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      Mengenai Sistem Baru “Ujian Kemampuan Bahasa Jepang” 
 

 

 Ujian Kemampuan Bahasa Jepang telah dilaksanakan atas kerjasama The Japan 

Foundation dengan Japan Educational Exchange and Services sejak tahun 1984, sebagai suatu 

ujian untuk mengukur kemampuan bahasa Jepang orang yang tidak menggunakan bahasa 

Jepang sebagai bahasa ibu. Pada tahun 2008, jumlah peserta ujian mencapai sekitar 560000 

orang di seluruh dunia. 

 Beberapa tahun belakangan ini, terdapat berbagai macam jenis peserta Ujian 

Kemampuan Bahasa Jepang, dan terlihat perubahan dari tujuan ujian itu sendiri, yaitu selain 

untuk mengukur kemampuan, juga untuk mendapatkan pekerjaan, kenaikan gaji, dan promosi 

jabatan. Permintaan dan saran seputar ujian pun dikeluarkan oleh berbagai pihak. 

 Oleh karena itu, dengan mempergunakan hasil penelitian mengenai pendidikan 

bahasa Jepang yang telah berkembang selama lebih dari 20 tahun sejak pertama kali ujian 

mulai dilaksanakan dan teori tentang tes, juga data mengenai hasil ujian yang telah 

diakumulasikan sampai saat ini, The Japan Foundation dan Japan Educational Exchange and 

Services telah merevisi isi dari Ujian Kemampuan Bahasa Jepang dan akan melaksanakan 

sistem ujian yang baru mulai tahun 2010. 

 

 

 

      Poin Revisi 
 

 

(1) Mengukur kemampuan komunikasi verbal untuk menyelesaikan soal 
   Selain pada pengetahuan mengenai bahasa Jepang, ujian ini secara bersamaan juga 

menekankan pada kemampuan bahasa Jepang yang dapat digunakan secara praktis. 

Untuk itu, sistem yang baru ini mengukur kemampuan untuk menyelesaikan soal dalam 

kegiatan berkomunikasi yang menggunakan pengetahuan berbahasa yaitu aksara, kosakata 

dan tata bahasa. 

 

※ Untuk lembar jawaban, ujian sistem baru masih tetap menggunakan lembar jawaban komputer seperti 

yang digunakan saat ini. Lalu ujian untuk mengukur kemampuan bicara dan menulis secara langsung 

juga tidak ada. 

 

 

1 

2 



(2) Menambah level ujian dari 4 tingkatan menjadi 5 tingkatan 
   Level ujian ditambah dari 4 tingkatan seperti saat ini (level 1, level 2, level 3, level 4) 

menjadi 5 tingkatan (N1, N2, N3, N4, N5). Berikut perbandingan level pada sistem ujian baru 

dengan ujian yang berlangsung sekarang. 

 

N1 Dapat mengukur kemampuan sampai dengan level yang lebih tinggi dari ujian 

level 1 yang sekarang. Batas nilai kelulusannya kira-kira sama dengan ujian saat 

ini. 

N2 Kira-kira berada pada level yang sama dengan ujian level 2 sekarang. 

N3 Kira-kira berada di antara level 2 dan level 3 dari ujian yang sekarang. (baru) 

N4 Kira-kira berada pada level yang sama dengan ujian level 3 sekarang.  

N5 Kira-kira berada pada level yang sama dengan ujian level 4 sekarang.  

 

Huruf “N” mengacu kepada “Nihongo (Bahasa Jepang)” dan “New (baru)”. 

 

 

(3) Penyamarataan Nilai 
   Pada ujian yang dilaksanakan dalam kurun waktu yang berbeda, soal ujian yang 

dikeluarkan juga berbeda. Sehati-hati apa pun soal tersebut dibuat, setiap tahun pasti ada 

sedikit perubahan pada tingkat kesulitan ujian. Karena itu, pada sistem ujian yang baru 

diterapkan cara “penyamarataan”, sehingga nilai ujian tidak dipengaruhi oleh tingkat kesulitan 

ujian, dan prinsip keadilan dapat dipertahankan. 

