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SEKILAS TENTANG TOEFL 
 

 
 
INFORMASI PENTING SEPUTAR TES TOEFL 
Berikut segala informasi detail yang berkaitan dengan tes TOEFL: 

1. Apa jenis- jenis TOEFL yang ada? 
Jenis tes TOEFL berkembang dari waktu ke waktu. Namun sekarang ini, orang mengenal 
adanya dua jenis tes yakni Paper-Based Test dan IBT (Internet Based Test), sedangkan 
CBT (Computer-Based Test) tidak digunakan lagi. 

2. Apa perbedaan antara TOEFL, TOEIC, dan IELTS? 
TOEFL merupakan kependekan dari Test of English as a foreign language. Tes ini 
digunakan untuk tujuan akademik. Untuk tes resmi TOEFL, ada dua jenis tes yang 
ditawarkan yakni Institutional Testing Program (ITP) dan IBT (Internet Based Test). 
Sedangkan IELTS merupakan kependekan dari International Language Testing System. 
Tes ini digunakan untuk program pendidikan di perguruan tinggi di Australia, UK, dan 
Negara-negara Eropa lainnya. Tes lain adalah TOEIC yang merupakan kependekan dari 
Test of English for International Communication. Tes ini digunakan di ranah Business 
English. 

3. Berapa target skor TOEFL Anda? 
Semakin tinggi target, maka semakin keras usaha. Untuk perguruan tinggi luar negeri, 
rata-rata persyaratan scor PBT adalah 550, sedangkan dalam negeri adalah minimal 
500. Namun hal ini tergantung kebijakan masing-masing perguruan tinggi. 

4. Apakah jenis-jenis soal yang diujikan? 
Ada 3 bagian yang diujikan dalam tes TOEFL yakni listening, Structure and written 
Expression, dan Reading Comprehension, dengan alokasi waktu  
No. Section Alokasi Waktu Jumlah soal 
1 Listening Comprehension ± 35 menit 50 
2 Structure and Written Expression 25 menit 40 
3 Reading Comprehension 55 menit 50 

5. Bagaimanakah nilai TOEFL diukur? 
Pertama-tama, yaitu dengan melihat jumlah jawaban benar setiap section, lalu 
dicocokkan dengan table konversi. 

 
PERLUASAN PENGGUNAAN TOEFL 
Seiring perkembangan zaman, bahkan negara-negara yang bahasa ibunya bukan Bahasa Inggris, 
seperti Jepang, Korea, India, Malaysia, Indonesia, dan lain-lain mensyaratkan TOEFL dengan 
skor tertentu bagi calon mahasiswanya, baik yang datang dari dalam negeri, apalagi jika berasal 
dari luar negeri. Di Indonesia, TOEFL bahkan digunakan juga untuk: 

 Syarat bagi penerimaan karyawan baru di instansi pemerintah, perusahaan pemerintah 
dan swasta. 

 Syarat penerimaan mahasiswa baru untuk jenjang S2 dan S3. 
 Syarat untuk mengikuti ujian sidang skripsi atau tesis. 
 Syarat untuk pengambilan ijasah. 
 Syarat pengajuan beasiswa, baik dari pemerintah maupun swasta. 
 Syarat perekrutan tenaga kependidikan untuk sekolah/universitas berstandar 

internasional. 
 Syarat kenaikan pangkat dalam perusahaan-perusahaan nasional yang telah memiliki 

ISO. 
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LISTENING COMPREHENSION 
Tes listening terdiri dari 3 bagian yaitu Part A (Short Conversation), Part B (Long 

Conversation), dan Part C (Talks). Masing-masing bagian mempunyai jumlah soal yang berbeda. 
Part A (Short Conversation) terdiri dari 30 soal, Part B (Long Conversation) terdiri dari 8 soal, 
sedangkan Part C (Talks) terdiri dari 12 soal. Sehingga total soal untuk tes Listening adalah 50 
soal. Durasi tes kurang lebih 35 menit, termasuk pembacaan instruksi, dan jeda antar soal 12 
detik. 
 
Bagian 1 SHORT CONVERSATION 
Perhatikan contoh soal berikut ini: 

(Woman) : Have you bought the new history book yet? 
(Man) : I’m on my way to the book store to pick up the book right now. Do 

you need anything? 
(Narrator) : What will the man probably do next? 

(A) To leave the book store 
(B) To pick up his girlfriend 
(C) To get back home 
(D) To buy the book 

Jawaban: 
Jawaban yang benar adalah (D) to buy the book. Kalimat “I’m on my way to the book store to pick 
up the book right now” menunjukkan bahwa si lelaki sudah dalam perjalanan menuju toko buku, 
jadi dia akan segera membeli buku. 
 
