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Kegiatan ARTEC (Arts, Education, and Culture) Fakultas Bahasa dan Seni Universitas
Negeri Jakarta dimaksudkan sebagai salah satu tolok ukur tentang kesungguhan sivitas
akademika FBS untuk menunjukkan karya, kiprah, dan jati dirinya sebagai sebuah
institusi akademik. Melalui kegiatan ini mahasiswa, pegawai, dan terutama dosen FBS
menunjukkan karya akademik dan profesional mereka. Pada tahun 2017 ini kegiatan
ARTEC sudab berlangsung untuk yang ke-8 kali. Dalam kesempatan kali ini, kami
menerbitkan seri monograf ke-2 sebagai salah satu pilihan untuk membuktikan bahwa

nadi kehidupan akademik di lingkungan FBS berdenyut. Karena itu, penerbitan
monograf ini memiliki nilai strategis sebagai langkah awal dalam membudayakan
publikasi ilmiab di kalangan dosen, di samping jurnal yang dikelola FBS.

Pada tahun 2010 yang lalu Fakultas Bahasa dan Seni UNJ telah
menyelenggarakan program penulisan monograf yang secara khusus dimaksudkan
untuk mendorong para dosennya melakukan refleksi atas proses pembelajaran atau
perkuliahan yang mereka lakukan selama ini. Refleksi tersebut merupakan bagian dari
proses penelitian yang sistematis terhadap praktik pembelajaran yang telah dilakukan.

' Para dosen di lingkungan FBS UNJ menyadari bahwa refleksi pembelajaran itu sangat
diperlukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran sehari-hari
yang mereka lakukan. Karena itu, FBS UNJ akan tetap melanjutkan program

penulisan monograf tersebut.
Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di perguruan tinggi.

penulisan monograf itu sendiri merupakan bagian dari program penulisan buku di
perguruan tinggi yang meneakup buku referensi, monograf, buku ajar, modul ajar, dan
diktat. Berbeda dengan buku referensi. monograf dimaksudkan untuk mengulas topik
yang lebih khusus di dalam bidang ilmu tertentu dan ditujukan untuk dibaca oleh
khalayak akademis yang lebih umum, tidak terbatas untuk kebutuhan mahasiswa
daiam konteks perkuliahan semata. Jadi, kekhususan topiklah yang menjadi ciri khas
monograf. Meskipun demikian, monograf sebenamya dapat dijadikan aneang-ancang
ke arah penyusunan buku referensi yang lebih luas cakupan topiknya. Apalagi jika
program penulisan monograf dapat secara sistematis dipadukan dengan program
penelitian, penulisan artikel untuk jurnal ilmiah, dan penulisan buku ajar, tentu akan

sangat besar implikasinya bagi peningkatan mutu penelitian dan pembelajaran di
perguruan tinggi.

Berdasarkan kepentingan tersebut. pada tahun 2017 ini Fakultas Bahasa dan
Seni UNJ berupaya untuk menyelenggarakan kembali program penulisan munograf
kedua yang kali ini secara khusus mendorong para dosen melakukan refleksi tentang
pengalaman menerapkan srandar pembelajaran pada mata kuliah mereka sendiri di
program studi masing-masing. Sejak beberapa tahun ini, pembelajaran atau
perkuliahan di pro gram-pro gram studi di lingkungan FBS UNJ sudah diupayakan
mengacu pada standard nasbnal yang dikeluarkan oleh negara. Namun, kebijakan dari
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atas ke bawah (top-down) itu tentu saja hams dihadapkan pada pelbagai persoal;

yang menjadi kondisi aktual dalam perkuliahan sehari-hari di ruang kelas. Unu
mengetahui sejauh mana para doser. sudah mengatasi persoalan nyata itu, di satu si;
dan menghadapi tuntutan standardisasi pendidikan, di lain sisi, dibutuhkan upa^
refleksi yang gigih dan terus-mcnerus. Melalui program penulisan monograf ini, pa:
dosen dapat menuliskan refleksi pengalaman mereka berkenaan dengan hal tersebi
Karen a itu, monograf kedua ini mengangkat tema "Refleksi Standar Pembelajaran <
Fakultas Bahasa dan Seni UNJ".

Saya hendak mengakhiri pengantar ini dengan menyampaikan penghargar
dan terima kasih kepada pelbagai pihak yang telah memungkinkan monograf ini dap
diterbitkan. terutama kepada Subur Ismail, Irsyad Ridho, dan Asep Supriana yar
telah bekerja keras sampai detik terakhir mengumpulkan tulisan dari para dose;
menyunting, menata, dan menerbitkannya. Saya sampaikan penghargaan pula kepac
para dosen yang telah berpartisipasi menjadi penulis dalam buku monograf ini. Terirr
kasih.

Ifan Iskandar

Ketua Panitia ARTEC VIIIAVakil Dekan I Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Jakarta



MERINTIS JALAN REFLEKSI
(Pengantar dari Editor)

Manakah yang lebih penting, rasa atau rasio? Bagi kaum Romantik abad ke-18 di
Eropa, tentu saja rasa lebih penting daripada rasio. Sebaliknya, bagi kaum Pencerahan.
rasiolah yang lebih utama. Uniknya, para seniman dan pemikir Indonesia di awal abad
ke-20 tidak hendak mengutamakan yang satu di atas yang lain. Dalam diri ilmuwan
bahasa yang sangat rasional sekalipun, seperti Sutan Takdir Alisjahbana. tetap
tersimpan dengan kuat ajaran Romantisisme dalam puisi dan novelnya. Dalam diri Ki
Hadjar Dewantara, aktivis pendidikan Taman Siswa yang terkenal itu, kita juga dapat
menyaksikan betapapun dia dengan keras mengkritik rasio-instrumentalistik yang
diajarkan di sekolah-sekolah Eropa di Hindia Belanda pada saat itu. dia tetap tidak
meninggalkan sikap rasioral dalam pemikiran pendidikannya yang berorientasi
Romantik itu. Tjipto Mangunkusumo, yang dididik dengan cara yang sangat rasional
di bidang kedokteran, bankan menggenggam kuat semangat Romantik ketika dia
menolak feodalisme Jawa dengan gigih. Kita bisa menyebut pendahulu-pendahulu lain
yang menjadi teladan dalam penyaman rasa dan rasio ink Hamka. misalnya, sudah
lama dibesarkan dalam tradisi rasionalisme Islam, namun novel-novelnya banyak
diwamai dengan perasaan melankoli yang menjadi ciri khas Romantisisme. Apalagi
Tan Malaka, kita tahu betapa pengelanaannya ke banyak tempat di Asia dan Eropa
adalah simbol penting perjuangan kaum Romantik, padahal dia adalah pembela rasio-
dialektis paling utama di awal pernbentukan Indonesia. Di atas para lelaki pendahulu

ini, tentu saja kita tidak bisa melupakan seorang perempuan yang surat-suratnya
ditulis dengan gaya Romantik yang indah, tetapi dia juga adalah seorang penganjur
yang ulet bahwa rasio kaum Hawa tidaklah lebih rendah daripada rasio kaum Adam.

