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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Bahasa Inggris di UIN Imam Bonjol Padang merupakan bahasa asing yang
yang diajarkan untuk mendukung ketercapaian kompetensi lulusan. Bahasa Inggris
adalah bahasa komunikasi akademik yang utama. Selain itu bahasa Inggris juga
sebagai bahasa asing yang berfungsi sebagai alat penghubung antar bangsa, alat
pembantu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk
pembangunan bangsa. Di Indonesia Bahasa Inggris diajarkan dan dikembangkan
di sekolah-sekolah dari level dasar sampai perguruan tinggi untuk memenuhi
kebutuhan sesuai dengan kompetensinya masing-masing.
Pengajaran bahasa asing, khususnya Bahasa Inggris, berbeda dengan
pengajaran mata kuliah yang lain karena pengajaran bahasa tersebut
mengutamakan beberapa keterampilan
berbahasa, yaitu keterampilan
menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca dan keterampilan
menulis. Tujuan utama dari pengajaran tersebut untuk menumbuhkan dan
mengembangkan keterampilan berbahasa mahasiswa. Karena itu mengajarkan
bahasa Inggris juga diperlukan upaya yang sangat besar dari seorang tenaga
pengajar dan institusi untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan
seperti media pengajaran yang memadai, pendekatan, metode dan strategi
pendidikan yang berhubungan dengan pengajaran bahasa.
Perkembangan dunia modern seperti yang terjadi sekarang ini selalu
menantang manusia untuk senantiasa berfikir dan berkarya untuk menciptakan
inovasi-inovasi baru diberbagai bidang kehidupan. Di dunia pendidikan fenomena
ini ditandai dengan munculnya berbagai strategi dan pendekatan baru, seperti
Quantum Learning (QL), Contextual Teaching and Learning (CTL), CompetenceBased Learning (CBL) dan sebagainya. Jika dahulu sentral pendidikan klasikal
adalah kegiatan siswa di dalam kelas, baik dengan pendekatan tutorial atau Cara
Belajar Siswa Aktif (CBSA), sekarang telah banyak dikembangkan kegiatan
pendidikan dengan memanfaatkan berbagai media di luar kelas, seperti
laboratorium, perpustakaan, dan Self-access Centre (SAC). Bahkan saat ini di
negara-negara maju telah banyak dikembangkan pendidikan berbasis internet,
misalnya di Prancis dengan terwujudnya proyek "Learning without Frontiers" dari
UNESCO, dan di Australia dengan proyek "Flexible Learning" (Murtadho, 2004).
Demikian juga di UIN Imam Bonjol sebagai lembaga pendidikan tinggi
yang lulusannya memiliki kompetensi bahasa Inggris, bahasa Inggris menjadi
salah satu perangkat yang harus dikuasai oleh para alumninya. Karena itu UIN
Imam Bonjol harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang mendukung
ketercapaian tersebut, seperti perpustakaan yang memadai, laboratorium
bahasa dan lainnya.
Secara umum dalam pendidikan Bahasa Inggris terdapat 4 keterampilan
berbahasa, yaitu keterampilan mendengarkan (listening competence),
keterampilan berbicara (speaking competence), keterampilan membaca (reading
competence), dan keterampilan menulis (writing competence). Dari keempat
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keterampilan berbahasa tersebut, pada P3KBA bahasa Inggris di UIN Imam Bonjol
tidak diajarkan secara parsial untuk setiap keterampilan, tetapi menggunakan
integrited method (all in one system) yang akan disesuaikan dengan kebutuhan
pendidikan sesuai dengan level peserta. Untuk tujuan inilah UIN Imam Bonjol
dengan dimotori oleh Unit Pengembangan Bahasa (UPB) sebagai lembaga
penanggung jawab bahasa di UIN merancang P3KBA bahasa Inggris bagi
mahasiswa untuk mewujudkan quality assurance (penjaminan mutu) lulusan yang
memiliki kompetensi kebahasaan yang memadai sehingga lebih berkualitas dan
kompetitif.

B. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999 tentang
Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 1999 tentang
Penetapan perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 15 Tahun 2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Departemen Agama.
7. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional
tentang Higher Education Long Term Strategy (HELTS) Tahun 2003-2010.
8. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 386/KMK.05/2015 tanggal 6 Maret 2015
yang menetapkan IAIN Imam Bonjol Padang sebagai Badan Layanan Umum
(BLU).
9. Peraturan

Menteri Agama Nomor 19

Tahun 2017 tentang Organisasi dan

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
10. Surat Keputusan Rektor UIN Imam Bonjol Padang No. 2145.a tahun

2017 Rencana Induk Pengembangan UIN Imam Bonjol Padang.
11. Surat Keputusan Rektor UIN Imam Bonjol Padang No. 2194.a tahun

