
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 Pada bab ini, penulis menguraikan dua bagian besar yakni kajian mengenai 

TOEIC dan kajian mengenai teori linguistik yang relevan dengan pembahasan unsur 

percakapan yang diujikan pada bagian Short Conversations dalam tes listening 

comprehension. Teori linguistik digunakan untuk melihat hasil tes dan menjadi dasar 

analisis pada Bab III. Kesalahan yang dibuat oleh peserta tes ketika menjawab soal tes 

akan dilihat dan diteliti dari sudut pandang linguistik. Namun, sebelum membahas 

teori linguistik, terdapat pembahasan mengenai TOEIC yang perlu dipahami terlebih 

dahulu. 

 

2.1 Test of English for International Communication (TOEIC) 

Mehrens & Lehmann (1975: 5) mengklasifikasikan tes ke dalam tiga jenis tes, 

yaitu aptitude tests (ability/intelligence tests) atau tes sikap, achievement tests 

(academic proficiency tests) atau tes prestasi, dan interest, personality, and attitude 

inventories atau tes minat, kepribadian, dan sikap. TOEIC sendiri masuk ke dalam 

jenis tes yang kedua yaitu achievement tests (academic proficiency tests). Achievement 

tests (academic proficiency tests) merupakan tes keahlian terhadap suatu bidang 

tertentu yang digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang setelah mempelajari 

suatu bidang tertentu. Mehrens & Lehmann (1975: 166) mengatakan bahwa tujuan dan 

kegunaan “standardized achievement tests” adalah “Best suited for measuring broader 

curriculum objectives and for interclass, school, and national comparisons.” yang 

berarti bahwa achievement tests adalah tes yang paling tepat digunakan untuk 



mengukur tingkat keahlian seseorang di tingkat yang lebih luas dan bertujuan untuk 

menjadi tolak ukur bagi sekolah dan universitas dalam penerimaan mahasiswa baru. 

TOEIC merupakan salah satu tes yang dikeluarkan dan dikembangkan oleh 

Educational Testing Service (ETS). ETS di situs resminya menyatakan bahwa ―ETS 

develops, administers and scores more than 50 million tests annually — including the 

TOEFL and TOEIC tests, the GRE General and Subject Tests and The Praxis Series 

assessments — in more than 180 countries, at more than 9,000 locations worldwide.‖ 

Maka, penjelasan mengenai TOEIC terdapat juga dalam buku panduan peserta tes 

yang bisa di unduh dalam bentuk pdf di situs resmi Educational Testing Service (ETS) 

yaitu www.ets.org. Penjelasan yang serupa juga ada dalam buku-buku pelatihan 

TOEIC yang bekerja sama dengan ETS dalam hal hak cipta penerbitan. Di dalam buku 

panduan peserta tes di situs resmi ETS dijelaskan mengenai pengertian TOEIC bahwa: 

 ―The TOEIC (Test of English for International Communication) test is an 

English-language proficiency test for people whose native language is not 

English, It measures the everyday skills of people working in an international 

environment. The scores indicate how well people can communicate in English 

with others in business, commerce, and industry.‖ (Educational Testing 

Service, 2008: 2)  

 

Penjelasan di atas bisa diartikan bahwa tes TOEIC adalah tes keahlian 

berbahasa Inggris untuk setiap orang yang bahasa ibunya bukan Bahasa Inggris. 

TOEIC mengukur kemampuan sehari-hari bagi orang yang bekerja di lingkungan kerja 

internasional. Skor TOEIC akan menjadi tolak ukur kemampuan seseorang dalam 

berkomunikasi menggunakan Bahasa Inggris dengan orang lain di dunia bisnis, 

perdagangan, dan industri. Dalam tes TOEIC tidak membutuhkan pengetahuan khusus 

atau kosakata dari beberapa bidang tertentu seperti dalam TOEFL (Test of English as a 

Foreign Language). Arbogast et al. (2001: 9) menjelaskan bahwa ―The TOEIC and 

TOEFL tests were developed to serve different purposes. Therefore, the design, 

content, context, and ranges of proficiency that each test measures are also 



different.‖. Dari penjelasan Arbogast et al. di atas yaitu bahwa tujuan tes TOEIC dan 

TOEFL berbeda. TOEFL lebih ditujukan untuk pelajar yang ingin melanjutkan 

pendidikan ke luar negeri sedangkan TOEIC akan lebih dipilih oleh orang yang ingin 

mengukur kemampuan Bahasa Inggris dalam dunia kerja. Desain, isi, konteks, dan 

cakupan kemampuan yang diujikan dalam tes juga berbeda.  Pengetahuan dan 

kosakata yang diujikan dalam TOEIC lebih kepada Bahasa Inggris yang digunakan 

sehari-hari khususnya dalam aktifitas bekerja. Seperti yang dijelaskan ETS bahwa 

―The test does not require specialized knowledge or vocabulary beyond that of a 

person who uses English in everyday work activities.‖ (Educational Testing Service, 

2008: 2) 

TOEIC yang dipakai dalam penelitian ini adalah ―TOEIC Listening and 

Reading Test‖ atau TOEIC yang mengukur tingkat kemampuan bahasa Inggris 

seseorang dalam hal mendengarkan (listening) dan membaca (reading). Dalam 

perkembangannya, TOEIC juga mengukur kemampuan berbicara dan menulis yang 

disebut dengan ―TOEIC Speaking and Writing Test‖. Seperti yang dijelaskan di situs 

resmi ETS bahwa ―For more than 30 years, the TOEIC Listening and Reading test has 

set the standard for assessing English-language listening and reading skills needed in 

the workplace.‖. Hal tersebut bisa diartikan bahwa telah lebih dari 30 tahun, TOEIC 

Listening and Reading telah menjadi standar penentu untuk penilaian terhadap 

kemampuan bahsa Inggris dalam hal mendengarkan dan membaca yang dibutuhkan di 

tempat kerja. 

 

2.1.1 Format Tes TOEIC 

Di situs ETS dijelaskan bahwa ―TOEIC test questions simulate real-life 

situations that are relevant to the global workplace.‖ yaitu bahwa pertanyaan-

pertanyaan pada tes TOEIC merupakan simulasi dari situasi kehidupan nyata yang 



relevan dengan tempat kerja global atau internasional. Dari pernyataan tersebut, bisa 

dikatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan pada tes TOEIC berdasarkan pada situasi 

kerja di lingkungan kerja internasional. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya 

bahwa pengetahuan dan kosakata yang diujikan dalam TOEIC lebih kepada Bahasa 

Inggris yang digunakan sehari-hari khususnya dalam aktifitas bekerja. Jenis-jenis 

situasi atau keadaan yang muncul pada tes TOEIC yang disebutkan dalam buku 

panduan peserta tes TOEIC yang dikeluarkan oleh Educational Testing Service (2008: 

3), antara lain: 

1. Corporate Development: research, product development 

2. Dining Out: business and informal lunches, banquets, receptions, restaurant 

reservations 

3. Entertainment: cinema, theater, music, art, exhibitions, museums, media 

4. Finance and Budgeting: banking, investments, taxes, accounting, billing 

5. General Business: contracts, negotiations, mergers, marketing, sales, warranties, 

business planning, conferences, labor relations 

6. Health: medical insurance, visiting doctors, dentists, clinics, hospitals 

7. Housing/Corporate Property: construction, specifications, buying and renting, 

electric and gas services 

8. Manufacturing: assembly lines, plant management, quality control 

9. Offices: board meetings, committees, letters, memoranda, telephone, fax and e-

mail messages, office equipment and furniture, office procedures 

10. Personnel: recruiting, hiring, retiring, salaries, promotions, job applications, job 

advertisements, pensions, awards 

11. Purchasing: shopping, ordering supplies, shipping, invoices 

12. Technical Areas: electronics, technology, computers, laboratories and related 

equipment, technical specifications 



13. Travel: trains, airplanes, taxis, buses, ships, ferries, tickets, schedules, station and 

airport announcements, car rentals, hotels, reservations, delays and cancellations 

TOEIC termasuk ke dalam paper-based test atau tes yang dilakukan dengan 

menggunakan media kertas dan pensil seperti yang Arbogast et al (2002: 2) jelaskan 

pada penjelasan mengenai format tes TOEIC bahwa ―It is a paper-and-pencil test‖. 

Tes TOEIC berlangsung selama dua jam dan memiliki format pilihan ganda. Soal 

dalam tes TOEIC terdiri dari 200 pertanyaan yang dibagi ke dalam dua bagian tes 

yaitu bagian listening comprehension dan bagian reading comprehension. 

 

2.1.1.1  Listening Comprehension 

Listening Comprehension merupakan salah satu komponen yang diujikan 

dalam tes TOEIC dan digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam 

mendengarkan (listening). Heaton (1975: 4) berpendapat bahwa: 

 ―Way of assessing performance in the four major skills may take the form of 

tests of : listening (auditory) comprehension, in which short utterances, 

dialogues, talks, and lectures are given to the testees; speaking ability, usually 

in the form of an interview, a picture description, role play, and a problem-

solving task involving pair work or group work; reading comprehension, in 

which question are set to test the students‘ ability to understand the gist of a 

text and to extract key information on specific points in the text; and writing 

ability, usually in the form of letters, reports, memos, messages, instructions, 

and accounts of past events, etc. 

 

Dari pendapat di atas, bisa dijelaskan kembali bahwa dalam sebuah tes, untuk 

menilai kemampuan seseorang dalam mendengarkan (listening) dapat dengan cara 

memberikan tes dengan bentuk short utterances, dialogue, talks, dan lectures kepada 

peserta tes. Valett (1967) yang dikutip dari Weir (1990: 51) berpendapat bahwa ―The 

main object of a listening test is to evaluate the student‘s comprehension. His degree 

of comprehension will depend on his ability to discriminate phonemes, to recognize 



stress and intonation patterns, and to retain what he was heard.‖ Pendapat Vallet 

tersebut maksudnya adalah tujuan utama dari tes listening adalah untuk menilai tingkat 

pemahaman siswa atau mahasiswa. Tingkat pemahaman peserta tes dalam tes listening 

tergantung dari kemampuannya untuk membedakan bentuk bunyi, mengenali 

penekanan pada kata, dan pola intonasi agar dapat memahami percakapan yang peserta 

tes dengar. 

Seperti yang terdapat di situs resmi ETS bahwa ―Listening skills are important 

for face-to-face communication, meetings, videoconferencing, podcasts and telephone 

conversations.‖ Hal tersebut bisa diartikan bahwa kemampuan mendengarkan 

merupakan hal yang penting untuk melakukan komunikasi langsung dengan rekan 

kerja, pada saat rapat, konferensi melalui video, percakapan melalui video, dan ketika 

melakukan percakapan melalui telepon. 

Bagian listening comprehension pada tes TOEIC terdiri dari 100 pertanyaan 

yang dibagi ke dalam empat bagian. Dalam penjelasan yang disebutkan oleh ETS 

(2008: 2) bahwa ―You will be asked to answer questions based on a variety of 

statements, questions, conversations, and talks recorded in English.‖. Dari penjelasan 

tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa dalam bagian listening comprehension, 

peserta tes akan diberi pertanyaan berdasarkan pada berbagai macam pernyataan, 

pertanyaan, percakapan, dan ucapan yang direkam dalam Bahasa Inggris. Peserta tes 

TOEIC harus mengerjakan keseluruhan soal dalam bagian listening comprehension 

selama 45 menit. Empat bagian dalam listening comprehension, yaitu Photograph, 

Question and Response, Short Conversations, dan Short Talks. 

 

 



2.1.1.1.1 Photograph 

Pada bagian ini terdapat 20 pertanyaan dengan 4 pilihan jawaban. Dari setiap 

pertanyaan dalam bagian ini, peserta tes akan mendengar empat pernyataan tentang 

gambar yang ada dalam buku tes dan pernyataan tersebut hanya akan diucapkan 

sekali. Ketika peserta tes mendengar empat pernyataan tersebut, peserta tes harus 

memilih satu pernyataan yang paling tepat menggambarkan apa yang peserta tes lihat 

dalam gambar. 

 

2.1.1.1.2 Question and Response 

Pada bagian ini terdapat 30 pertanyaan dengan 3 pilihan jawaban. Peserta tes 

akan mendengar pertanyaan atau pernyataan dan akan diminta memilih salah satu dari 

tiga respon yang diberikan. Semua pertanyaan, pernyataan, dan respon yang diucapkan 

tidak tecantum dalam buku tes dan hanya akan diucapkan satu kali. 

 

2.1.1.1.3 Short Conversations 

Bagian Short Conversations dalam tes listening comprehension menguji 

peserta tes dalam memahami dan merespon percakapan pendek. Untuk memahami 

lebih jauh mengenai Short Conversations, maka penulis menjelaskan mengenai 

gambaran umum Short Conversations, karakteristik pertanyaan Short Conversations, 

problematika dalam mengerjakan soal TOEIC Short Conversations, dan unsur 

percakapan yang diujikan dalam Short Conversations. 

