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1 first person

2 second person

3 third person

ABL ability

ACT.APL active applicative

ACT.BN active beneficent

ACT.TR active transitive

ADJ.ADD adjunct of addition

ADJ.EQ adjective equivalent

ADJ.TM adjunct of time

ADV adverb

AOT adjunct of time

ASP aspect of time

CLF classifier

COL.N collective noun

COLL colloquial language

CONJ conjugation

CONJ.CON conjunction conditional

COP copula

DM demonstrative

IMP imperative

LOC locative

MOD modal

N noun

NEG negator

1) 본고에서 사용하는 약어는 기본적으로 에서 제시한 Max Planck Institute Leipzig Glossing 
를 따른다 이 목Rules (http://www.eva.mpg.de/lingua/resources/glossing-rules.php) . 

록에 없는 용어는 를 참고하였다Atmosumarto (2004) .
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OBJ object

OBJ.REF object reflective

PAR particle

PHR phrase

PL plural

POSS possessive

PREP preposition

PREP.COM preposition complement

PSV passive

PSV.CAU passive causative

PSV.LOC passive locative

PSV.BN passive beneficent

PSV.V passive voice

PSV.VOL passive voluntary

QM question marker 

REL.PRO relative pronoun

REP repetitive

SBJ subject

SG singular

TM time marker

TRV transitive verb

V verb
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1) 교육학계에서 실행연구 를 실천연구 현장연구 수행연구 교실연구 교사 (action research) , , , , 
연구 등으로 지칭한다 본 연구에서는 일괄적으로 실행연구로 지칭한다. .

2) http://kbriseoul.kr/kbriseoul/index.php/ko/%EA%B4%80%EA%B3%84
3) 은 의 약어이며 동남아시아국가연합 이 ASEAN 'Association of Southeast Asian Nations' ' '

라는 뜻을 가지고 있다 인도네시아 싱가포르 말레이시아 태국 필리핀 총 개국에 의해 . , , , , 5
년에 설립된 국제연합이다1967 .

4) http://www.mofat.go.kr/webmodule/htsboard/template/read/korboardread.jsp?
typeID=11&board/id=410&tableName=TYPE_ASSOCIATE&seqno=301837

5) http://kipc.or.kr/index/
6) https://news.joins.com/article/22101357
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7) http://news.kotra.or.kr/user/nationInfo/kotranews/14/userNationBasicView.do?
nationIdx=49&cdKey=101075&itemIdx=14511&categoryType=004&categoryIdx=192

8) https://kto.visitkorea.or.kr
9) 한국어학과 또는 한국어교육학과가 개설된 대학은 인도네시아대 나시오날대 가자마다대 인 , , , 

도네시아교원대 곳이며 교양 과정이나 다른 전공의 선택과목으로 한국어 강의를 개설한 4 , 
대학은 하사누딘대 디포느고로대 랑봉망쿠랏대 이슬람대 부라위자야대 등 곳이 있다, , , , 10 . 
홍종윤 재인용( , 2016:2 ). 

10) 이후 년에 글로벌캠퍼스에 같은 학과가 개설되었다 1982 (Koh, Yonghun 1996:224).
11) http://cms.bufs.ac.kr/malay/html/01_dept/sub01_01.aspx
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12) http://www.hufs.ac.kr
13) http://wartakota.tribunnews.com/2018/07/22/wisata-medis-ke-korea-selatan-

ada-empat-favorit-operasi-plastik-bagi-wisatawan-asal-indonesia
14) https://akurat.co/hiburan/id-335665-read-6-drama-apik-hasil-kolaborasi-

indonesia-dan-korea-selatan
15) 정연일은 다층적 번역브리프를 이용한 번역수업을 통해 번역학습자들이 장르적 규범과 관 

행에 대한 깊은 이해가 결여되어 있고 번역 목적 의 가변성 및 주독자층 과 텍스트타입 의 , ‘ ’ ‘ ’ ‘
중층성을 실제 번역물에 수용하여 구현하는 방법에 미숙하다고 지적하였다. (2003:185)
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16) 한국외국어대학교 글로벌캠퍼스 말레이 인도네시아어 통 번역학과에는 총 개의 교과목이  - · 50
있으며 통 번역과 관련된 과목은 총 개 이며 그 중 통역 교육에 해당된 과목은 개· 8 (16%) 3

가 있다 개의 과목에서 학생들은 한 인 통 번역보다 인 한 통 번역 교육과 연습을 더 (6%) . 3 - · - ·
많이 하는 편이다.
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17) 실행연구 란 이론보다는 실천적 측면에 초점을 맞춰 진행하는 연구 방법 (Action Research)
으로 단순한 이론을 넘어서 전문성을 기르는 영역에서 사용된다.
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18) 는 인도네시아어 화자 대상으로 하여 화자 라는 용어를 사용하 Sugono ‘penutur bahasa( )’
였다 본 연구에는 통 번역사를 화자 로 국한할 수 없으므로 화자 대신 . · ‘ ’ ‘penutur bahasa( )’ 

언어 사용자 라는 용어를 채택하였다‘pengguna bahasa( )’ .
19) 는 에 의하면 에 따라 처럼 와 같이 Sugono ‘menurut( , )’, ‘seperti( , )’, 〜 〜 〜 〜

처럼 바와 같이 를 의 예로 삼았다 이에 따라 ’sebagaimana( , )‘ ’pengantar kalimat’ . 〜 〜
을 보조사 로 번역하여 사용하였다‘pengantar kalimat’ ‘ ’ . 
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20) 축어역 직역 충실한 번역 1. (Word-for-word translation). 2. (Literal translation). 3. 
의미적 번역 각색 번역(Faithful translation). 4. (Semantic translation). 5. (Adaptation). 

의역 관용구적 번역 의사전달용 번역6. (Free translation). 7. (Idiomatic translation). 8. 
(Communicative translation). 
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21) 긴장감 언어구사력 부족 Nervousness , lack of language proficiency , time pressure 
시간적 압박 연습부족 어휘부족, lack of practice , lack of vocabulary , concentration 
집중력 부족 환경적인 요인, environment . 

22) 설명 및 요약 또는 반 1. Explanation and summarizing or recapitulating technique. 
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복 기술 요약 및 반복 기술. 2. Summarizing and recapitulation technique. . 3. 
명세 기술Specification technique.  . 4. Summarizing and specification technique.  

요약 및 명세 기술 재형성 및 요약 기. 5. Reformulation and summarizing technique.  
술 반복 기술 생략 기술. 6. Recapitulation technique. . 7. Ommision technique.  .     
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권의 사전에  7
기재된 접두사

개 날 늦 덧 돌 되 들 들 말 맞 맨 메 민-, -, -, -, -, -, 1-, 2-, -, -, -, -, -, 
빗 새 선 설 숫 시 알 얼 올 웃 잔 짓 차-, 2-, -, -, 1-, -, -, -, -, -, -, -, -, 
찰 참 처 치 풋 한 핫 햇 헛 홀 홑 휘 개-, -, -, -, -, 1-, 1-, -, -, -, -, - (38 )

권의 사전에  6
기재된 접두사

강 겉 군 내리 데 된 들이 들이 둘 뒤 맏 몰-, -, -, -, -, -, 1-, 2-, -, -, -, -, 
밭 샛 쇠 쇠 수 실 싯 애 애 엇 오 옥 외-, -, 1-, 2-, -, -, -, 1-, 2-, -, -, -, -, 
짝 쪽 핫 해 개-, -, 2-, 2- (29 )

권의 사전에  5
기재된 접두사

가막 갓 곁 까막 내 넛 대 드 막 막 배내 암 어-, -, -, -, -, -, -, -, 1-, 2-, -, -, 
리 열 엿 옹 옹달 일 좀 줄 첫 개-, -, -, -, -, -, -, 2-, - (21 )

23) 본 논문에서 박형익 의 접사 목록을 참고하였다 이 접사 목록에 사용된 국 (2004:248-476) . 
어사전은 다음과 같다: 

고유어 접두사 권 이희승 편 국어대사전 신기철 신용철 편 새우리말 큰사   a. (6 ): (1988), ·「 」 「
전 한글학회 우리말큰사전 이기문 동아 새국어사전 김민(1988), (1992), (1994), 」 「 」 「 」 
수 외 편 금성판 국어대사전 연세대학교 언어정보개발연구원 편 연세 한국(1996), 「 」 「
어 사전 (1998).」 

고유어 접미사 권 이희승 편 국어대사전 신기철 신용철 편 새우리말 큰사   b. (7 ): (1988), ·「 」 「
전 한글학회 우리말큰사전 김민수 외 편 금성판 국어대사전(1988), (1992), 」 「 」 「 」 

연세대학교 언어정보개발연구원 편 연세 한국어 사전 국립국어연구원 (1996), (1998), 「 」 
표준국어대사전 이기문 감수 동아 새국어사전(1999), (2001). 「 」 「 」 

사전 권에 7
기재된 접미사

거리다 께 꾸러기 꾼 내 내기 내기 네 님 답다- , - , - , - , - , - 1, - 2, - , - , - , 
대다 동이 되다 들이 때기 롭다 맞다 매 머리 발- , - , - , - , - , - , - , - , - , - 1, 
붙이 살이 새 스럽다 이 장이 쟁이 지기 지기- , - , - , - , - 1, - , - , - 1, - 2, 
지다 질 짜리 째 투성이 하다 히 개- , - , - 1, - 2, ‘- , - , - (36 )

사전 권에 6
기재된 접미사

개 거리 까짓 껏 껜 꼴 끼리 나기 닿다 둥이 들- 1, - 2, - , - , - , - , - , - , - , - , - , 
뜨기 뜨리다 박이 뱅이 보 씩 아치 어치 이 이- , - , - , - , - 1, - , - , - , - 3, - 4, 
이다 집 짜리 짝 째 쩍다 쯤 채 치기 토록- , - 1, - 2, - , - 1, - , - , - 1, - 1, - 2 

개(31 )

사전 권에 5
기재된 접미사

걸이 겐 기 기 다랗다 리 마님 바가지 바치 받다- , - , - -, - , - , - 1, - , - , - , - , 
배기 배기 뻘 스레하다 시키다 씨 아지 우 음- 1, - 2, - , - , - , - , - , - , - , 
이 잡 이 집 쭝 째 채 추 치 치기- 2 , - 2 , - 2 , - , - 3, - 2, - -, - 1-, - 1, 

토록 포 풀이 개- 2, - , - (31 )
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학자 접사의 종류 접사 개수

Gorys 
Keraf 
(1982)

접두사 meN-25), ber-, di-, pe-, ter-, ke-, per-, se-

개27

접미사 -i, -kan, -an, -nya, -kah, -tah, -lah, -pun
접속사 -el-, -er-, -em-

양분접사 per-an, ke-an

복합접사 
meN-kan, di-kan, memper-kan, diper-kan, 

ter-kan, ber-kan
Djoko 

Kentjono 
(2004)

접두사 meN-, ber-, di-, pe-, ter-, ke-, per-, se-
개18접미사 -i, -kan, -an, -lah, -tah, -kah, -pun

접요사 -em-, -el-, -er-

M. 

Ramlan

(2009)

접두사 meN-, ber-, di-, peN-, pe-, per-, ter-, ke-, se-

개22
접미사 -i, -kan, -an, -nya
접요사 -em-, -el-, -er-

복합접사 peN-an, pe-an, per-an, ber-an, ke-an, se-nya

24) 인도네시아어 접사 중 양분접사 와 복합접사 는 학자에 따라 따로 분리하거나 같은 종류 ‘ ’ ‘ ’
로 묶는 경우가 있다 양분접사 와 복합접사 는 어근 앞과 뒤에 첨가되어 파생어를 생성하. ‘ ’ ‘ ’
는 공통점이 있다 상이한 점으로는 양분접사 로 사용된 접두사와 접미사를 탈락 시킬 수 . ‘ ’
없으며 반드시 둘 다 사용되어야 한다 복합접사 도 접두사와 접미사를 탈락 시켜서 사용할 . ‘ ’
수 없지만 수동태 직접문에서 사용될 경우 접두사가 탈락될 수 있는 특징을 가지고 있다, . 
그 예는 다음 문장에서 볼 수 있다. 
Ali menitipkan 는 에게 책을 맡겼다 buku kepada Siti. (Ali Siti ).

   Buku dititipkan 책은 가 에게 맡겼다 Ali kepada Siti. ( Ali Siti ).
   Titipkan 에게 책을 맡겨라 buku kepada Siti! (Siti ).
25) 접사 목록에 있는 은 비음화 현상 을 표시한 것이다 ‘N’ (nasalization) .
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과거시제 이미 아직 방금 벌써 진작 지금껏 막 아까, , , , , , , 
현재시제 요즘 현재 지금 당장, , , 
미래시제 이따 후 어서 향후 당장 이후 얼른 조만간, , , , , , , 
순간성 갑자기 문득 잠시 그제야 곧바로 별안간 불시에, , , , , , 
지속성 당분간 줄곧 내내 밤낮 늘 겨우내 한참 때때로, , , , , , , 

무시제형
오래도록 언제든지 어느새 먼저 언제 드디어 얼마간 미리, , , , , , , , 
마침내 언제나 우선 일찍, , , 

과거 조금 전 어제tadi , kemarin 
현재 지금sekarang 
미래 나중에 잠시 후 내일 모래nanti , sebentar lagi , besok , lusa 

26) 인도네시아어의 시간을 나타내는 장치를 시간부사 라 칭한다 양상 으로는  ‘ ’ . (aspect) ‘belum 
아직 한 이미 한 하는 중 등이 있으며 양태 로는 , sudah/telah , sedang ‘ , (modality)〜 〜 〜

를 원하다 를 할 것이다 등이 있다’ingin/mau , akan ‘ . 〜 〜
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종류 기능 예문
완료상 

(perfective)
완료의 의미를 나타냄 인도네시아어를 공부- 한 예진이 .

미완료상
(imperfective)

미완료의 의미를 나타냄 인도네시아어를 공부- 하던 예진이 .

연속상 진행상/
(continuous/
progressive)

특정 시간 구간 내에서 
지속 되고 있음을 나타냄

주형이는 아빠가 최고라고 생각하- 고 있다. 
주형이는 책을 읽- 고 있다. 

결과상 
(resultative)

과거 모습의 결과가 지속 
됨을 나타냄

장미가 피- 어 있다.

예정상 
(prospective)

모습이 예정되어 있음을 
나타냄

장미가 피- 려고 한다.

문법요소 의미 예문

인식양태
(epistemic 
modality)

겠 을 것이- -, - - 추측
오늘 태풍이 오- 겠다.
오늘 태풍이 - 올 것이다. 

ㄴ ㄹ 듯하- / -
강한 개연성
추측/

진형이가 집에 있- 는 듯하다.

ㄴ ㄹ 것 같- / -
 

강한 개연성
추측/

곧 비가 - 올 것 같다

을 법하- - 약한 개연성 예진이가 화가 날 - 법한 일이다 
을 수 있- - 가능성 오늘 태풍이 - 올 수도 있다

당위양태 어야 하- - 의무 우리는 학교에 가- 야 한다.
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(deontic 
modality)

어도 되- - 허락 우리는 학교에 가- 도 된다. 

동적양태
(dynamic 
modality)

을 수 있- -
을 줄 알- -

능력
주형이는 인도네시아어를 - 할 수 있다.
주형이는 인도네시아어를 - 할 줄 안다.

겠- -
을 것이- -

의도
나는 반드시 우승을 하- 겠다.
나는 반드시 우승을 - 할 것이다.

감정양태
(emotive 
modality)

을라- 경계심 경고/ 얼른 가 늦- . 을라.

을걸- 후회 늦었네 얼른 - . 갈걸. 

종류 기능 예문

Aspek perfektif
완료상( )

완료의 의미를 나타냄

- Margie sudah makan.
마지는 식사  ( 하였다.)

- Margie telah berangkat.
마지는 출발  ( 하였다)

Aspek imperfektif
미완료상( )

미완료의 의미를 
나타냄

- Tommy masih kecil.
토미는   ( 아직 어리다 .)

Aspek inkoatif
기동상( )

시작될 것을 나타냄
- Tommy mulai bekerja.

토미는 일을   ( 시작한다.)
Aspek duratif/

kontinuatif
연속상 진속상( / )

진행되고 있음을 
나타냄

- Joshua sedang mandi.
조슈아는 샤워   ( 중이다.)

Aspek frekuentatif/
빈번상iteratif ( )

자주 일어난 것을 
나타냄

- Joshua sering bernyanyi.
조슈아는   ( 자주 노래를 부른다.)

Aspek habitatif
습관상( )

습관적으로 일어난 
것을 나타냄

- Biasanya, dia makan pagi.
  (보통 그는 아침식사를 한다 .)
- Dia biasa makan pagi.

그는   ( 보통 아침식사를 한다 .)
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종류 기능 사용되는 단어

Modalitas 
intensional

동적양태( )

keinginan
의도( )

        [ingin  ]
- Saya [mau   ]  membeli rumah.
        [hendak]

나는 집을 구매하기를   ( 원한다.)  

harapan
바램( )

[Semoga         ]
[Moga-moga     ]  kalian hidup bahagia.
[Mudah-mudahan]
[Hendaknya      ] 
너희가 행복하게 살기를 ( 바란다.)

ajakan
청유( )

Saya [ajak   ] Anda sekalian untuk bergabung.
      [imbau]
나는 여러분들이 함께 하기를 ( 청합니다.)

pembiaran
방치( )

[Biar] aku pergi.
내가 가도록 ( 내버려 둬 .)

permintaan
요구( )

[Tolong] bawakan air.
물 좀 가져와 ( 주세요.)

Modalitas 
epistemik
인식양태( )

kemungkinan
추측( )

        [dapat   ]
Margie [bisa     ] memecahkan masalah itu 
        [mampu ] dalam dua hari.
        [sanggup]
마지는 그 문제를 이틀 안에 해결 ( 할 수 있겠다.)

keteramalan
강한 개연성(

추측/ )

      [kira]
Saya [duga] Ali dan Ani saling mencintai.
      [rasa]
내 생각엔 알리와 아니는 서로 사랑하는 ( 것 같다.)

keharusan
의무( )

      [harus]
      [mesti]
Anda [wajib] menjadi teladan bagi anak-anak.
      [perlu]
      [patut]
당신은 아이들에게 모범이 되( 어야 한다.)

kepastian
확신( )

      [yakin  ] 
Kami [pasti   ] kakek dan nenek akan sembuh.
      [percaya]
우리는 할아버지 할머니가 회복( 될 것이라 믿는다.)

orientasi - [Mungkin] Tommy pulang kemarin.
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27) 문법 항목을 어렵다 에 응답한 비율은 다음과 같다 조사 어순 연결어 ‘ ’ . 59.37%, 54.69%, 
미 시제 종결어미 , 336.72%, 29.09%.

의향( )

  [Agaknya] 
토미는 어제 집에 간   ( 것 같다.)

- [Seharusnya] Tommy pulang kemarin.
토미는 어제 집에 갔었  ( 어야 했다.)

negasi
부정( )

- Saya [tidak ingin]  membeli rumah.
나는 집을 구매하기를   ( 원하지 않는다.)  

- Margie [tidak bisa] memecahkan masalah itu 
마지는 그 문제를 이틀 안에 해결   ( 할 수 없다.)

Modalitas 
deontik
당위양태( )

izin
허락( )

                            [boleh]
Kalau sudah selesai, kamu [dapat] pulang.
                            [bisa ]
일을 다 마치면 넌 집에 가( , 도 돼.)

perintah
명령( )

Kamu [harus] pulang sekarang.
       [mesti ]
너는 지금 집에 가( 야 해.)