2017 Rencana Strategis (Renstra) UIN Imam Bonjol Padang.
12. Surat Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang No. In.08/PP.00.9/232/2005
tentang Pembentukan Unit Pembinaan Bahasa IAIN Imam Bonjol Padang
13. Surat Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Nomor In.05/PP/00.9/636/2013
tanggal 20 Mei 2013 bahwa seluruh mahasiswa D III, S.1, S.2 dan S.3 mulai
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angkatan 2013 wajib memiliki sertifikat TOEFL dan TOAFL dengan skor minimal
400 untuk D III dan S.1, 425 untuk S.2 dan 450 untuk S.3
14. Surat Keputusan Rektor IAIN Imam Bonjol Padang No. In.08/PP.00.9/1299/2014
tentang Buku Pedoman Akademik IAIN Imam Bonjol Padang tahun 2014 yang
menyatakan bahwa

Pusat

Pengembangan

Bahasa

mempunyai tugas

merencanakan dan melaksanakan pendidikan, pengembangan, pelatihan bahasa
bagi sivitas akademika IAIN Imam Bonjol Padang.
15. Surat
Keputusan
Rektor
IAIN
Imam
Bonjol
Nomor
B.1321/In.02/B.IV/KP.07.6/XII/2016, tentang Buku Pedoman dan Renstra UIN
Imam Bonjol Padang.

C. Definisi
1. Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Berbahasa Asing (P3KBA)
bahasa Inggris adalah model intensifikasi kegiatan belajar mengajar bahasa
Inggris
dengan cara tatap muka yang terjadwal antara pengajar dan
mahasiswa di dalam atau di luar ruangan, yang menekankan pada aspek
psikomotorik (ketrampilan), kognitif (pengetahuan) dan afektif (sikap).
2. Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Berbahasa Asing (P3KBA)
bahasa Inggris yang diatur dalam buku pedoman ini adalah model pendidikan
bahasa Inggris di UIN Imam Bonjol Padang yang dapat dilakukan untuk
kompetensi tertentu di laboratorium bahasa yang dibantu oleh laboran/teknisi
atau di tempat lain sesuai dengan kompetensinya.
3. Pengajar/instruktur adalah seseorang yang berdasarkan persyaratan
pendidikan, keahlian dan kemampuannya diangkat oleh Rektor untuk
menjalankan tugas pokok pendidikan (memiliki ijazah minimal S-2 dan atau
ijazah S-1 yang mempunyai sertifikat bahasa yang diakui dengan skor minimal
500. Pengajar terdiri dari instruktur tetap dan instruktur tidak tetap.
4. Teknisi/Laboran adalah seorang tenaga fungsional yang berdasarkan
persyaratan pendidikan dan keahliannya bertugas memfasilitasi pengajar dan
asisten dalam kegiatan P3KBA .

D. Tujuan
Program P3KBA ini bertujuan untuk menetapkan suatu prosedur
pelaksanaan model Program Pelatihan dan Pengembangan
Kompetensi
Berbahasa Inggris bagi mahasiswa di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang.

E. Kompetensi
Mahasiswa memiliki kemampuan penguasaan Bahasa Inggris
meliputi:
1. Kemampuan menyimak (listening competence);
2. Kemampuan berbicara (speaking competence;
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3. Kemampuan membaca (reading competence);
4. Kemampuan menulis (writing competence).
Adapun standar kompetensi bahasa Inggris untuk mahasiswa ada dua,
yakni standar kompetensi dasar, dan standar kompetensi kelulusan (penyelesaian
studi). Standar kompetensi dasar bahasa Inggris terbagi dua, yakni standar
kompetensi dasar umum yang berlaku bagi semua mahasiwa program D III dan
Starata-1 (S.1) UIN Imam Bonjol Padang, dan standar kompetensi dasar khusus
yang berlaku bagi prodi/jurusan tertentu. Standar kompetensi dasar bahasa
Inggris tersebut adalah adalah:
1. Standar kompetensi dasar umum adalah lulus Level Intermediate yang
dibuktikan dengan sertifikat kelulusan dari UPB.
2. Standar kompetensi dasar khusus untuk prodi/jurusan kebahasaan adalah lulus
Level Advance yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan dari UPB.
Standar kompetensi bahasa Inggris untuk kelulusan (penyelesaian studi)
mahasiswa adalah dibuktikan dengan sertifikat penguasaan bahasa Inggris
terstandar semisal TOEFL dari UPB dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Skor minimal bahasa Inggris terstandar bagi mahasiswa D III dan S.1 adalah:
a. 450 untuk mahasiswa prodi/Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris dan Jurusan
Pendidikan Bahasa Inggris ;
b. 400 untuk mahasiswa prodi/jurusan lainnya.
2. Skor minimal bahasa Inggris terstandar bagi mahasiswa pascasarjana adalah:
a. 450 untuk mahasiswa S.2;
b. 500 untuk mahasiswa S.3.

