
mengenai kemampuan berbahasa Indonesia peserta tes. Hasil tes ini juga bisa
menjadi bukti yang valid dan objektif mengenai tingkat kemampuan berbahasa
Indonesia peserta tes.
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Peneliti juga menemukan informasi mengenai tanggapan narasumber
terkait metode wawancara interaktif dalam tes kemampuan berbahasa. Menurut
nararumber metode ini bisa digunakan untuk memotret kemampuan berbahasa
Indonesia orang asing secara faktual dan aktual. Bahkan, ada narasumber yang
berpendapat tes ini lebih efektif dari tes tertulis. Hal ini dilihat dari tujuan utama
orang asing belajar bahasa Indonesia. Tujuan utama mereka belajar bahasa
Indonesia adalah mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia untuk berbagai
kepentingan. Tujuan ini bisa dipotret secara jelas dari kemampuan orang asing
tersebut menggunakan bahasa Indonesia secara lisan. Kemampuan menggunakan
bahasa Indonesia secara lisan tersebut bisa terukur dengan metode ini.
Informasi lain yang ditemukan peneliti terkait dengan penentuan tingkat
kemampuan berbahasa. Berdasarkan hasil wawancara, belum ada tes yang
digunakan untuk menentukan tingkat kemampuan berbahasa secara benar. Tingkat
kemampuan berbahasa pembelajar ditentukan dari hasil tes capaian belajar atau
hasil pengamatan akumulatif guru. Tentu saja ini belum kuat membuktikan
kemampuan berbahasa Indonesia pembelajar secara umum. Hasil tes capaian
belajar tidak semestinya dijadikan dasar utama dalam menentukan tingkat
kemampuan berbahasa Indonesia pembelajar. Demikian juga dengan hasil
pengamatan akumulatif karena subjektifitasnya sangat tinggi. Oleh karena itu tes
kemampuan berbahasa ini sangat perlu dimiliki. Hal ini juga ditegaskan oleh
narasumber dalam wawancara.
Berdasarkan uraian di atas, tes kemampuan berbahasa Indonesia bagi
orang asing sangat dibutuhkan oleh guru dan lembaga Wisma bahasa. Tes
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kemampuan berbahasa Indonesia ini akan dikembangkan dengan metode
wawancara interaktif karena dianggap mampu memotret kemampuan berbahasa
Indonesia peserta tes secara aktual dan faktual. Dalam rangka mengembangkan tes
itu peneliti juga perlu mempertimbangkan saran-saran yang diberikan oleh
narasumber. Saran-saran tersebut antara lain tes dikembangkan sedemikian rupa
agar mudah diterapkan oleh penguji dari berbagai latar belakang, materi yang
mencerminkan tingkat kesulitan berdasarkan tingkat kemampuan, standar
pemeringkatan yang jelas, dan materi atau topik yang digunakan berdasarkan
informasi terbaru.
4.1.2

Perancangan Alat Tes
Pada tahap ini peneliti merancang bentuk tes atau spesifikasi alat tes yang

akan dihasilkan. Perancangan alat tes ini memiliki kegiatan sebagai berikut, (1)
menentukan bentuk alat tes kemampuan berbahasa untuk mengukur kemampuan
berbahasa Indonesia pembelajar asing, (2)

membuat spesifikasi produk, (3)

menentukan sasaran produk. Tahap perancangan ini dilakukan dengan
mempertimbangkan untuk siapa tes ini akan diterapkan, kesesuaian materi tes
dengan keterampilan atau kompetensi yang diharapkan, bentuk tes, dan juga
validitas dan reliabilitas tes.
a)

Bentuk Tes
Tahap pertama yang dilakukan dalam proses perancangan adalah

menentukan bentuk tes. Bentuk tes yang dikembangkan adalah tes lisan.
Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara tes lisan lebih diminati
oleh praktisi dan lembaga karena lebih menunjukkan kemampuan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

73

berkomunikasi langsung dan spontan. Hal ini didasarkan pada
kebanyakan murid yang belajar di lembaga Wisma Bahasa memiliki
target mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik.
b)

Spesifikasi Produk
Produk ini yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah alat

ukur kemampuan berbahasa Indonesia bagi penutur asing yang dilakukan
secara lisan. Alat ukur yang dikembangkan ini memiliki tiga bagian tes
yang penting yaitu, (1) wawancara interaktif, (2) menceritakan gambar,
dan (3) bermain peran. Wawancara interaktif dilakukan dengan
memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun berdasarkan
tingkatan kemampuan dan topik. Tujuan tahapan ini untuk mengetahui
sejauh mana kemampuan berbahasa Indonesia peserta uji. Pertanyaan
dimulai dari tingkat mudah ke tingkat yang lebih sulit. Sebagai catatan,
penguji bisa memberi pertanyaan lain yang dinilai sesuai dan sejajar
dengan pertanyaan yang sudah ada dalam panduan.
Pada tahap menceritakan gambar, telah disediakan gambar yang
menjadi bahan untuk ujian dan peserta uji bisa memilih 2 gambar. Dua
gambar itu mewakili satu gambar tunggal dan satu gambar berseri. Tahap
ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada peserta uji untuk
memproduksi bahasa Indonesia sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki
atas gambar-gambar yang dipilih.
Tahap ketiga yang dilakukan adalah bermain peran. Peserta uji
akan memilih skenario bermain peran yang sudah disediakan. Skenario
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yang tersedia hanya untuk tingkat menengah (intermediate) dan tingkat
lanjut (advance). Pemilihan skenario dilakukan oleh penguji berdasarkan
hasil pengamatan sementara. Tujuaannya adalah untuk mengkonfirmasi
dan mendapatkan bukti sekuat-kuatnya bahwa peserta uji ada di tingkat
yang diperkirakan oleh penguji, yaitu menengah (intermediate) atau
tingkat lanjut (advance). Pertimbangan mengapa skenario ini hanya
untuk tingkat menengah dan lanjut adalah kemampuan peserta uji untuk
memproduksi dan mengembangkan bahasa pada tingkat ini lebih sulit
ditentukan. Oleh karena itu perlu pembuktian yang matang.
c)

Menentukan Sasaran Produk
Sasaran yang dituju adalah orang asing yang belajar di Wisma

Bahasa. Pada tahap yang lebih lanjut nanti, produk ini bisa
dikembangkan untuk menguji kemampuan berbahasa Indonesia orang
asing yang ada di luar Wisma Bahasa juga.
4.1.3

Penyusunan (Pengembangan) Alat Ukur
Berdasarkan

hasil

perancangan

yang

telah

dilakukan

dengan

mempertimbangkan hasil analisis kebutuhan, peneliti melakukan penyusunan atau
pengembangan produk. Tahap penyusunan alat ukur atau dalam penelitian ini
disebut juga pengembangan alat ukur yang didahului dengan penjabaran standar
kompetensi

lulusan

menjadi

indikator-indikator

kemampuan

berbahasa.

Kompetensi dasar yang ada dalam SKL Wisma Bahasa dijabarkan menjadi
indikator-indikator.
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Setelah indikator terumuskan, tahap selanjutnya yang dilakukan dalam
penelitian ini adalah penyusunan kisi-kisi soal. Kisi-kisi soal ini mencakup hal-hal
yang akan menjadi materi dalam tes nanti. Kisi-kisi soal dikembangkan
berdasarkan sebaran topik yang telah dilakukan dan berdasarkan tingkatan
kemampuan berbahasa Indonesia yang ada dalam SKL Wisma Bahasa.
Topik dibuat dan disusun dengan melihat secara lebih dalam cakupan
kompetensi dan situasi-situasi apa yang bisa muncul di dalamnya. Pemilihan topik
juga didasarkan berdasarkan permenungan peneliti melihat di situasi apa kira-kira
kompetensi ini diperlukan. Gambaran yang jelas mengenai konteks penggunaan
bahasa menjadi hal penting yang dipertimbangkan oleh guru dalam mengemas
sebuah program. Selain itu, topik ini juga dipilih berdasarkan tingkat kesulitan
yang dimiliki oleh tiap tingkat kemampuan berbahasa.
Proses akhir dalam penyusunan atau pengembangan ini adalah
mengembangkan kisi-kisi menjadi pertanyaan. Peneliti melakukan pengembangan
kisi-kisi menjadi rumusan pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan dalam
wawancara. Pengembangan pertanyaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan
sejauh mana materi dan kompetensi bisa dibuktikan melalui indikator. Pertanyaan
ini juga memastikan bahwa kesesuaian isi dan konstuk benar-benar bisa dilihat
dan diuji kebenarannya. Berikut ini adalah tabel hasil pengembangan topik dan
kisi-kisi pertanyaan.
Tabel 4.5 Hasil Perancangan Indikator, Topik, dan Kisi-kisi Pertanyaan di Tingkat
Beginner
Tingkat

Standar
Kompetensi

Indikator

Topik

Kisi-kisi
Pertanyaan
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Beginne
r
1A

1. Dapat
memahami dan
menggunakan
kata-kata
dan
frasa
dasar
untuk
menyampaikan
kebutuhan
sendiri
yang
paling mendesak
dan mendasar.
2. Dapat meminta
dan
memberi
informasi
mengenai halhal
umum
terkait dengan
diri
sendiri,
seperti
memperkenalka
n diri sendiri,
memberi salam,
asal dan tinggal,
orang-orang
yang
dia
ketahui,
dan
benda-benda
yang dia miliki.
3. Mampu
berinteraksi
secara sederhana
dengan
syarat
bahwa
lawan
bicaranya adalah
orang
yang
terbiasa bicara
dengan
orang
asing
serta
berbicara secara
pelan dan jelas,

- Mampu
menyebutk
an
ungkapan
yang
digunakan
dalam
konteks
perkenalan
- Mampu
memperke
nalkan diri
dengan
cara
sederhana,
pelan
- Mampu
membuat
struktur
terkait
kebutuhan
sehari-hari
- Mampu
mendemon
strasikan
kegiatan
bertransak
si
mengguna
kan bahasa
yang
sederhana,
pelan, dan
bisa
dimengerti
oleh
mintra
tutur

- Perkenalan
- Salam
- Barang-barang
di sekitar
- Warna
- Letak
- Transportasi
- Transaksi di
warung/ toko

- Memperkenalk
an diri secara
sederhana
- Menyebutkan
warna
- Menyebutkan
nama barang
dan posisinya
- Menjelaskan
makanan
favorit
- Memberi
informasi
tentang arah
dan transportasi

Pada tingkat ini sebaran kemampuan atau kompetensi masih sangat
sederhana. Unsur kebahasaan yang dimiliki pun sangat terbatas. Meski demikian
pada tingkat ini seseorang sudah mampu berkomunikasi dalam bahasa indonesia
dengan keterbatasan yang banyak. Beberapa topik seperti perkenalan, salam,
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barang-barang di sekitar, warna, letak, transportasi, dan transaksi di warung/ toko
adalah batasan kemampuan menggunakan bahasa di tingkat ini.
Kisi-kisi yang ada di tingkat ini mempertimbangkan kebutuhan dan
cakupan kompetensi awal yang menuntut adanya unjuk kerja dari sebuah
instruksi. Kisi-kisi pertanyaannya antara lain memperkenalkan diri secara
sederhana, menyebutkan warna, menyebutkan nama barang dan posisinya,
menjelaskan makanan favorit, dan memberi informasi tentang arah dan
transportasi.
Berikutnya adalah rancangan indikator, topik, dan kisi-kisi untuk tingkat
post-beginner. Secara rinci setia bagian diuraikan dalam tabel di bawah ini.
Tabel 4.6 Hasil Perancangan Indikator, Topik, dan Kisi-kisi Pertanyaan di Tingkat
Post-Beginner
Tingkat
Post
Beginne
r
1B

Standar kompetensi

Indikator

- Mampu
1. Dapat memahami
mengungkap
kalimat-kalimat dan
kan perasaan
ungkapan-ungkapan
secara
yang sering digunakan
sederhana
terkait dengan
- Mampu
berbagai kebutuhan
menggambar
sehari-hari (misalnya
kan kondisi
informasi pribadi dan
lingkungan
keluarga yang sangat
sekitar
sederhana, belanja,
dengan
lingkungan sekitar,
sederhana
dan pekerjaan).
- Mampu
2. Dapat menyampaikan/
mengkomuni
mengkomunikasikan
kasikan
topik-topik sederhana
kebutuhan
dan sehari-hari yang
sehari-hari
menuntut adanya
dengan
interaksi dengan orang
sederhana
lain secara sederhana
dan langsung.
3. Dapat menggambarkan

Topik
- Perasaan
- Lingkungan
- Membuat
janji
- Meminta/
menawari
bantuan
- Berbelanja
di pasar
- Pekerjaan

Kisi-kisi
- Mengungka
pkan
perasaan
secara
sederhana
sekali
- Menjelaska
n pekerjaan
diri sendiri
dan
keluarga
- Mendeskrip
sikan
sebuah
tempat atau
daerah
secara
sederhana
- Menyampai
kan
rencana
kegiatan
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beberapa hal/aspek
terkait dengan latar
belakang dirinya,
lingkungan sekitarnya,
dan hal-hal lain yang
menyangkut
kebutuhan
dasar/mendesak.

atau agenda
sehari-hari
- Memberi
saran atau
nasihat
dengan
sederhana

Pada tingkat ini terdapat tiga standar kompetensi. Ketiga
kompetensi ini dijabarkan ke dalam tiga indikator. Batasan pada tingkat ini
adalah lingkungan yang sangat terbatas pada ruang sekitar dan masih terkait
dengan kepentingan yang mendesak. Topik yang bisa digunakan pada tingkat
ini antara lain perasaan, lingkungan, membuat janji, meminta/ menawari
bantuan, berbelanja di pasar, dan pekerjaan. Berdasarkan indikator dan topik
maka dikembangkanlah kisi-kisi pertanyaan yang dikembangkan menjadi
pertanyaan-pertanyaan.
Tingkat selanjutnya adalah tingkat pre-intermediate. Pada tingkat
ini cakupan kompetensi dan kebahasaan mulai masuk dalam lingkup yang
lebih kompleks. Misalnya mulai ada banyak tata bahasa dan topik-topik yang
lebih tinggi juga. Berikut ini adalah tabel rancangan indikator, topik, dan kisikisi pertanyaan untuk tingkat pre-intermediate.
Tabel 4.7 Hasil Perancangan Indikator, Topik, dan Kisi-kisi Pertanyaan di
Tingkat Pre-intermediate
Tingkat
Pre
Interme
diate