Modalitas
dinamik
동적양태( )

kemampuan
능력( )

        [dapat   ]
Margie [bisa     ] memecahkan masalah itu.
        [mampu ]
        [sanggup]
마지는 그 문제를 해결 ( 할 수 있다.)
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28) 어말어미의 자세한 부류는 다음과 같다 . 
종결어미 평서형 다 아요 어요 의문형 니 까 ㅂ니까 습니까 명령형a. : : - , - / , : - , - , - / , : -① ② ③ 

아라 어라 으 십시오 청유형 자 으 ㅂ시다 감탄형 구나 는구나/ , -( ) , : - , -( ) , : - / , ④ ⑤ 
군요 는군요- / . 

연결어미 대등적 고 으며 며 종속적 아서 어서 니까 보조적 아 어b. : : - , -( / , : - / , - , : - / , -① ② ③ 
게 지 고, - , - .

전성어미 명사형 으 ㅁ 기 관형사형 으 ㄴ 는 부사형 게 도록c. : : -( ) , - , : -( ) , - , : - , - .① ② ③ 
선어말어미의 자세한 부류는 다음과 같다 높임 으 시 시상 았 었 였 겠 더. a. : -( ) -, b. : - / / , - -, - -. 

격조사

주격조사 이 가‘ / ’
대격조사 을 를‘ / ’
처격조사 에 에게 한테 더러 에서 에게서 한테서‘ ’, ‘ ’, ‘ ’, ‘ ’, ‘ ’, ‘ ’, ‘ ’, 
구격조사 으로 로‘ / ’
속격조사 의‘ ’
공동격조사 과 와‘ / ’
비교격조사 보다 처럼 만큼 같이‘ ’, ‘ ’, ‘ ’, ‘ ’
호격조사 아 야‘ / ’

특수조사

만 과 도‘ ’ ‘ ’
은 는‘ / ’
조차 마저 까지 부터‘ ’, ‘ ’, ‘ ’, ‘ ’
이야 야 이라야 라야‘ / ’, ‘ / ’



- 44 -



- 45 -

ˀɲ

ɲ



- 46 -

분류 한국어 인도네시아어 번역 한국어로 재번역

생태

야산 솔숲 hutan pinus bukit 소나무 숲
소나무 pohon cemara 전나무
매화 bunga sakura 벚꽃
목단 peony sakura 벚꽃 모란

벚나무 pohon sakura 벚꽃나무
봄나물 rumput-rumput hijau 푸른 잔디

사물

전복죽 bubur 죽
약과 kue 케이크 과자/

보리차 teh 차
국밥 nasi sup 국밥 직역( )

막걸리 makoli 막걸리
된장국 dwenjangchigae 된장찌개
떨잠이 hiasan rambut 머리 장식품
떨잠 mantel bulu 모피 코트
당의 mantel 코트

배냇조거리 baju bayi kecil 작은 아기 옷
초가 rumah 집

인력거 becak 삼륜 자전거

장소 

준명당 halaman istana 궁전 안뜰
즉조당 halaman istana 궁전 안뜰
규장각 ø ø
낙선재 istana 궁전
관물헌 galeri 화랑
수강재 ruang belajar 공부방
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평가 부류 점수 척도 기준/

완벽에 가까운 번역 86-90(A)

- 내용전달이 자연스럽다
- 번역투가 없다 번역된 것이 느껴지지 않음( )
- 오 탈자가 없다·
- 문법상의 오류가 없다
- 용어 사용 오류가 없다

매우 좋은 번역 76-85(B)

- 의미 왜곡이 없다
- 부자연스러운 직역이 없다
- 용어 사용 오류가 없다
- 문법상의 오류가 매우 적다

좋은 번역 61-75(C)

- 의미 왜곡이 없다
- 부자연스러운 직역이 적은 편이다

전체 텍스트의 이하  ( 15% )
- 문법상의 오류가 적은 편이다

전체 텍스트의 이하  ( 15% )
- 용어 사용 오류가 거의 없다

적당한 번역 26-60(D)

- 번역투가 다소 느껴진다
- 부자연스러운 직역이 다소 있는 편이다

전체 텍스트의 이하  ( 25% )
- 문법상의 오류가 다소 있는 편이다

전체 텍스트의 이하  ( 25% )
- 일반적이지 않거나 부정확한 용어 사용이 있다.

좋지 않은 번역 20-45(E)

- 번역투가 많이 느껴진다
- 부자연스러운 직역이 많은 편이다

전체 텍스트의 이상  ( 25% )
- 의미의 왜곡과 용어 사용 오류가 많은 편이다

전체 텍스트의 이상  ( 25% )
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29) 설문조사 문항은 본 논문 쪽과 쪽에 수록된 부록 과 부록 참조 184 186 < 1> < 2> .
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30) 대상자들의 관한 정보는 다음과 같다 .

응답자1 응답자2 응답자3 응답자4 응답자5

교육
배경

대학원
인도네시아어(

전공)

대학원
인도네시아어(

전공)

대학원
통 번역학( ·

전공)

대학원
통 번역학( ·

전공)

대학원
정치학(
전공)

경험 년7 년6 년12 년10 년5
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31) 예를 들어 한 할머니가 손자에게 아이고 내 강아지 와 같은 문장에서 강아지 라는  ‘ “ , ...“’ ‘ ’
단어를 의역을 해야 하는데 인도네시아어로 적절한 어휘를 찾지 못한 경우 번역이 어렵게 , 
느껴진다는 것이다. 
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32) 예를 들어 표준어에서  ‘meN 복합접사가 비표준어에서 형태가 되는 경우이다-kan’ ‘-in’ . 
가령 갖다 주다 는 복합접사 이 가져가다 와 결합된 ‘mengambilkan ( )’ ‘me-kan’ ‘ambil ( )’
형태이다 구어체에서는 주로 접두사를 생략하고 접미사 은 으로 변화시키는 현. ‘-kan’ ‘-in’
상이 있어 최종적으로 으로 된다 접두사 는 어근형태에 첫 글자가 모음‘ngambilin’ . ‘me-’
인 경우 비음화되어 이 된다 즉 구어체에서 이와 같은 파생어가 생략되었을 때 비음화[ŋ] . , 
된 부분도 생략되어야 하지만 이 부분이 생략되지 않고 유지된다 또한 표준어에서 , . 
‘meN 복합접사도 비표준어에서 으로 변형된다 그래서 결국 를 -i' ‘-in’ . ‘mengambilkan(~
위해 갖고 오다 주다 과 계속해서 줍다 집다 가져가다 가 비표준어로 모두 / )' ’mengambili( / / )'

이 되어 정확한 문맥상 의미 파악이 요구된다‘ngambilin' . 
33) 이러한 현상은 비표준어 단어 가 해당한다 이 단어는 접두사 와 어근형태  ‘mikir’ . ‘me-’

의 결합으로 파생된 것인데 표준어에서는 형태는 없고 대신 형‘pikir’ , ‘memikir’ ‘berpikir’
태를 사용한다.  

34) 예 아버지 일백 여 : bapak vs. bokap , seratus vs. cepek /100, perempuan vs. cewek 
자 유명한 등이다, terkenal vs. beken .

35) 인도네시아에는 약 개의 지방어가 있다 1100 .
http://kaltim.tribunnews.com/2019/03/30/cek-data-jokowi-sebut-714-suku-dan-11
00-bahasa-daerah-di-indonesia-ini-faktanya

36) 지방어 차이의 예는 다음 표에서 볼 수 있다 .

  

한국어 인도네시아어 자바어 순다어 바딱어 발리어
감사합니다. Terima kasih. Matur nuwun. Hatur nuhun. Mauliate. Suksema.

잘 지내셨어요? Apa kabar? Piye kabare?
Kumaha 
dahang?

Aha do kabar?
Ken ken 
kabare?

제 이름은 
에블린 이예요.

Namaku 
Evelyn.

Jenengku 
Evelyn.

Nami abdi 
Evelyn.

Ahu margoar 
Evelyn.

Wastan titian 
Evelyn.

나는 당신을 
사랑해요.

Aku cinta 
padamu.

Aku tresno 
karo kowe.

Abdi bogoh ka 
anjeun.

Holong 
rohangku tu ho.

Tyang tresna 
ragane.
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)

37) 인도네시아어에는 동사 어근에 변화를 주는 시제 가 없어서 시점 시점 표기 시점  (tense) ‘ , , 
표시 시간 표기 시간 표시 라는 용어 중 본 논문에는 시점 표기 를 채택하여 사용하였다, , ’ ‘ ’ .
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38) 즉 주로 한국어가 출발어인 통역일 경우 의뢰인이 통역사가 충분히 자료 숙지가 가능하도 , 
록 미리 자료를 공유해 주며 필요할 때에 행사전 브리핑이나 사전회의롤 통해 통역할 내용
을 설명해준다. 
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39) 예비연구에 사용된 한 인 동시통역 전사내용은 본 논문 쪽에 수록된 부록 참조 - 187 [ 3] .
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40) 외 는 인도네시아어의 종류는 언어기능과 사용자의 지위 그리고 사용  Arifin (2004:15-24) , 
환경에 따라 크게 구어체 와 문어체 로 구분하였고 세부적으로 (ragam lisan) (ragam tulisan)
구어체를 표준 구어체 와 비표준 구어체 그(ragam lisan baku) (ragam lisan tidak baku), 
리고 표준 문어체 와 비표준 문어체 로 (ragam tulisan baku) (ragam tulisan tidak baku)
구분하였다 인도네시아의 인구가 억 천만명에 육박한 만큼 인도네시아어 사용자의 다양한 . 2 6
배경에 비례하여 구어체와 문어체의 종류는 매우 다양하다. 
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41) 국립국어원이 편찬한 외국인을 위한 한국어 문법 에는 조사 조사 어미 어미 어 “ 2”(2005) ‘ + , + , 
미 조사 어미 의존 명사 어미 보조용언 등과 같은 결합 형태나 그 줄어든 형태를 표현+ , +( ) , + ’ ‘ ’
으로 제시하였다 본 논문에도 표현 을 동일한 의미로 사용되었다. ‘ ’ .
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42) http://www.hufs.ac.kr/user/bahasa/
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43) 학생초급그룹의 사용된 텍스트는 본 논문 쪽에 수록된 부록 참조 193 [ 4]) .
44) 이 텍스트는 국어교재 초 중 고등학교 교과서에서 선정하여 발췌하였다 텍스트 내용은 본  · · . 

논문 쪽에 수록된 부록 참조198 [ 5] .
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45) 가 제시했던 오류 중 철자법 오류는 주로 쉼표 상용으로 주어 술어 보어 목적  Sugono , , , 
어를 구분함에 초점을 둔다 학생중급그룹의 번역문에 쉼표 사용이 많지 않았으므로 이 부. 
분을 본조사에서 제외하였다.
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46) 한국어의 조사 분류는 다음과 같다 최웅환 재인용 ( 2005:333 ). 
유형       

연구  
가 을 류( , ) 에게 류 ( ) 

만 뿐 류 ( , ) 첨사 또는 한정사
격조사

최동주(1997) 격조사 후치사 특수조사
임동훈(2003) 문법격조사 의미격조사 후치사 첨사 는 도 야 등: / /
황화상(2003) 구조격조사 내재격조사 보조사
이관규(1999) 구조격조사 의미격조사 보조사 접속조사 와 의( : , )
목정수(1998) 문법관계표지 격조사/ 보조사 한정사 가 을 는 도 등: / / /
이남순(1996) 격조사 특수조사 첨사 도 는 등: /
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47) http://flex.hufs.ac.kr/
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48) 자세한 인도네시아어 능력평가 문제와 정답 그리고 분석표는 본 논문 쪽과 쪽에 수 201 246
록된 부록 과 부록 참조[ 6] [ 7] 
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49) 거두절미 앞뒤의 잔말을 빼고 요점만 말함 고진감 ( ) : . ‘Intinya saja’. (去頭截尾 苦盡甘來
래 고생 끝에 즐거움이 온다는 말) : . Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke 

인도네시아어 속담tepian ( ). 
50) 비효율적인 사자성어 번역의 예 :  ① 

가롱성진 장난으로 한 일이 진심으로 한 것 같이 됨- ( ) : . Hal yang 假弄成眞
dilakukan untuk sekedar bercanda akhirnya menjadi seperti dilakukan 
dengan maksud tertentu. 

난형난제 누구를 형이라 해야 하고 누구를 아우라 해야 할지 분간하기 - ( ) : , 難兄難弟
어렵다는 뜻 어떤 사물이나 사람 사이에 우열을 구분할 수 없는 비슷한 상태를 이르. 
는 말. Sulit menentukan siapa yang harus dipanggil kakak dan siapa yang 
harus dipanggil adik. Atau sulit untuk menentukan benda atau orang yang 
harus lebih ditinggikan karena keduanyaa berada dalam keadaan yang 
bermiripan.

인도네시아어에 대응되는 번역이 어려운 경우의 예 : ② 
천고마비 하늘은 높고 말은 살찐다 가을은 풍요의 계절이다   - ( ): . ‘ ’. Langit 天高馬肥

tinggi dan kuda menjadi gemuk. 
지어지앙 연못 속 물고기의 재앙 재난이 엉뚱한 곳에 미침   - ( ): .‘ ’. Bencana 池魚之殃

pada ikan di danau. 
계란유골 계란에도 뼈가 있다 복 없는 사람은 좋은 기회도 도움이 안    - ( ): . ‘鷄卵有骨

됨’. Dalam telurpun ada tulang.
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51) 여기서 의미하는 마이크 사용 오류는 일시적인 마이크 시스템의 기계적 문제 전원 꺼짐 ( , 
마이크 고장 등 가 아니라 입과 마이크 거리를 잘 측정하지 못하여 목소리가 너무 작게 들)
리거나 너무 크게 들리는 것을 의미한다 특히 마이크를 입에 너무 가깝게 댄 경우 숨소리. 
와 터진소리 가 두드러지게 들려 지속적인 통역 상황에서 불편함을 주게 된다(plosive) . 

학생1 학생2 학생3 학생4 학생5 학생6 학생7 학생8

마이크를 미숙하게 사용51) x x o x x x x o
문장 마무리가 되지 않음 x x x x x x x x
단조로운 머뭇거리는 말투/ x o o o o o o o
듣기 좋지 않은 목소리 x x x x x x x x
전문용어 사용 오류 x x x x x x x x
전문지식 부족 x x x x x x x x
음 아 사용‘ ’/‘ ’ x x x x x x x x

오랜 침묵 x x x x x x x x
뒤쳐짐 x x x x x x x x
과장된 억양 x x x x x x x x
꾸며진 말투 x x x x x x x x
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미숙한 부분

학생1
동시( )

문장 나눔이나 억양은 양호하나 문장에 부분 강조가 없어 내용 전달력 - 
부족  .
한국어식으로 발음 예- . ( : presiden [preǳıdɛn], diskusi [dɪskuʃɪ],

  terima kasih [tərɪmɑ kɑʃɪ].    

학생2
동시( )

문장 나눔이나 억양은 양호하나 문장에 부분 강조가 없어 내용 전달력 - 
부족  .
한국어식으로 발음 예- . ( : presiden [preǳıdɛn], selesai [səlɑsɑɪ], 

  temui [tɔmui].

학생3
동시( )

단조로운 말투로 인해 부자연스러운 느낌과 지루함을 유발- .
마이크 사용 미숙으로 목소리 크기 조절 부족- .
한국어식으로 발음 예- . ( : republik [lɛpublik], rakyat [lɑkyɑt],

  debat [dɪbɛt], kompetisi [kompɛtɪsɪ], presiden [prɛʤɪdən], 
  temui [tɔmui], untuk menjadi [untuŋ mənjadɪ]).

학생4
동시( )

단조로운 말투로 인해 부자연스러운 느낌과 지루함을 유발- .
텍스트를 읽는 말투로 내용 전달력 부족- .
한국어식으로 발음 예- . ( : publik [pubəlik], penduduk [pɔnduduk], 

  untuk menjadi [untuŋ mənjadɪ], negara [nɪgɑrɑ]).

학생5
순차( )

단조로운 말투로 인해 부자연스러운 느낌과 지루함을 유발- .
텍스트를 읽는 말투로 내용 전달력 부족- .
한국어식으로 발음 예- . ( : penuh [punuh], republik [lɛpublik], 

  konsisten [konsɪsətɛn], rakyat [lɑkyɑt], 
  semestinya [sɔmɔsətɪɳɑ]).

학생6
순차( )

단조로운 말투로 인해 부자연스러운 느낌과 지루함을 유발- .
텍스트를 읽는 말투로 내용 전달력 부족- .
한국어식으로 발음 예- . ( : untuk memulai [untuŋ mɔmulaɪ], 

   negara [nɔgɑrɑ], penuh [punuh], koesistensi [koeksistɔnsɪ]).
학생7 문장 마지막 부분의 억양을 위로 던지는 느낌과 날카로운 말투 짜증이- (
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ə ɑ ə ə ə ɛ ə

동시( )

섞인 또는 화가난 말투 로 인해 불친절한 느낌을 줌  ) .
텍스트를 읽는 말투로 내용 전달력 부족- .
한국어식으로 발음 예- . ( : rekan [ləkɑn], presiden [prɛʤɪdən], 

  republik [rɪpɑblik], berat [bɔrɑt]).

학생8
순차( )

다소 어둡고 힘없고 자신 없는 말투 작은 목소리로 인해 전달력 부족- ( ) .
텍스트를 읽는 말투로 내용 전달력 부족- .
한국어식으로 발음 예- . ( : langkah [ləŋkɑh], presiden [prɛʤɪdən], 

  rakyat [lɑkyɑt], panel [pɛnɛl], komunikasi [kɔmjunikɑʃɪ]).
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Selamat siang, saya senang bertemu dengan peserta ini. Sekarang 
saya memakai baju ini adalah itu batik, kemarin saya udah pernah 
ke Kalimantan, waktu itu saya sudah beli itu khas barang di 
Kalimantan, ya... OVOP-OVOP (OVOP: One Village One Product) ini 
seperti seorang khas itu semacam khas dari itu... dari Kalimantan 
atau kekayaan daerah masing-masing. Saya sangat senang, karena 
itu saya memberikan itu multiral koperasi di antara Indonesia dan 
Korea. Pertama kali saya mau jelaskan itu sifat yang sudah 
membaur tentang itu OVOP-OVOP. 

Sebelumnya saya perkenalkan kenal diri sendiri. Nama saya x, 
saya pernah bekerja di bagian x, sekitar 30 tahun, terus saya 
sebagai itu advice senior, itu di antara itu 9 countries, 9 negara. 
terus saya itu bekerja dengan itu x sebagai consultant. 

Saya sudah mengenalkan perkenalkan dengan itu dengan x dan 
itu semacam event-event. Bapak-bapak dan ibu-ibu itu bisa lihat 
gambar-gambar itu ada berada dalam kementerian itu Jepang, 
Thailand, ada yang itu berita, ada yang direktur IMF. Ada yang 
direktur Korea itu, x. Ada yang gambar itu, toserba, itu untuk 
selling OVOP-OVOP, ada yang termasuk dalam internet shopping, 
terus saya masih ingat itu keliling di dunia, semacam-macam. 

