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PENDAHULUAN

Pertanyaan paling krusial dalam tindakan mengetes kemampuan berbahasa senantiasa berkisar
pada seberapa yakin kita bisa mengklaim bahwa skor yang kita peroleh dari seorang pebelajar
mencerminkan kecakapan berbahasanya. Pertanyaan ini sederhana, namun untuk menjawabnya
diperlukan penguasaan konsep-konsep yang matang tentang tes, dan lebih penting lagi adalah
penyikapan yang tepat terhadap tes dan segala kompleksitasnya. Buku yang ditulis oleh dua
pakar tes bahasa ini menyingkap sedikit lebih lebar cakrawala kajian kritis di balik konsep-
konsep tradisional tes

ISI BUKU
Buku  yang cukup tebal (404 halaman) ini memilah gagasan besar tentang tes bahasa ke dalam 3
bagian, yakni Section A, B dan C.  Bagian pertama memperkenalkan konsep-konsep kunci
dalam tes bahasa, berlanjut ke artikel-artikel ilmiah dari para pakar yang menancapkan tonggak-
tonggak  bangunan teoretis bidang tes bahasa, dan berujung pada bagian terakhir yang berisi
kegiatan-kegiatan berorientasi praktis evaluatif yang mengajak pembaca bersifat kritis terhadap
beberapa masalah  tes bahasa. Susunannya yang demikian membuatnya cocok untuk pembaca
yang tidak sekedar hanya ingin menelaah muatan teoretis namun juga  ingin mendalami teknik-
teknik pengembangan tes bahasa dengan segala kompleksitasnya.

Para penulis mengawali uraiannya dengan konsep kunci yang senantiasa menjadi elemen
utama dalam setiap upaya pengukuran, yakni kesahihan (validitas).  Setelah sejenak
memamparkan konsep-konsep validitas yang sudah umum dikenal, mereka mengupas konsep
yang dianjurkan oleh Samuel Messick. Tidak seperti pandangan tradisional yang cenderung
fragmentaris, Messick berpendapat bahwa konsep validitas adalah konsep terpadu yang
menyatukan kerangka teori dengan data empiris untuk menelurkan satu perampatan yang dapat
dipertanggungjawabkan tentang skor yang diperoleh pada suatu tes bahasa. Messick bahkan
menganggap penting untuk mempertimbangkan konsekuensi apa yang dihadapi oleh masyarakat
luas sehubungan dengan penafsiran seperangkat skor dari suatu tes bahasa.  Pesan penting dari
bagian ini adalah bahwa sebagaimana upaya memastikan kesahihan penafsiran suatu tes adalah
proses yang berkelanjutan, demikian pula konsep tentang validitas itu berkembang dari waktu
ke waktu. Semakin ke depan, pengembangan konsepnya pun semakin meluas pada dampak
penafsiran terhadap masyarakat yang menggunakan suatu sistem tes bahasa.

Bagian berikutnya dengan jeli mengupas perbedaan antara tes skala besar dengan tindak
instruksional  di  kelas.  Tes  skala  besar  seperti  TOEIC  atau   TOEFL  umumnya  berorientasi
norma, sementara tindak instruksional di kelas kebanyakan berorientasi pada penguasaan
tujuan-tujuan belajar. Lebih jauh lagi, jika tes skala besar sangat mengutamakan obyektivitas,
independensi antar butir, kemandirian peserta, diskriminasi kemampuan oleh butir-butir tes, dan
masa keajegan kemampuan (setidaknya 2 tahun), maka praksis pembelajaran di kelas lebih
mengutamakan pengenalan mendalam sang guru terhadap muridnya, keterkaitan antar kegiatan-
kegiatan belajar, kolaborasi antar pemelajar, perlakuan yang jauh dari diksriminatif untuk semua
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pemelajar dengan masing-masing tingkat kecakapannya, dan upaya untuk secepatnya
meningkatkan kecakapan pemelajar. Pada satu titik, perbedaan ini harus disadari dan disikapi
dengan bijaksana oleh para pendidik sehingga tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi
cita-cita pembelajaran.