 

 



2.1.1.1.3.1 Gambaran Umum Short Conversations 

 Pada bagian ini terdapat 30 pertanyaan dengan 4 pilihan jawaban. Peserta tes 

akan mendengar beberapa percakapan pendek antara dua orang. Percakapan pendek 

tersebut tidak akan tercantum pada buku tes dan hanya akan diucapkan satu kali. 

Peserta tes diminta untuk menjawab pertanyaan dari 4 pilihan jawaban yang 

disediakan dan tercantum dalam buku tes tentang apa yang diucapkan pembicara 

dalam setiap percakapan di rekaman audio. Peserta tes hanya memiliki waktu 8 detik 

untuk memilih jawabannya sebelum percakapan dan pertanyaan berikutnya 

disampaikan pembicara dalam rekaman audio. Karakteristik pertanyaan tiap bagian 

soal TOEIC tentu berbeda antara satu bagian dengan bagian yang lain. Karakteristik 

bentuk pertanyaan dan hal yang seringkali ditanyakan dalam Short Conversations 

perlu dibahas untuk membantu peserta tes dalam memahami soal tes sebelum 

melaksanakan tes itu sendiri. 

 

2.1.1.1.3.2 Karakteristik Pertanyaan Short Conversations 

Pada setiap bagian tes TOEIC listening comprehension terdapat pertanyaan-

pertanyaan yang memiliki karakteristik yang berbeda begitu pula dengan karakteristik 

pertanyaan Short Conversations. Richardson & Peters (1995: 27) menjelaskan bahwa 

“In Part III of the TOEIC test, as many parts of the TOEIC test, the questions ask 

either about the general idea of the conversation, or for specific information from the 

conversation.‖ Dari penjelasan tersebut maka pertanyaan yang ditanyakan pada tes 

TOEIC bagian Short Conversations adalah mengenai gagasan utama dalam 

percakapan atau informasi khusus dari percakapan di rekaman audio. Contoh 



pertanyaannya antara lain “What are the speakers planning to do?” dan “What are the 

speakers talking about?” 

Mengetahui karakteristik pertanyaan dalam tes TOEIC dapat membantu peserta 

tes dalam memperkirakan tipe pertanyaan yang akan dihadapi pada tes dan akan 

membuat peserta tes menemukan jawaban lebih cepat. Richardson & Peters (1995: 27) 

menjelaskan bahwa pertanyaan-pertanyaan dalam tes TOEIC Short Conversations 

memiliki tiga karakteristik, yaitu: 

1. The questions are often very short (Pertanyaan seringkali sangat singkat). 

Contohnya “Who is talking?” dan “Where are they?” 

2. The questions often ask for information. The first words may be Wh-words 

(Pertanyaan seringkali menanyakan tentang informasi dan kata pertama diawali 

dengan jenis kata tanya Wh-questions). Contohnya “When is the man‘s vacation?” 

dan “What does the client want?” 

3. The questions are often in the simple present or the present continuous tense 

(Pertanyaan seringkali dalam bentuk simple present tense atau present continous 

tense). Contohnya “Where are they going?” dan “Why is she changing her job?” 

Pada bagian Short Conversations, terdapat pula pertanyaan-pertanyaan yang 

menggunakan modal verbs seperti should, can, could, will, may, might, must. 

Richardson & Peters (1995: 27) menjelaskan bahwa “A modal can express necessity, 

ability, possibility, obligation, willingness, or intention.” Penjelasan tersebut bisa 

diartikan bahwa modal dapat mengekspresikan keperluan, kemampuan, kemungkinan, 

kewajiban, keinginan, atau maksud. Richardson & Peters (1995: 27) menjelaskan 

secara lanjut mengenai makna dari masing-masing penggunaan modal verbs, yaitu: 



1. Can, Could bermakna kemampuan, meminta ijin, atau, kemungkinan. Contohnya: 

“Can we meet in the small conference room?” dan “This loose screw could have 

been the problem.” 

2. Will, Would bermakna maksud atau kemungkinan. Contohnya: “Will you type this 

letter for me?” dan “On the train, we would see more scenery.” 

3. Should bermakna kewajiban atau maksud. Contohnya: “We should mail this letter 

before the post office closes.” 

4. Must bermakna kewajiban atau keperluan. Contohnya: “I must give Mr. Platig this 

urgent message.” 

5. May, might bemakna kemungkinan. Contohnya: “I may be able to leave early 

today.” dan “Our company might bid on the contract.” 

Setelah memahami Short Conversations dan mengetahui karakteristik 

pertanyaannya, perlu juga dipahami mengapa terdapat problematika dalam Short 

Conversations dan bagaimana cara mengatasi masalah dalam mengerjakan soal Short 

Conversations. 

 

2.1.1.1.3.3 Problematika dalam Short Conversations 

Problematika dalam Short Conversations terjadi jika terdapat pertanyaan yang 

menjadi masalah bagi peserta tes. Dalam setiap pertanyaan dalam tes TOEIC terdapat 

unsur percakapan yang diujikan kepada peserta tes dan terdapat distractor (pengecoh) 

yang berfungsi mengecoh peserta tes sehingga peserta tes akan menjawab jawaban 

yang salah. Munculnya soal yang menjadi masalah bagi peserta tes disebabkan karena 

adanya pengecoh-pengecoh  (distractors) tersebut yang ada dalam soal-soal tes. Untuk 

pembahasan mengenai unsur-unsur percakapan apa saja yang diujikan dalam tes 

TOEIC dibahas dengan judul  “Unsur Percakapan yang Diujikan dalam Tes TOEIC” 

setelah pembahasan ini. Sedangkan, untuk pembahasan mengenai distractor 



(pengecoh) yang seringkali muncul dalam tes TOEIC dibahas dengan judul 

“Menghindari Distractor (Pengecoh)” sebagai salah satu strategi khusus dalam 

penyelesaian TOEIC Short Conversation untuk penelitian ini. Kedua hal tersebut akan 

dibahas secara mendalam setelah pembahasan ini. Memahami dan memilih textual 

clues (petunjuk tekstual) dalam soal dan pilihan jawaban juga dapat digunakan peserta 

tes dan membantu peserta tes dalam memilih jawaban. Pembahasan mengenai memilih 

textual clues (petunjuk tekstual) dibahas dengan judul “Memilih Textual Clues 

(Petunjuk Tekstual)” yang juga termasuk salah satu strategi khusus dalam 

penyelesaian TOEIC Short Conversation untuk penelitian ini. Problematika dalam 

Short Conversations terjadi saat peserta tes tidak memahami dengan benar format tes, 

karakteristik soal, hal yang diujikan, dan tidak bisa melakukan hal yang terbaik saat 

tes. Seperti yang dijelaskan Trew (2008: 5) bahwa: 

“Learners who are preparing to take any of the TOEIC components (Listening 

and Reading, Speaking, or Writing) generally do best when they are familiar 

with the test format. A thorough understanding of test directions and task 

requirements allows the test taker to focus on demonstrating his or her 

language proficiency.”  

 Hal tersebut bisa diartikan bahwa peserta tes yang bersiap mengambil tes 

TOEIC jenis apapun biasanya mampu melakukan hal yang lebih baik saat tes ketika 

mereka telah mengetahui dan memahami format tes. Pemahaman yang penuh terhadap 

aturan dan kebutuhan tes membuat peserta tes mampu fokus dalam menunjukkan 

kemampuan bahasa mereka. Dari pendapat Trew tersebut dapat dikatakan bahwa 

pemahaman terhadap segala unsur dalam TOEIC, baik itu format tes maupun 

kemampuan berbahasa, dapat menghindarkan peserta tes dalam menghadapi soal-soal 

tes yang menimbulkan masalah bagi peserta tes. Memahami unsur percakapan yang 

diujikan dalam Short Conversations juga dapat membantu peserta tes dalam 

memahami soal-soal tes. 



2.1.1.1.3.4 Unsur Percakapan yang Diujikan dalam Short Conversations 

Salah satu unsur yang diujikan di dalam TOEIC adalah percakapan. Bagian 

Short Conversations dalam tes listening comprehension menguji peserta tes dalam 

memahami dan merespon percakapan pendek. Teori mengenai percakapan dan aturan-

aturannya seringkali dibahas dalam analisis wacana. Pada bab ini penulis akan 

menggunakan beberapa teori analisis wacana karena teori analisis wacana bisa 

menjelaskan fenomena bahasa menurut strukturnya dari berbagai lapisan seperti 

pragmatik dan semantik. Pada analisis wacana juga terdapat teori dan penjelasan 

mengenai bagaimana percakapan yang relevan atau tidak relevan. Dalam tes TOEIC 

yang menjadi data penelitian ini, terdapat lima unsur percakapan yang diujikan, yaitu 

ellipsis (elipsis) yang di dalam analisis wacana dibahas dalam grammatical cohesion, 

repetition (pengulangan kembali) yang di dalam analisis wacana dibahas dalam lexical 

cohesion, violating the relation (pelanggaran terhadap maksim relasi) yang di dalam 

pragmatik dibahas dalam teori maksim percakapan Grice beserta pelanggarannya, 

homonymy yang di dalam semantik dibahas dalam lexical relations, dan member-

collection yang di dalam semantik juga dibahas dalam lexical relations. Teori-teori 

yang menjelaskan tentang unsur percakapan yang diujikan dalam Short Conversations 

dibahas lebih mendalam pada butir 2.2 Discourse Analysis (Analisis Wacana), 2.3 

Pragmatics (Pragmatik), dan 2.4 Semantics (Semantik). 

 

2.1.1.1.4 Short Talks 

 Pada bagian ini terdapat 20 pertanyaan dengan 4 pilihan jawaban. Peserta tes 

akan mendengar beberapa ucapan yang diucapkan oleh seorang pembicara. Peserta tes 

akan diberikan pernyataan untuk menjawab dua hingga tiga pertanyaan tentang apa 

yang pembicara ucapkan dalam tiap pembicaraan. 



2.1.1.2 Reading Comprehension 

Bagian reading comprehension terdiri dari 100 pertanyaan yang dibagi ke 

dalam tiga bagian dan dalam format tertulis pada buku tes. Dalam penjelasan yang 

dikeluarkan oleh ETS (2008: 2) bahwa ―You will read a variety of materials and 

respond at your own pace to 100 questions based on the content of the materials 

provided to you‖. Dari penjelasan tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa dalam 

bagian reading comprehension, peserta tes akan membaca berbagai macam teks dan 

merespon 100 pertanyaan bardasarkan isi materi yang disajikan. Peserta tes TOEIC 

harus mengerjakan keseluruhan soal dalam bagian reading comprehension selama 75 

menit. Tiga bagian dalam reading comprehension, yaitu Incomplete Sentences, Error 

Recognition atau Text Completion, dan Reading Comprehension. 

 

2.1.1.2.1 Incomplete Sentences 

Pada bagian ini terdapat 40 pertanyaan dengan 4 pilihan jawaban. Peserta tes 

diminta untuk melengkapi kalimat karena disetiap kalimat tersebut terdapat kata atau 

frasa yang hilang. Empat pilihan jawaban diberikan kepada peserta tes untuk 

melengkapi kalimat pada soal. 

 

2.1.1.2.2 Error Recognition atau Text Completion 

Pada bagian ini terdapat 20 pertanyaan dengan 4 pilihan jawaban. Setiap 

kalimat pada bagian ini akan memiliki empat kata atau frasa yang digarisbawahi dan 

diberi tanda (A), (B), (C), dan (D). Peserta tes diminta untuk mengidentifikasikan satu 

kata atau frasa yang salah dari empat kata atau frasa yang digarisbawahi tersebut yang 

seharusnya diperbaiki sesuai dengan aturan gramatikal.  



2.1.1.2.3 Reading Comprehension 

Pada bagian ini terdapat 40 pertanyaan dengan 4 pilihan jawaban. Peserta tes 

akan membaca beberapa pilihan teks seperti artikel majalah dan koran, surat, dan 

iklan. Setiap teks akan disertai beberapa pertanyaan berkaitan dengan apa yang 

dijelaskan dalam teks. 

