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Abstract - TOEFL is one of the international test used for testing the English ability. This test is aimed to
students who want continue their study abroad. These students are from non-English-speaker country. In this test
there are some parts of skills, one of them is Structure and Written Expression (SWE). SWE has 25 skills that is
standardized by ETS. The aim of this research is to find out which skill in SWE that is the most error skill while
respondents are doing the test. The number of respondents are 51 sixth-semester students from English
Department Bina Sarana Informatika.The results show that the most mistake done by the respondents are in
Countable-Uncountable Nouns and Object of Preposition. There are 41 respondents had the wrong answers
while doing these two subjects.

1. PENDAHULUAN
Kemampuan bahasa Inggris sebagai bahasa
internasional merupakan salah satu syarat utama bagi
masyarakat pendidikan yang ingin melanjutkan studi
di luar negeri. Kemampuan tersebut diukur dan
terstandar secara internasional. Beberapa tes standar
internasional untuk mengukur kemampuan bahasa
Inggris diklasifikasikan berdasar tujuan negara luar
dan tujuan melanjutkan studi atau bekerja di luar
negeri. Tes standar tersebut antara lain TOEFL,
TOEIC, GMAT, GRE, dan IELTS. Masing-masing tes
standar tersebut digunakan untuk negara dan tujuan
yang berbeda-beda. TOEFL digunakan untuk orangorang non-Amerika yang ingin melanjutkan studi
pasca sarjana di USA. TOEIC lebih berfokus pada tes
untuk komunikasi dan pencarian kerja di luar negeri.
GMAT lebih berfokus pada tes manajemen bisnis.
GRE digunakan untuk melanjutkan studi sarjana di
luar negeri. IELTS digunakan untuk melanjutkan studi
di Inggris dan persemakmuran.
Pada umumnya tes-tes tersebut mengujikan
materi-materi basic skills, seperti Grammar dan
Writing, Reading, Speaking, dan Listening. Metode
penilaiannya pun bervariasi. Pada beberapa tes ada
yang menggunakan isian, multiple choice, essay
maupun oral, tergantung pada jenis materi yang
diujikan.
TOEFL di Indonesia sudah digunakan
sebagai prasyarat untuk melanjutkan studi di pasca
sarjana baik dalam maupun ke luar negeri dan juga
untuk keperluan mencari pekerjaan. Oleh karena itu
materi TOEFL dimasukkan dalam kurikulum sebagai
mata kuliah yang diajarkan di kampus atau institusi.
Hal ini dimaksudkan supaya para lulusan institusi
tersebut dapat meraih skor TOEFL sesuai yang
disyaratkan untuk memenuhi persyaratan dan bisa
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juga sebagai nilai tambah hasil kemampuan bahasa
Inggris individu tersebut.
Sebagai penyelenggara perkuliahan jurusan
Bahasa Inggris, Akademi Bahasa Asing BSI Jakarta
pun memberikan mata kuliah TOEFL Preparation dan
di akhir perkuliahan mahasiswa diwajibkan mengikuti
TOEFL Prediction Test untuk mengetahui skor
mereka. Mata kuliah TOEFL Preparation dilaksanakan
secara bertahap dengan total 6 sks yang terbagi atas
TOEFL Preparation 1, 2, dan 3 dengan masing-masing
2 sks (berdasarkan kurikulum 2007, dimana kurikulum
yang digunakan responden)
Berdasarkan hal tersebut, maka penulis ingin
melihat lebih dalam kesalahan yang sering dilakukan
mahasiswa dalam menjawab tes tersebut. Tes TOEFL
yang terbagi atas 3 sesi, yaitu Structure and Written
Expression (SWE), Listening Comprehension dan
Reading
Comprehension.
Penulis
membatasi
penelitian pada hasil tes Structure and Written
Expression. Tes dilaksanakan di dua lab bahasa, yaitu
lab bahasa di Ciputat dan Warung Jati, dengan jumlah
responden sebanyak 51 mahasiswa.
Oleh karena itu penulis ingin mengetahui
bagian skill mana dari SWE yang paling banyak
dibuat kesalahannya oleh responden. Pembagian skill
dalam SWE telah terbagi atas 25 skills.