Kalau begitu ini apakah ini OVOP adalah one village one product 
itu masing-masing negara beda katanya. Ada yang itu OVOP-OVOP, 
OVOP-OVOP yang isinya suaranya beda, tapi berarti artinya sama. 
tetapi ada Malaysia kita bisa ngomong ada one village one product. 
Sejauh itu peserta, itu OVOP-OVOP dari Jepang pada tahun 1979, 
Indonesia secara resmi memproduksi model OVOP-OVOP sejak tahun 
2007 melalui instruksi presiden No 6. Pemerintah dalam dalam 
meluncurkan program OVOP-OVOP di 33 desa di Indonesia, 108 
desa di tahun 2016. 

Berfokus itu pada SMI, UKM, dan petani-petani di perdesaan. 
Departemen OVOP-OVOP itu lokal. Lokal dan global. Orang lokal itu 
yang membuat barang itu tas itu di Kalimantan, di negara 
masing-masing dan untuk daerah masing-masing. Jadi OVOP 
weonchik prinsip ini biasanya ada yang itu membuat itu untuk diri 
atau untuk human resources development. Itu OVOP-OVOP itu 
seperti itu yang Saemaeul Undong di Korea, Saemaul Undong ini 
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adalah gerakan desa baru Korea. Saemaul Undong ini dimulai oleh 
Junghee Park mantan presiden Korea di tahun 1970 bermulai dari 
pedesaan lalu menyebar ke kota, pabrik, dan tempat kerja lainnya. 
Persamaan antara OVOP-OVOP dan Saemaul Undong tujuannya 
mengeluarkan diri dari kemiskinan dan meningkatkan pendapatan 
penduduk desa. 

Menanggulangi atas nama pemerintah korea dan untuk 
membangun sebanyak 212 untuk instansi terkait untuk 
membangunkannya dan sebanyak untuk 315 untuk yang bio mistal 
dan dalam jumpa pers pada tahun 2014 seperti yang dipaparkan 
oleh presiden Park Geun Hye, untuk merekomendasi dan kami harus 
mengembangkan industri untuk menggunakan limbah-limbah yang 
selama ini kami membuangnya. 

Dan konsep untuk town industri ramah lingkungan kami telah 
menyelesaikan masalah dulu yang desa-desa yang sedang 
menghadapi dan untuk berusaha bagaimana caranya untuk 
mendapat memberikan keuntungan pada desa setempat dan 
masyarakat setempat bagaimana kita mengembangkannya. 
Percontohan baik dari luar negeri dan bagaimana kita untuk 
memanfaatkan yang limbah olahannya yang itu untuk 
mengembangkan industri pariwisata dan untuk menambahkan untuk 
lowongan kerja dan merekrut untuk warga setempat. Ini 
percontohan di daerah Incheon, sebagai percontohan saya akan 
menyampaikan konsepnya. Ini pertama kali kami mendirikan di 
Korea Selatan sebagai proyek percontohan yang unggul selesai 
pendiriannya pada tahun 2015 dan mereka memicu perkembangan 
dan pengelolaan dan pemanfaatan untuk olahan limbah sebagai 
energi daur ulang untuk mendirikan pembangkit listrik bio plant 
dari kotoran peternakan dan untuk memfasilitas untuk air limbah.

Dan juga . Dan per tahun mendapatkan penghasilan 190 juta …
won dari olahan air limbah dan untuk energi daur ulang. 
Peningkatan dan pendapatan hasil dari pemanfaatan untuk energi 
daur ulang meningkatkan perekonomian daerah itu. Itu yang 
sektor-sektor yang saya menjelaskan di bagian pengembangan dan 
menambahkan untuk tujuh tambahan petugas, dan penambahan 
untuk masyarakat yang mungkin di daerah itu sebanyak 70 keluarga 
kalau dihitung sebanyak 139 masyarakat, dan membangun untuk 
mencegah pemasukan polusi dan air, angin, sampah untuk merasa 
nyaman hidup di daerah. Oleh karena itu, masyarakat juga 
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beraktivitas dengan sukarela untuk menjaga kebersihan di 
daerahnya. Ini kinerja dari proyek percontohan, energi town ramah 
lingkungan di hometown.

 Apa kabar? ... Selamat pagi. Ya... sekarang mic-nya bekerja. 
Saya merasa senang sekali karena di Jakarta yang indah kita bisa 
melaksanakan forum Lingkungan Hidup di tempat ini. Dan kami 
mengucapkan terima kasih kepada para penyambut kami, kami me... 
yang saya hormati dirjen x, dan juga Ibu x selaku Dirjen 
Kementerian Lingkungan Hidup, dan para hadirin sekalian, selamat 
datang... Korea dan Indonesia pada tahun 2006, telah mencetuskan 
kemitraan strategis... dan pada tahun... 2011 telah dilakukan 
pertemuan bilateral kedua negara, dan hal itu melatarbelakangi 
pendirian kantor kemitraan Korea dan Indonesia, sehingga 
kerjasama di bidang ekonomi antar kedua negara berlangsung 
dengan sangat dinamis. 

Demikian juga halnya dengan bidang lingkungan hidup, 
kementerian... e... kementerian lingkungan hidup kedua negara telah 
menandatangani kesepakatan kerjasama dan.... di bidang lingkungan 
hidup, dan telah dilaksanakan pilot project, restorasi sungai dan 
melalui pert.. pertemuan tingkat menteri telah dipupuk kerjasama 
yang lebih erat lagi. Berkenaan dengan hal tersebut.. pada bulan ini 
telah digelar program x, dan dihadiri oleh para pejabat pemerintah 
ASEAN dalam.... rangka mempererat hubungan antar negara. Dan 
pada hari ini kita telah berkumpul sekali lagi... e... dalam rangka 
mencetuskan kebijakan lingkungan hidup Indonesia. 

Pada hadirin yang terhormat, dengan peremajaan perekonomian 
kita... kita mendapatkan e... kekayaan dan kenyamanan, akan tetapi 
pada saat yang bersamaan kita dihadapkan dengan masalah polusi 
lingkungan hidup. Sudah tibalah saatnya bagi kita untuk mencari 
solusi terhadap permasalahan lingkungan hidup dan menuju kepada 
pembangunan yang berkesinambungan demi anak-anak kita. Saya 
mengetahui bahwa banyak negara-negara Asia  berusaha untuk 
menanggulangi permasalahan yang timbul akibat proses 
pertumbuhan ekonomi, seperti pencemaran air, kekurangan air, 
masalah limbah, pencemaran atmosfer dan lain-lain. Korea dengan 
industri... industrialisasi... yang telah berlangsung sangat cepat 
sempat dihadapkan dengan permasalahan yang serius.
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Demikianlah kata sambutan dari bapak x. Dan jadi nanti kalau 
saudara-saudara ada pertanyaan, bagi anak-anak SMU juga, kalau 
ada yang ingin ditanyakan kepada bapak x, boleh ditanyakan di 
acara selanjutnya. Dan seperti tema forum ini yaitu adalah revolusi 
x, jadi kita akan belajar mengenai leadership bapak x, dan juga kita 
akan mendengarkan pesan dari Bapak x untuk para kawula muda 
Asia yang ada di sini. Dan saya akan memberikan mic saya kepada 
bapak x.

Sekali lagi, Universitas x... e... dan juga bapak gubernur x... 
bapak walikota, saya sangat berterima kasih karena beliau-beliau 
mau hadiri acara seperti ini. Dan bapak x, saya mendengar cerita 
bapak x, bahwa bapak x lahir di daerah yang kecil, di kota yang 
kecil... melewati... e...berhasil untuk melewati berbagai kesulitan 
sehingga bisa sampai ada di posisi saat ini. E... bagaimana bapak 
sampai... bagaimana bapak bisa sampai punya mimpi untuk menjadi 
x?

Terima kasih bapak x. E... sebenarnya tadi saya mau 
menanyakan mengenai komunikasi dengan warga tapi ternyata 
bapak sudah menjelaskannya jadi saya akan lewat saja, dan 
sekarang saya akan berbicara mengenai leadership bapak. Seperti 
yang kita tahu bahwa bangsa Indonesia itu adalah salah satu bangsa 
terbesar... urutan ke empat di dunia. E... untuk memimpin rakyat 
yang sebesar ini pastinya diperlukan leadership yang sangat bagus 
juga. Karena itu pertanyaan tentang leadership itu daripada saya 
menanyakan, menurut saya mahasiswa maupun anak SMU yang 
hadir di tempat ini pasti lebih banyak memiliki minat mengenai 
leadership ini. Jadi kalau ada mahasiswa atau murid di sini yang 
ingin menanyakan tentang leadership silakan angkat tangan. Oh... 
mungkin anak yang di belakang. E... beri... e... silakan perkenalkan 
diri Anda secara singkat saja lalu silakan berikan pertanyaan. 

E... selamat siang. Saya mahasiswa x universitas, tingkat tiga.... 
E... sebelumnya saya ingin memberikan... mengucapkan terima 
kasih.. untuk Bapak x telah memberikan kata-kata yang 
menyemangati kami. Dan kami tahu bahwa Bapak berasal dari 
rakyat biasa dan setelah itu menjadi presiden x. E... dan saya ingin 
menanyakan Bapak x, menurut Bapak leadership seperti apa yang 
harus dimiliki oleh anak-anak muda dari sisi pandang Bapak melihat 
anak-anak muda saat ini. Apa yang diperlukan oleh anak-anak 
muda untuk mempunyai leadership yang baik. 

Jadi menurut Bapak x, bahwa persatuan dan kesatuan dari 
negara-negara di Asia itu sangat penting... jadi dan saya juga... 
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berharap  supaya juga negara-negara Asia bisa bersatu, ya Pak. 
Jadi seperti yang tadi kita juga sudah bicarakan bersama bahwa saat 
ini adalah saat zaman di mana anak-anak muda sangat sulit untuk 
hidup di zaman seperti ini. Jadi.. maka itu kita ingin memberikan 
banyak... e... percakapan mengenai impian, mengenai passion, 
mengenai cita-cita... jadi tadi saya ingin menanyakan kepada Bapak 
x mengenai cita-cita dan impian. Tapi tadi Bapak x sudah 
menyampaikan bahwa Bapak bisa menemukan impian Bapak 
walaupun situasi Bapak sangat baik waktu... dari kecil. Karena itu 
saya akan skip pertanyaan itu dan saya akan menanyakan... 
pertanyaannya adalah apa yang akan Bapak sampaikan kepada 
Bapak x waktu Bapak berumur 20 tahun. Jadi seandainya di depan 
Bapak ada x yang berumur 20 tahun apa yang akan Bapak 
sampaikan kepada x yang berumur 20 tahun itu?

Hadirin silakan duduk di kursi. Silakan matikan seluruh 
perangkat elektronik termasuk HP. Sebentar lagi x akan segera 
dimulai. Untuk hormat orang lain, tolong matikan seluruh perangkat 
elektronik termasuk HP. Terima kasih. 

Sekarang saya memperkenalkan tamu spesial hari ini. x adalah 
juara kontes x di dunia dan terkejut melihat ____ dari seluruh Asia 
dengan teknik baru. Saya juga ingin mendengar cerita pesulap x 
yang mengatasi prasangka bekerjanya sebagai pesulap. Cerita dan 
keajaiban ini pasti akan memberi Anda banyak kekuatan dengan 
besar. Lalu saya akan membawa x ke atas panggung. Selamat 
datang semuanya... nyaring. Tolong sambut dia dengan nyaring. 
Terima kasih.

Halo! Saya x. Saya senang bertemu dengan Anda semua. Saya 
datang ke sini hari ini untuk menghabiskan waktu yang ajaib 
bersama Anda. Sebenarnya saya terima x pendapatan ini, saya 
kaget. Karena... saya kira saya harusnya menjalani... itu... sulap... 
tapi mereka minta tolong kepada saya ... itu... lektur. Ya... memang 
saya sudah banyak pengalaman banyak itu... lektur. Tetapi... hari ini 
juga saya akan mencoba berusaha keras itu... lektur.. sebagai 
lektur... walaupun saya pesulap. Saya sudah siap banyak. Tolong 
tepuk tangan... yeah... 

Nah... oh... sekarang saya lihat bisa orang asing... bermacam 
negara. Dan semua... banyak orang yang datang di sini. Saya harap 
ini hari ini... lancar... saya mau sulap kepada semuanya. Semuanya 
lengannya itu di atas. Lengannya... lengannya ke atas. Kalau tidak 
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ada yang ikuti.. saya akan... bilang... saya akan panggil. Tolong 
shake it. Dan tolong lihat mataku... semuanya... semuanya bisa 
nanti tidur dan bisa disulap (terhipnotis). Yang pertama saya akan 
sulap... tetapi biasanya orang Koreanya banyak itu curiga tapi 
jangan curiga dan tolong tepuk tangan keras. Yang kedua, saya... 
nanti lengannya semua akan sakit. Semakin sakit. Tolong lihat itu 
tangan. Tangan kanannya di bawah dan ikutin saya. Mari seperti ini. 
Dan... tolong... jangan... tidak boleh bergerak kiri dan kanan ya... 
Dan jari... jari tangannya bawa... bapak-bapak itu... salah... salah... 
Bapak ikutin saya... Ya... semuanya ikutin saya. 

Ada yang terjadi heboh... dan luar biasa. Ikutin saya. Satu... 
dua... tiga... Eh... emang tidak bisa? Harusnya semua bisa. Ada yang 
bisa? Kalau tidak bisa... pergi ke rumah... rumah sakit. Tepuk 
tangan... nyaring. Ya... ya... ya.. bagus.. baguslah. Semuanya sudah 

자siap untuk masuk sulap... dunia sulap. ... saya sangat senang.
Sebenarnya pekerjaan saya adalah pesulap, ini bisa menjadi 

penyihir untuk anak-anak di bawah usia 6 tahun. Ada banyak 
nickname juga. Pekerjaan saya adalah pesulap. Beberapa pekerjanya 
ada di negara kita. Ini bisa menjadi penyihir untuk anak-anak di 
bawah usia 6 tahun.  Saya hari ini mau... dulu itu Hari ini saya 
akan menceritakan cerita hidup saya sebagai pesulap... dan saya 
beritahu bagaimana saya telah melakukannya sihir secara berbeda 
dari orang lain. Saya sudah... saya berusianya.. XX tahun. Wow... 
ini magic kan? Ini sihir pertama... ha...ha... ha... Umur saya XX 
tahun. Kenapa saya bilang umur saya? Karena... saya mau 
menceritakan bagaimana saya melakukan sihir secara berbeda dari 
orang lain.
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1. Di Bandara (BISA!!! Bahasa Indonesia Saya Ahlinya!:26)

Petugas: Selamat pagi! Selamat datang di Jakarta.
Sora : Terima kasih. 
Petugas: Siapa nama Anda?
Sora : Nama saya Sora Lee.
Petugas: Dari mana Anda datang?
Sora : Saya datang dari kota Seoul.
Petugas: Di mana Anda akan tinggal?
Sora : Saya akan tinggal di Pondok Indah, di rumah orang tua saya.
Petugas: Apa tujuan Anda datang ke sini?
Sora : Saya ingin mau belajar bahasa dan budaya Indonesia.

2. Dengan Tetangga (BISA!!! Bahasa Indonesia Saya Ahlinya!:29)

Iwan : Permisi, Bu. Saya tetangga baru Ibu. Saya Iwan.
Shim : Ya. Siapa ya? Oh... keluarga yang pindah kemarin, ya?
Iwan : Betul, Bu. Ini istri dan anak-anak saya.
Shim : Aduh, anak-anak Bapak manis sekali. Pindah dari mana, Pak?
Iwan : Kami dari Semarang. Ibu orang asli sini?
Shim : Bukan. Saya dari Korea. Saya orang Seoul.
Iwan : Oh ya? Ibu pandai sekali berbahasa Indonesia.
Shim : Ah, belum lancar. Saya hanya bisa sedikit-sedikit.
Iwan : Kapan-kapan main ke rumah kami, Bu.
Shim : Ya. Terima kasih.

3. Keluarga Linda (BISA!!! Bahasa Indonesia Saya Ahlinya!:37)

Sora : Berapa jumlah anggota keluargamu, Linda?
Linda : Jumlah anggota keluargaku 3 orang.
Sora : Siapa saja anggota keluargamu?
Linda : Orang tua, dan aku. Aku anak tunggal. 

  Bagaimana dengan keluargamu?
Sora : Orang tua, aku dan adikku. Kakek dan nenek juga tinggal 

  bersama kami.
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Linda : Tanggal berapa kamu lahir?
Sora : Aku lahir tanggal 29 Februari. Dan kamu?
Linda : Sebenarnya, besok adalah ulang tahunku.
Sora : Oh ya? Selamat, ya. Apakah besok kamu ada acara?
Linda : Ya, aku ada kuliah. Dari siang sampai sore. Mengapa?
Sora : Kita akan merayakan ulang tahunmu besok. 

4. Membuat Janji (BISA!!! Bahasa Indonesia Saya Ahlinya!:38)

Juno : (Menerima telepon yang berdering). Halo?
Sora : Halo? Ini dengan Kak Juno?
Juno : Ya. Saya sendiri. Ini siapa?
Sora : Kak Juno, ini Sora. Sedang sibuk tidak?
Juno : Oh, Sora. Ada apa? Kakak sedang santai saja.
Sora : Besok Linda ulang tahun. Saya mau membuat pesta kecil 

  buat dia. Besok bisa datang tidak?
Juno : Oh, begitu. Tentu saja bisa. Tapi pestanya jam berapa dan 
         di mana?
Sora : Di restoran Ibu Shim jam 5 sore.
Juno : Sora, boleh Kakak mengajak Simon, Anang, dan Edo?
Sora : Tentu boleh. Jangan lupa bawa kado, ya Kak. Sampai 
         besok.

5. Menawar Harga (BISA!!! Bahasa Indonesia Saya Ahlinya!:39)

Penjual: Cari apa, Dik? Ayo, bajunya. Saya kasih murah! 
Juno : Saya mau melihat kemeja batik.
Penjual: Untuk siapa? Lihat, di sini ada banyak. Warnanya juga 

  cantik-cantik.
Juno : Untuk teman yang ulang tahun. Yang untuk perempuan di 
         mana?
Penjual: Oh, untuk perempuan. Ada di sebelah sini. Umurnya berapa?
Juno : Dua puluhan. Mana yang bagus? Tolong tunjukkan!
Penjual: Bagaimana yang berwarna merah muda ini? Motifnya  

  bunga-bunga. Biasanya gadis-gadis membeli yang ini.
Juno : Berapa harganya? Kelihatannya mahal.
Penjual: Hanya Rp180.000,-. Murah, kan? Barangnya bagus!
Juno : Aduh, mahal. Bisa kurang tidak, Bu? Rp150.000,-. 
Penjual: Wah... belum bisa. Saya tidak untung. Rp160.000,- saja, ya?
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Juno : Rp150.000,-. Kalau harga itu boleh, saya akan ambil dua.
  Sekalian dengan warna yang biru muda itu. Bagaimana?

Penjual: Pintar juga Adik menawar. Ya sudah. Saya kasih. Mau 
  dibungkus kado?

Juno : Ya, Bu. Tolong bungkus yang cantik, ya. 

6. Kesibukan Sora (BISA!!! Bahasa Indonesia Saya Ahlinya!:42)

Iwan   : Hari apa saja kamu datang ke kampus, Sora?
Sora   : Saya datang hampir setiap hari, Pak.
Iwan  : Kamu mahasiswa baru, kan? Kok sibuk sekali?
Sora : Ini gara-gara sifat saya. Saya tidak bisa diam di rumah.
Iwan : Jika tidak ada kuliah, kamu ada di mana?
Sora : Biasanya saya belajar di perpustakaan atau mengobrol
   dengan teman di ruang jurusan.
Iwan : Apakah kamu tidak ikut aktivitas mahasiswa?
Sora : Saya pernah coba ikut, tapi aktivitas itu agak membosankan.
Iwan : Nanti di kelas saya ada kuis, lho. Sudah belajar?
Sora : Tentu saja, Pak. Belakangan ini, saya jadi banyak belajar 

  karena kuis itu.