 

2.1.2 Skor Tes TOEIC 

Seperti yang terdapat di situs resmi ETS bahwa “Over 10,000 organizations in 

120 countries throughout the world trust the TOEIC test to determine who has the 

English language skills to succeed in the global workplace.” Hal tersebut diartikan 

bahwa lebih dari 10.000 organisasi di 120 negara di seluruh dunia mempercayakan 

TOEIC untuk menentukan siapa pun yang memiliki kemampuan bahasa untuk sukses 

di dunia kerja global. Oleh karena itu, skor TOEIC menjadi salah satu alat ukur dalam 

menyeleksi pegawai untuk penempatan kerja, promosi dalam pengangkatan jabatan, 

dan mengetahui perkembangan mahasiswa dan pekerja dalam mempelajari Bahasa 

Inggris. ETS dalam salah satu artikelnya di tahun 2010 menyatakan bahwa ―This year 

the TOEIC tests will be used by a record 10,000 organizations to screen candidates 

for job placement and promotion, and track the progress of students, employees and 

executives learning English.‖ 

Skor tes TOEIC Listening and Reading ditentukan dari jumlah jawaban yang 

benar yang kemudian dikonversi ke skala nilai. Pada laporan skor peserta tes akan 

tertera skala nilai Listening Comprehension dari 5 sampai 495, skala nilai Reading 

Comprehension dari 5 sampai 495, dan skala nilai total dari 10 sampai 990. Skala nilai 

total merupakan jumlah gabungan dari skala nilai Listening Comprehension dan 

Reading Comprehension. Pernyataan tersebut tertera di situs ETS, yaitu:  



 ―Scores on the TOEIC Listening and Reading test are determined by the 

number of correct answers, which is converted to a scaled score. The score 

report provides Listening, Reading and total scaled scores. The total scaled 

score is derived from adding the two scaled scores together.‖ 

Skor TOEIC digunakan untuk mengukur seberapa baik kemampuan peserta tes 

jika dihadapkan pada situasi sebenarnya ketika peserta tes dibutuhkan untuk 

mendengarkan dan membaca dalam bahasa Inggris. ETS menyatakan bahwa “The 

TOEIC test is used by a variety of organizations and educational institutions.” Hal 

tersebut berarti bahwa tes TOEIC digunakan oleh berbagai organisasi dan institusi 

pendidikan. Di situs ETS dijelaskan bahwa perusahaan dan agensi pemerintah 

menggunakan skor tes TOEIC sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk 

menentukan perekrutan, promosi, pelatihan kerja, penempatan karyawan di luar 

negeri, dan pelatihan bahasa. Skor tes menunjukkan apakah pekerja memiliki keahlian 

berbahasa Inggris yang dibutuhkan untuk menangani kewajiban dalam pekerjaan, 

berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pelatihan berbahasa Inggris, bekerja dan 

sukses berinteraksi jika ditugaskan di negara yang menggunakan bahasa Inggris 

sebagai bahasa komunikasi, dan menjadi pekerja yang ahli dalam organisasi. 

Di situs ETS juga dijelaskan bahwa di banyak universitas dan institusi 

pendidikan mewajibkan mahasiswanya melakukan tes TOEIC. Skor tes yang didapat 

akan menunjukkan level tertentu dari keahlian bahasa Inggris mahasiswa dan 

mahasiswa akan memiliki kemampuan bahasa Inggris yang cukup untuk berpartisipasi 

secara efektif di dunia kerja setelah mereka lulus. Skor tes TOEIC juga dapat menjadi 

bukti keahlian bahasa Inggris mahasiswa ketika melamar pekerjaan. Selain itu, skor 

TOEIC digunakan oleh institusi yang menjalankan program pelatihan bahasa Inggris 

untuk tes masuk dan melanjutkan ke level kelas yang tepat, menunjukkan peningkatan 

bahasa Inggris peserta, dan mengevaluasi hasil belajar yang dilakukan oleh institusi 

program pelatihan. 



Skor TOEIC berlaku atau valid selama dua tahun seperti yang tertera di situs 

ETS bahwa ―Scores are used to measure a test taker's English proficiency at the time 

that a test is administered. Because English–Language skills may improve or decline 

over time, a score report will not be re-issued if two years have passed since taking 

the test.‖ Hal tersebut bahwa skor digunakan untuk mengukur keahlian Bahasa Inggris 

peserta tes hanya saat tes dilakukan. Karena kemampuan Bahasa Inggris dapat 

meningkat atau menurun sepanjang waktu, maka laporan skor tidak akan dikeluarkan 

kembali jika telah melewati masa waktu dua tahun sejak tes diambil. 

 

2.1.3 Strategi-strategi Penyelesaian Tes TOEIC 

Setiap mengerjakan soal suatu tes, tentu saja selalu terdapat strategi-strategi 

dalam penyelesaiannya begitu pula dalam tes TOEIC. Terdapat strategi-strategi khusus 

yang dapat membantu peserta tes dalam mengerjakan setiap bagian dalam tes TOEIC. 

Namun, sebelum membahas strategi khusus, terdapat pula strategi umum dalam 

penyelesaian tes TOEIC yang dapat membantu peserta tes mempersiapkan diri 

sebelum menghadapi tes. 

 

2.1.3.1 Strategi Umum Penyelesaian Tes TOEIC 

Dalam mengerjakan tes TOEIC terdapat strategi-strategi umum yang dapat 

digunakan peserta tes. Menurut Trew (2008: 8) strategi umum dalam penyelesaian tes 

TOEIC antara lain: 

1. Plan your time carefully (Rencanakan waktu yang peserta tes miliki secara baik). 

Hal tersebut berarti peserta tes sebaiknya tidak menghabiskan banyak waktu pada 

satu soal, mengerjakan soal dengan cepat, dan jika tidak tahu jawaban pada suatu 



soal maka tinggalkanlah dahulu dan kembali lagi pada soal tersebut setelah 

mengerjakan soal yang lain. 

2. Don‘t leave any questions unanswered – make your best “guess” (Jangan 

membiarkan satu pertanyaan pun tidak dijawab – buatlah “perkiraan” paling baik). 

Hal tersebut berarti jika peserta tes tidak yakin mana jawaban yang benar, 

singkirkan pilihan jawaban yang menurut peserta tes salah, lalu pilihlah pilihan 

jawaban yang tampaknya terbaik dari sisa pilihan jawaban yang lain. Jawaban 

yang salah dalam tes TOEIC tidak akan mengurangi skor TOEIC. 

3. Don‘t spend too much time on the instructions for each part of the test (Jangan 

menghabiskan banyak waktu pada instruksi soal di tiap bagian tes). Hal tersebut 

berarti mengetahui format tes dan soal yang diujikan sebelum peserta tes memulai 

tes akan membuat peserta tes lebih berfokus pada soal tes itu sendiri daripada 

menghabiskan waktu untuk membaca dan memahami instruksi dalam mengerjakan 

soal.  

4. Use the order of the questions as a guide (Gunakan urutan soal sebagai panduan 

dalam mengerjakan soal tes). Kecuali pertanyaan yang berhubungan dengan situasi 

umum atau gagasan utama, jawaban dalam tes listening dan reading seringkali 

disajikan berurutan sesuai dengan pertanyaan. Hal tersebut berarti bahwa jawaban 

dari pertanyaan pertama akan muncul pada awal wacana dan jawaban dari 

pertanyaan kedua akan muncul setelahnya. 

5. Become aware of the features that can make incorrect answer choice attractive 

(Waspada pada bagian-bagian dalam soal atau pilihan jawaban yang membuat 

peserta tes lebih memilih pilihan jawaban salah). Hal tersebut berarti peserta tes 

harus mewaspadai kata, frasa, atau kalimat yang menjadi textual clues (petunjuk 

teksual) yang berfungsi menjadi distactor (pengecoh) terhadap peserta tes. Hal-hal 

tersbut harus diwaspadai agar peserta tes dapat menjawab dengan benar.  



Memahami strategi umum dalam penyelesaian tes TOEIC saja belum cukup. 

Peserta tes juga perlu mengetahui strategi-strategi khusus dalam penyelesaian setiap 

bagian dalam tes TOEIC agar lebih dapat mengantisipasi dalam mengerjakan soal tes. 

 

2.1.3.2 Strategi Khusus Penyelesaian Bagian-bagian Tes TOEIC 

Dari penjelasan Trew (2008), secara sederhana bisa disebutkan beberapa 

strategi khusus dalam penyelesaian soal dalam bagian-bagian tes TOEIC adalah 

sebagai berikut: 

1. Tes Listening Comprehension 

 Photograph: Predict possible statements before you listen (memprediksi 

pernyataan yang akan diucapkan sebelum peserta tes mendengarkan rekaman 

audio dengan memperhatkan gambar); 

 Question and Response: Focus on the key words and avoid common distractors 

(Fokus pada kata kunci dan menghindari distractor (pengecoh) yang seringkali 

muncul); 

 Short Conversations: Pick out key words to predict the context (memilih kata 

kunci yang tepat untuk memperkirakan dan memahami konteks yang sedang 

dibicarakan); 

 Short Talks: Pick out key words to predict the context (memilih kata kunci 

yang tepat untuk memperkirakan dan memahami konteks yang sedang 

dibicarakan). 

2. Test Reading Comprehension 

 Incomplete Sentence: The 2-pass method (Metode 2 langkah). Metode ini 

membanu peserta tes menggunakan waktu tes dengan efektif. Cara 

menggunakan metode ini adalah: Pada langkah pertama, peserta tes menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang mudah pada satu bagian dengan cepat. Pada 



langkah kedua, peserta tes kembali lagi pada bagian soal tersebut dan 

menjawab soal yang belum dijawab. Jika peserta tes tidak mendapatkan 

jawabannya dalam 20 detik, perkirakan jawaban yang kira-kira benar dan 

lanjutkan pada pertanyaan berikutnya. Jawablah soal dengan cepat dan jangan 

biarkan soal tidak terjawab; 

 Error Recognition atau Text Completion: Use clues to choose the correct 

word (Gunakan clues (petunjuk-petunjuk) untuk memilih jawaban yang 

benar); 

 Reading Comprehension: Answer easier questions first (Jawablah pertanyaan-

pertanyaan yang mudah terlebih dahulu) dan answer specific information 

questions (positive) first (jawablah terlebih dahulu pertanyaan yang 

menanyakan informasi spesifik terhadap hal yang sedang dibahas dalam teks). 

Dalam mengerjakan bagian-bagian soal dalam tes TOEIC, strategi khusus yang 

sudah dijelaskan di atas sebenarnya bisa digunakan disetiap bagian soal tes dan tidak 

selalu satu bagian soal tes hanya menggunakan strategi yang sudah disebutkan. 

Misalnya, dalam menjawab soal Short Conversations juga bisa menggunakan strategi 

bagian soal Question and Response maupun dari strategi bagian soal Short Talks dan 

begitu pula sebaliknya. Hal berikutnya yang akan dibahas adalah strategi khusus yang 

harus digunakan dalam penyelesaian tes simulasi TOEIC Short Conversations dalam 

penelitian ini. 

 

2.1.3.3 Strategi Khusus Penyelesaian Tes Simulasi TOEIC Short Conversations 

Periode November 2010 dan Maret 2011 

Dari strategi-strategi khusus bagian soal tes TOEIC yang sudah Trew (2008) 

jelaskan sebelumnya, strategi khusus yang tepat digunakan untuk penyelesaian tes 



TOEIC Short Conversations dalam penelitian ini adalah “pick out key words to predict 

the context” yaitu memilih kata kunci yang tepat atau “textual clues” yang tepat yang 

ada pada pertanyaan dan pilihan jawaban untuk memperkirakan dan memahami 

konteks yang sedang dibicarakan. Strategi lain yang diungkapkan Trew (2008) adalah 

“avoid common distractor” atau menghindari “distractor” (pengecoh) yang seringkali 

muncul pada saat tes dan mengecoh peserta tes dalam menjawab pertanyaan. 

 

2.1.3.3.1 Memilih Textual Clues (Petunjuk Tekstual) 

“Textual clues” seringkali disebut sebagai “key words” pada buku-buku 

pelatihan TOEIC. Penggunaan istilah “key words” lebih umum digunakan di buku 

pelatihan TOEIC. Namun, penulis menggunakan istilah “textual clues” dikarenakan 

istilah tersebut lebih sering digunakan dalam penelitian lingustik. 

Pada tes TOEIC, kata-kata tertentu pada audioscript maupun pilihan jawaban 

bisa menjadi petunjuk yang membantu peserta tes dalam memilih jawaban. Pengertian 

clue (petunjuk) yang terdapat dalam Webster‘s New World College Dictionary adalah 

―something that leads out of a perplexity; esp., a fact or object that help to solve a 

problem or mystery.‖ yang diartikan bahwa clue (petunjuk) adalah sesuatu yang 

membantu seseorang keluar dari suatu hal yang membingungkan. Petunjuk bisa 

berupa fakta atau objek yang membantu seseorang dalam memecahkan sebuah 

masalah atau misteri. Dalam penelitian ini, petunjuk (textual clues) tersebut berbentuk 

kata atau frasa, berada dalam audioscript atau pilihan jawaban, dan secara tidak 

langsung dipilih dan digunakan oleh peserta tes dalam memilih jawaban.  

Gotoh & Renals (2000) berpendapat bahwa “Some textual clues may be used 

for identifying sentence boundaries in transcripts (either textual data or speech 

recognizer output).” Dari penjelasan tersebut bisa dijelaskan bahwa beberapa petunjuk 



tekstual dapat digunakan untuk mengidentifikasikan batasan kalimat yang ada di 

dalam transkrip. 

 

2.1.3.3.2 Menghindari Distractor (Pengecoh) 

Penjelasan mengenai distractor di setiap buku pelatihan TOEIC akan berbeda 

baik dalam jumlah distractor yang mungkin muncul pada tes TOEIC maupun pada 

istilah yang digunakan. Di setiap pertanyaan pada tes TOEIC, peserta tes akan 

menemukan hal yang disebut dengan “distractor”. Distractor akan mengecoh atau 

membuat bingung peserta tes.  Seperti yang dijelaskan pada Oxford Preparation 

Course for the TOEIC Test (2002: 5) bahwa “In each question of the TOEIC, you will 

find what we call ―distractor‖. They are used to distract or confuse you.” Pada buku 

tersebut juga dijelaskan mengenai ―distractor‖ yang seringkali muncul di bagian 

Listening Comprehension adalah: 

1. Similar sounding words (contohnya: kata president diucapkan di rekaman audio 

dan peserta tes membaca kata precedent di buku tes). 