Namun, zaman mereka sudah lama berlalu. Sekarang ini dunia keilmuan kita
tampaknya semakin melupakan rasa demi memberikan porsi yang lebih banyak pada
rasio. Dalam bahasa epistemologisnya, kita cenderung lebih menghargai obyektivitas
daripada subyektivitas. Alih-alih membangun sintesis dari keduanya. kita justru
mendekap yang satu dan menyepak yang lain. Paradigma positivisme telah terlanjur

mendarah-daging dalam tubuh ilmiah kita. Jika hal itu juga terjadi di fakultas ini, yang
pada dasarnya masih berada dalam tradisi Humaniora, maka tidak ada kata lain yang
lebih tepat untuk mengungkapkannya, selain ironi (yang pahit). Karena itu, upaya
untuk mengimbanginya perlu dilakukan, lebih-lebih upaya mensintesiskan.

Buku ini lahir dari kegelisahan seperti itu. Pintu masuknya adalah praktik
refleksi. Kita, kaum akademisi. memang sudah terbiasa mendasarkan diri pada sikap
rasional-empiris yang menjadi bangunan keilmuan. namun kita juga seharusnya
menjadi seorang reflective practitioner (praktisi reflektif). Istilah ini diajukan oleh
Donald Scohn (Ghaye 2011, 23-25) ketika dia mengkritik kinerja gum di sekolah
yang tanpa mereka sadari terjebak dalam rasionalitas teknis, yaitu suatu
kecenderungan kerja yang mendasarkan diri pada prosedur foimalistik yang bersifat



teknis-administratif sehjngga tcori-teori pendidikan yang sebenarnya menjs
landasan dari otonomi profesi guru malah terabaikan atau setidaknya digunakan see^
formalistik saja. Kecenderungaa itu, saya kira, bukan tidak mungkin terjadi pula
dalam praktik kerja para dosen di universitas. Untuk menghindari bal itu, Scho

mengusulkan agar kita mengembangkan suatu kemampuan yang khusus, yai
refleksi, dalam keseharian kerja kita. Dengan bergulat dalam hubungan dialek
antara refleksi dan praktik kerja sehari-hari itulah guru/dosen dapat memperoleh d.
memperkuat otonomi profesinya kembali secara keilmuan.

Akan tetapi, menjadi praktisi reflektif itu memang tidak mudah kare:
menuntut kita untuk tidak hanya meninjau kembali hasil kerja kita dalam kerangl
tuntutan kurikulum, tetapi juga merenungi perasaan, pilihan nilai, dan pandang;
hidup dalam menjalani kerja harian kita, meninjau ulang keseluruhan konteks sosk
historis dari kerja kita, dan meninjau kembali praktik mengajar kita dalam konstel^
perkembangan keilmuan. Dengan kata lain, refleksi tidak semata-mata kemampu^
untuk melakukan introspeksi diri, tetapi juga menyangkut refleksi intersubyekt
kolaborasi mutualistik, kritik sosial, dekonstraksi ironis, yang pada ujungn;
melahirkan kesadaran kritis akan peluang dan tantangan (Mclntosh 2010, 51-52),

Tulisan-tulisan dalam buku ini memperlihatkan upaya yang berbeda-bet
dalam mempraktikkan refleksi aias praktik kerja yang dialami oleh penulisnya. Ac
yang berusaha meninjau kembali kerja pada lingkup program studi, ada pula yar
merenungi lingkup kerja yang lebih mikro, yaitu pengalaman mengampu mata kulk
tertentu dalam ranah pendidikan, linguistik, kemahiran berbahasa, seni, dan sastr
Terlepas dari lingkupnya, kebanyakan dari tulisan tersebut tampaknya masih belu.
merasa nyaman dengan gaya tulisan reflektif yang bersifat naratif dan personal. Ga}
tulisannya cenderung menggunakan ragam formal yang impersonal sebingga deskrip
pengalaman belum lagi terjalin secara ekspilisit dengan penghayatan subyekti

perasaan, dan kegelisahan yang jika dijelajahi lebih jauh akan melahirkan tulis^
refleksi yang lebih hidup.

Mengingat praktik refleksi bukanlah aktivitas yang sederhan
pengembangannya perlu dilakukan secara terus-menerus dalam pro gram-prograi
yang intens-f yang dirancang secara bersisterri di fakultas ini. Buku ini suda
merupakan langkah awal yang baik dan strategis. Semoga di masa yang akan datan;
langkah rintisan ini akan memperoleh gayung bersambut sehingga cinta tidak bertepu
sebelah tangan.

Daftar Rujukan Pengantar Editor

Ghaye. Tony. 2011. Teaching and Learning through Reflective Practice: A Practia
Guide for Positive Action, Second Edition. London: Routledge.

Mclntosh. Paul. 2010. Action Research and Reflective Practice: Creative and Vism
Methods to Facilitate Reflection and Learning. London: Routledge.

0



him

KATA PENGANTARi
DAFTAR ISIv

Pemanfaatan Unsur Pragmatik dalam Wacana Humor1 -12

Asep Supriyana

Model Synectic dalam Pengajaran Menulis Bahasa Prancis Menuju13-22

Standar "Cadre Europeen Commun De Reference (CECR)

Asti Purbarini

Strategi Pengembangan Mated Ajar Program Studi Pendidikan Bahasa23-30
Mandarin Fakultas Bahasa dan Seni UNJ

Ayu Trihardini

Analisis Makna dan Pembentukan Fukugoudoushi yang Terbentuk dari31-38
Verba ^Kiru Serta Implikasinya terhadap Pembelajaran Bahasa Jepang

Deby Yuliani Dan Yuniarsih

Penulisan Kreatif: Proses Pembelajaran Menulis Berbasis Produk39-42

Erfi Firmansyah

Apresiasi Dialog Tatap Ruang Karya Seni di Lingkungan Akademis43-48
Ida Bagus Ketut. Sudiasa

Standar Kompetensi Bahasa Inggris Program Studi Bahasa Inggris Strata49-62

Sam di Jakarta dan Jawa Barat
Ifan Iskandar dan Zuharty

Mengatasi Kesenjangan: Pengalaman Mengajarkan Teori Sastra63-74

Irsyad Ridho

Pemenuhan Standar Lulusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia75-82