7. Cerita Lusi (BISA!!! Bahasa Indonesia Saya Ahlinya!:40)

Lusi adalah seorang karyawan bank. Sejak bulan lalu, ia belajar 
bahasa Korea. Kemarin Lusi sibuk. Dia pergi ke Blok M dengan bus. 
Pertama-tama, dia pergi ke ATM BCA untuk menarik uang tunai. 
Kemudia dia pergi ke toko buku Gramedia. Di sana, dia membeli 
kamus bahasa Korea-Indonesia. Harga kamus itu Rp75.000,-. Kedua, 
dia mampir di toko alat tulis. Dia membeli dua buku tulis 
masing-masing Rp3.500,-. Dia juga membeli 3 bolpen hitam 
Rp1.500,- per buah, stabilo kuning seharga Rp2.000,- , dan tipp-ex 
seharga Rp5.250,-.

Ia menghitung uang yang sisa. Ternyata dia masih punya 
Rp65.750,-. Dia pergi ke McDonald’s. Di situ dia membeli paket 
hamburger seharga Rp15.000,-. Dia tidak lupa membeli pisang 
goreng kesukaannya seharga Rp5.000,-. Karena letih, ia memutuskan 
untuk naik bajaj ke rumah. Ongkos bajaj dari Blok M ke rumahnya 
adalah Rp13.000,-.



- 196 -

8. Rumah Tradisional Indonesia 
(BISA!!! Bahasa Indonesia Saya Ahlinya!:63)

Indonesia memiliki beraneka bahasa dan budaya. Bahasa yang 
dipakai di Indonesia berjumlah lebih dari 720 buah. Juga ada sekitar 
365 adat budaya yang berbeda. Salah satu contoh keunikan budaya 
Indonesia adalah bentuk rumah adat.
 
Rumah Gadang adalah rumah Minangkabau di provinsi Sumatra 
Barat. Ujung atapnya seperti tanduk kerbau. Di halaman depan 
Rumah Gadang biasanya ada dua buah Rangkiang untuk menyimpan 
padi. Rumah ini mempunyai tiang-tiang penyangga sehingga 
kelihatan seperti mengapung di udara. 

Tongkonan adalah rumah adat Sulawesi Selatan. Tongkonan berasal 
dari kata ‘tongkon’ yang berarti duduk. Arti ‘tongkonan’ adalah  
‘tempat duduk bersama’. Tongkonan harus selalu menghadap arah 
utara yang melambangkan awal kehidupan, dengan bagian belakang 
rumah menghadap arah selatan yang melambangkan akhir 
kehidupan.
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Soal Ujian Kemahiran Bahasa Indonesia
(Untuk Rekaman)

Jurusan Interpretasi dan Penerjemahan Bahasa Indonesia
Hankuk University of Foreign Studies

 
Ujian Kemampuan Mendengar

Bagian ini adalah untuk menguji kemampuan Anda memahami percakapan 
dalam bahasa Indonesia. Bagian ini terdiri dari tujuh bagian. Kita akan 
memulai dengan bagian pertama. 

Bagian I

[1-10] Menyimak Pertanyaan dan Jawaban
Pada bagian ini Anda akan mendengar pertanyaan atau pernyataan. 
Kemudian Anda akan mendengar tiga jawaban sebagai tanggapan 
pertanyaan atau pernyataan tersebut. Pilihlah jawaban yang paling sesuai 
untuk pertanyaan atau pernyataan itu. Dengarkan dengan baik karena soal 
dan jawaban hanya akan dibacakan satu kali. Perhatikanlah bahwa soal 
dan jawaban tidak tertulis dalam lembar jawaban Anda.

Contoh, Anda akan mendengar:
Anda berasal dari mana?
① Saya bangun kesiangan.
② Saya dari Surabaya.
③ Saya merasa senang.
Jawaban yang paling sesuai adalah . “Saya dari Surabaya”. Karena itu, ②
Anda harus memilih . ② Sekarang kita mulai Bagian I dengan soal nomor 1.
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[1 10] Tanya Jawab–
Berikut ini adalah soal nomor 1 sampai 10. Dengarkan pertanyaan atau 
pernyataan yang diberikan. Kemudian dengarkan tiga kemungkinan 
jawaban. Setelah itu pilihlah satu jawaban yang paling sesuai dengan 
pertanyaan atau pernyataan tadi. Mari kita mulai dengan soal nomor 1. 

[Soal 1]
Bagaimana kabarmu, Ani?

Saya akan segera memberi kabar kepada Ani. ① 
Kabarnya hari ini cuaca akan panas.② 
Sudah lebih baik dari kemarin. ③ 

[Soal 2]
Kenapa kamu minum obat anti mabuk?

Karena aku khawatir alkohol memabukkan.① 
Karena aku sering mabuk bila berkendaraan.② 
Karena obat ini cocok untuk orang mabuk. ③ 

[Soal 3]
Bu, kata ibu guru besok kami akan berpiknik di Kebun Raya.

Ibu akan menanam jagung di kebun. ① 
Kalau begitu, kamu perlu membawa bekal untuk makan siang.② 
Kami akan berpiknik bersama di kebun ibu guru.③ 

[Soal 4]
Wah, Anda pandai sekali berbahasa Indonesia.

Aduh. Tidak mungkin saya berbahasa Indonesia. ① 
Boleh. Saya memang suka sekali dengan budaya Indonesia.  ② 
Biasa saja. Saya baru belajar dua bulan. ③ 

[Soal 5]
Kenalkan. Ini Yunus. Teman yang saya ceritakan kemarin. 

Yunus bercerita tentang saya. ① 
Saya Yuli. Ternyata Anda lebih tinggi dari yang saya duga. ② 
Temanmu berkenalan dengan Yunus kemarin. ③ 

[Soal 6]
Saya akan segera melaporkan hasil rapat ini kepada Pak Direktur. 

Mungkin Pak Direktur sudah ikut rapat.① 
Maaf, tapi rasanya kita perlu membahas hasil rapat ini lebih lanjut. ② 
Jangan. Pak Direktur akan melapor pada kita.③ 
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[Soal 7]
Mengapa kita masih belum berangkat juga?

Jangan khawatir. Kita masih punya waktu. ① 
Biasanya pada hari raya, kita tidak perlu berangkat awal.② 
Sebentar lagi kita akan sampai di tujuan. ③ 

[Soal 8]
Ini kamar 303. Televisi di kamar saya tidak mau menyala dan air di kamar 
mandi juga bocor. 

Sekarang bukan jam kerja. Kami enggan membantu Ibu.① 
Wah. Pak Deni belum selesai membersihkan kamar itu.② 
Maaf, Bu. Saya akan segera mengirim orang untuk③ 

   mengurusnya. 

[Soal 9]
Masa sih jaket ini cuma-cuma? Bahannya kelihatan mewah. 

Ya, betul. Kelihatannya mahal, tetapi ini cuma jaket.① 
Kalau kamu tidak percaya, tanya langsung pada pembuatnya. ② 
Percuma kamu menerima jaket ini. ③ 

[Soal 10]
Mengapa tadi pagi Kak Santi marah-marah?

Karena Santi tadi pagi sampai tepat waktu di kampus.① 
Katanya adik yang nakal menumpahkan teh di kemeja barunya.② 

③ Santi bukan pemarah. Ia merasa bersalah. 

Bagian II

[11-20] Dialog Pendek
Untuk setiap soal pada bagian ini Anda akan mendengar sebuah dialog 
antar dua orang. Dialog itu hanya diperdengarkan satu kali. Dengarkan 
dialog dengan cermat. Kemudian bacalah soal dan empat pilihan jawaban 
pada lembar jawaban Anda. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat.

Contoh: Anda akan mendengar percakapan sebagai berikut: 
Pria : Pak Deni tidak datang hari ini.
Wanita : Oh ya? 
Pria : Ya, kamu tidak tahu bahwa dia dirawat di rumah sakit? 
Wanita : Wah, saya baru tahu sekarang. Apa yang terjadi?

Sekarang Anda membaca pertanyaan: Apa tanggapan pria yang paling 
tepat?
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① Kemarin dia malas makan siang. 
② Waktu berangkat ke kantor, mobilnya menabrak pohon.
③ Pak Deni berkunjung ke rumah sakit.
④ Mungkin pemandangannya indah sekali. 
Jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan itu adalah . Karena itu Anda ②
harus memilih jawaban dalam lembar jawaban Anda. Sekarang kita ② 
mulai bagian ini dengan soal nomor 1. 

[Soal 11 dan 12]
Pria : Maaf. Apakah saya bisa meminta daftar acara dan buku jurnal ini?
Wanita : Boleh, Pak. Sebelumnya boleh saya tahu nama Bapak?
Pria : Mengapa saya harus memberitahu nama saya?
Wanita : Karena hanya yang namanya terdaftar saja yang bisa mendapatkan buku 

jurnal. 

[Soal 13 dan 14] 
Wanita : Apa saja bahan utama untuk penganan ini?
Pria : Bahan utamanya adalah singkong dan kelapa. 
Wanita : Karena itu rasanya gurih dan manis, ya. Ruangan itu untuk apa?
Pria : Oh, di situ pekerja kami membungkus penganan ini. 

[Soal 15 dan 16]
Pria : Sari. Tunggu dulu. Sebelum membuang bungkusan itu, baca dulu 

tulisan di tempat sampah itu. 
Wanita : Apa maksudmu, Dino?
Pria : Lihat. Pada tempat sampah hijau tertera tulisan 'organik', 
         sedangkan pada yang oranye tertulis 'anorganik'.
Wanita : Jadi maksudmu, aku harus membuang bungkusan ini di kotak 
         sampah berwarna oranye?
(Disadur dari: Materi US/M dan Contoh Soal, p38)

[Soal 17 dan 18]
Pria    : Bu, nilai UTS saya rendah sekali.
Wanita : Ibu tahu, kamu memang harus lebih banyak berlatih. Ibu tidak 

bisa mengubah nilaimu. 
Pria : Ya, bu. Saya mengerti. Saya hanya ingin ikut pelajaran tambahan 

yang Ibu buka bagi mahasiswa yang nilainya kurang, Bu. 
Wanita : Bagus kalau begitu. Kelas itu akan dimulai Jum'at ini. Pastikan 

kamu datang pada hari itu.
(Disadur dari Fokus UN 2017, p78)
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[Soal 19 dan 20]
Wanita : Apakah Bapak sudah menerima email yang saya kirimkan minggu lalu?
Pria : Ya. Tetapi saya hanya membacanya sekilas saja. Bisakah Ibu 

menjelaskan isi email itu? 
Wanita : Ya. Dalam email itu saya menanyakan apakah bahan yang kami 

pakai dalam produk kami termasuk halal.
Pria : Begitu ya. Terkait bahan-bahan halal, sebenarnya Ibu bisa 

langsung memeriksanya dalam buku panduan yang tersedia. 

Bagian III

[21-30] Dialog Panjang
Untuk setiap pertanyaan dalam bagian ini Anda akan mendengar 
percakapan panjang antara dua orang. Dialog ini hanya akan 
diperdengarkan satu kali. Dengarkan dialog dengan seksama dan bacalah 
soal dan empat kemungkinan jawaban. Pilihlah salah satu jawaban yang 
paling tepat untuk menjawab soal yang ada. 

[Soal 21 dan 22]
Wanita : Yudi! Yuk, nanti keburu malam. Kita harus cepat pergi ke 

perpustakaan kota.
Pria : Maaf, Ani. Tapi ibuku mendapat banyak pesanan. Jadi aku....
Wanita : Jadi, kamu harus membantunya? Kamu kan sudah janji. Kenapa 

kamu ingkar? 
Pria : Sebenarnya aku ingin pergi ke perpustakaan bersamamu. Tapi 

ibuku tidak ada yang membantu. Apakah kamu bisa menunggu 
sampai aku selesai membantu ibuku?

Wanita : Jelas tidak bisa. Perpustakaan akan tutup kalau kita berlambat-lambat. 
Pria : Kalau begitu, aku akan coba membujuk ibu agar ia merelakanku 

pergi mengerjakan tugas. 
(Disadur dari: Bank Soal Bahasa Indonesia, SMP/MTs, p 412-413).

[Soal 23, 24, dan 25]
Pria : Ibu kenal dengan Jeki?
Wanita : Yang mana? Oh, anak Pak Darmawan? 
Pria : Jeki itu benar-benar mirip dengan ayahnya.
Wanita : Iya, Pak. Meskipun Jeki anak orang mampu, dia mau bermain 

dengan anak kita. Padahal kita ini orang tidak mampu.
Pria  : Pak Darmawan itu sopan, baik, dermawan, juga tidak sombong, 

Bu. 10 tahun saya bekerja pada beliau, tidak pernah saya merasa 
direndahkan olehnya. 

Wanita : Ya. Kemarin Bu Darmawan sengaja mampir membawa sekotak 
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kue untuk anak kita, Tomo. Sampai terharu saya dibuatnya.
(Disadur dari: Bank Soal Bahasa Indonesia, SMP/MTs, p429)

[Soal 26 dan 27]
Wanita : Ada masalah apa dengan Cecep dan Billy? 
Pria : Cecep menyuruh Billy menyembunyikan sepatu Sari. Jadi tadi Sari 

mencari-cari sepatunya yang hilang. Ketika Sari menuduh Cecep, 
Cecep berkata bahwa Billylah pencurinya. Jelas Billy marah, 
karena Cecep yang menyuruhnya menyembunyikan sepatu Sari.

(Disadur dari: Erlangga Fokus UN 2017 IPS untuk SMA/MA, p45)

[Soal 28, 29, dan 30]
Pria : Jadi, bagaimana cara pemakaian cat rambut ini?
Wanita : Sebenarnya sangat mudah. Lebih mudah daripada cat rambut 

model lama. Cat rambut terbaru ini berbentuk busa. Tinggal 
disemprotkan ke telapak tangan dan membentuk busa. Kemudian 
busa itu dibalurkan pada rambut secara merata seperti ketika 
keramas. Jadi tidak perlu memakai sikat rambut seperti dulu. 
Kemudian tunggu 15 menit, lalu cuci rambut seperti biasa. 
Jangan lupa, waktu menggunakan cat rambut ini harus 
menggunakan sarung tangan.

Bagian IV

[31-50] Pernyataan Singkat
Pada soal berikut Anda akan mendengarkan teks singkat. Setelah 
mendengar setiap teks, Anda akan mendapatkan beberapa pertanyaan. 
Anda akan mendengarkan teks itu hanya satu kali saja. Pertanyaan 
tercantum dalam lembaran soal dan tidak dibacakan. Oleh karena itu, 
setelah mendengarkan sebuah teks, bacalah pertanyaan-pertanyaan beserta 
empat kemungkinan jawaban pada lembar jawaban Anda. Kemudian, 
tentukan jawaban yang paling tepat. Sekarang, marilah kita mulai dengan 
bagian IV dengan soal nomor 31.

[Soal 31-32]
Para penumpang yang terhormat. Kapten telah mematikan lampu 

tanda kenakan sabuk pengaman. Kami sarankan untuk tetap 
menggunakan sabuk pengaman selama dalam penerbangan. Kami juga 
mengingatkan bahwa merokok dalam penerbangan adalah melanggar 
peraturan. 

Sesaat lagi, kami akan memulai penjualan barang-barang bebas 
pajak. Anda dapat membeli barang-barang tersebut saat ini, atau 
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[Soal 33-35]

[Soal 36-38]

memesan barang-barang tersebut untuk penerbangan kepulangan Anda. 
Untuk penumpang yang akan pindah pesawat harus memeriksa dengan 
awak kabin kami untuk setiap larangan sebelum membeli cairan atau 
gel. Terima kasih.

Lukisan itu tergantung di sudut ruang tamu. Mata gadis dalam 
lukisan itu mengingatkanku kepada putriku yang cantik. Aku tidak tahu 
bagaimana nasibnya sekarang. Kurasa dia sangat bahagia. Aku menyesal 
telah meninggalkannya sendiri di depan pintu rumah itu. Dia sangat 
kedinginan. Sesungguhnya ingin kupeluk tubuhnya yang mungil sebelum 
aku pergi. Namun urung kulakukan karena nanti dia akan terbangun 
dan semakin memanja kepadaku.

Aku tak henti memandangi lukisan itu. Aku semakin terjun ke dalam 
mata gadis di lukisan itu. Seolah-olah itu adalah mata putriku, Karin. 
Lalu aku berpikir dan menyusur pandangan ke seluruh rumah ini. Aku 
tentu belum lupa, ini bukanlah rumah di mana aku terakhir 
meninggalkan Karin. Rumah itu tidak memiliki patung Dewi Sri di 
halaman depan. Ini bukan panti asuhan yang dulu kukunjungi. 

(Sumber: Erlangga Fokus UN 2017 IPS untuk SMA/MA, p25).

Pada tanggal 22 Juni 2016, Jakarta akan memasuki usia 489 tahun. 
Perubahan wajah ibukota mulai terasa ke arah yang lebih baik. 
Sungai-sungai yang dulunya kotor dan bau, kini mulai tampak bersih 
dari sampah. Sejumlah sungai bahkan dijadikan tempat bermain 
anak-anak. 

Pelayanan publik di ibukota pun terasa lebih baik. Mengurus izin 
usaha yang dulunya harus berhari-hari, kini bisa lebih cepat tanpa 
upeti. Demikian juga dengan pelayanan di bidang transportasi, seperti 
transjakarta, yang semakin menunjukkan perbaikan, mulai dari 
penambahan rute, penambahan jam operasional, hingga peremajaan 
bus. 

Namun, di tengah-tengah perbaikan tersebut, masih nampak 
persoalan ibukota yang menunggu untuk diselesaikan. Mulai dari 
kemacetan, banjir, pemukiman kumuh, kemiskinan, dan persoalan 
sampah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, warga Jakarta tak bisa 
hanya mengandalkan upaya Pemprov DKI Jakarta. Diperlukan pula peran 
warga dalam menciptakan Jakarta yang lebih baik. 

(Sumber: http://vik.kompas.com/jakarta489/).
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[Soal 39-41]

[Soal 42-44]

[Soal 45-47]

Sebanyak 31 orang tewas dalam peristiwa kebakaran yang melanda 
sebuah rumah sakit, di Milyang, Korea Selatan, pada Jumat lalu.  
Sebelumnya, korban tewas dilaporkan sebanyak 15 orang dan lebih dari 
40 orang terluka. Menurut penjelasan kepala pemadam kebakaran, Choi 
Man-Woo, dua orang perawat mengatakan bahwa mereka melihat api 
menyala di ruang gawat darurat. Namun, penyebab munculnya api 
belum diketahui. 

Kebakaran terjadi pada pukul 07.30 waktu setempat. Dengan berupaya 
masuk ke dalam gedung karena asap yang tebal, petugas pemadam 
kebakaran berhasil mematikan api dalam waktu 1 jam 40 menit. Pihak 
berwenang menyatakan 38 orang telah dipindahkan, termasuk pasien. 
Mereka dipindahkan ke empat rumah sakit terdekat. Perdana Menteri 
Korea Selatan Lee Nak-Yeon meminta pemerintah setempat untuk 
memobilisasi semua sumber daya yang ada untuk menyelamatkan 
korban.

(Sumber: http://internasional.kompas.com/read/2018/01/26/08322631/
kebakaran-rumah-sakit-di-korea-selatan-31-orang-dilaporkan-tewas).

