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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi profil tes kompetensi

membaca dalam buku ajar BIPA A1 Sahabatku Indonesia. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif eksplanatif.
Objek penelitian ini adalah buku ajar BIPA tingkat A1 Sahabatku Indonesia
yang diterbitkan tahun 2016 oleh PPSDK, Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Teknik
analisis data menggunakan teknik analisis mengalir. Uji validitas data dilakukan
dengan trianggulasi data dan trianggulasi teori. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa terdapat 8 data tes kompetensi dalam buku ajar BIPA A1 Sahabatku
Indonesia yang ditemukan. Kedelapan data tersebut dianalisis berdasarkan tiga
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kriteria, yaitu (1) materi, (2) konstruksi, dan (3) bahasa/ budaya. Hasil analisis
terhadap materi dapat disimpulkan bahwa semua materi yang disajikan sesuai
dengan kompetensi dasar yang harus dicapai. Ditinjau dari aspek konstruksi dapat
disimpulkan bahwa penyajian soal monoton karena soal yang disajikan selalu urut
sesuai dengan bacaan yang disajikan. Bahasa yang digunakan belum semuanya
sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Kata Kunci: tes, kompetensi, membaca, BIPA

ABSTRACT

This study aims to explore the profile of reading competency tests in teaching
books BIPA A1 Sahabatku Indonesia. The method used in this study is
explanatory descriptive research method. The object of this research is the
teaching books BIPA A1 Sahabatku Indonesia, published in 2016 by the PPSDK,
Language Development and Development Agency. Data collection techniques are
done by documentation techniques. Data analysis techniques use flow analysis
techniques. Test the validity of the data by data triangulation and theory
triangulation. The results of this study indicate that there are 8 competency test
data in the teaching books BIPA A1 Sahabatku Indonesia found. The eight data
were analyzed based on three criteria, namely (1) material, (2) construction, and
(3) language / culture. The results of the analysis of the material can be concluded
that all the material presented is in accordance with the basic competencies that
must be achieved. Judging from the construction aspect it can be concluded that
the presentation of the questions is monotonous because the questions presented
are always sorted according to the reading presented. The language used is not all
in accordance with the rules of Indonesian that are good and right.

Key words: test, competency, reading, BIPA

Pendahuluan

Membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang harus dikuasai

oleh pemelajar bahasa asing (McDonough & Shaw, 2003). Membaca, setidaknya

melibatkan empat komponen, yaitu penguasaan kosakata, pengetahuan tata bahasa,

latar belakang pengetahuan pembaca, dan konteks (Morrow, 2005). Membaca

dalam pembelajaran bahasa asing selain melibatkan keempat komponen tersebut

harus mampu menggabungkan banyak konteks yang berbeda termasuk perbedaan

etnis dan budaya (Dubin & Bycina, 1991; Ediger, 2001; Grabe, 2002; Hudson,

2007; Kern & Schultz, 2005).
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Perbedaan etnis dan budaya sangat tampak dalam pembelajaran BIPA.

Pembelajar BIPA yang berasal dari berbagai negara sangat mempengaruhi

pemahaman mereka terhadap bahan bacaan yang dibaca. Oleh karena itu, perlu

adanya materi, konstruksi, dan bahasa yang sesuai dalam tes kompetensi

membaca.

Kesulitan dalam belajar membaca dalam bahasa asing biasanya disebabkan

oleh kesenjangan antara bahasa pertama pembelajar dan bahasa target. Banyak

peneliti telah memperhatikan bahwa siswa dengan beberapa pengetahuan tentang

budaya dapat belajar bahasa target lebih cepat, hal ini menunjukkan bahwa

informasi budaya dan pragmatis dalam proses membaca mempunyai peran yang

sangat penting (Rafferty & Barnand, 2012).

Sejumlah penelitian telah menunjukkan pentingnya kegiatan pembangunan

skema dalam meningkatkan pemahaman dalam membaca. Shen (2004)

menemukan bahwa memberikan latar belakang pengetahuan dapat memfasilitasi

pemahaman pelajar. Penelitian serupa dilakukan oleh Karakas (2005)

menunjukkan keefektifan kegiatan pratinjau dan brainstorming. Meskipun tujuan

membaca yang penting adalah untuk mengkonstruksi makna yang dimaksudkan

penulis kepada pembaca sekarang telah ditransformasikan dari apa yang

sebelumnya dipahami sebagai proses reseptif ke proses proses interaktif.

