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Section Four:  Strategies and Skills for Part B 
 

Listening  bagian B memiliki 8 pertanyaan dari 2 percakapan 
yang diajukan dalam bentuk longer conversation (percakapan lebih 
panjang) antara dua pembicara. Masing-masing percakapan 
biasanya diikuti dengan empat pertanyaan. Anda akan 
mendengarkan percakapan dan pertanyaan-pertanyaannya dari 
rekaman yang diperdengarkan. Anda harus memilih jawaban terbaik 
dari empat pilihan jawaban yang tersedia untuk setiap pertanyaan 
yang diajukan. Selanjutnya, untuk memahami lebih dalam mengenai 
seluk-beluk bagian B, perhatikan skill berikut ini: 

 
Skill 12: Memahami Topik 
 Memahami topik atau main idea dalam sebuah percakapan 
panjang seperti di bagian B ini adalah hal yang sangat penting. 
Dengan memahami topik tersebut akan membantu anda dalam 
membangun asumsi terhadap isi percakapan. Pemahaman terhadap 
topik, juga berperan besar untuk memilih jawaban yang tepat dari 
pilihan jawaban yang tersedia. Sekalipun detil percakapan tidak anda 
dapatkan, namun dengan memahami topik, setidaknya anda dapat 
menggunakan logika anda untuk memilih jawaban yang tepat. 

Di dalam bagian B ini, biasanya topik pembicaraan dapat 
anda temukan di bagian awal percakapan, umumnya muncul pada 
pernyataan pertama pada pembicara pertama maupun kedua. 
Walaupun tidak dinyatakan secara langsung, anda harus dapat 
menyimpulkan topik yang sedang dibicarakan. Oleh karena itu, 
adalah suatu hal yang penting untuk berkonsentrasi dan menyimak 
percakapan sejak dari awal mulainya percakapan berlangsung. 
Perhatikan contoh ilustrasi penggalan soal berikut ini: 

 

Di rekaman, anda akan mendengar: 
Questions 1 through 4. Listen as a man asks for directions. 
Man : Can you tell me about the university shuttle bus system? 

This is such a large campus, and I have classes all over 
campus. I need to take the shuttle bus from one class to 
another, or I’ll never make it on time. 

Woman : What do you need to know? 
 ....... 

Pertanyaan: 1. What are the man and woman discussing? 
A) The size of the campus. C) The University bus system. 
B) The length of time for each class. D) The city bus system. 
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Pada soal ini jawaban terbaik adalah (C). Jawaban dapat ditemukan 
pada pernyataan pertama karena umumnya di soal TOEFL topik 
selalu muncul di awal karena pernyataan pertama itu muncul dari 
orang pertama yang mengajak lawan bicara (pembicara kedua) 
untuk melakukan percakapan. Pernyataan pertama itulah yang 
menentukan arah pembicaraan berikutnya. 

 
Exercise Skill 12 Memahami Topik:  

Conversation 1 
Question: What is the topic of the conversation? 
(A) Motivation.         
(B) Research for a management class. 
(C) Finding journal articles in the library.       
(D) The management professor. 
 

Conversation 2 
Question: What are the man and woman discussing? 
(A) How quickly time passes.    
(B) The differences between the various types of courts. 
(C) A schedule for preparing for a political science exam. 
(D) A presentation for political science class.       

 
Skill 13: Memahami Urutan Jawaban 

Jawaban pertanyaan di bagian B hampir selalu muncul 
berurutan di dalam percakapan. Hal ini sangat membantu anda 
untuk memilih jawaban yang tepat. Ketika percakapan 
diperdengarkan, selain menyimak percakapan, anda juga harus 
memperhatikan pilihan jawaban yang tersedia karena pasti anda 
akan mendengar kata atau kalimat yang tertulis di pilihan jawaban 
dari percakapan yang didengar; sehingga, dapat membantu anda 
memahami dan mengantisipasi pertanyaan yang akan muncul. 
Apabila anda telah menemukan perkiraan jawaban dari salah satu 
nomor soal, fokuslah kembali untuk melihat soal di nomor 
berikutnya karena umumnya pertanyaan yang akan diajukan 
mempunyai susunan yang berurutan di dalam percakapan yang 
diperdengarkan. Perhatikan ilustrasi soal berikut:  
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Narrator:  Listen to a conversation between a professor 
and a student. 

Woman :  Hello, Professor Tim. Are you free for a moment? Could 
I have a word with you? 

Man : Come on in, Jane. Of course I have some time. These are 
my office hours, and this is the right time for you to 
come and ask questions. Now, how can I help you? 

Woman : Well, I have a quick question for you about the 
homework assignment for tomorrow. I thought the 
assignment was to answer the first three questions at 
the top of page 67 in the text, but when I looked, there 
weren’t any questions there. I’m confused.  

Man : The assignment was to answer the first three questions 
at the top of page 76, not 67. 

Woman : Oh, now I understand. I’m glad I came to check. Thanks 
for your help. 

Man : No problem. See you tomorrow. 
 

Pertanyaan: 
1. Narrator: Who is the woman? 

