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     HANYA UNTUK SISWA SEKOLAH TOEFL 

SEKOLAH TOEFL 
 

 

“Jangan biarkan keterbatasan membuatmu tidak mampu 

berbuat lebih dari yang orang lain pikirkan..” 

 
Panduan 

TOEFL Prediction Test 1 

 

PANDUAN 
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Salah satu kunci agar lancar dalam mengikuti tes TOEFL adalah memahami aturan tes 

ini, jadi ketika tes kita bisa tenang dan fokus pada soal, tidak terganggu dengan bacaan-

bacaan tentang petunjuk tes. 

Berikut ini panduan dalam TOEFL Prediction Test I, dimana diadopsi dari tes TOEFL 

ITP sebenarnya. Memang, harapannya agar siswa terbiasa dengan tes ini sebelum 

mengambil tes yang sebenarnya. 

• Tes TOEFL ITP terdiri dari tiga bagian, yaitu Listening, Structure, dan Reading 

Comprehension. 

• Setiap bagian memiliki batas waktu tersendiri yang tidak boleh dilewati siswa 

walaupun tesnya tanpa diawasi. Mari kita belajar membangun disiplin diri dan 

kejujuran dalam belajar. 

• Siswa yang mengatur timernya sendiri ketika tes dan tes bisa dilakukan kapan saja 

selama dalam waktu dua hari yang telah ditetapkan. Di luar dua hari itu, link tes yang 

bersangkutan akan sudah tidak aktif. 

• Ingat diluar kepala durasi setiap bagian tes ini. Hal yang sederhana tetapi bermanfaat. 

• Listening mengikuti rekaman sekali putar dari awal sampai akhir sekitar 30 menit, 

structure 25 menit, dan reading 55 menit. 

• Jadwal tes: 

1. 16 – 17 Januari 2016: Listening 

2. 18 – 19 Januari 2016: Structure 

3. 20 – 21 Januari 2016: Reading 

4. 22 Januari 2016: Temu Online di FB Group untuk input jumlah jawaban. 

• Di lembar jawaban ada tempat pengisian untuk setiap skil. Misal, kalau sedang tes 

structure, isi jawaban dibagian structure. Jangan sampai salah. 

 Ilustrasi pelaksanaan tes: 

 

1. Siswa download materi tes listening, structure, dan reading di link yang sudah 

disebar di FB Group sesuai dengan jadwal tes. 

 

2. Untuk setiap bagian tes, diberikan rentang waktu 2 hari. Siswa hanya perlu 

mencari waktu 35 menit agar bisa mengerjakan tes listening, 25 menit untuk 

structure, dan 55 menit untuk reading dalam setiap rentang waktu 2 hari ini.  

 

3. Waktunya mengerjakan tes boleh kapan saja selama dalam rentang waktu 2 hari 

yang sudah dijadwalkan untuk setiap sesi tes. Siswa bisa mengerjakannya di 

malam atau subuh hari bila memang sedang sibuk sekali. Mudah, bukan? 
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Dilarang, membuka buku, kamus, diskusi dan lain-lain selama 

mengerjakan soal tes. 

 

Section 1 - Listening 

1. Jumlah soal adalah 50. 

2. Terbagi dalam tiga bagian, yaitu 30 soal untuk short dialogues dan 20 soal terbagi 

dalam long conversations dan talks. 

3. Jika baru pertama kali tes TOEFL dan belum belajar listening, tidak apa-apa. 

Perlahan belajarnya di Skeolah TOEFL nanti aka nada. 

4. Semua pertanyaan akan diberikan lewat rekaman. Jadi, yang ada di buku/ lembaran 

soal hanya pilihan gandanya saja. 

5. Jarak antara pembicara dalam rekaman selesai membacakan pertanyaan soal sampai 

ke soal berikutnya adalah sekitar 12 detik. Ini waktu kalian untuk berpikir dan 

memutuskan jawabannya. 

6. Umumnya, orang melakukan salah satu dari du acara ini dalam menjawab soal: 

pertama, dia fokus pada mendengarkan rekaman dan memahaminya. Tidak melihat 

pilihan ganda di buku/lembaran soal. Selesai rekaman membacakan soal, baru dia 

melihat ke pilihan ganda untuk menjawab. Kedua, sembari mendengarkan rekaman, dia 

melihat/ membaca pilihan ganda di nomor tersebut, sambil mencari kata kuncinya. 