Membaca adalah proses kognitif interaktif yang bekerja secara bersamaan.

Materi membaca menyediakan informasi yang penulis inginkan agar dimengerti

pembaca. Pembaca juga membawa berbagai latar belakang pengetahuan untuk

memahami bacaan (Grabe, 2009). Berdasarkan latar belakang pengetahuannya,

pembaca membuat dan mengartikan makna teks. Materi bacaan dipilih

berdasarkan tingkat kemahiran bahasa pembelajar. Teks bacaan harus sesuai

dengan tingkat kemahiran siswa. Materi membaca harus sesuai dengan tujuan

belajar dan minat siswa.

Penyajian pertanyaan merupakan aspek yang paling dominan dalam telaah

konstruksi tes membaca. Penelitian tentang Pertanyaan Guru dalam Pelajaran

Membaca dilakukan oleh Sunggingwati dan Nguyen (2013) menyimpulkan
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bahwa pertanyaan-pertanyaan yang disajikan dalam pembelajaran membaca

bahasa Inggris sebagai bahasa asing di Indonesia belum mampu mengungkap

kompetensi berpikir tingkat tinggi siswa.

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kompetensi

membaca pemelajar BIPA adalah dengan melakukan uji kompetensi membaca

dengan teknik tes. Salah satu tes membaca yang dapat digunakan untuk mengukur

kompetensi membaca pemelajar BIPA adalah tes membaca yang disajikan dalam

buku ajar BIPA Sahabatku Indonesia yang diterbitkan oleh PPSDK (Pusat

Pengembangan Strategi Diplomasi Kebahasaan), Badan Pengembangan dan

Pembinaan Bahasa. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan

untuk mengidentifikasi profil tes kompetensi membaca dalam buku ajar BIPA A1

Sahabatku Indonesia.

Pembahasan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif eksplanatif.

Objek penelitian ini adalah buku ajar BIPA A1 Sahabatku Indonesia yang

diterbitkan tahun 2016 oleh PPSDK, Badan Pengembangan dan Pembinaan

Bahasa. Teknik pengmpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Teknik

dokumentasi dilakukan dengan membaca seluruh bagian buku kemudian

mendokumentasikan secara khusus data yang berkaitan dengan tes kompetensi

membaca yang disajikan dalam buku tesebut. Teknik analisis data dilakukan

dengan teknik analisis mengalir. Teknik analisis mengalir ini dilakukan dengan

mengidentifikasi data yang telah dikumpulkan dengan mengklasifikasikannya

menjadi tiga kriteria, yaitu berdasarkan: (1) meteri; (2) konstruksi; dan (3) bahasa/

budaya. Setelah semua data diklasifikasikan berdasarkan ketiga kriteria tersebut

kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori yang mendasari. Uji validitas data

dilakukan dengan teknik trianggulasi teori dan trianggulasi data sebagai dasar

pengambilan simpulan.

Instrumen tes membaca yang terdapat dalam buku ajar BIPA Sahabatku

Indonesia yang diterbitkan tahun 2016 oleh Pusat Pengembangan Strategi dan
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Diplomasi Kebahasaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan digunakan untuk simulasi/ latihan saat

pembelajaran berlangsung. Semua instrumen tes kompetensi membaca dianalisis

berdasarkan pada tiga kriteria, yaitu: (1) materi, (2) konstruksi, dan (3) bahasa/

budaya.

Data (1)

Materi yang disajikan dalam data (1) sesuai dengan pemetaan kompetensi dan

kompetensi dasar yang disajikan pada halaman vi buku ajar ini yaitu tentang

membaca email. Namun, alamat email pengirim (santi@suratelektronik.co.id) dan

alamat email penerima andini@suratelektronik.co.id tidak autentik karena alamat

email yang umumnya digunakan oleh orang Indonesia adalah @gmail.com atau

@yahoo.com.

Konstruksi soal yang disajikan terdiri atas tiga pertanyaan yang menanyakan

kabar, alamat email pengirim, dan alamat email penerima. Jika dikaitkan dengan

kompetensi dasar yang disajikan pada peta kompetensi, ketiga pertanyaan tersebut

belum mampu mengukur kompetensi peserta uji dalam memahami isi email. Isi

email bukan hanya berkaitan dengan kabar dan alamat email, tetapi juga isi email

yaitu ucapan selamat Natal dan Tahun Baru 2016.