Pembahasan pada unit berikutnya memantapkan model-model kecakapan komunikatif
atau kompetensi komunikatif, yang berturut-turut dipaparkan  secara kronologis. Uraian berawal
dari model terdahulu, yakni  oleh Canale dan Swain pada era 1980an, Bachman dan Palmer di
tahun 1990, dan Celce Murcia dkk di pertengahan dekade 90 an. Yang menarik dari kesemua
model ini adalah bahwa aspek-aspek yang mempengaruhi performance  atau penggunaan
bahasa senantiasa diperhitungkan. Pada gilirannya, model-model ini menjadi penting sebagai
landasan utama dalam membuat penafsiran yang benar tentang hasil suatu tes bahasa.
Kekurangan dari Unit ini adalah terputusnya alur pikir dari Unit 1. Seharusnya, dari segi
keterkaitan pesan, Unit 3 ini sebaiknya melanjutkan Unit 1 tentang penyikapan yang tepat
terhadap konsep validitas, kemudian beranjak pada tataran yang lebih praktis tentang
pembelajaran sebagaimana diungkap di Unit 2.

Unit 4, 5 dan 6 mengupas secara terperinci bagaimana menulis soal dan menentukan
tugas dalam tes bahasa sampai pada pembuatan prototipe tes. Unit ini diawali dengan konsep
kunci tentang spesifikasi tes, yang ternyata lebih dari sekedar daftar tentang jumlah soal, bentuk
soal, alokasi waktu dan kunci jawaban. Sebuah spesifikasi tes yang baik memungkinkan orang
lain membuat tes dengan isi yang berbeda namun dengan tingkat kesulitan dan tujuan yang
sama. Pada Unit 5 kedua penulis dengan lugas membongkar anggapan yang sudah relatif
berakar tentang konsep authenticity dan format pilihan ganda. Dengan berpijak pada konsep
Evidence-Centred Design (ECD), mereka berpendapat bahwa yang terpenting adalah bagaimana
penalaran yang meyakinkan digunakan untuk mendukung penafsiran suatu hasil tes. Ini hal baru
yang patut disimak oleh pemerhati dan pakar tes bahasa, yang selama ini mungkin sudah merasa
nyaman dengan konsep authenticity dan tes langsung atau tes tak langsung.

Unit A7  mengupas berbagai pendekatan dalam penskoran tes, termasuk pendekatan
klasik dan pendekatan Teori Respons Butir yang lebih berdaya dalam mengatasi kelemahan
pendekatan tradisional. Hal baru yang pantas disimak disini adalah bagaimana menentukan skor
ambang (cut score) dengan metode berpusat pada tes dan metode berpusat pada pemelajar. Ini
masih ditambah dengan kajian kritis terhadap skala yang dipopulerkan oleh The Common
European Framework of Reference. Namun sayang, konsep-konsep yang relatif berat ini
dipadatkan hanya dalam 15 halaman, sehingga pembaca yang belum menguasai benar konsep-
konsep analisis butir tes secara tradisional akan sedikit kewalahan untuk memahami unit ini
dengan tuntas. Pengupasan yang lebih terperinci seperti oleh  McNamara (1996)  mungkin akan
membantu pemahaman tentnag Teori Respons Butir, sementara analisis tradisional terhadap
butir tes bisa dimantapkan dengan membaca karya Brown (1996).

