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Question 1

M: Hai Febi, ini Marwan.

F: Hai Marwan.

M: Tahu nggak, ada konser band Incredulous di Ancol? Mau ikut?

F: Kapan konser itu?

M: Pada bulan April, tanggal empatbelas. Mulai jam setengah delapan malam. Karcis
terbatas, jadi harus membeli segera.

F: Asyik. Saya akan membeli karcis kita online besok.

M: Bagus. Terima kasih, Febi.

Question 2

Mencari paket HP baru? Paket ini pasti cocok! Paket ini termasuk SMS gratis selama satu
tahun. Ya benar. Kirim SMS kepada siapa saja dan tidak harus bayar selama satu tahun!
Nikmati juga menelepon gratis pada hari Sabtu. Tersedia sekarang di toko HP favorit Anda.
Jangan ketinggalan!

Familiarisation Text

MALE: Bagaimana perayaan Natal?

FEMALE: Cukup baik. Kami ke rumah kakek dan nenek.

MALE: Wah! Bagus, ya. Heni sudah ada rencana untuk malam tahun baru?

FEMALE: Belum. Mungkin menonton DVD saja di rumah.

MALE: Itu membosankan. Ada pesta di rumah Jono mulai jam setengah sepuluh. Mau
ikut?
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Question 3

M: Selamat pagi Bu. Pak Sutris ada di kantor?

F: Tidak ada Anton, mengapa?

M: Sudah beberapa minggu saya tidak suka belajar ilmu kimia. Walaupun saya sudah ikut
pelajaran ekstra sebelum ujian, nilai saya tetap tidak baik. Menurut saya, lebih baik
kalau saya tidak belajar ilmu kimia lagi. Orang tua saya ingin saya bertemu dengan Pak
Sutris untuk membicarakan hal ini. 

F: Pak Sutris ikut ekskursi hari ini, tapi dia akan kembali nanti sore pada jam tiga. Coba
datang lagi nanti.

Question 4

F: Mau beli apa, Pak?

M: Hanya lihat-lihat saja. 

F: Wah, bapak pandai berbahasa Indonesia.

M: Ah tidak, saya masih belajar.

F: Kalau suka topeng ini, saya kasih harga murah.

M: Berapa harganya?

F: Bapak mau bayar berapa? 

M: Teman saya bilang dia beli topeng seperti ini seharga 30.000 rupiah.

F: Maaf Pak, tidak boleh. 100.000 rupiah saja. Topeng ini buatan tangan dan kayunya dari
Kalimantan.

M: Aduh mahal sekali. 40.000 ya?

F: Karena bapak pandai Bahasa Indonesia, saya kasih 80.000

M: Masih terlalu mahal. Bagaimana kalau 50.000?

F: 70.000 untuk Bapak.

M: Saya pikir-pikir dulu ya.

F: Pak, kalau tidak beli sekarang, nanti habis. Topeng ini tinggal satu.

M: Begitu ya? Baiklah, saya ambil sekarang.
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Question 5

Sekarang berita lokal. Pada jam sepuluh tadi malam terjadi kecelakaan lagi di jalan raya
Bukittinggi. Sepuluh orang terluka waktu bis wisata menabrak mobil. Ini kecelakaan serius
yang kelima bulan ini yang terjadi di perempatan berbahaya ini. Sudah tiga tahun penduduk
lokal minta lampu lalu-lintas dipasang di tempat ini. Apalagi, seratus meter dari perempatan ini
terdapat sekolah dasar yang baru dibangun, dengan lebih dari enam ratus murid. Penduduk
setempat takut akan terjadi bencana lagi.

Question 6

M: Di surat kabar kemarin ada lowongan kerja di perusahaan Nusantara Air. Sudah baca?

F: Belum. Sudah berkali-kali saya melamar pekerjaan sebagai pramugari. Sayang, selalu
gagal. Saya sudah putus asa.

M: Saya kira kamu cocok menjadi pramugari. Penampilanmu menarik, tinggi badan sesuai
dan kamu ramah. 

F: Masalahnya, saya tidak punya diploma dan saya tidak bisa berenang. 

M: Tidak perlu diploma kalau sudah berpengalaman di bidang pariwisata. 

F: Saya punya pengalaman sebagai resepsionis di hotel selama dua tahun.

M: Wah, kebetulan juga ada lowongan kerja di bagian check-in. 

F: Apa syaratnya?

M: Hampir sama dengan syarat untuk pramugari. Bedanya, kamu harus punya ketrampilan
komputer tapi tidak perlu bisa berenang.

F: Wah, bagus sekali. Saya baru selesai kursus komputer. 

M: Kamu harus melamar.

F: Pasti. Terima kasih atas informasinya. 
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Question 7

M: Apa yang terjadi kemarin Rini? Kita ada janji. Kamu lupa?

F: Aku tidak lupa. Aku tidak mau berpacaran dengan kamu lagi. 

M: Mengapa?

F: Kamu tidak setia padaku Lukman. Kita sudah berpacaran selama dua tahun. Aku kira
kamu cinta padaku, tetapi ternyata aku salah. 

M: Aku betul-betul cinta padamu Rini. Mengapa kamu berkata aku tidak setia?

F: Temanku, Asti, melihat kamu dengan cewek lain di pantai dua hari yang lalu. 

M: Jangan percaya Asti. Dia iri pada hubungan kita.

F: Jadi, menurut kamu, Asti bohong. Aku kira tidak. Asti tidak pernah bohong padaku.
Ayo, siapa dia? Siapa cewek di pantai itu?

M: Tidak ada cewek lain. Aku dengan sepupuku di pantai.

F: Menurut Asti, kamu mencium dia.

M: Oh itu … itu …

F: Bohong kamu! Semua teman bilang kamu akan menyakiti hatiku. Sudah cukup. Kita
harus putus.

Question 8

F: He! Pak! Bapak kepala bangunan! Kita sudah berbicara bulan yang lalu.

M: Ada apa, Bu?

F: Sudah berkali-kali saya mengeluh tentang sampah yang dibuang oleh tukang bangunan
di depan rumah saya. Kata Bapak, tukang-tukang itu akan berhenti membuang sampah
sembarangan. Tapi terus-menerus mereka membuang sampah di mana-mana. Mengapa
tidak ada perubahan? 

M: Iya Bu. Mungkin mereka lupa. 

F: Mungkin Bapak yang lupa memberitahu mereka. Juga truknya lewat sampai larut
malam. Tak bisa tidur! Apakah para tukang tidak pernah tidur?

M: Mereka tidur Bu, tetapi pada siang hari. Mereka kerja malam karena udara lebih sejuk. 

F: Saya tidak peduli. Bukan main kotor rumah saya dari debu akibat truk itu. Dan satu
lagi, jalan akses saya sudah berlubang-lubang. Siapa yang akan memperbaikinya?

M: Ibu bisa menelepon bos saya. 

F: Saya tidak akan telepon siapapun – Bapak harus selesaikan masalah ini!

M: Saya akan berbicara dengan tukang lagi.

F: Jangan hanya bicara saja. Suruh mereka segera menghentikan tindakan ini yang
merugikan saya. Ini peringatan terakhir.
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