Bagian 2 LONG CONVERSATION 
Bagian kedua dari tes listening terdiri dari dua long conversation (percakapan panjang) yang 
kemudian diikuti serangkaian pertanyaan. 

Contoh soal  
Anda akan mendengar: 

(Narrator) : Listen to a conversation between two students. 
(Woman) : Bill, you're a physics major, aren't you? 
(Man) : That's right. 
(Woman) : I need some advice. I want to take an introductory physics class, 

and I have to choose between two teachers, Professor Hunter 
and Professor McVey. Do you know much about them? 

(Man) : I've taken classes from both of them. To tell you the truth, I 
don't really like Hunter's style of teaching. He doesn't seem to 
care if his students understand or not, and his lectures are 
pretty dry. 

(Woman) : Well, then, what about McVey? I've heard his course is difficult. 
(Man) : It's not easy, but you'll learn a lot, and he always encourages 

his students to ask questions and join in discussions. 
Lalu Anda akan mendengar : 
Pertanyaan pertama 

Narrator :  What does the woman ask Bill to do? 
Anda akan membaca di buku soal: 

(A) Give her information about two teachers. 
(B) Help her with a physics assignment. 
(C) Speak to a professor for her. 
(D) Lead a discussion. 

Jawaban: 
Jawaban yang benar adalah (A) Give her information about two teachers. Kalimat “I need some 
advice” menunjukkan bahwa si wanita tersebut mengharapkan saran untuk memilih satu 
diantara dua dosen yang mengajar.  
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Bagian 3 SHORT TALKS 
Bagian ini tediri dari tiga talks (pembicaraan panjang dari satu orang). Di bagian ini hanya ada 
satu orang yang akan berbicara panjang mengenai suatu topik, bisa mengenai permasalahan 
akademik di kampus atau suatu topik perkuliahan. Dari satu pembicaraan panjang, Anda akan 
mendapat 3-4 pertanyaan berkenaan dengan pembicaraan tersebut. Di sini Anda harus lebih 
berkonsentrasi. 

Contoh Soal 
Anda akan mendengar: 

(Narrator) : Listen to this lecture given in a university classroom. 
(Man) :  Students, this evening we'll have a chance to observe a 

phenomenon that we've discussed several times in class. 
Tonight there will be a lunar eclipse. As we've said, when an 
eclipse of the Moon occurs, the Earth passes between the Sun 
and the Moon. Therefore, the shadow of the Earth moves across 
the surface of the Moon and obscures it. Because you won't be 
looking at the Sun, it is not necessary to use the special lenses 
and filters that you need when observing a solar eclipse. You 
can observe a lunar eclipse with your unaided eye or with a 
telescope, and photograph it with an ordinary camera. So if the 
weather's not cloudy tonight, go out and take a look at this 
eclipse of the Moon. I'm sure you'll find it interesting. 

Lalu Anda akan mendengar : 
Pertanyaan pertama 

Narrator :  In what course is this lecture probably being given? 
Anda akan membaca: 

(A) Philosophy. 
(B) Meteorology. 
(C) Astronomy. 
(D) Photography. 

Jawaban: 
Jawaban yang benar adalah (C) Astronomy. Kalimat “Tonight there will be a lunar eclipse” 
menunjukkan bahwa subjek perkuliahan adalah Astronomy. 
 
STRUCTURE AND WRITTEN EXPRESSION 
 Structure and Written Expression merupakan bagian kedua yang akan diujikan dalam tes 
TOEFL. Bagian ini akan menguji kemampuan Anda dalam hal memahami tat bahasa yang 
terdapat dalam Bahasa Inggris. Tata bahasa tersebut umum digunakan dalam bahasa tulis buku-
buku berbahasa Inggris. 

Pada bagian Structure and Writtten Expression, Anda akan menjswab sekitar 40 soal 
dengan waktu 25 menit. Soal-soal tersebut terbagi dalam dua bagian, yaitu: 

1. Structure yang terdiri atas 15 soal. Soal-soal tersebut merupakan soal pilihan ganda. 
Setiap soal diikuti oleh empat pilihan jawaban. Anda harus memilih jawaban yang paling 
tepat untuk mengisi bagian kalimat yang belum lengkap pada setiap soal. 

2. Written Expression yang terdiri dari 25 soal. Pada soal-soal tersebut terdapat empat 
kelompok kata yang digarisbawahi. Anda harus memilih jawaban yang paling tidak tepat 
penggunaannya dalam kalimat. 
Saat mengerjakan soal pada bagian Structure and Written Expression, Anda ssebaiknya 

sudah memiliki pengetahuan tentang tata bahasa dalam bahasa Inggris. Dengan memilki 
pengetahuan tersebut, tentu Anda tidak akan kesulitan dalam mengerjakan soal-soal pada 
bagian ini. 