Dua unit berikutnya membahas aspek administratif dan etika yang terasa agak menjauh
dari fokus ketika pembaca sampai pada Unit 10, yaitu tentang argumen untuk mendukung
kesahihan interpretasi hasil tes.  Sekali lagi, rasanya akan lebih baik Unit 10 disajikan segera
setelah uraian padat tentang berbagai pendekatan dalam penskoran tes. Unit 10 sendiri secara
panjang lebar menguraikan bagaimana membangun argumen untuk memastikan kesahihan
interpretasi hasil tes, bahkan juga ketika menentukan spesifikasi tes. Berpijak pada konsep
Toulmin tentang argumen, bagian ini benar-benar mengandalkan logika berpikir yang jauh
melebihi sekedar menyimak paparan angka-angka statistik. Sekali lagi inti pesan tentang
ketidaklanggengan validitas penafsiran diulang disini: bahwa penafsiran suatu hasil tes sejatinya
hanya sahih untuk konteks tertentu dan dalam kurun waktu tertentu selama ada bukti dan
bangunan teori yang relevan dan mendukungnya.

Section B menyajikan artikel-artikel yang menandai lahirnya tonggak-tonggak penting
dalam perkembangan ilmu tes bahasa. Dua artikel pertama menelaah konsep validitas dan



Linguistik Indonesia, Tahun ke-28, No. 1, Februari 2010

99

penerapan konsep validitas dalam pembelajaran kelas, disusul beberapa artikel penting lainnya
mulai dari konsep kompetensi komunikatif, spesifikasi tes, sampai argumen sebagai kekuatan
validitas. Artikel utama disajikan dalam beberapa penggalan, dan diselingi dengan pertanyaan
reflektif dan tugas praktis yang mengajak pembaca menerapkan konsep-konsep tersebut
sekaligus mengkritisinya.  Salah satu bagian mengupas makalah Alderson dan Wall pada tahun
1993 yang dengan sangat kritis meninjau konsep washback (pengaruh tes terhadap praksis
pembelajaran oleh guru) dan berujung pada argumen bahwa konsep tersebut adalah semata
masalah penyikapan publik, bukan ciri inheren suatu tes sebagaimana sering disuarakan.
Dengan tatanan yang selaras dengan Section A, bagian ini dimaksudkan membantu pembaca
menjembatani pengetahuan mereka tentang latar belakang teori dan penerapannya secara nyata.

Section C berorientasi sangat praktis dengan menyuguhkan kasus-kasus seputar tes
bahasa kemudian mengajak pembaca menggumuli pertanyaan-pertanyaan yang bermuara pada
tindak penelitian atau kajian analitis dan argumentatif tentang masalah-masalah krusial dalam
kasus tersebut. Sebagian besar kasus dan pengantar ke soal mengacu pada beberapa bagian yang
memuat teori-teori penting di kedua Section sebelumnya, sehingga terasa sekali saling
keterkaitan antar Section di buku ini.

KOMENTAR
Secara keseluruhan, buku ini tidak menjanjikan teknik statistik canggih untuk membangun atau
menganalisis tes bahasa, namun lebih banyak menawarkan gugusan  teori fundamental dan
penyikapan yang tepat terhadap hasil tes bahasa. Dengan konfigurasi materi yang sedemikian
padat dengan kajian teori, buku ini pantas disimak oleh pakar-pakar tes bahasa yang ingin
melihat lebih jauh daripada sekedar taburan angka-angka hasil analisis statistik, jauh ke arah
implikasi sosial suatu tes, bahkan sedikit menukik pada perenungan filosofis di balik tindakan
tes kecakapan berbahasa.
Sifat isinya yang sedemikian sarat dengan paparan teori fundamental dan tinjauan kritis
terhadap konsep-konsep umum pengetesan membuat buku ini cocok untuk para pemikir,
penyusun kebijakan tentang tes, atau peneliti yang khusus bertekun dalam dunia pengetesan
bahasa. Oleh karena itu, tepatlah sub judul yang dipakai oleh kedua penulis, yakni “an advanced
resource book”. Seorang praktisi tes bahasa yang sudah sedikit banyak menguasai prinsip-
prinsip dasar tes bahasa akan memperoleh sudut pandang  baru yang jauh lebih dalam dan  lebih
kritis ketika membaca buku ini.
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