Standar Kompetensi
1. Dapat memahami
gagasan utama suatu
teks yang disampaikan

Indikator
- Mampu
mengungka
pkan
pengalama

Topik

Kisi-kisi

- Berlibur
- Menjelaskan
- Pengalama
rencana
n tinggal di
liburan akhir
suatu
tahun
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2A

secara standar yang
berkaitan dengan topik
umum, dunia kerja dan
sekolah serta hiburan.
2. Dapat menghasilkan
teks sederhana yang
koheren terkait dengan
topik-topik
umum/biasa/dikenal
baik atau terkait dengan
minat dan kepentingan
pribadi.
3. Dapat mendeskripsikan
pengalaman dan
kejadian, dan
menyampaikan
perasaan dan
pendapatnya dengan
memberikan alasan dan
penjelasan. Dapat
melakukan percakapan
dg tenaga profesional
(seperti: dokter,
pemandu, agen
perjalanan, makelar
rumah, dll)

n, harapan,
negara atau - Menjelaskan
atau tujuan
pekerjaan
dan
dengan
- Perasaan
menanyakan
singkat
- Kunjungan
bagaimana
- Mampu
ke rumah
pergi ke suatu
menjelaska
sakit, agen
tempat
n sebuah
perjalanan, - Memberi
rencana
atau agen
alasan
dengan
properti
pendukung
singkat dan
tentang kota/
koheren
tempat yang
- Mampu
paling disukai
membuat
- Menanyakan
sebuah
dan
alasan
menjelaskan
dengan
perasaan
singkat dan
koheren
dalam
konteks
kehidupan
sehari-hari

Pada tingkat ini ada empat kompetensi yaitu (1) dapat memahami gagasan
utama suatu teks yang disampaikan secara standar yang berkaitan dengan topik
umum, dunia kerja dan sekolah serta hiburan, (2) dapat menghasilkan teks
sederhana yang koheren terkait dengan topik-topik umum/biasa/dikenal baik atau
terkait dengan minat dan kepentingan pribadi, (3) dapat mendeskripsikan
pengalaman dan kejadian, dan menyampaikan perasaan dan pendapatnya dengan
memberikan alasan dan penjelasan, dan (4) dapat melakukan percakapan dengan
tenaga profesional (seperti: dokter, pemandu, agen perjalanan, makelar rumah,
dll). Pada tingkat ini kompetensi mulai meluas pada dunia profesional. Ini yang
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membedakan dengan tingkat sebelumnya. Begitu juga dengan topik yang lebih
kompleks.
Selanjutnya adalah tingkat intermediate. Ini merupakan tingkat tengahtengah dari tujuh tingkat kemampuan. Pada tingkat ini topik yang ada lebih luas.
Yang membedakan tingkat ini dengan tingkat sebelumnya adalah batasan yang
ada dalam standar kompetensi. Berikut ini rinciannya yang diterurai pada tabel.
Tabel 4.8 Hasil Perancangan Indikator, Topik, dan Kisi-kisi Pertanyaan di
Tingkat Intermediate
Tingkat
Interme
diate
2B

Standar kompetensi
1. Dapat memahami
gagasan utama (bukan
rincian) dari suatu teks
yang agak kompleks
dengan konkrit dan
juga teks dengan halhal (kata dan istilah)
teknis yang terbatas di
bidang spesialisasinya.
2. Dapat berinteraksi
secara spontan dan
80lancar dengan
penutur asli terkait
80sosial budaya dengan
sedikit kesulitan dalam
hal kebahasaan.
3. Dapat menghasilkan
suatu teks yang agak
kompleks mengenai
80sosial budaya dengan
beragam penjelasan
(kronologi, sudut
pandang, dampak) yang
mudah dipahami lawan
bicara.
4. Mampu berkomunikasi
dengan penutur
Indonesia untuk
mengatasi masalah-

Indikator
- Mampu
melaporkan
hasil
pengamatan
dengan
lancar dan
jelas
- Mampu
mengungkap
kan gagasan
mengenai
topik dalam
bidangnya
dengan jelas
dan lancar

Topik
- Rapat kerja
- Kesehatan
di
masyarakat
- Kebudayaan
atau
kebiasaan
masyarakat
di
sekitar
atau tempat
asal
- Hari raya di
indonesia
atau
di
negaranya
- Seni

Kisi-kisi
- Menjelask
an
pekerjaan
yang
ditekuni
- menceritak
an
kebudayaa
n yang
menarik
- menjelaska
n hari libur
nasional
- menjelaska
n kesenian
tradisional
secara
umum
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masalah yang terkait
kehidupan 81sosial dan
budaya masyarakat
secara umum.

Pada tingkat ini batasan kompetensi mulai meluas namun ditegaskan
pada bidang yang ditekuninya. Topiknya mulai masuk ke bidang sosial dan
budaya. Dari tabel ini bisa dijabarkan topik-topik yang ada antara lain rapat kerja,
kesehatan di masyarakat, kebudayaan atau kebiasaan masyarakat di sekitar atau
tempat asal, hari raya di indonesia atau di negaranya, dan seni. Kemampuan yang
menjadi fokus disini adalah melaporkan hasil membaca atau mengamati serta
mengungkapkan gagasan dengan lancar dan jelas.
Tingkat berikutnya adalah tingkat post-intermediate. Berikut ini adalah
tabel rancangan indikator, topik, dan kisi-kisi.
Tabel 4.9 Hasil Perancangan Indikator, Topik, dan Kisi-kisi Pertanyaan di Tingkat
Post-intermediate
Tingkat
Post
Interme
diate
3A

Standar kompetensi
1. Dapat memahami
berbagai macam teks
yang cukup panjang
dan kompleks serta
memahami
arti/makna/maksud
tersembunyi.
2. Dapat mengungkapkan
gagasan atau ide
dengan lancar dan
spontan, hampir tanpa
usaha keras tetapi
masih terhalang pada
konsep yang sangat
sulit.
3. Dapat menggunakan

Indikator
- Mampu
membuat
poin-poin
inti
dari
teks yang
panjang dan
rumit
- Mampu
menjelaska
n
inti
gagasan
dari
teks
abstrak atau
konkret
yang
panjang dan
rumit dalam
bidang non
keprofesian

Topik
-

-

Perubah
an gaya
hidup
(sosial)
Kondisi
ekonomi
Situasi
politik
Perubah
an iklim

Kisi-kisi
-

-

Mendeskri
psikan
perubahan
atau
kejadian
yang
terkait
dengan
situasi
sosial,
ekonomi,
politik,
atau iklim
Memberik
an
tanggapan
terkait isu
perubahan
iklim,
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bahasa secara
lincah/fleksibel dan
efektif untuk kebutuhan
sosial dan profesional.
4. Dapat menghasilkan
suatu teks yang jelas,
(belum ada gradasi)
mengenai topik yang
sesuai bidang dan
minatnya, dengan
menggunakan
tatabahasa, kata-kata
hubung yang tepat dan
menunjukkan kohesi
dan koherensi yang
baik.

dan
akademik
- Mampu
menanggap
i teks rumit
dan panjang
dengan
spontan dan
lancar
hampir
tanpa
kendala
dalam
bidang non
keprofesian
dan
akademik

peristiwa
politik,
dan
kondisi
sosial
ekonomi

Pada tingkat ini kompetensi yang disasar lebih sulit dan lebih kompleks.
Hal ini terlihat dari ruang lingkup yang lebih luas seperti sosial dan profesional.
Selain itu kemampuan menggunakan bahasa dituntut lebih jelas dan lancar serta
mampu terlibat dalam percakapan secara spontan dan mampu membuat sebuah
teks dengan urutan yang teratur. Topik dalam tingkat ini mencakup perubahan
gaya hidup (sosial), kondisi ekonomi, situasi politik, dan perubahan iklim.
Berikutnya adalah tingkat pre-advance. Tingkat ini mendekati tingkat
yang peling tinggi dimana nuansa sangat mudah diadaptasi. Pada tingkat ini
kemampuan yang diharapkan pada standar kompetensi mulai mendekati
kemampuan menggunakan bahasa indonesia secara natural. Supaya lebih jelas
mari lihat tabel di bawah ini.
Tabel 4.10 Hasil Perancangan Indikator, Topik, dan Kisi-kisi Pertanyaan
di Tingkat Pre-advance
Tingkat

Standar kompetensi

Indikator

Topik

Kisi-kisi
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Pre
Advance
d
3B

1. Dapat memahami
dan meringkas
informasi dari
berbagai teks yang
panjang dan
kompleks, sambil
merekonstruksi
argumen dan
laporan dalam
sebuah presentasi
yang koheren.
2. Dapat
mengungkapkan
gagasan secara
spontan, dengan
lancar tanpa harus
mencari-cari
ungkapan yang
tepat, serta mampu
membedakan
nuansa makna atas
suatu pengertian
tertentu di dalam
kebanyakan situasi
yang lebih
kompleks, tetapi
kadang-kadang
terhalang oleh
pemahaman latar
belakang budaya.
3. Dapat
menggunakan
bahasa secara
lincah/fleksibel dan
efektif untuk
kebutuhan sosial
dan professional;
serta kebutuhan
akademis yang
berkaitan dengan
minatnya.

- Mampu
menanggapi
ide
atau
gagasan
dalam teks
yang
panjang dan
luas
- Mampu
memahami
makna
tersirat
dalam
sebuah teks
dalam
bidang
sosial dan
profesional
(kecuali
bidang
akademik/il
miah)
- Mampu
menyampaik
an gagasan
dengan
lancar, jelas,
terstruktur,
terperinci,
sistematis,
dan efektif
dalam
bidang
sosial dan
profesional
(kecuali
bidang
akademik/il
miah)

-

-

-

Sosial
(kemi
skinan
,
buday
a
masya
rakat,
agama
,
Profes
ional
(meru
juk
satu
bidan
g
pekerj
aan)
Politi
k
Abstr
ak dan
nonab
strak

-

-

Memberi
tanggapan
terhadap
sebuah kasus
atau
kejadian
terkait
dengan topik
kemiskinan,
kebudayaan,
atau agama.
Menjelaskan
sebuah
fenomena
yang terjadi
di sekitarnya
terkait
bidang sosial
atau
pekerjaan

Pada tingkat ini ada tiga kompetensi yang diwajibkan untuk dimiliki yaitu
(1) dapat memahami dan meringkas informasi dari berbagai teks yang panjang
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dan kompleks, sambil merekonstruksi argumen dan laporan dalam sebuah
presentasi yang koheren, (2) dapat mengungkapkan gagasan secara spontan,
dengan lancar tanpa harus mencari-cari ungkapan yang tepat, serta mampu
membedakan nuansa makna atas suatu pengertian tertentu di dalam kebanyakan
situasi yang lebih kompleks, tetapi kadang-kadang terhalang oleh pemahaman
latar belakang budaya, (3) dapat menggunakan bahasa secara lincah/fleksibel dan
efektif untuk kebutuhan sosial dan professional; serta kebutuhan akademis yang
berkaitan dengan minatnya. Ketiga kompetensi ini menyiratkan penguasaan
kemampuan kebahasaan yang lebih kompleks dan luas karena kecakapan yang
dinginkan hampir mendekati kecakapan penutur asli. Hal ini juga bisa dilihat dari
topik yang mulai menyinggung konsep abstran dan non abstrak.
Tingkat terakhir adalah tingkat advance. Pada tingkat ini kompetensi yang
diharapkan

dimiliki

menyerupai

kompetensi

penutur

asli.

Kemampuan

kebahasaan hampir seratus persen sama dengan penutur asli. Mari kita lihat
rincian dalam tabel di bawah ini.
Tabel 4.11 Hasil Perancangan Indikator, Topik, dan Kisi-kisi Pertanyaan
di Tingkat Advance
Tingkat
Advance
4

Standar
kompetensi
1. Dapat
memahami
dengan mudah
hampir semua
yang didengar
atau dibaca, serta
dengan
memahami latar
belakang budaya,
bahasa, dan

Indikator
- Mampu
membuat
kesimpulan
dari
teks
dengaran
atau bacaan
- Mampu
menyampai
kan gagasan
dengan

Topik
-

-

Ilmu
pengetahu
an,
politik,
sosial,
budaya,
pertahana
n,
keamanan
Isu-isu

Kisi-kisi
-

-

Membuat
kesimpulan
dari sebuah
kasus atau
data yang
dibacakan/
diperdengark
an
Memberi
pandangan
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referensi budaya.
2. Dapat
memahami dan
menerjemahkan
secara akurat
teks yang sangat
sulit dan abstrak
dengan kosakata
yang luas dan
bervariasi,
idiom, slang dan
bahasa gaul.
3. Mampu
berbicara dan
mengungkapkan
gagasannya
hampir setingkat
dengan penutur
asli yang
berpendidikan
tinggi yang
menyampaikan
gagasan dengan
jelas utuk
kebutuhan sosial,
profesional dan
akademis.

spontan,
sangat
lancar, dan
tepat
- Mampu
merekonstr
uksi
argumen
dan
data
dalam
sebuah
presentasi
yang
koheren
- Mampu
membedaka
n
nuansa
makna
dalam teks
rumit

-

global
(perubaha
n iklim,
kesetaraan
gender,
terorisme,
perkemba
ngan
ekonomi,
keamanan
kawasan,
dll)
Topik
Abstrak
dan
nonabstra
k

-

terhadap
sebuah kasus
Menjelaskan
maksud
berita dari
bahasa ibu ke
bahasa
indonesia

Pada tingkat advance komptensi mulai masuk pada ranah sosial,
profesional, dan akademis. Tuntutan kemampuan kebahasaan juga sangat tinggi
dan beragam baik formal maupun non formal. Hal itu bisa dilihat juga dari
cakupan topiknya antara lain ilmu pengetahuan, politik, sosial, budaya,
pertahanan, keamanan, isu-isu global (perubahan iklim, kesetaraan gender,
terorisme, perkembangan ekonomi, keamanan kawasan, dll), serta topik Abstrak
dan nonabstrak.
Tingkat kemampuan yang hampir setingkat dengan penutur asli ini
digambarkan dengan kisi-kisi yang ada seperti membuat kesimpulan dari sebuah

-
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kasus atau data yang dibacakan/ diperdengarkan, memberi pandangan terhadap
sebuah kasus, menjelaskan maksud berita dari bahasa ibu ke bahasa Indonesia.
Kisi-kisi ini menuntut penguasaan kemampuan kebahasaan dan pengetahuan
kosakata yang sangat luas.
Setelah perancangan topik dan kisi-kisi peneliti juga melakukan
pengembangan materi tes untuk bagian menceritakan gambar dan bermain peran.
Materi dalam bagian tes menceritakan gambar adalah gambar-gambar berseri dan
gambar tunggal. Gambar-gambar tersebut peneliti ambil dari internet dengan
menyertakan sumbernya. Berikut ini adalah gambar-gambar yang dipilih.
Tabel 4.6 Materi Bagian Tes Menceritakan Gambar
Gambar 1

Gambar 3

Sumber: google.com
Gambar 3

Sumber: google.com
Gambar 4

Sumber: google.com

Sumber: google.com
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Gambar 5

Gambar 6

Sumber: google.com
Gambar 7

Sumber: google.com
Gambar 8

Sumber: google.com

Sumber: google.com

Gambar 1 sampai gambar 5 adalah gambar tunggal yang dipilih dengan
menekankan kemampuan peserta mengelaborasi semua informasi dan hal-hal
yang abstrak. Gambar 6, gambar 7, dan gambar 8 adalah gambar berseri yang
dipilih dengan menekankan kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa
Indonesia untuk keperluan sehari-hari. Gambar-gambar tersebut dipilih dengan
mempertimbangkan kisi-kisi dan cakupan kompetensi yang mungkin bisa
tertangkap melalui topik-topik yang ada dalam gambar yang sudah disesuaikan
dengan sebaran topik. Tujuan kedua jenis gambar itu dipilih adalah untuk memicu
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peserta uji menghasilkan dan memproduksi bahasa Indonesia sebanyak mungkin
sehingga penguji mendapatkan banyak data untuk dinilai dan dipertimbangkan.
Sesudah penyusunan materi untuk bagian tes menceritakan gambar,
peneliti mengembangkan materi tes untuk bermain peran. Materi ini berupa
skenario yang akan dilakukan di antara penguji dan peserta uji. Materi ini
dikembangkan hanya khusus untuk tingkat intermediate (pre-intermediate,
intermediate, dan post-intermediate) dan advance (pre-advance dan advance) .
Berikut ini adalah skenario yang dikembangkan.
Tabel 4.7 Materi Bermain Peran
No
1

2

3

Intermediate

advance

Anda sedang sakit dan merasakan
beberapa gejala. Anda pergi ke
dokter
untuk
memeriksakan
kondisi kesehatan Anda. Anda
harus menjelaskan kondisi Anda
kepada dokter dan meminta
tindakan. Penguji akan berperan
sebagai dokter.
Anda akan berjalan-jalan di
Indonesia. Anda memerlukan agen
perjalan untuk mengantar Anda
berjalan-jalan.
Anda
ingin
mendapatkan informasi tentang
transportasi,
akomodasi,
dan
tempat-tempat yang menarik di
Indonesia. Anda menelepon agen
perjalan untuk menanyakan halhal itu. Penguji akan berperan
sebagai petugas agen perjalanan.

