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What is 
TOEFL? 

 
TOEFL (Test of English as a Foreign Language) 
adalah tes bahasa Inggris yang diciptakan dan 
dikembangkan oleh ETS (Educational Testing 

Service) di New Jersey, USA sejak tahun 1963. Tes 
ini digunakan untuk mengukur kecakapan 

(proficiency) berbahasa Inggris seseorang dalam 
konteks akademis. TOEFL Score biasa digunakan 
sebagai pra syarat untuk mendaftar ke Sekolah 
Menengah Atas dan Universitas di dalam dan di 

luar negeri, juga untuk syarat memperoleh 
beasiswa.  

Tetapi, TOEFL Score kini tidak hanya diperlukan di 
dalam lingkungan akademis, tapi juga di 

beberapa instansi kerja swasta dan negeri di 
dalam dan di luar negeri sebagai pra syarat bagi 

para pelamar kerja maupun untuk kenaikan 
jabatan atau promosi. 

 
 



Jenis Tes TOEFL 

International (iBT ToEFL) 

Institutional (ITP ToEFL) 

Local (ToEFL-Like) 



International/iBT TOEFL  
TOEFL Test yang dikeluarkan langsung oleh ETS. Biasanya, diselenggarakan oleh 

pusat TOEFL di Amerika, dengan menunjuk badan-badan khusus yang tersebar di 
seluruh dunia. Sistem test pada iBT menggunakan internet, peserta test 

langsung on-line dengan ETS dan menjawab soal-soal test juga secara on-line. 
Biaya Test 2019 adalah $195. Score dapat digunakan di seluruh dunia untuk 

keperluan apapun. Informasi pendaftaran dan jadwal dapat dilihat di website 
ETS: https://www.ets.org/toefl 

 

1. iBT ToEFL 

Teknis Tes  

Dalam ruangan tes, setiap peserta akan mempunyai ‘booth’ masing-
masing agar peserta dapat berkonsentrasi saat tes berlangsung. Setiap 
peserta juga akan mulai dengan sesi yang berbeda. Ada yang dimulai 
dengan reading, listening, bahkan writing terlebih dahulu sehingga 
kesempatan untuk menyontek atau sekedar mengecek peserta lain 

hampir sama sekali tidak ada. 

https://www.ets.org/toefl
https://www.ets.org/toefl


Dewasa ini, hampir semua universitas di Amerika Serikat tidak menerima 
TOEFL ITP sebagai bukti english proficiency kita. Namun demikian, kalau anda 
ingin studi lanjut ke Amerika Serikat dengan beasiswa Fulbright, anda cukup 
diminta untuk memiliki TOEFL ITP dengan skor minimal sebesar 550 untuk 
program master dan 575 untuk program Ph.D sebagai salah satu syarat 
pendaftaran beasiswa. Selanjutnya, AMINEF selaku pengelola beasiswa 
Fulbright akan menanggung biaya TOEFL iBT jika anda bisa lolos sampai tahap 
terakhir di seleksi beasiswa Fulbright.  
  

Sementara itu, kalau anda ingin studi lanjut ke Amerika Serikat dengan 
beasiswa yang lain, seperti Beasiswa LPDP dan BUDI, sebaiknya anda sudah 
memiliki TOEFL iBT dari awal. Tentunya skor TOEFL iBT nya harus sama bahkan 
melebihi skor minimal yang disyaratkan universitas tujuan studi. Hal ini 
dimaksudkan agar pewawancara dapat melihat keseriusan anda untuk studi 
lanjut. Berdasarkan situs resmi LPDP, kalau anda belum memiliki LoA 
Unconditional, setidaknya anda harus punya TOEFL iBT dengan minimal skor 
sebesar 80. 

1. iBT ToEFL: Why? 

https://www.kompasiana.com/tag/beasiswa


1. iBT ToEFL: Cara Registrasi 
Agar bisa registrasi untuk tes, kamu harus membuat akun terlebih dahulu. 
Setelah memverifikasi akun lewat email, log-in kembali melalui website ETS 
tadi. Kemudian kita akan diminta untuk melengkapi data-data pribadi. 
  
Setelah selesai, kembali ke halaman utama dan pilih ‘Register for a Test’. Disini 
kamu bisa memilih jenis tes yang ingin diikuti, negara, dan kota tempat tes. 
Kemudian akan tampil tanggal dan tempat tes yang tersedia untuk 1-2 bulan 
ke depan. Pilih tempat dan waktu yang diinginkan, lalu pilih ‘Continue’. 
  
Kemudian anda akan masuk ke halaman pembayaran. Biaya tes ini adalah U$ 
195 = + Rp 2.600.000. Ada 4 metode pembayaran, dengan kartu debit (hanya 
untuk Bank BTN dan BRI), kartu kredit (berlogo VISA atau Master Card), PayPal, 
dan voucher. 
  