Melalui Perkuliahan Pengajaran BIPA
Lilian a Muliastuti

Pengembangan Program Gerakan Literasi Sekolah83-94

N. Lia Marliana dan Sri Suhita

DAFTARISI



Refleksi Pembelajaran "Tungsi Semantik Klausa" pada Mata Kuliah95-K

Sintaksis di Program Studi Sastra Indonesia FBS UNJ
Miftahul Khairah A

Pembelajaran Apresiasi Drama Mahasiswa Program Studi Pendidikan107-1^
Bahasa dan Sastra Indonesia FBS UNJ
Rahmah Purwahida

Standar Kemampuan Pedagogis dan Bahasa Inggris Magister Pendidikan    113-U
Bahasa Inggris
Ratna Dewanti

Standar Kemampuan Pedagogis Lulusan Strata Satu Pendidikan Bahasa    123-1:
dan Seni, Pembelajaran Evaluasi Pembelajaran, dan Penggunaan

Microsoft Excel Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Satra
Indonesia

Reni Nur Eriyani

Evaluasi Hasil Belajar Stswa Pada MataKuliah Pengantar Teknologi131-H
Pendidikan Bahasa Mandarin di Program Studi Pendidikan Bahasa
Mandarin Universitas Negeri Jakarta

Rizky Wardhani

Refleksi Pembelajaran Menulis Populer Program Studi Pendidikan Bahasa  141-15
dan Sastra Indonesia

Siti Ansoriyah

Pengembangan Output Mata Kuliah Sastra Lisan Melalui Pertunjukan151-16
Palang Pintu
Siti Gomo Attas

Sistem Penilaian dalam Mata Kuliah Metodologi Pengajaran Bahasa165-17
Prancis pada Program Studi Pendidikan Bahasa Prands FBS-UNJ

SriHariniEkowati

Penilaian Keterampilan Menulis Bahasa Prancis Menurut Standar CECRL  173-18
(Cadre European Commun De Reference Pour Des Langues)
Subur Ismail

Pembelajaran Telaah Kurikulum dan BukuTeks Bahasa Indonesia183-19
Suhertuti

BIODATA PENULIS19



49ndar <Pembetajamn di Takidtas ^Bafiasa dan Seni 'V^^J

Fendahuluan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi standar kompetensi bahasa Inggris
yang diterapkan oleh Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dan Sastra Inggris
strata satu di Jakarta dan Jawa Barat dalam perspektif CEFR. Dunia profesional yang
cerbuka bagi semua orang dan warga negara dengan perbedaan latar belakang
kebudayaan menyaratkan adanya suatu standar kemampuan profesional tertentu.
Dalam tautan inilah Dewan Eropa membuat standar kemampuan profesional bagi
beberapa bidang yang dinamakan Common European Framework of Reference

(CEFR).
Dalam bidang pendidikan bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggris sudah

sejak lama meniadi praksis pendidikan di Indonesia. Tes seperti TOEFL^ IELTS, dan
TOEIC merupakan nama-nama yang tidak asing bagi pelajar dan mahasiswa
Indonesia. CEFR memang relatif baru bila dibandingkan dengan tiga jenis tes
berstandar di atas. Namur, hal itu tidak berarti bahwa mereka kemudian tidak
menyesuaikan diri dengan CEFR. Internationa! English Language System (IELTS)
memandang CEFR sebagai serangkaian perian kemampuan pada pelbagai aras yang
bisa diterapkan pada setiap bahasa yang merupakan titik awal dalam menafsirkan dan
membandingkan kualifikasi bahasa yang berbeda dan semakin diakui sebagai cara
membuat baku mutu (benchmark) kemampuan bahasa di seluruh dunia
(https;//www. ielts.org/ielts-for-organisations/eommon-european- framework diunduh

18Februari2016).
Lembaga Pengukuran Bahasa Inggris Cambridge (Cambridge English

Language Assessment) telah melakukan beberapa penelitian sejak tahun I990an untuk
memetakan sembilan skala nilai IELTS dengan enam aras dalam CEFR. John Trim
yang merupakan salah satu peneliti memerikan CEFR sebagai alat untuk refleksi,
komunikasi, dan pemberdayaan, "a tool for reflection, communications, and
empowerment" (Saville, 2005 https://www.ielts.org'ielts-for-organisations/common-
european-framework diunduh 18 Februari 2016). Jadi, CEFR diposisikan sebagai
cermin yang memantulkan citra orang yang berdiri di depannya, dalam hal ini
kemampuannya dalam berbahasa Inggris dan citra tersebut dapat dimanfaatkan untuk
meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris.

Pemanfaatan CEFR sebagai kerangka untuk memotret kemampuan berbahasa
telah dilakukan beberapa peneliti. Giagkou, dkk. (2015) meneliti tentang ciri-ciri yang

STANDAR KOMPETENSI BAHASA INGGRIS
PROGRAM STUDI BAHASA INGGRIS STRATA SATU

DI JAKARTA DAN JAWA BARAT

Ifan Iskandar

Zuharty



dapat dijadikan kriteria untuk membedakan kemampuan bahasa pada tiap aras CEFR
dan menerapkannya pada pengidentifikasian unsur bahasa yang merupakan
karakteristik utama bahasa Yunani pada tiap aras. Alanen dkk. (2010) melakukan
penelitian untuk merancang dan mengukur kemampuan menulis dalam bahasa kedua
dengan merujuk pada aras kemampuan berbahasa dari CEFR. Penyesuaian CEFR
untuk pengukuran kemampuan menulis dilakukan oleh Hasselgreen (2013) dan
sebelumnya, bersama rekan-rekan lainnya, beliau melakukan pengukuran kemampuan
literasi kalangan pelajar muda dan mengaitkannya dengan CEFR (Hasselgreen, dkk.,

2011). Penelitian lain yang terkait dengan CEFR tentang keterampilan menulis
dilakukan oleh Pizorn (2014) yang khusus mengembangkan skala nilai berbasis
CEFR untuk mengukur kemampuan menulis menggunakan bahasa asing di kalangan

pelajar muda. Kusseling dan Lonsdale (2013) menggunakan CEFR untuk meneliti
kosa kata bahasa Perancis.

Paparan di atas menunjukkan bahwa telab dilakukan beberapa penelitian yang
terkait dengan penggunaan CEFR sebagai dasar dalam mengembangkan alat
pengukuran bahasa, baik bahasa asing maupun bahasa ibu. Namun demikian, belum
ada satu upaya yang berusaha mengidentifikasi standar keterampilan bahasa Inggris
program studi bahasa Inggris strata satu, khususnya di Indonesia. Ini dapat menjadi
dasar dalam upaya penyusunan kurikulum bahasa Inggris berbasis CEFR atau alat
ukur keterampilan bahasa yang secara komprehensif mencakup keempat keterampilan
bahasa. Oleh karena itu, dalam konteks pengemoangan kurikulum dan alat ukur
berbahasa khusus strata satu bahasa Inggris inilah yang membuat kajian ini strategis
dilakukan.