F. Status dan Beban Studi
Status Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Berbahasa
Asing (P3KBA) Bahasa Inggris di UIN Imam Bonjol ini adalah non SKS dan
bersertifikat yang menjadi prasyarat bagi mahasiswa sebelum penyelesaian studi.

G. Peserta
Peserta Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Berbahasa
Asing (P3KBA) Bahasa Inggris adalah seluruh mahasiswa semester I, II,, III dan IV
atau mahasiswa baru yang terdaftar secara sah pada program Strata-1 (S1) dan D
III di UIN Imam Bonjol Padang.
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BAB II
TUJUAN, PROGRAM, SASARAN, TARGET DAN KEGIATAN
P3KBA BAHASA INGGRIS
A. Tujuan P3KBA Bahasa Inggris
1.

Tujuan Umum
Kemampuan berbahasa Inggris baik secara lisan maupun tulisan, sehingga
dapat menunjang kualifikasi akademik mahasiswa.

2.

Tujuan Khusus
Secara spesifik pengembangan kompetensi bahasa Inggris bertujuan
sebagai berikut:
a. Dapat memahami pembicaraan orang lain melalui suatu kegiatan
tertentu.
b. Mampu membaca dan memahami rujukan atau literatur perkuliahan.
c. Mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris secara
mandiri di forum akademik.
d. Mampu mengungkapkan dengan bahasa tulis baik tulisan ilmiah maupun
fiksi.

B. Program P3KBA Bahasa Inggris
1.

Menyelenggarakan pengembangan kompetensi bahasa Inggris mahasiswa
yang dilaksanakan dalam tiga bentuk, yaitu:
a. Pembekalan bahasa Inggris mahasiswa untuk level intermediate.
b. Penguatan bahasa Inggris mahasiswa untuk level advance.
c. Pembinaan bahasa Inggris mahasiswa yang dipersiapkan untuk duta UIN
Imam Bonjol Padang
Proses pendidikan dilaksanakan secara variatif disesuaikan dengan
kebutuhan belajar, misalnya dengan model brainstorming, role play, group
discuss dan presentasi untuk keaktifan belajar mahasiswa.

2.

Menyelengarakan pelatihan-pelatihan bahasa Inggris untuk tujuan atau
standar tertentu;
Pelatihan-pelatihan bahasa Inggris tersebut baik bahasa Inggris terstandar
semisal TOEFL maupun tidak.

3.

Menyediakan bahan ajar yang sesuai dan mudah dipahami;
Bahan ajar menjadi sarana penting dalam proses belajar, oleh karena itu
bahan ajar harus terstruktur, rigit /detail, baik untuk tingkat dasar
(elementary), tingkat menengah (intermediate), maupun tingkat lanjutan
(advance) atau modul-modul pelatihan.

4.

Merevisi bahan ajar sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan;
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5.

Peningkatan kualitas Pengajar;
Tenaga pendidik mendapatkan informasi melalui pelatihan, workshop
ataupun diskusi terkait dengan proses pendidikan P3KBA Bahasa Inggris,
agar pendidikan dapat berjalan sesuai dengan rencana program yang
ditetapkan.