2. TINJAUAN PUSTAKA
Istilah kesalahan berbahasa memiliki
pengertian yang beragam. membahas tentang
kesalahan berbahasa. Tarigan (1997) menggunakan 3
(tiga) istilah untuk membatasi kesalahan berbahasa:
(1) Lapses, (2) Error, dan (3) Mistake. Referensi lain
menyebutkan kesalahan berbahasa itu dengan “goof”,
“goofing”, dan “gooficon”. Sedangkan Huda (1981)
mengistilahkan kesalahan berbahasa itu dengan
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“kekhilafan (error)”. Adapun Tarigan (1997)[6]
menyebutnya dengan istilah “kesalahan berbahasa.
Untuk lebih mengerucut permasalahan yang
berhubungan langsung dengan penelitian ini, maka
penulis hanya akan mereferensikan “error”.
Error adalah kesalahan berbahasa akibat
penutur melanggar kaidah atau aturan tata bahasa
(breaches of code). Kesalahan ini terjadi akibat
penutur sudah memiliki aturan (kaidah) tata bahasa
yang berbeda dari tata bahasa yang lain, sehingga itu
berdampak
pada
kekurangsempurnaan
atau
ketidakmampuan penutur. Hal tersebut berimplikasi
terhadap penggunaan bahasa, terjadi kesalahan
berbahasa akibat penutur menggunakan kaidah bahasa
yang salah.
Burt, Dulay, maupun Krashen (1982)[2]
membedakan
wilayah
(taksonomi)
kesalahan
berbahasa menjadi kesalahan atau kekhilafan:
1. taksonomi kategori linguistik;
2. taksonomi kategori strategi performasi;
3. taksonomi kategori komparatif;
4. taksonomi kategori efek komunikasi.
Taksonomi kategori linguistik membedakan
kesalahan berdasarkan komponen bahasa dan
konsisten bahasa. Berdasarkan komponen bahasa,
wilayah kesalahan dibedakan menjadi:
1. kesalahan tataran fonologi;
2. kesalahan tataran morfologi dan sintaksis;
3. kesalahan tataran semantik dan kata;
4. kesalahan tataran wacana.
Berdasarkan konstituen bahasa, kesalahan
terjadi pada tataran penggunaan unsur-unsur bahasa
ketika dihubungkan dengan unsur bahasa lain dalam
satu bahasa. Misalnya frase dan klausa dalam tataran
sintaksis atau morfem-morfem gramatikal dalam
tataran morfologi.
Penelitian dengan menggunakan analisis
kesalahan sudah pernah dilakukan oleh Shen dan Chiu
(2011)[5]. Dalam penelitian tersebut menagmbil objek
dalam tes Writing. Penelitian lain yang masih juga
menggunakan analisis kesalahan dengan objek tes
Writing juga dilakukan oleh Sulastri (2000) [4].
Motallebzadeh (2012)[3] meneliti hasil tes
TOEFL/PBT
dalam
hubungannya
intelegensi
emosional (EQ) responden di Iran. Dalam penelitian
tersebut menyimpulkan adanya hubungan signifikan
antara EQ dengan hasil TOEFL/PBT. Penelitian ini
mengimplikasikan bahwa untuk memperoleh hasil
TOEFL yang tinggi tidak hanya dlihat dari
kemampuan hard skill-nya, namun kemampuan emosi
juga dibutuhkan untuk meningkatkan hasil tes.

TOEFL adalah singkatan dari Test of English
as a Foreign Language (Test Bahasa Inggris sebagai
bahasa asing), yang diorganisir oleh sebuah lembaga
di Amerika Serikat yang bernama ETS (Educational
Testing Service). Pada awalnya, TOEFL diperlukan
bagi para pelajar di negara-negara yang bahasa
utamanya bukan bahasa Inggris, tetapi ingin
melanjutkan studi ke negara-negara yang bahasa
resminya adalah bahasa Inggris, seperti Amerika
Serikat, Kanada, dan negara-negara Eropa Barat. Ini
diperlukan untuk memastikan bahwa siswa-siswa dari
negara berbahasa non-bahasa Inggris tersebut dapat
mengikuti perkuliahan di negara berbahasa Inggris
dengan baik. Antara lain untuk:
 Memastikan bahwa mahasiswa tersebut memahami
uraian yang diberikan dosen dalam bahasa Inggris
(listening skill).
 Mahasiswa memahami buku-buku textbook yang
diwajibkan (reading skill).
 Mahasiswa mampu membuat tulisan ilmiah
dengan tatabahasa yang benar (writing & grammar
skill).
TOEFL sendiri sudah beberapa kali mengalami
penyempurnaan oleh lembaga penyelenggaranya,
ETS[1]. Bentuk-bentuk TOEFL Test yang pernah
diperkenalkan ke publik yaitu:
1. TOEFL Paper Based Test
Terdiri atas 3 bagian : Listening, Structure, and
Reading
Maksimum Score : 677
2. TOEFL Computer Based Test
Terdiri dari 4 bagian : Listening, Structure,
Reading, Writing
Maksimum Score : 300
3. TOEFL Internet Based Test
Terdiri dari 4 bagian : Listening, Reading, Writing,
Speaking.
Maximum score : 120.
Meskipun resminya, sejak TOEFL Internet Based Test
diperkenalkan di seluruh dunia, maka jenis
sebelumnya tidak berlaku lagi, tetapi kenyataannya
sampai saat ini, TOEFL Paper Based Test masih
digunakan secara luas di berbagai lembaga pendidikan
tinggi maupun untuk rekrutmen karyawan atau syarat
penerimaan mahasiswa pascasarjana di Indonesia, atau
di negara-negara yang bukan berbahasa Inggris.
Di bawah ini adalah daftar skill yang dipelajari oleh
mahasiswa ABA BSI Jakarta pada mata kuliah
TOEFL Preparation, terutama materi SWE.
Pembagian skill ini sudah terstandarisasi oleh lembaga
ETS.
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Classification