Anda bekerja di sebuah lembaga sosial
masyarakat yang berfokus pada
pendidikan. Anda menerima undangan
dari kementerian pendidikan untuk
memberikan pidato tentang pentingnya
pendidikan bagi anak-anak miskin.
Sampaikan pidato Anda secara singkat!

Ketika berlibur tas Anda dicuri. Di
dalam tas Anda ada banyak
dokumen penting seperti paspor
dan kartu ATM. Anda pergi ke
polisi untuk melaporkan hal itu
dan menjelesakan bagaimana

Anda adalah ahli dalam bidang
pembangunan
infrastruktur
dan
lingkungan. Anda diundang dalam
sebuah diskusi tentang dampak
pembangunan infrastruktur terhadap
lingkungan pedesaan. Diskusi itu
melibatkan kelompok yang setuju dan
tidak setuju dengan pembangunan
infrastruktur di pedesaan. Sampaikan
pendapat Anda terkait isu tersebut
dengan mempertimbangkan pendapat
yang pro dan kontra.
Dunia sekarang darurat plastik. Anda
adalah pemimpin di sebuah kelompok
masyarakat. Dalam sebuah seminar
Anda diminta memberikan informasi
terkait dampak sampah plastik.
Sampikan penjelasan Anda kepada
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peristiwa itu terjadi. Penguji akan masyarakat di mana kebanyakan dari
berperan sebagai polisi.
mereka memiliki tingkat pendidikan
yang kurang tinggi.

Skenario itu dikembangkan untuk digunakan dari tingkat pre-intermediate
sampai tingkat advance. Alasanya pada tingkat itu kemampuan menggunakan
bahasa berdasarkan konteks yang ada mulai bisa dilihat dengan bermain peran.
Selain itu model ini digunakan untuk membantu penguji mendapatkan keyakinan
di tingkat mana peserta uji itu mampu bertahan.
Tahap terakhir yang dilakukan setelah semua tersusun adalah pembuatan
prosedur atau panduan dalam melaksanakan tes. Prosedur dibuat berdasarkan
jumlah tahapan tes, mulai dari awal pelaksanaan sampai pada tahap penilaian.
Panduan ini untuk memastikan tes berjalan dengan baik dan upaya
pengidentifikasian kemampuan berbahasa berjalan dengan lancar. Panduan yang
menyatu dengan tes terlampir sebagai produk pengembangan.
4.1.4

Penilaian Instrumen Penilaian

Pada tahapan ini hasil pengembangan instrumen penilaian kemampuan
berbicara bahasa Indonesia akan dinilai oleh ahli sekaligus praktisi BIPA di
lembaga Wisma Bahasa. Penilaian dilakukan pada tanggal 10 Desember 2019.
Penilaian itu dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang diikuti oleh
direktur Wisma Bahasa Agus Suhardjono, S.S., M.M., manajer pengajaran Wisma
Bahasa Agung Siswanto, S.PD., dan manajer R&D Wisma Bahasa Rina Nur
Anisah, S.IP. Ketiga ahli tersebut sudah bergabung dan berpengalaman dalam
pengajaran BIPA di Wisma Bahasa selama 25 tahun.
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Melalui FGD ini peneliti berkeyakinan bisa mendapatkan banyak
informasi berupa saran dan masukan yang berkaitan dengan kesesuaian desain
instrumen penilaian, tingkat pengukuran instrumen penilaian, dan juga
kefektifitasan instrumen penilaian tersebut. Proses ini juga diyakini oleh peneliti
memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada ahli untuk menilai produk dan
kelayakannya dari berbagai sisi karena ahli tersebut juga adalah pemangku
kepentingan di Wisma Bahasa. Dengan demikian masukan dan saran yang
dihasilkan benar-benar melalui pemikiran yang dalam disertai berbagai
pertimbangan yang diperlukan. Berikut ini adalah data hasil reduksi hasil
penilaian para ahli.
Tabel 4.8 Data Reduksi Hasil Penilaian
Aspek

yang Hasil Penilaian

Saran dan Masukan

Disoroti
Bahasa

-

Sudah baik
dan

-

bisa

dimengerti

Perlu ada konsistensi dalam
penggunaan istilah

-

Memperbaiki ejaan

-

Intruksi

harus

lebih

jelas

tentang pelaksanaan tugas per
bagian tes
Isi

-

Secara

-

Melihat

keseluruhan

pertanyaan

isi

topik.

baik

sudah
-

kembali

bagian

dengan

sebaran

Memastikan cakupan topik pada
setiap

tingkat

sudah

terakomodasi
-

Format SKL tidak perlu ada
sebaran topik
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Bagian

-

Baik

-

Penilaian

Perlu ada petunjuk penilaian
yang lebih rinci

-

Penjelasan

atau

panduan

bagaimana menentukan tingkat
kemampuan berbahasa setelah
lembar penilaian terisi
Petunjuk
pelaksanaan

-

Sudah
dan baik

ada

-

Perlu dijelaskan secara lebih
rinci mengenai setiap tahapan
dalam pelaksanaan tes.

Berdasarkan data di atas ditemukan beberapa aspek yang disoroti oleh para
ahli. Aspek-aspek yang dimaksud meliputi bahasa, isi, bagian penilaian, dan
petunjuk pelaksanaan. Secara umum berdasarkan hasil penilaian para ahli produk
ini sudah dikatakan baik. Namun demikian ada beberapa saran dan masukan yang
perlu diperhatikan oleh peneliti supaya produk penelitian ini lebih baik.
Aspek bahasa mendapat tiga saran dari para ahli. Pertama, peneliti harus
konsisten dalam menggunakan istilah. Istilah yang dimaksud di sini adalah istilah
penguji, peserta uji, peserta tes, dan peserta wawancara. Kedua, ejaan perlu
mendapat perhatian dan perbaikan. Hal ini karena ahli menemukan beberapa
kesalahan ejaan secara khusus dalam proses penilaian disebutkan terjadi beberapa
salah ketik kata. Ketiga, instruksi dalam bagian tes diperjelas sehingga penguji
mendapatkan instruksi yang jelas dalam pelaksanaan.
Aspek isi mendapat penilaian baik dari para ahli. Meski sudah baik, para
ahli memberi masukan untuk memperbaiki isi. Pertama, peneliti diminta melihat
kembali bagian pertanyaan dengan sebaran topik. Kedua, memastikan cakupan
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topik pada setiap tingkat sudah terakomodasi. Saran ketiga, format SKL tidak
perlu ada sebaran topik.
Aspek penilaian mendapat dua masukan dari para ahli. Pertama, perlu ada
petunjuk penilaian yang lebih rinci. Petunjuk yang dimaksud ini juga terkait halhal apa saja yang perlu dilakukan dalam kondisi tertentu, misalnya dalam
keraguan dalam menentukan tingkat akhir kemampuan berbahasa atau dalam
memberikan penilaian pada setiap aspek. Kedua, panduan bagaimana menentukan
tingkat kemampuan berbahasa setelah lembar penilaian terisi. Dalam proses
diskusi disampaikan mengenai syarat atau kondisi seperti apa seseorang dikatakan
berada pada tingkat kemampuan berbahasa tertentu.
Aspek terakhir yang menjadi sorotan dalam proses penilaian adalah
prosedur pelaksanaan tes itu. Para ahli melihat bahwa presedur yang ada belum
maksimal dalam memandu penguji dalam melaksanakan pengujian kemampuan
berbahasa. oleh karena itu para ahli memberi masukan kepada peneliti untuk
menjelaskan secara lebih rinci setiap tahapan dalam pelaksanaan tes.
Berdasarkan uraian di atas peneliti mendapatkan dua hal penting dari
proses penilaian produk oleh para ahli yaitu penilaian para ahli terhadap produk
dan saran perbaikan. Secara umum produk yang telah dikembangkan oleh peneliti
dikatakan baik. Hal itu bisa dilihat berdasarkan pendapat para ahli mengenai
aspek dan disampaikan secara langsung dalam proses penilaian. Saran diberikan
oleh para ahli guna perbaikan produk supaya lebih baik dan lebih layak digunakan
di Wisma Bahasa.
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Sesudah peneliti mendapatkan informasi di atas kemudian peneliti
mengambil langkah penelitian selanjutnya yaitu perbaikan. Berdasarkan masukan
atau saran dari para ahli yang didapat dari proses penilaian, peneliti memperbaiki
produk dengan mengubah, menambah, dan mengurangi hal-hal yang menjadi
sorotan. Peneliti juga mempertimbangkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang
diajukan oleh para ahli sebagai bentuk konfirmasi selama proses penilaian
tersebut.
4.1.5

Revisi

Sesudah penilaian dilakukan oleh para ahli melalui Focus Group
Discussion, dilakukanlah evaluasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mendata masukan
maupun koreksi yang telah diberikan. Setelah data terkumpul lalu dilakukan
pemeriksaan kembali dengan mengkonfirmasi kepada para ahli mengenai
kebenaran pemahaman peneliti terkait masukan dan koreksi yang diberikan.
Setelah mendapat pemahaman yang tepat kemudian dilakukan perbaikan
berdasarkan masukan dan koreksi dari para ahli.
4.1.6

Uji Coba Produk

Setelah proses perbaikan pertama dilakukan berdasarkan masukan dari
para ahli, produk kemudian diuji coba. Uji coba dilakukan guru yang pernah
mendapat pelatihan sebagai penguji kompetensi kemampuan berbahasa secara
lisan. Di Wisma Bahasa hanya ada dua orang yang pernah mengikuti pelatihan
model pemeringkatan kemampuan berbahasa secara lisan yaitu ibu Dewi Anggoro
dan peneliti sendiri. Oleh karenanya uji coba produk baru dilakukan satu kali
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dengan pertimbangan peneliti perlu waktu lebih lama lagi jika menyiapkan guru
untuk menjadi penguji.
Setelah uji coba dilakukan praktisi akan memiliki pengalaman dalam
menggunakan alat ukur ini. Berdasarkan pengalaman itu dan juga pengetahuan
yang dimilikinya praktisi bisa memberikan penilaian terhadap produk yang
dikembangkan. Pada tahap ini peneliti bisa melihat apakah alat ukur yang
dikembangkan layak untuk digunakan dengan melihat aspek materi, konstruk, dan
kebahasaannya. Tahapan ini juga merupakan tahapan yang penting untuk
mengetahui kefektifitasan alat ukur kemampuan berbahasa Indonesia ini sebagai
sarana untuk mengidentifikasi dan menentukan kemampuan berbahasa Indonesia
orang asing.
Berdasarkan hasil uji coba, penguji memberikan penilaian terhadap
produk. Penguji memberikan penilaian dengan cara mengisi lembar penilaian
yang sudah divalidasi oleh ahli sebelumnya. Berikut ini adalah hasil penilaian dari
uji coba.
Tabel 4.9 Penilaian produk
Nilai
Aspek yang ditelaah

No

1

A

Materi

1

Materi soal sesuai dengan indikator
(menuntut tes perbuatan kinerja, hasil
karya, atau penugasan)
Pertanyaan bisa memunculkan jawaban
yang diharapkan

2

2

3

4

√
√
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3

4

B
5

6

C
7

8
9
10

11
12

Materi sesuai dengan tuntutan kompetensi
(urgensi,
relevansi,
kontinyuitas,
keterpakaian sehari-hari tinggi)
Isi materi yang ditanyakan bisa
menunjukkan
tingkat
kompetensi
berbahasa
Konstruksi
Lima aspek dalam rubrik penilaian
(cakupan kompetensi, akurasi, kelancaran,
interaksi, dan koherensi) mencerminkan
kecakapan berkomunikasi
Rubrik penilaian bisa digunakan untuk
menentukan profil kemampuan berbahasa
Indonesia
Bahasa
Pertanyaan-pertanyaan yang disajikan
mampu merangsang peserta uji untuk
memberikan respon yang memungkinkan
kelima aspek dalam rubrik penilaian
muncul
Tabel, peta, gambar, grafik, atau sejenisnya
disajikan dengan jelas dan terbaca
Butir pertanyaan menggunakan bahasa
Indonesia yang baku
Pertanyaan
tidak
menggunakan
kata/ungkapan
yang
menimbulkan
penafsiran ganda atau salah pengertian
Pertanyaan tidak menggunakan bahasa
yang berlaku setempat/tabu
Rumusan pertanyaan tidak mengandung
kata/ungkapan yang dapat menyinggung
perasaan pembelajar
Total
Jumlah
Rata-rata

√
√

√

√

√

√
√
√
√
√

3
45
3,75

9

Berdasarkan data penilaian yang diperoleh produk yang berjudul “Alat
Ukur Kemampuan Berbahasa Indonesia bagi Pembelajar BIPA di Wisma
Bahasa” ini dapat dikatakan “sangat baik”. Skor rata-rata yang diperoleh adalah
3,75. Meskipun demikian, peneliti perlu melakukan peninjauan ulang pada poin

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

96

2,4, dan 8 pada instrumen penilaian produk guna menentukan sejauh mana
perbaikan akan dilakukan.
Berdasarkan penilaian ini juga, peneliti mendapatkan beberapa saran dari
guru mengenai produk ini. Saran-saran itu mencakup 1) perkiraan waktu
pelaksanaan ujian sebaiknya dibuat untuk setiap tingkat, 2) dalam penjelasan
pelaksanaan tes sebaiknya dilengkapi rincian topik umum yang bisa digunakan
untuk menggali informasi awal, bagaimana menaikkan tingkat kesulitan
pertanyaan, serta bagaimana menentukan kondisi peserta uji dikatakan nyaman
atau kuat dan bagaimana peserta uji dikatakan mengalami kesulitan, 3)
memberikan contoh pertanyaan yang bisa digunakan pada tahap menceritakan
gambar, dan 4) mempertimbangkan kemungkinan tahap bermain peran dilakukan
pada tingkat post-beginner atau tingkat 2A di Wisma Bahasa.
Saran yang diberikan oleh penguji yang terlibat dalam uji coba ini akan
diijadikan pertimbangan peneliti dalam melakukan perbaikan. Pertimbangan itu
bisa berupa kemungkinan untuk mengikuti saran yang diberikan dengan
melakukan perubahan dalam bentuk penambahan, pengurangan, atau penggantian.
Tidak menutup kemungkinan juga bahwa berdasarkan pertimbangan tertentu
peneliti tidak mengikuti saran itu secara penuh.
4.1.7