Berikut ini adalah tiga cara bagi Anda yang ingin tahu strategi 
menabung dengan gaji pas-pasan. Hal pertama yang wajib dilakukan 
adalah mengatur anggaran pengeluaran bulanan. Anda hanya perlu 
membelanjakan uang untuk berbagai kebutuhan pokok dan juga yang 
tidak bisa tidak dipenuhi saja. 

Kedua, tempatkan dana darurat sejak awal, sehingga tidak ada lagi 
alasan untuk mengganggu gugat sejumlah dana tabungan yang dimiliki. 
Ketiga, prioritaskan kegiatan menabung setelah gajian. Bukan belanja 
atau mencicil hutang, namun dana tabungan adalah hal pertama yang 
wajib Anda prioritaskan sesaat setelah gaji cair. Hal ini sangat penting 
untuk selalu diutamakan, supaya gaji tidak teralokasikan untuk 
kebutuhan lain. Jika Anda disiplin melakukan hal ini, maka setiap bulan 
Anda akan bisa memiliki sejumlah tabungan secara rutin.

 (Sumber: https://www.cermati.com/artikel/strategi-miliki-
tabungan-rp10-juta-meski-gaji-pas-pasan).

Perhatian kepada semua hadirin. Seminar Internasional Migrasi 
Bahasa Austronesia 2017 akan segera dimulai. Bagi hadirin yang masih 
berada di luar ruangan, dipersilakan untuk segera masuk ke dalam 
ruang seminar dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. 
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[Soal 48-50]

Ini adalah akhir dari bagian Ujian Kemampuan Mendengar.

Silakan memeriksa nama yang telah ditempatkan pada setiap meja.
Diberitahukan juga bahwa acara seminar ini dilengkapi dengan 

interpretasi simultan. Bagi yang memerlukan, silakan meminta alat 
penerima atau receiver di bagian pendaftaran ulang. Untuk bahasa 
Inggris, saluran 1. Untuk bahasa Jerman, saluran 2. Untuk bahasa Cina, 
saluran 3. Untuk bahasa Korea, saluran 4. Untuk bahasa Arab, saluran 
5. Jika alat penerima Anda tidak berfungsi, silakan angkat tangan Anda. 
Panitia akan segera mengganti alat penerima Anda.

Sumber daya alam adalah kekayaan alam, baik berupa benda mati 
maupun makhluk hidup yang terdapat di bumi, misalnya kayu, barang 
tambang, dan tanah yang berguna bagi manusia, baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Ringkasnya sumber daya alam adalah semua 
kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya.

Sumber daya alam ada dua macam, yaitu yang dapat diperbaharui 
dan yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat 
diperbaharui dapat pulih kembali secara alami ataupun melalui budidaya 
manusia. Contohnya adalah pertanian, perkebunan, dan kehutanan. 
Sementara sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah 
jenis yang tidak dapat dimanfaatkan kembali atau bersifat sekali pakai. 
Misalnya minyak bumi, gas bumi, batu bara, besi, dan emas.

(Sumber: Erlangga Fokus UN 2017 IPS untuk SMA/MA p312-313).
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Soal Ujian Kemahiran Bahasa Indonesia
(Lembar Soalan)

Jurusan Interpretasi dan Penerjemahan Bahasa Indonesia
Hankuk University of Foreign Studies

 
Ujian Kemampuan Mendengar

Bagian ini adalah untuk menguji kemampuan Anda memahami percakapan 
dalam bahasa Indonesia. Bagian ini terdiri dari tujuh bagian. Kita akan 
memulai dengan bagian pertama. 

Bagian I
[1-10] Menyimak soal dan jawaban
Pada bagian ini Anda akan mendengar pertanyaan atau pernyataan. 
Kemudian Anda akan mendengar tiga jawaban sebagai tanggapan 
pertanyaan atau pernyataan tersebut. Pilihlah jawaban yang paling sesuai 
untuk pertanyaan atau pernyataan itu. Dengarkan dengan baik karena soal 
dan jawaban hanya akan dibacakan satu kali. Perhatikanlah bahwa soal 
dan jawaban tidak tertulis dalam lembar jawaban Anda.

Contoh, Anda akan mendengar:
Anda berasal dari mana?
① Saya bangun kesiangan.
② Saya dari Surabaya.
③ Saya merasa senang.
Jawaban yang paling sesuai adalah . “Saya dari Surabaya”. Karena itu, ②
Anda harus memilih . ② Sekarang kita mulai Bagian I dengan soal nomor 1.

[1 10] Tanya Jawab–
Berikut ini adalah soal nomor 1 sampai 10. Dengarkan pertanyaan atau 
pernyataan yang diberikan. Kemudian dengarkan tiga kemungkinan 
jawaban. Setelah itu pilihlah satu jawaban yang paling sesuai dengan 
pertanyaan atau pernyataan tadi. Mari kita mulai dengan soal nomor 1. 

1.  ① ② ③
2.  ① ② ③
3.  ① ② ③
4.  ① ② ③
5.  ① ② ③
6.  ① ② ③
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7.  ① ② ③
8.  ① ② ③
9.  ① ② ③
10. ① ② ③

Bagian II

[11-20] Dialog
Untuk setiap soal pada bagian ini Anda akan mendengar sebuah dialog 
antar dua orang. Dialog itu hanya diperdengarkan satu kali. Dengarkan 
dialog dengan cermat. Kemudian bacalah soal dan empat pilihan jawaban 
pada lembar jawaban Anda. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat.

Contoh: Anda akan mendengar percakapan sebagai berikut: 
Pria : Pak Deni tidak datang hari ini.
Wanita : Oh ya? 
Pria : Ya, kamu tidak tahu bahwa dia dirawat di rumah sakit? 
Wanita : Wah, saya baru tahu sekarang. Apa yang terjadi?

Sekarang Anda membaca pertanyaan: Apa tanggapan pria yang paling tepat?
① Kemarin dia malas makan siang. 
② Waktu berangkat ke kantor, mobilnya menabrak pohon.
③ Pak Deni berkunjung ke rumah sakit.
④ Mungkin pemandangannya indah sekali. 

Jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan itu adalah . Karena itu Anda ②
harus memilih jawaban dalam lembar jawaban Anda. Sekarang kita ② 
mulai bagian ini dengan soal nomor 1. 

[Soal 11-12]
[Soal 11]
Apa maksud si wanita dalam percakapan tersebut?

Sang pria tidak bisa menerima daftar acara dan buku jurnal.① 
Sang pria boleh mengetahui siapa namanya.② 
Sang pria bisa mendapat daftar acara dan buku jurnal jika namanya terdaftar.③ 
Sang pria harus mendaftar saat itu juga untuk acara hari itu. ④ 

[Soal 12]
Apa jawaban pria yang paling tepat untuk menanggapi perkataan si wanita?

Saya Cecep Priyanto. Dari PT Eka Tunggal Lestari.① 
Nama saya Cecep Priyanto. Siapa nama Anda?② 
Cecep Priyanto. Tetapi saya belum mendaftar.③ 
Saya Cecep Priyanto. Dari kemarin saya sudah menunggu.④ 
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[Soal 13-14]
[Soal 13]
Apa kalimat yang tepat untuk menerangkan percakapan tersebut?

Penganan tidak dibungkus oleh siapapun.① 
Kunjungan ke pabrik penganan singkong.② 
Rasa penganan itu gurih karena digoreng.③ 
Pekerja di tempat itu mengutamakan penganan.④ 

[Soal 14]
Apa fungsi ruangan yang disebutkan di dalam percakapan tersebut?

Untuk menyimpan singkong dan kelapa.① 
Fungsinya adalah sebagai tempat pembungkusan penganan.② 
Ruangan itu berfungsi sebagai gudang.③ 
Fungsi ruangan itu untuk tempat istirahat. ④ 

[Soal 15-16]
[Soal 15]
Apa yang sedang dilakukan oleh dua orang dalam percakapan tersebut?

Mereka sedang meneliti sampah makanan.① 
Dino sedang memberitahu Sari cara memisahkan sampah.② 
Sari membuang sampah di mana-mana..③ 
Dino merasa kecewa kepada Sari.④ 

[Soal 16]
Apa pernyataan yang paling sesuai dengan percakapan tersebut?

Sampah organik adalah sampah yang tidak dapat didaur ulang.① 
Sampah anorganik dapat membusuk di dalam tanah.② 
Sampah organik dan anorganik harus dipisah waktu dibuang.③ 
Sampah yang dibuang sembarangan melestarikan lingkungan. ④ 

[Soal 17-18]
[Soal 17]
Hal yang disepakati dalam dialog tersebut adalah...

Tempat kelas tambahan.① 
Waktu kelas tambahan.② 
Izin kelas tambahan.③ 
Materi kelas tambahan.④ 

[Soal 18]
Kalimat perintah di antara kalimat yang tersaji dalam dialog tersebut adalah...

Ibu tidak bisa mengubah nilaimu. ① 
Nilai UTS saya rendah sekali.② 
Kelas itu akan dimulai Jum'at ini.③ 
Pastikan kamu datang pada hari itu.④ 
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[Soal 19-20]
[Soal 19]
Apakah sang pria membaca email yang dikirim oleh wanita?

Ia menerima email itu minggu lalu.① 
Ia membaca email itu tetapi tidak dengan teliti.② 
Ia membaca untuk menjelaskan isi email itu.③ 
Ia menanyakan bahan yang dipakai dalam produk mereka.④ 

[Soal 20]
Apa maksud jawaban sang pria?

Pria tidak terlalu perhatian terhadap pertanyaan wanita.① 
Email wanita tiba saat ia sedang sibuk sehingga ia tidak membacanya.② 
Sebenarnya wanita bisa langsung memeriksanya sendiri.③ 
Bahan yang dipakai dalam produk tidak halal menurut buku panduan. ④ 

Bagian III

[21-30] Dialog Panjang
Untuk setiap pertanyaan dalam bagian ini Anda akan mendengar 
percakapan panjang antara dua orang. Dialog ini hanya akan 
diperdengarkan satu kali. Dengarkan dialog dengan seksama dan bacalah 
soal dan empat kemungkinan jawaban. Pilihlah salah satu jawaban yang 
paling tepat untuk menjawab soal yang ada. 

[Soal 21 dan 22]
[Soal 21]
Apa kejadian yang sedang berlangsung dalam percakapan?

Ani merasa kesal kepada Yudi.① 
Yudi tidak bersedia untuk mengerjakan tugas.② 
Yudi dan Ani akhirnya pergi mengerjakan tugas.③ 
Yudi gagal meminta izin kepada ibunya.④ 

[Soal 22]
Apa tanggapan Ani yang paling tepat terhadap keputusan Yudi?

Rasanya ibumu akan pergi ke perpustakaan.① 
Yah, semoga ibumu bisa mengerti keadaan kita.② 
Siapa tahu ibumu akan mengerjakan tugas penting ini.③ 
Kalau ibumu bingung, kita batal pergi ke perpustakaan.  ④ 
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[Soal 23, 24, dan 25]
[Soal 23]
Apa pernyataan yang paling tepat untuk percakapan tersebut?

Terjadi konflik antara ayah dan ibu Tomo tentang Jeki.① 
Ayah dan ibu Tomo tidak sependapat.② 
Orang tua Tomo bersyukur karena majikan mereka baik hati.③ 
Keluarga Pak Darmawan segan datang ke rumah keluarga Tomo.④ 

[Soal 24]
Apa pernyataan di bawah ini yang kurang sesuai tentang hubungan Jeki 
dan Tomo dalam percakapan tersebut?

Jeki dan Tomo berteman dengan baik walau mereka saling berbeda.① 
Tomo memiliki cacat mental, tetapi Jeki tetap membantunya.② 
Ayah Tomo bekerja pada ayah Jeki.③ 
Kemarin Ibu Jeki mampir ke rumah Tomo..④ 

[Soal 25]
Bagaimana sifat keluarga Jeki yang digambarkan dalam percakapan 
tersebut?

Keluarga itu sopan, suka berbagi, dan rendah hati.① 
Keluarga itu sirik dan pelit.② 
Keluarga itu merendahkan orang lain.③ 
Keluarga itu selalu segan mampir ke rumah keluarga Tomo.④ 

[Soal 26 dan 27]
[Soal 26]
Pernyataan mana yang sesuai dengan dialog tersebut?

Tiga orang sedang berdiskusi.① 
Cecep dan Billy mempermainkan Sari② 
Billy membeli sepatu Sari.③ 
Sari membeli sepatu baru.④ 

[Soal 27]
Peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah...

Mencoreng arang di kening.① 
Tak ada gading yang tak retak.② 
Lempar batu, sembunyi tangan. ③ 
Ayam berkotek tanda bertelur.④ 
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[Soal 28, 29, dan 30]
[Soal 28]
Apa perbedaan produk cat rambut lama dan baru menurut percakapan 
tersebut?

Cat rambut busa lebih sulit dipakai daripada cat rambut lama.① 
Produk baru tinggal dibalurkan pada rambut, sementara yang lama ② 
harus menggunakan sikat rambut.

Cat rambut baru harus menggunakan sarung tangan, tetapi yang lama ③ 
disemprotkan pada rambut.
Setelah memakai cat rambut baru, tidak perlu lagi menunggu 15 menit ④ 
ataupun keramas.

[Soal 29]
Bagaimana cara pemakaian cat rambut baru yang tepat menurut penjelasan 
si wanita?

Cukup disemprot pada rambut dan ditunggu selama 15 menit. ① 
Busa itu harus menunggu selama 15 menit.② 
Cat rambut disemprotkan ke telapak tangan dulu kemudian dibalurkan ③ 
pada rambut.
Dibalurkan pada sarung tangan.④ 

[Soal 30]
Apa pernyataan yang kurang tepat menurut percakapan tersebut?
① Si wanita menerangkan cara pemakaian cat rambut model baru kepada pria.

Pria belum tahu cara pemakaian cat rambut model baru dengan tepat.② 
Cat rambut model baru berbentuk busa sehingga lebih mudah dipakai ③ 

   daripada yang lama.
Penggunaan cat rambut lama dan baru sebenarnya tidak berbeda sama sekali.④ 

Bagian IV

[31-50] Pernyataan Singkat
Pada soal berikut Anda akan mendengarkan teks singkat. Setelah 
mendengar setiap teks, Anda akan mendapatkan beberapa pertanyaan. 
Anda akan mendengarkan teks itu hanya satu kali saja. Pertanyaan 
tercantum dalam lembaran soal dan tidak dibacakan. Oleh karena itu, 
setelah mendengarkan sebuah teks, bacalah pertanyaan-pertanyaan beserta 
empat kemungkinan jawaban pada lembar jawaban Anda. Kemudian, 
tentukan jawaban yang paling tepat. Sekarang, marilah kita mulai dengan 
bagian IV dengan soal nomor 31.
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[Soal 31 dan 32]
[Soal 31]
Di mana pemberitahuan itu diumumkan?

Pesawat telepon① 
Pesawat terbang② 
Pesawat bermesin③ 
Pesawat darurat④ 

[Soal 32]
Apa yang menjadi larangan bagi penumpang menurut pemberitahuan itu?

Merokok dalam penerbangan.① 
Membeli barang-barang bebas pajak.② 
Menggunakan sabuk pengaman③ 
Memesan barang-barang untuk penerbangan kepulangan.④ 

[Soal 33, 34, dan 35]
[Soal 33]
Bagaimana penggambaran tokoh “aku” dalam cerita di atas?

Ia sedang melihat lukisan seorang anak dan ibunya.① 
Dia mencari anaknya dan menyesali perbuatannya di masa lalu.② 
Anaknya hilang dan ia sedang mencarinya di taman kanak-kanak.③ 
Dalam lukisan yang dilihatnya, ia menemukan bukti tentang anaknya.④ 

[Soal 34]
Apa yang kurang tepat tentang anak dari tokoh utama dalam cerita tersebut?

Anak itu adalah anak perempuan.① 
Anak itu ditinggal oleh ibunya di depan suatu rumah.② 
Anak itu bernama Karin.③ 
Anak itu mirip dengan Dewi Sri.④ 

[Soal 35]
Apa pernyataan yang paling sesuai untuk cerita tersebut?

Seorang anak perempuan sedang mengamati sebuah lukisan.① 
Seorang ibu sedang menyesali perbuatannya di masa lalu.② 
Seorang anak perempuan mencari ibu kandungnya.③ 
Seorang ibu melukis anak perempuannya.④ 

[Soal 36, 37, dan 38]
[Soal 36]
Bagaimana keadaan kota Jakarta yang digambarkan dalam teks tersebut?

Kota Jakarta belum mengalami perubahan.① 
Sekarang telah terlihat perbaikan ke arah yang lebih baik.② 
Anak-anak bisa bermain di permukiman kumuh.③ 
Pemerintah provinsi DKI Jakarta gagal bertanggung jawab.④ 
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[Soal 37]
Mana dari antara hal di bawah ini yang tidak termasuk dalam persoalan di 
Jakarta menurut teks?

Kemacetan lalu lintas① 
Curah hujan② 
Kemiskinan③ 
Pembuangan sampah④ 

[Soal 38]
Apa yang termasuk dalam perbaikan yang sudah ada menurut teks tersebut?

Sungai-sungai① 
② Permukiman kumuh

Kemacetan③ 
Banjir④ 

[Soal 39, 40, dan 41]
[Soal 39]
Apa kejadian yang disebutkan dalam berita tersebut?

Terjadi kecelakaan lalu lintas yang menewaskan 15 orang.① 
Sebuah rumah sakit di Milyang melukai 38 orang pasiennya.② 

③ Kebakaran melanda sebuah rumah sakit pada pukul 7.30 waktu setempat.
Perdana Menteri Korea Lee Nak Yeon menyelamatkan korban.④ 

[Soal 40]
Apa penyebab terjadinya kejadian itu menurut berita tersebut?

Karena 31 orang tewas dalam peristiwa kebakaran tersebut.① 
Api yang muncul di ruang gawat darurat.② 
Petugas pemadam kebakaran yang berupaya masuk ke dalam gedung.③ 
Pihak berwenang yang memindahkan pasien ke empat rumah sakit terdekat.④ 

[Soal 41]
Apa hal yang kurang tepat dengan berita tersebut?

Penyebab munculnya api belum diketahui.① 
Kebakaran terjadi pada pukul 7.30 waktu setempat.② 
Pemadam kebakaran berhasil mematikan api dalam waktu 1 jam 40 menit.③ 
Ada empat rumah sakit terdekat yang terkena dampak asap yang tebal.④ 

[Soal 42]
Apa topik utama dalam bacaan tersebut?

Cara mengatur gaji dengan baik.① 
Cara mengatur anggaran pengeluaran bulanan.② 
Memprioritaskan kegiatan menabung daripada gajian.③ 
Disiplin menempatkan dana darurat.④ 
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[Soal 43]
Apa yang tidak disarankan dalam bacaan tersebut?

Mengatur anggaran pengeluaran per bulan.① 
Menempatkan dana darurat sejak awal.② 
Mengganggu gugat sejumlah dana tabungan.③ 
Dana tabungan wajib diprioritaskan setelah gaji cair.④ 

[Soal 44]
Hasil apa yang bisa diperoleh jika mengikuti saran dalam bacaan tersebut?

Dapat membelanjakan uang untuk berbagai kebutuhan pokok.① 
Dapat belanja atau mencicil hutang.② 
Dapat memiliki sejumlah tabungan secara rutin.③ 
Gaji teralokasikan untuk kebutuhan lain.④ 

[Soal 45] 
Informasi apa yang disampaikan dalam bacaan tersebut?