C. Target P3KBA
1. Menghasilkan mahasiswa yang mampu berbahasa Inggris.
P3KBA memberikan nilai tambah bagi mahasiswa khususnya dalam
memahami teks-teks berbahasa Inggris dan meningkatkan kemampuan
mereka dalam menggunakan bahasa tersebut sebagai alat komunikasi lisan.
2. Sistem Pendidikan berbasis all in one system (mampu listening, speaking,
reading dan writing). Kemampuan tersebut yang diutamakan adalah:
a. Pada program pembekalan bahasa Inggris adalah pencapaian kemampuan
bahasa pada level intermediate dengan penekanan pada kemampuan
reading dan pemahaman grammar dengan memperkuat kemampuan
speaking.
Capaian pembelajaran pada program ini adalah:
1. mampu memahami kaidah-kaidah bahasa dasar dengan baik;
2. mampu menggunakan kaidah-kaidah bahasa dasar dengan baik;
3. mampu membaca teks yang lebih rumit dengan lancar;
4. mampu melakukan percakapan sederhana dengan konteks bervariasi;
5. mampu menuliskan paragraf sederhana dengan topik bervariasi.
Program ini akan mempelajari keterampilan membaca dan memahami teksteks yang lebih rumit, baik teks tentang keindonesiaan maupun teks keislaman
(reading of Indonesian and islamic texts and grammar), serta memahami
struktur dasar terapan sebanyak 80 % dan keterampilan menulis sebanyak 20
%.
b. Pada program penguatan bahasa Inggris adalah penguatan kemampuan
reading dengan tidak melupakan speaking ditambah dengan kemampuan
writing. Program ini
ditekankan pada
kemampuan secara
menyeluruh/komprehensif pada level advance.
Capaian pembelajaran pada program ini adalah:
a) mampu memahami berbagai jenis teks (genre) dengan baik;
b) mampu memahami percakapan yang lebih kompleks dengan genre yang
bervariasi;
c) mampu menuliskan ide dari teks yang dibaca;
d) Mampu membuat karangan ilmiah atau fiksi sederhana.
Pada Program ini akan dipelajari keterampilan reading comprehension and
grammar. Materi belajar akan difokuskan pada studi naskah bahasa Inggris
berbasis program studi.
c. Kelas khusus bahasa Inggris untuk tujuan khusus adalah program pembinaan
6
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bahasa Inggris mahasiswa untuk keterampilan-keterampilan tertentu yang
dipersiapkan menjadi duta UIN Imam Bonjol Padang.
Capaian pembelajaran pada kelas khusus ini adalah:
1) Mampu menjadi presenter sebuah acara;
2) Mampu memandu kegiatan akademik seperti diskusi, seminar dan lainnya;
3) Mampu mepresentasikan sebuah karya dalam forum akademik;
4) Mampu mengembangkan kreatifitas bahasa dan seni.
2. Menghasilkan nilai TOEFL dan TOAFL yang memenuhi standar yang ditetapkan;
Pada program khusus pelatihan bahasa Inggris terstandar semisal TOEFL
ditekankan pada pembekalan dan penambahan wawasan pemahaman agar
sukses dalam mengikuti tes TOEFL.
Pada program ini difokuskan pada penguasan materi-materi tes seperti listening,
structure, and reading.
Hasil pembelajaran dituangkan dalam sertifikat TOEFL (Test of English as
Foreign Language) yang ditandatangani oleh kepala UPB (Unit Pengembangan
Bahasa) dengan kriteria nilai sesuai standar yang berlaku.
3. Menghasilkan karya tulis/artikel berbahasa Inggris;
Diwujudkan dalam bentuk tulisan yang diselenggarakan di masing-masing
fakultas melalui mading (majalah dinding) ataupun buletin dan kegiatan
pementasan atau lomba karya tulis berbahasa Inggris yang diselenggarakan
oleh UPB (Unit Pengembangan Bahasa).

D. Kegiatan P3KBA Bahasa Inggris
1.

Pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi bahasa Inggris mahasiswa
dilakukan setelah Tes Kemapuan Dasar (TKD) bahasa Inggris untuk penetuan
program yang akan diikuti.

2.

Pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi bahasa Inggris dilakukan
setiap pagi jam 06.00 – 07.40 wib atau sore pada jam 16.00-17.40, atau
disesuaikan dengan kebijakan universitas.
Kegiatan pendidikan dilaksanakan sesuai jadual yang telah ditentukan yaitu
di luar jam kerja kantor efektif.

3.

Pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi
menggunakan SAP dan buku ajar yang ditentukan.

bahasa

Inggris

Kegiatan pengembangan kompetensi bahasa Inggris dilakukan dengan
mengacu SAP/RPS sehingga materi pendidikan dapat dilaksanakan dengan
target yang ditetapkan.
4.

Pelaksanaan pre-test and post-test.
Pengembangan kompetensi bahasa Inggris diawali dengan pre-test disusul
dengan post-test pada akhir setiap program. Tujuannya adalah untuk
mengetahui hasil proses pendidikan yang dilakukan secara nyata.

5.

Pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi bahasa Inggris.
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Pengembangan kompetensi berbahasa Inggris
kelas-kelas belajar di masing-masing fakultas.
6.

mahasiwa

dilaksanakan di

Remedi
Remedi diperuntukkan bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus (karena
presensi kehadiran kurang dari 75%) atau tidak memenuhi skor minimal.
Pelaksanaan pendidikan remedi di ruang kelas UPB, sebanyak 14 tatap
muka, waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kesepakatan pengajar dengan
mahasiswa.

7.

Pelaksanaan pelatihan-pelatihan bahasa Inggris
Pelatihan-pelatihan bahasa Inggris mahasiswa dilaksanakan di kelas-kelas
belajar di masing-masing fakultas atau di ruang kelas UPB.

8.

Test Bahasa Inggris Terstandar semisal TOEFL
Pelaksanaan tes dilakukan di UPB atau di ruang-ruang fakultas, sebagaimana
pelaksanaan pengembangan kompetensi bahasa Inggris

9.

Pelatihan dan workshop pendidikan bahasa untuk pengajar/instruktur
Pelaksanaan pelatihan dan workshop untuk menunjang kemampuan
pengajar/instruktur terutama penyampaian bahan ajar dan strategi
pendidikan yang tepat bagi mahasiswa.

