
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional dapat kita jumpai dalam aktivitas 

sehari-hari termasuk dalam dunia kerja, contohnya mitra kerja yang berasal dari negara 

asing atau perlengkapan kantor yang menggunakan bahasa Inggris sebagai petunjuk 

penggunaannya. Era globalisasi seperti sekarang ini menuntut kita untuk memiliki 

kemampuan bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dengan orang-orang asing baik 

dalam lingkungan kerja maupun lingkungan pendidikan. Untuk mengukur kemampuan 

bahasa Inggris, kita dapat mengikuti tes kemampuan berbahasa Inggris. Ada berbagai 

macam tes kemampuan berbahasa Inggris dan salah satunya adalah TOEIC (Test Of 

English for International Communication). Tes TOEIC adalah tes keahlian berbahasa 

Inggris untuk orang-orang yang bahasa ibunya bukan Bahasa Inggris. Hasil dari tes 

TOEIC ini akan menunjukkan seberapa baik peserta dapat berkomunikasi dalam bahasa 

Inggris dengan orang lain pada lingkungan kerja internasional. Soal yang diujikan pada 

tes ini dapat peserta temukan dalam aktivitas sehari-hari sehingga tidak memerlukan 

pengetahuan khusus. Tes TOEIC sendiri terdiri dari empat bagian. yaitu listening dan 

reading, serta speaking dan writing yang dilaksanakan terpisah dan berbeda format. 

Tes TOEIC digunakan perusahaan, sekolah dan universitas yang membutuhkan 

karyawan dan siswa yang memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik. Di 

Indonesia sendiri sudah banyak perusahaan diantaranya Bank Mandiri, Garuda 



Indonesia Airlines, dan Semen Cibinong, perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan 

tes TOEIC sebagai prasyarat calon karyawan baru. Berdasarkan info lowongan kerja di 

www.jobcqr.com, perusahaan menetapkan skor minimal yang dibutuhkan ada diantara 

500-800. Perusahaan tersebut antara lain, PT. Nissan Motor Indonesia, PT. International 

Test Center, dan PT. Bank Mizuho Indonesia. 

Namun, ternyata masih ada masyarakat yang kurang tahu atau sama sekali tidak 

mengetahui tentang TOEIC, seperti halnya di widyatama masih ada mahasiswa 

widyatama yang tidak mengetahui tentang TOEIC. Karena itu, SAC (Self Access 

Centre) salah satu unit dibawah Pusat Studi sebagai fasilitator untuk mengadakan 

pembelajaran bahasa Inggris, membuat sebuah program rutin yang dilaksanakan dua 

kali setiap tahunnya yang bertujuan untuk mensosialisasikan dan memfasilitasi 

mahasiswa atau peserta untuk mengetahui tingkat kemampuan bahasa Inggris. Program 

ini berupa workshop dan tes prediksi. Pada workshop tersebut, peserta diberikan 

penjelasan tentang TOEIC dan strategi dalam mengerjakan soal TOEIC. Kemudian 

diakhir workshop, peserta akan mengikuti tes prediksi. 

Dari tes prediksi yang sudah dilaksanakan oleh SAC mulai dari tahun 2009 sampai 

dengan 2011, penulis menemukan data yang menarik untuk dijadikan bahan penelitian. 

Khususnya pada periode November 2009 dan April 2010. Dari data kuesioner yang 

penulis peroleh, peserta tes prediksi berpersepsi bahwa “TOEIC itu sedang” untuk 

tingkat kesulitan TOEIC keseluruhan dan juga Listening Comprehension.  

Dari data kuesioner yang penulis peroleh dari tes prediksi pada periode November 

2009, untuk kesulitan TOEIC secara keseluruhan sebanyak 48% peserta mengatakan 
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bahwa TOEIC itu sulit dan sebanyak 42% peserta mengatakan sedang. Sedangkan, 

untuk tingkat kesulitan Listening Comprehension sebanyak 59% peserta mengatakan 

sedang dan sebanyak 32% peserta mengatakan TOEIC Listening Comprehension sulit. 

Tetapi data hasil tes yang penulis peroleh tidak sesuai dengan persepsi yang 

muncul dari kuesioner. Penulis pun menganalisis data hasil tes prediksi khusus pada 

Listening Comprehension, kemudian menemukan banyak kesalahan pada bagian 

Question - Response. Berdasarkan data yang diperoleh, dari 30 soal yang diujikan pada 

bagian Question - Response, sebanyak 27 soal hanya ada 3 soal yang masing-masing 

dari soal tersebut dijawab benar lebih dari 70% peserta. Sedangkan, 27 soal lainnya 

masing-masing dijawab benar oleh kurang dari 70% peserta. 

Seperti yang sudah penulis bahas di atas, cukup banyak peserta yang menjawab 

salah padahal mereka berpersepsi bahwa TOEIC Listening Comprehension itu sedang. 