Analisis Hasil Uji Coba

Setelah uji coba dilakukan peneliti akan menganalisis penilaian yang
diberikan oleh praktis sebagai penguji dalam tahap uji coba produk yang sudah
dilakukan sebelumnya. Secara khusus, peneliti akan memperhatikan saran

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

97

maupun koreksi

dengan melakukan pemaknaan terhadap masukan yang

diberikan.
Selain berfokus pada penilaian penguji, peneliti juga akan melihat apakah
desain alat ukur ini sudah benar-benar seperti yang diharapkan oleh peneliti
berdasarkan masukan dan saran dari pemangku kepentingan di Wisma Bahasa
mengingat alat ukur ini akan digunakan di Wisma Bahasa. Dari proses itu peneliti
menemukan bahwa produk ini bisa dikatakan baik namun dengan beberapa
catatan yang akan dijadikan dasar perbaikan. Catatan-catatan itu adalah perbaikan
di aspek kebahasaan, tabel dan gambar, serta pemberian instruksi yang lebih jelas.
4.1.8

Revisi Akhir

Perbaikan tahap akhir dilakukan setelah analisis hasil uji coba didapat.
Berdasarkan data-data yang sudah terkumpul revisi dilakukan untuk menghasilkan
produk yang lebih baik. Data-data akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan
perbaikan. Data-data yang dimaksud diambil dari kuesioner penilaian produk
yang diberikan kepada praktisi yang berperan sebagai penguji dalam pelaksanaan
tes. Hal itu mencakup 1) perkiraan waktu pelaksanaan ujian sebaiknya dibuat
untuk setiap tingkat, 2) penjelasan pelaksanaan tes sebaiknya dilengkapi rincian
topik umum yang bisa digunakan untuk menggali informasi awal, bagaimana
menaikkan tingkat kesulitan pertanyaan, serta bagaimana menentukan kondisi
peserta uji dikatakan nyaman atau kuat dan bagaimana peserta uji dikatakan
mengalami kesulitan, 3) memberikan contoh pertanyaan yang bisa digunakan
pada tahap menceritakan gambar, dan 4) mempertimbangkan kemungkinan tahap

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

98

bermain peran dilakukan pada tingkat post-beginner atau tingkat 2A di Wisma
Bahasa.
Uji kemampuan berbahasa Indonesia untuk orang asing menjadi sebuah
keharusan bagi lembaga penyelenggara pengajaran BIPA. Bahkan, tanpa melihat
latar belakang apakah murid pernah belajar bahasa Indonesia secara formal
maupun tidak formal, uji kemampuan berbahasa ini adalah langkah yang tepat
untuk memotret kemampuan berbahasa Indonesia murid tersebut.
Penelitian ini mencoba menggali informasi terkait kebutuhan kemudian
melakukan pengembangan produk sebagai upaya pemenuhan akan kebutuhan
tersebut. Dalam proses pelaksanaan penelitian ini peneliti menemukan beberapa
hal yang penting dan menjadi dasar dalam penelitian. Hal-hal tersebut terbagi
menjadi dua unsur penting dalam penelitian ini yaitu kebutuhan pengajara dan
lembaga penyelenggara BIPA dan pengembangan produk. Kedua hal itu akan
dijelaskan di bawah ini.
Berdasarkan permenungan dan hasil analisis data, peneliti melakukan
perbaikan pada poin satu sampai tiga di atas. Poin empat dipertimbangkan peneliti
sebagai masukan untuk penelitian lanjutan. Peneliti berpendapat bahwa hal itu
perlu dikaji lebih dalam oleh peneliti sehingga memiliki alasan dan dasar yang
kuat.
4.2 Pembahasan Produk
Pada bagian ini akan dibahas dua hal yaitu kebutuhan pengajar dan lembaga
penyelenggara BIPA dan pengembangan alat ukur kemampuan berbicara dalam
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bahasa Indonesia untuk penutur asing. Berikut ini adalah penjelasan masingmasing hal tersebut.
4.2.1

Kebutuhan Pengajar dan Lembaga Penyelenggara BIPA
Penelitian ini terbagi ke dalam beberapa langkah penelitian. Pada
langkah analisis kebutuhan peneliti menemukan beberapa informasi
mengenai kebutuhan. Informasi itu didapat ketika peneliti melakukan
observasi, analisis dokumen, dan wawancara. Peneliti juga memiliki
pengetahuan akan kebutuhan dalam lembaga yang menjadi objek
penelitian. Hal itu bisa terjadi karena peneliti sendiri adalah pengajar di
lembaga tersebut dan sudah bekerja di sana selama delapan tahun.
Berkaitan dengan uraian di atas dapat dikatakan pula bahwa upaya
analisis kebutuhan adalah upaya peneliti dalam mengkonfirmasi informasi
awal yang diketahui peneliti. Informasi awal tersebut adalah pengetahuan
peneliti mengenai kebutuhan lembaga penyelenggara dan guru di lembaga
tersebut.
Kebutuhan lembaga penyelenggara BIPA dan guru yang utama
adalah sarana atau instrumen yang bisa digunakan untuk mengukur
kemampuan berbahasa Indonesia orang asing. Dari hasil pengumpulan
data dengan tiga instrumen ditemukan bahwa kebutuhan akan instrumen
ini sangat besar. Bahkan narasumber yang diwawancara mengatakan
instrumen ini pentung untuk dimiliki. Alasan yang dikemukakan oleh para
narasumber adalah instrumen ini bisa dijadikan alat pengukuran
kemampuan berbahasa yang lebih valid dan objektif. Hasil pengukuran ini
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bisa dijadikan bukti yang kuat dalam memberikan laporan terkait tingkat
kemampuan berbahasa Indonesia pembelajar di sana.
Peneliti juga menemukan informasi tambahan terkait kebutuhan
lembaga penyelenggara dan pengajar di sana. Dikemukakan dalam data
hasil wawancara bahwa mereka memerlukan alat

uji yang mudah

dipahami dan diterapkan oleh penguji dari latar belakang yang berbeda.
Hal ini didasarkan pada kondisi sumber daya manusia di Wisma Bahasa
khususnya divisi pengajaran. Para pengajar di Wisma Bahasa ini berasal
dari latar belakang pendidikan yang beragam. Pengajar di sana bukan
hanya lulusan pendidikan bahasa, melainkan juga ada lulusan ilmu sosial,
hubungan internasional, dan psikologi. Meskipun demikian mereka sangat
terlatih dalam pengajaran BIPA karena mereka sudah mendapat banyak
pelatihan mengenai pengajaran BIPA baik dari internal maupun eksternal
Wisma Bahasa. Kebutuhan ini benar-benar mendapat perhatian dari
peneliti dalam pengembangan produk.
Berdasarkan

data

temuan

dalam

anilis

kebutuhan,

peneliti

menemukan tanggapan positif dan ketertarikan narasumber mengenai tes
atau uji kemampuan berbahasa Indonesia secara lisa. Bahkan secara
khusus mereka sangat mengapresiasi dan memberikan penilaian yang
positif

terhadap

metode

wawancara

interaktif

dalam

pengujian

kemampuan berbahasa Indonesia orang asing. Peneliti melihat ini sebagai
penguat ide awal peneliti tentang model tes yang akan dikembangkan.
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Peneliti juga menemukan bahwa Wisma Bahasa sudah memiliki
dasar untuk pengembangan alat ukur kemampuan berbahasa Indonesia ini.
Hal ini didasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Wisma Bahasa
dan juga kurikulum di sana. Selain itu Wisma Bahasa juga sudah memiliki
Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dikembangkan oleh beberapa
ahli berdasarkan berbagai acuan seperti CEFR dan ACTFL.
Pada tahap analisis kebutuhan peneliti dapat menemukan informasi
terkait kebutuhan dengan cukup jelas. Informasi yang jelas itu membantu
peneliti untuk memutuskan apa yang akan dikembangkan dalam penelitian
sebagai upaya pemenuhan kebutuhan. Informasi-informasi itulah yang
menjadi dasar peneliti dalam mengembangkan produk “Alat Ukur
Kemampuan Berbahasa Indonesia untuk Pembelajar BIPA di Wisma
Bahasa”.
4.2.2

Pengembangan Alat Ukur Kemampuan Berbicara Bahasa Indonesia untuk
Penutur Asing
Pengembangan alat ukur kemampuan berbahasa Indonesia untuk
orang asing ini dilakukan melalui beberapa pengembangan sebelum
menghasilkan produk yang dihasilkan. Pengembangan itu terjadi di tahap
tiga bagian pengembangan. Pengembangan yang terjadi meliputi
pengembangan topik-topik berdasarkan indikator, pengembangan kisi-kisi
pertanyaan, pengembangan kisi-kisi pertanyaan menjadi pertanyaanpertanyaan, dan pengembangan rubrik penilaian. Berikut ini penjelasan
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yang lebih rinci mengenai proses pengembangan yang ada dalam
penelitian ini.
a)

Pengembangan Topik
Proses pengembangan topik dilakukan setelah peneliti mendapatkan

SKL BIPA dari Wisma Bahasa. Dari SKL itu peneliti menganalisis setiap
kompetensi yang ada dalam rincian tersebut. Berdasarkan Indikatorindikator juga peneliti mencoba mengidentifikasi topik yang tepat untuk
setiap tingkat kemampuan berbahasa. Sebelumnya peneliti menganalisis
ranah dan kompetensi dasar apa yang perlu dimiliki di tingkat tertentu.
Setelah menemukan informasi terkait hal itu kemudian peneliti
menentukan topik yang cocok berdasarkan ranah dan kompetensi dasar
yang diperlukan dalam setiap tingkat. Berikut ini sebaran topik yang
dikembangkan peneliti berdasarkan hasil analisis SKL Wisma Bahasa.
Tabel 4.10 Sebaran Topik
Tingkat
Beginner (1A)

Post-beginner (1B)

Pre-intermediate (2A)

Topik
- Perkenalan
- Salam
- Barang-barang di sekitar
- Warna
- Letak
- Transportasi
- Transaksi di warung/ toko
- Perasaan
- Lingkungan
- Membuat janji
- Meminta/ menawari bantuan
- Berbelanja di pasar
- Pekerjaan
- Berlibur
- Pengalaman tinggal di suatu negara atau
pekerjaan
- Perasaan
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Intermediate (2B)

Post-intermediate
(3A)

-

Kunjungan ke rumah sakit, agen
perjalanan, atau agen properti
Rapat kerja
Kesehatan di masyarakat
Kebudayaan atau kebiasaan masyarakat
di sekitar atau tempat asal
Hari raya di indonesia atau di negaranya
Seni
Perubahan gaya hidup (sosial)
Kondisi ekonomi
Situasi politik
Perubahan iklim

Pre-advance (3B)
-

Advance (4)

-

-

b)

Sosial (kemiskinan, budaya masyarakat,
agama,
Profesional (merujuk satu bidang
pekerjaan)
Politik
Abstrak dan nonabstrak
Ilmu pengetahuan, politik, sosial, budaya,
pertahanan, keamanan
Isu-isu
global
(perubahan
iklim,
kesetaraan
gender,
terorisme,
perkembangan
ekonomi,
keamanan
kawasan, dll)
Topik Abstrak dan nonabstrak

Pengembangan Kisi-Kisi Pertanyaan
Setelah peneliti mengidentifikasi topik dan mengembangkan sebaran

topik

berdasarkan

tingkat

kemampuan

berbahasa,

peneliti

mengembangkan kisi-kisi pertanyaan. Kisi-kisi pertanyaan ini dibuat
berdasarkan indikator dan topik. Peneliti harus berkali-kali mencocokkan
kisi-kisi pertanyaan dan indikator. Hal supaya kisi-kisi yang akan
dikembangkan ini memungkinkan indikator bisa diukur. Berikut ini hasil
pengembangan kisi-kisi pertanyaan.
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Tabel 4.11 Hasil Pengembangan Kisi-kisi Pertanyaan
Tingkat
Beginner (1A)

-

Post-beginner (1B)

-

-

Pre-intermediate (2A)

-

Intermediate (2B)

-

Post-intermediate (3A)

-

Pre-advance (3B)

-

Kisi-kisi Pertanyaan
Memperkenalkan diri secara
sederhana
Menyebutkan warna
Menyebutkan nama barang
dan posisinya
Menjelaskan makanan favorit
Memberi informasi tentang
arah dan transportasi
Mengungkapkan perasaan
secara sederhana sekali
Menjelaskan pekerjaan diri
sendiri dan keluarga
Mendeskripsikan sebuah
tempat atau daerah secara
sederhana
Menyampaikan rencana
kegiatan atau agenda seharihari
Memberi saran atau nasihat
dengan sederhana
Rencana liburan akhir tahun
Bagaimana pergi ke suatu
tempat
Memberi alasan pendukung
tentang kota/ tempat yang
paling disukai
Menjelaskan pekerjaan yang
ditekuni
menceritakan kebudayaan
yang menarik
menjelaskan
hari
libur
nasional
menjelaskan
kesenian
tradisional secara umum
Mendeskripsikan perubahan
atau kejadian yang terkait
dengan situasi sosial,
ekonomi, politik, atau iklim
Memberi tanggapan terhadap
sebuah kasus atau kejadian
terkait dengan topik
kemiskinan, kebudayaan,
atau agama.
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-

Advance (4)

-

-

c)

Menjelaskan sebuah
fenomena yang terjadi di
sekitarnya terkait bidang
sosial atau pekerjaan
Membuat kesimpulan dari
sebuah kasus atau data yang
dibacakan/ diperdengarkan
Memberi pandangan
terhadap sebuah kasus

Pengembangan Pertanyaan
Pengembangan

pertanyaan-pertanyaan

dilakukan

berdasarkan

indikator, topik, dan kisi-kisi pertanyaan yang telah dikembangkan terlebih
dahulu.