Berikut merupakan tips untuk mengerjakan soal-soal pada bagian Structure and Written 
Expression: 

1. Membiasakan diri dengan petunjuk pada tes. Petunjuk dalam setiap tes TOEFL 
akan selalu sama. Oleh karena itu, Anda tidak perlu mendengarkan bagian petunjuk 
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dengan seksama ketika Anda mengerjakan tes. Jika Anda sudah melakukan persiapan 
sebelumnya, tentu Anda sudah tahu dengan petunjuk terebut. 

2. Mulailah dengan soal nomor 1 sampai 15. Antisipasi soal 1 sampai 5 adalah bagian 
yang mudah. Dan selanjutnya, soal nomor 11 sampai 15 akan lebih sulit. Ingat, jangan 
membuang waktu Anda pada soal-soal yang sulit. Ada beberapa bagian lain yang lebih 
mudah untuk dikerjakan. 

3. Melanjutkan untuk menjawab soal nomor 16 sampai 40. Seperti pada bagian 
sebelumnya, nomor awal pada bagian ini merupakan bagian yang termudah, dan 
seterusnya. Jangan habiskan waktu Anda untuk menjawab soal-soal yang sulit. Anda 
dapat meninggalkannya sementara. 

4. Jika Anda mempunyai sisa waktu, kembalilah pada soal yang Anda tinggalkan 
sebelumnya. Anda dapat kembali menjawab pada soal-soal yang Anda anggap sulit. 

5. Selesaikan bagian ini sebelum waktu habis. Jangan biarkan ada pertanyaan yang 
tidak Anda jawab. Meskipun Anda tidak benar-benar yakin dengan jawaban yang Anda 
pilih, Anda harus tetap menjawab pertanyaan tersebut. 

Meskipun bagian Structure and Written Expression terbagi menjadi dua bagian, pada 
dasarnya soal-soal tersebut mengenai tata bahasa dalam bahasa Inggris. Pembahasan tata 
bahasa tersebut dapat Anda pelajari melalui beberapa skills.  Perhatikan contoh berikut ini: 

 
   was ringing continuously for hours. 
(A) Loudly 
(B) In the morning 
(C) The phone 
(D) The bells 

Pada soal tersebut, Anda dapat melihat bahwa belum ada subject dalam kalimat. Untuk itu Anda 
harus menandai verb-nya, lalu mencari subject yang sesuai dengan verb-nya. Verb dalam kalimat 
tersebut adalah was ringing. Dari verb tersebut, dapat diambil keimpulan bahwa subject-nya 
adalah kata benda tunggal. Jawaban yang paling tepat adalah (C). Pilihan (A) dan (D) bukan 
bentuk noun sehingga tidak dapat dijadikan subject dalam kalimat. 
 
Mixed seeds, such as cracked corn, peanuts, and sunflower seed, is popular feed for winter  
     A    B                 C                    D  
Pada kalimat diatas, kata yang tidak sesuai adalah to be “is” untuk subject “seeds” yang 
merupakan bentuk jamak. Seharusnya to be yang diapakai adalah to be “are”, sehingga jawaban 
dari soal di atas adalah pilihan jawaban “C”. 
 
READING COMPREHENSION 

Reading comprehension merupakan bagian dari tes TOEFL yang menguji kemampuan 
Anda dalam memahami, menginterpretasi, dan menganalisis teks-teks bahasa Inggris dengan 
tema yang beragam. Selain itu, bagian ini juga menguji pengetahuan Anda akan kosakata dalam 
bahasa Inggris. Di dalam Reading comprehension section, teks yang banyak biasanya sering 
membuat bingung para test taker. Mereka cenderung untuk menghabiskan waktunya untuk 
membaca seluruh teks dan mencoba untuk mengerti isi dari teks tersebut. Padahal saat 
mengerjakan soal ini, kita harus memperhatikan waktu dan mempergunakan waktu semaksimal 
mungkin agar dapat menyelesaikan seluruh soal dengan waktu yang sudah ditentukan. 

Dalam hal ini, keterampilan membaca cepat sangat diperlukan untuk membantu Anda 
dalam memanfaatkan waktu yang tersedia dan mendapatkan hasil yang maksimal. Beberapa 
teknik membaca cepat yang dapat Anda lakukan adalah previewing, scanning, skimming, and 
predicting/guessing. 
1. Previewing 

Previewing merupakan teknik untuk melihat teks secara global dengan tujuan untuk 
mendapatkan informasi umum mengenai kandungan suatu teks, terutama topic teks bacaan. 
Dengan melakukan previewing sebelum membaca akan memberikan kontribusi penting 
pada proses pemahaman informasi dengan cepat. Cara melakukan previewing adalah 
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dengan melihat kalimat-kalimat pertama dan terakhir pada masing-masing paragraf karena 
pola penulisan teks dalam bahasa inggris cenderung deduktif, yaitu topic bacaan berada 
pada awal paragraf. 