2. A reasonable answer but in the wrong context or situation (contohnya: pada 

gambar dibuku tes terdapat gambar sebuah piring di atas meja sedangkan peserta 

tes memilih pilihan jawaban bahwa piring tersebut sedang dicuci). 

3. Irrelevant answer choices (contohnya: peserta tes melihat gambar seseorang yang 

membeli radio sedangkan peserta tes memilih pilihan jawaban bahwa seseorang 

tersebut membeli komputer). 

4. A word in the answer choice is repeated from the question (contohnya: kata 

president ada di pertanyaan dan juga di pilihan jawaban). 

5. An illogical response (contohnya: pertanyaan menanyakan tentang “apa” 

sedangkan pilihan jawaban yang dipilih mengindikasikan “dimana”). 



Lougheed (2005: 72) juga menjelaskan bahwa ―In the excercises for Part III, 

you saw how certain answer choices try to confuse you.‖ Dari penjelasan tersebut 

Lougheed menjelaskan bahwa pada bagian III, yaitu Short Conversations, peserta tes 

akan menemukan beberapa pilihan jawaban yang akan membuat bingung peserta tes 

dalam memilih jawaban. Berikut ini adalah hal-hal yang mungkin dihadapi peserta tes 

terhadap pilihan jawaban yang mungkin dirasa benar oleh peserta tes yang dijelaskan 

oleh Lougheed (2005: 72). 

1. Words that sounds like the correct answer (Similar Sounds) 

2. Word used out of context 

3. Incorrect details provided 

4. Incorrect inferences made (Wrong Word Association) 

5. Irrelevant details provided 

Lougheed (2004), di buku yang berbeda, menjelaskan mengenai distractor 

yang muncul secara umum dalam tes TOEIC dan Lougheed menyebutnya sebagai 

“tricks”. Lougheed (2004: 4) berpendapat bahwa “TOEIC questions are carefully 

designed to test your knowledge of English.” Pendapat tersebut berarti bahwa 

pertanyaan TOEIC di buat secara teliti untuk menguji pengetahuan bahasa Inggris dari 

peserta tes.  Lougheed (2004: 4) selanjutnya menjelaskan bahwa pada pertanyaan tes 

dan pilihan jawaban kemungkinan mengunakan satu atau lebih “tricks” untuk menguji 

kemampuan bahasa peserta tes. Lougheed (2004: 4) menjelaskan hal tersebut bahwa 

“A test question and the answer options may use one or more these tricks to test your 

language competence:”  

1. Use words with similar sounds. 

2. Use homonyms. 

3. Use related words. 



4. Omit a necessary word. 

5. Include unnecessary words. 

6. Alter the correct word order. 

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa di setiap buku pelatihan 

TOEIC, penjelasan mengenai jumlah ―distractor‖ yang mungkin muncul pada tes 

selalu berbeda dan istilah atau penyebutannya juga berbeda. Distractors yang 

disebutkan Trew (2008: 13) adalah: 

1. Same Word – unrelated meaning 

Trew (2008: 13) menjelaskan bahwa “If you hear the same word in the 

question and the answer choices, be careful! It could be a distractor.” Hal tersebut 

diartikan bahwa jika peserta tes mendengar kata yang sama dalam pertanyaan dan 

pilihan jawaban. Hal tersebut bisa menjadi distractor bagi peserta tes. Contoh yang 

disebutkan Trew (2008: 13), yaitu: 

Q. Has the sale improved profits? 

A. Yes, it is for sale. 

 Pada contoh di atas terdapat kata yang sama yaitu “sale” tetapi memiliki arti 

yang berbeda. Kata “sale” pada pertanyaan berarti “act of selling something or being 

sold” atau suatu kegiatan menjual suatu barang atau sudah terjual. Sedangkan kata 

“sale” pada jawaban berarti “available to be bought” atau dijual. 

2. Related object – doesn‘t answer the question 

Trew (2008: 13) menjelaskan bahwa “The test may use words that relate to one 

of the key words in the question, but don‘t actually answer the question.” Hal tersebut 

dapat dijelaskan kembali bahwa pada tes TOEIC akan ada penggunaan kata-kata yang 

berhubungan dengan “key words” yang ada pada pertanyaan namun kata tersebut tidak 

menjawab pertanyaan dengan benar. Contoh yang disebutkan Trew (2008: 13), yaitu: 

 



  Q. Where can I buy a cheap air conditioner? 

  A. I agree that it‘s very cheap. 

Pada pertanyaan di contoh di atas terdapat kata kunci “air conditioner” yang 

berhubungan dengan kata “cheap”. Penggunaan kata “cheap” pada jawaban tidak 

menjawab pertanyaan dengan benar sehingga kata itulah yang menjadi distractor bagi 

peserta tes. 

3. Similar sound – different/unrelated word  

Trew (2008: 13) menjelaskan bahwa “Sometimes the incorrect choices use 

words that sound similar to the ones in the recording.” Hal tersebut diartikan bahwa 

terkadang  pada pilihan jawaban yang salah dan mengecoh peserta tes terdapat kata 

yang terdengar sama dengan kata lainnya yng terdapat di rekaman audio. Contoh yang 

disebutkan Trew (2008: 13), yaitu: 

Q. Have you met the new staff? 

A. No, it‘s not the same stuff. 

Pada contoh di atas terdapat kata yang terdengar sama yaitu kata “staff” pada 

pertanyaan di rekaman audio dengan kata “stuff” pada salah satu pilihan jawaban. Kata 

“stuff” pada pilihan jawaban itulah yang menjadi distractor bagi peserta tes. 

Distractor (pengecoh) yang telah dijelaskan di atas akan terdapat disetiap 

pertanyaan untuk mengecoh peserta tes. Munculnya distractor tersebut akan membuat 

soal tes menjadi problematic bagi peserta tes sehingga dapat menentukan taraf atau 

indeks kesukaran suatu pertanyaan. Sebelum membahas mengenai indeks kesukaran, 

perlu dipahami terlebih dahulu mengenai teori-teori analisis wacana untuk 

menjelaskan unsur percakapan yang diujikan dalam Short Conversations. 



2.2 Discourse Analysis (Analisis Wacana) 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa penulis menggunakan teori-

teori analisis wacana untuk menjelaskan unsur percakapan yang diujikan dalam Short 

Conversations. Penulis menggunakan teori analisis wacana karena teori analisis 

wacana bisa menjelaskan fenomena bahasa menurut strukturnya dari berbagai lapisan 

seperti pragmatik dan semantik. Pada analisis wacana juga terdapat teori dan 

penjelasan mengenai bagaimana percakapan yang relevan atau tidak relevan. 

―The Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics 

describe discourse as a general term for language that has been produced as 

the result of an act of communication (Richards et al. 1992: 111). In their 

view: Whereas grammar refers to the rules a language uses to form 

grammatical units such as clause, phrase, and sentence, discourse refers to 

larger units of language such as paragraph, conversations and interviews.‖ 

(Paltridge, 2000: 4) 

 Pendapat Richards et al. yang dikutip dari Paltridge di atas memberikan 

pengertian yang cukup jelas mengenai pengertian wacana yaitu bahwa wacana adalah 

istilah umum dalam bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi. Wacana mengacu 

pada unit yang lebih luas dalam bahasa seperti paragraf, percakapan, dan wawancara.  

Analisis wacana memiliki beberapa tujuan namun tujuan umum dalam 

menganalisa wacana adalah seperti yang diungkapkan Rees (1992: 151) bahwa 

―Discourse analysts aim to describe the structure of conversation.‖ Pendapat Rees 

tersebut bisa diartikan bahwa tujuan seseorang dalam menganalisa wacana adalah 

untuk menggambarkan struktur percakapan.  Struktur percakapan merupakan hal yang 

penting karena analisis percakapan berfokus pada struktur. Tujuan utama analisis 

wacana menurut penulis mengacu pada pendapat Paltridge (2000: 3) yaitu ―In 

particular, it can help us explain the relationship between what we say and what we 

mean, and understand in particular context.‖ Hal tersebut berarti bahwa dengan 

melakukan analisis wacana dapat membantu kita dalam menjelaskan apa yang 



dikatakan dan dimaksud, juga memahami percakapan tersebut. Percakapan dapat 

dipahami apabila telah memenuhi syarat-syarat kelaziman. Kelaziman pada 

percakapan bisa dianalisa dengan beberapa teori yaitu teori mengenai cohesion dan 

maksim percakapan. 

Pada soal dan pilihan jawaban bagian Short Conversations dalam tes listening 

comprehension yang dianalisis di Bab III terdapat penghilangan bagian kalimat yang 

sama dengan kalimat yang lain (ellipsis) sebagai pengecoh (distractor) yang disebut 

sebagai Statement within Question. Penjelasan mengenai ellipsis di dalam analisis 

wacana dibahas dalam grammatical cohesion. Terdapat pula pengecoh (distractor) 

yang disebut Repetition yang dalam kajian lingustik dapat dianalisis dengan 

menggunakan teori pengulangan kata (repetition) yang di dalam analisis wacana 

dibahas dalam lexical cohesion. 

 

2.2.1 Cohesion (Kohesi) 

Sebuah wacana dikatakan baik apabila wacana tersebut koherens. Seperti yang 

dikatakan Cutting (2002: 2) bahwa ―Discourse analysis calls the quality of being 

‗meaningful and unified‘ coherence; pragmatics calls it relevance‖ Pendapat Cutting 

tersebut maksudnya adalah analisis wacana menyebut kualitas dari bermakna dan 

berkesatuan sebagai koherens sedangkan dalam pragmatik menyebutnya sebagai 

relevan. 

 Diagram di bawah ini merupakan jenis kohesi dan bentuk-bentuknya yang 

dikutip dari Cutting (2002). 

 

 



 

 

 

 

 

 

(Cutting, 2002: 13) 

 Pendapat Richards et al (1992) yang dikutip dari Paltridge (2000: 131) 

berpendapat bahwa ―Cohesion refers to the grammatical and/or lexical relationships 

among different elements of a text.‖ Pendapat Richards et al tersebut dapat diartikan 

bahwa kohesi mengacu kepada hubungan gramatikal dan/atau leksikal antara elemen-

elemen yang berbeda dalam sebuah teks. Pendapat Richards et al tersebut memperkuat 

teori Cutting (2002) tentang pembagian kohesi pada diagram di atas. Cutting membagi 

pembahasan kohesi kedalam dua jenis yaitu kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Di 

dalam kohesi gramatikal terdapat pembahasan mengenai reference, substitution, dan 

ellipsis. Sedangkan dalam kohesi leksikal, Cutting membaginya ke dalam pembahasan 

mengenai repetition, synonyms, superordinates, dan general words.  

 

2.2.1.1 Grammatical Cohesion (Kohesi Gramatikal) 

Pembahasan tentang kohesi gramatikal lebih kepada hubungan-hubungan kata 

dalam struktur kalimat. Kohesi gramatikal menurut Cutting terbagi pada tiga bentuk, 

yaitu Reference, Substitution, dan Ellipsis. 

 

Cohesion 

Grammatical 

Reference Substitution 

(endophoric) 

Ellipsis 

Lexical 

Repetition Synonym

s 

Superordinates General words 



2.2.1.1.1 Reference (Referensi) 

Reference merupakan bentuk pertama dari kohesi gramatikal yang dijelaskan 

oleh Cutting. Cutting (2002: 9) berusaha menjelaskan pengertian mengenai reference 

dengan memberikan salah satu contoh seperti di bawah ini: 

We have been established by an Act of Parliament as an independent body to 

eliminate discrimination against disable people and to secure equal 

opportunities for them. To achieve this, we have set ourselves the goal of: ‗A 

society where all disabled people can participate fully as equal citizens‘. 

(The Disability Rights Commission leaflet 2000) 

 Dari contoh di atas, Cutting (2002: 9) memberikan penjelasan sebagai berikut 

―Here the personal pronoun ‗them‘ refers to the same referent as the noun ‗disabled 

people‘ did.‖ Dari penjelasan tersebut, persona nomina ‗them‘ pada contoh mengacu 

kepada nomina ‗disabled people‘. Jadi, kata ‗them‘ merupakan kata ganti petunjuk 

dari ‗disabled people‘. Dari contoh dan penjelasan yang dijelaskan oleh Cutting di atas 

bisa jelaskan kembali bahwa yang disebut sebagai reference (referensi) adalah kata 

yang merupakan kata ganti petunjuk yang mengacu pada suatu kata agar tidak terjadi 

pengulangan kata yang sama. 