 

 

(4) Menyediakan “Can-do List Ujian Kemampuan Bahasa Jepang” (nama 

tentatif) 
   Kepada peserta ujian yang lulus pada setiap level, akan diberikan “Can-do List Ujian 

Kemampuan Bahasa Jepang”, yaitu hasil penelitian mengenai apa saja yang dapat dilakukan 

atau dipikirkan menggunakan bahasa Jepang dalam prakteknya. 

   Dengan menggunakan Can-do List ini sebagai petunjuk, kami berharap para peserta yang 

lulus ujian dan orang-orang di sekeliling mereka dapat lebih memahami hasil ujian secara 

lebih konkrit. 

   Berikut adalah sepenggal contoh deskripsi dari list yang masih dalam tahap pembuatan. 

 

 



n Contoh Deskripsi “Can-Do List Ujian Kemampuan Bahasa Jepang” 
 

Mendengar 
Ketika mendengarkan pengumuman di sekolah, kantor, atau di tempat 

umum, dapat memahami isinya secara garis besar. 

Berbicara 
Dapat memaparkan secara rinci mengenai harapan dan pengalaman dalam 

wawancara pekerjaan atau kerja paruh waktu. 

Membaca 
Ketika membaca artikel di koran atau majalah mengenai topik yang 

diminati, dapat memahami isinya. 

Menulis 
Dapat menulis surat atau e-mail yang menyampaikan perasaan seperti rasa 

terima kasih dan penyesalan. 

 

※ Karena masih dalam tahap pembuatan, kami tidak menunjukkan tingkatan mana yang dimaksudkan 

untuk kemampuan seperti contoh di atas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Standar Sertifikasi 

 
   Standar sertifikasi pada setiap level ujian adalah seperti dijabarkan di bawah ini. Standar 

ini ditunjukkan dalam bentuk tindakan berbahasa yaitu “membaca” dan “mendengar”. Pada 

masing-masing level, diperlukan pengetahuan berbahasa untuk dapat merealisasikan tindakan 

berbahasa seperti di bawah ini. 

 

Level Standar Sertifikasi 

N1 

Dapat memahami bahasa Jepang yang digunakan dalam ruang lingkup yang luas 

• Dapat membaca paragraf yang cukup sulit secara logika dan paragraf 

yang tingkat keabstrakannya cukup tinggi dalam editoral atau kritik 

pada surat kabar mengenai topik yang luas, dan dapat memahami 

struktur paragraf dan isinya. 

• Dapat membaca bahan bacaan mengenai berbagai topik yang 

memiliki kedalaman, dan dapat memahami alur ceritanya serta 

maksud dari penggunaan ekspresi yang digunakan. gagasan 

• Dapat mendengar percakapan, berita atau perkuliahan yang 

mempunyai gagasan inti pada kecepatan normal dalam ruang lingkup 

yang luas, dan dapat memahami alur cerita, isi, hubungan antar tokoh 

yang muncul, serta menangkap pokok pembicaraan tersebut. 

N2 

Selain dapat memahami bahasa Jepang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, 

juga dapat memahami bahasa Jepang yang digunakan dalam ruang lingkup yang lebih 

luas sampai dengan taraf tertentu. 

• Dapat membaca paragraf yang pokok persoalannya jelas, dalam 

artikel, ulasan, atau kritik yang sederhana di dalam koran dan majalah 

mengenai topik yang luas, dan dapat memahami isi dari paragraf 

tersebut. 

• Dapat membaca bahan bacaan mengenai topik yang general, dan 

dapat memahami alur ceritanya serta maksud dari penggunaan 

ekspresi yang digunakan. 

• Dapat mendengar percakapan atau berita yang mempunyai gagasan 

inti pada kecepatan mendekati normal, selain dalam ruang lingkup 

kehidupan sehari-hari juga dalam ruang lingkup yang luas, dan dapat 

memahami alur cerita, isi, hubungan antar tokoh yang muncul, serta 

menangkap pokok pembicaraan tersebut. 
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Membaca 

Mendengar 

Membaca 

Mendengar 



N3 

Dapat memahami bahasa Jepang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sampai 

dengan taraf tertentu. 