Setelah sukses melakukan pembayaran, lakukan konfirmasi ke pihak 
penyelenggara tes yang kamu pilih di tahap sebelumnya. 



a. Reading 
Bagian ini berdurasi antara 60 hingga 100 menit dengan jumlah soal 4 hingga 6 
bacaan (masing-masing sepanjang 700 kata). Peserta akan diminta untuk 
menjawab 12 hingga 14 pertanyaan seputar bacaan. Isi bacaan bisa saja diambil 
dari berbagai sumber akademis, seperti buku pelajaran, jurnal, artikel, surat 
kabar dan lain-lain. Topik dalam bacaan juga sangat beragam mulai dari sains, 
seni, psikologi, hingga olahraga. 

1. iBT ToEFL: Materi Tes 

b. Listening 
Bagian ini berdurasi antara 60 hingga 90 menit. Peserta akan diminta untuk 
mendengarkan 6 hingga 9 percakapan yang masing-masing berdurasi sekitar 3 
hingga 9 menit. Untuk masing-masing percakapan, peserta akan diminta untuk 
menjawab 5 hingga 6 pertanyaan. 
  

Topik-topik yang terlibat dalam percakapan meliputi percakapan antara 2 orang 
(antara mahasiswa atau antara mahasiswa dan dosen), serta diskusi hingga 
penyampaian kuliah. Setiap percakapan hanya akan diputar sekali, dan peserta 
diijinkan untuk membuat catatan. Pada sesi ini peserta dituntut untuk 
berkonsentrasi penuh selama kira-kira 7 menit dan menyerap informasi yang 
ada (sambil mencatat). 



c. Speaking 
Bagian speaking berdurasi 20 menit dan dipecah menjadi 6 soal di mana 
komputer akan memberikan pertanyaan, lalu jawaban kita akan direkam 
sesuai jangka waktu yang disediakan. 2 soal pertama akan meminta 
peserta untuk membicarakan topik yang diberikan oleh penguji. Topik 
yang diberikan adalah topik informal yang berputar sekitar pengalaman 
atau kejadian menarik yang pernah dialami peserta. Peserta akan 
diberikan waktu berpikir selama 10 hingga 15 detik, kemudian peserta 
akan diminta untuk menyampaikan jawaban selama 30 detik. 
  
Soal ketiga dan keempat lebih mengaju kepada topik akademis. Mula-
mula peserta akan diminta untuk membaca bacaan, kemudian 
mendengarkan mendengarkan percakapan singkat dan menjawab 
pertanyaan. Untuk soal kelima dan keenam, peserta akan diminta untuk 
mendengarkan rekaman percakapan. Peserta diijinkan untuk membuat 
catatan tertulis. Semua jawaban dari peserta akan direkam dan dikirim 
ke ETS’s Online Scoring Network untuk dinilai oleh 6 orang juri. 

1. iBT ToEFL: Materi Tes 



d. Writing 
Bagian ini dibagi menjadi 2 bagian (integrated essay dan independent 
essay) dengan total waktu 50 menit. Untuk bagian integrated essay, 
peserta akan diminta untuk membaca bacaan, kemudian mendengarkan 
percakapan antara 2 orang yang membahas tentang bacaan. Kemudian 
peserta akan diberikan waktu selama 20 menit untuk mempersiapkan 
tulisan sepanjang 150 hingga 225 kata mengenai bacaan dan percakapan 
tersebut. Tugas peserta adalah merangkum apa yang dibaca dan 
didengar, kemudian mengemukakan pendapatnya mengenai topik yang 
dibahas. 
  
Pada bagian independent essay yang berdurasi 30 menit, peserta akan 
diminta untuk menuliskan essai sepanjang 300 hingga 350 kata sesuai 
dengan topik yang diberikan. Hasil essai peserta juga akan dikirimkan 
kepada ETS’s Online Scoring Network untuk dinilai oleh paling sedikit 3 
orang juri. 

1. iBT ToEFL: Materi Tes 



1. iBT ToEFL: Gambaran Tes 



1. iBT ToEFL: Certificate 



1. iBT ToEFL: Certificate 



TOEFL ITP merupakan singkatan dari Test Of English as a Foreign Language for 
Institutional Testing Program. TOEFL sudah sejak lama dikenal sebagai ujian 
untuk mengukur kecakapan seseorang dalam berbahasa inggris. TOEFL ITP 
merupakan transformasi dari TOEFL PBT (Paper Best Test) yang sudah tidak 
dipakai lagi di Indonesia. TOEFL ITP merupakan tes resmi yang diselenggarakan 
oleh ETS (Educational Testing Service, lembaga pembuat tes Bahasa Inggris 
yang diakui secara internasional) dan hanya bisa dipakai untuk instansi atau 
wilayah lokal saja. Misalnya untuk universitas, perusahaan, atau badan 
pemerintah di Indonesia. 
  
