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[듣기] 

[유형 1] Dengarkan rekaman berikut, lalu pilihlah respons yang tepat. (이어지는 말 고르기)  

(출제 문제 1~2번) 

1. (   ) 

① Ibuku sedang berenang dengan adikku.  

② Ada kolam renang di dekat rumahku.  

③ Aku pergi berenang sendirian karena adikku kurang suka berenang.  

④ Aku baru pulang dari kolam renang.  

 

----------------------------------------- 

[Listening script] 

M: Apakah kamu suka berolaharga?  

W: Iya, aku berenang setiap hari. Kalau kamu?  

M: Aku juga, tetapi tidak setiap hari.  

W: Kamu biasanya pergi berenang dengan siapa?   

M :  

 

[유형 2] Dengarkan percakapan berikut, lalu pilihlah jawaban yang paling sesuai. (일치하는 내용 고르기) (출

제 문제 3~4번) 

 

2. (   ) 

① Laki-laki itu membeli sepatunya pada akhir bulan lalu. 

② Laki-laki itu membeli sepatu yang mereknya sangat bagus.   

③ Perempuan itu berpikir, sepatu laki-laki tersebut sangat murah.  

④ Perempuan itu ingin membeli sepatu baru di toko Matahari.  

 

----------------------------------------- 

[Listening script] 

M: Sepatumu bagus sekali! Pasti sangat mahal. 

W: Aku membelinya dengan harga Rp. 100.000  

M: Ah, tidak mungkin. Aku tidak percaya. 

W: Benar. Aku membelinya di toko Matahari akhir tahun lalu dengan. Saat itu toko 

Matahari sedang cuci gudang jadi potongan harganya sampai 70%.  
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[유형 3] Dengarkan percakapan berikut, lalu pilihlah apa yang akan dilakukan pembicara perempuan.   

(이어서 할 행동 고르기) (출제 문제 5~6번) 

 

3. (   ) 

① Pergi ke perpustakaan bersama laki-laki itu.  

② Pergi ke sekolah untuk mengumpulkan tugasnya. 

③ Mengerjakan tugas sekolah.  

④ Meminjamkan buku kepada laki-lak itu.  

----------------------------------------- 

[Listening script] 

W: Apakah kamu sibuk sekarang?  

M: Tidak, aku baru menyelesaikan tugas sekolah. Ada apa ?    

W: Kamu bisa menemaniku ke perpustakaan? Aku mau pinjam banyak buku. 

M: Tentu boleh.  

 

[유형 4] Dengarkan percakapan berikut, lalu pilihlah jawaban yang tepat. (대화 듣고 물음에 답하기)  

(출제 문제 7~10번) 

M: Hari ini adalah hari terakhir pendaftaran lomba menyanyi. Kamu sudah mendaftar? 

W: Belum. Aku takut akan bersalah di depan banyak orang.    

M: Jangan takut untuk mencoba dan melakukan berbagai hal.  

W: Aku pasti merasa malu jika aku bersalah di depan orang-orang.    

M: Mencoba dan melakukan hal-hal baru bisa menambah pengalaman dan kreativitas serta 

mendorong perkembangan kita. 

 

4. Pilihlah pernyataan yang sesuai dengan percakapan tersebut. (   ) 

① Perempuan itu selalu bersalah saat ia berdiri di depan banyak orang.   

② Perempuan itu telah melewati batas waktu pendaftaran lomba menyanyi.  

③ Perempuan itu berpikir, dia kurang pandai menyanyi.  

④ Perempuan itu takut akan bersalah jika dia menyanyi di depan banyak orang.  

 

5. Pilihlah gagasan utama dari perkataan laki-laki tersebut. (   ) 

① Orang harus berusaha sebaik-mungkin agar tidak bersalah.  

② Tidak ada seorang pun yang bebas dari ketakutan. 

③ Mencoba dan melakukan hal baru sangat bermanfaat.  

④ Jika orang mencoba dan melakukan hal-hal baru, ia tidak dapat menghindari rasa malu  

dan takut. 
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[유형 5] Dengarkan pernyataan berikut, lalu pilihlah jawaban yang tepat. (화자 발화 듣고 물음에 답하기) 

(출제문제 11~12번)  

W: Mempertahankan sebuah hubungan persahabatan, memang bukan perkara mudah, apalagi 

awet, hangat, dan menyenangkan. Namun, bukan berarti hal itu tidak mungkin dilakukan. Saya 

pikir, ada tiga hal yang menjadi kunci utama dalam sebuah hubungan persahabatan, yaitu 

komunikasi, kejujuran, dan kompromi. Pertama, hubungan persahabatan tidak akan harmonis 

tanpa adanya komunikasi yang terbuka. Selain itu, kejujuran juga sangat dibutuhkan untuk 

membangun rasa saling percaya. Terakhir, kompromi sangat penting sebab situasi sulit tidak 

bisa diatasi dengan sekadar mengambil salah satu pilihan.    

 

6. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan pernyataan tersebut. (  ) 

① Hubungan persahabatan mudah dipertahankan. 

② Komunikasi adalah kunci utama dalam persahabatan. 

③ Masalah dapat diselesaikan dengan mengambil satu pilihan. 

④ Kejujuran bukan hal yang utama dalam menjalin rasa saling percaya.  
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[읽기] 

[유형 6] Pilihlah jawaban yang tepat untuk melengkapi kalimat berikut. (문맥에 알맞은 말 고르기) 

(출제문항 13~14번)  

7. (  )  

Kamu harus belajar sungguh-sungguh (         ) masa depanmu.  

 

① kalau   ② demi ③ seperti ④ laksana  

 

[유형 7] Pilihlah tema yang paling tepat untuk teks berikut. (소재 고르기) (출제 문항15-16) 

8. (  ) 

Dilarang hidupkan mesin saat mengisi BBM. 