7. Kalian boleh pilih salah satu dari cara ini yang sesuai dengan kenyamanan sendiri. 

Hanya, menurut saya, bagi pemula sebaiknya pakai cara yang kedua untuk menghindari 

‘blank’ atau terkejut ketika soal sudah selesai dibaca, tapi tidak tahu apa yang 

ditanyakan. 

8. Tapi, perlu diingat, jangan memilih pilihan yang sama persis bunyinya dengan yang 

diucapkan dalam rekaman pada soal tersebut. Bahkan, terkadang kebanyakkan jawaban 

tidak memiliki kata-kata yang bunyinya sama dnegan yang diucapkan dalam rekaman, 

karena dalam listening biasanya pilihan gandanya menjelaskan kembali dnegan kata-

kata yang berbeda. Ini sering kali menjebak para pemula yang justru berpikiran 

sebaliknya. 

9. Bagian Long conversations dan talks sangat panjang sekali, jadi usahakan bersabar 

karena tes sendiri. 

10. Tidak usah panik ketika kelewatan satu atau dua nomor atau lebih di bagian 

pertama. Nanti, ketika rekaman masuk ke bagian ketiga, dan membacakan petunjuk, 

kita bisa lihat kembali nomor yang terlewatkan. Kita tidak perlu mendengarkan 

petunjuknya karena sudah paham, tetapi hati-hati jangan sampai kelewatan dan sudah 

masuk soal. 
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Part 1 – short dialogues: 

1. Saat mendengarkan setiap dialogue, fokus pada pembicara kedua. Umumnya, 

pertanyaan atau kunci jawaban terkandung dalam kalimat yang diucapkan pembicara 

kedua, tetapi tidak selalu. 

2. Jangan memilih pilihan yang memiliki bunyi sama persis dengan yang diucapkan 

dalam dialog. Jawaban yang benar biasanya pengucapan kembali dengan menggunakan 

kata-kata yang berbeda. 

3. Topik soal yang biasa masuk adalah: 

• Structures: passives, negatives, wishes, conditions 

• Functional expressions: agreement, uncertainty, suggestion, surprise 

• Idiomatic expressions: two part verbs, three part verbs, idioms 

4. Uniknya dalam listening, walaupun kita tidak paham makna keseluruhan dialog, kita 

masih tetap berpeluang mencari jawaban yang benar. 

5. Caranya: 

• Fokus pada pembicara kedua dan beberapa kata yang diucapkannya, terutama kata 

kunci yang menggambarkan sebuah kondisi dalam percakapan itu. Kemudian, cari 

pilihan yang menjelaskan kembali kata-kata kunci tersebut. 

• Kalau benar-benar tidak paham dialoguenya, cari pilihan yang benar-benar berbeda 

jauh dari apa yang kalian dengarkan dari rekaman, terutama dari segi bunyi. 

• Jangan memilih pilihan yang bunyinya sama yang diucapkan dalam dialog. 

6. Jangan tinggalkan jawaban blank. Tidak ada pengurangan nilai dlaam TOEFL. 

Part 2 – Long conversations 

1. Kalau ada waktu, lihat pilihan ganda untuk soal tersebut, kemudian coba tebak kira-

kira apa topic dari pembicaraan ini nanti. 

2. Biasanya, dari melihat pilihan ganda kita bisa menebak topic pembicaraan dan apa 

pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan. Bahkan, untuk beberapa soal, kita bisa 

langsung menjawab tanpa langsung karena pilihan begitu jelas arahnya kemana. 

3. Dengarkan baik-baik pembicara pertama, karena akan berisi ide pokok, subject, atau 

topic pembicaraan. 

4. Sambil menedengarkan, coba ditebak kira-kira siapa yang berbicara ini, apakah 

student, professor, seller, dan lain-lain, lalu tempat percakapan ini dimana, apakah di 

kelas, grocery store, dan lain-lain, dan kapan terjadinya. 

5. Dibagian ini, pertanyaan biasanya berurutan dengan alur percakapan. Berbeda 

dengan bagian pertama, di bagian kedua ini justru pilih jawaban yang bunyinya hampir 

sama yang diucapkan dalam percakapan. 