Seminar Internasional Migrasi Bahasa Austronesia 2017 akan segera dibatalkan.①  
Pengumuman bahwa acara hari itu akan segera dilaksanakan.②  
Para hadirin harus memeriksa nama yang ditempatkan di dalam ruangan.③ 
Semua orang yang memerlukan interpretasi harus menempatkan diri di tempat ④  
duduk.

[Soal 46]
Apa pernyataan yang kurang sesuai dengan bacaan tersebut?

Pengumuman ditujukan pada peserta seminar.① 
Seminar itu membahas tentang perpindahan bahasa Austronesia.② 
Bahasa yang digunakan dalam seminar itu hanya bahasa Inggris.③ 
Kalau peserta mengangkat tangan, panitia akan mengganti alat penerima ④ 
mereka.

[Soal 47] 
Apa yang tidak disebutkan dalam bacaan tersebut?

Ruangan tempat diselenggarakannya seminar.① 
Interpretasi simultan yang dapat didengar melalui alat penerima atau receiver.② 
Tempat duduk untuk setiap peserta seminar.③ 
Pendaftaran tambahan bagi peserta yang belum mendaftar sebelumnya.④ 

[Soal 48]
Judul yang paling sesuai untuk bacaan tersebut adalah...

Minyak bumi, gas bumi, batu bara, besi, dan emas adalah sumber daya penting.① 
Pertanian, perkebunan, dan kehutanan adalah sumber daya yang tidak dapat ② 
diperbarui.

Semua benda mati dan makhluk hidup berguna bagi kehidupan manusia.③ 
Sumber daya alam di sekitar kita dan jenis-jenisnya.④ 
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[Soal 49]
Apa yang termasuk dalam sumber daya alam menurut bacaan tersebut?

Sumber daya yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui.① 
Berbagai benda yang tidak memberi manfaat kepada manusia.② 
Kebutuhan manusia yang selalu menuntut lebih dari yang diperlukan.③ 
Sumber daya yang hanya dapat pulih secara alami atau melalui ④ 

budidaya manusia.

[Soal 50]
Pernyataan mana yang kurang tepat dengan bacaan itu?

Sumber daya alam diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. ① 
Kayu, barang tambang, dan tanah memang merugikan kehidupan manusia.② 
Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui hanya bisa dipakai satu kali.③ 
Contoh sumber daya alam yang dapat pulih dengan bantuan manusia adalah ④ 
pertanian.

읽기 평가 문제[ ]

Ujian Kemampuan Membaca

Bagian V
[51-65] Pilihlah kata yang paling tepat untuk melengkapi kalimat-kalimat 
berikut.

[Soal 51]
Penulis lirik lagu Indonesia harus punya wawasan kebangsaan ____ ia bisa 
berperan membangun bangsa melalui musik.
(Sumber: Bahasa Indonesia SMP Kelas IX, p 6)

supaya① 
meskipun② 
namun③ 
sambil④ 

[Soal 52]
___________ dengan Rudin, Dewi, guru Biologi SMA Negeri 1 Medan, 
menjelaskan efek buruk bila pelajar atau remaja merokok. 
(Sumber: Cerdas Berpikir Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMA, p 46).

padahal① 
walaupun② 
sehingga③ 
sependapat④ 
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[Soal 53]
Pahatan pada Candi Borobudur ___________ kehidupan Buddha.
(Sumber: Mahir Berbahasa Indonesia untuk SMP/MTs Kelas VII)

memaparkan① 
menggemparkan② 
menggambarkan③ 
memastikan ④ 

[Soal 54] 
Lukas: Mau pesan apa? Mumpung gratis!
Nino: Wah, aku mau bubur se________, ya!
Apa kata yang tepat untuk mengisi bagian kosong di atas?
(Sumber: Bank Soal Bahasa Indonesia SMP/MTs, p 430)

botol① 
potong② 
mangkuk③ 
bidang ④ 

[Soal 55]
Setelah pelajaran hari ini selesai, ________ mahasiswa belajar berpresentasi 
dan menanggapi pertanyaan dari pendengar. 
(Sumber: Cerdas Berpikir Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMA, p 119).

disampaikan① 
dimintakan② 
diharapkan③ 
digenapkan ④ 

[Soal 56]
Beberapa saat __________ Ibu muncul membawa gelas berisi kopi.
Apa jawaban yang paling tepat untuk mengisi bagian rumpang dalam kalimat di atas?
(Sumber: Bank Soal Bahasa Indonesia SMP/MTs).

kemudian① 
sambil② 
itu③ 
dilalui④ 

[Soal 57]
Kami di rumah memang ______ diri untuk menjalani hidup sehari-hari 
dengan rencana yang jelas dan tertulis.
Apa kata yang tepat untuk bagian kosong di atas?
(Sumber: Bahasa Indonesia SMP Kelas IX, p33).
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terbiasa① 
dibiasakan② 
kebiasaan③ 
membiasakan④ 

[Soal 58]
Volume suara adalah keras-lemahnya suara pembicara saat berceramah.
Mana kombinasi kata yang tidak sejenis dengan kata bercetak miring di atas?
(Sumber: Bahasa Indonesia SMP Kelas IX, p115).

tinggi-rendah① 
besar-kecil② 
dalam-dangkal③ 
lambat-laun④ 

[Soal 59]
Kendaraan atau angkutan adalah alat transportasi yang amat besar 
manfaatnya bagi manusia.
Apa sinonim dari kata bercetak miring pada kalimat di atas?
(Sumber: Mahir Berbahasa Indonesia untuk SMP/MTs Kelas VII, p 30)

guna① 
jenis② 
fungsi③ 
efek④ 

[Soal 60]
Lumba-lumba adalah binatang mamalia yang hidup di laut.
Mana kata berulang di bawah ini yang jenisnya sama dengan kata bercetak 
miring di atas?

lomba-lomba① 
kupu-kupu② 
lembah-lembah③ 
burung-burung④ 

[Soal 61]
Perbedaan jarak antara bulan dan bumi dengan matahari menyebabkan 
terjadinya gerhana matahari. 
Apa kata yang sama artinya dengan kata bercetak miring pada kalimat di 
atas?
(Sumber: Mahir Berbahasa Indonesia untuk SMP/MTs Kelas VII, p117)

selisih① 
perselisihan② 
berselisih③ 
menyelisih④ 
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[Soal 62]
Mulanya saya tidak merokok, tetapi payah juga kalau tidak merokok, 
karena semua teman saya merokok.
Apa lawan kata untuk kata bercetak miring pada kalimat di atas?
(Sumber: Cerdas Berpikir Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMA, p42)

gampang① 
sulit② 
berat③ 
lelah④ 

[Soal 63]
Permisi, saya mau menemukan Pak Lee. Apakah beliau ada di kantornya?
Apa kata yang tepat untuk menggantikan kata bergaris bawah pada kalimat 
di atas?

mendapati① 
menyurati② 
menjumpai③ 
menyirami④ 

[Soal 64]
Ali terkena flu berat gara-gara kehujanan waktu pulang kerja kemarin.
Mana dari kata di bawah ini yang mempunyai arti imbuhan ‘ke-an’ yang 
sama dengan kata bergarisbawah di atas?

kemuliaan① 
kebesaran② 
kemahalan③ 
kepanasan④ 

[Soal 65]
universitas paling di kami kota besar ini– – – – – – 
Susunan yang paling tepat untuk kata-kata di atas adalah....

Kami paling besar di kota universitas ini. ① 
Kota kami di kota ini paling besar universitas.② 
Universitas ini di kota kami paling besar.③ 
Universitas kami paling besar di kota ini.④ 
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Bagian VI

[66-70] Pilihlah arti yang paling tepat pada kalimat berikut.

[Soal 66]
Semua orang tidak menyangka Santoso ternyata panjang tangan.
Apa arti kata panjang tangan?

suka mencuri① 
tinggi② 
rajin③ 
kurang sehat④ 

[Soal 67]
Belum satu bulan kepergian ibunya, ayah Cecep juga meninggal akibat 
kecelakaan lalu lintas. 
Peribahasa apa yang paling sesuai untuk menggambarkan keadaan Cecep?

Sudah jatuh, tertimpa tangga pula.① 
Sekali tangkap, dua lalat.② 
Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian.③ 
Gajah mati meninggalkan gading, orang mati meninggalkan nama.④ 

[Soal 68]
Imbuhan -i yang menyatakan arti ‘berulang-ulang’ ada pada kalimat ....

Tandai dulu bagian yang tidak kamu mengerti dari buku itu.① 
Sebaiknya, jangan engkau gulai minuman kopi untuk ayah. ② 
Kalau ingin sayurmu enak, bumbui saja dengan bumbu terkenal ini. ③ 
Biarkan mereka tumbuh secara alami.④ 

[Soal 69]
Mana dari kata-kata berimbuhan 'pe-an' berikut ini yang tidak 
mengandung arti "proses"? 

penanaman① 
penetasan② 
pengaspalan③ 
pertokoan④ 

[Soal 70]
Bacalah teks berikut.

Kini tiba pada hari terakhir kami berkumpul. Besok kami akan menuju 
ke tempat melanjutkan sekolah masing-masing. Kami ..... . Air mata 
tanpa disadari .... . Terasa berat hati berpisah karena tidak ada lagi 
canda gurau dan .... yang menambah manis persahabatan kami.
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Kata ulang yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah . . .
bersalam-salam, linang-linangan, cela-celaan ① 
bersalaman-salam, berlinang-linangan, tercela-cela ② 
menyalam-nyalami, linang-linangan, cela-cela ③ 
bersalam-salaman, berlinang-linang, cela-celaan④ 

[71-80] Pilihlah salah satu kata yang tepat untuk menggantikan kata atau 
frasa yang digarisbawahi.

[Soal 71]
Bacalah teks berikut.

Isi teks tersebut sama dengan peribahasa... 
Air tenang menghanyutkan.① 
Air tenang jangan dikira tidak berbuaya.② 
Karena nila setitik, rusa susu sebelanga. ③ 
Tak ada gading yang tak retak. ④ 

[Soal 72]
Kata berimbuhan memper-i berikut ini menyatakan makna ‘menjadikan 
obyek-’, kecuali...

Ia mempelajari materi yang diberikan guru. ① 
Amerika mempersenjatai tentara dengan senjata super canggih. ② 
Pak Dalimin memperbaiki kursi yang rusak. ③ 
Bangsa Indonesia memperingati kemerdekaannya.④ 

[Soal 73]
Bacalah paragraf berikut dengan saksama.

Kata ulang yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah . . . .
tersedu sedan, siswa-siswa① 
tertatih-tatih, teman-teman② 
menjerit-jerit, hewan-hewan③ 
melompat-lompat, teman-teman④ 

Pekerjaan Aisha sangat bagus meskipun tidak dapat dikatakan 
sempurna. Namun, sebagai karya anak kecil, kerajinan tangan Aisha 
sangat bagus. Banyak orang mengagumi karyanya. Meskipun bagus, 
kalau dicari kekurangan pasti tetap ada. Tidak ada buatan manusia 
yang sempurna.

Nisa tidak menyangka bakal menduduki peringkat pertama di kelasnya. 
Ia pun ... kegirangan. Padahal, menurutnya, ia hanya belajar ala 
kadarnya. ... memberikan ucapan selamat kepadanya.
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[Soal 74]
Perhatikan paragraf berikut!

Kata serapan yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah .... 
produktivitas, infrastruktur, ekstrem ① 
produktivitas, infrastruktur, ekstrim ② 
produksi, infrastructure, ekstrim③ 
production, infrastructure, ekstrem ④ 

[Soal 75]
Kalimat di bawah ini yang di dalamnya terdapat kata berhomofon, kecuali ....

Sebelum①  apel dia membeli apel dahulu. 
Siapa pun ② tahu bahwa tahu itu makanan bergizi. 
Saya tidak ③ bisa mengambil bisa ular itu. 

④ Bang Amir mengantar tetangga ke bank.

[Soal 76]
Cermatilah kalimat berikut!
Orang yang bagai air di daun talas tentu mudah terpengaruh oleh bujuk rayu.
Arti ungkapan 'bagai air di daun talas' pada kalimat tersebut adalah ....  

tidak dengan kemauan penuh ① 
lekas patah semangat ② 
tak perlu pendirian ③ 
tak teguh pendiriannya④ 

[Soal 77]
Kehidupan manusia tidak mungkin selalu gembira. Siapapun pasti setuju 
bahwa kehidupan manusia selalu ada pasang-surutnya.
Apa ungkapan yang sesuai dengan kata 'pasang-surutnya' dalam kalimat di atas?

hitam-putihnya① 
panjang-lebarnya② 
lambat-launnya③ 
asam-manisnya④ 

  
  Saat ini pemerintah harus meningkatkan ..... pertanian untuk menuju 
swasembada pangan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa 
rata-rata alih fungsi lahan pertanian yang mencapai 230.000 hektar 
pertahun serta dukungan ..... dan input pertanian belum memadai. 
  Hal tersebut membuat beban para petani untuk memproduksi pangan 
yang mencukupi seluruh wilayah Indonesia sangat berat. Beban para 
petani bertambah dengan adanya perubahan iklim yang ..... . 
Perubahan iklim tersebut menyebabkan gagal panen.
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[Soal 78]
Perhatikan pengumuman berikut!

Kalimat dalam pengumuman di atas tidak efektif. Agar menjadi kalimat 
yang efektif maka kata-kata yang perlu dihilangkan adalah ..... 

supaya, kegiatan, bagi ① 
nyaman, kegiatan, bagi ② 
supaya, nyaman, kegiatan ③ 
agar, kegiatan, dan④ 

[Soal 79]
Penggunaan imbuhan me- pada kalimat di bawah ini yang tidak tepat 
adalah ... 

Di dalam kuliah itu, mahasiswa harus selalu ① menghafal kata-kata.
Saya diberi tugas untuk ② mentelaah puisi Diponegoro. 
Alkohol dapat digunakan untuk ③ mencuci hama peralatan kedokteran. 
Dia memang sudah ④ menjelajah di Indonesia sejak masa mudanya.

[Soal 80]
Anak terbelakang itu selalu menyendiri saja di dalam kelas.
Apa arti kata 'terbelakang' dalam kalimat di atas?

Duduk di tempat paling belakang① 
Lambat dalam belajar② 
Suka duduk di kursi belakang③ 
Bersifat tertutup dan pendiam④ 

Bagian VI

[81-85] Pilihlah salah satu kata yang tepat untuk menggantikan frasa yang 
digarisbawahi.

[Soal 81]
Anak itu tunarungu tetapi tak pernah putus asa.
Makna tunarungu adalah .....

bisu① 
tuli② 
buta③ 
cadel④ 

Pengumuman
Untuk memelihara lingkungan sekolah agar supaya bersih dan nyaman, 
besok pagi akan diadakan kegiatan kerja bakti. Untuk itu, bagi para 
siswa diminta membawa alat kebersihan dan pakaian olahraga.



- 226 -

[Soal 82]
Jangan patah semangat walaupun banyak rintangan yang harus kauhadapi.
Kata patah semangat sama artinya dengan ....

hilang akal① 
putus asa② 
bingung③ 
gelisah④ 

[Soal 83]
Guru-guru melakukan berbagai usaha untuk membuat murid bersemangat 
dalam belajar.
Kata usaha sama artinya dengan ....

daya① 
strategi② 
kekuatan③ 
tenaga④ 

[Soal 84]
Berikut ini kata yang tidak mengandung imbuhan memper-i adalah .... 

memperbaiki① 
memperingati② 
memperjualbeli③ 
mempersenjatai④ 

[Soal 85]
Pasangan kata berikut yang bersinonim adalah .... 

indah sentosa① 
panjang lebar ② 
bersih cemerlang      ③ 
cantik jelita④ 

Bagian VII

[86-88] Pilihlah bagian yang digarisbawahi yang salah secara tata bahasa.

[Soal 86]
Pilihlah bagian yang salah dalam kalimat berikut!
Kita harus dapat menganti kebiasaan kurang terpuji, menjadi kebiasaan baik. 
                  ①         ②          ③                     ④ 
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[Soal 87]
Pilihlah bagian yang salah dalam kalimat berikut!

Dengan meningkatnya pengaruh dunia barat memerlukan pengawasan dan
          ①  ② ③  
pembinaan terhadap generasi muda. 

     ④

[Soal 88]
Pilihlah bagian yang salah dalam kalimat berikut!

Kedua orang itu saling bersalam-salaman dengan sukacitanya karena lama
       ①     ②   ③             ④  
tidak bertemu.

[Soal 89]
Berikut ini adalah penggunaan 'yang' yang salah, kecuali...

Yang saya bawa adalah buku.① 
Cara yang datang ke universitas ini mudah sekali. ② 
Yang berbelanja melalui internet adalah sangat nyaman,③ 
Dia bertanya tentang waktu yang restoran itu buka.④ 

[Soal 90]
Cermati kalimat berikut:

Sejak dahulu kala kita semua telah diajari agar saling kasih-mengasihi 
sesama warga masyarakat.

Perbaikan kalimat tidak efektif tersebut adalah .....
Sejak dahulu kita diajari agar saling mengasihi sesama masyarakat. ① 
Sejak dahulu kala kita diajari agar saling kasih-mengasihi sesama warga. ② 

Sejak dahulu kita telah diajari agar saling mengasihi sesama masyarakat. ③ 
Sejak dahulu kita diajari agar saling kasih-mengasihi sesama warga masyarakat.④ 
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Bagian VIII

[91-140] Bacalah wacana berikut dan jawablah pertanyaannya.

[Soal 91-93]

[Soal 91]
Apa jenis surat di atas?

Surat Kuasa① 
Surat Warisan.② 
Surat Permohonan Izin Kerja③ 
Surat Lamaran Kerja④ 

                                             Surabaya, 8 April 2017
Yth. Kepala Bagian Personalia 
PT Eka Adikarya Agung
di tempat.

  Setelah membaca iklan Bapak/Ibu di harian Kompas pada tanggal 7 
April 2018, saya mengajukan lamaran untuk mengisi posisi sebagai 
Koordinator Studio dan Konsultan di PT Eka Adikarya Agung. Mengenai 
keterangan singkat tentang diri saya, dapat saya jelaskan sebagai 
berikut.

Nama                     : Ayu Wulandari
Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 1 Maret 1993
Alamat                    : Jl. Letjen Sutoyo 35, Surabaya
Pendidikan akhir          : S1 Manajemen Pemasaran
  Perlu saya sampaikan bahwa selain dapat berkomunikasi dalam 

bahasa Indonesia, saya juga lancar berbahasa Inggris dan Mandarin. 
Keterampilan itu saya peroleh melalui kursus dengan bukti sertifikat 
terlampir. Saya juga berpengalaman di bidang pemasaran, khususnya 
alat-alat kosmetik, selama satu tahun. Bukti-bukti itu saya lampirkan 
bersama surat lamaran ini.

  Sekiranya diperlukan, saya bersedia mempresentasikan keahlian 
saya dan sekaligus diwawancarai di PT Eka Adikarya Agung.

  Besar harapan saya, Bapak/Ibu dapat mempertimbangkan lamaran 
ini dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. 

                                                Hormat saya,

                                               
                                                Ayu Wulandari

(Sumber: Cerdas Berpikir Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SMP, p130)
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[Soal 92]
Untuk apa surat tersebut dibuat?