(A)  A professor  (C) Professor Tim’s assistant 
(B)  An office worker (D) A student 

 

2. Narrator: When does the woman come to see Prof Tim? 
(A)  During regular class hours 
(B)  Just before class time   
(C)  As soon as class is finished 
(D)  During office hours 

 

3. Narrator: Why does the woman come to see Prof. Tim? 
(A)  To turn in an assignment   
(B)  To ask a question    
(C)  To pick up a completed assignment 
(D)  To explain why he did not attend class. 

 

4. Narrator:  What the incorrect information did the 
woman have? 

(A)  The date the assignment was due. 
(B)  The page number of the assignment. 
(C)  The length of the assignment. 
(D)  The numbers of the assignment questions. 
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Pertanyaan pertama meminta anda untuk menentukan 
siapa wanita yang ada di percakapan. Jika anda menyimak dari awal 
percakapan, narrator telah menyebutkan bahwa percakapan 
tersebut terjadi antara seorang profesor dan siswanya. Karena 
percakapan dibuka dengan sebuah sapaan terhadap Professor Ray, 
dan si wanita menanyakan tentang nomor halaman dari tugas; dapat 
disimpulkan bahwa wanita tersebut adalah seorang siswa (a 
student). Sehingga, jawaban terbaik adalah (D). Pertanyaan kedua 
menanyakan tentang kapan wanita tersebut menemui sang 
Professor. Informasi dari rekaman menunjukkan bahwa sang 
professor berujar, “those are my office hours”; jadi, jawaban terbaik 
adalah (D). Pertanyaan ketiga menanyakan kenapa si wanita 
tersebut menemui sang professor. Karena wanita tersebut 
menyebutkan, “I have a quick questions for you”, sehingga jawaban 
terbaik adalah (B). Pertanyaan keempat menanyakan kesalahan 
informasi apa yang didapat oleh si wanita. Di sini, si wanita kira 
tugas yang harus dikerjakan adalah di halaman 67, yang seharusnya 
76. Sehingga, kesalahannya adalah mengenai halaman tugas. Jadi, 
jawaban yang tepat adalah (B). 
 Jika anda perhatikan, jawaban yang muncul berurutan. Oleh 
karena itu, penting kiranya untuk menyimak percakapan dari awal 
hingga akhir sembari melihat pilihan jawaban yang disediakan 
karena sering terjadi, anda sudah bisa mendapatkan pilihan jawaban 
yang tepat walaupun pertanyaan belum diajukan. 
 
Strategi Terapan: 
1. Pada saat rekaman memperdengarkan instruksi untuk menjawab 

soal, gunakanlah beberapa saat untuk melihat (preview) pilihan 
jawaban yang tersedia di buku soal. Adapun yang harus anda coba 
lakukan adalah: 

a. Antisipasi topik percakapan yang akan anda dengar. 
b. Antisipasi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja 

ditanyakan.  
2. Berhati-hatilah dalam mendengarkan bagian paling awal dari 

percakapan (the first line of the conversation) yang 
diperdengarkan. Bagian paling awal ini biasanya akan disebutkan 
mengenai main idea, subyek atau topik percakapan. 
Pertanyaan seputar hal ini sering menjadi pertanyaan pertama 
yang diajukan.  

3. Pada saat percakapan diperdengarkan, perkirakanlah situasi 
percakapan: siapa yang sedang berbicara dan di mana 
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percakapan berlangsung. Untuk beberapa percakapan 
terkadang pada bagian awal disebutkan siapa yang melakukan 
percakapan dan di mana percakapan berlangsung. Jadi, fokuslah 
menyimak dari awal.   

4. Pada saat mendengarkan percakapan, fokuslah untuk melihat 
pilihan jawaban di buku tes, dan cobalah untuk menentukan 
jawaban yang tepat. Detil pertanyaan umumnya akan terjawab 
secara berurutan dari percakapan, dan jawaban yang tepat 
biasanya mempunyai bunyi (sounding) yang sama seperti yang 
didengar dari rekaman. 

5. Tetaplah menjawab semua pertanyaan. Jangan lewatkan 
jawaban, walaupun anda tidak begitu yakin dengan jawaban 
tersebut karena pada tes TOEFL tidak ada pengurangan poin. 

 
Practice Skills Part B 

Conversation 1 
 

1. (A) French influence in New Orleans.  
 (B) A vacation the woman took. 
 (C) New Orleans’s Mardi Grass festival.  
 (D) A business trip. 
 
2. (A) By plane.   
 (B) By car.    
 (C) By bus. 
 (D) By train. 
 
3. (A) The food.   

  (B) The music.   
  (C) The architecture. 
  (D) The weather. 

 
4. (A) The Spanish.   

  (B) The British.   
  (C) The French. 
  (D) The Americans. 
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Conversation 2 
 

5. (A) Seeing a movie.     
 (B) Going to the zoo.  
 (C) Taking a boat trip. 
 (D) Attending a science lab.  

 
6. (A) A person who runs cruises. 
 (B) A person who is knowledgeable about plants and animals. 

 (C) A person who lives in nature. 
 (D) A person who runs a farm. 

 
7. (A) To answer two questions.  

(B) To attend a movie.    
(C) To give an oral summary. 
(D) To write a two-page paper. 

 
8. (A) On Saturday afternoon.  (C) On Sunday afternoon. 

 (B) On Saturday evening.  (D) On Sunday evening. 
 
 
 Catatan: Pada tes sebenarnya, Part B terdiri dari 8 pertanyaan 

dengan nomor soal 31-38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