Pada

pengembangan

mempertimbangkan

sejauh

mana

pertanyaan
tingkatan

ini

peneliti

kemampuan

juga
berpikir

dilibatkan. Berdasarkan hasil penilaian ahli peneliti menemukan
penjelasan bahwa tingkatan berpikir tingkat tinggi juga sangat mungkin
ditemukan dalam tingkat kemampuan berbahasa Indonesia tingkat rendah.
Oleh karena itu peneliti membuat pertanyuaan yang bisa membuat peserta
uji memberikan tanggapan menggunakan kemampuan berpikir dari tingkat
rendah sampai tingkat tinggi.
Pertanyaan-pertanyaan yang dikembangkan ini juga didasarkan pada
tingkat kemampuan berbahasa. Sehingga semakin tinggi kemampuan
berbahasa yang diuji pertanyaannya akan makin sulit. Berikut ini adalah
pertanyaan yang dikembangkan dalam penelitian ini.
Tabel 4.12 Hasil Pengembangan Pertanyaan
Tingkat
Kemampuan
Berbahasa

Pertanyaan
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1A

1B

2A

2B

3A

3B

4

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Nama Anda siapa?
Di Jogja Anda tinggal di mana?
Anda lahir di mana?
Apa warna kesukaan Anda?
Anda membeli barang ini di mana?
Apa makanan favorit Anda? Bagaimana rasanya?
Bagaimana Anda pergi ke sini?
Bagaimana kabar Anda hari ini?
Anda bekerja sebagai apa? Apa pekerjaan bapak dan ibu
Anda?
10) Bagaimana kota Anda?
11) Anda mau pergi ke mana akhir minggu ini?
12) Tahun depan saya mau jalan-jalan di negara Anda,
sebaiknya saya pergi ke mana?
13) Anda punya rencana apa akhir tahun ini?
14) Akhir tahun ini Anda akan berlibur ke mana? Bisa jelaskan
kepada saya
15) Apakah Anda punya tempat favorit untuk berlibur? Tolong
jelaskan mengapa tempat itu menjadi favorit Anda?
16) Bagaimana Anda pergi ke sana?
17) Anda bekerja di bidang apa? Bisakah Anda bercerita
kepada saya tentang pekerjaan itu?
18) Bagaimana pendapat Anda tentang budaya di Indonesia?
19) Apakah ada hari libur nasional di negara Anda? Tolong
jelaskan kepada saya!
20) Bisa jelaskan kepada saya seni tradisional yang ada di
negara Anda!
21) Bagaimana cuaca di negara Anda sekarang jika
dibandingkan dengan 5 tahun lalu?
22) Bagaimana kesempatan kerja untuk orang muda di negara
Anda?
23) Isu apa yang sedang hangat atau populer di negara Anda
saat ini? Tolong jelaskan kepada saya!
24) Semakin banyak budaya yang dimiliki, sebuah negara
semakin kaya. Apakah itu benar? Bagaimana pendapat
Anda terkait pernyataan itu?
25) Di Indonesia, kebanyakan orang berpendapat pernikahan
harus dilakukan dengan orang yang beragama sama.
Bagaimana tanggapan Anda tentang hal itu?
26) Bagaimana tingkat kemiskinan di negara Anda? Apakah
masih banyak orang tidak bekerja?
27) Di era sekarang teknologi sudah memengaruhi kehidupan
banyak orang. Ada dampak negatif dan positif. Bagaimana
pendapat Anda tentang hal itu? Bisa Anda jelaskan hal itu
secara lebih rinci?
28) Baga
29) Isu terorisme menjadi pusat perhatian banyak negara di
dunia. Ada yang berpendapat bahwa itu merupakan hasil
dari ketidaksetaraan kondisi sosial dan ekonomi. Sementara
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beberapa pihak menyatakan itu akibat strategi politik dan
bentuk kebanggaan. Berikan pendapat Anda dengan
argumentasi yang kuat!
30) Laut Cina Selatan menjadi isu yang panas dan melibatkan
beberapa negara. Saling klaim daerah kedaulatan juga
terjadi. Sebagai bentuk persiapan, sebagian negara mulai
menyiapkan pangkalan militer di dekat lokasi itu. Sebagai
salah satu penduduk dunia, bagaimana pendapat Anda
terkait isu itu? Tolong jelaskan secara rinci beserta
argumentasinya!
31) Ketidaksetaraan gender masih sering terjadi di mana-mana.
Ada pihak yang punya sudut pandang bahwa itu hal biasa
dan sesuai dengan budaya setempat. Sementara itu pihak
lain menganggap ketidaksetaraan gender haruslah dihindari
atau dihapuskan. Menurut Anda, seharusnya bagaimana?
Bagaimana sikap Anda terhadap isu ini? Silakan jelaskan
dan berikan argumen yang kuat!

d)

Pengembangan Rubrik Penilaian
Penelitian ini juga mengembangkan rubrik penilaian sebagai alat

untuk mengidentifikasi kemampuan berbahasa seseorang. Rubrik ini
diadopsi dari “Oral Assessment Criteria Grid CEFR” dengan melakukan
penambahan satu tingkat disesuaikan dengan tingkat kemampuan
berbahasa Indonesia yang ada dalam SKL BIPA Wisma Bahasa. Hal ini
dilakukan karena CEFR hanya memiliki enam tingkat dan SKL BIPA
Wisma Bahasa memiliki tujuh tingkat kemampuan berbahasa. Penyesuain
dilakukan pada tingkat post-intemediate (3A), pre-advance (3B), dan
advanve (4).
Rubrik yang berasal dari CEFR dipilih untuk diadopsi karena CEFR
menjadi salah satu referensi yang digunakan dalam membuat SKL Wisma
Bahasa. Rubrik ini juga sesuai dengan pendekatan dan teori yang
digunakan peneliti dalam mengembangkan alat ukur kemampuan
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berbahasa Indonesia untuk orang asing. Pendekatan yang dimaksud adalah
pendekatan komunikatif.
Rubrik yang diadopsi oleh peneliti dengan melakukan penambahan
satu tingkat memiliki lima aspek yang akan dinilai. Lima aspek itu adalah
cakupan kompetensi, akurasi, kelancaran, interaksi, dan koherensi.
Cakupan kompetensi berisi gambaran kompetensi yang dimiliki di setiap
tingkat. Cakupan kompetensi ini disertai dengan batasan-batasan atau
kondisi tertentu. Akurasi berkaitan dengan ketepatan menggunakan unsur
kebahasaan seperti kata, kalimat, dan tata bahasa. Kelancaran merujuk
pada kemampuan memproduksi bahasa. Interaksi berkaitan dengan
kemampuan peserta membangun komunikasi dengan orang lain. Interaksi
di sini juga menyiratkan kemampuan seseorang menggunakan bahasa
berdasarkan konteks tertentu. Aspek yang terakhir, koherensi, berkaitan
dengan kemampuan seseorang membangun kesesuaian atau kepaduan
antara teks yang dihasilkan.
Pada rubrik ini terdapat lima aspek yang memiliki bobot nilai yang
berbeda. pada aspek cakupan kompetensi diberi bobot satu (1). Aspek
kelancaran dan akurasi memiliki bobot lima (5). Aspek interaksi memiliki
bobot dua (2) dan aspek koherensi memiliki bobot satu (1). Kelancaran
dan akurasi memiliki bobot yang paling tinggi karena memiliki peran yang
sangat penting dalam berkomunikasi lisan. Kedua aspek itu juga memiliki
peran sentral dalam kemampuan berbicara.
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Dari rubrik itu bisa dilihat bahwa skor terendah adalah 14 dan skor
tertinggi adalah 98. Untuk lebih jelasnya kita bisa melihat secara lebih
rinci aspek-aspek tersebut seperti yang dijabarkan dalam tabel 4.13 Rubrik
Penilaian yang ada dalam lampiran penelitian ini.
Berdasarkan rubrik penilaian ini penguji bisa mengidentifikasi setiap
aspek yang menjadi fokus penilaian. Setelah itu penguji bisa melakukan
profiling

kemampuan

berbahasa

Indonesia

peserta

uji.

Tingkat

kemampuan berbahasa Indonesia peserta uji ditentukan berdasarkan
jumlah skor yang diperoleh. Berikut ini tabel konversi skor dengan tingkat
kemampuan berbahasa Indonesia.
Tabel 4.14 Konversi Skor dan Tingkat Kemampuan Berbahasa Indonesia.
Tingkat Kemampuan Skor
Beginner

0-14

Post-beginner

15-28

Pre-intermediate

29-42

Intermediate

43-56

Post-intermediate

57-70

Pra-advance

71-84

Advance

85-98
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BAB V
KESIMPULAN
Pada bagian ini ada tiga hal yang akan diuraikan yaitu (1) kesimpulan, (2)
keterbatasan penelitian, dan (3) saran. Pemaparan masing-masing hal tersebut
adalah sebagai berikut.
5.1 Kesimpulan
Alat

ukur

kemampuan

berbahasa

Indonesia

untuk

orang

asing

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan lembaga Wisma Bahasa. Sebagai
lembaga penyelenggara BIPA Wisma Bahasa belum memiliki sebuah instrumen
yang digunakan untuk menguji kemampuan berbahasa Indonesia pembelajarnya.
Kondisi ini tentu menjadi hambatan secara khusus dalam melaporkan kemampuan
berbahasa Indonesia pembelajar setelah sekian waktu mengikuti program belajar.
Alat kemampuan berbahasa Indonesia untuk orang asing ini bisa
digunakan untuk membuat profil kemampuan berbahasa. Profil kemampuan itu
bisa dirinci dalam lima aspek yang dinilai yaitu cakupan kompetensi, akurasi,
kelancaran, interaksi, dan koherensi. Setelah didapatkan profil kemampuan
berbahasanya penguji bisa menentukan tingkat kemampuan berbahasa Indonesia
orang asing dengan cara mengambil tingkat tertinggi yang dimiliki oleh mayoritas
dari lima aspek tersebut atau minimal dari tiga aspek.
Pengembangan alat ukur model ini berlandaskan kebanyakan tujuan orang
asing belajar bahasa Indonesia yaitu mampu berkomunikasi dalam bahasa
Indonesia. Kemampuan berkomunikasi ini merujuk pada kemampuan seseorang
menggunakan bahasa dalam konteks yang beraneka ragam dengan keterampilan
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berbicara. Itu sebab peneliti menggunakan model communicative competence
yang dipopulerkan oleh Hymes dalam teori penggunaan bahasa dalam konteks
sosial. Dalam istilah tersebut kata kompetensi adalah hal utama (Bagaric,2007).
Selain itu communcative competence ini juga merujuk pada kemampuan penutur
menggunakan bahasa dalam konteks dan tujuan yang tepat (Saleh, 2013).
5.2 Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini menghasilkan produk yang tentu memiliki keterbatasan.
Setidaknya ada dua keterbatasan yang dimiliki dari produk saat ini. Satu, produk
ini adalah sebuah produk yang didesain khusus berdasarkan kebutuhan dan
kondisi Wisma bahasa. Sehingga penggunaannya masih terbatas untuk lembaga
Wisma Bahasa. Kedua, produk ini perlu diuji coba lagi. Uji coba bisa dilakukan
sesuai kebutuhan hingga mendatkan bukti reliabilitas produk yang sangat baik.
Hasil uji coba itu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyempurnakan
produk akhir.
5.3 Saran
Berdasarkan penelitian pengembangan yang dilakukan peneliti memiliki
tiga saran. Berikut ini adalah rinciannya
1. Tes kemampuan berbahasa adalah sebuah instrumen yang perlu
dimiliki

oleh

lembaga

penyelenggara

BIPA

sebagai

sarana

memberikan laporan mengenai tingkat kemampuan berbahasa
pembelajar tersebut.
2. Pengembangan produk ini perlu juga disertai pelatihan calon
narasumber yang akan terlibat dalam proses uji coba. Dengan
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demikian uji coba bisa dilakukan oleh beberapa penguji sehingga data
penilaiannya lebih
3. Produk hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai protipe untuk
penelitian lebih lanjut yang bertujuan untuk mengembangkan alat ukur
kemampuan berbahasa Indonesia orang asing secara umum.
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LAMPIRAN
1) Lembar Analisis Kebutuhan, 2) Lembar Validasi Instrumen Analisis
Kebutuhan, 3) Instrumen Penilaian Produk, 4) Validasi Instrumen Penilaian
Produk, 5) Angket Hasil Penilaian Produk, 6) Undangan Validasi Ahli dan
Daftar Hadir, 7) Lembar Pernyataan Persertujuan, 8) Surat Permohonan
Menjadi Validator, 9) Rubrik Penilaian
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Lampiran 1
Instrumen 1. Lembar Wawancara Pembelajar
No
1
2
3
4
5

6

7

Pertanyaan

Jawaban

Berapa lama Anda belajar bahasa Indonesia?
Apakah Anda pernah mengikuti tes kemampuan
berbahasa Indonesia? Bagaimana tes itu?
Bisa ceritakan kepada saya tentang tujuan, jenis,
dan bentuk tes yang pernah Anda ikuti!
Bagaimana tes itu dilakukan?
Bagaimana Anda bisa tahu tingkat kemampuan
berbahasa Anda? Apakah hasil tes itu
menentukan tingkat kemampuan berbahasa
Anda?
Menurut Anda, apakah tes kemampuan
berbahasa (proficiency test) itu diperlukan bagi
pembelajar BIPA, khusunya secara oral?
Berikan Alasan Anda!
Apakah Anda punya saran/harapan khusus
tentang pengembangan tes kemampuan
berbahasa Indonesia secara oral?

Saran secara umum : ....................................
Yogyakarta, ......................2019
Validator
(.......................................)
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Instrumen Analisis Dokumen
Tanggal :
No

Aspek yang diamati

1

Bentuk Tes

2

Jenis Tes

3

Tujuan Tes

4

Prosedur pelaksanaan
tes

Catatan
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Instrumen Observasi Pelaksanaan Tes
Tanggal :
Pukul :

No

Aspek yang diamati

1

Apakah tes dilaksanakan
secara manual?

2

Apakah
keempat
keterampilan berbahasa
terintegrasi dalam bentuk
tes?

3

Apakah ada tes yang
mengukur keterampilan
lisan?

4

Apakah tes itu dilakukan
dengan
model
wawancara interaktif?

5

Apakah tes ini hanya
dilakukan
untuk
mengukur satu tingkat
kemampuan berbahasa
tertentu?

6

Apakah tes yang ada bisa
digunakan
untuk
memeringkat
keterampilan berbahasa?