• Dapat membaca dan memahami paragraf yang isinya konkrit 

mengenai topik dalam kehidupan sehari-hari. 

• Dapat menangkap garis besar informasi dari headline koran dan 

sebagainya. 

• Ketika dalam ruang lingkup kehidupan sehari-hari menangkap 

paragraf yang tingkat kesulitannya cukup tinggi, dapat memahami 

intinya jika ekspresinya diubah. 

• Dapat mendengar percakapan yang mempunyai gagasan inti pada 

kecepatan yang hampir mendekati normal, dan dapat memahami 

sebagian besar isi percakapan secara konkrit, digabung dengan 

hubungan antar tokoh yang muncul. 

N4 

Dapat memahami bahasa Jepang dasar. 

• Dapat membaca dan memahami paragraf dalam topik yang dekat 

dengan kehidupan sehari-hari, yang menggunakan kosakata dan tata 

bahasa dasar. 

• Dapat memahami sebagian besar isi dari percakapan dengan topik 

kehidupan sehari-hari, yang diucapkan secara perlahan. 

N5 

Dapat memahami bahasa Jepang dasar sampai dengan taraf tertentu. 

• Dapat membaca dan memahami paragraf, kalimat dan frase yang 

telah ditentukan dalam huruf hiragana dan katakana, juga dalam huruf 

kanji dasar yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

• Dapat menangkap informasi yang diperlukan dalam percakapan 

pendek yang diucapkan secara perlahan, di dalam ruang kelas atau 

kehidupan sekeliling pada situasi yang sering dijumpai di dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membaca 

Mendengar 

Membaca 

Mendengar 

Membaca 

Mendengar 



      Soal yang Diujikan dan Lama Ujian 
 

 

   Soal yang diujikan dan lama ujian untuk masing-masing level adalah seperti di bawah ini. 

 

Level 
Soal yang Diujikan 

(Lama Ujian) 

N1 
Pengetahuan berbahasa (aksara, kosakata, tata bahasa) – Membaca 

(110 menit) 

Menyimak 

(60 menit) 

N2 
Pengetahuan berbahasa (aksara, kosakata, tata bahasa) – Membaca 

(105 menit) 

Menyimak 

(50 menit) 

N3 

Pengetahuan berbahasa (aksara, 

kosakata) 

(30 menit) 

Pengetahuan berbahasa (tata 

bahasa) – Menyimak 

(70 menit) 

Menyimak 

(40 menit) 

N4 

Pengetahuan berbahasa (aksara, 

kosakata) 

(30 menit) 

Pengetahuan berbahasa (tata 

bahasa) – Menyimak 

(60 menit) 

Menyimak 

(35 menit) 

N5 

Pengetahuan berbahasa (aksara, 

kosakata) 

(25 menit) 

Pengetahuan berbahasa (tata 

bahasa) – Menyimak 

(50 menit) 

Menyimak 

(30 menit) 

 

※ Lama ujian masih bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk bagian “Menyimak”, lama ujian juga bisa 

berubah sedikit, tergantung lama kaset rekaman soal. 

 

Soal yang diujikan untuk N1 dan N2 ada 2 buah, yaitu “Pengetahuan berbahasa (aksara, 

kosakata, tata bahasa) – Membaca” dan “Menyimak”. 

Soal yang diujikan untuk N3, N4 dan N5 ada 3 buah, yaitu “Pengetahuan berbahasa (aksara, 

kosakata), “Pengetahuan berbahasa (tata bahasa) – Membaca” dan “Menyimak”. 

 

 

 

 

4 



      Hasil Ujian 
 

(1) Indikator Hasil Ujian 
   Kategori penilaian dan rentang nilai pada masing-masing level adalah sebagai berikut. 