Dilarang merokok.  

Dilarang menggunakan ponsel.  

 

① Larangan-larangan di SPBU 

② Larangan-larangan di perpustakaan 

③ Larangan-larangan di rumah sakit 

④ Larangan-larangan di kantor polisi  

 

[유형 8] Baca teks berikut, lalu pilihlah pernyataan yang sesuai. (출제문항 17~19번)  

9. (   )   

 

① Di DKI Jakarta konsumsi daging ayam lebih banyak daripada daging sapi.     

② Di antara keempat daerah itu jumlah konsumsi daging ayam di Jawa Barat yang paling besar.  

③ Secara menyeluruh konsumsi daging sapi lebih banyak daripada konsumsi daging ayam. 

④ Kecenderungan konsumsi daging di Jawa Tengah bertolak belakang dengan kecenderungan 

konsumsi daging di Jawa Timur.    
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[유형 9] Baca teks berikut, lalu jawablah pertanyaannya dengan tepat. (읽고 물음에 답하기)  

(출제 문항 20~25번)  

Pada bulan April 2021 siswa SMP Nusa Bakti di Malang akan mengadakan pasar amal di 

sekolahnya. Ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan HUT ke-22 SMP Nusa Bakti 

Malang. Selain pasar amal, perayaan HUT ke-22 ini juga akan dimeriahkan dengan acara 

pameran buku dan lomba menulis. Agar acara-acara tersebut dapat berlangsung meriah, 

Kepala sekolah SMP Nusa Bakti Malang mengajak beberapa penerbit buku untuk ikut 

berpartisipasi melalui surat undangan.  

 

10. Pilihlah judul yang paling tepat untuk teks di atas. (    ) 

① Sekolah-sekolah di Malang 

② Perayaan HUT ke-22 SMP Nusa Bakti di Malang    

③ Surat undangan untuk pameran buku dan lomba menulis 

④ Berbagai kegiatan siswa SMP Nusa Bakti Malang 

  

11. Pilihlah pernyataan yang sesuai dengan teks di atas. (    )  

① Kepala sekolah SMP Nusa Bakti Malang mengirim surat undangan kepada beberapa penerbit untuk 

berpartisipasi dalam acara perayaan HUT ke-22 sekolahnya.  

② Kegiatan HUT ke-22 SMP Nusa Bakti Malang akan berlangsung selama seminggu.  

③ SMP Nusa Bakti Malang baru didirikan pada tahun 2021. 

④ Acara perayaan HUT ke-22 SMP Nusa Bakti Malang diselenggarakan setiap tahun. 
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 [쓰기]  

[유형 10] Buatlah kalimat dengan menggunakan frasa-frasa yang diberikan sebagai berikut.  

(문장 완성하기) (5) (출제 문항 26~27번) 

 

12. 

bermain sepak bola, melakukan pemanasan, kaki tidak kram 

 

(Sebelum bermain sepak bola, Anda harus melakukan pemanasan agar kaki tidak kram. ) 

 

 

[유형 11] Baca teks berikut, lalu buatlah rangkuman dengan satu kalimat. (요약하기) (10) 

 (출제 문항 28번)  

13. 

Kita suka menunggu kapan liburan tiba dan liburan yang kita tunggu itu pasti sangat 

menyenangkan bagi kita. Namun, sayang sekali kalau liburan itu hanya menyenangkan 

saja dan tidak memiliki manfaat apa pun. Untuk itu, kita dapat mengisi liburan dengan 

berbagai kegiatan yang bermanfaat. Yang paling penting adalah bahwa kita harus tahu 

apa yang ingin kita tuju selama liburan. Hal ini dikarenakan setelah kita tahu tujuan 

liburan, kita dapat mempersiapkannya dengan baik, misalnya dana, informasi, dan 

kesehatan. 

 

(Kita harus menentukan tujuan liburan terlebih dahulu untuk memanfaatkan liburan kita.) 
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[유형 12] Buatlah sebuah karangan yang terdiri lebih dari dari 10 kalimat berdasarkan tema di bawah ini. 

Pastikan Anda membuat kalimat sesuai dengan petunjuk yang diberikan. 

(주제 글쓰기) (20) (출제 문항 29번) 

 

14. 

Tema : Pengalaman tak terlupakan yang pernah Anda alami 

 

● Kapan dan di mana Anda mengalami pengalaman tersebut?  

● Bagaimana uraian kejadian yang menjadi pengalaman tak terlupakan tersebut?  

● Mengapa kejadian tersebut menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi Anda? 

 

<Contoh>   

Saat saya berlibur ke Sumatra pada September tahun 2009, saya pergi ke sebuah restoran di mal untuk 

makan siang. Restoran berada di lantai dua dan suasana di restoran saat itu sedang cukup ramai. Ketika 

saya sedang menunggu masakan yang saya pesan, tiba-tiba terdengar suara banyak orang berteriak 

panik di luar. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Beberapa saat kemudian, seorang pelayan berteriak, 

"Cepat keluar dari sini, ada gempa!” Saya benar-benar terkejut karena saya tidak merasakan apa-apa. 

Orang-orang segera berlari menuju tangga untuk turun ke lantai satu. Meskipun saya masih bingung 

dengan apa yang terjadi, saya mengikuti orang-orang berlari turun tangga, lalu keluar dari mal.  

Semua orang terlihat ketakutan. Saya melihat ada beberapa orang yang hanya memakai satu sepatu. 

Meskipun saya juga sangat takut, saya sangat bersyukur karena saya masih sempat keluar dan tidak 

terluka sedikit pun. Kejadian itu menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi saya karena pada saat itu 

saya baru pertama kali mengalami gempa bumi. 

 