10. Rapat evaluasi pelaksanaan P3KBA.

8
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BAB III
METODE, PELAKSANAAN DAN SISTEM
PENILAIAN P3KBA BAHASA INGGRIS
A. Persiapan
Persiapan dalam proses pendidikan pada P3KBA (Program Pembekalan
dan Penguatan Kompetensi Berbahasa Asing) meliputi: pelaksanaan Tes
Kemampuan Dasar (TKD), penyediaan bahan ajar, penyelenggaraan pre-test, dan
penempatan mahasiswa. Adapun P3KBA Bahasa Inggris dilaksanakan selama tiga
semester, yakni semester II, III dan IV. Semester II untuk program pembekalan
bahasa Inggris , yakni pengembangan kompetensi bahasa Inggris untuk level
advance. Semester III atau IV untuk program penguatan bahasa Inggris, yakni
pengembangan kompetensi bahasa Inggris untuk level advance.
Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk pelaksanaan kegiatan
P3KBA bahasa Inggris. Persiapan yang diperlukan tersebut adalah seperti berikut
ini.

1. Penyediaan bahan ajar/modul
Bahan ajar/modul pada P3KBA Bahasa Inggris dipersiapkan dan disusun
oleh tim Unit Pengembangan Bahasa (UPB) UIN Imam Bonjol Padang sebelum
proses pelaksanaan program berlangsung. Bahan ajar yang dimaksud
mencakup buku ajar (materi ajar) dan SAP. Setiap mahasiswa wajib memiliki
bahan ajar tersebut.
2. Penyelenggaraan Tes Kemampuan Dasar (TKD) bahasa Inggris
mahasiswa
Setiap mahasiswa baru wajib mengikuti TKD yang diselenggarakan
UPB UIN Imam Bonjol Padang dan secara teknis dilaksanakan di kelas-kelas
UPB dan di fakultas-fakultas untuk menunjukkan tingkat kemampuan bahasa
Inggris mahasiswa sebelum mengikuti program. Hal ini penting di samping
sebagai data base awal yang menunjukkan kemampuan merata mahasiswa,
juga menentukan program yang akan diikuti mahasiswa. TKD dilaksanakan di
akhir semester I atau diawal semester II sebelum program dilaksanakan. Bagi
mahasiswa yang skor TKD-nya 80-100 tidak diikutkan dalam program
pembekalan dan akan diberi sertikat. Bagi mahasiswa yang skor TKD-nya 0-79
diwajibkan ikut dalam program pembekalan bahasa Inggris mahasiswa.
3. Penempatan Mahasiswa
Berdasarkan nilai hasil TKD, mahasiswa ditempatkan pada kelaskelas (kelompok) yang sesuai dengan tingkat kemampuannya. Pengelompokan
ini dilaksanakan di masing-masing fakultas tanpa membedakan jurusan/prodi.
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4.

Penyelenggaraan Pre-test dan Post-test
Setiap mahasiswa wajib mengikuti pre-test yang diselenggarakan
UPB UIN Imam Bonjol Padang di awal setiap program. Pre-test secara teknis
dilaksanakan kelas-kelas belajar dan diawasi oleh instruktur. Pre-test
dimaksudkan untuk menunjukkan tingkat kemampuan bahasa Inggris
mahasiswa sebelum mengikuti program. Hal ini penting di samping sebagai
data base awal yang menunjukkan kemampuan merata mahasiswa, juga
sebagai dasar melihat tingkat kemajuan belajar masiswa setelah post-test.

B. Pelaksanaan
Kegiatan P3KBA bahasa Inggris dilaksanakan selama tiga semester, yakni
pada semester dua, tiga dan semester empat yang diperuntukkan bagi
mahasiswa S.1 dan D III. Program ini merupakan program ekstrakurikuler yang
diselenggarakan di luar jam perkuliahan reguler. Proses pendidikan dilakukan
dengan durasi waktu setiap kali pertemuan selama 100 menit. Penyelenggaraan
program dilaksanakan dan dikelola oleh UPB UIN Imam Bonjol dengan menunjuk
koordinator dan pengajar P3KBA pada masing-masing fakultas yang di-SK-kan
Rektor. Selain itu, UPB juga membentuk tim monitoring yang akan melaksanakan
tugas pengawasan dan evaluasi pelakasanaan pelatihan yang bekerja sama
dengan unsur pimpinan di tingkat fakultas.