 

Level Kategori Penilaian Rentang Nilai 

Pengetahuan berbahasa (aksara, kosakata, tata bahasa) 0 ~ 60 

Membaca 0 ~ 60 

Menyimak 0 ~ 60 
N1 

Nilai Total 0 ~ 180 

Pengetahuan berbahasa (aksara, kosakata, tata bahasa) 0 ~ 60 

Membaca 0 ~ 60 

Menyimak 0 ~ 60 
N2 

Nilai Total 0 ~ 180 

Pengetahuan berbahasa (aksara, kosakata, tata bahasa) 0 ~ 60 

Membaca 0 ~ 60 

Menyimak 0 ~ 60 
N3 

Nilai Total 0 ~ 180 

Pengetahuan berbahasa (aksara, kosakata, tata bahasa) – 

Membaca 
0 ~ 120 

Menyimak 0 ~ 60 N4 

Nilai Total 0 ~ 180 

Pengetahuan berbahasa (aksara, kosakata, tata bahasa) – 

Membaca 
0 ~ 120 

Menyimak 0 ~ 60 N5 

Nilai Total 0 ~ 180 

Kategori penilaian pada N1, N2 dan N3 terdiri dari 3 kategori, yaitu “Pengetahuan berbahasa 

(aksara, kosakata, tata bahasa)”, “Membaca” dan “Menyimak”. 

Kategori penilaian pada N4 dan N5 terdiri dari 2 kategori, yaitu “Pengetahuan berbahasa 

(aksara, kosakata, tata bahasa) – Membaca” dan “Menyimak”. 
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①                                                                 ② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Untuk bagian “Pengetahuan berbahasa (aksara, kosakata, tata bahasa)”, dari Informasi Referensi 

dapat diketahui bahwa untuk “Aksara – Kosakata” nilainya A (persentase ketepatan jawaban lebih 

dari 67%) dan untuk “Tata Bahasa” nilainya C (persen jawaban kurang dari 34%). 

(2) Penentuan Kelulusan 

   Kelulusan ditentukan oleh dua hal, yaitu nilai total dan nilai standar dari masing-masing 

kategori penilaian. Nilai standar adalah nilai minimal yang harus diperoleh dalam 

masing-masing kategori penilaian. Jika dalam satu kategori saja ada nilai yang tidak mencapai 

nilai standar, setinggi apa pun nilai total yang diperoleh, maka peserta dianggap tidak lulus. 

Dibentuknya nilai standar dalam setiap kategori penilaian ini adalah untuk menilai 

kemampuan bahasa Jepang para pembelajar secara keseluruhan. 

   Perincian mengenai nilai total dan nilai standar dari masing-masing kategori penilaian 

ini akan ditetapkan pada tahun 2010. 

 

(3) Pemberitahuan Hasil Ujian 

   Seperti dapat dilihat pada contoh di bawah ini, akan diberitahukan ① “Nilai dari Setiap 

Kategori Penilaian”, ② “Nilai Total”, yaitu penjumlahan dari nilai pada masing-masing 

kategori penilaian, dan ③  “Informasi Referensi” untuk mempelajari bahasa Jepang ke 

depannya. ③ “Informasi Referensi” bukanlah sasaran penentuan kelulusan. 

 

n Contoh Satu Bagian dari “Pemberitahuan Kelulusan” Peserta Y yang 

Mengikuti Ujian Level N3 

(bentuknya mungkin masih bisa berubah sewaktu-waktu) 

 

 

 

 

    

 

 

 

Nilai dari Setiap Kategori Penilaian 

Pengetahuan 

berbahasa (aksara, 

kosakata, tata 

bahasa) 

Membaca Menyimak 

 

 

Nilai Total 

５０／６０ ３０／６０ ４０／６０ １２０／１８０ 

Informasi Referensi 

Aksara – 

Kosakata 

Tata 

Bahasa 

A C 

A Sangat Baik (persentase ketepatan 

jawaban lebih dari 67%) 

B  Baik (persentase ketepatan jawaban 

34% - 67 %) 

C Kurang baik (persentase ketepatan 

jawaban kurang dari 34%) 



      Komposisi Soal 
 

   Komposisi soal yang diujikan pada masing-masing level dan jumlah soalnya adalah 

sebagai berikut. 

   Untuk mengetahui bentuk soal dan isi masing-masing level, harap melihat “Buku 

Kumpulan Contoh Soal ‘Ujian Kemampuan Bahasa Jepang’ Sistem Baru”. 