 

2.2.1.1.2 Substitution (Substitusi) 

Cutting (2002: 9) kembali menjelaskan pengertian dari teori-teorinya dengan 

menggunakan contoh. Kali ini Cutting memberikan salah satu contoh mengenai 

bentuk kedua dari grammatical cohesion yaitu substitution seperti di bawah ini: 

Little boxes on the hillside, 

Little boxes made of ticky-tacky, 

Litle boxes, little boxes, 

Little boxes, all the same, 

There‘s a green one and a pink one 

And a blue oneand a yellow one 



And they‘re all made out of ticky-tacky 

And they all look just the same. 

(Reynolds 1963) 

 

Dari contoh di atas, Cutting (2002: 9) memberikan penjelasan yaitu bahwa 

―The lines ―There‘s a green one and a pink one / And a blue one and a yellow one‖ 

contain the substitute ―one‖.‖ Dari contoh di atas terdapat kalimat ―There‘s a green 

one and a pink one / And a blue one and a yellow one‖ yang di dalamnya terdapat 

unsur substitusi yaitu ―one‖. Substitusi digunakan untuk menghindari pengulangan 

kata. Kata-kata “a green one‖ menggantikan kata ―a geen box‖, kata ―one‖ 

merupakan substitusi dari kata ―box‖. 

 

2.2.1.1.3 Ellipsis (Elipsis) 

Cutting (2002: 12) berpendapat bahwa ―Ellipsis is a typical feature of both 

spoken and written text, although it occurs more often in conversation because 

conversation tends to be less explicit.‖ Pendapat Cutting tersebut maksudnya adalah 

bahwa ellipsis terjadi pada ucapan dan teks tulisan, walaupun ellipsis seringkali terjadi 

pada percakapan karena percakapan cenderung tidak terlalu eksplisit. Cutting berusaha 

memberikan pengertian mengenai ellipsis dengan memberikan salah satu contoh di 

bawah ini:  

―In the Graham Greene novel, The Human Factor (1978), one character ask, 

‗How are things with you, if I may ask, sir?‘ and another replies, My boy‘s 

sick. Measles. Oh nothing to worry about. No complications.‘ Here, the 

informal utterances ‗Measles. Oh nothing to worry about. No complications.‘ 

Would have read less naturally as ‗He‘s got measles. Oh there‘s nothing to 

worry about. He has no complications.‘ (Cutting, 2002: 12) 

 



Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa ellipsis adalah penghilangan 

bagian kalimat. Hal tersebut seperti yang terjadi pada contoh yaitu ketika seseorang 

yang menjawab pertanyaan lebih memilih untuk berkata “Measles. Oh nothing to 

worry about. No complications.‖ Daripada berkata ―He‘s got measles. Oh there‘s 

nothing to worry about. He has no complications.‖ Dari contoh tersebut, seseorang 

yang menjawab pertanyaan tersebut, menghilangkan bagian-bagian pada kalimat 

seperti menghilangkan kata ―He‘s got‖, ―there‘s‖, dan ―He has‖ sehingga didapatkan 

kalimat yang implisit. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa ellipsis seringkali 

terjadi pada percakapan karena percakapan tidak terlalu eksplisit. 

Terkadang penghilangan bagian kalimat tersebut terjadi pada bagian kalimat 

yang sama dengan kalimat yang lain. Hal ini juga yang dijelaskan Cutting dalam 

bentuk contoh percakapan di bawah ini: 

―He‘s afraid of you,‖ Yossarian said. ―He‘s afraid you‘re going to die of 

pneumonia.‖ 

―He‘d better be afraid,‖ Chief White Halfoat said. A deep low laugh rumbled 

through his massive chest. ―I will, too, the first chance I get. You just wait and 

see.‖ 

(Heller 1962) 

Cutting (2002: 12) menjelaskan contoh tersebut bahwa ―‗I will, too‘ is an 

example of ellipsis: Chief White Halfoat misses out a piece of text. He means ‗I will 

die of pneumonia‘ but he omits ‗die of pneumonia‘ because it is not necessary.‖ 

Penjelasan Cutting tersebut adalah bahwa kata-kata ―I will, too‖ adalah contoh dari 

ellipsis. Chief White Halfoat menghilangkan sebagian dari kata-katanya. Kata-kata ―I 

will, too‖ yang dia maksud adalah ―I will die of pneumonia‖ namun dia 

menghilangkan kata-kata ―die of pneumonia‖ karena dirasa tidak penting. Kata-kata 

―die of pneumonia‖ juga merupakan kata yang telah diucapkan oleh Yossarian 



sehingga dapat dikatakan bahwa penghilangan bagian kalimat ―die of pneumonia‖ 

terjadi karena bagian kalimat tersebut merupakan bagian kalimat yang sama dengan 

kalimat yang sebelumnya. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa ellipsis menurut Cutting terjadi dengan 

penghilangan bagian kalimat atau penghilangan bagian kalimat yang terjadi pada 

bagian kalimat yang sama dengan kalimat yang lain. 

Dari penjelasan di atas, penulis akan menjadikan teori Cutting sebagai salah 

satu teori untuk menganalisa masalah di Bab III. Pada Bab III terdapat analisis data 

mengenai penghilangan bagian kalimat yang masuk pada unsur pengecoh statement 

within question. Oleh karena itu, teori ellipsis dari Cutting tersebut yang menjadi teori 

dan digunakan untuk menganalisa soal dengan unsur percakapan ellipsis dengan unsur 

pengecoh statement within question. 

Contoh dari soal TOEIC Short Conversations yang memiliki unsur percakapan 

ellipsis dengan unsur pengecoh statement within question dan bisa dianalisa 

menggunakan teori ellipsis dari Cutting adalah sebagai berikut: 

Woman Here‘s a package for Mr. Cho. 

Man  Who is it from? His boss? 

Woman No, his secretary. It contains the documents he needs for his 

meting with the director tomorrow. 

(Lougheed, 2005: 333) 

 

Who sent the package? 

(A) Mr. Cho. 

(B) Mr. Cho‘s boss. 

(C) Mr. Cho’s secretary. 

(D) The director. 

(Lougheed, 2005: 257) 

 



Jawaban dari soal di atas adalah C. Pada soal ini terjadi unsur pengecoh 

statement within question atau maksudnya adalah pertanyaan yang terdengar seperti 

pernyataan karena penutur dalam rekaman audio tidak menggunakan kata tanya saat 

bertanya. Kata tanya yang seharusnya digunakan tersebut dihilangan pada bagian 

kalimat tanya sehingga terdengar seperti pernyataan. Jika menurut teori ellipsis dari 

Cutting, “His boss?‖ merupakan contoh ellipsis. Pria yang berbicara dalam rekaman 

audio menghilangkan beberapa bagian kata. Kalimat yang belum dihilangkan bagian 

katanya adalah seharusnya ―Is it from his boss?‖ namun dia menghilangkan kata-kata 

―Is it from‖ karena ―it‖ pada kata tersebut maksudnya adalah sama yaitu mengacu 

pada kata “package‖ yang sebelumnya sudah diucapkan wanita. Pria tersebut juga 

menghilangkan kata from karena sebelumnya pria tersebut sudah berkata “Who is it 

from?” sehingga dirasa tidak perlu mengulangi kata from tersebut. Karena 

penghilangan bagian kalimat tanya―Is it from‖ itulah yang akan mengecoh peserta tes 

dan membuat mereka tidak menyadari bahwa kata-kata “His boss?‖ sebenarnya masih 

merupakan pertanyaan yang satu kesatuan dengan pertanyaan “Who is it from?‖. Hal 

lain yang tidak disadari oleh peserta tes bahwa penekanan kata dan intonasi ketika 

seseorang bertanya dan memberi pernyataan jelas berbeda. Jadi, adanya penghilangan 

bagian kalimat tersebut dapat menjadi distractor atau pengecoh bagi peserta tes 

sehingga mereka memilih pilihan jawaban B yang merupakan jawaban yang salah. 

 

2.2.1.2 Lexical Cohesion (Kohesi Leksikal) 

Paltridge (2000: 131) berpendapat bahwa ―Lexical cohesion, that is, where 

lexical items are semantically related to items which have preceded them such as 

when words are repeated or synonyms are used (such as ‗start‘ and ‗begin‘)‖. 

Pengertian lexical cohesion menurut Paltridge adalah ketika satu bentuk leksikal saling 



berhubungan secara semantik dengan bentuk semantik lain contohnya ketika kata-kata 

mengalami pengulangan atau saat penggunaan sinonim. Seperti yang telah tergambar 

dalam diagram di atas, lexical cohesion terdiri dari Repetition, Synonym, 

Superordinates, dan General Words. 

 

2.2.1.2.1 Repetition (Pengulangan) 

―Of all the lexical cohesion devices, the most common form is repetition, which 

is simply repeated words or word-phrases, threading through the text.‖ (Cutting, 

2002: 13). Dari teori Cutting tersebut bisa dikatakan bahwa repetition merupakan 

bentuk yang sering muncul dari bagian-bagian lexical cohesion dan diartikan sebagai 

pengulangan kata atau frasa didalam sebuah teks. 

Menurut Paltridge, pengulangan kata dalam teks bisa terjadi dalam dua jenis 

perubahan, yaitu perubahan dalam bentuk tense dan perubahan dalam jumlah. 

Pendapat tersebut dijelaskan oleh Paltridge (2000: 134) bahwa ―Repetition refers to 

words that are repeated in the text, as well as words that have changed to reflect tense 

or number such as ‗feel‘ and ‗felt‘ (reflecting a change in tense), and ‗feeling‘ and 

‗feelings‘ (reflecting a change in number).‖ 

Dari teori di atas, penulis menganalisis masalah di Bab III dengan teori 

repetition dari Cutting dan pembagiannya oleh Paltridge yang dijelaskan diatas untuk 

bagian unsur percakapan repetition dengan unsur pengecoh repetition. 

Contoh dari soal TOEIC Short Conversations dengan unsur percakapan 

repetition yang memiliki unsur pengecoh repetition dan bisa dianalisa menggunakan 

teori repetition dari Cutting dan pembagiannya oleh Paltridge adalah sebagai berikut: 

 



SPEAKER A: Would you like more coffee? 

SPEAKER B: No! This coffee tastes terrible. Is the machine broken again? 

SPEAKER A: No, I think it‘s just dirty. No one ever cleans it. 

 

What is the problem? 

(A) The coffee is cold. 

(B) The machine is dirty. 

(C) The machine is broken. 

(D) There isn‘t any more coffee. 

(Lougheed, 2005: 59) 

 

 

 Jawaban dari soal di atas adalah B karena Speaker A telah jelas menyebutkan 

“I think it‘s just dirty” dan kata it pada I think it‘s just dirty mengacu pada kata 

machine. Pada soal ini terjadi unsur pengecoh repetition pada pilihan jawaban A 

dengan mengulang kata coffee pada rekaman audio dan pilihan jawaban dan D dengan 

mengulang kata more atau more coffee. Jika mendengar pengulangan kata tanpa 

perubahan bentuk tense dan tanpa perubahan dalam jumlah tersebut, peserta tes dapat 

terkecoh sehingga memilih pilihan jawaban A atau D yang keduanya merupakan 

jawaban yang salah. 

 

2.2.1.2.2 Synonym (Sinonim) 

―Instead of repeating the exact same word, a speaker or writer can use 

another word that means the same or almost the same. This is a synonym.‖ (Cutting, 

2002: 13). Teori Cutting tersebut memilki maksud bahwa selain pengulangan kata 

yang sama persis, penutur atau penulis dapat menggunakan kata yang lain yang 

memiliki makna sama atau hampir sama. Hal tersebut dinamakan sinonim. 

 

 



2.2.1.2.3 Superordinates (Superordinat) 

Cutting (2002: 14) memberikan contoh mengenai superordinat sebagai berikut 

beserta penjelasannya: 

In order to observe the lexical cohesion device of superordinates, let us go 

back to Odour of Chrysanthemums and continue with the story: 

The candle-light glittered on the luster-glasses, on the two vases that held 

some of the pink chrysanthemums, and on the dark mahogany. There was a 

cold, deathly smell of chrysanthemums in the room. Elizabeth stood looking at 

the flowers. 

(Lawrence 1981) 

 

Here again there is repetition of ‗chrysanthemums‘, but then they are referred 

to with the words ‗the flowers‘. This not a synonym of ‗chrysanthemums‘; it is 

a more general term known as a superordinate, an umbrella term that includes 

‗pansies‘, ‗tulips‘, ‗roses‘, and so on. 

 

Dari contoh Cutting di atas, terdapat kata „chrysanthemums‟ yang kemudian di 

referensikan pada kata „the flowers‟ (bunga). Kata bunga bukan merupakan sinonim 

dari „chrysanthemums‟ melainkan istilah umum yang disebut superordinat, sebuah 

istilah yang merupakan “payung” dari kata lain yang termasuk diantaranya adalah 

‗pansies‘, tulips, mawar, dan seterusnya. Saeed (1997) menyebut istilah 

superordinates sebagai hyponymy. 