C. Metode P3KBA Bahasa Inggris
Istilah metode tidak hanya dipakai dalam pendidikan secara umum,
tetapi secara specifik diterapkan dalam pendidikan bahasa asing, seperti bahasa
Inggris , Inggris, Jepang, Prancis, dan lain-lain. Dalam konteks inilah, UIN Imam
Bonjol memerlukan sebuah metode yang praktis dan berdayaguna yang bisa
diterapkan dalam pendidikan bahasa Inggris . Oleh karena itu, perlu adanya upaya
sistematis, terencana dan terstruktur guna memperoleh hasil yang memuaskan.
P3KBA Bahasa Inggris merupakan program Intensifikasi dalam konteks
melaksanakan praktik bahasa Inggris. P3KBA Bahasa Inggris dapat diartikan
sebuah konsep yang valuable dan applicable agar pengembangan Bahasa Inggris
di lembaga ini bisa terukur dan tidak lepas dari kebijakan UIN Imam Bonjol
Padang. Oleh karena itulah P3KBA Bahasa Inggris merupakan satu hal yang
harus dijadikan sebagai sebuah perencanaan pengajaran bahasa, sehingga targettarget pemenuhan kebutuhan belajar bahasa Inggris bisa dicapai, dan target
internasionalisasi kampus dapat terwujud dengan lebih cepat. Target ini tidak
bisa dilaksanakan begitu saja, melainkan harus melalui proses yang sistematis dan
menggunakan metode yang praktis-komunikatif.
Ada beberapa landasan teoritis yang praktis bisa dilaksanakan dalam
rangka meningkatkan mutu pendidikan Bahasa Inggris. Banyak diemukan
beberapa teori pendidikan Bahasa Inggris. Sejumlah teori dapat diadopsi
sebagai kerangka berfikir sistematis dalam merumuskan langkah-langkah
dalam pendidikan. Kerangka berfikir tersebut menghadirkan pendekatan
beragam yang digunakan dalam pendidikan Bahasa Inggris. metode dan
pendekatan yang sering digunakan dalam pengajaran Bahasa Inggris antara
lain, grammar-translation method, Audio Lingual dan communicative
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approach, metode ini menekankan kemampuan siswa dalam berkomunikasi
sesuai dengan konteks yang dibutuhkan. Di samping itu, pendidikan bahasa
asing membutuhkan sebuah strategi.
Berangkat dari pemikiran tersebut, pendekatan alternatif yang
diharapkan berpotensi untuk memperbaiki proses pendidikan Bahasa Inggris
di perguruan tinggi adalah pendekatan komunikatif (communicative
approach). Pendekatan komunikatif merupakan salah satu pendekatan
pendidikan bahasa Inggris yang dapat menstimulasi perbaikan kinerja belajar
mahasiswa sehingga menjangkau semua aspek kemampuan bahasa Inggris
secara utuh. Oleh karena itu, pendekatan komunikatif dapat menjadi suatu
pendekatan kunci dalam mengimplementasi kurikulum bahasa Inggris di UIN
Imam Bonjol Padang. Pendidikan yang diarahkan pada pencapaian
kompetensi komunikatif dapat dilihat dalam profisiensi mahasiswa dalam
melakukan langkah-langkah komunikatif.
Dalam mengembangkan kompetensi bahasa Inggris, pengembangan
pendidikan berbicara (speaking) diarahkan pada keterampilan mahasiswa
melakukan percakapan yang berorientasi pada penguasaan lexico-grammar atau
tata bahasa dan kosa kata. Tema yang berkonotasi dengan kosa kata dan tata
bahasa dipertimbangkan untuk tujuan mencapai kompetensi yang ditargetkan.
Dalam pendidikan menulis (writing) langkah-langkah komunikatif seperti
mengelaborasi, menambah dan mempertajam fokus, menyatakan gagasan utama
dan menyimpulkan disebut sebagai langkah-angkah atau pengembangan retorika
dalam bentuk tertulis.
Meskipun pendekatan, metode dan teknik-teknik pengajaran diharapkan
fleksibel, perlu ditekankan bahwa implementasinya diharapkan memperhatikan
proses atau tahapan yang dirancang dengan matang sehingga semua kegiatan
yang terjadi mengarah pada satu tujuan yakni perolehan kompetensi untuk
menggunakan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi. Karena itulah diperlukan
model atau pendekatan pendidikan Bahasa Inggris yang mampu meningkatkan
kompetensi komunikatif secara holistik bukan parsialistik (integrated method).

D. Penilaian dan Evaluasi
a. Pengantar
Inti dari kegiatan P3KBA Bahasa Inggris adalah terdapat pada
pelaksanaan. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Pertama
persiapan. Dalam persiapan tersebut mahasiswa mengikuti TKD guna
pengelompokan kemampuan yang ada pada diri mahasiswa yang
bersangkutan. Kedua, pelaksanaan, yaitu mahasiswa mengikuti kegiatan
P3KBA bahasa Inggris
yang sebelumnya sudah dirancang oleh pihak
pelaksana P3KBA. Ketiga evaluasi, yakni mahasiswa mengikuti beberapa tes,
baik tes tulis maupun tes lisan. Dari beberapa tahapan tersebut diharapkan
dapat mendeskripsikan kemampuan mahasiswa dalam bidang bahasa Inggris
, sebelum mereka masuk ke UIN, sesudah berada di UIN, untuk selanjutnya
diadakan tindakan-tindakan bagaimana cara meningkatkan kemampuan
mahasiswa pada tahun-tahun selanjutnya.
b. Ketentuan Penilaian
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Di dalam melakukan evaluasi pendidikan, program ini menerapkan
tes sebagai berikut:

1. Untuk masing-masing program pelatihan, penilaian diambil dari
hasil pre-test dan post-test.
2. Kisi-kisi test terdiri dari;
Pengembangan kompetensi bahasa Inggris
memfokuskan pada
General English, dengan model test Multiple Choice, Reading
Comprehension, speaking, dan lainnya, disesuaikan dengan kebutuhan
masing-masing kelas. Sedangkan Bahasa Inggris
tingkat lanjut
memfokuskan pada pengajaran bahas Inggris komprehensif dan/atau
pendalaman materi TOEFL, dengan model test TOEFL, yakni Listening
Comprehension, Structure and written expression dan Reading
Comprehension.