 

Jumlah Soal* 
Soal yang diujikan Garis Besar Soal 

N1 N2 N3 N4 N5 
Bacaan kanji 6 5 8 9 12 

Penulisan — 5 6 6 8 

Pembentukan kata — 5 — — — 

Aturan konteks 7 7 11 10 10 

Mengganti dengan sinonim 6 5 5 5 5 

Aksara – 

Kosakata 

Cara penggunaan 6 5 5 5 — 

Jumlah Soal Keseluruhan 25 32 35 35 35 

Tata bahasa dalam kalimat 

(menentukan bentuk tata bahasa) 
10 12 13 15 16 

Tata bahasa dalam kalimat 

(menyusun ulang kalimat) 
5 5 5 5 5 

Tata 

Bahasa 

Tata bahasa dalam wacana 5 5 5 5 5 

Jumlah Soal Keseluruhan 20 22 23 25 26 

Pemahaman isi (wacana pendek) 4 5 4 4 3 

Pemahaman isi (wacana sedang) 9 9 6 4 2 

Pemahaman isi (wacana panjang) 4 — 4 — — 

Pemahaman secara keseluruhan 3 2 — — — 

Pemahaman mengenai pesan 

wacana (wacana panjang) 
4 3 — — — 

Membaca* 

Pencarian informasi 2 2 2 2 1 

Pengetahuan 

berbahasa - 

Membaca 

Jumlah Soal Keseluruhan 26 21 16 10 6 

Pemahaman soal 6 5 6 8 7 

Pemahaman poin 7 6 6 7 6 

Pemahaman garis besar 6 5 3 — — 

Ekspresi ucapan — — 4 5 5 

Menjawab cepat 14 12 9 8 6 

Menyimak 

Pemahaman secara keseluruhan 4 4 — — — 

Jumlah Soal Keseluruhan 37 32 28 28 24 
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* Jumlah soal adalah standar dari soal yang diujikan tiap tahunnya, sehingga dalam pelaksanaannya 

jumlah ini sedikit banyak ada perbedaan. Ada pula saat di mana jumlah soal dapat berubah. 

* Pada “Membaca”, ada kalanya untuk satu buah teks (wacana), terdapat beberapa buah pertanyaan. 

 

 

       Pertanyaan yang Sering Diajukan 

 

 

u Mengenai Ujian Sistem Baru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u Mengenai Soal Ujian 
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Q1    Ujian sistem baru akan diadakan berapa kali dalam setahun? 

A1 Ujian sistem baru akan diadakan 2 kali setahun, yaitu pada bulan Juli dan 

Desember. Hanya saja, ada beberapa negara/wilayah yang tidak mengadakan 

ujian pada bulan Juli. Untuk lebih jelasnya, silahkan mengunjungi halaman 

website The Japan Foundation di (http://www.jlpt.jp/). 

Q2    Apa tanggal untuk ujian sistem baru sudah ditetapkan? 

A2 Ujian sistem baru akan diadakan pada hari Minggu pada awal bulan Juli dan Desember. 

Q3    Ujian sistem baru bisa diikuti di mana saja? 

A3 Untuk calon peserta yang ingin mengikuti ujian di Jepang, silahkan 

mengunjungi website Japan Educational Exchange and Services di 

(http://www.jees.or.jp/jlpt/). Calon peserta yang ingin mengikuti ujian di luar 

Jepang, dapat mencari tahu kota mana yang mengadakan ujian dengan 

melihat bagian 「お知らせ」→「海外の実施機関」→「リスト」 pada website 

The Japan Foundation (http://www.jlpt.jp/). Untuk calon peserta yang ingin 

mengikuti ujian di Taiwan, silahkan mengunjungi website Interchange 

Association, Japan di (http://www.koryu.or.jp/). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u Mengenai List Kosakata, Kanji dan Tata Bahasa 

Q4    Untuk ujian sistem baru, apakah akan diterbitkan buku kumpulan soal    

dari ujian terdahulu seperti sistem ujian yang sekarang? 

A4 Tidak. Kami tidak akan menerbitkan buku kumpulan soal yang berisi seluruh 

soal dari ujian terdahulu. Silakan memanfaatkan “Buku Kumpulan Contoh 

Soal ‘Ujian Kemampuan Bahasa Jepang’ Sistem Baru” sebagai soal latihan. 