Menyatakan bahwa Ayu sudah membaca iklan di Harian Kompas. ① 
Menerangkan apa saja yang bisa dilakukan oleh Ayu Wulandari.② 
Menawarkan diri untuk mengisi lowongan pada bagian pemasaran di PT ③ 
Eka Adikarya Agung.
Memberitahu bahwa diri mempunyai berbagai pengalaman kerja dan ④ 
bersedia diwawancarai.

[Soal 93]
Pilihlah satu yang tidak sesuai dengan wacana tersebut.

PT Eka Adikarya Agung mencari karyawan baru melalui suratkabar.① 
Pelamar mempunyai pengalaman di bidang pemasaran alat kosmetik.② 
Perusahaan itu memerlukan karyawan untuk menjadi Koordinator Studio ③ 
dan Konsultan.

Ayu Wulandari akan segera mengunjungi perusahaan itu untuk berpresentasi.④ 

[Soal 94-96]

[Soal 94]
Mengapa Rasuna Said ditangkap dan dipenjara? 

Rasuna Said sering didukung oleh tokoh tokoh pergerakan nasional.① 
② Isi pidato Rasuna Said mengecam perbuatan pemerintahan Belanda.

Rasuna Said sering membawa alat-alat untuk perang.③ 
Rasuna Said ikut berjuang dalam melawan pemerintahan Belanda.④ 
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[Soal 95]
Keteladanan Rasuna Said sesuai isi kutipan biografi tersebut adalah...

Berani mengungkapkan pikiran serta gagasannya untuk membela bangsa ① 
dan negara.
Mendapat simpati dari tokoh-tokoh perjuangan bangsa.② 
Berkecimpung dalam pergerakan lingkungan dan nasional.③ 
Sangat dikagumi karena pidato-pidatonya yang menarik dan berani. ④ 

[Soal 96]
Pilihlah satu jawaban yang tidak sesuai dengan wacana tersebut.

Rasuna Said merupakan pahlawan nasional yang memperjuangkan ① 
kemerdekaan.
Rasuna Said adalah seorang pria yang selalu mengungkapkan pikirannya ② 
melalui pidato.
Karena terlalu berani, akibatnya Rasuna Said ditangkap dan dipenjara.③ 
Rasuna Said selalu membangkitkan semangat pemuda saat itu.④ 

[Soal 97-99]

[Soal 97]
Kalimat resensi berupa keunggulan cerpen tersebut adalah...

Penyajian peristiwa atau kejadian dalam cerita dapat diterima dengan ① 
baik karena peristiwa yang disajikan sangat menyayat hati.
Pengarang menyajikan rangkaian peristiwa kehidupan yang penuh ② 
makna sehingga pembaca dapat memperoleh amanat yang ingin 
disampaikan dalam cerita tersebut. 
Konflik yang disajikan oleh pengarang membuat jalan cerita ③ 
berputar-putar yang memerlukan pemikiran yang rumit.
Peristiwa yang disajikan melompat-lompat karena peristiwa disajikan ④ 
tidak secara runtut atau kronologis. 

Entah kenapa aku jadi teringat ibuku. Sepertinya ibu juga biasa 
menggunakan topeng. Aku selalu melihat wajahnya yang penuh 
kehangatan. Apakah ibu hanya punya topeng itu? Atau memang ibu 
sengaja hanya menggunakan topeng itu saat aku menatapnya? Atau itu 
ekspresi sebenarnya yang ada dalam hatinya? Sepertinya bukan. 

Aku tahu bahwa ibu seringkali lelah, seringkali sakit, seringkali 
kelaparan, dan juga bersedih. Namun, topeng penuh kehangatan selalu 
dipakainya untuk membuatku merasa nyaman. 

Lamunanku buyar, aku kembali ke dunia nyata. Apa yang kita lihat 
pada seseorang tidak selalu menunjukkan isi hatinya yang sebenarnya. 
Karena manusia suka menggunakan topeng saat berhadapan dengan 
orang lain.

(Sumber: Cerpen "Topeng Kehidupan", Sanditya)
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[Soal 98]
Apa pernyataan yang kurang sesuai dengan bacaan tersebut?

Penulis menggunakan 'topeng' sebagai kiasan dalam ceritanya.  ① 
Pengarang membawa pembaca untuk berpikir tentang ekspresi wajah ② 
masing-masing dalam berbagai situasi. 
Inti cuplikan cerita ini adalah hikmah yang didapat oleh pengarang dari ③ 
ibundanya. 
Amanat yang terkandung dalam cerita ini sangat menarik karena topeng ④ 
sangat baik untuk menutupi wajah.

[Soal 99]
Kalimat kritik yang dapat diberikan terhadap kutipan cerpen tersebut 
adalah...

Diksi yang dipakai pengarang dalam kalimat terlalu banyak ① 
menggunakan bahasa gaul.
Karakter tokoh-tokoh dalam cerita itu berkaitan dengan kehidupan ② 
pengarang.
Pengarang hanya menyebutkan ibunya sebagai contoh orang yang ③ 
menggunakan 'topeng'.
Latar suasana tidak dideskripsikan dengan jelas, karena pengarang ④ 
hanya menyebutkan bahwa ibunya sakit.

[Soal 100-102]

[Soal 100-102]
Ungkapan yang sesuai untuk mengisi bagian kosong di atas adalah.... 

tangan kanan ① 
tangan dingin ② 
main tangan ③ 
ringan tangan ④ 

Meskipun pernah mengalami kebangkrutan, Doni tidak menyerah 
begitu saja. Perlahan-lahan tetapi pasti, Doni merintis kembali 
usahanya. Selain meminjam modal ke sana kemari, Doni pun tak segan 
belajar dari seniornya yang sukses membangun usaha di Jakarta. 

Berkat kegigihannya usaha Doni kian berkembang. Kini ia menjadi 
pengusaha yang sangat disegani. Segala jenis bisnis yang ia kelola 
berhasil meraup keuntungan melimpah. Oleh karena itu, 
teman-temannya menjulukinya si ..... karena kesuksesannya.

(Sumber: Bahasa Indonesia SMP/MTs hal 117)
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[Soal 101]
Mana yang paling tepat sebagai judul wacana tersebut?

Doni, Pengusaha Sukses Pantang Menyerah.① 
Kebangkrutan Akan Melahirkan Kesuksesan.② 
Kalau Mau Sukses, Cobalah Ke Jakarta.③ 
Keuntungan Dapat Diperoleh, Asal Pinjam Modal.④ 

[Soal 102]
Pernyataan mana yang tidak sesuai dengan karakter Doni dalam bacaan 
tersebut?

Ia tidak berputus asa walau mengalami kesulitan.① 
Ia meminjam modal pada seniornya.② 
Akhirnya ia menjadi seorang pengusaha disegani di Jakarta.③ 
Ia memiliki berbagai jenis bisnis yang memberi keuntungan besar.④ 

[Soal 103-105]

[Soal 103]
Topik dalam wacana di atas adalah ...

Penelitian televisi① 
Stasiun televisi② 
Drama televisi③ 
Jenis televisi④ 

“Kau yang Berasal dari Bintang” adalah sebuah sinetron yang 
ditayangkan di stasiun TV RCTI. Sinetron ini diproduksi oleh SinemArt 
Sinetron ini dianggap menjiplak drama Korea Selatan yang berjudul “My 
Love from the Star”. Pihak SBS sebagai pemilik drama “My Love from 
The Star” merasa keberatan 

Pihak SBS mengadakan pertemuan dengan tim produksi yang 
bersangkutan dan keduanya setuju untuk berdamai. Tim produksi ‘Kau 
yang Berasal dari Bintang' mengakui kesalahannya dan melanjutkan 
negosiasi mengenai pembelian hak cipta dan hak publikasi. 

Sinetron ini sempat dihentikan penayangannya. Namun, setelah 
melalui proses pertemuan dan kesepahaman antara RCTI dengan SBS, 
sinetron ini kembali ditayangkan pada 4 Juni 2014. Tidak seperti drama 
aslinya yang rampung dalam 21 episode, rumah produksi sinetron ini 
memperpanjang episode dengan cerita yang tidak lagi ada dalam drama 
“My Love from the Star”. 

(Sumber: https://www.kompasiana.com/sahroha.lumbanraja/
sinetron-plagiat-kau-yang-berasal-dari-bintang-bukti-dangkalnya-

kreatifitas-tv-indonesia_54f76d6aa3331145398b47bc).
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[Soal 104]
Apa topik utama dalam wacana di atas?

"Kau yang Berasal dari Bintang" ditayangkan di stasiun TV RCTI.① 
Drama "Kau yang Berasal dari Bintang" dianggap menjiplak drama dari ② 
Korea Selatan. 
Pihak SBS merasa keberatan untuk mengadakan pertemuan dengan tim ③ 
produksi Indonesia.
Drama itu akhirnya diproduksi ulang dengan cerita yang tidak ada ④ 
dalam drama "My Love from the Star".

[Soal 105]
Pernyataan yang tidak tepat berdasarkan wacana di atas adalah ...

"Kau yang Berasal dari Bintang" meniru drama yang dibuat oleh SBS.① 
Drama "Kau yang Berasal dari Bintang" terinspirasi dari drama Korea ② 
"My Love from the Star".
“Kau yang Berasal dari Bintang memiliki cerita yang lebih panjang ③ 
daripada "My Love from the Star".
Tim produksi “Kau yang Berasal dari Bintang” mengingkari kesalahannya ④ 
dan tidak bersedia bernegosiasi.

[Soal 106-108]

[Soal 106]
Judul yang paling sesuai untuk bacaan tersebut?

Sejarah nama "Indonesia“.① 
Alasan dipakainya nama "Indonesia".② 
Alasan utama penggunaan istilah "Indonesia".③ 
Arti istilah nama "Indonesia".④ 

Penggunaan kata "Indonesia" untuk wilayah Nusantara, mulai 
diperkenalkan pada pertengahan abad ke 19. Nama itu dipergunakan 
untuk kepulauan dan penduduk di Nusantara. Saat tinggal di Singapura, 
seorang etnolog dan perwira kolonial yang ahli bahasa Melayu, George 
Windsor Earl pada tahun 1850 menulis sebuah artikel tentang ciri-ciri 
penduduk di Nusantara. 

Ia menggunakan istilah Indos-nesians dan Melayu-nesians bagi 
penduduk di kepulauan Nusantara. Kata "Indonesia" sendiri berasal dari 
kata "India" (dari bahasa Latin untuk Hindia) dan kata "nesos" (dari 
bahasa Yunani untuk Kepulauan) sehingga kata Indonesia dapat berarti 
Kepulauan Hindia.

(Sumber: Sejarah untuk SMP Kelas VIII, p94-95)



- 234 -

[Soal 107]
Kata "Indonesia" digunakan untuk menyebut ...

Singapura dan Nusantara① 
Nusantara dan Melayu② 
Indos-nesians dan Melayu-nesians③ 
Wilayah Nusantara dan penduduknya④ 

[Soal 108]
Pernyataan yang sesuai dengan teks di atas adalah ...

Kata "Indonesia" sudah dipakai jauh sebelum abad ke 19.① 
George Windsor Earl adalah orang pertama yang menggunakan istilah ② 
“Indonesia”.
Seorang etnolog dari Singapura memakai nama “Indonesia”.③ 
Kata Indonesia adalah campuran dari bahasa Hindia dan Yunani.④ 

[Soal 109-111]

[Soal 109]
Apa keuntungan berolahraga pilates menurut teks di atas?

Dapat menunda keseimbangan tubuh.① 
Dapat mengencangkan dan meratakan perut buncit.② 
Dapat memperoleh hasil maksimal tanpa harus senam rutin.③ 
Dapat menggunakan alas apa saja untuk bersenam.④ 

[Soal 110]
Bagaimana gerakan pilates yang dianjurkan dalam teks tersebut?

Mengencangkan dan meratakan perut.① 
Angkat beban, lari, dan berolah raga.② 
Cukup berbaring telentang dengan kedua kaki lurus.③ 
Dalam keadaan berbaring lurus gerakkan kaki turun naik.④ 

Senam pilates selain dapat melatih keseimbangan tubuh, ternyata 
dapat juga dapat mengencangkan dan meratakan perut buncit. Tentu 
saja Anda harus rutin melakukan latihan senam pilates untuk 
mendapatkan hasil yang maksimal. Latihan ini cukup mudah dilakukan 
dan tidak memakan tempat seperti angkat beban, lari, dan olahraga 
lainnya. Anda hanya membutuhkan matras sebagai alas untuk melakukan 
senam pilates. 

Ada satu pose yang dapat Anda ikuti dengan mudah. Pertama, ambil 
posisi berbaring telentang dengan kedua kaki lurus di lantai. Angkat 
kedua kaki lurus ke atas perlahan dengan diikuti kepala dan leher 
terangkat ke atas sekuat Anda. Lalu perlahan turunkan kaki dan kembali 
mengangkat kaki ke atas. Ulangi latihan ini 8-10 kali gerakan.

(Sumber: http://caramengecilkan-perutbuncit.blogspot.kr/
2015/04/senam-pilates-untuk-meratakan-perut-dan.html)
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[Soal 111]
Apa pernyataan yang kurang tepat dengan teks tersebut?

Senam pilates membantu melatih keseimbangan tubuh.① 
Latihan senam pilates cenderung memakan tempat dan waktu.② 
Matras adalah alat yang dibutuhkan untuk melakukan senam pilates.③ 
Pose dalam senam pilates yang dilakukan berulang dapat ④ 
mengencangkan perut. 

[Soal 112-114]

[Soal 112]
Apa ringkasan informasi yang terdapat dalam teks di atas?

Nutella membangkitkan antusiasme dari para binatang.① 
Beberapa perempuan membeli Nutella dengan cara menjambak rambutnya.② 
Diskon Nutella membuat para penggemarnya terlalu antusias.③ 
Perancis memproduksi Nutella 365.000 ton setiap tahun.④ 

[Soal 113]
Apa yang kurang tepat tentang produk Nutella menurut teks di atas?

Merupakan produk dari Italia.① 
Supermarket Intermarche memberi diskon sebesar 70%.② 
Jerman adalah negara konsumen terbesarnya di dunia.③ 
Beberapa wanita merasa ngeri karena berdesakan dan berebut Nutella.④ 

"Nutella Membangkitkan Antusiasme Anda" agaknya bukan sekadar 
slogan yang terdapat di botol yang dijual di Perancis. Karena produk 
olahan coklat asal Italia tersebut, beberapa supermarket di "Negeri 
Anggur" dilaporkan ricuh. Diwartakan BBC, Jumat lalu, semua berawal 
ketika Supermarket Intermarche memberikan diskon 70 persen untuk 
selai Nutella. Jika awalnya seharga 4,50 euro atau sekitar Rp 59.000, 
pembeli bisa mendapatkannya dengan harga 1,40 euro atau sekitar Rp 
18.000.

Tak pelak, para pembeli saling berdesakan dan berebut untuk bisa 
membeli beberapa botol Nutella."Mereka seperti binatang. Saya melihat 
para perempuan harus terjambak rambutnya. Bahkan, tangan mereka 
ada yang berdarah. Mengerikan," ujar seorang pembeli kepada Le 
Progres. 

Diberitakan The Sun, Perancis menjadi negara kedua setelah Jerman 
sebagai konsumen terbesar Nutella dunia. Setiap tahun, masyarakat 
Perancis mengonsumsi setidaknya 100 juta botol selai. Adapun  Nutella 
total memproduksi 365.000 ton per tahun.

(Sumber: http://internasional.kompas.com/read/
2018/01/26/13083861/gara-gara-nutella-supermarket-di-perancis-ricuh).
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[Soal 114]
Bagaimana suasana yang digambarkan dalam teks tersebut?

Gegap gempita① 
Terang benderang② 
Gelap gulita③ 
Kacau balau④ 

[Soal 115-117]

[Soal 115]
Wacana tersebut membicarakan apa?

Salah satu masakan tradisional dari Indonesia.① 
Daging sapi dimasak dengan santan akan menjadi rendang.② 
Memasak rendang memerlukan waktu sekitar 20 sampai 30 menit.③ 
Gunakan api kecil/sedang agar santan mengental dan mengering.④ 

[Soal 116]
Berikut adalah bahan-bahan untuk membuat rendang, kecuali...

Bawang merah① 
Santan kelapa② 
Daun kunyit③ 
Pori-pori daging④ 

Rendang Padang asli Minang merupakan salah satu hidangan asli 
nusantara yang telah termahsyur di mancanegara. Bahkan berdasarkan 
hasil pooling salah satu web berita asal Inggris, rendang padang asli 
minang pernah terpilih sebagai makanan terlezat sedunia!

Berikut adalah cara membuat rendang Padang asli khas Minang. 
Pertama, potong daging sapi dengan bentuk dadu atau seukuran yang 
diinginkan. Jangan memotong daging terlalu kecil agar saat dimasak 
nanti daging tidak hancur.

Tuangkan santan ke wajan berukuran besar, dengan serai, irisan 
bawang merah, asam dan daun kunyit. Aduk hingga santan mendidih.  
Setelah santan mendidih, masukkan perlahan bumbu yang telah 
dihaluskan dan aduk terus selama kurang lebih 20 sampai 30 menit.

Jika santan tampak berminyak, masukkan potongan daging dan 
masak dengan menggunakan api kecil/sedang hingga santan mengental 
dan mengering serta bumbu meresap ke pori-pori daging.

(Sumber: https://www.happyfresh.id/blog/
resep-rendang-padang-asli-minang/)
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[Soal 117]
Kata-kata berikut ini bersinonim dengan kata 'termasyur' dalam teks di 
atas, kecuali ....

tersohor① 
dikenal baik② 
dinamakan③ 
ternama④ 

[Soal 118-120]

[Soal 118]
Apa tema utama dalam kutipan wawancara tersebut?

Perawatan gigi anak dan dewasa.① 
Anak-anak perlu pengawasan orang tua.② 
Makanan dan minuman mempengaruhi kesehatan gigi.③ 
Gigi permanen pada anak harus selalu diperhatikan cara menyikatnya.④ 

[Soal 119]
Pilihlah informasi yang tidak sesuai dengan kutipan wawancara di atas!

Ada banyak faktor yang harus diperhatikan dalam perawatan gigi.① 
Khusus untuk anak-anak, peran orang tua sangat diperlukan.② 
Untuk orang dewasa, gizi dan kebiasaan sangat berpengaruh pada ③ 
kesehatan gigi.
Setelah mengkonsumsi makanan manis dan lengket sebaiknya segera ④ 
mencabut gigi.

W: Wartawan
N: Narasumber

W: Faktor-faktor apa yang harus diperhatikan untuk merawat gigi agar 
terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan?

N: Faktor pengawasan orang tua sangat penting terutama pada masa 
balita. Ibu harus memperhatikan cara menyikat gigi dan 
menghilangkan kebiasaan jelek seperti mengisap jempol. Pada masa 
pergantian gigi susu yaitu usia 5-10 tahun, orang tua harus sering 
memeriksa gigi permanen anak sudah tumbuh atau belum. Pada 
orang dewasa faktor disiplin, keturunan, ras, gizi, dan kebiasaan 
sangat mempengaruhi kesehatan gigi".

W: Apa saja kerusakan gigi yang terjadi karena faktor makanan atau 
minuman?

N: Makanan yang manis seperti coklat dan lengket seperti dodol kalau 
tidak segera disikat atau kumur akan tertinggal dan menyebabkan 
kerusakan gigi. Juga minuman seperti teh, kopi, minuman ringan 
dapat menyebabkan warna gigi menjadi kusam dan kecoklatan".

 (Sumber: Bahasa Indonesia SMP/MTs hal 129)



- 238 -

[Soal 120]
Jenis makanan berikut dapat menyebabkan gigi kusam, kecuali?