Setelah mengadakan tes untuk menilai beberapa aspek yang ada,
kemudian dikonversikan dan digabung, sehingga dari hasil tersebut
muncul nilai akhir yang merupakan skor nilai. Bagi mahasiswa yang
tidak mencapai skor minimal akan diberikan kesempatan tes ulang
(test tahap II), dan jika masih belum memenuhi skor minimal yang
ditentukan mahasiswa tersebut diwajibkan untuk mengikuti
pendidikan remidi yang diadakan di Pusat Pengembangan Bahasa
(UPB).

E. Pelaporan
Setelah melaksanakan evaluasi penilaian, maka selanjutnya adalah tahap
pelaporan. Adapun tahap-tahap pelaporan tersebut adalah:
1. Hasil TKD yang dilaksanakan sebelum P3KBA bahasa Inggris dimulai, wujud
teknisnya berupa skor atau angka-angka.
2. Hasil pre-test kegiatan P3KBA bahasa Inggris setelah dikelompokkan sesuai
dengan kemampuan masing- masing mahasiswa wujud teknisnya berupa skor
atau angka-angka.
3. Hasil post-test kegiatan P3KBA bahasa Inggris yang dilaksanakan di akhir
kegiatan setiap level program, wujud teknisnya berupa angka-angka dan
prediket kelulusan. Prediket kelulusan tersebut adalah:
a. Skor nilai 90-100 prediket lulus adalah exellent.
b. Skor nilai 80-89 prediket lulus adalah very good.
c. Skor nilai 70-79 prediket lulus adalah good.
d. Skor nilai 60-69 prediket lulus adalah average.
e. Skor nilai 0-59 dinyatakan gagal (poor).
4. Berbagai tahapan-tahapan tersebut, ditindaklanjuti untuk menjadi
pertimbangan dalam kegiatan P3KBA bahasa Inggris mahasiswa tahun berikut.
Wujud pembuktiannya adalah mahasiswa mendapatkan sertifikat P3KBA
bahasa Inggris.
5. Hasil tes bahasa Inggris terstandar semisal TOEFL, wujud teknisnya berupa
skor atau angka-angka.
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BAB IV
PENGELOLAAN P3KBA BAHASA INGGRIS
A. Pengelola P3KBA Bahasa Inggris
Pengelola P3KBA Bahasa Inggris adalah UPB UIN Imam Bonjol Padang.
Dalam melaksanakan kegiatan ini pihak UPB berkoordinasi dengan masing-masing
fakultas dan bertanggung jawab kepada Pembantu Rektor I bidang Akademik dan
Kelembagaan. Tugas dan wewenang UPB dalam melaksanakan kegiatan P2KBA
adalah sebagai berikut:
1. Tugas UPB
a. Menyediakan buku ajar/modul.
b. Menyiapkan kurikulum dan SAP.
c. Menyediakan saran dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan
P3KBA Bahasa Inggris seperti ruang kuliah (berkoordinasi dengan masingmasing fakultas), dan lain-lain.
d. Menyiapkan pengajar.
e. Menyiapkan jadwal P3KBA Bahasa Inggris .
f. Melakukan evaluasi terhadap proses kegiatan P3KBA.
g. Memberikan laporan berkala atas pelaksanaan P3KBA Bahasa Inggris
kepada Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembangaan.
2. Wewenang UPB
a. Mengusulkan pengajar/instruktur P3KBA Bahasa Inggris ke Rektor.
b. Melakukan review dan revisi terhadap bahan ajar dan sumber belajar
lainnya jika diperlukan secara berkala.
c. Melakukan evaluasi terhadap kinerja pengajar/instruktur P3KBA Bahasa
Inggris .
d. Menyusun soal evaluasi.
e. Mengelola dana
yang telah dialokasikan untuk memenuhi segala
kebutuhan kegiatan P3KBA bahasa Inggris .