Hasil Pengamatan
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Lampiran 2
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Lampiran 3
Tabel 3.3 Lembar Kuesioner Penilaian Produk
Nilai
No

Aspek yang ditelaah
1

A

Materi

1

Soal sesuai dengan indikator (menuntut
tes perbuatan kinerja, hasil karya, atau
penugasan)
Pertanyaan dan jawaban yang diharapkan
sudah sesuai

2
3

4

B
5

6

C
7

8

9
10

Materi
sesuai
dengan
tuntutan
kompetensi
(urgensi,
relevansi,
kontinyuitas, keterpakaian sehari-hari
tinggi)
Isi materi yang ditanyakan bisa
menunjukkan
tingkat
kompetensi
berbahasa
Konstruksi
Lima aspek dalam rubrik penilaian
(cakupan
kompetensi,
akurasi,
kelancaran, interaksi, dan koherensi)
mencerminkan kecakapan berkomunikasi
Rubrik penilaian bisa digunakan untuk
menentukan
profil
kemampuan
berbahasa Indonesia
Bahasa
Pertanyaan-pertanyaan yang disajikan
mampu merangsang peserta uji untuk
memberikan respon yang memungkinkan
kelima aspek dalam rubrik penilaian
muncul
Tabel, peta, gambar, grafik, atau
sejenisnya disajikan dengan jelas dan
terbaca
Butir pertanyaan menggunakan bahasa
Indonesia yang baku
Pertanyaan
tidak
menggunakan
kata/ungkapan
yang
menimbulkan

2

3

4
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11
12

penafsiran ganda atau salah pengertian
Pertanyaan tidak menggunakan bahasa
yang berlaku setempat/tabu
Rumusan pertanyaan tidak mengandung
kata/ungkapan yang dapat menyinggung
perasaan pembelajar
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Lampiran 4
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Lampiran 5

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
153

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
154

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
155

Lampiran 6
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Lampiran 7
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Lampiran 8
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Lampiran 9
Tabel 4.13 Rubrik Penilaian
Aspek
Caku
pan
komp
etensi
(1)

(1)
Memiliki
daftar
kata-kata
dan frasa
sederhan
a yang
sangat
mendasar
yang
berkaitan
dengan
keteranga
n pribadi
dan
situasi
konkret
tertentu

(2)
Menggu
nakan
pola
kalimat
dasar
dengan
frasa
hafalan,
sedikit
kumpula
n kata
dan
formula
untuk
menyam
paikan
informas
i
terbatas
dalam
situasi
sederhan
a seharihari

Skala Pemeringkatan
(3)
(4)
(5)
Memiliki Memilik Memiliki
bahasa
i
cakupan
yang
cakupan bahasa
cukup
bahasa
yang
untuk
yang
memadai
bertahan cukup
untuk
hidup,
memada dapat
dengan
i untuk
memberi
kosa kata dapat
kan
yang
memberi deskripsi
cukup
kan
yang
untuk
deskrips jelas,
mengeks i yang
mengung
presikan jelas,
kapkan
diri
mengun pandanga
dengan
gkapkan n tentang
beberapa pandang topikkeraguan an
topik
dan
tentang
umum,
penggun topikruang
aan kata
topik
lingkup
yang
umum,
pekerjaan
diulang- tanpa
dan
ulang
terlihat
bidangny
dalam
mencolo a kecuali
topik
k saat
pada
seperti
mencari- konsep
keluarga, cari
yang
hobi dan kata,
sangat
minat,
menggu sulit,
perjalana nakan
dengan
n, dan
beberap menggun
peristiwa a
akan
terkini
kalimat
tatabahas
yang
a, katakomplek kata
s
hubung
yang
tepat dan
menunjuk
kan
kohesi
dan

(6)
Memiliki
cakupan
bahasa
yang
luas
yang
memung
kinkan
dirinya
memilih
formula
untuk
mengeks
presikan
dirinya
dengan
jelas
dalam
gaya
bahasa
yang
sesuai
tentang
berbahag
ai topik
umum,
akademi
k,
pekerjaa
n, atau
topik
liburan/
rekreasi
tanpa
harus
membata
si apa
yang
ingin dia
katakan

(7)
Menunju
kkan
keleluasa
an yang
amat
baik
dalam
merumus
kan
kembali
gagasan
dalam
bentuk
bahasa
yang
berbeda
untuk
menyam
paikan
nuansa
makna
yang
lebih
tepat,
memberi
kan
penekan
an,
membed
akan dan
menghila
ngkan
ambiguit
as, serta
memiliki
pengetah
uan yang
baik
tentang
idiom
dan
bahasa
sehari-
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koherensi
yang
baik.

hari

Kelan
caran
(5)

Dapat
mengelol
a ucapan
yang
sangat
pendek,
terisolasi
dengan
banyak
jeda
untuk
mencari
ekspresi,
mengarti
kulasikan
kata-kata
yang
kurang
dikenal,
dan untuk
memperb
aiki
komunik
asi

Dengan
ucapanucapan
pendek
dapat
membua
t dirinya
dimenge
rti
meskipu
n jeda,
awal
yang
salah,
dan
reformul
asi
sangat
kentara

Percakap
an dapat
terus
berjalan
secara
kompreh
ensif
meskipu
n jeda
untuk
perencan
aan,
perbaika
n tata
bahasa
dan
leksikal
terlihat
jelas,
terutama
dalam
rentang
produksi
yang
lebih
lama

Dapat
mempro
duksi
perluasa
n bahasa
dengan
tempo
yang
cukup
merata
meskipu
n dia
raguragu
karena
sedang
mencari
pola dan
ekspresi,
ada
beberap
a jeda
panjang
yang
tampak

Dapat
memprod
uksi
perluasan
bahasa
dengan
tempo
yang
merata
meskipun
disertai
sedikit
ragu-ragu
karena
sedang
mencari
pola dan
ekspresi,
jeda
masih
terjadi
meskipun
tidak
panjang

Dapat
mengeks
presikan
dirinya
dengan
lancar,
spontan,
dan
hampir
tanpa
usaha
yang
keras.
Hanya
subjek
yang
sulit
secara
konseptu
al yang
dapat
menghal
angi
kelancar
an dan
kealamia
n dalam
berbahas
a

Dapat
mengeks
presikan
dirinya
dengan
spontan
dalam
durasi
yang
panjang
menggun
akan
bahasa
seharihari dan
komplek
s,
menghin
dari
kesulitan
dengan
begitu
lancar
sehingga
lawan
bicarany
a hampir
tidak
menyada
rinya

Akur
asi
(5)

Menunju
kkan
kontrol
tata
bahasa
dan
struktur
kalimat
sederhan
a yang
sangat
terbatas
dalam
daftar

Memaka
i
beberap
a
struktur
dengan
benar,
namun
secara
sistemati
s masih
membua
t
kesalaha

Menggun
akan
kata-kata
yang
cukup
akurat
dalam
rutinitas
dan polapola
yang
sering
dipakai
terkait

Menunj
ukkan
kontrol
tata
bahasa
yang
relatif
tinggi.
Kadangkadang
membua
t
kesalaha
n yang

Menunju
kkan
kontrol
tata
bahasa
yang
cukup
tinggi.
Jarang
membuat
kesalahan
yang
berdampa
k pada

Secara
konsiste
n
mempert
ahankan
tingkat
akurasi
tata
bahasa
yang
tinggi,
kesalaha
n jarang
terjadi,

Mempert
ahankan
kontrol
tata
bahasa
secara
konsiste
n dalam
bahasa
yang
komplek
s,
bahkan
saat
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kata-kata
hafalan

Intera Dapat
bertanya
ksi
dan
(2)
menjawa
b
pertanyaa
n tentang
data diri.
Bisa
berintera
ksi dalam
cara yang
sederhan
a tetapi
komunik
asinya
sangat
bergantu
ng
dengan
pengulan
gan,
parafrase,
dan
perbaikan
.

n

dengan
situasi
yang
lebih
dapat
diprediks
i

Dapat
bertanya
dan
menjaw
ab
pertanya
an,
menang
gapi
pernyata
an
sederhan
a terkait
topik
sederhan
a seperti
hobi,
pekerjaa
n, atau
liburan.
Bisa
menunju
kkan
kemamp
uan
memulai
pembica
raan dan
mengak
hiri
dengan

Dapat
memulai,
mempert
ahankan,
dan
mengakh
iri
pembicar
aan tatap
muka
sederhan
a tentang
topik
yang
familiar
atau
tentang
minatnya
. Dapat
mengula
ng
bagian
akhir
dari
pembicar
aan
seseoran
g untuk
mengkon
firmasi
pemaha

berdamp
ak pada
kesalaha
n
pemaha
man dan
jika ada
kesalaha
n dapat
mengore
ksinya
sendiri
meskipu
n tidak
semua
kesalaha
n
terkorek
si
Dapat
memulai
sebuah
wacana,
mengam
bil
giliran
berbicar
a saat
waktuny
a tepat
dan
dapat
mengak
hiri
pembica
raan bila
perlu
walaupu
n dia
tidak
selalu
melakuk
annya
dengan
lancar/
elegan.
Dapat
berdisku
si
bersama

kesalahan
pemaham
an dan
bila ada
kesalahan
dapat
mengorek
si
kebanyak
an
kesalahan
nya
sendiri

sulit
ditemuka
n dan
jika ada,
biasanya
sudah
dikoreksi
sendiri

perhatian
nya
sedang
terbagi
(contoh:
dalam
perencan
aan ke
depan,
saat
mengaw
asi reaksi
orang
lain/
lawan
bicara)

Dapat
memulai
sebuah
wacana,
menyamp
aikan
pendapat
nya
ketika
waktunya
tepat dan
dapat
menangg
api
argumen
yang
cukup
kompleks
dengan
lancar.
Dapat
mempres
entasikan
secara
lisan
sebuah
subjek/to
pik,
dengan
memaduk
an

Dapat
memilih
frasa
yang
sesuai
dari
berbagai
wacana
yang
tersedia
untuk
mengaw
ali
pembicar
aannya,
untuk
mendapa
t atau
mempert
ahankan
landasan
, dan
untuk
menghub
ungkan
kontribu
sinya
sendiri
dengan
terampil
kepada

Dapat
berintera
ksi
dengan
mudah
dan
terampil,
menggun
akan
isyarat
nonverbal
dan
intonasio
nal
dengan
mudah.
Dapat
memasu
kkan
kontribu
sinya ke
dalam
wacana
bersama
an
dengan
mengam
bil
giliran
berbicara
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Kohe
rensi
(1)

dapat
menghub
ungkan
kata atau
kelompo
k kata
dengan
menggun
akan kata
hubung
setara
yang
sangat
sederhan
a seperti
“dan”
atau
“lalu”

sederhan
a meski
sedikit
terbatabata

manya

tentang
konsep
yang
sudah
akrab
dan
dipaham
i
bersama,
mengun
dang
orang
lain
masuk
dalam
diskusi

Dapat
menghu
bungkan
kelompo
k kata
dengan
kata
hubung
sederhan
a “dan”,
“tetapi”,
“supaya
”,
“sehingg
a”,
“ketika”,
“sement
ara”,
“sambil”
, dan
“karena”

Dapat
menghub
ungkan
serangkai
an
elemen
sederhan
a yang
lebih
pendek
dan
terpisah
ke dalam
urutan
poinpoin
yang
terhubun
g dan
linear
dengan
perangka
t struktur
yang
terbatas

Dapat
memaka
i
sejumla
h
perangk
at
kohesif
terbatas
untuk
menghu
bungkan
ucapann
ya ke
dalam
wacana
yang
jelas dan
koheren,
meskipu
n
mungkin
ada
beberap
a

pokokpokok
pikiran,
mengemb
angkan
poinpoin, dan
mengamb
il
kesimpul
an yang
tepat
serta
dapat
memberi
kan
tanggapa
n
terhadap
pertanyaa
npertanyaa
n dengan
jelas dan
lancar.
Dapat
memakai
sejumlah
perangkat
kohesif
yang
lumayan
luas
untuk
menghub
ungkan
ucapanny
a ke
dalam
wacana
yang
jelas dan
koheren,
menggun
akan
kata-kata
lain yang
sepadan
sehingga
menunjuu

pembicar secara
a lain.
natural,
membuat
referensi
atau
perbandi
ngan

Dapat
mempro
duksi
pidato/
percakap
an yang
jelas,
lancar,
dan
terstrukt
ur
dengan
baik,
menunju
kkan
pola
organisa
si yang
terkontro
l, kata
hubung
yang
tepat dan
perangka
t yang

Dapat
mencipta
kan
percakap
an yang
koheren
dan
kohesif
menggun
akan
pola
organisa
si yang
bervarias
i dan
sesuai,
menggun
akan
kata
hubung
yang
luas dan
perangka
t kohesif
lainnya
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kegelisa
han
dalam
pembica
raan
yang
panjang

kan
organisas
i gagasan
yang
baik.

kohesif
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Artikel Jurnal
PENGEMBANGAN ALAT UKUR KEMAMPUAN BERBAHASA
INDONESIA UNTUK PENUTUR ASING DI WISMA BAHASA
Y. Didit Setiawan
151232009
Program Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
ABSTRAK
Pengembangan alat ukur kemampuan berbahasa Indonesia berangkat
dari kebutuhan lembaga penyelenggara pengajaran bahasa Indonesia
untuk orang asing terkait upaya pemeringkatan kemampuan berbahasa
pembelajar. Lembaga memerlukan sebuah strategi pemeringkatan
kemampuan berbahasa dengan sebuah instrumen yang memiliki hasil
yang objektif dan dapat dipercaya. Untuk menjawab permasalah tersebut
penelitian ini dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian dan pengembangan. Penelitian ini menghasilkan sebuah alat
ukur kemampuan berbahasa Indonesia untuk orang asing. Alat ukur
tersebut berupa sebuah tes lisan yang terdiri dari tiga bagian yaitu
wawancara interaktif, menceritakan gambar, dan bermain peran. Data
berupa teks akan dinilai berdasarkan rubrik penilaian. Di bagian akhir
akan diperoleh profil kemampuan berbahasa yang bisa dijadikan sebagai
dasar pemeringkatan.
Kata kunci: pengembangan, kemampuan berbahasa, alat ukur,
pemeringkatan
ABSTRACT
The development of measuring instruments in Indonesian language
departs from the needs of Indonesian language teaching institutions for
foreigners related to efforts to rank learners' language skills. Institutions
need a language skills ranking strategy using instrument that has
reliable and objective results. To answer this problem, this research was
conducted. The research method used is research and development. This
research resulted in a measurement of Indonesian language proficiency
for foreigners. The measuring instrument is an oral test consisting of
three parts, namely an interactive interview, telling picture, and role
play. Data in the form of text will be assessed based on the assessment
rubric. At the end, a language proficiency profile will be obtained which
can be used as a basis for ranking
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Key word: development, language competence, measuring instrument,
ranking.