Teh① 
Susu② 
Kopi ③ 
Minuman ringan④ 

[Soal 121-123]

[Soal 121]
Topik utama dalam wacana ini adalah ...

Kunjungan Presiden Ghani yang disambut Presiden Jokowi.① 
Kunjungan kepresidenan ke Indonesia oleh Presiden Ghani.② 
Kunjungan kepresidenan oleh Presiden Jokowi ke kota Kabul.③ 
Persahabatan Presiden Ghani dan Presiden Jokowi ditandai dengan ④ 
pertemuan bilateral.

[Soal 122]
Mana pernyataan yang sesuai dengan wacana di atas?

Presiden Jokowi dan ibu negara melakukan kunjungan kepresidenan.① 
Presiden Jokowi dan Presiden Ghani belum lama ini berjumpa.② 
Presiden Ghani memberi peci yang panjangnya 7 meter.③ 
Cuaca pada hari pertemuan kedua presiden tersebut begitu hangat.④ 

[Soal 123]
Yang dimaksud dengan 'bilateral' adalah....

kenegaraan① 
resmi② 
rahasia③ 
dua belah pihak④ 

Kemarin pukul 11.40 waktu setempat, pesawat kepresidenan 
Indonesia-1 mendarat di Bandar Udara Internasional Hamid Karzai, Kota 
Kabul. Hujan salju mengiringi momen Presiden Jokowi dan Ibu Negara 
Iriana turun dari pesawat. Pertemuan Presiden Jokowi dan Presiden 
Ghani begitu hangat seperti dua orang sahabat yang sudah lama tidak 
berjumpa.

Sebagai tanda persahabatan, Presiden Jokowi dan Presiden Ghani 
bertukar penutup kepala, usai rangkaian pertemuan bilateral. Jokowi 
menerima longi, topi panjang yang ujungnya menjuntai sampai 7 meter. 
Sementara, Ghani menerima peci hitam yang sebelumnya dikenakan 
Jokowi.

(Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2018/01/30/
13424461/enam-jam-jokowi-di-afghanistan)
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[Soal 124-126]

[Soal 124]
Bagaimana pendapat penulis tentang layanan yang disebut dalam teks di atas?

Layanan tersebut perlu dikembangkan.① 
Aplikasi layanan tersebut mengesalkan.② 
Pengalaman pertama menggunakan layanan itu mengesankan.③ 
Petugas layanan tersebut melakukan proses dengan cepat.④ 

[Soal 125]
Bagaimana cara memakai layanan tersebut dalam wacana?

Melalui aplikasi telepon genggam.① 
Melalui aplikasi pada Gojek.② 
Melalui masker sehat.③ 
Melalui promo Ceban Ramadhan.④ 

[Soal 126]
Kata-kata berikut bersinonim dengan kata 'galau' dalam teks di atas, kecuali...

gelisah① 
kacau② 
riang③ 
risau④ 

[Soal 127-129]

Ini adalah cerita pengalaman pertamaku memakai layanan aplikasi 
Gojek. Waktu itu pulang acara buka bersama di Kota Kasablanka aku 
agak galau mau pulang naik apa, naik taksi pasti macet luar biasa, naik 
angkot aku sudah terlalu capek. Untungnya aku ingat bahwa waktu itu 
ada promo 10.000 (Ceban Ramadhan) untuk jarak sampai 25 km, jadi 
aku langsung mengunduh aplikasi Gojek.  

Aku mencoba pesan Gojek via HP. Ternyata prosesnya cepat sekali, 
baru saja aku memesan, langsung dapat tukang ojek yang siap 
mengantar. Ketika bertemu aku langsung terkesan, bukan karena jaket 
seragam ataupun helmnya yang khas, tapi aku terkesan ketika sang ojek 
memberikanku helm lengkap dengan maskernya. “Dipakai maskernya ya 
Mbak, biar tetap sehat” ujarnya dengan ramah. “Ini gratis kok Mbak, 
standarnya Gojek pasti diberikan masker”.

(Sumber: http://rumahinspirasi.com/pengalaman-menggunakan
-gojek-dan-grab-bike/)

Presiden RI Joko Widodo mengatakan perguruan tinggi harus 
melakukan banyak inovasi. Jokowi mengatakan mahasiswa dan dosen 
bahkan harus mengubah rutinitas memasuki era revolusi industri 4.0. 
Jokowi mengatakan inovasi-inovasi baru membutuhkan fasilitas kampus 
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[Soal 127]
Apa yang dinyatakan oleh Presiden RI menurut wacana di atas?

Universitas perlu melakukan sejumlah pembaharuan.① 
Mahasiswa dan dosen menginjak era revolusi industri 4.0.② 
Riset penelitian haruslah melahirkan SDM yang kompetitif.③ 
Inovasi baru kampus UI menjadi teladan untuk perguruan tinggi lain.④ 

[Soal 128]
Yang bukan reformasi yang perlu dilakukan menurut teks tersebut adalah...

Inovasi contoh bagi perguruan tinggi lainnya.① 
Pembenahan fasilitas kampus agar mahasiswa dapat berinovasi.② 
Merubah kurikulum kuliah sesuai dengan perubahan.③ 
Menyesuaikan cara riset penelitian sesuai era yang baru.④ 

[Soal 129]
Yang dimaksud dengan kata 'kompetitif' dalam teks di atas adalah...

ragu berlomba① 
enggan berkelahi② 
mampu bersaing③ 
segan bertanding④ 

[Soal 130-132]

untuk mendorong mahasiswa berinovasi. Beberapa cara yang bisa 
dilakukan misalnya menyediakan co working space dan creative hub 
agar inovasi baru dapat dibiayai. 

Jokowi mengatakan kampus harus dapat melakukan perubahan 
kurikulum baru dan cara riset penelitian yang dibenahi dan disesuaikan 
dengan perubahan. Ia meyakini kampus UI dapat melakukan terobosan 
baru dan inovasi baru dan menjadi contoh bagi perguruan tinggi 
lainnya. Menurutnya, UI dapat menjadi contoh dalam inovasi 
berorganisasi dan melahirkan SDM yang kompetitif. 

(Sumber: https://news.detik.com/berita/d-3846174/
jokowi-perguruan-tinggi-harus-inovatif)

 Avast, perusahaan produk keamanan digital, memperkirakan akan ada 
kejahatan siber baru pada 2018. Ancaman yang diamati pada 2017 akan 
masih menjadi ancaman bagi bisnis, data pribadi dan privasi tahun ini. 
Mereka akan menyerang ponsel pintar dan perangkat IoT (Internet of 
Things). 

Penjahat siber akan melancarkan lebih banyak serangan dengan 
ransomware, malware cryptomining dan fileless malware. Mereka juga 
akan menyerang layanan berbasiskan Blockchain. Serangan malware 
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[Soal 130]
Tulisan di atas menjelaskan tentang apa?

Kejahatan yang sering terjadi di dunia internet.① 
Penipuan dan pencurian uang digital.② 
Ancaman terhadap keamanan digital.③ 
Akibat buruk mengunduh rooter dan aplikasi palsu.④ 

[Soal 131]
Berikut adalah ancaman yang telah diamati pada tahun 2017, kecuali...

Ancaman terhadap bisnis.① 
Tersebarnya data pribadi.② 
Serangan menggunakan trojan perbankan.③ 
Serangan terhadap ponsel pintar dan perangkat IoT.④ 

[Soal 132]
Yang dimaksud dengan kata 'digital' dalam teks di atas adalah...

Berhubungan dengan pemakaian internet.① 
Berhubungan dengan penggunaan ransomware.② 
Berhubungan dengan aplikasi palsu dan trojan perbankan.③ 
Berhubungan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu.④ 

[Soal 133-135]

cryptomining, pencurian uang digital dan penipuan seputar uang digital 
akan meningkat seiring dengan kian populernya mata uang tersebut.

Bagi perangkat mobile dan pengguna yang sering mengunduh rooter 
dan aplikasi palsu menjadi ancaman terbesar pada 2017. Jumlah aplikasi 
palsu, trojan perbankan, dan ransomeware diperkirakan akan 
meningkat.

(Sumber: http://www.gatra.com/iltek/internet/305970-
avast-serangan-berbasis-ai-pertama-akan-terjadi-di-2018) 

Kuda merupakan salah satu hewan peliharaan. Binatang ini dapat 
dijumpai di berbagai daerah. Hal ini dilakukan karena kuda 
dimanfaatkan dalam pengangkutan orang dan barang selama ribuan 
tahun.

Kuda adalah salah satu jenis binatang mamalia. Hal ini dapat 
diketahui adanya daun telinga dan kelenjar susu yang dimiliki. Tidak 
heran jika di daerah tertentu kamu menyaksikan kuda menyusui 
anaknya.

Kuda termasuk binatang pemakan rumput. Dalam istilah biologi, kita 
menyebutnya sebagai binatang herbivora. Kuda dapat makan rumput 
dari tanah lapang dan dapat pula rumput yang khusus disediakan.

Umur kuda dapat dilihat dari giginya. Karena rumput yang dimakan 
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[Soal 133]
Hal yang disajikan dalam teks hasil observasi di atas adalah...

jenis-jenis kuda    ① 
ciri-ciri dan sifat kuda② 
manfaat kuda      ③ 
kehebatan kuda④ 

[Soal 134]
Hal yang kurang tepat sesuai dengan teks di atas adalah...

Gigi kuda memperlihatkan umurnya.① 
Kuda tidur berdiri dan duduk.② 
Kuda makan rumput yang khusus disediakan.③ 
Kuda adalah binatang mamalia.④ 

[Soal 135]
Paragraf yang menjelaskan ciri-ciri kuda adalah...

Paragraf (1), (2), (3), (4) ① 
Paragraf (1), (3), (4), (5) ② 
Paragraf (2), (3), (4), (5) ③ 
Paragraf (1), (2), (4), (5)④ 

[Soal 136-137]

oleh kuda mengandung pasir dan debu, gigi mereka lambat laun aus 
dan tingkat keausan ini menunjukkan umurnya. Kuda tidak mimiliki 
tulang selangka, suatu ciri yang memungkinkan mereka melangkah lebih 
lebar.

Ada satu lagi sifat menarik dari kuda, yaitu kuda tidur berdiri! 
Tahukah kalian bagaimana mereka berusaha agar tidak jatuh? Itu 
karena tulang kaki mereka memiliki kemampuan untuk “mengunci” 
selama tidur. Berkat kemampuan yang Tuhan berikan pada kuda ini, 
mereka dapat tidur berdiri dan juga membawa beban berat.

(Sumber: https://brainly.co.id/tugas/3123172 / 
Sekolah Menengah Pertama Ppkn)

Survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) memperlihatkan 
67% responden setuju pasangan Joko Widodo-Prabowo Subianto 
dimajukan di pemilihan presiden 2019. 

"Di masyarakat ada semacam keinginan untuk menggabungkan 
Jokowi-Prabowo dalam satu paket. Pertanyaannya: apakah setuju 
Jokowi-Prabowo bersatu dalam satu pasangan. (Hasilnya) 67% setuju, 
mayoritas setuju, 28% tidak setuju," ungkap Djayadi Hanan, direktur 
eksekutif SRMC, hari Selasa (02/01).

Dari 67% yang setuju tersebut, sebagian besar menginginkan Jokowi 
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[Soal 136}
Bagaimana kecenderungan masyarakat menurut kutipan di atas?

Joko Widodo-Prabowo Subianto sulit diwujudkan untuk disertakan dalam ① 
pemilihan.
Mereka ingin menggabungkan paket pasangan untuk Jokowi-Prabowo.② 
Masyarakat setuju pasangan Jokowi-Prabowo maju dalam pemilihan presiden.③ 
Karena usia Prabowo sudah terlalu tua, ia hanya bisa menjabat sebagai ④ 
presiden.

[Soal 137}
Pernyataan yang sesuai dengan bacaan tersebut adalah...

Djayadi Hanan berpendapat bahwa pasangan Jokowi-Prabowo perlu ① 
dipertanyakan.
Tobias Basuki melakukan survei tentang setuju tidaknya masyarakat ② 
Jokowi-Prabowo dimajukan di pemilu 2019.
Saiful Mujani menggabungkan Jokowi-Prabowo dalam satu paket agar ③ 
menang dalam pemilihan presiden.
Tobias Basuki meragukan kemungkinan Prabowo menjadi presiden ④ 
karena faktor usia dan kesehatan. 

[Soal 138-140]

sebagai presiden sedangkan Prabowo sebagai wakil presiden. Analis 
politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, 
Tobias Basuki, mengatakan paket ini sebenarnya sangat menguntungkan 
baik bagi Prabowo maupun bagi partai yang ia pimpin, Gerindra.

"Pasangan ini hampir pasti menang di 2019 dan di 2024 terbuka 
lebar bagi Prabowo untuk terpilih sebagai presiden," kata Tobias melalui 
sambungan telepon, hari Rabu (03/01).

Meski demikian, jika ingin realistis, paket Jokowi-Prabowo sebenarnya 
sulit diwujudkan. "Kecil kemungkinannya. Dari sisi umur misalnya, kalau 
Prabowo jadi wakil presiden dulu di 2019 dan menjadi presiden pada 
2024, maka umurnya sudah jauh, belum lagi masalah kesehatan," kata 
Tobias.

(Sumber: http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42554665).

Memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang jatuh pada 31 Mei, 
Indonesia justru mendapatkan kado kurang mengenakkan terkait 
permasalahan perilaku merokok masyarakatnya. Riset Kesehatan Dasar 
2013 Kementerian Kesehatan RI menyatakan perilaku merokok penduduk 
usia 15 tahun ke atas masih belum terjadi penurunan dari 2007-2013, 
bahkan cenderung mengalami peningkatan dari 34,2% pada 2007 
menjadi 36,2% pada 2013.

Selain itu, data riset tersebut juga menunjukkan bahwa pada 2013, 
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[Soal 138]
Apa pernyataan yang kurang tepat sesuai kutipan di atas?

Jumlah perokok berusia 15 tahun di Indonesia cenderung mengalami ① 
peningkatan.
Prevalensi berarti persentase populasi yang merokok.② 
Jumlah perokok di Timor Leste tidak sebanyak di Indonesia.③ 
Menurut Menteri Kesehatan, prevalensi pria perokok di Indonesia adalah ④ 
tertinggi kedua di dunia.

[Soal 139]
Berikut adalah ciri-ciri perokok di Indonesia, kecuali...

Laki-laki① 
Berusia remaja② 
Tidak bekerja③ 
Kurang mengenakkan④ 

[Soal 140]
Apa kesimpulan yang dapat ditarik dari wacana tersebut?

Populasi perokok di Indonesia tercatat sebagai kedua tertinggi di dunia ① 
tetapi akan mengalami pengurangan.
Menurut penelitian terbaru dari organisasi riset Universitas Washington, ② 
pria perokok di Indonesia akan mengejar posisi Timor Leste.
Hari Tanpa Tembakau Sedunia merupakan kado kurang mengenakkan ③ 
bagi Indonesia masyarakatnya banyak merokok.
Perokok Indonesia tercatat terbanyak kedua di dunia namun keadaan ini ④ 
terlihat akan lebih memburuk.

sebanyak 64,9% warga yang masih menghisap rokok adalah berjenis 
kelamin laki-laki dan sisanya sebesar 2,1% adalah perempuan. Juga 
ditemukan bahwa 1,4% perokok masih berumur 10-14 tahun, dan 
sebanyak 9,9% perokok pada kelompok tidak bekerja.

Bahkan menurut penelitian terbaru dari Institute for Health Metrics 
and Evaluation (IHME), sebuah organisasi riset global di Universitas 
Washington, jumlah pria perokok di Indonesia meningkat dan 
menempati peringkat kedua di dunia dengan 57% di bawah Timor Leste 
61%.

Persentase dari populasi yang merokok atau juga dikenal dengan –
prevalensi memperlihatkan penurunan, akan tetapi jumlah penikmat – 
rokok di seluruh dunia telah meningkat seiring peningkatan jumlah 
penduduk.“. Jumlah pria perokok di Indonesia telah meningkat sebanyak 
dua kali lipat sejak 1980, dan prevalensi pria perokok di Indonesia 
tercatat sebagai kedua tertinggi di dunia,” tutur Menteri Kesehatan, 
Nafsiah Mboi.

(Sumber: http://lifestyle.bisnis.com/read/20140601/220/232021/
jumlah-perokok-terus-meningkat-indonesia-tertinggi-kedua-di-dunia)
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문제번호 문제유형
오답자

수

오답 
지수 
(%)

명 5
이상 

오답한 
문제 

1

반응테스트
배점 점( : 8 )

2 25
2 7 87.5 o
3 5 62.5 o
4 1 12.5
5 3 37.5
6 5 62.5 o
7 4 50
8 2 25
9 4 50
10 2 25
11

대화문
배점 점( : 8 )

1 12.5
12 3 37.5
13 4 50
14 5 62.5 o
15 4 50
16 4 50
17 3 37.5
18 4 50
19 5 62.5 o
20 6 75 o
21 6 75 o
22 7 87.5 o
23 2 25
24 8 100 o
25 3 37.5
26 4 50
27 4 50
28 8 100 o
29 8 100 o
30 5 62.5 o
31

설명문
배점 점( : 8 )

2 25
32 3 37.5
33 7 87.5 o
34 4 50
35 5 62.5 o
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36 3 37.5
37 3 37.5
38 5 62.5 o
39 4 50
40 6 75 o
41 6 75 o
42 4 50
43 6 75 o
44 2 25
45 5 62.5 o
46 3 37.5
47 1 12.5
48 5 62.5 o
49 3 37.5
50 5 62.5 o
51

어휘문법
배점 점( : 5 )

2 25
52 3 37.5
53 1 12.5
54 4 50
55 6 75 o
56 5 62.5 o
57 4 50
58 5 62.5 o
59 5 62.5 o
60 3 37.5
61 6 75 o
62 2 25
63 1 12.5
64 1 12.5
65 0 0
66

동의유의
관계

배점 점( : 5 )

1 12.5
67 5 62.5 o
68 6 75 o
69 3 37.5
70 4 50
71 3 37.5
72 8 100 o
73 5 62.5 o
74 3 37.5
75 5 62.5 o
76 6 75 o
77 3 37.5
78 3 37.5
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79 2 25
80 8 100 o
81 7 87.5 o
82 7 87.5 o
83 5 62.5 o
84 0 0
85 5 62.5 o
86

오문정정
배점 점( : 5 )

5 62.5 o
87 5 62.5 o
88 5 62.5 o
89 8 100 o
90 8 100 o
91

지문독해
배점 점( : 8 )

4 50
92 6 75 o
93 4 50
94 4 50
95 3 37.5
96 4 50
97 3 37.5
98 5 62.5 o
99 2 25
100 4 50
101 5 62.5 o
102 2 25
103 8 100 o
104 6 75 o
105 1 12.5
106 4 50
107 2 25
108 5 62.5 o
109 2 25
110 4 50
111 2 25
112 4 50
113 4 50
114 5 62.5 o
115 2 25
116 6 75 o
117 6 75 ㅇ
118 5 62.5 ㅇ
119 6 75 o
120 0 0
121 5 62.5 o
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122 4 50
123 4 50
124 4 50
125 9 112.5 o
126 8 100 o
127 8 100 o
128 7 87.5 o
129 5 62.5 o
130 8 100 o
131 9 112.5 o
132 9 112.5 o
133 3 37.5
134 6 75 o
135 8 100 o
136 4 50
137 7 87.5 o
138 3 37.5
139 5 62.5 o
140 3 37.5
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