Bahasa yang digunakan dalam data (1) ini juga terlihat ada sapaan yang

janggal. Kejanggalan sapaan terlihat pada kata Hai pada awal kalimat yang diikuti

dengan kata Anda. Kata Hai menunjukkan suasana keakraban, sedangkan kata

Anda menunjukkan suasana belum akrab, sehingga penggunaan kedua kalimat

tersebut menyebabkan kerancuan.

Data (2)

Materi tes membaca yang disajikan dalam data (2) relevan dengan kompetensi

dasar yang disajikan dalam peta kompetensi membaca tingkat A1, yaitu

memahami kartu identitas seseorang. Unsur-unsur yang disajikan dalam teks soal

sama dengan unsur-unsur yang ada dalam kartu tanda penduduk (KTP) warga

mailto:santi@suratelektronik.co.id
mailto:andini@suratelektronik.co.id
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negara Indonesia. Materi ini akan lebih jelas dan nyata apabila disajikan dalam

bentuk pindai KTP.

Konstruksi tes tidak dilengkapi dengan petunjuk mengerjakan. Tes terdiri atas

12 pertanyaan dan pertanyaan disajikan secara urut sesuai dengan sajian teks.

Pertanyaan yang disajikan secara urut berdasarkan sajian teks menyebabkan

pokok soal memberikan petunjuk ke arah jawaban benar. Hal ini tidak relevan

dengan kriteria konstruksi tes yang baik. Ada dua pertanyaan yang meminta

peserta tes untuk menjawab dengan jawaban ya atau tidak, namun konstruksi

soalnya sama dengan konstruksi soal jawaban singkat. Kedua soal tersebut

terdapat pada soal nomor 9. Apakah Andini sudah menikah? dan 11. Apakah

Andini warga negara Indonesia?

Bahasa yang digunakan dalam teks soal ada yang tidak sesuai dengan kaidah

bahasa Indonesia yang benar, yaitu penulisan tanggal, bulan dan tahun yang

tertulis 02-07-1991, 02-07-2018, dan 02-02-2013 yang seharusnya tertulis 2 Juli

1991, 2 Juli 2018, dan 2 Juli 2013. Meskipun dalam KTP asli orang Indonesia

tertulis demikian, tidak ada salahnya jika penulisan tersebut disesuaikan dengan

kaidah yang benar. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh pengembang tes yang

mengubah kata perkawinan menjadi pernikahan atas pertimbangan perbedaan

makna dan penggunaan kedua kata tersebut. Ada alternatif lain, yaitu dengan

menjadikan kesalahan tersebut sebagai soal agar diperbaiki oleh peserta tes.

Data (3)

Materi tes dengan judul “Keluarga Santi” sesuai dengan kompetensi dasar,

yaitu memahami teks yang berhubungan dengan anggota keluarga seseorang.

Dalam tes ini materi yang disajikan berkaitan dengan keluarga santi yang terdiri

atas ayah, ibu, anak, kakak, dan adik.

Konstruksi tes membaca sudah ddilengkapi dengan petunjuk pengerjaan, yaitu

peserta tes diminta untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan bacaan. Tes ini

terdiri atas tujuh pertanyaan, empat pertanyaan dengan respon jawaban singkat,

tiga pertanyaan dengan respon jawaban sudah/ belum. Konstruksi tes membaca
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dalam konteks ini akan lebih bermakna apabila dibuat dalam bentuk diagram

silsilah agar tampak sebagai teks deskripsi, bukan eksposisi.

Bahasa/ budaya yang disajikan dalam teks bacaan soal pada data (3) ini sudah

baik dan mudah dipahami. Namun, istilah ayah, ibu, kakak, adik, anak sulung,

anak bungsu, dan anak tengah lebih bermakna jika dijadikan sebagai bahan

pengembangan pertanyaan atau jawaban sehingga istilah-istilah dalam keluarga

secara tidak langsung dapat diinternalisasi melalui tes sebagai bentuk pengenalan

budaya di Indonesia.