B. Pengajar/Insatruktur P3KBA Bahasa Inggris
Pengajar P3KBA Bahasa Inggris adalah staf pengajar Bahasa Inggris
pada masing-masing fakultas dan pengajar/instruktur lainnya yang dikoordinir
langsung oleh pihak UPB selaku pengelola kegiatan yang ditetapkan berdasarkan
SK. Rektor.
Adapun kriteria pengajar/instruktur adalah:
1. Kriteria umum pengajar/instruktur
a. Mempunyai NIDN/NIDK/NUPN;
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b. Berkepribadian baik, dan menguasai teknik mengajarkan bahasa;
c. Berpengalaman mengajarkan bahasa Inggris ;
d. Bisa menggunakan bahasa yang diajarkan secara aktif dan pasif;
e. Memiliki ijazah minimal S-2 lulusan Pendidikan Bahasa Inggris atau Bahasa
dan Sastra Inggris . Bagi yang memiliki ijazah S-1 mempunyai sertifikat
bahasa yang diakui dengan skor minimal 500 dan bagi yang berusia di
bawah 30 tahun wajib menyertakan pernyataan kesediaan melanjutkan
pendidikan atau sedang dalam pendidikan S-2.
f. Pengajar/instruktur yang bukan lulusan pendidikan bahasa Inggris atau
Bahasa dan Sastra Inggris wajib memiliki sertifikat pelatihan bahasa
Inggris dan memiliki skor bahasa terstandar minimal 500 dan memiliki
ijazah S2.
g. Mampu mengajar secara perorangan atau tim.
h. Bersedia mengikuti tata aturan yang berlaku di UIN Imam Bonjol Padang
dan UPB.
2.

Kriteria khusus untuk instruktur bahasa Inggris dan bahasa Inggris terstandar
semisal TOAFL dan TOEFL.
a. Memiliki ijazah S-3 lulusan Pendidikan Bahasa Inggris atau Bahasa Sastra
Inggris .
b. Lulusan S-2 dan S-3 luar negeri rumpun Dirasah Islamiyyah/Islamic Studies
dan memiliki skor TOAFL minimal 550.
Adapun kewajiban pengajar P2KBA Bahasa Inggris

adalah sebagai

berikut:
1. Menyusun rencana pembelajaran/pelatihan
2. Menyampaikan materi pendidikan (sesuai dengan buku ajar yang ditetapkan
oleh pihak UPB).
3. Memberikan evaluasi pendidikan yang meliputi ketrampilan mendengar,
berbicara, membaca dan menulis.
4. Hadir di setiap pelaksanaan kegiatan P3KBA.

C. Waktu Dan Tempat Pelaksanaan P3KBA Bahasa Inggris
Pelaksanaan P3KBA Bahasa Inggris

di fakultas masing-masing

dengan

ketentuan:
1. Durasi pertatap muka program reguler 100 menit.
2. Waktu pelaksanaan adalah pagi pukul 06.00 - 07.40 dan/atau sore, pukul
16.00 – 17.40 dari hari Senin sampai Jumat untuk kegiatan pembekalan dan
penguatan bahasa asing mahasiswa.
3. Pelatihan-pelatihan bahasa disesuaikan dengan kebutuhan dan alokasi waktu
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yang tersedia.
4. Program pemerolehan bahasa Inggris dan bahasa Inggris, seperti kegiatan
debat, lomba keterampilan berbahasa, permainan bahasa Inggris, kesenian
bahasa, pertunjukan keterampilan berbahasa, seperti bermain drama, puisi, dan
sebagainya dilaksanakan pada hari Sabtu atau hari lain yang disepakati.

D. Pembiayaan
Segala biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan P3KBA Bahasa Inggris
diambilkan dana yang bersumber dari:
1. PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak);
2.

Sumber dana lain yang tidak mengikat dan sah secara hukum.
Adapun komponen pembiayaan adalah sebagai berikut :

1.

ATK;

2.

Pengadaan buku ajar serta penggandaannya;

3.

Evaluasi kegiatan;

4.

Honor pengajar/instruktur;

5.

Rapat kerja tahunan/workshop;

6.

Pengawasan pelaksanaan;

7.

Pelatihan pengelola;

8.

Pelatihan tenaga pengajar/instruktur/laboran.
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BAB V
PENUTUP
Pelaksanaan P3KBA Bahasa Inggris merupakan program kegiatan yang
harus diikuti oleh setiap mahasiswa sebagai prasyarat penyelesaian studi, oleh
karena itu hendaknya P3KBA Bahasa Inggris mendapatkan perhatian yang serius
dan dukungan dari semua pihak. Dan yang menjadi harapan dengan adanya buku
pedoman ini adalah kegiatan P3KBA Bahasa Inggris dapat berjalan sesuai dengan
apa yang diinginkan. Kegiatan ini akan maksimal apabila semua pihak memahami
tugas dan fungsinya masing-masing serta dapat bekerjasama dengan baik. Dan
kegiatan ini juga diharapkan dapat memberi bekal keahlian kebahasaan dan
pengalaman yang berharga bagi mahasiswa dalam perkuliahan dan menghadapi
dunia kerja di masa yang akan datang.
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