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BAB II
KAJIAN LITERATUR
2.1

Sistem serupa yang pernah ada
Aplikasi pembelajara
n bahasa Inggris berbasis Android pernah dikembangkan dan beberapa

aplikasi serupa tersebut ada yang mempunyai fokus pada pembelajaran
tentangtatabahasa dengan judul Toefl Grammar dan aplikasi yang berfokus narasi
dengan judul Toefl Reading.Sedangkan TOEFL merupakan tolak ukur
kemampuan seseorang dalam berbahasa Inggris. TOEFL digunakan untuk
melanjutkan studi ke perguruan tinggi di luar negeri maupun sebagai salah satu
syarat kelengkapan melamar kerja. Penggunaan TOEFL pada lembaga pendidikan
atau instansi ini untuk mengetahui kemampuan bahasa Inggris mahasiswa atau
karyawannya, sehingga minat untuk mengikuti kursus persiapan tes TOEFL
semakin meningkat. Namun seiring dengan perkembangan zaman yang
mengakibatkan padatnya akitifitas masyarakat, mereka tidak mempunyai banyak
waktu luang untuk mengikuti kursus persiapan tes TOEFL (Sukmawati &
Sudrajat, 2013).
2.1.1 Toefl grammar
Toefl Grammar adalah sebuah aplikasi tes bahasa inggris yang hanya
mempunyai soal-soal pengetahuan tentang tata bahasa. Untuk menggunakan
aplikasi ini kita tidak perlu mendaftar atau membuat akun. Pada aplikasi tes
bahasa inggris berbasis Android ini mempunyai 3 level pengerjaan yaitu easy,
medium dan hard. Didalam setiap paket soalnya, hanya mempunyai 10 soal
dipaket pertama dan 30 soal dipaket selanjutnya dan kita harus menyelesaikan 10
soal tersebut dalam waktu 2 menit.Tampilan aplikasi bisa dilihat pada Gambar
2.1.
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Gambar 2. 1Tampilan halaman depan aplikasi Toefl Grammar.

Aplikasi ini mempunyai alur program yang dimana pada saat kita
menggunakan program tersebut, kita akan ditunjukkan langsung seluruh pilihan
soal yang tersedia dan itupun termasuk bagian tingkat kesulitan soal yang akan
kita pilih dan juga pada tampilan depan yang berisikan semua paket soal tanpa
adanya sebuah menu tentang aplikasi tersebut.
Proses pengerjaan setiap paket soal yang berisikan 10 soal diberikan
waktu selama 2 menit. Setiap soal dengan jenis pilihan ganda dengan tanda
checklist (√). Setelah mengerjakan soal kita tidak akan mendapatkan hasil nilai
dari soal yang kita kerjakan akan tetapi mendapatkan hasil berupa jumlah salah
atau benar kita menjawab dan mendapatkan jawaban yang benar dari setiap soal
yang kita kerjakan akan tetapi untuk melihat jawaban kita salah maupun benar
kita akan sedikit kerepotan karena pertanyaan yang salah dan benar hanya
dibedakan denganbenar dan pilihan dari jawaban berupa tanda checklist (√).
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Gambar 2. 2Tampilan
2
halaman soal pada aplikasiToefl Grammar.

2.1.2

TOEFL reading
Toefl reading adalah sebuah aplikasi
apli
yang membantu kita memahami

tentang tingkatan membaca teks berbahasa
berbah
Inggris di level Universitas
niversitas den
dengan
memberikan soal-soal
soal yang mempunyai konsep membaca
mbaca teks bahasa Inggris dan
bertujuan agar kita dapat memahami cara tentang membaca untuk mengumpulkan
informasi,basic compreh
rehension dan membaca untuk belajar.
Dalam aplikasi ini terdapat 3 dasar kategori yaitu exposition, argumentation
dan historical biographichalandevent
biographichal
narative.Exposition