Data (4)

Data (4) sesuai dengan kompetensi dasar yang disajikan dalam peta

kompetensi, yaitu memahami teks yang berhubungan dengan perayaan ulang

tahun seseorang. Materi yang disajikan terlalu sederhana dan kurang autentik.

Materi yang disajikan dalam bentuk cerita narasi yang disajikan oleh mahasiswa

dapat dikategorikan tidak sesuai dengan perkembangan psikologis dan

perkembangan bahasa pencerita.

Ada enam pertanyaan yang harus dijawab dalam tes ini. Konstruksi

pertanyaan berdasarkan pada urutan cerita yang disajikan. Hal ini berdampak pada

kemudahan menjawab karena tidak adanya unsur pengecoh dalam tes yang

dikembangkan.

Penggunaan kata saya untuk konteks cerita narasi dengan topik ulang tahun

tidak lazim digunakan di Indonesia. Kata saya memberi kesan formal. Agar cerita

yang disajikan sebagai teks bacaan yang dijadikan dasar menjawab pertanyaan

dapat dirasakan sesuai dengan topik yang disajikan lebih baik menggunakan kata

aku.

Data (5)

Materi yang disajikan dalam data (5) tidak cocok untuk pembelajar BIPA

yang berkategori orang dewasa. Jalan-jalan ke kebun binatang biasanya dilakukan

oleh anak usia TK atau SD. Meskipun dalam teks tersebut diceritakan bahwa Rina

dan Yanti pergi ke Taman Safari Bogor tidak diantar orang tuanya.
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Teks disajikan dalam dua paragraf dikembangkan dalam 10 butir pertanyaan.

Pertanyaan disajikan berdasarkan urutan informasi dalam teks yang menyebabkan

peserta BIPA sangat mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Konstruksi pertanyaan seharusnya dapat dikaitkan dengan hal implisit dalam

wacana, misalnya kaya saya dalam teks tersebut merujuk pada Rina atau Yanti.

Secara tidak langsung bentuk pertanyaan tersebut dapat mengidentifikasi

pemahaman peserta tes terkait materi tentang kata ganti.

Bahasa yang digunakan dalam pertanyaan ada yang tidak tepat, yaitu pada

pertanyaan pada soal nomor (2) Kapan dia berkunjung ke sana?. Kata dia dalam

konteks ini tidak tepat karena yang berkunjung ke Taman Safari Bogor bukan

hanya satu orang, tetapi dua orang. Kata dia merujuk pada kata ganti orang

ketiga tunggal. Seharusnya kata dia diganti dengan kata mereka yang merujuk

pada Rina dan Yanti. Soal nomor (4) Naik apa Yanti dan teman-teman ke Taman

Safari?. Kata Yanti dan teman-teman digunakan secara salah dalam konteks ini.

Dalam teks diceritakan bahwa Rina dengan Yanti pergi berdua ke Taman Safari.

Dalam teks tersebut tidak ada informasi yang menyatakan bahwa mereka berdua

pergi dengan teman yang lain sehingga seharusnya bukan Yanti dan teman-teman,

tetapi Rina dan Yanti.

Data (6)

Materi yang disajikan dalam soal teks membaca ini relevan dengan

kompetensi dasar, yaitu memahami teks tentang binatang kesayangan. Namun,

materi yang disajikan pada data (6) ini nuansanya materi untuk anak-anak.

Tes dikembangkan menjadi 4 pertanyaan. Jawaban soal nomor 1 dan 3 ada di

paragraf pertama dan jawaban soal nomor 2 dan 4 ada di paragraf kedua.

Konstruksi soal seperti ini tidak biasa. Karena peserta uji secara total

memindahkan pernyataan yang ada di paragraf pertama dan paragarf kedua untuk

menjawab keempat pertanyaan tersebut. Konstruksi soal untuk teks tersebut lebih

realistis jika dibuat dengan mengidentifikasi perbedaan.

Dari sisi penggunaan bahasa, teks ini sudah baik. Namun, pemilihan nama

Fitria yang memiliki hewan kesayangan berupa anjing kurang sesuai dengan



ISSN: 2716-3792

Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (KIPBIPA) XI 2019

411

budaya Indonesia. Nama Fitria biasanya muslim. Muslim tidak memelihara anjing.

Akan lebih baik apabila nama dalam teks ini diambil dari nama-nama yang

bersifat netral.