6. Jangan tinggalkan jawaban blank. Tidak pengurangan nilai dalam tes TOEFL. 
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Part 3 – Talks 

1. Sambil mendengarkan, coba ditebak kira-kira siapa yang berbicara ini, apakah 

student, professor, dan lain-lain, lalu dimana kira-kira tempat pemberian talk ini dan 

kemungkinan di mata kuliah apa. 

2. Dibagian ini, pertanyaan biasanya berurutan dengan alur percakapan. Berbeda 

dengan bagian pertama, di bagian kedua ini justru pilih jawaban yang bunyinya hampir 

sama yang diucapkan dalam percakapan. 

3. Jangan tinggalkan jawaban blank. Tidak pengurangan nilai dalam tes TOEFL. 

Untuk mendapatkan skor 550, kalian boleh membuat kesalahan maksimal 

sebanyak 13 soal dari 50 soal ini.  

 

Section 2 – Structure 

 

1. Jumlah soal 40 

2. Terbagi ke dalam dua bagian, yaitu structure dan written expression. 

3. Bagian structure pada nomor 1-15. 

4. Di bagian structure, kalian mencari pilihan yang secara grammar benar. 

5. Bagian written expression pada nomor 16 – 40. 

6. Di bagian written expression, kalian mencari pilihan yang salah secara grammar. 

7. Waktu tes adalah 25 menit. Jadi, waktu untuk menjawab setiap soal kurang dari satu 

menit. 

Part 1 – structure 

1. Mulai dari pertanyaan 1 – 15. 

2. Sebaiknya, habiskan waktu 10 menit untuk bagian ini. 

3. Kalau sudah lewat dari 10 menit, segera pindah ke bagian kedua. 

4. Biasanya, aka nada beberapa soal yang belum terjawab, tinggalkan saja. Nanti akalau 

masih ada waktu di akhir baru dilihat kembali. 

5. Soal dibagian ini umumnya sulit dan menguras waktu. Hati-hati. Jangan tergoda 

dnegan fokus pada soal-soal ini saja. 

6. Ingat, jumlah soal di bagian kedua lebih banyak. 

Part 2 – Written Expression 
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1. Mulai dari pertanyaan 16 – 40. 

2. Sebaiknya, gunakan 15 menit terakhir untuk menjawab soal di bagian ini. 

3. Pertama, lihat kata-kata yang digaris bawahi terlebih dahulu. Spot apa yang kira-kira 

salah dengannya, bisa jadi bentuk plural penambahan –s, subject jadi object, dan lain-

lain. 

4. Kedua, baca keseluruhan kalimat jika bisa mengetahui yang mana yang error dari 

kalimat. 

Untuk mendapatkan skor 550, kalian boleh membuat kesalahan maksimal 

sebanyak 9 soal dari 40 soal ini.  

 

Section 3 – Reading 

 

1. Jumlah soal 50 dengan waktu tes 55 menit. 

2. Jangan menghabiskan banyak waktu dengan membaca teks. Kita tidka perlu 

memahami secara mendalam tentang isi teks. 

3. Skim teks, dapatkan ide pokoknya dan bagaimana teks di organisasi oleh penulis. 

4. Biasanya, lihat pertanyaan dulu secara ringkas baru baca teks agar ketika membaca 

paham informasi apa yang harus dicari. 

5. Ingat hanya ada kurang lebih 1 menit waktu untuk menjawab satu soal belum 

ditambah dengan waktu membaca teks. 

6. Tidak usah khawatir kalau topic teks terlihat asing karena semua informasi yang 

diperlukan untuk menjawab soal ada di dalam teks tersebut. 

7. Jangan habiskan banyak wkatu untuk menjawab soal yang tidak yakin. Gunakan 

metode eliminasi. 

8. Umumnya, banyak orang tidak selesai mengerjakan semua soal di reading karena 

waktu 55 menit sangat sedikit sekali. Jadi, berhati-hatilah. Tebak jawaban sebelum 

waktu habis. 

Untuk mendapatkan skor 550, kalian boleh membuat kesalahan maksimal 

sebanyak 10 soal dari 50 soal ini.  

 