Standar penguasaan bahasa Inggris dan CEFR

Menguasai suatu bahasa dalam hal ini bahasa Inggris merupakan suatu hal yang
kompleks. Penguasaan bahasa Inggris tidak hanya menyaratkan penguasaan aspek
kebahasaan atau linguistik, namun juga aspek bukan kebahasaan seperti, budaya dan
hubungan sosial dan profesional. Karena mencakup banyak aspek inilah, maka
Fromkin. Rodman, dan Hyams (2007) secara khusus membahasnya dalam satu topik:
Apa sebenarnya yang dimaksud dengan tabu suatu bahasa?

Penguasaan bahasa Inggris dari sudut pandang ilmu bahasa menurut Fromkin
dkk. meliputi pengetahuan tentang sistem bunyi bahasa Inggris, kata, dan kalimat.
Crabtree dan Powers (1991) menggunakan istilah pengetahuan linguistik untuk
menjelaskan pengetahuan tentang bahasa. Menurut mereka, pengetahuan linguistik
bahasa Inggris mencakup fonetiks, fonologi, morfologi, sintaksis, semantiks,
pragmatiks. dan ragam tuturan. Pengetahuan bahasa Inggris ini memungkinkan
penuturnya untuk tahu cara memproduksi dan pola bunyi bahasa Inggris sehingga
dapat berbicara dengan pengucapan yang dapat dipahami (fonetiks dan fonologi), tahu
menggunakan kata yang tepat dan aturannya untuk berkomunikasi dalam bahasa
Inggris dengan kalimat yang bertata bahasa (morfologi dan sintaksis atau
leksikogramatika), tahu dan mamaliami makna yang dimaksud dalam kata, (rasa, dan
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kalimat (semantiks dan pragmatiks), dan tahu menggunakan bahasa Inggris yang tepat
sesuai dengan konteks situasi saat berkomunikasi (ragam tuturan).

Secara umum penguasaan bahasa seperti dijelaskan di atas dibagi menjadi dua
kelompok, yaitu pengetahuan tentang bahasa, yang secara garis besar dibagi menjadi
tata bahasa atau gramatika dan kosa kata, dan keterampilan bahasa yang terdiri atas
keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Gramatika dijelaskan
sebagai aturan penggunaan bahasa untuk membentuk unit bergramatika seperti klausa,
frasa, dan kalimat atau deskripsi struktur bahasa dan cara unit kebahasaan seperti kata
dan frasa digabungkan untuk menghasilkan kalimat (Richards, dkk.2002). Gramatika

menurut Huddleston dan Pullum (2002) memerikan prinsip atau aturan yang
menghasilkan bentuk dan makna kata. frasa. klausa, dan kalimat. Brinton (2000)
menjelaskan gramatika sebagai aturan atau prinsip yang merupakan sistem atau
struktur suatu bahasa dan dengan menggunakan sistem atau struktur tersebut bahasa

berfungsi.
Gramatika menurut Hyams, dkk. (2007) mencakup: 1) unit dan aturan tentang

penggabungan bunyi; 2) aturan kata; 3) aturan penggabungan kata menjadi frasa,
klausa, dan kalimat, dan 4) aturan untuk menentukan makna. Kosa kata adalah unsur
kedua dari kelompok pengetahuan bahasa. Bussmann (1996) menyatakan kosa kata
adalah jumlah total semua kata dalam suatu bahasa pada waktu tertentu. Rata-rata
penutur bahasa memiliki enam ribu sampai sepuluh ribu kata.

Kosa kata secara sederhana diperikan oleh Richards dkk. (2002) sebagai
seperangkat leksim, kata tunggal, kata majemuk, dan idiom. Pengetahuan tentang kata
secara ringkas pula dijelaskan sebagai pengetahuan tentang bentuk, makna, dan
penggunaannya (Nation, 2006 dalam Brown, 2008). Jadi, pengetahuan tentang kata
adalah tahu bentuk kata, yaitu ejaan, kelas/kategori kata, ucapannya; makna kata; dan

penggunaanya pada konteks tertentu.
Kedua unsur pengetahuan bahasa, yaitu gramatika dan kosa kata dianggap

terpisah oleh banyak munsyi atau ahli bahasa. Namun demikian, penggagas aliran
linguistik sistemik fungsional, Halliday, menggabungkan dua hal ini dan
menamakannya lexicogrammar atau leksikogramatika (1961). Istilah inilah yang
digunakan oleh peneliti untuk merujuk pada salah satu aspek penguasaan atau
keterampilan bahasa, yaitn aspek pengetahuan yang terdiri atas unsur gramatika dan

kosa kata.
Aspek kedua dalam penguasaan bahasa adalah keterampilan bahasa yang

secara umum dikelompokkan menjadi keterampilan menyimak, berbicara, membaca
dan menulis. Keterampilan tersebut diuraikan lagi menjadi keterampilan makro dan
mikro untuk memerinci kompor.en penguasaan tiap keterampilan (Richards, 1983 dan
Brown, 2004), Penguasaan keterampilan berbahasa yang secara rinci diindikasikan
melalui keterampilan mikro dan makro menggambarkan dua unsur penting. Unsur
tersebut adalah bentuk atau babasa dan tautan atau konteks bahasa tersebut digunakan
untuk mencapai tujuan tertentu dalam. komunikasi. Interaksi antara dua unsur ini yang
secara sederhana kita sebut bahasa yang digunakan dan konteks penggunaannya dapat
dilihat dari keempat keterampilan bahasa.
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Dalam keterampilan menyimak bahasa Inggris, interaksi kedua unsur tersebut
menciptakan tantangan tersendiri. Ada paling tidak delapan tantangan (diadaptasi dari
Richards, 1983; Ur, 1984; dan Dunkel, 1991) dalam menyimak yang membuat
keterampilan ini tidak mudah untuk dikuasai, yaitu penggugusan (clustering),
pengulangan (redundancy), bentuk yang disingkat (reduced forms), ^ariabel kinerja
(kecanggungan, jeda, dan koreksi), kecepatan penyampaian, aspek suprasegmental
(ritme dan intonasi), dan interaksi yang memosikan penyimak untuk dapat
mengimbangi alur interaksi bahasa dari menyimak ke berbicara ke menyimak.
Kedelapan tantangan inilah yang harus menjadi perhatian bagi pelajar, pembelajar,
dan penyusun tes bahasa Inggris.

Keterampilan berbicara juga menuntut penguasaan beberapa faktor penting.
Konteks merupakan dasar utama yang menentukan keberhasilan komunikasi lisan dan
mengingat pentingnya hal ini. Luoma (2004) menyebut ini dengan berbicara dalam
situasi sosial yang berbeda. apa yang harus diucapkan dan bagaimana mengatakannya
dalam konteks situasi dan sosial. Untuk membahas ini apa yang diringkas oleh Hymes
(1972) dengan akronim SPEAKING (situation, participants, ends, act sequence, key,
instrumentalities, dan genre) dapat memberikan penjelasan tentang faktor penting
keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara juga melibatkan faktor lain yang
terkait dengan pelaku komunikasi yang terlibat. Faktor tersebut terkait dengan peran
(role), bubungan antar peran (role relationship), dan kesantunan.