 

2.2.1.2.4 General Words (Kata Umum) 

Cutting (2002: 15) berpendapat bahwa ―The last form of lexical cohesion that 

we are going to cover here is the general word. These can be general nouns, as in 

‗thing‘, ‗stuff‘, ‗place‘, ‗person‘, ‗woman‘, and ‗man‘, or general verbs, as in ‗do‘ and 

‗happen‘. In a way, the general word is a higher level superordinate: it is the umbrella 



term that can cover almost everything. Penjelasan Cutting tersebut bisa diartikan 

bahwa general words atau kata umum bisa merupakan nomina umum seperti benda, 

tempat, orang, wanita, dan pria, atau verba umum seperti apa yang sedang dilakukan 

atau sedang terjadi. General words atau kata umum  merupakan tingkat yang lebih 

tinggi dari superordinat: general words atau kata umum merupakan istilah yang 

merupakan “payung” yang bisa melingkupi hampir semua hal. 

Selain dibahas di dalam analisis wacana, percakapan beserta aturan-aturan 

penggunaanya juga dibahas di dalam pragmatik. Percakapan yang baik dalam 

pragmatik disebut sebagai percakapan yang relevan. Dalam pragmatik, percakapan 

dikatakan relevan apabila jika percakapan atau ujaran dapat memenuhi persyaratan 

berdasarkan teori maksim percakapan. Pada analisa Bab III terdapat unsur pengecoh 

Word Used Out of Context yang bisa dianalisa dengan teori maksim dan teori 

pelanggaran terhadap maksim percakapan yang pembahasannya terdapat dalam 

lingkup pragmatik. 

 

2.3 Pragmatics (Pragmatik) 

Pragmatik mulai umum dibahas dalam buku-buku lingusitik diawal tahun 1980 

dan definisi yang umum disebutkan mengenai pragmatik adalah bahwa pragmatik 

merupakan ilmu yang membahas makna dalam penggunaannya atau makna dalam 

konteksnya. Seperti yang dikatakan oleh Thomas (1995: 1) bahwa ―In early 1980s, 

when it first became common to discuss pragmatics in general textbooks on 

linguistics, the most common definitions of pragmatics were: meaning in use or 

meaning in context.‖ 



 ―The major factor in sentence interpretation involves a body knowledge that is 

often called pragmatics‖ (O‟Grady et al, 1989: 181). Pengertian pragmatik oleh 

O‟Grady et al. tersebut adalah faktor utama dalam interpretasi kalimat yang 

melibatkan pengetahuan. Hal tersebut yang sering disebut sebagai pragmatik.  

Berdasarkan pengertian pragmatik yang diungkapkan O‟Grady, et al dan Thomas 

(1995), dapat dikatakan bahwa pragmatik merupakan cabang linguistik yang 

membahas makna percakapan dalam konteks tertentu. Yule (1996: 3) juga 

mengungkapkan pengertian yang sama mengenai pragmatik bahwa ―Pragmatic is the 

study of contextual meaning.‖ Yaitu bahwa pragmatik merupakan ilmu yang 

mempelajari makna kontekstual. 

 Yule (1996: 3) memberikan penjelasan yang mendalam mengenai pragmatik 

yaitu: 

―Pragmatics is concerned with the study of meaning as communicated by a 

speaker (or writer) and interpreted by a listener (or reader). It has, 

consequently, more to do with the analysis of what people mean by their 

utterances than what the words or phrases in those utterances might mean by 

themselves. Pragmatics is the study of speaker meaning.‖ 

 

Teori Yule di atas dapat diartikan bahwa pragmatik membahas makna yang 

dikomunikasikan oleh penutur atau penulis dan di interpretasikan oleh mitra tutur atau 

pembaca. Singkatnya, pragmatik adalah bidang dalam linguistik yang membahas 

makna penutur ketika berbicara. Teori Yule diatas membuktikan bahwa pragmatik erat 

hubungannya dengan ujaran dan percakapan.  

Di dalam linguistik khususnya dalam pragmatik, terdapat aturan-aturan atau 

persyaratan dalam percakapan yang harus dilakukan agar penutur dan mitra tutur dapat 

memenuhi tujuan dari percakapan tersebut sehingga dapat saling memahami 

percakapan yang dilakukan. Percakapan yang relevan bisa dianalisa dengan teori 



maksim. Teori Maksim Percakapan Grice atau Prinsip Kerja Sama Grice (Grice‘s 

Principle of Cooperation) beserta teori pelanggarannya merupakan teori yang 

berkaitan erat dengan pembahasan soal TOEIC karena untuk menjawab pertanyaan, 

peserta tes simulasi berarti harus memberikan respon yang benar juga terhadap 

percakapan yang didengar. 

 

2.3.1 Teori Maksim Percakapan Grice 

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa percakapan yang relevan 

bisa dianalisa dengan teori maksim percakapan Grice. Rees (1992: 17) menjelaskan 

bahwa ―An utterance can fulfill the requirement imposed by the principle of 

cooperation in four respects: quantity,quality, relevance, and style.‖ Kutipan dari 

Rees tersebut dapat diartikan bahwa sebuah percakapan atau ujaran dapat memenuhi 

persyaratan berdasarkan prinsip kerja sama (Principle of Cooperation) dalam empat 

maksim: kuantitas, kualitas, relevansi, dan pelaksanaan. Prinsip kerja sama yang 

dimaksud Rees (1992) adalah Prinsip Kerja Sama Grice (Grice‘s Principle of 

Cooperation). 

Maksim yang pertama adalah Maksim Kuantitas (Maxim of Quantity). ―The 

maxim of quantity is: give as much information as is needed to achieve the goal of the 

conversation at that particular moment, and no more.‖ (Rees, 1992: 17). Dari teori 

maksim Grice yang diungkapkan Rees di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang 

penutur diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup dan seinformatif 

mungkin. Hal tersebut dilakukan agar penutur dan mitra tutur dapat mencapai tujuan 

dari percakapan penutur dan mitra tutur sehingga dapat saling memahami percakapan 

tersebut. 



Maksim yang kedua adalah Maksim Kualitas (Maxim of Quality). ―The maxim 

of quality is: say nothing that you believe not to be true or for which you have 

insufficient evidence.‖ (Rees, 1992: 17). Dari teori maksim Grice yang diungkapkan 

Rees tersebut dapat dikatakan bahwa seorang penutur diharapkan dapat 

menyampaikan sesuatu yang nyata dan sesuai fakta sebenarnya. Pada maksim kualitas, 

penutur tidak boleh mengatakan sesuatu yang menurut penutur tidak benar atau 

penutur tiak memiliki bukti yang cukup mengenai apa yang akan dikatakan. 

Maksim yang berikutnya adalah Maksim Relevansi (Maxim of 

Relevance).―The maxim of relevance is simple: ensure that your contribution is 

relevant.‖ (Rees, 1992: 17). Dari teori maksim Grice yang diungkapkan Rees tersebut 

dapat disimpulkan bahwa seorang penutur harus memberikan kontribusi yang relevan 

atau dengan kata lain memberikan tanggapan yang jelas. 

Maksim yang terakhir adalah Maksim Pelaksanaan (Maxim of Style). ―The 

maxim of style is: be clear — avoid obscure expressions and ambiguity; be brief and 

orderly.‖ (Rees, 1992: 17).  Teori maksim pelaksanaan Grice tersebut dapat 

disimpulkan bahwa seorang penutur harus berbicara secara langsung, jelas, dan tidak 

kabur. Penutur juga harus menghindari penggunaan istilah yang mungkin tidak 

diketahui secara jelas oleh mitra tutur dan penutur harus menghindari penggunaan kata 

yang ambigu.  

Dalam membahas teori maksim percakapan tidak akan jauh dari membahas 

teori pelanggarannya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa penutur dan 

mitra tutur harus melakukan percakapan yang dapat memenuhi tujuan dari percakapan 

itu sendiri sehingga dapat saling memahami percakapan yang dilakukan. Jika dalam 

percakapan, tujuan dari percakapan tersebut tidak tercapai berarti ada satu atau lebih 

pelanggaran terhadap maksim percakapan yang telah terjadi. 



2.3.2 Violating the Maxims (Pelanggaran terhadap Maksim Percakapan) 

Cutting (2002:40) berpendapat bahwa ―A speaker can be said to ‗violate‘ a 

maxim when they know that the hearer will not know the truth and will only 

understand the surface meaning of the words.‖ Pendapat Cutting tersebut dapat 

diartikan bahwa seorang penutur bisa dikatakan “melanggar” maksim jika mereka tahu 

bahwa mitra tutur tidak akan tahu kenyataannya dan hanya akan mengerti makna yang 

tertangkap dari kalimat. Cutting menjelaskan pelanggaran terhadap maksim 

percakapan yang terdiri dari pelanggaran terhadap maksim kuantitas, pelanggaran 

terhadap maksim kualitas, pelanggaran terhadap maksim relasi, dan pelanggaran 

terhadap maksim pelaksanaan. 

Pelanggaran maksim pertama yang dijelaskan Cutting adalah Pelanggaran 

terhadap Maksim Kuantitas (Violating the Quantity). Cutting (2002: 40) mengatakan 

bahwa ―If a speaker violates the maxim of quantity, they do not give the hearer 

enough information to know what is being talked about, because they do not want the 

hearer to know the full picture.‖ Pendapat Cutting tersebut bisa diartikan bahwa jika 

penutur melanggar maksim kuantitas, mereka tidak memberikan informasi yang cukup 

kepada mitra tutur mengenai apa yang sedang dibicarakan, karena penutur tidak ingin 

mitra tutur mengetahui keseluruhan percakapan. 

Pelanggaran maksim yang berikutnya adalah Pelanggaran terhadap Maksim 

Kualitas (Violating the Quality). Cutting (2002: 40) memberikan contoh mengenai 

pelanggaran terhadap maksim kualitas sebagai berikut: 

Husband How much did that new dress cost, darling? 

Wife  Less than the last one. 

 



Cutting (2002: 40) memberikan penjelasan dari contoh di atas bahwa 

―Here, the wife covers up the price of the dress by not saying how much less 

than her last dress. The wife, when asked ―How much did that new dress code, 

darling?‖ could have violated the maxim of quality by not being sincere, and 

giving him the wrong information: ―Thirty-five pounds‖. 

 

Penjelasan dari contoh yang diberikan Cutting adalah bahwa ketika sang istri 

ditanya mengenai harga gaun barunya, sang istri bisa dikatakan telah melanggar 

maksim kualitas dengan berkata tidak jujur dan memberikan informasi yang salah 

kepada suaminya misalnya mengatakan harga yang bukan harga sebenarnya dari harga 

gaun tersebut. Dari contoh Cutting tersebut bisa disimpulkan bahwa seorang penutur 

dianggap melanggar maksim kuantitas apabila penutur tersebut tidak mengatakan 

sesuai kenyataan dan memberikan informasi yang salah kepada mitra tutur. 

Pelanggaran maksim ketiga adalah Pelanggaran terhadap Maksim Relasi 

(Violating the Relation). Cutting menjelaskan pelanggaran terhadap maksim relasi 

dengan memberikan contoh yang sama dengan contoh pelanggaran terhadap maksim 

kualitas namun memberikan penjelasan yang berbeda. Cutting (2002: 40) menjelaskan 

bahwa ―In answer to ―How much did that new dress code, darling?‖ the wife could 

have answered violating the maxim of relation, in order to distract him and change the 

topic: ―I know, let‘s go out tonight. Now, where would you like to go?‖ Penjelasan 

dari contoh yang diberikan Cutting adalah ketika sang istri ditanya mengenai harga 

gaun barunya, sang istri bisa dikatakan melanggar maksim relasi dengan tujuan 

mengalihkan perhatian sang suami dan mengganti topik percakapan dengan berkata 

“Saya tahu, ayo pergi keluar malam ini. Sekarang, kau ingin pergi kemana?” Dari 

contoh dan penjelasan yang Cutting berikan tersebut, pelanggaran terhadap maksim 

relasi terjadi jika penutur tidak memberikan kontribusi yang relevan atau tidak 

memberikan tanggapan yang jelas terhadap percakapan yang sedang dilakukan. 



Pelanggaran maksim yang terakhir adalah Pelanggaran terhadap Maksim 

Pelaksanaan (Violating the Manner). Dalam memberikan penjelasan mengenai 

pelanggaran terhadap maksim pelaksanaan, Cutting memberikan contoh yang juga 

sama dengan contoh pelanggaran terhadap maksim kualitas namun memberikan 

penjelasan yang berbeda. Cutting (2002: 40) menjelaskan bahwa ―She could have 

violated the maxim of manner, and said, ―A tiny fraction of my salary, though 

probably a bigger fraction of the salary of the woman that sold it to me‖, in the hope 

that that could be taken as an answer and the matter could be dropped.‖ Penjelasan 

dari contoh yang diberikan Cutting adalah sang istri bisa dikatakan telah melanggar 

maksim pelaksanaan apabila menjawab “Sebagian kecil dari gajiku, mungkin menjadi 

sebagian besar dari gaji seorang wanita yang menjual gaun ini padaku.”, dengan 

harapan bahwa kata-kata tersebut bisa dianggap sebagai sebuah jawaban dan bisa 

mengakhiri percakapan tersebut. Maksud dari penjelasan tersebut adalah sang istri 

mungkin menggunakan kalimat tersebut sebagai jawaban untuk menghindari jawaban 

yang sebenarnya dan seharusnya sudah jelas. 

