
Practical Language Framework diciptakan untuk memberikan 
sarana pemahaman, klasifikasi dan penelusuran jejak yang 
sistematis terhadap perjalanan pembelajaran bahasa. Kerangka 
tersebut mencakup berbagai elemen kompetensi bahasa yang 
komunikatif and bertujuan untuk memberikan model bagi 
kemajuan penilaian pembelajaran bahasa serta sebagai bahan bagi 
para pendidik dan organisasi.



Kerangka ini disusun berdasarkan pada 8 tahapan kompetensi 
bahasa, mulai dari tahap dasar kemahiran bahasa (Steel) hingga 
menguasai bahasa (Diamond). Dalam masing-masing tahap, 
kerangka tersebut dibagi menjadi 6 level. Kerangka tersebut 
mengkategorikan perkembangan bahasa menjadi empat komponen; 
keakuratan, penerimaan, interaksi, and pelafalan.



Keakuratan mengacu pada kemampuan pelajar serta penggunaan 
tata bahasa dan sintaksis yang tepat dalam berbagai konteks dan 
situasi. Ini sering tercermin pada tipe dan frekuensi terjadinya 
kesalahan dalam komunikasi verbal pelajar dan meliputi 
penggunaan struktur ketatabahasaan yang benar dan ketepatannya 
dalam sistem bahasa yang diajarkan.


Penerimaan mencerminkan pemahaman dan respon pelajar 
terhadap komunikasi verbal maupun tertulis serta 
kemampuannya untuk memahami intisari suatu argumen atau 
percakapan dan mendapatkan informasi yang diperlukan. 
Kategori ini berfokus pada kemampuan untuk memproses apa 
yang diterima dan menghasilkan arti dari bahan bacaan maupun 
ucapan, untuk memahami kata-kata dan frasa-frasa, serta 
pesan-pesan yang tersurat ataupun tersirat. 



Interaksi memvalidasi apakah pelajar dapat mengambil bagian 
dalam sebuah dialog dan berkomunikasi secara efektif dengan 
menggunakan penanda wacana yang tepat. Kategori ini 
berhubungan erat dengan pilihan pelajar terhadap bahasa dan 
susunan tata bahasa pada saat komunikasi verbal untuk dapat 
berkontribusi secara konstruktif dan tepat dalam pertukaran 
verbal. Hal ini juga mencerminkan kemampuan pelajar untuk 
memulai dan melanjutkan percakapan, serta mengungkapkan 
pendapat dan mengartikulasi sudut pandang.



Terakhir, pelafalan utamanya berhubungan dengan kejelasan 
pelajar dan kemampuannya mengendalikan fitur-fitur fonologi. 
Nada suara, penekanan kata dan kalimat, penyambungan antar 
kata, maupun produksi masing-masing bunyi yang benar 
semuanya berhubungan dengan bagaimana kemampuan 
pelafalan pelajar berkembang selama rangkaian pelajaran 
bahasa. 
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Practical Language Framework memberikan garis besar untuk 
memetakan kategori-kategori terhadap skala IELTS 9-band, skor 
TOEFL iBT serta European Framework of Reference (CEFR), namun, 
penting untuk memahami tantangan-tantangan dalam 
membandingkan hasil pengujian bahasa satu dengan lainnya. 
Masing-masing tes sangat berbeda dalam hal format, desain, metode 
penyampaian tes dan tujuan. CEFR, sebagai contoh, memiliki 
deskriptor yang berdasarkan pada skema deskriptif, dimaksudkan 
untuk digunakan sebagai referensi dan tidak spesifik untuk satu 
bahasa tertentu. CEFR ini menawarkan enam level, yang disusun 
dalam tiga kategori, sementara skala IELTS 9-band menawarkan 
sistem skor 9-band dari 1 (terendah) hingga 9 (tertinggi), spesifik 
untuk Bahasa Inggris dan menawarkan skor band secara terpisah 
untuk masing-masing keterampilan (mendengar, berbicara, menulis 
dan membaca). Tes TOEFL sangat mengandalkan topik-topik 
akademik, menggunakan Bahasa Inggris Amerika dan diterima secara 
luas untuk persyaratan masuk universitas secara global. Profesional 
Language Framework dikhususkan untuk Bahasa Inggris kejuruan dan 
berfokus pada kemampuan komunikasi. Profesional Language 
Framework disesuaikan dengan apa yang seharusnya dapat dilakukan 
oleh pelajar dalam konteks pekerjaan maupun belajar. 



Mohon diperhatikan bahwa berikut ini adalah indikasi terhadap 
tanda taraf CEFR, TOEFL dan IELTS dan harus digunakan hanya sebagai 
indikasi hubungan antara berbagai skala. Penyetaraan berikut tidak 
untuk mengartikan kesetaraan yang mutlak. Practical Language 
Framework berdasarkan pada badan pengujian dan riset internal 
maupun eksternal yang sedang bertumbuh. Selaras dengan AILA yang 
terus berkembang dan menyempurnakan kerangka ini, garis besar 
pemetaan ini juga mungkin mengalami perubahan. Skor yang yang 
menjadi acuan adalah skor keseluruhan, skor band rata-rata dan 
bukan skor band untuk masing-masing komponen. Masing-masing 
skala (CEFR, TOEFL iBT and IELTS) ditunjukkan dalam perbandingan 
terhadap Practical Language Framework tapi tidak selalu memetakan 
seperti yang ditunjukkan dalam pedoman ini, terhadap satu sama 
lain.