Keterampilan bahasa yang ketiga, membaca, juga berkaitan dengan beberapa
faktor yang perlu diperhatikan. Faktor tersebut adalah jenis nas yang dibaca (genre),
strategi dalam membaca, dan kegiatan membaca. Kegiatan membaca terdiri atas
membaca perseptif (perceptive), membaca selektif (selective), mencocokkan
(matching), membaca interaktif (interactive), dan membaca ekstensif (extensive).

Keterampilan bahasa yang keempat adalah menulis. Ada dua faktor yang terkait
dengan keterampilan menulis, yaitu jenis nas yang ditulis dan jenis kegiatan menulis
yang dipraktikkan. Jenis nas yang ditulis tentu saja sangat mirip dengan jenis nas yang
dibaca yang dapat dikelompokkan secara umum ke dalam tulisan akademik, tulisan

yang terkait dengan pekeijaan, dan tulisan pribadi. Jenis kinerja menulis dibagi
menjadi inisiatif (initiative), intensif (intensive), responsif (responsive), dan ekstensif
(extensive).

Pembahasan penguasaan bahasa Inggris tidak bisa dilakukan tanpa
mengaitkannya dengan komunikasi karena keterampilan bahasa memiliki makna bila
dilakukan dalam konteks untuk berkomunikasi. Hal ini dipertegas dengan istilah
bahasa yang dapat didefinisikan sebagai seperangkat simbol yang arbitrer dan
bersistem serta universal untuk berkomunikasi (Brown, 2000). Kuatnya konteks
bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi inilah yang mengarahkan pembelajaran
bahasa Inggris di Indonesia untuk mengadopsi, paling tidak dalam konteks kurikulum
berbasis kompetensi, model kompetensi komunikatif dari Celce-Murcia, Thurrell, dan
Dornye (1995). Celce-Murcia dkk. menyampaikan alasan bahwa kompetensi
komunikatif bertumpu pada kompetensi wacana (discourse competence). Kompetensi
ini diikuti   oleh kompetensi  lainnya, yaitu kompetensi  kebahasaan (linguistic



^cnografll: ^fie^i Standar <Pcm6etkjamn di faHjiCtas BaHasa dan Seni V!NJ

Can understand and use familiar everyday expressions and very basic
phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type. Can
introduce him/herself and others and can ask and answer questions about
personal details such as where he/she lives, people he/she knows and
things he/she has. Can interact in a simple way provided the other person
talks slowly and clearly and is prepared to help.
Can understand sentences and frequently used expressions related to areas

competence), sosio-kultural {socio-cuhural competence), tindak bahasa {actionat

competence), dan kompetensi strategi {strategic competence).
Komponen keterampilan berbahasa ini dapat dilihat dalam Common European

Framework of Reference for Languages dan selanjutnya disebut CEFR, Dalam bahasa
Indonesia CEFR dapat dipadankan dengan kerangka Eropa umum untuk rujukan
bahasa atau disingkat kerangka saja. Kerangka rujukan Eropa untuk bahasa dibuat
oleh Dewan Eropa (Counci1 of Europe) pada 2001 untuk menyediakan landasan
umum bagi silabus, kurikulum, buku teks bahasa dan Iain-lain di seluruh Eropa
(Council of Europe, 2001), Kerangka ini, sepeiti yang diharapkan oleh Dewan Eropa,
dapat meningkatkan kerjasama internasional di bidang bahasa modem, memfasilitasi
pengakuan bersama kualifikasi bahasa yang diperoleh dari konteks belajar yang
berbeda dan membantu pelajar, gum, perancang mata pelajaran, badandembaga
penguji. administrator pendidikan memosisikan dan mengoordinasikan usaha mereka.

CEFR telah digunakan di pelbagai negara temtama di Eropa dan Asia dan
keterlibatan negara dari benua lain mempakan pengakuan terhadap kerangka yang
dianggap sebagai standar ini. Pada 2007, dalam Forum Kebijakan Bahasa antar
Pemerintah yang dilaksanakan Dewan Eropa, hadir utusan Amerika dan Asia yang
menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap kerangka rujukan ini (Valax, 2011).
Penggunaan CEFR sebagai acuan dibuktikan dengan beberapa laporan penelitian
terkait. Ketidakcakapan berbahasa Cina yang dibuktikan melalui Chinese Proficiency
Test (CPT) dianalisis secara mendalam dengan menggunakan CEFR dan disusun
program pengajaran baru bahasa Inggris berbasis CEFR yang diasumsikan akan
mengliasilkan silabus yang tepat (Hsuan, Bor, Ya & Chen, 2012). Dalam konteks
Indonesia, pun pengembangan silabus berbasis tugas untuk bahasa Indonesia bagi

penutur asing menggunakan CEFR sebagai kerangka acuan (Hariro, 2012) dan CEFR
juga digunakan sebagai standar dalam peningkatan mutu gum bahasa Jerman di

Indonesia (Widodo, Setiawan & Prawesti, 2012).
CEFR. secara umum mengategorikan kemampuan berbahasa, bahasa apapun,

ke dalam enam aras. Enam aras tersebut dimulai dari aras terrendah, yaitu Al sampai
dengan aras tertinggi, yaitu C2. Standar keterampilan ini disajikan dalam dua jenis

perian, yaitu skala umurn (global scale) dan perian keterampilan yang lebih khusus
dan rinci. Berikut adalah scala global keterampilan berbahasa berdasarkan CEFR.

Tabel aras kemahiran bahasa secara global berdasarkan CEFR
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of most immediate relevance (e.g. very basic personal and family
information, shopping, local geography, employment). Can communicate
in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of
information on familiar and routine matters. Can describe in simple terms
aspects of his/her background, immediate environment and matters in
areas of immediate need

BlCan understand the main points of clear standard input on familiar matters
regularly encountered in work, school, leisure, etc. Can deal with most
situations likely to arise whilst travelling in an area where the language is
spoken. Can produce simple connected text on topics which are familiar
or of personal interest. Can describe experiences and events, dreams,
hopes and ambitions and briefly give reasons and explanations for
opinions and plans.

B2Can understand the main ideas of complex text on both concrete and
abstract topics, including technical discussions in his/her field of
specialisation. Can interact with a degree of fluency and spontaneity that
makes regular interaction with native speakers quite possible without
strain for either party. Can produce clear, detailed text on a wide range of
subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages
and disadvantages of various options.