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pelanggaran terhadap maksim 

pelaksanaan terjadi jika penutur tidak berbicara secara langsung, jelas, dan kabur. 

Penutur juga dianggap melanggar maksim pelaksanaan jika penutur menggunakan 

istilah yang mungkin tidak diketahui secara jelas oleh mitra tutur dan penutur 

menggunakan kata yang ambigu.  

Dari data hasil tes yang terkumpul dan akan dibahas di Bab III, kecenderungan 

pembahasan unsur pengecoh Word Used Out of Context akan dibahas menggunakan 

teori maksim khususnya teori maksim relevansi dan pelanggaran terhadap maksim 

relasi. Pada data hasil tes, terdapat beberapa peserta tes yang memberikan respon yang 

tidak relevan terhadap pertanyaan yang hal tersebut masuk dalam unsur pengecoh 



word used out of context.  Dari teori yang sudah dijelaskan, penulis akan menganalisa 

masalah di Bab III dengan teori maksim percakapan Grice dari Rees beserta 

pelanggaran terhadap maksim relasi (violating the relation) dari teori Cutting untuk 

bagian unsur percakapan violating the relation dengan unsur pengecoh word used out 

of context. 

Contoh dari soal TOEIC Short Conversations yang memiliki unsur percakapan 

violating the relation dengan unsur pengecoh word used out of context dan bisa 

dianalisa menggunakan teori pelanggaran terhadap maksim relasi adalah sebagai 

berikut: 

SPEAKER A: What a movie. I‘ve never laughed so hard. 

SPEAKER B: It really was awfully funny. 

SPEAKER A: I just love movies like that. 

 

What is said about the movie? 

(A) It was hard to understand. 

(B) It was funny. 

(C) It was awful. 

(D) It was about love. 

(Lougheed, 2005: 54) 

 

Jawaban dari soal di atas adalah B karena Speaker B telah jelas menyebutkan 

“It really was awfully funny” dan kata It pada kalimat tersebut mengacu pada movie. 

Kata awfully funny memiliki arti “sangat lucu”. Pada soal ini terjadi unsur pengecoh 

word used out of context pada seluruh pilihan jawaban yang salah yaitu A, C, dan D 

karena adanya kata hard, awful, dan love yang maknanya diluar konteks yang 

ditanyakan.  

Jika peserta tes terkecoh sehingga memilih pilihan jawaban A, C, dan D yang 

merupakan jawaban yang salah berarti peserta tes telah memberikan respon yang tidak 



relevan terhadap pertanyaan atau tidak memberikan tanggapan yang jelas terhadap 

percakapan yang sedang dilakukan sehingga terjadi pelanggaran terhadap maksim 

relasi. 

Pada TOEIC, peserta tes tidak hanya diuji kemampuannya untuk merespon 

percakapan dengan baik dan relevan namun juga diuji dalam membedakan bentuk 

bunyi dan memahami makna dan hubungan kata dengan kata lain. Seperti yang sudah 

disebutkan di awal bab ini bahwa menurut Vallet (1967), tingkat pemahaman peserta 

tes dalam tes listening tergantung dari kemampuannya untuk membedakan bentuk 

bunyi, mengenali penekanan pada kata, dan pola intonasi agar dapat memahami 

percakapan yang peserta tes dengar. Pada beberapa soal TOEIC ditemukan bahwa 

bentuk bunyi, makna kata, dan hubungan kata dengan kata lain merupakan hal yang 

diujikan kepada peserta tes. Teori mengenai makna kata dibahas secara mendalam di 

semantik. 

 

2.4 Semantics (Semantik) 

Semantik adalah cabang linguistik yang membahas arti atau makna dari sebuah 

kata dan kalimat, seperti yang dikatakan Saeed (1997: 3) bahwa ―…; and semantics is 

the study of the meanings of words and sentences.‖  Tidak jauh berbeda dari definisi 

yang diungkapkan Griffiths (2006: 6) bahwa ―Semantics is the study of sentence 

meaning and word meaning.‖  

 Lyons (1977: 1) berpendapat bahwa ―Semantics is generally defined as the 

study of meaning;...‖. Griffiths (2006: 6) juga mengatakan bahwa ―If you are dealing 

with meaning and there is no context to consider, then you are doing semantics, …‖ 



Maka, bisa dikatakan bahwa kata atau kalimat apabila diartikan menurut semantik 

akan memiliki makna yang sebenarnya dari kata atau kalimat tersebut. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa makna dalam suatu bahasa dipelajari dalam 

semantik karena semantik merupakan ilmu yang membicarakan suatu makna dalam 

suatu bahasa. Pada soal dan pilihan jawaban bagian Short Conversations dalam tes 

listening terdapat beberapa kata yang memiliki bunyi atau pengucapan yang sama atau 

hampir sama yang dalam penjelasan dibuku-buku mengenai TOEIC disebut sebagai 

unsur pengecoh similar sounds. Pada soal dan pilihan jawaban bagian Short 

Conversations juga ditemukan mengenai asosiasi sebuah kata dengan kata yang lain 

yang dalam buku mengenai TOEIC disebut sebagai unsur pengecoh word association. 

Unsur pengecoh similar sounds dalam tes simulasi TOEIC dapat dianalisa dengan 

menggunakan teori yang dibahas dalam semantik yaitu dalam lexical relations 

khususnya dalam pembahasan mengenai homonim. Sedangkan untuk unsur pengecoh 

Word Association dapat dianalisa dengan menggunakan teori member-collection yang 

juga dibahas dalam ruang lingkup pembahasan lexical relations. 

 

2.4.1 Lexical Relations 

Lexical relations merupakan cabang ilmu dari semantik yang membahas 

mengenai hubungan makna kata atau kalimat. Beberapa ahli linguistik memberikan 

pendapat yang berbeda mengenai contoh dari lexical relations. Namun, penulis 

mengambil teori dari Saeed (1997) mengenai lexical relations. 

 

 

 



2.4.1.1 Homonymy (Homonim) 

Kata homonim berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata “Homoios” yang 

berarti identik atau sama dan kata “onoma” yang berarti nama. Homonim adalah kata 

yang memiliki bentuk ucapan atau fonetik yang sama (homofon) atau bentuk tulisan 

yang sama (homograf) tetapi memiliki arti yang berbeda. Saeed (1997: 63) yang 

berpendapat bahwa: 

―Homonyms are unrelated senses of the same phonological word. Some authors 

distinguish between homographs, senses of the same written word, and 

homophones, senses of the same spoken word. Here we will generally just use 

the term homonym. We can distingush different types depending on their 

syntactic behaviour, and spelling‖  

 

Pendapat Saeed di atas bisa diartikan bahwa homonim adalah makna yang tidak 

saling berhubungan dari kata-kata yang memiliki bentuk pengucapan yang sama. 

Beberapa penulis membedakan antara homograf, kata yang memiliki bentuk tulisan 

yang sama, dan homofon, kata dengan bentuk pengucapan yang sama. Namun, pada 

pembahasan ini hanya akan digunakan istilah homonim. Jenis homonim dapat 

dibedakan berdasarkan kategori sintaksisnya dan pengucapannya.  

Seperti yang diungkapkan Saeed di atas. Maka penulis akan menganalisis 

masalah di Bab III dengan teori homonim dari Saeed yang dijelaskan di atas untuk 

bagian unsur pengecoh similar sounds. Saeed menjelaskan bahwa jenis homonim 

dapat dibedakan dari jenis kategori sintaksisnya dan pengucapannya, yaitu: 

1. Kata yang memiliki kategori sintaksis yang sama dan dengan pengucapan yang 

sama. Contohnya: Nomina lap seperti dalam kalimat ―Rossi has 1 lap to go to win 

the race.‖ Pada kalimat tersebut, kata lap berarti―circuit of a course‖ (lapangan 

sirkuit). Kata lainnya adalah nomina lap seperti dalam kalimat ―The baby is 



sitting on her father‘s lap.‖ Pada kalimat tersebut, lap berarti ―top part of your 

leg that forms a flat surface when you sit down‖ (pangkuan). Kedua kata tersebut 

memiliki kategori sintaksis yang sama yaitu nomina dan memiliki bentuk 

pengucapan yang sama yaitu /læp/. 

2. Kata yang memiliki kategori sintaksis yang sama tapi dengan pengucapan yang 

berbeda. Contohnya: antara nomina president dan precedent. Nomina president 

seperti dalam kalimat ―The president visits the refugees at the camp.‖ Kata 

president yang berarti presiden atau “leader of a republic” memiliki bentuk 

pengucapan /‟prezidǝnt/. Kata berikutnya adalah precedent seperti dalam kalimat 

―Precedent in the history of art.‖ Kata precedent yang berarti sesuatu yang 

dibanggakan atau dijadikan teladan. Kata precedent tersebut memiliki bentuk 

pengucapan /‟presidǝnt/. 

3. Kata yang memiliki kategori sintaksis yang berbeda tapi dengan pengucapan yang 

sama. Contohnya: Verba park dalam kalimat ―We can‘t park here.‖ Kata park 

dalam kalimat tersebut, memiliki arti “memparkirkan kendaraan”. Kata berikutnya 

adalah nomina park dalam kalimat ―I‘ll take my dog to the park and play with him 

there.‖ Kata park dalam kalimat tersebut, memiliki arti “taman”. Kedua kata yang 

memiliki kategori sintaksis yang berbeda tersebut, memiliki bentuk pengucapan 

yang sama yaitu /pɑ:k/. 

4. Kata yang memiliki kategori sintaksis yang berbeda dan dengan pengucapan yang 

berbeda. Contohnya: Nomina band dalam kalimat ―I‘m forming a band‖. Kata 

band pada kalimat tersebut memiliki arti “sekelompok pemusik” dan memiliki 

bentuk pengucapan /bænd/. Kata berikutnya adalah verba bend dalam kalimat ―It 

hurts when I bend my arm.‖ Kata bend pada kalimat tersebut memiliki arti 

“menekuk atau membuat melengkung” dan memiliki bentuk pengucapan /bend/. 

 



Contoh dari soal TOEIC Short Conversations yang memiliki unsur percakapan 

homonymy dengan unsur pengecoh similar sounds dan bisa dianalisa menggunakan 

teori homonymy dari Saeed adalah sebagai berikut: 

SPEAKER A: Laura, can you help me figure out how many chairs we need for 

the seminar? 

SPEAKER B: You should direct all your questions to John. He‘s the one in 

charge of this event. 

SPEAKER A: Sorry. I just thought since you‘re the office manager, you would 

now. 

Who is responsible for organizing the event? 

(A) Laura. 

(B) The director. 

(C) John. 

(D) The office manager 

(Lougheed, 2005: 54) 

 

Jawaban dari soal di atas adalah C karena Speaker B telah jelas menyebutkan 

“He‘s the one in charge of this event.” dan kata He pada kalimat tersebut mengacu 

pada nama John. Pada soal ini terjadi unsur pengecoh similar sounds pada pilihan 

jawaban B dengan terdapatnya kata yang memiliki kategori sintaksis yang berbeda dan 

dengan pengucapan yang berbeda yaitu kata direct (verba) pada rekaman audio dan 

kata director (nomina) pada pilihan jawaban. Jika mendengar kata yang memiliki 

bentuk pengucapan hampir sama tersebut, peserta tes dapat terkecoh sehingga memilih 

pilihan jawaban B yang merupakan jawaban yang salah. 

 

2.4.1.2 Polysemy (Polisemi) 

Seringkali dibeberapa buku linguistik, polisemi dibahas dalam satu bagian 

yang sama dengan homonim dikarenakan pembahasannya hampir sama. Pengertian 



mengenai polisemi diungkapkan oleh Saeed (1997: 64) bahwa ―…polysemy is invoked 

if the senses are judged to be related.‖ Pendapat tersebut diartikan bahwa kata disebut 

sebagai polisemi jika maknanya saling berhubungan. 

O‟Grady, et al (1989: 172) memiliki pendapat yang hampir serupa dengan 

Saeed bahwa ―…When a word has two or more meanings that are at least vaguely 

related to each other, this is called polysemy.‖ Pendapat tersebut diartikan bahwa 

ketika sebuah kata memiliki dua makna atau lebih yang setidaknya saling 

berhubungan, hal tersebut disebut polisemi. Contoh polisemi yang diberikan oleh 

O‟Grady, et al (1989: 172), yaitu: 

Kata Makna 1 Makna 2 

iron a type of metal an instrument (made of iron) for pressing clothes 

diamond a precious stone a baseball field (in the shape of diamond) 

leaf a part of a tree a sheet of paper 

O‟Grady, et al (1989: 172) 

 

2.4.1.3 Synonymy (Sinonim) 

Sinonim adalah kata-kata yang memiliki pengucapan yang berbeda tetapi 

memiliki arti atau makna yang sama. Saeed (1997: 65) berpendapat bahwa ―Synonymy 

are different phonological words which have the same or very similar meaning.‖. 