PENDAHULUAN
Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) menjadi salah satu sektor
pengajaran bahasa Indonesia yang mengalami perkembangan. Perkembangan itu
terjadi dari sisi pengajaran, fasilitas, materi ajar, dan jumlah lembaga pengajar
BIPA. Berbagai model pembelajaran diciptakan demi menyelenggarakan
pembelajaran yang tepat dan efektif. Fasilitas belajar terus ditingkatkan baik
berupa alat bantu maupun media di luar buku. Materi belajar pun dikembangkan
dan disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan. Begitu juga dengan jumlah
lembaga pengajar BIPA yang terus bertambah. Data terakhir dari Badan Bahasa
menyatakan bahwa saat ini ada sekitar 45 lembaga yang mengajarkan BIPA baik
di perguruan tinggi maupun di lembaga-lembaga kursus. Bahkan, saat ini
pengajaran BIPA juga telah dilakukan di sekitar 36 negara di dunia dengan jumlah
lembaga 130 buah (Maulipaksi,2018).
Perkembangan pengajaran BIPA tidak lepas dari banyaknya orang asing
yang mau belajar bahasa Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya jumlah
lembaga pengajar BIPA di luar negeri berdasarkan data Kemendikbud
(kemendikbud.go.id) yang dirilis pada tahun 2018. Sebagai tambahan, Program
pengajaran BIPA yang juga dilakukan oleh Pusat Pengembangan Strategi dan
Diplomasi Kebahasaan (PPSDK) mencatatkan bahwa pada 2018 PPSDK telah
mengirimkan 115 pengajar BIPA ke 54 lembaga penyelenggara BIPA di 19
negara dengan jumlah pembelajar 10.600 orang asing. Antusiasme yang cukup
tinggi dari orang asing untuk belajar bahasa Indonesia direspon positif oleh negara
karena berkaitan dengan cita-cita internasionalisasi bahasa Indonesia yang
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 44 tentang
Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa Internasional.
Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi salah satu pemicu orang asing
datang ke Indonesia yang pada akhirnya juga belajar bahasa Indonesia. Menurut
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berita yang dilansir oleh CNN Indonesia pada tanggal 12 Januari 2019
berdasarkan informasi dari Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Maruli Apul
sepanjang tahun 2018 ada sebanyak 95.535 tenaga kerja asing yang bekerja di
Indonesia. Meski saat ini belum ada data resmi pemerintah tidak diketahui apakah
semua TKA itu belajar bahasa Indonesia, Hal ini terjadi seiring dengan semakin
meningkatnya ekonomi di Indonesia. Peran Indonesia yang meningkat dalam peta
ekonomi dunia membuat negara-negara lain ingin berhubungan dengan Indonesia.
Mereka menyadari bahwa untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dan
mengerti benar bagaimana situasi dan orang di Indonesia memerlukan bahasa
sebagai sarana komunikasi. Oleh karena itu, orang-orang asing ini ingin belajar
bahasa Indonesia supaya bisa menjalin komunikasi untuk berbagai kepentingan.
Setiap orang asing yang belajar bahasa Indonesia memiliki tujuan yang
berbeda-beda. Berdasarkan pengalaman peneliti selama hampir 8 tahun dalam
lembaga kursus BIPA, tujuan belajar orang asing belajar bahasa Indonesia antara
lain untuk keperluan pekerjaan seperti diplomat atau karyawan perusahaan,
kepentingan penelitian, memenuhi persyaratan mata kuliah atau mata pelajaran
dalam pendidikan, atau kebutuhan jalan-jalan. Tujuan-tujuan yang beraneka
ragam itu menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan program belajar
yang pada akhirnya bermuara pada kemampuan berkomunikasi dalam bahasa
Indonesia.
Sebuah program dikatakan berlangsung dengan baik jika hasilnya bisa
terlihat atau menunjukkan gambaran utuh tentang hasil atau capaian belajarnya.
Sebagai alat pengukur ketercapaian tujuan belajar tersebut kita bisa menggunakan
tes. Tes yang digunakan dalam program pembelajaran bahasa terbagi menjadi dua
jenis tes yaitu tes pencapaian dan tes kemampuan (McNamara, 2008:6). Tes
pencapaian ini digunakan untuk mengukur pengetahuan yang sudah dipelajari
selama program berlangsung. Sementara itu, tes kemampuan berkaitan dengan
pengujian keterampilan seseorang dalam menggunakan bahasa itu sesudah proses
belajar baik secara formal maupun non formal.
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Penilaian

pada

pembelajaran

BIPA

sebaiknya

dilakukan

secara

menyeluruh dan tidak terpusat pada skor akhir hasil belajar saja. Penilaian ini bisa
dilakukan dengan sejumlah tes yang juga bisa digunakan untuk mengetahui
bagaimana proses pembelajaran tersebut. Mackey (1965:404) menyebutkan ada
empat tes yang bisa dilakukan. Pertama, proficiency test digunakan untuk
mengetahui seberapa banyak atau seberapa tinggi bahasa yang dikuasai oleh
seseorang. Kedua, prognostic tes untuk mengetahui prediksi peluang seseorang
untuk belajar bahasa. Apakah dia bisa dan cocok untuk belajar bahasa atau tidak.
Ketiga, achievment test digunakan untuk mengetahui seberapa banyak materi
yang dikuasainya dalam sebuah program pembelajaran. Keempat, diagnostic tes
digunakan

untuk

mendapatkan

informasi

tentang

pengetahuan

dan

kebahasaannya. Tes ini juga bisa digunakan untuk mengetahui kebutuhan murid
itu. Sementara itu Djiwandono (2011) menyatakan tes bahasa digunakan sebagai
suatu alat atau prosedur yang digunakan dalam melakukan penilaian dan evaluasi
pada umumnya terhadap kemampuan bahasa dengan melakukan pengukuran
terhadap tingkat kemampuan bahasa. Jika ditarik benang merah antara pendapat
dua ahli di atas, pendapat Djiwandono ini juga menyinggung pada proficiency test
milik Mackey. Hal ini sesuai dengan apa yang akan dikembangkan oleh peneliti
yaitu tes kemampuan berbahasa.
Tes kemampuan berbahasa bisa dikembangkan

dengan berbagai

pendekatan. Peneliti memilih tes kemampuan berbahasa yang menggunakan
pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif ini tercermin dari kompetensi
yang diukur dan melesap dalam setiap elemen tes seperti tata cara pelaksanaan,
isi, dan sasaran.
Tes

kemampuan

berbahasa

komunikatif

menyasar

kompetensi

komunikatif. Kompetensi komunikatif adalah kemampuan untuk memahami dan
menggunakan bahasa secara efektif untuk berkomunikasi dalam cakupan konteks
yang luas dan untuk berbagai tujuan. Hymes (McNamara, 2000:16) menyatakan
bahwa memahami bahasa itu tidak sekedar paham terhadap tata bahasanya. Ada
aturan budaya tertentu yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Hal ini berarti
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penggunaan bahasa itu sesuai dengan konteks dan kondisi sosial di mana bahasa
itu dipakai.
Kompetensi komunikatif dibagi menjadi empat komponen. Keempat
komponen itu disebut secara khusus oleh Mcnamara (2000:17) sebagai
“communicative ability”. Keempat komponen ini sebenarnya dicetuskan oleh
Michael Canale dan Merril Swain di Kanada pada tahun 1980-an. Secara rinci
empat komponen tersebut adalah sebagai berikut.
1. Kompetensi gramatikal atau formal
Kompetensi gramatikal ini mencakup pengetahuan seperti tata bahasa,
kalimat, leksikon, dan fonologi. Kemampuan yang akan dilihat di sini meliputi
pengetahuan tentang linguistik (pengucapan, aturan dalam menyusun kata,
penyusunan frasa, klausa, kalimat, dan juga makna.
2. Kompetensi sosiolinguistik
Kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan penggunaan bahasa yang
sesuai dengan konteks. Kecakapan dalam menggunakan bahasa meliputi ekspresiekspresi atau ungkapan-ungkapan, bahkan termasuk pemilihan kata, harus sesuai
dan cocok dengan konteks yang diberikan atau dihadapi.
3. Kompetensi strategik
Kompetensi ini merupakan sebuah kemampuan untuk menyiasati kinerja
kebahasaan yang tidak sempurna atau gap pengetahuan bahasa ketika
menggunakan bahasa tersebut. Kemampuan untuk menggunakan strategi dan
teknik yang bisa digunakan untuk mengatasi kekurangan pengetahuan dan
keterbatasan penggunaan bahasa bisa diterapkan dalam bentuk verbal dan
nonverbal.
4. Kompetensi wacana
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Kompetensi wacana merujuk pada kemampuan seseorang untuk
mengembangkan fungsi bahasa secara lebih luas. Kemampan ini berkaitan dengan
kecakapan untuk membangun sebuah wacana atau teks yang berkaitan dengan
teks berbeda yang disajikan atau ditemui. Bagian ini mencakup beberapa aturan
tertentu seperti kohesi dan koherensi.
Salah satu jenis tes yang bisa digunakan untuk mengukur kemampuan
berbahasa Indonesia penutur asing adalah tes kemampuan berbahasa lisan (oral).
Jenis tes ini mengakomodasi empat keterampilan atau kemampuan tersebut.
Keempat kemampuan tersebut tercermin dari sejauh mana seseorang itu bisa
menggunakan bahasanya untuk berbagai tujuan dan dalam berbagai konteks.
Dalam konteks ini, bahasa dipandang sebagai alat komunikasi. Lebih tegas lagi,
bahasa adalah komunikasi (Suwandi & Taufiqulah, 2009).
Tes kemampuan berbahasa secara lisan (oral) bisa dilakukan dengan
berbagai cara seperti wawancara, deskripsi gambar atau hal, bercerita, atau
wawancara interaktif. Desain yang digunakan peneliti dalam mengembangkan tes
kemampuan berbahasa secara lisan (oral) diadopsi dari gagasan Robert Lado
(1961:244). Desain tersebut terumuskan dalam tiga bagian yaitu (1) picture series,
(2) conversation, dan (3) sustained speech.
Pemeringkatan merupakan sebuah proses yang harus dilakukan oleh guru
dalam kegiatan pembelajaran. Proses ini sebaiknya tidak digunakan sebagai alat
untuk mengklasifikasikan pembelajar tapi lebih pada melihat apa yang bisa
dilakukan sesudah mengetahui kondisi kompetensi pembelajar. Meskipun jika
dilihat lebih mendalam ada alasan-alasan lain yang mendasari mengapa perlu
dilakukan pemeringkatan.
Anderson (2003:147-148) mengungkapkan tiga alasan utama mengapa
pemeringkatan itu dilakukan. Pertama, peringkat menjadi sesuatu yang berharga
yang bisa ditukarkan dengan berbagai penghargaan atau kesempatan yang
ditawarkan oleh masyarakat. Sebagai contoh seseorang yang memiliki peringkat
yang baik misalnya teratas akan mendapatkan tawaran beasiswa atau bekerja di
sebuah perusahaan. Ini merupakan contoh sederhana di mana peringkat menjadi
nilai tukar yang sangat berharga. Kedua, pemeringkatan ini menjadi sebuah
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kebiasaan yang berlangsung cukup lama. Pembelajar selalu mengharapkan
peringkat untuk mengetahui di mana letak kemampuan mereka dibandingkan
dengan teman-temannya sementara guru terbiasa untuk memberikan peringkat
sebagai dasar untuk mengetahui kompetensi setiap individu. Ketiga, peringkat ini
bisa digunakan oleh guru untuk mengontrol dan memotivasi pembelajar. Misalnya
pembelajar yang memiliki peringkat bagus mendapat penghargaan dan pembelajar
yang memiliki peringkat kurang bagus mendapat hukuman atau umpan balik
berupa tambahan jam belajar. Meskipun ini dianggap ketinggalan jaman, nyatanya
ini juga mendorong pembelajar untuk bekerja keras.

METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada
model penelitian Borg&Gall (1983) dan model pengembangan ADDIE (analyze
design, development, implementation, evaluation model) yang dimuculkan oleh D.
Anglada (Tegeh & Dkk 2014). Penelitian pengembangan alat tes ini memliki
beberapa tahap yang harus dilakukan. Tahap-tahap tersebut antara lain
pengumpulan informasi terkait kebutuhan, perancangan alat tes, penyusunan dan
pengembangan, penilaian, revisi I, uji coba, analisis hasil uji coba, revisi II, dan
produk akhir.
Peneliti melakukan analisis kebutuhan untuk mengetahui apakah ada
masalah yang terkait dengan evaluasi dalam pembelajaran BIPA. Masalah yang
ditemukan ini akan menjadi dasar peneliti untuk mengembangkan sebuah solusi
yang bisa digunakan. Di sisi lain, peneliti telah menemukan sebuah masalah
sebelum melakukan analisis kebutuhan, yaitu tidak adanya sebuah alat tes yang
bisa digunakan untuk menentukan peringkat kemampuan berbahasa pembelajar
BIPA.
Analisis kebutuhan ini dilakukan untuk menemukan masalah yang ada di
lapangan serta mengonfirmasi masalah yang sudah ditemukan oleh peneliti sendiri
dan bagaimana bentuk produk ini akan dikembangkan. Analisis kebutuhan ini
dilakukan dilakukan di Wisma Bahasa Yogyakarta yang menjadi tempat di mana
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peneliti berkarya selama ini. Tahap ini menggunakan tiga instrumen yaitu
wawancara, analisis dokumen, dan observasi.
Pada tahap perancangan peneliti merancang bentuk tes atau spesifikasi alat
tes yang akan dihasilkan. Perancangan alat tes ini memiliki kegiatan sebagai
berikut, (1) menentukan bentuk alat tes kemampuan berbahasa untuk mengukur
kemampuan berbahasa Indonesia pembelajar asing, (2)

membuat spesifikasi

produk, (3) menentukan sasaran produk. Tahap perancangan ini dilakukan dengan
mempertimbangkan untuk siapa tes ini akan diterapkan, kesesuaian materi tes
dengan keterampilan atau kompetensi yang diharapkan, bentuk tes, dan juga
validitas dan reliabilitas tes.
Tahap penyusunan alat ukur atau dalam penelitian ini juga disebut
pengembangan alat ukur didahului dengan penjabaran standar kompetensi lulusan
menjadi indikator-indikator kemampuan berbahasa. Kompetensi dasar yang ada
dalam SKL Wisma Bahasa dijabarkan menjadi indikator-indikator. Setelah
indikator terumuskan, tahap selanjutnya yang dilakukan dalam penelitian ini
adalah penyusunan kisi-kisi soal. Kisi-kisi soal ini mencakup hal-hal yang akan
ditanyakan dalam tes nanti. Kisi-kisi soal dikembangkan berdasarkan sebaran
topik yang telah dilakukan dan berdasarkan tingkatan kemampuan berbahasa
Indonesia yang ada dalam SKL Wisma Bahasa. Setelah itu peneliti melakukan
pengembangan pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan dalam wawancara,
gambar-gambar untuk bagian menceritakan gambar, dan skenario bermain peran.
Sesudah itu dilakukan penilaian melalui Focus Group Discussion (FGD) oleh para
ahli di lembaga tersebut.
Sesudah penilaian dilakukan oleh para ahli melalui Focus Group
Discussion, dilakukanlah evaluasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mendata masukan
maupun koreksi yang telah diberikan. Setelah data terkumpul lalu dilakukan
pemeriksaan kembali dengan mengkonfirmasi kepada para ahli mengenai
kebenaran pemahaman peneliti terkait masukan dan koreksi yang diberikan.
Setelah mendapat pemahaman yang tepat kemudian dilakukan perbaikan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
176

berdasarkan masukan dan koreksi dari para ahli. Setelah itu produk diuji coba
pada pembelajar BIPA yang ada di Wisma Bahasa. Pengujinya adalah guru atau
praktisi yang pernah mengikuti pelatihan pengujian kemampuan berbahasa
Indonesia orang asing di organisasi Peace Corps Indonesia.
Setelah uji coba dilakukan peneliti akan menganalisis penilaian yang
diberikan oleh praktis sebagai penguji dalam tahap uji coba produk yang sudah
dilakukan sebelumnya. Secara khusus, peneliti akan memperhatikan saran
maupun koreksi