2. Scanning 
Scanning merupakan teknik membaca dengan melihat kata-kata tertentu dengan 

kecepatan tinggi. Teknik ini dapat digunakan pada soal yang menanyakan persamaan kata 
tertentu dalam teks dengan salah satu kata yang tersedia pada pilihan jawaban. 

3. Skimming 
Skimming merupakan teknik membaca untuk mencari informasi tertentu secara cepat 

yang terdapat dalam sebuah bacaan. Saat Anda membaca soal yang mengarah pada jawabn 
yang terperinci, Anda cukup mencari bagian dari teks yang berisi tentang hal itu sehingga 
tidak harus membaca teks dari awal hingga akhir. 

4. Predicting/guessing 
Predicting/guessing merupakan teknik membaca dengan menerka makna suatu kata 

dengan melihat konteks suatu bacaan. Di dalam soal reading, biasanya terdapat jenis 
pertanyaan yang menanyakan tentang persamaan kata yang mana kata-kata dalam teks 
sering kali merupakan kata-kata yang tidak Anda kenal. Dalam hal ini Anda harus berani 
menerka kata yang sesuai dengan melihat konteks bacaan. 

Dalam mengerjakan soal Reading Comprehension, ada beberapa strategi umum yang 
bisa Anda gunakan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu: 
a. Bacalah teks dengan cara cepat untuk mendapatkan ide utama dan susunan ide dari teks 

tersebut. Anda tidak harus mengerti secara terperinci setiap teks yang And abaca untuk 
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dengan tepat. Dengan demikian, Anda 
tentu akan membuang-buang waktu jika Anda berusaha untuk mengerti setiap kata dari 
teks tersebut. 

b. Lihat terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang diberikan untuk setiap teks. 
Perhatikan jenis pertanyaan yang diberikan. Setiap pertanyaan memiliki cara tersendiri 
untuk menjawabnya. Untuk itu Anda harus mencari kata kunci dari pertanyaan, 
kemudian mencarinya dalam teks. 

Dalam Reading Comprehension, ada beberapa jenis pertanyaan yang biasa muncul yaitu soal 
yang menanyakan gagasan utama, informasi detail, informasi unstated details, kesimpulan, 
tujuan bacaan, pronoun referent, dan makna kosakata.  
Sekarang perhatikan contoh teks pendek berikut ini! 
Example: 

Although each baby has an individual schedule of development, general pattern of 
growth have been observed. Three periods of development have been identified, including early 
infancy, which extends from the first to the sixth month; middle infancy, from the sixth to ninth 
month; and late infancy, from the ninth to fifteenth month. Whereas the new born baby is 
concerned with his or her inner world and responds primarily to hunger and pain, in early 
infancy the baby is already aware of the surrounding world. During the second month, many 
infants are awake more and can raise their heads to look at thing. They also begin to smile at 
people. By four months, the baby is searching for things but not yet grasping them with its 
hands. It is also beginning to be wary of strangers and may scream when a visiting relative tries 
to pick it up. By five months, the baby is grabbing objects and putting them into its mouth. Some 
babies are trying to feed themselves with their hands. 

In middle infancy, the baby concentrates on practicing a great many speech sounds. It 
loves to imitate actions and examine interesting objects. At about seven months, it begins to 
crawl, a skill that it masters at the end of middle infancy. 
The question: 
1. What does this passage mainly discuss? 

(A). Growth in early infancy 
(B). The active toddler stage 
(C). How the baby learn to walk 
(D). The developmental stages of infancy 
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Strategi menjawab soal di atas: 
 Kalimat-kalimat awal mengisyaratkan adanya focus tertentu. Kalimat pertama, 

mengarah pada general pattern of growth. Informasi ini dikembangkan dengan hadirnya 
informasi three periods of development have been identified, yang didukung dengan 
rincian seperti: early infancy, middle infancy, dan late infancy. Dari data ini dapat 
disimpulkan bahwa focus bacaan di atas adalah mengenai ‘tahap perkembangan anak’. 

 Pilihan (A) tidak tepat karena Growth in Early Infancy hanya satu bagian dari 
perkembangan yang disebut di dalam bacaan; pilihan (B) bukan merupakan pilihan 
yang benar karena pembicaraan tidak berfokus pada toddler stage. Sekalipun kata 
toddler disebut pada akhir-akhir bacaan; dan pilihan (C) bukan merupakan pilihan yang 
benar karena focus bacaan tidak mengarah pada how a baby learns to walk. Pilihan yang 
tepat adalah (D) karena semua data mengarah pada focus perkembangan anak. 
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