Skill

Subject-Verb-Object
Present-Past Participle
Coordinate-Adv Clause
Noun Clause
Adjective Clause

Structure
1

Subject-Verb

2

Object of Preposition

3

Present Participle

4

Past Participle

5

Coordinate Connector

6

Adverb Clause Connector

7

Noun Clause Connector

8

Noun Clause Connector/Subjects

9

Adjective Clause Connector

10

Adjective Clause Connector/Subjects
Written Expression

Agreement

Parallel Structure
Verb-Forms

Nouns
Pronouns and Possesives

Adjective and Adverb

11

Agreement after Prepositional Phrase

12

Agreement after Expression of Quantity

13

Agreement after Certain Words

14

Parallel Structure with Coordinate connector

15

Parallel Structure with Paired Conjunction

16

Problems with Past Participle

17

Problems with Present Participle and Past Participle

18

Problems with Modals

19

Problems with singular and Plural Nouns

20

Problems with Countable and Uncountable Nouns

21

Subject and Object Pronouns

22

Possessives

23

Pronoun Reference

24

Adjectives and Adverbs

25

Adjectives after Linking Verbs

Tabel di atas adalah daftar klasifikasi skill untuk tes
TOEFL Prediction pada SWE. Terdapat 25 skills yang
tersebar untuk menjawab pertanyaan sebanyak 40
nomor selama 25 menit.

3. METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini menggunakan analisis
kesalahan (error analysis), yaitu analisis yang lebih
berfokus pada analisis kesalahan yang dilakukan
mahasiswa dalam melakukan tes. Skill mana saja yang
menjadi kesalahan terbanyak yang dilakukan
mahasiswa akan dianalisis lebih lanjut.
Selain itu, metode yang digunakan peneliti
adalah
deskriptif
kuantitif,
yang
berarti
menggambarkan data dan analisis berdasarkan
hitungan tertentu. Data yang akan diteliti adalah
jumlah kesalahan tiap nomor dan tiap skill.
Penulis membatasi penelitian untuk melihat
kesalahan tes TOEFL Prediction pada SWE. Sejumlah
51 responden yang mengikuti tes TOEFL Prediction
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yang diselenggarakan oleh ABA BSI Jakarta berasal
dari mahasiswa yang mengikuti tes tersebut di
laboratorium bahasa Ciputat dan Warung Jati.
Sejumlah 40 soal dikerjakan dalam waktu 25 menit
dengan sebaran soal yang merata untuk masingmasing skill.
Hasil tes mahasiswa kemudian diolah dan
ditabulasi sehingga terlihat total kesalahan yang sering
dilakukan mahasiswa pada nomor dan skill tertentu.
Tabulasi tersebut diurutkan berdasar nomor
responden, nomor skill, dan nomor kesalahan.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebaran 25 skill dalam tes SWE tersebar
merata dan acak dalam 40 nomor. Penyebaran tersebut
tidak dilakukan sesuai urutan skill dan urutan nomor,
namun ada beberapa skill yang muncul lebih dari 1
kali dalam nomor yang berbeda dan acak.
Dalam waktu 25 menit, responden diminta
menjawab 40 nomor. Apabila direrata, responden
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harus mampu menjawab 0,625 menit tiap soalnya.
Dari total 51 responden yang ikut dalam TOEFL
Prediction Test, jumlah kesalahan jawaban terbanyak
yang dilakukan mahasiswa, yaitu 31 nomor sedangkan
jumlah kesalahan jawaban paling sedikit sebanyak 4
nomor. Apabila dirata-rata, kesalahan jawaban
sebanyak 18 nomor. Jadi bisa disimpulkan
kemampuan responden dalam menjawab soal-soal
SWE cukup baik.
Berdasarkan data tabulasi yang sudah
dirancang dan disusun sedemikian rupa, responden
paling sering melakukan kesalahan atau menjawab
soal yang berhubungan dengan skill 20, yaitu materi
tentang countable dan uncountable nouns. Dari 51
responden, sebanyak 41 responden menjawab salah
untuk materi tersebut. Materi soalnya sbb:
The earth’s lithosphere is broken into less
than a dozen large and many smaller plants.
Jenis soal di atas merupakan salah satu dari
jenis soal yang terdapat di SWE. Untuk menjawab
soal tersebut, responden diminta untuk mencari katakata bergaris bawah yang salah. Kesalahan yang dicari
bisa bermacam-macam, ada yang diharuskan untuk
menghilangkan kata tersebut, mengganti dengan kata
lain yang lebih sesuai, atau mengubah posisi kata
tersebut dalam kalimat. Kesalahan yang harus dicari
pada soal tersebut adalah mengubah penanda
uncountable “less” menjadi countable “fewer”.
Meskipun keduanya mempunyai arti yang sama,
namun penempatan atau dalam konteks soal tersebut
dibutuhkan penanda countable.
Soal lain yang menjadi kesalahan terbanyak
yang dilakukan oleh mahasiswa adalah soal dengan
skill 2, yaitu materi tentang object of preposition.
Kesalahan responden yang menjawab soal tersebut
sejumlah 41 dari 51 responden. Materi soalnya sbb:
…..of silver led to the elimination of silver in
United States coinage in the 1960s.
Jenis soal di atas adalah pilihan ganda dan
ada 4 pilihan jawaban, namun peneliti sengaja tidak
mencantumkan pilihan jawaban tersebut. Hubungan
materi soal di atas dengan object of preposition adalah
bagian isian membutuhkan kelengkapan subjek
sebagai pelengkap kalimat tersebut. Subjek dapat
berupa kata tunggal maupun berupa frase. Kata “of
silver” merupakan bagian dari subjek sehingga untuk
dapat melengkapi kalimat tersebut dibutuhkan
penggalan subjek lain.