dengan melakukan pemaknaan terhadap masukan yang

diberikan.
Perbaikan tahap akhir dilakukan setelah analisis hasil uji coba didapat.
Berdasarkan data-data yang sudah terkumpul revisi dilakukan untuk menghasilkan
produk yang lebih baik. Data-data ini sebagai bahan pertimbangan perbaikan
diambil dari kuesioner penilaian produk yang diberikan kepada praktisi yang
berperan sebagai penguji dalam pelaksanaan tes. Perbaikan tahap ini merupakan
perbaikan tahap akhir untuk menyusun produk yang dianggap sesuai dengan
tujuan penelitian.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Uji kemampuan berbahasa Indonesia untuk orang asing menjadi sebuah
keharusan bagi lembaga penyelenggara pengajaran BIPA. Bahkan, tanpa melihat
latar belakang apakah murid pernah belajar bahasa Indonesia secara formal
maupun tidak formal, uji kemampuan berbahasa ini adalah langkah yang tepat
untuk memotret kemampuan berbahasa Indonesia murid tersebut.
Penelitian ini mencoba menggali informasi terkait kebutuhan kemudian
melakukan pengembangan produk sebagai upaya pemenuhan akan kebutuhan
tersebut. Dalam proses pelaksanaan penelitian ini peneliti menemukan beberapa
hal yang penting dan menjadi dasar dalam penelitian. Hal-hal tersebut terbagi
menjadi dua unsur penting dalam penelitian ini yaitu kebutuhan pengajara dan
lembaga penyelenggara BIPA dan pengembangan produk.
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Pada langkah analisis kebutuhan peneliti menemukan beberapa informasi
mengenai kebutuhan. Informasi itu didapat ketika peneliti melakukan observasi,
analisis dokumen, dan wawancara. Peneliti juga memiliki pengetahuan akan
kebutuhan dalam lembaga yang menjadi objek penelitian. Hal itu bisa terjadi
karena peneliti sendiri adalah pengajar di lembaga tersebut dan sudah bekerja di
sana selama delapan tahun.
Berdasarkan hasil analisis data dari proses pengamatan yang dilakukan
dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan tes yang ada di lembaga itu menggunakan
dua model yaitu manual dan komputerisasi. Manual di sini berarti tes dilakukan
secara tertulis menggunakan media yang dioperasikan secara manual oleh guru.
Sementara tes yang dilakukan dengan sistem komputerisasi dilakukan oleh murid
itu sendiri dan langsung bisa diketahui hasilnya sesudah murid itu selesai
mengerjakan tes. Tes dengan sistem komputer ini hanya dilakukan pada tahap
awal untuk mengetahui tingkat awal dan kondisi awal kemampuan berbahasa
Indonesianya.
Mengenai tes yang ada di lembaga Wisma Bahasa dapat dijelaskan bahwa
hanya ada dua jenis tes yang teridentifikasi selama pengamatan yaitu tes
pencapaian dan tes penjajakan. Tes pencapaian dilakukan dalam beberapa bagian
yang meliputi tes kosakata, struktur, membaca, mendengarkan, menulis, dan
berbicara. Terintegrasi dalam satu jenis tes namun pelaksanaannya tetap per
bagian. Dari hasil pengamatan tes lisan atau berbicara yang ada dilakukan dengan
model presentasi mengenai topik-topik yang tersedia, gambar, atau hasil
tulisannya. Hasil tes berbicara ini menjadi salah satu aspek yang dinilai dalam satu
tingkat tertentu. Berdasarkan hasil pengamatan pula dapat dikatakan bahwa tes
lisan yang ada tidak menggunakan model wawancara interaktif.
Fungsi tes yang ada di lembaga ini, berdasarkan data yang diperoleh,
terbagi menjadi dua. Tes pencapaian digunakan untuk mengetahui sejauh mana
penguasaan murid terhadap materi yang sudah diberikan pada tingkat tertentu.
Sementara tes penjajakan digunakan untuk mengetahui kondisi atau kemampuan
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awal berbahasa Indonesia pembelajar dan menjadi dasar dalam mendesain
program belajar bersama murid.
Berdasarkan data temuan hasil analisis dokumen dapat disampaikan bahwa
tes yang ada di lembaga Wisma Bahasa terbagi menjadi dua jenis yaitu tes
pencapaian dan tes penjajakan. Tes kemampuan berbahasa tidak ditemukan oleh
peneliti setelah meneliti dan memeriksa semua dokumen tes yang ada. Hal ini
menegaskan hasil temuan peneliti pada tahap observasi.
Pada bagian bentuk tes peneliti juga menemukan tes dalam bentuk tertulis,
tes lisan, dan tes berbasis komputer. Ketiga bentuk tes itu tidak ada yang
digunakan untuk mengukur kemampuan berbahasa Indonesia secara umum. Tes
berbasis komputer yang digunakan sebagai tes penjajakan berfungsi untuk melihat
kondisi awal terkait pengetahuan bahasa calon murid guna menentukan program
belajar yang akan direncanakan bersama guru.
Dua jenis tes yang ada di Wisma Bahasa telah memiliki prosedur dalam
pelaksanaan tes tersebut. Tes pencapaian hasil belajar melibatkan guru secara
penuh dalam dua bagian seperti berbicara dan mendengarkan. Sementara pada
bagian yang lain keterlibatan guru tidak ada. Pada tes penjajakan keterlibatan guru
hanya pada tahap awal untuk menunjukkan cara pengisian di komputer. Meski
demikian kedua tes tersebut memiliki instruksi yang jelas dan disertai terjemahan
dalam bahasa Inggris.
Berdasarkan hasil analisis data wawancara bisa dilihat bahwa evaluasi
menjadi salah satu hal yang penting dalam program pembelajaran. Hal ini
disampaikan oleh semua narasumber yang diwawancarai oleh peneliti. Selain
evaluasi, narasumber juga menyampaikan beberapa hal lain yang dirasa sangat
penting dalam pengajaran BIPA antara lain materi ajar, metode pengajaran,
kurikulum, pemahaman latar belakang budaya murid, dan pemahaman karakter
murid.
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Peneliti juga memperoleh informasi mengenai keterlibatan guru dalam
mengembangkan dan melaksanakan tes. Dari hasil wawancara sebagian besar
mengatakan memiliki pengalaman dalam mengembangkan tes baik tes kecil
maupun tes besar. Sementara dalam melaksanakan tes, semua guru memiliki
pengalaman itu. Pengalaman itu dimiliki selama bekerja di Wisma Bahasa dan di
luar Wisma Bahasa. Tes yang dimaksud meliputi tes pencapaian dan tes
penjajakan. Keduanya dilakukan secara tertulis dan lisan dalam aspek atau bagian
tertentu.
Dari data analisis hasil wawancara di atas peneliti juga menemukan
informasi mengenai tes kemampuan berbahasa Indonesia. Tes kemampuan
berbahasa Indonesia bagi orang asing dianggap sebagai tes yang sangat penting.
Tes ini penting karena hasil tes ini bisa memberikan gambaran yang jelas
mengenai kemampuan berbahasa Indonesia peserta tes. Hasil tes ini juga bisa
menjadi bukti yang valid dan objektif mengenai tingkat kemampuan berbahasa
Indonesia peserta tes.
Peneliti juga menemukan informasi mengenai tanggapan narasumber
terkait metode wawancara interaktif dalam tes kemampuan berbahasa. Menurut
nararumber metode ini bisa digunakan untuk memotret kemampuan berbahasa
Indonesia orang asing secara faktual dan aktual. Bahkan, ada narasumber yang
berpendapat tes ini lebih efektif dari tes tertulis. Hal ini dilihat dari tujuan utama
orang asing belajar bahasa Indonesia. Tujuan utama mereka belajar bahasa
Indonesia adalah mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia untuk berbagai
kepentingan. Tujuan ini bisa dipotret secara jelas dari kemampuan orang asing
tersebut menggunakan bahasa Indonesia secara lisan. Kemampuan menggunakan
bahasa Indonesia secara lisan tersebut bisa terukur dengan metode ini.
Informasi lain yang ditemukan peneliti terkait dengan penentuan tingkat
kemampuan berbahasa. Berdasarkan hasil wawancara, belum ada tes yang
digunakan untuk menentukan tingkat kemampuan berbahasa secara benar. Tingkat
kemampuan berbahasa pembelajar ditentukan dari hasil tes capaian belajar atau
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hasil pengamatan akumulatif guru. Tentu saja ini belum kuat membuktikan
kemampuan berbahasa Indonesia pembelajar secara umum. Hasil tes capaian
belajar tidak semestinya dijadikan dasar utama dalam menentukan tingkat
kemampuan berbahasa Indonesia pembelajar. Demikian juga dengan hasil
pengamatan akumulatif karena subjektifitasnya sangat tinggi. Oleh karena itu tes
kemampuan berbahasa ini sangat perlu dimiliki. Hal ini juga ditegaskan oleh
narasumber dalam wawancara.
Berdasarkan uraian di atas, tes kemampuan berbahasa Indonesia bagi
orang asing sangat dibutuhkan oleh guru dan lembaga Wisma bahasa. Tes
kemampuan berbahasa Indonesia ini bisa dikembangkan dengan metode
wawancara interaktif karena dianggap mampu memotret kemampuan berbahasa
Indonesia peserta tes secara aktual dan faktual. Dalam rangka mengembangkan tes
itu peneliti juga perlu mempertimbangkan saran-saran yang diberikan oleh
narasumber. Saran-saran tersebut antara lain tes dikembangkan sedemikian rupa
agar mudah diterapkan oleh penguji dari berbagai latar belakang, materi yang
mencerminkan tingkat kesulitan berdasarkan tingkat kemampuan, standar
pemeringkatan yang jelas, dan materi atau topik yang digunakan berdasarkan
informasi terbaru.
Peneliti juga menemukan informasi tambahan terkait kebutuhan lembaga
penyelenggara dan pengajar di sana. Dikemukakan dalam data hasil wawancara
bahwa mereka memerlukan alat uji yang mudah dipahami dan diterapkan oleh
penguji dari latar belakang yang berbeda. Hal ini didasarkan pada kondisi sumber
daya manusia di Wisma Bahasa khususnya divisi pengajaran. Para pengajar di
Wisma Bahasa ini berasal dari latar belakang pendidikan yang beragam. Pengajar
di sana bukan hanya lulusan pendidikan bahasa, melainkan juga ada lulusan ilmu
sosial, hubungan internasional, dan psikologi. Meskipun demikian mereka sangat
terlatih dalam pengajaran BIPA karena mereka sudah mendapat banyak pelatihan
mengenai pengajaran BIPA baik dari internal maupun eksternal Wisma Bahasa.
Kebutuhan ini benar-benar mendapat perhatian dari peneliti dalam pengembangan
produk.
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Berdasarkan data temuan dalam anilis kebutuhan, peneliti menemukan
tanggapan positif dan ketertarikan narasumber mengenai tes atau uji kemampuan
berbahasa Indonesia secara lisa. Bahkan secara khusus mereka sangat
mengapresiasi dan memberikan penilaian yang positif terhadap metode
wawancara interaktif dalam pengujian kemampuan berbahasa Indonesia orang
asing. Peneliti melihat ini sebagai penguat ide awal peneliti tentang model tes
yang akan dikembangkan.
Dengan berbagai pertimbangan berdasarkan analisis kebutuhan maka
peneliti melakukan pengembangan. Pengembangan meliputi perancangan topik
dan kisi-kisi. Berdasarkan kisi-kisi peneliti membuat soal berupa pertanyaanpertanyaan, penyusunan gambar-gambar, dan pembuatan skenario. Hal itu
dilakukan karena tes ini dikembangkan dalam tiga bagian yaitu wawancara
interaktif, menceritakan gambar, dan bermain peran. Kemudian data yang berupa
teks akan dinilai menggunakan rubrik penilaian. Dari proses ini akan dihasilkan
profil kemampuan berbahasa peserta uji. Profil ini bisa digunakan sebagai dasar
menentukan peringkat kemampuan berbahasa peserta uji tersebut.
Upaya pengembangan tersebut diharpakan bisa memenuhi kebutuhan
lembaga penyelenggara BIPA dan guru yang utama yaitu sarana atau instrumen
yang bisa digunakan untuk mengukur kemampuan berbahasa Indonesia orang
asing. Dari hasil pengumpulan data dengan tiga instrumen ditemukan bahwa
kebutuhan akan instrumen ini sangat besar. Bahkan narasumber yang
diwawancara mengatakan instrumen ini penting untuk dimiliki. Alasan yang
dikemukakan oleh para narasumber adalah instrumen ini bisa dijadikan alat
pengukuran kemampuan berbahasa yang lebih valid dan objektif. Hasil
pengukuran ini bisa dijadikan bukti yang kuat dalam memberikan laporan terkait
tingkat kemampuan berbahasa Indonesia pembelajar di sana.
Peneliti juga menemukan informasi tambahan terkait kebutuhan lembaga
penyelenggara dan pengajar di sana. Dikemukakan dalam data hasil wawancara
bahwa mereka memerlukan alat uji yang mudah dipahami dan diterapkan oleh
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penguji dari latar belakang yang berbeda. Hal ini didasarkan pada kondisi sumber
daya manusia di Wisma Bahasa khususnya divisi pengajaran. Para pengajar di
Wisma Bahasa ini berasal dari latar belakang pendidikan yang beragam. Pengajar
di sana bukan hanya lulusan pendidikan bahasa, melainkan juga ada lulusan ilmu
sosial, hubungan internasional, dan psikologi. Meskipun demikian mereka sangat
terlatih dalam pengajaran BIPA karena mereka sudah mendapat banyak pelatihan
mengenai pengajaran BIPA baik dari internal maupun eksternal Wisma Bahasa.
Terkait tes ini, harapan itu akan terpenuhi jika guru-guru calon penguji
mendapatkan pelatihan mengenai tes ini.
PENUTUP
Alat

ukur

kemampuan

berbahasa

Indonesia

untuk

orang

asing

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan lembaga Wisma Bahasa. Sebagai
lembaga penyelenggara BIPA Wisma Bahasa belum memiliki sebuah instrumen
yang digunakan untuk menguji kemampuan berbahasa Indonesia pembelajarnya.
Kondisi ini tentu menjadi hambatan secara khusus dalam melaporkan kemampuan
berbahasa Indonesia pembelajar setelah sekian waktu mengikuti program belajar.
Alat kemampuan berbahasa Indonesia untuk orang asing ini bisa
digunakan untuk membuat profil kemampuan berbahasa. Profil kemampuan itu
bisa dirinci dalam lima aspek yang dinilai yaitu cakupan kompetensi, akurasi,
kelancaran, interaksi, dan koherensi. Setelah didapatkan profil kemampuan
berbahasanya penguji bisa menentukan tingkat kemampuan berbahasa Indonesia
orang asing dengan cara mengambil tingkat tertinggi yang dimiliki oleh mayoritas
dari lima aspek tersebut atau minimal dari tiga aspek.
Pengembangan alat ukur model ini berlandaskan kebanyakan tujuan orang
asing belajar bahasa Indonesia yaitu mampu berkomunikasi dalam bahasa
Indonesia. Kemampuan berkomunikasi ini merujuk pada kemampuan seseorang
menggunakan bahasa dalam konteks yang beraneka ragam dengan keterampilan
berbicara. Itu sebab peneliti menggunakan model communicative competence
yang dipopulerkan oleh Hymes dalam teori penggunaan bahasa dalam konteks
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sosial. Dalam istilah tersebut kata kompetensi adalah hal utama (Bagaric,2007).
Selain itu communcative competence ini juga merujuk pada kemampuan penutur
menggunakan bahasa dalam konteks dan tujuan yang tepat (Saleh, 2013).
Penelitian ini menghasilkan produk yang tentu memiliki keterbatasan.
Setidaknya ada dua keterbatasan yang dimiliki dari produk saat ini. Satu, produk
ini adalah sebuah produk yang didesain khusus berdasarkan kebutuhan dan
kondisi Wisma bahasa. Sehingga penggunaannya masih terbatas untuk lembaga
Wisma Bahasa. Kedua, produk ini perlu diuji coba lagi. Uji coba bisa dilakukan
sesuai kebutuhan hingga mendatkan bukti reliabilitas produk yang sangat baik.
Hasil uji coba itu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyempurnakan
produk akhir.
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