Data (7)

Materi yang disajikan dalam teks ini sesuai dengan kompetensi dasar 1.8

mampu menemukan informasi yang berkaitan dengan arah, lokasi, lingkungan

sekitar. Arah, lokasi, dan denah dalam teks tersebut tentang salah satu kota di

Indonesia, yaitu Lampung. Dengan membaca teks tersebut maka secara tidak

langsung pembaca dapat membayangkan kondisi Kota Lampung.

Konstruksi wacana berkaitan dengan Kota Lampung ada ketidaksesuaian

antara informasi yang disajikan pada bagian pengantar dengan teks “Jalan-Jalan di

Bandar Lampung”. Pada bagian pengantar, konstruksi wacana menceritakan

tentang Pulau Sumatra, Pulau Jawa, dan pelabuhan. Di sisi lain, dalam teks

“Jalan-Jalan di Bandar Lampung” spesifik menceritakan kondisi di pusat kota

Lampung. Selain itu, kronologis kejadian dalam teks yang disajikan antara

paragraf pertama, kedua, dan ketiga tidak koheren. Akan lebih baik jika teks

menceritakan bagaimana proses berangkat terlebih dahulu baru mendeskripsikan

suasana di sekitar tempat yang dikunjungi. Denah jika bisa disajikan di awal akan

sangat membantu pembaca untuk lebih memahami teks yng disajikan.

Bahasa yang digunakan dalam teks membaca ini sudah lebih kompleks,

misalnya dalam teks tertulis kata universitas, sedangkan di dalam soal

menggunakan sinonim kata universitas, yaitu kampus. Penggunaan sinonim ini

dari sisi bahasa dapat digunakan untuk menambah kosakata mahasiswa

pembelajar BIPA.

Data (8)

Materi yang disajikan dalam data 8 relevan dengan KD 1.8 Mampu

menemukan informasi yang berkaitan dengan arah, lokasi, lingkungan sekitar, dan

aktivitas harian seperti iklan, peta, pengumuman, menu, dan jadwal. Materi

berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas sehari-hari sangat bermanfaat untuk



ISSN: 2716-3792

Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (KIPBIPA) XI 2019

412

pembelajar bahasa Indonesia untuk mahasiswa asing karena materi ini merupakan

materi inti yang harus dikuasai oleh pembelajar.

Konstruksi teks berkaitan dengan aktivitas sehari-hari mengalami

kesalahan yang sangat fatal pada ilustrasi. Ilustrasi pada teks tersebut sama sekali

tidak cocok dengan cerita yang disajikan. Ketidakcocokan terjadi pada urutan

aktivitas yang dilakukan dan ada perubahan gender pada ilustrasi pada saat

bangun tidur, berangkat kerja, dan pulang kerja. Selain ketidakcocokan ilustrasi,

wacana ini juga ada kesan monoton dalam soal yang disajikan. Misalnya

menanyakan waktu 3 butir soal dan menanyakan aktivitas yang biasa dilakukan

3 butir soal dari 8 butir soal yang ditanyakan.

Bahasa yang digunakan sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia

yang benar. Namun, dapat dikategorikan monoton karena aktivitas yang

menunjukkan kronologis banyak menggunakan konjungsi lalu dan setelah itu.

Untuk meminimalisasi kesan monoton dalam bacaan dan soal, teks ini akan lebih

baik dibuat alur aktivitas sehari-hari dalam bentuk gambar.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap delapan data tes kompetensi membaca

dalam buku ajar BIPA tingkat A1 Sahabatku Indonesia yang diterbitkan tahun

2016 oleh PPSDK, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dapat

disimpulkan bahwa:(1) ditinjau dari aspek materi, kedelapan data yang dianalisis

sesuai dengan kompetensi dasar yang disajikan dalam peta kompetensi

pembelajaran BIPA A1; (2) ditinjau dari aspek konstruksi dapat disimpulkan

bahwa konstruksi tes monoton karena pertanyaan selalu disajikan urut

berdasarkan bacaan yang disajikan dan jumlah soal setiap bacaan bervariasi; (3)

ditinjau dari aspek bahasa, ditemukan bahasa yang kurang sesuai dengan kaidah

bahasa Indonesia yang baik dan benar berdasarkan konteks sajian bacaan.
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