Namun, hasil yang didapat dengan persepsi yang ada cukup berlawanan. Perbedaan 

tersebut penulis dapakan pada tes prediksi TOEIC periode November 2009 dan April 

2010 dan kuesioner. Hal-hal tersebutlah yang mendasari penulis untuk penelitian ini. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kesalahan yang cukup banyak pada tes 

prediksi TOEIC bagian Question - Response, serta data hasil tes prediksi dengan data 

kuesioner yang berlawanan. Maka, penulis melakukan penelitian pada tes prediksi 

TOEIC tersebut. Penelitian ini diberi judul “Analisis Soal Part II Question-Response 

Dilihat Dari Hasil Tes Prediksi Di SAC Universitas Widyatama: Studi Kasus pada 

Soal TOEIC Part II Question-Response yang Diujikan pada Periode November 

2009 dan April 2010”.  



1.2 Identifikasi Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Apa persepsi peserta tes terhadap tes prediksi TOEIC dan adakah kaitannya 

antara persepsi dengan hasil tes? 

2. Apakah soal TOEIC part II Question-Response termasuk kategori sukar, sedang, 

atau mudah? 

3. Distractor apa yang mempengaruhi jawaban salah peserta pada Question - 

Response? 

4. Apakah peserta tes memahami textual clues pada soal untuk menentukan pilihan 

jawaban?  

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk mencegah meluasnya masalah, Penulis membuat batasan-batasan dari objek 

penelitian dalam proses penyusunan skripsi ini. Objek yang diteliti dalam skripsi ini 

ialah kuesioner dan data tes prediksi bagian Question - Response  periode November 

2009 dan April 2010. 

 

 

 

 



1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui persepsi apa yang muncul pada tes prediksi dan adakah 

kaitannya dengan hasil tes. 

2. Untuk mengetahui kategori Question-Response termasuk sukar, sedang atau 

mudah. 

3. Untuk mengetahui distractor apa yang mempengaruhi jawaban salah peserta. 

4. Untuk mengetahui pemahaman peserta tes terhadap textual clues pada soal untuk  

menentukan pilihan jawabannya. 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar mahasiswa atau peserta tes 

TOEIC mengetahui bentuk kesalahaan yang sering muncul pada tes prediksi TOEIC 

sehingga mahasiswa atau peserta tidak mengulangi kesalahaan yang sama. Selain itu, 

diharapkan penelitian ini menjadi masukan untuk kegiatan belajar mengajar bagi dosen 

pengajar Bahasa Inggris di Universitas Widyatama. Serta menjadi masukan untuk 

pembahasan strategi pada workshop yang diselenggarakan oleh SAC (Self Access 

Centre). 

 

1.5 Objek dan Metode Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu “Analisis Soal Part II Question-Response 

Dilihat Dari Hasil Tes Prediksi Di SAC Universitas Widyatama: Studi Kasus pada Soal 

TOEIC Part II Question-Response yang Diujikan pada Periode November 2009 dan 

April 2010)”, maka data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data 



kuesioner dan data hasil tes  bagian Question - Response dalam Listening 

comprehension periode November 2009 dan April 2010.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif 

kuantitatif. Penelitian deskriptif menurut Whitney (1960) “penelitian deskriptif adalah 

pencarian fakta dengan interprestasi yang tepat.” Dalam penelitian deskriptif, peneliti 

bisa membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi 

komparatif. Sedangkan, menurut John W. Creswell (2003), penelitian analisis 

kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan 

fenomena serta hubungan-hubungannya. Penelitian kuantitatif  adalah penelitian yang 

terdiri dari banyak bentuk baik survei, eksperimen, korelasi, dan regresi. Fenomena 

perbedaan persepsi dari kuesioner dengan hasil tes yang ada kemudian dilakukan 

perhitungan pada data kuesioner dan hasil tes untuk menentukan persentase persepsi 

dari peserta, jumlah benar-salah, dan faktor yang mempengaruhi kesalahan. Setelah itu 

memberikan deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta yang dari fenomena dengan 

faktual. 

Penulis mengumpulkan data yang berasal dari tes prediksi TOEIC dan kuesioner 

periode November 2009 & April 2010. Setelah data terkumpul, satu per satu data dari 

tes prediksi tersebut dianalisis menurut jumlah benar-salah dan faktor kesalahan apa 

yang muncul. Kemudian data dibahas berdasarkan teori-teori yang mendukung. 

Sedangkan untuk data dari kuesioner, penulis menganalisis jumlah dari masing-masing 

poin. Pada akhirnya dapat diambil kesimpulan berdasarkan analisis data dan saran 

diajukan sebagai solusi dari permasalahan dalam skripsi ini. 

 



1.6 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini dimulai dengan Bab I. Dalam bab ini penulis membahas pendahuluan 

yang mencakup latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, objek dan metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. 

Dalam Bab II, penulis membahas tentang kajian pustaka yang berisi tentang 

landasan teori yang dipakai oleh penulis untuk mendukung kelancaran penelitian 

tentang “Analisis Soal Part II Question-Response Dilihat Dari Hasil Tes Prediksi Di 

SAC Universitas Widyatama: Studi Kasus pada Soal TOEIC Part II Question-Response 

yang Diujikan pada Periode November 2009 dan April 2010)”. 

Dalam Bab III, penulis menganalisis data kuesioner dan data hasil tes prediksi. 

Dari data tersebut, penulis dapat melihat persepsi yang muncul dari kuesioner, jumlah 

peserta yang menjawab benar-salah, persentase, serta faktor yang mempengaruhi 

kesalahan. Dari hasil analisis data tersebut diambil kesimpulan dan saran yang 

kemudian dikaji dalam Bab IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