5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat
disimpulkan bahwa materi skill dalam Structure and
Written Expression (SWE) pada tes TOEFL adalah

pada bagian penggunaan countable dan uncountable
Nouns, serta yang kedua ada pada bagian Object of
Preposition. Kedua skill tersebut sebenarnya bukan
merupakan bagian yang tersulit dalam mempelajari
Grammar bahasa Inggris, namun responden justru
melakukan jumlah kesalahan terabnyak pada kedua
materi di atas.
Kedua materi/skill yang mengalami banyak
kesalahan dalam menjawab sebenarnya sudah
disampaikan secara terpisah dalam mata kuliah
Grammar dengan total 10 sks, yang tentu saja
responden menerima mata kuliah tersebut sebelum
mereka melakukan tes TOEFL Prediction. Selain
diberikan secara terpisah, materi tersebut juga sudah
diberikan pada mata kuliah TOEFL Prediction dengan
total 6 sks.
Beberapa kemungkinan yang mungkin
menjadi penyebab kesalahan tersebut antara lain
responden lebih fokus mempelajari materi-materi yang
sulit, dan kemudian justru mengabaikan materi yang
dianggapnya mudah. Kemungkinan kedua adalah
posisi nomor kesalahan tersebut terletak di urutan
bawah/terakhir, sehingga dimungkinkan mahasiswa
sudah mulai lepas konsentrasi pada soal-soal terakhir
yang dibacanya.

SARAN
TOEFL mempunyai bagian lain yang juga
bisa dijadikan objek penelitian. Pada penelitian secara
ringkas sudah menghasilkan analisis kesalahan yang
dibuat responden dalam mengerjakan di bagian SWE.
Bagian lain yang juga dapat dianalisis baik dengan
analisis kesalahan maupun analisis lain adalah
Reading
Comprehension
dan
Listening
Comprehension. Kedua topik tersebut juga masingmasing mempunyai skill yang berbeda-beda.
Pengajaran
grammar
dapat
lebih
diintensifkan lagi terutama pada kedua topik di atas
yang menjadi materi yang paling dibuat kesalahan
oleh mahasiswa. Penambahan latihan pada mata
kuliah TOEFL juga bisa dijadikan alternatif
pemecahan masalah sehingga mahasiswa bisa lebih
peka dalam mengaplikasikan materi yang diberikan
dengan soal-soal yang akan dijawab.
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