ClCan understand a wide range of demanding, longer texts, and recognise
implicit meaning. Can express him/herself fluently and spontaneously
without much obvious searching for expressions. Can use language
flexibly and effectively for social, academic and professional purposes.
Can produce clear, well-structured, detailed text on complex subjects,
showing controlled use of organisational patterns, connectors and
cohesive devices.

C2Can understand with ease virtually everything heard or read. Can
summarise information from different   spoken and written sources,
reconstructing arguments and accounts in a coherent presentation. Can
express  him/herself  spontaneously,  very  fluently  and  precisely,
differentiating finer shades of meaning even in more complex situations.

Secara umum, penguasaan harus dapat memayungi keterampilan dan pengetahuan
yang dapat digambarkan dengan ringkas oleh gambar di bawah ini.
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Garobar di atas menunjukkan bahwa tata bahasa dan kosa kata merupakan penunjang
empat keteranipilan bahasa. Empat keterampilan bahasa tersebut dapat
dikelompokkan menjadi dua kelompok yang saling berkaitan, yaitu keterampilan
menyimak yang merupakan bagian yang terpadu dengan berbicara dan membaca yang
terpadu dengan menulis.

Metodologl

Analisis isi adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber data adalah
delapan silabus Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dan Program Studi Sastra
Inggris di Jakarta dan Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015 yang
merupakan salah satu sub-masalah penelitian dari delapan judul penelitian yang
dilakukan bersama dengan delapan mahasiswa Magister (strata dua) Pendidikan

Bahasa Inggris melalui skema penelitian payung (umbrella model of inquiry/U MI).
Data penelitian adalah unsur silabus dalam setiap mata kuliah Program

Studi Pendidikan Bahasa Inggris dan Program Studi Sastra Inggris (dua program studi
diringkas dalam istilah Prodi Bahasa Inggris). Unsur-unsur tersebut antara lain tujuan,
standar kompetensi dan sub-kompetensi, topik dan subtopik, kegiatan belajar
mengajar, dan indikator ketercapaian. Unsur ini dianalisis menjadi bagian-bagian yang
setara dengan uraian bagian-bagian yang ada dalam setiap aras CEFR. Pembandingan
unsur dalam silabus dan CEFR menunjukkan standar keterampilan bahasa Inggris
Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan Prodi Sastra Inggris dalam perspektif CEFR.

Temuan dan Bahasan

Temuan penelitian disajikan dengan membaginya menjadi empat keterampilan secara
berturut-turut, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Unsur tata bahasa
dan kosa kata disatukan dalam unsur leksikogramatika yang terintegrasi ke dalam

TATA BAHASA DAN

|,  MENYIMAK r    ^^-        BERBICARA   ^••^, MEMBACA  %^ >  .. MENUUS    ]
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setiap keterampilan. Standar kompetensi keempat keterampilan berbahasa Inggris

dapat dibaca di bawah ini.
Pertama adalah standar kompetensi keterampilan menyimak bahasa Inggris

luhisan program stndi strata satu bahasa Inggris dalam perspektif CEFR. Data
menunjukkan beragamnya nama mata kuliah menyimak. Perguruan Tinggi A
menamakan mata kuliah menyimak dengan Listening for General Communication
(LFGC) dan Listening for Academic Purposes (LFAP) yang cakupan materinya setara
dengan aras Cl CEFR. Perguruan Tinggi B menyeoiakan tiga mata kuliah menyimak,
yaitu Basic Listening, Intermediate Listening dan Critical Listening and Speaking
yang cakupan materinya setara dengan B2. Perguruan Tinggi C menyediakan lima
mata kuliah menyimak dalam silabus mereka. Kelima mata kuliah tersebut disusun
berdasarkan urutan yang bersifat prasyarat, yaitu Listening 1, Listening 2, Listening 3,
Listening 4 dan Listening 5 yang cakupan materinya setara dengan aras Cl CEFR.

Perguruan Tinggi D mempunyai tiga mata kuliah menyimak, yaitu Listening
Comprehension 1, Listening Comprehension 2, dan Listening Comprehension 3 dan
cakupan materinya setara dengan aras Cl CEFR. Silabus Perguruan Tinggi E
menawarkan tiga mata kuliah menyimak, yaitu Listening 1, Listening 2, and Listeng 3.
Cakupan materi dalam Listening 1, 2, dan 3 setara dengan Cl CEFR. Silabus
Perguruan Tiinggi F menyediakan empat mata kuliah menyimak, yaitu Listening 1,
Listening 2, Listening 3, and Listening 4 yang cakupan materinya setara dengan aras
B2. Perguruan Tinggi G memuat empat mata kuliah menyimak dalam silabus mereka,
yaitu Listening 1, 2, 3, dan 4 dan cakupan materinya setara dengan aras Cl CEFR.

Berdasarkan cakupan materi yang secara umum ada dalam materi mata
kuliah menyimak ketujuh perguruan tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa standar
keterampilan menyimak bahasa Inggris bagi prodi bahasa Inggris strata satu di Jakarta
dan Jawa Barat adalah aras Cl CEFR. Standar keterampilan ini dapat dituangkan
dalam tiga mata kuliah, yaitu Basic Listening, Intermediate Listening, dan Advanced
Listening. Dalam kaitannya dengan CEFR, Basic Listening mencakup materi ujian
untuk aras Al dan A2, Intermediate Listening untuk aras Bl dan B2, dan Advanced

Listening untuk aras Cl dan C2.
Keterampilan kedua adalah standar kompetensi keterampilan berbicara bahasa

Inggris lulusan program studi strata satu bahasa Inggris dalam perspektif CEFR.
Untuk melihat sampai sejauh mana silabus dari tujuh program studi bahasa dan sastra
Inggris memuat aras CEFR dan materinya, maka unit analisisnya ditentukan
berdasarkan standar kompetensi, indikatcr, topik, fungsi, kosa kata, gramatika, dan
ungkapan. Berdasarkan silabus yang ada dan refleksinya terhadap CEFR, ketujuh
perguruan tinggi menunjukkan cakupan unsur standar kompetensi yang berbeda antara

satu sama lain.

Standar kompetensi berbicara bahasa Inggris pada Perguruan Tinggi. (PT) A
setara dengan aras Cl CEFR; PT B setara B2, PT C setara Bl, PT D setara Cl, PT E
tidak mencantumkan standar kempetensi dalam silabusnya, PT F setara C2, PT G
setara Cl. Berdasarkan unsur indikator ketercapaian silabus yang ada dan refleksinya
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terhadap CEFR, maka ditemukan bahwa PT A setara dengan Cl, PT B setara B2, PT
C setara C2, PT D setara Cl, PT E setara B2, PT F setara Cl, dan PT G setara C2.