Ada 3 kompetensi yang diujikan dalam tes ini yaitu Listening Comprehension 
(50 soal dalam 35 menit), Structure and Written Expression (40 soal dalam 25 
menit), dan Vocabulary and Reading Comprehension (50 soal dalam 55 menit). 
Waktu pengerjaan 3 sesi tersebut adalah 2 jam dan dikerjakan menggunakan 
Lembar Jawaban Komputer (LJK). 

2. ITP ToEFL 



Rentang nilai dari hasil TOEFL ITP adalah 0-677. Sekitar 7-10 hari setelah 
ujian, kamu akan mendapatkan sertifikat resmi dari ETS. Akan ada 3 
jenis sertifikat yang semuanya diakui secara nasional, yaitu: 
Skor >460: Sertifikat bronze (Level B1). Biasanya ini adalah syarat 
minimum sebagai berbagai lembaga di Indonesia. 
Skor >543: Sertifikat silver (Level B2). Beasiswa master/S2 seringkali 
mensyaratkan sertifikat ini, yaitu skor minimum 550. 
Skor >627: Sertifikat gold (Level C1) 

2. ITP ToEFL 



Materi Tes dan Waktu 

SECTION ONE  
(25-30 minutes) 

LISTENING COMPREHENSION  
(50 questions) 

SECTION TWO  
(25 minutes) 

STRUCTURE AND WRITTEN EXPRESSION 
 (40 questions) 

SECTION THREE  
(55 minutes) 

READING COMPREHENSION  
(50 questions) 

140 questions  110-120 minutes 
 



Skala Nilai/Bobot Score (ITP) 
Correct Answer Section 1 Section 2 Section 3 

48-50 66-68   65-67 

45-47 62-65   60-64 

42-44 59-61   57-59 

39-41 57-58 65-68 55-56 

36-38 55-56 61-64 53-54 

33-35 53-54 57-60 50-52 

30-32 51-52 54-56 48-49 

27-29 49-50 51-53 46-47 

24-26 47-48 48-50 44-45 

21-23 45-46 45-47 41-43 

18-20 43-44 42-44 38-40 

15-17 41-42 39-41 35-37 

12-14 36-40 36-38 31-34 

9-11 32-35 30-35 29-30 

6-8 30-31 26-29 26-28 

3-5 27-29 22-25 24-25 

0-2 24-26 20-21 21-23 



Setiap institusi penyelenggara Bahasa Inggris termasuk 
Universitas biasanya mempunyai Local TOEFL. Model 

TOEFL ini merupakan TOEFL-Like (Serupa TOEFL), 
yakni: model soal dan tesnya serupa TOEFL 

sebenarnya. Di Indonesia, hasil tes ini umumnya dapat 
digunakan untuk syarat melamar pekerjaan (bukti 

kompetensi bahasa), studi lanjut S2/S3, untuk 
kenaikan jabatan atau promosi, dan kebutuhan 

lainnya. Oleh karenanya, hampir di seluruh universitas 
menerapkan kebijakan wajib memperoleh hasil tes ini 

sebagai syarat kelulusan. Sistem Tes biasanya PBT. 

Local TOEFL (EPT) 

Prodi S.Inggris UNIKOM: EPT 
Unpad: ELT 

Telkom University: EPT 
PB ITB: EPT 



Perbandingan antar Score TOEFL 

TOEIC TOEFL 
Paper (ITP) 

TOEFL 
IBT 

IELTS Cambridge 
Exam 

CEFR 

0 - 250 
0 - 310 0 - 8 0 - 1.0 

310 - 343 9 - 18 1.0 - 1.5 A1 

255 - 400 

347 - 393 19 - 29 2.0 - 2.5 A1 

397 - 433 30 - 40 3.0 - 3.5 

KET 
(IELTS 3.0) 

A2 

PET 
(IELTS 3.5) 

B1 
(IELTS 3.5) 

405 - 600 

437 - 473 41 - 52 4.0 PET B1 

477 - 510 53 - 64 4.5 - 5.0 

PET 
(IELTS 4.5) 

B1 
(IELTS 4.5) 

FCE 
(IELTS 5.0) 

B2 
(IELTS 5.0) 

605 - 780 
513 - 547 65 - 78 5.5 - 6.0 FCE B2 

550 - 587 79 - 95 6.5 - 7.0 CAE C1 

785 - 990 590 - 677 96 - 120 7.5 - 9.0 CPE C2 

Top Score Top Score Top Score Top Score Top Score Top Level 

990 677 120 9 100 C2 

The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) Index: 


