2015

HIGHER SCHOOL CERTIFICATE
EXAMINATION

Indonesian Beginners
(Section I — Listening)

Transcript

Familiarisation Text
Male:

Sudah pindah rumah, Sri?

Female:

Sudah Joko.

Male:

Bagaimana rumah barumu?

Female:

Bagus Joko. Aku punya kamar tidur sendiri. Tidak tidur bersama adikku lagi.

Male:

Rumahmu terletak di mana?

Female:

Di Jalan Solo. Lebih dekat dari sekolah.

Question 1
Male:

Suka musik? Mau membeli tiket konser murah? Harga yang tidak mahal ini
tersedia sampai tanggal delapan belas November. Jangan lupa, kalau mau tiket
murah, harus beli sebelum tanggal delapan belas November. Cepatlah!

Question 2
Female:

Permisi Pak. Bagaimana saya ke museum batik? Harus naik bis?

Male:

Tidak usah naik bis, Bu. Jalan terus lalu belok ke kiri di pasar.

Female:

Oh, belok ke kiri di pasar.

Male:

Ya, lalu dari pasar, terus saja dan museum batik di ujung jalan itu.

Female:

Di sebelah mana?

Male:

Di sebelah kanan.

Female:

Terima kasih Pak.
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Question 3
Female:

Kamu membeli apa untuk Rini?

Male:

Untuk Rini? Mengapa?

Female:

Untuk hari ulang tahunnya minggu depan! Kamu lupa, ya?

Male:

Kamu ibunya! Ibunya yang harus membeli hadiah!

Female:

Aduh! Mengapa bapak tidak bisa membeli hadiah? Dia anakmu juga!

Question 4
Female:

Perhatian para penumpang feri yang terhormat. Hari ini, cuaca kurang baik. Ada
banyak kabut. Juga, angin keras. Akibatnya, feri akan terlambat. Kalau Anda ingin
naik taksi sesudah tiba, kami bisa memesannya untuk Anda. Terima kasih.

Question 5
Female:

Selamat malam bapak-bapak dan ibu-ibu dan selamat datang di seminar kelas dua
belas.
Hasil ujian terakhir dikirim kepada semua orangtua minggu lalu. Silakan berbicara
dengan guru-guru anak Anda tentang nilai-nilai ini. Guru spesialis karir kami juga
hadir malam ini. Dia sudah membantu banyak siswa mencari karir yang cocok.
Jangan lupa bercakap-cakap dengan dia. Akhirnya, ada wakil-wakil dari beberapa
universitas lokal. Mereka akan membicarakan semua kursus untuk tahun depan.

Question 6
Male:

Sebagai kepala desa, saya senang sekali karena desa kita menang Kompetisi
Desa Paling Indah. Kita menang karena kebun kita yang indah sekali di depan
setiap rumah. Kita menang karena lewat gotong-royong, semua orang selalu
sibuk menjaga kebersihan desa dan tidak membuang sampah di mana-mana. Kita
menang karena sungai kita yang populer untuk berpiknik atau bersantai saja. Kita
semuanya harus bangga.
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Question 7
Female:

Joko! Mengapa kamu tidak mengeluarkan sampah tadi malam? Sekarang kami
harus tunggu satu minggu lagi untuk tukang sampah. Nakal kamu!

Male:

Itu bukan giliranku, ibu. Aku mengeluarkan sampah minggu lalu. Tadi malam
giliran Teddy.

Female:

Bukan salah adikmu! Minggu lalu, itu Teddy yang mengeluarkan sampah karena
kamu tidak ada di rumah. Kamu ke restoran.

Question 8
Female:

Selamat pagi Pak. Nama saya Suzi Arjuna. Saya ingin bekerja paruh waktu.

Male:

Boleh saya bertanya?

Female:

Tentu saja boleh.

Male:

Suzi berumur delapan belas tahun?

Female:

Belum. Saya berumur tujuh belas saja.

Male:

Suzi pernah bekerja di bioskop?

Female:

Belum pernah, tapi dulu saya bekerja di warung kopi.

Male:

Suzi bisa bekerja setiap hari?

Female:

Ya, kecuali pada akhir minggu.

Male:

Suzi bisa berbahasa asing?

Female:

Bisa, Pak, sudah empat tahun saya belajar bahasa Perancis.

Male:

Mengapa Suzi mau bekerja di sini?

Female:

Saya baru tamat sekolah. Saya mau pergi ke Perancis untuk berlatih bahasa
Perancis saya. Saya perlu menabung uang.

Male:

Saya akan menelepon kamu minggu depan. Berapa nomor teleponmu?

Female:

Nomor telepon saya 9-4-8-7-2-3-6-1.

Male:

9-4-8-7-2-3-6-1.

Female:

Ya, terima kasih.
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Question 9
Male:

Hai Dewi, mau ke mana akhir minggu ini?

Female:

Hai Bob. Aku mau ke kebun binatang. Mau ikut?

Male:

Trims Dewi, tapi aku ke perpustakaan untuk menyelesaikan tugas riset.

Female:

Bob belum tahu? Perpustakaan tutup sampai minggu depan karena diperbaiki.

Male:

Aduh! Saya tidak tahu. Bagaimana saya bisa menyelesaikan tugas riset?

Female:

Jangan kuatir! Masih ada tiga minggu lagi sebelum tugas itu harus diselesaikan.

Male:

Oh, benar! Hebat!

Female:

Jadi ikut aku ke kebun binatang. Kita lihat bayi orang utan.

Male:

Asyik! Aku suka sekali orang utan, itu binatang favoritku! Tetapi kebun binatang
jauh sekali. Perjalanannya lama sekali naik angkutan umum.

Female:

Nggak perlu naik angkutan umum. Aku mendapat SIM bulan lalu. Aku boleh pakai
mobil ibuku. Hanya tiga puluh menit naik mobil.
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Question 10
Male:

Hai Sri! Kamu ke pesta tamat sekolah minggu depan 'kan?

Female:

Aku belum pasti Benni.

Male:

Mengapa Sri? Harus ikut!

Female:

Aku kurang suka berpesta, Benni. Aku tidak bisa berdansa dan aku malu kalau
bersama banyak orang.

Male:

Tapi semua teman sekelas suka padamu, Sri. Ikutlah bersamaku. Aku juga tidak
bisa berdansa, kita bisa ngobrol saja.

Female:

Ya mungkin, tapi aku nggak punya rok pesta dan nggak ada uang untuk membelinya.

Male:

Kamu bisa meminjam rok dari kakakku. Dia punya banyak rok yang bagus. Ukuran
sama!

Female:

Hmm... Tapi....

Male:

Ayo! Harus ikut. Kita harus mengucapkan terima kasih kepada semua guru kita.
Guru kesayanganmu akan datang di pesta.

Female:

Baiklah. Aku akan ikut. Aku ingin sekali berterima kasih kepada Bu Richards
untuk pertolongan dan nasihatnya tahun ini.
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