Contohnya couch dan sofa. Pendapat Saeed diperkuat dengan pendapat Lyons (1995: 

60) yaitu ―Expressions with the same meaning are synonymous‖ atau diartikan bahwa 

ekspresi dengan makna yang sama merupakan sinonimus. Palmer (1976: 88) juga 

berpendapat yang sama bahwa ―SYNONYMY  is used to mean ‗sameness of 

meaning‘.‖ Atau sinonim digunakan untuk memaknai kesamaan makna. 



2.4.1.4 Antonymy/Opposites (Antonim) 

Antonim merupakan kata-kata yang memiliki arti atau makna yang 

berlawanan. Saeed (1997: 66) berpendapat bahwa ―In traditional terminology, 

antonyms are words which are opposite in meaning.‖. Pendapat Saeed tersebut 

maksudnya adalah dalam istilah tradisional, antonym merupakan kata yang 

berlawanan dalam makna. Tidak jauh berbeda dengan definisi yang diungkapkan 

Palmer (1976: 88) bahwa ―The term ANTONYMY is used for ‗oppositeness of 

meaning‘.‖. Pendapat tersebut diartikan bahwa istilah antonim digunakan untuk 

makna yang berlawanan. Contoh dari antonim antara lain dead >< alive dan pass 

><fail. O‟Grady et al (1989: 172) juga memperkuat pendapat Saeed dan Palmer 

dengan berpendapat bahwa ―…Words or phrases that have opposite meanings are 

called antonyms.‖ atau diartikan bahwa kata atau frasa yang memiliki makna yang 

berlawanan disebut antonym.   

 

2.4.1.5 Hyponymy (Hiponim) 

Saeed (1997: 68) berpendapat bahwa ―Hyponymy is a relation of inclusion. A 

hyponym includes the meaning of a more general word,..‖. Pendapat tersebut diartikan 

bahwa hiponim merupakan relasi dari satu kesatuan. Sebuah hiponim meliputi makna 

dari banyak kata umum. Istilah yang lebih umum dari hiponim adalah superordinat 

atau hipernim. Contoh dari hiponim adalah seperti yang tergambar di bawah ini. 

 

 

 

Dog Cat Sheep Hamster Horse 

Animal 



Dari contoh di atas dapat dijelaskan kembali bahwa dog (anjing), cat (kucing), 

sheep (domba), hamster, dan horse (kuda) merupakan hiponim dari animal (binatang). 

Jadi, hiponim merupakan kata atau frasa yang maknanya tercakup dalam kata atau 

frasa lain yang lebih umum. 

 

2.4.1.6 Meronymy (Meronim) 

Saeed (1997: 70) berpendapat bahwa ―Meronymy is a term to describe a part-

whole relationship between lexical items.‖. Pendapat tersebut diartikan bahwa 

meronim adalah istilah untuk menggambarkan bagian dari keseluruhan hubungan 

antar kata. Contoh meronim adalah seperti yang tergambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 Dari contoh di atas dapat dijelaskan bahwa piston dan valve merupakan 

meronim dari engine (mesin). Jadi, meronim adalah kata yang merupakan bagian 

penyusun dari suatu kata yang saling memiliki hubungan. 

 

2.4.1.7 Member-Collection 

―This is a relationship between the word for a unit and the usual word for a 

collection of the units.‖ (Saeed, 1997: 70). Pendapat Saeed tersebut bisa diartikan 

bahwa Member-Collection merupakan hubungan antara kata sebagai sebuah unit dan 

Hood Engine Seat Brake 

Car 

Piston Valve etc. 



kata biasa sebagai sebuah kumpulan dari unit-unit yang lebih luas. Contoh yang 

diungkapkan Saeed antara lain: 

tree  forest 

book  library 

bird  flock 

Dari contoh-contoh di atas bisa dijelaskan kembali dengan mengambil salah 

satu contoh di atas misalnya kata tree dan forest. Jika orang-orang mendengar kata 

tree (pohon) maka biasanya akan mengasosiasikan pada forest (hutan) hal tersebut 

sesuai dengan yang telah dijelaskan Saeed bahwa contoh tersebut termasuk contoh 

member-collection karena kata-kata tersebut saling memiliki hubungan  

Dari teori di atas, penulis akan menganalisis masalah di Bab III dengan teori 

member-collection dari Saeed yang telah dijelaskan di atas untuk bagian unsur 

percakapan member-collection dengan unsur pengecoh wrong word association. 

Contoh dari soal TOEIC Short Conversations yang memiliki unsur percakapan 

member-collection dengan unsur pengecoh wrong word association dan bisa dianalisa 

menggunakan teori member-collection dari Saeed adalah sebagai berikut: 

SPEAKER A: I‘ve made your hotel reservations and reconfirmed your flights. 

SPEAKER B: What about transfers from the airport to the hotel? 

SPEAKER A: I can get you a car and driver, or you could take a taxi.  

What is the first speaker‘s occupation? 

(A) A chauffer. 

(B) A hotel clerk. 

(C) A flight attendant. 

(D) A travel agent. 

(Lougheed, 2005: 54) 



Jawaban dari soal di atas adalah D. Pada soal ini terjadi unsur pengecoh wrong 

word association pada seluruh pilihan jawaban yang salah yaitu A, B, dan C. Peserta 

tes dapat terkecoh pada pilihan jawaban A jika peserta tes salah mengasosiasikan kata 

car dan driver pada kalimat I can get you a car and driver dalam rekaman audio 

dengan pilihan jawaban A yaitu A chauffer atau yang berarti supir atau pengendara 

mobil. Hal tersebut bisa digambarkan sesuai dengan contoh yang diberikan Saeed, 

yaitu seperti di bawah ini. 

car  driver  chauffer 

Selanjutnya, peserta tes juga dapat terkecoh pada pilihan jawaban B jika 

peserta tes salah mengasosiasikan kata hotel reservations pada kalimat I‘ve made your 

hotel reservations dengan pilihan jawaban B yaitu A hotel clerk atau yang berarti 

petugas hotel. Hal tersebut bisa digambarkan sesuai dengan contoh yang diberikan 

Saeed, yaitu seperti di bawah ini. 

hotel reservations   hotel clerk 

Pengecoh terakhir pada soal ini adalah pilihan jawaban C jika peserta tes salah 

mengasosiasikan kata flights pada kalimat I‘ve made your hotel reservations and 

reconfirmed your flights dengan pilihan jawaban C yaitu flight attendant atau yang 

berarti penumpang pesawat. Hal tersebut bisa digambarkan sesuai dengan contoh yang 

diberikan Saeed, yaitu seperti di bawah ini. 

flights   flight attendant  

 

 

 

 



2.4.1.8 Portion-Mass 

 ―This is a relation between a mass noun and the usual unit of measurement or 

division.‖ (Saeed, 1997: 71). Pendapat Saeed tersebut bisa diartikan bahwa Portion-

Mass merupakan hubungan antara nomina yang tidak bisa dihitung dengan kata yang 

dapat mengukur banyaknya nomina yang tidak bisa dihitung. Salah satu contoh yang 

diberikan Saeed adalah sebuah nomina yang bisa dihitung yaitu “drop” ditambahkan 

pada nomina yang tidak bisa dihitung yaitu “liquid” menghasilkan frasa nomina yang 

bisa dihitung jumlah nominanya menjadi ―drop of liquid‖. 

Memahami unsur percakapan yang diujikan dalam soal Short Conversations 

dapat membantu peserta tes agar terhindar dari unsur pengecoh (distractor) yang telah 

dijelaskan sebelumnya. Munculnya distractor tersebut akan membuat soal tes menjadi 

problematic bagi peserta tes sehingga dapat menentukan taraf atau indeks kesukaran 

suatu pertanyaan. Setiap pertanyaan dapat diklasifikasikan dengan rumus indeks 

kesukaran.  

 

2.5 Difficulty Index (Indeks Kesukaran) 

 Pertanyaan yang menjadi masalah bagi peserta tes bergantung pada taraf atau 

indeks kesukaran suatu pertanyaan. Arikunto (1997: 212) berpendapat bahwa: 

“Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. 

Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha 

memecahkannya. Sebaliknya soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa 

menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena 

di luar jangkauannya.” 

 

Dari pendapat di atas, tingkat kesukaran suatu soal dapat menentukan hasil 

terhadap tes. Arikunto (1997: 212) menyatakan bahwa “Bilangan yang menunjukkan 



sukar dan mudahnya sesuatu soal disebut indeks kesukaran (difficulty index).” Rumus 

untuk menghitung difficulty index adalah: 

       P = 
 

  
 

 

 

(Arikunto, 1997: 212) 

di mana: 

P  = proporsi / indeks kesukaran (difficulty index) 

B  = banyaknya peserta tes yang menjawab soal itu dengan benar 

Js = jumlah seluruh peserta tes 

Sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan Arikunto (1997: 214) dan sesuai 

dengan ketentuan yang telah sering digunakan oleh para peneliti lain, hasil dari rumus 

di atas diklasifikasikan sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Klasifikasi Indeks Kesukaran 

Indeks Kesukaran Klasifikasi 

0,00 – 0,30 (0% – 30%) sukar (difficult) 

0,31 – 0,70 (31% – 70%) sedang (medium) 

0,71 – 1,00 (71% – 100%) mudah (easy) 

 

Dari klasifikasi di atas bisa dijelaskan kembali bahwa besarnya indeks 

kesukaran adalah antara 0,00 sampai dengan 1,00. Indeks kesukaran ini menunjukkan 

taraf kesukaran soal. Soal dengan indeks kesukaran 0,00 menunjukkan bahwa soal itu 

terlalu sukar, sebaliknya indeks 1,00 menunjukkan bahwa soalnya terlalu mudah. 

Penjelasan tersebut diilustrasikan oleh Arikunto (1997: 212) seperti di bawah ini: 



 

          sukar             mudah 

 

2.6 Perception (Persepsi) 

Pengertian perception (persepsi) yang terdapat dalam Webster‘s New World 

College Dictionary adalah ―the act of perceiving or the ability to perceive, mental 

grasp of objects, qualities, etc by means of the senses, awareness, comprehension‖ 

yang diartikan bahwa persepsi adalah hasil dari memperkirakan atau kemampuan 

untuk memperkirakan, pemahaman mental terhadap suatu benda, kualitas, dan lain-

lain dengan perasaan, kesadaran, pemahaman”. Pengertian yang lain yang tercantum 

dalam Webster‘s New World College Dictionary, yaitu bahwa persepsi adalah ―the 

understanding, knowledge, etc. gotten by perceiving or a specific idea, concept, 

impression, etc so formed perceptional.‖ Pengertian persepsi tersebut diartikan bahwa 

persepsi adalah pemahaman, pengetahuan, dan lain-lain yang didapat dari 

memperkirakan atau dari ide spesifik, konsep, kesan, dan lain-lain sehingga 

membentuk persepsi. 

 Untuk membahas mengenai persepsi, penulis perlu mengambil beberapa teori 

psikologis yang relevan dengan data penelitian walaupun penelitian ini bukan 

sepenuhnya penelitian mengenai psikologis. Hal tersebut dikarenakan persepsi 

merupakan proses psikologis. Wade and Swanston (1991: 1) bependapat bahwa 

“Perception is indeed a fundamental psychological process, and a very remarkable 

one.” Hal tersebut berarti bahwa persepsi memang merupakan proses psikologis dan 

salah satu proses yang sangat hebat. 

0,00 1,00 



Richard Langton Gregory (1923 – 2010) adalah salah satu ahli psikologis yang 

membahas tentang persepsi. Teori-teori persepsi dari Richard Langton Gregory 

mengacu pada teori Hermann von Helmholtz (1821 – 1894) yang merupakan ahli 

psikologis terdahulu. Pada salah satu penelitiannya yang berjudul ―Knowledge in 

Perception and Illusion‖, Gregory (1997) menjelaskan mengenai pengertian persepsi, 

yaitu: 

―Following Hermann von Helmholtz, who described visual perceptions as 

unconscious inferences from sensory data and knowledge derived from the 

past, perceptions are regarded as similar to predictive hypotheses of science, 

but are psychologically projected into external space and accepted as our most 

immediate reality.‖ 

Dari pendapat di atas, bisa dijelaskan kembali bahwa dengan mengikuti teori 

Helmholtz, yang menggambarkan persepsi visual sebagai kesimpulan dari data dan 

pengetahuan yang dibuat secara tidak langsung oleh seseorang, Gregory beranggapan 

bahwa persepsi dianggap mirip dengan hipotesis prediksi terhadap suatu pengetahuan, 

tetapi digambarkan secara psikologis dan diterima sebagai kenyataan. Dari pengertian 

persepsi yang tercantum dalam kamus linguistik dan teori-teori psikologis mengenai 

persepsi menurut Richard Langton Gregory dan Hermann von Helmholtz, penulis 

mendapatkan gambaran bahwa persepsi adalah suatu pemahaman yang merupakan 

hasil dari proses memperkirakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu benda 

atau kualitas.  

 

 

 

 

 