berasal dari kata

bahasa Inggris exposition yang berarti “membuka” atau “memulai”. karangan
eksposisi merupakan karangan yang bertujuan utama untuk memberi tahu,
mengupas, menguraikan atau menerangkan sesuatu. Dalam karangan eksposisi
masalah yang dikomunikasikan
nikasikan terutama adalah informasi. Hal atau sesuatu yang
dikomunikasikan terutama itu mungkin berupa: a) data faktual, misalnya tentang
suatu kondisi yang benar-benar
benar benar terjadi atau bersifat historis, tentang bagaimana
sesuatu (misalnya suatu mesin) bekerja,
bekerja, dan tentang bagaimana suatu operasi
diperkenalkan. b) suatu analisis atau penafsiran yang objektif terhadap
seperangkat fakta. c) mungkin sekali berupa fakta tentang seorang yang berpegang
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teguh pada suatu pendirian yang khusus, asalkan tujuan utamanya adalah untuk
memberikan informasi(I.RAHMOLA, 2013).
Paragraf argumentasi adalah paragraf yang membuktikan kebenaran atau
ketidakbenaran dari sebuah pernyataan (statement). Tulisan argumen mungkin
jenis tulisan yang paling sulit dilakukan karena ia melibatkan semua jenis tulisan
lainnya. Hal ini timbul karena argumen mengandalkan berbagai jenis appeal
(seruan), yakni banding atau pertimbangan didalam tulisannya.Argumen adalah
alasan untuk meyakinkan seseorang. Alasan tersebut bisa berupa tulisan, angkaangka, tabel, grafik, dan contoh-contoh. Dapat dikatakan tujuan penulisan
argumentasi adalah penulisan dengan tujuan meyakinkan pembaca bahwa apa
yang disampaikan penulis benar sehingga penulis berharap pembaca mau
mengikuti pendapat penulis. Dasar paragraf argumentasi adalah berfikir kritis dan
logis.Oleh karena itu, paragraf argumentasi harus berdasarkan fakta-fakta yang
dapat dipertanggungjawabkan(Putri, 2016).Pengertian dan Ciri-ciri Paragraf
Karangan Narasi beserta Contohnya. Paragraf narasi atau paragraf naratif adalah
suatu bentuk wacana yang berusaha menggambarkan dengan sejelas-jelasnya
kepada para pembaca suatu peristiwa dalam urutan dan kurun waktu
tertentu(Keraf, 2004).
Pada tampilan depan pada aplikasi ini kita langsung dapat melihat 5 menu
paket soal dan menu about yang berisikan informasi tentang aplikasi tesToefl(Test
Of English as a Foreign Language),reading berbasis android, pada tampilan depan
hanya menggunakan 2 warna yaitu abu-abu dan putih sehingga terlihat minimalis
warna.
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Gambar 2. 3Tampilan halaman depan aplikasi Toefl Reading.

Paket soal yang dimiliki oleh aplikasi ini,
ini berisi
si 12 soal sampai 15 soal di
setiap paketnya. Pengerjaan
engerjaan soal di aplikasi ini mempunyai 3 sub menu di bagian
bawah tampilan yaitu check,answer dan next yang dapat digunakan walaupun kita
belum menyelesaikan menjawab soal yang tersedia. Tombol
ombol check yang tersedia
pada aplikasi ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah soal yang telah kita
jawab bernilai benar atau salah dengan memberikan warna merah pada jawaban
kita yang bernilai salah dan memberikan warna hijau apabila jawaban yang kita
pilih bernilai benar.
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Gambar 2. 4Tampilan menu check dan answer.

Menu tombol answer
ans
yang terdapat ditampilan pengerjaan
gerjaan soal
soal, berguna
untuk menunjukkan semua jawaban yang bernilai benar. Tombol next berguna
untuk melanjutkan ke bagian soal terakhir yang mempunyai tombol finish untuk
melihat nilai yang kita dapat dari pengerjaan,
pengerjaan akan tetapi tombol finish
nish tidak dapat
digunakan apabila kita belum menggunakan tombol check terlebih dahulu.

Gambar 2. 5Tampilan menu finish.

Dalam mengerjarkan tes reading pada aplikasi ini semua informasi yang
diperlukan untuk menjawab soal terdapat pada narasi yang tersedia sebelum soal.
Soal reading sendiri
ndiri akan lebih mudah untuk dikerjakan
dikerjakan apabila teks reading
bahasa Inggris telah dibaca dari awal sampai selesai sebelum menjawab soal
soal-soal
yang disediakan.
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2.2

Landasan Teori
Penilaian untuk tes bahasa Inggris berbasis Android berbeda-beda disetiap

aplikasi sesuai dengan jumlah soal yang disediakan, akan tetapi pada umumnya
pada setiap soal diberikan nilai satu jika jawaban bernilai benar.
Sedangkan penilaian aplikasi CEPT berdasarkan penilaian dari tes CEPT
di CILACS UII yang dibuat terpisah antara listening, error recognation and
written expression, dan reading yang terdiri dari 20 soal bagian 1 listening, 20
soal bagian 2 listening, 20 soal error recognationand written expression dan 60
soal reading. Penilaian terpisah tersebut akan diberikan kepada peserta nantinya,
sehingga peserta dapat mengetahui dibagian mana mereka mendapatkan nilai
terendah dan nilai maksimal yang bisa didapatkan adalah 785.
2.3