Berdasarkan topik yang ada dalam silabus ketujuh program studi, ditemukan
bahwa PT A mencakup topik yang setara dengan cakupan topik keterampilan

berbicara aras Cl CEFR. PT B setara dengan Cl dan PT C dan PT D tidak
menyediakan informasi tentang topik di dalam silabusnya, PT E meneakup topik

keterampilan berbicara yang setara dengan Cl, PT F setara C2, dan PT G setara
dengan C2. Balam hal ftingsi (functions/notions). PT A setara dengan aras Cl CEFR,
PT B setara B2, PT C setara Cl, PT D setara Cl, PT E setara Cl, PT F setara Cl, dan

PT G setara dengan Cl CEFR.
Berdasarkan cakupan kosa kata dari silabus yang ada dan refleksinya terhadap

CEFR, ditemukan bahwa PT A setara dengan aras Cl CEFR, PT B setara Cl, PT C
setara Cl, PT D setara Cl, PT E setara Cl, PT F setara C2, dan PT G setara dengan
Cl CEFR. Dalam hal fitur gramatika, PT A setara dengan aras Cl CEFR, PT B setara
Cl, PT C setara Cl, PT D setara Cl, PT E setara Cl, PT F setara Cl, dan PT G setara
dengan Cl CEFR. Berdasarkan ungkapan yang tercakup dalam silabus berbicara

bahasa Inggris dan refleksinya terhadap CEFR, ditemukan bahwa PT A setava dengan
aras Cl CEFR, PT B setara Cl, PT C setara B2, PT D setara Cl, PT E setara Cl, PT F
setara Cl, dan PT G setara dengan Cl CEFR. Berdasarkan temuan di atas, dapat
dikatakan bahwa keterampiian berbicara lulusan prodi bahasa Inggris di Jakarta dan

Jawa Barat setara dengan aras Cl CEFR.
Yang ketiga adalah Standar kompetensi keterampilan membaca bahasa Inggris

lulusan program studi strata satu bahasa Inggris dalam perspektif CEFR. Ketujuh
perguruan tinggi yang diteliti menunjukkan perbedaan mata kuliah membaea dalam
silabus mereka, misalnya PT A menawarkan dua mata kuliah membaca, yaitu
Reading Comprehension dan Extensive Reading. Ada empat mata kuliah membaca
pada PT B, yaitu Reading I, Reading II, Reading III, dan Reading IV, sedangkan PT C
menawarkan empat mata kuliah membaca dengan nama yang berbeda, yaitu Reading
Aloud, Intensive Reading, Extensive Reading, dan Global Reading. PT D memasukkan
tiga mata kuliah membaca dalam silabus mereka yang dinamakan Reading for
General Communication, Reading for Professional Context dan Reading for Academic
Purposes. PT E rnemiliki empat mata kuliah membaca, yaitu Reading 1, Reading 2,
Reading 3, dan Reading 4. Standar kompetensi kemampuan membaca ketujuh prodi

bahasa Inggris setara dengan aras Cl CEFR.
Keterampilan keempat adalah standar kompetensi keterampilan menulis

bahasa Inggris lulusan program studi strata satu bahasa Inggris dalam perspektif
CEFR. Hampir setiap program studi memiliki jumlah dan nama mata kuliah menulis
bahasa Inggris yang berbeda dalam silabusnya. Program Studi Pendidikan Bahasa
Inggris di PT A, misalnya, memiliki dua mata kuliah menulis, yaitu Writing for
General Communication dan Writing for Academic Purposes, namun program studi

bahasa Inggris di perguruan tinggi yang sama memiliki tiga mata kuliah menulis,
yaitu; Writing for General Communication, Writing for Academic Purposes and

Writing in Professional Context,
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Perguruan Tinggi B dan C memiliki nama yang sama, hanya PT B
menawarkan tiga mata kuliah dan PT C empat mata kuliah, yaitu Writing 1, Writing 2,
Writing 3, dan Writing 4, Perguruan tinggi yang lain pun menawarkan mata kuliah ini
dengan nama yang sama dan semuanya menawarkan lima mata kuliah menulis bahasa
Inggris. Mata Kuliah yang mereka tawarkan adalah Writing I, Writing 11, Writing 111,
Writing IV dan Writing V. Dalam tautan CEFR, standar keterampilan menulis lulusan
prodi bahasa Inggris di Jakarta dan Jawa Barat adalah setara dengan aras C1.

Berdasarkan temuan dari analisis silabus mata kuliah bahasa Inggris dan tujuh
program studi tersebut, peta standar keterampilan bahasa Inggris Prodi Pendidikan
Bahasa Inggris dan Sastra Inggris di Jakarta dan Jawa Barat dapat diuraikan sampai
aras Cl standar Eropa. Secara kualitatif, standar keterampilan bahasa Inggris prodi
yang diteliti setara dengan kategori pengguna mahir (proficient users) tingkat satu
atau Cl. Kategori yang lain adalah pengguna dasar (basic users) yang setara dengan
aras Al dan A2 dan kategori pengguna mandiri (independent users) yang setara
dengan aras B1 dan B2.

Standar kompetensi keterampilan menyimak bahasa Inggris Prodi Pendidikan
Bahasa Inggris dan Prodi Sastra Inggris terdiri atas lima standar. Yang pertama adalah
dapat memahami informasi lisan tingkat dasar dalam pesan dan perintah singkat bila
orang berbicara bahasa Inggris dengan tempo pelan dan jelas (aras Al CEFR). Standar
kedua adalah dapat memahami kata dan frasa yang biasa digunakan dalam pertemuan

atau rapat, presentasi dan situasi sosial bila orang berbicara bahasa Inggris dengan
jelas dan pelan dan dengan topik yang dikenal (aras A2 CEFR).

Standar ketiga adalah dapat memahami pokok-pokok pikiran dan rincian
khusus dalam pertemuan, presentasi, dan percakapan di telepon bila topik pembicaran
dikenal dan pembicaraan dilakukan dengan jelas (aras Bl CEFR). Keempat adalah
dapat memahami bahasa Inggris lisan yang telah diperluas dan berstandar tentang
topik yang dapat dipahami secara rasional termasuk pembahasan teknis yang terkait
dengan bidang pekerjaan kliusus tertentu (aras B2 CEFR). Standar kelima adalah
dapat mengikuti dan memahami sebuah pidato atau ceramah yang panjang dan
beragam tentang topik yang tidak dikenal dan dapat mengenali makna baik secaia
tersirat maupun secara tersurat walaupun bahasa yang diperdengarkan tidak terstruktur

dengan baik (aras Cl CEFR). Standar keterampilan menyimak di Jakarta dan Jawa
Barat tidak sampai pada puncak tertinggi keterampilan menyimak standar Eropa, yaitu

dapat memahami apapun yang diperdengarkan dalam bahasa Inggris tanpa kesulitan
dan dapat membedakan pesan yang tersamar, bahkan dapat membedakan makna yang

samar dan tersembunyi bahkan dalam konteks situasi yang lebih kompleks, seperti,
rapat negosiasi yang peka'sensitif, yaitu aras tertinggi, aras C2 CEFR.