English Assement Test pada CEPT
Tes CEPT mempunyai beberapa

penilaian yaitu listening,error

recognation and written expressions and reading.
Listening merupakan tahapan tes yang pertama kali dilakukan, pada bagian
ini mempunyai dua tahapan pada tahapan listening bagian pertama kita akan
mendengar sebuah percakapan dan selanjutnya kita akan mengisi jawaban apa
yang tepat untuk dialog tersebut dan pada bagian kedua kita akan menemui
sebuah cerita dengan isi tidak lengkap untuk membantu kita mengikuti alur
listening untuk menjwab soal pada listening bagian kedua. Pada bagian listening,
peserta diharapkan mampu memahami inti dari percakapan, sehingga dapat
memprediksi kalimat yang seharusnya diisi pada lembar jawaban.
Error recognition and written expressions pada bagian error recognition,
kita akan diuji seberapa jauh pengetahuan tentang penggunan grammar yang tepat,
pada tes ini kita akan mencarikesalahan yang ada pada kalimat, sedangkan written
expressions didesain khusus untuk mengukur kemampuan kita dalam mengenali
bahasa yang digunakan untuk standar bahasa Inggris baik kalimat sederhana
maupun kalimat yang panjang.
Reading atau dengan kata lain adalah pemahaman teksmerupakan bagian
pada tes CEPT yang akan mengukur kemampuaan kita dalam memahami
teksberbahasa inggris, kemampuan preview dan melakukan scanning, serta dapat
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memahami kata yang kurang familiar, pada tes CEPT terdapat 2 narasi yang perlu
kita pahami sebelum menjawab soal-soal yang disediakan.Setelah para peserta
menyelesaikan tesCEPT, maka dalam jangka waktu 2 hari sampai satu minggu
dari sejak tes dilakukan peserta akan mendapatkan hasil nilai dari tes CEPT
dengan rentang nilai 126 sampai dengan 795.
2.4

Tes bahasa Inggris CEPT berbasis Android
Smartphone adalah sebuah sarana yang sangat menunjang kita dalam

melakukan pekerjaan yang bersifat mobile, dimana sekarang sudah sangat banyak
digunakan dan dimiliki oleh orang berbagai kalangan. Perkembangan teknologi
informasi membuat segala sesuatu dapat dilakukan dengan cepat dan mudah.
Android adalah salah satusistem operasi yang paling banyak digunakan
oleh orang di dunia, data ini berdasarkan merdeka.com yang menunjukkan bahwa
pada tahun 2015 sebanyak 52.6% penduduk dunia menggunakan smartphone
berbasis Android.(Rani, 2015)
Didalam bidang pendidikan,bahasa Inggris telah menjadi syarat yang
umum untuk kita kuasaisecara baik dan benar. Bahasa Inggris juga merupakan
salah satu bahasa resmi internasional yang telah diresmikan oleh PBB dan tentu
saja bahasa Inggris adalah salah satu bahasa yang digunakan di negara-negara
maju dan sangat wajib dipelajari.
Dengan perkembangan teknologi Android tentu sangat mungkin membuat
sebuah media pembelajaran berbasis android yang dapat digunakan offline
maupun online.
Tes CEPT adalah salah satu syarat wajib yang harus dilalui, agar dapat
melakukan pendaftaran pendadaran. Pada tes CEPT yang dilakukan di Cilacs,
pemberian kisi-kisi sebelum ujian hanya diberikan dalam bentuk soal yang akan
dihadapi akan tetapi belum memberikan kisi-kisi yang memberikan contoh soal
yang akan dihadapi. Permintaan contoh soal untuk kisi-kisi sendiri sudah banyak
diminta oleh peserta kepada tim Cilacs UII akan tetapi karena proses.
Berdasarkan data yang dikumpulkan maka, penulis mencoba membangun
sebuah aplikasi tes untuk persiapan tes CEPT berbasis android yang berisikan
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materi dan contoh-contoh soal yang akan diharapkan aplikasi ini dapat membantu
para peserta tesCEPT untuk melakukan simulasi sebelum ujian berlangsung.