Standar keterampilan berbicara juga dituangkan dalam lima peryataan.
Pertama adalah dapat menyampaikan informasi dasar tentang topik umum yang
dikenal. seperi tentang din sendiri, pekerjaan dan perusahaan tempat bekerja; dan
dapat menyampaikan pertanyaan dan jawaban tentang topik umum yang sangat
dikenal seperti diri sendiri dan pekerjaan. Standar kedua adalah dapat menggunakan
ungkapan dan kalimat sederhana untuk memerikan informasi pribadi atau yang terkait
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dengan pekerjaan, sepeni presentasi yang singkat dan telah dilatih sebelumnya; dapat
bertukar informasi tentang topik yang terkait dengan pekerjaan, seperti merancang
rapat atau pertemuan; dan dapat menggunakan ungkapan sederhana untuk menyatakan
bila tidak mengerti dan meminta orang lain unutk mengulangi yang dikatakannya,

Standar keterampilan berbicara yang ketiga adalah dapat memerikan informasi

pribadi dan yang terkait dengan pekerjaan, pengalaman, peristiwa dan dapat
memberikan alasan dan penjelasan dalam memberikan pendapat dan merencanakan:
dan dapat bertukar, memeriksa, dan mengonfirmasi informasi dalam suasana rutin dan
teriibat dalam percakapan bila topiknya dikenal, seperti pekerjaan dan perjalanan.
Standar keempat adalah dapat berkomunikasi dengan jelas, lancar dan efektif tentang
pelbagai topik tentang pekerjaan ataupun yang tidak terkait pekerjaan, dan dapat
menyesuaikan gaya bahasa sesuai dengan tuntutan situasi komunikasi; dapat
berinteraksi dengan lancar dan spontan dengan penutur asli dan bukan penutur asli
bahasa Inggris; dapat menggunakan strategi yang tepat untuk memastikan pemahaman

terhadap informasi yang didengar.
Standar kelima adalah dapat mengekspresikan diri dengan lancar dan spontan

dan menggunakan bahasa yang fleksibel dan efektif dalam hampir semua situasi sosial
dan yang terkait pekerjaan, seperti pertemuan/rapat dan negosiasi yang sensitif; dan
dapat memberikan kontribusi dengan terampil sebagai pembicara. Standar
keterampilan berbicara bahasa Inggris lulusan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan
Sastra Inggris tidak sampai pada aras tertinggi CEFR, yaitu dapat mengekspresikan
diri dengan spontan dan sangat lancar, serta dengan cara yang tepat, diplomatis, dan
persuasif dalam semua situasi sosial dan yang terkait dengan pekerjaan; dan dapat
memahami dan menggunakan bahasa Inggris dengan tepat, idiomatik dan sesuai

dengan konteks bahasa lisan.
Standar kompetensi keterampilan membaca lulusan Prodi Pendidikan Bahasa

Inggris dan Prodi Sastra Inggris yang pertama adalah dapat memahami kata yang
umum digunakan dan kalimat sederhana dalam nas yang sangat singkat dan dasar,
seperti pesan, sure! dan catatan. Standar kedua adalah dapat rnenemukau dan
memahami informasi khusus dalam nas yang singkat. sederhana dan yang terkait
dengan pekerjaan, seperti surel, rincian dan nas tentang topik yang dikenal, seperti
instruksi, Standar ketiga adalah dapat menemukan dan memahami informasi dalam
nas yang sederhana dan terkait dengan pekerjaan, seperti instruksi, laporan dan surat
menyurat, misalnyasurel dan nas yang dipublikasi secara umum tentang topik yang

dikenal dan dengan bahasa yang rutin digunakan.
Standar kompetensi membaca yang keempat adalah dapat memahami dan

menafsirkan sikap penulis dalam pelbagai nas yang terkait dengan pekerjaan dan
korespondensi dan nas lain yang tidak terkait pekerjaan dengan bantu an kamus.
Standar kelima adalah dapat membaca dengan rinei dan memahami nas yang panjang
dan kompleks tentang topik yang dieknal maupun tidak dikenal selama dapat
membacanya dengan berulang-ulang. Standar keterampilan membaca ini pun hanya
sampai aras Cl CEFR dan tidak sampai pada aras keenam, yaitu dapat memahami dan
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secara kritis menafsirkan semua bentuk tulisan dan dapat menghargai perbedaan yang
samar dalam gaya tulisan dan makna yeng tersurat dan tersirat.

Standar keterampilan keempat, yaitu menulis juga terdiri atas lima standar
kompetensi menulis. Yang pertama adalah dapat menulis dan melengkapi nas yang

sangat sederhana, seperti pesan dan bentuk-bentuk sederhana. Yang kedua adalah
dapat menulis pesan yang singkat dan sederhana, surat menyurat, seperti surel dan nas

yang terkait dengan pekerjaan, misalnya laporan bila menggunakan contoh yang ada
dan kata penghubung yang sederhana, seperti and, but, because.

Standar kompetensi ketiga adalah dapat menghasilkan nas yang
sederhana/jelas dan terkait tentang topik ayng dikenal dan terkait dengan pekerjaan,
seperti laporan status. Keempat adalah dapat menghasilkan nas yang jelas dan rinci,
seperti ringkasan, laporan, surel tentang pelbagai topik. Standar kelima adalah dapat
menghasilkan surat menyurat dan nas yang jelas dan tepat, terstruktur dengan baik,
rinci dan panjang tentang subyek yang kompleks dengan menggunakan pelbagai pola
dan bahasa yang tertata dan menggunakan gaya yang tepat sesuai dengan sasaran
pembaca. Aras keenam CEFR atau C2 tidak termasuk dalam standar kompetensi

menulis yang ada di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan Prodi Sastra Inggris, yaitu
dapat menghasilkan surat menyurat dan nas yang mengalir mulus, komprehensif dan
jelas dan mudah dibaca tentang topik-topik yang khusus, sensitif, dan kompleks
dengan menggunakan bahasa, gaya, dan stniktur yang efektif membantu pembaca
memperhatikan dan mengingat butir-butir penting.

Penutup

Standar keterampilan bahasa Inggris di perguruan tinggi di Jakarta dan Jawa Barat
yang memiliki program studi pendidikan bahasa Inggris dan program studi sastra
Inggris memiliki perbedaan dalam tingkat standar dan pengemasan standar tersebut
dalam mata kuliah. Dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif CEFR, standar
kompetensi bahasa Inggris prodi bahasa Inggris di Jakarta dan Jawa Barat adalah
setara dengan aras Cl dalam Kerangka Rujukan Ercpa untuk Penguasan Bahasa
{CEFR for languages). Ini berarti bahwa kemampuan berbahasa Inggris lulusan prodi
bahasa inggris berada satu aras di bawah standar berbahasa Inggris di Eropa.
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