“Buku Kumpulan Contoh Soal ‘Ujian Kemampuan Bahasa Jepang’ Sistem 

Baru” ini terdiri dari soal-soal yang mempunyai bentuk yang sama dengan 

soal yang akan diujikan. Lalu pada tahun 2012, buku ini akan diterbitkan 

dengan tambahan sebagian dari soal ujian tahun 2010 dan 2011, sebagai 

contoh soal baru yang jumlah soalnya sama dengan satu kali ujian. Setelah 

itu kami berencana untuk menerbitkan kumpulan soal dengan menggunakan 

soal dari ujian terdahulu secara berkala. 

Q5   Bagian “Pengetahuan berbahasa (aksara, kosakata, tata bahasa) – 

Membaca” dalam N1 dan N2, mengapa dipisah menjadi 2 yaitu 

“Pengetahuan berbahasa (aksara, kosakata)” dan “Pengetahuan 

berbahasa (tata bahasa) – Membaca” pada N3, N4 dan N5? 

A5 Karena pada N3, N4 dan N5, muatan kosakata dan tata bahasa yang bisa 

diujikan jumlahnya sedikit, jika disatukan menjadi “Pengetahuan berbahasa 

(aksara, kosakata, tata bahasa) – Membaca” seperti pada N1 dan N2, maka 

beberapa soal akan menjadi petunjuk bagi soal lain. 

Q6   Apakah pada ujian yang baru akan ada soal yang memerlukan 

pengetahuan yang berhubungan dengan kebudayaan Jepang? 

A6 Tidak akan ada soal yang secara langsung menanyakan tentang pengetahuan 

yang berhubungan dengan kebudayaan Jepang. Ada kalanya dalam soal 

dimasukkan isi yang berhubungan dengan kebudayaan, namun tidak akan ada 

soal yang tidak bisa dijawab peserta karena tidak memiliki pengetahuan 

tersebut. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

u Mengenai Hasil Ujian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q7    Apakah untuk ujian sistem baru ini akan diterbitkan “Standar Soal” 

seperti pada ujian saat ini? 

A7 Tidak. Pada ujian sistem baru ini tidak akan diterbitkan “Standar Soal” yang 

berisi list kosakata, kanji dan tata bahasa. 

Q8    Mengapa tidak menerbitkan “Standar Soal”? 

A8 Tujuan akhir pembelajaran bahasa Jepang bukan untuk menghafalkan 

kosakata, kanji dan tata bahasa, melainkan untuk dapat menggunakannya 

sebagai salah satu bentuk kounikasi dalam kehidupan nyata. Dalam ujian 

yang baru, bersama dengan “pengetahuan berbahasa yaitu aksara, kosakata 

dan tata bahasa”, turut diukur pula “kemampuan menyelesaikan soal 

berstandar komunikasi dengan menggunakan pengetahuan tersebut”. Karena 

itulah, menurut kami menerbitkan buku “Standar Soal” berisi list kosakata, 

kanji dan tata bahasa tidak selamanya merupakan hal yang tepat. 

Q9    Apakah ada pengganti “Standar Soal” yang dapat digunakan untuk 

mengajarkan orang yang ingin mengikuti ujian sistem baru? 

A9 Anda dapat memakai Standar Sertifikasi pada setiap level (halaman 3), 

komposisi soal (halaman 7), dan contoh soal dari “Buku Kumpulan Contoh 

Soal ‘Ujian Kemampuan Bahasa Jepang’ Sistem Baru”. Level sistem ujian 

yang baru juga hampir sama dengan ujian yang sekarang (halaman 2), jadi soal 

ujian yang sekarang dan buku “Standar Soal” juga bisa menjadi petunjuk. 

Q10   Apakah nilai sistem ujian baru dan nilai ujian yang sekarang dapat 

dibandingkan? 

A10 Tidak. Karena dalam ujian sistem baru soal yang diujikan dan cara 

penilaiannya berbeda, nilainya tidak dapat dibandingkan dengan nilai ujian 

yang sekarang. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u Lain-lain 
 

 

Q11   Pada hasil ujian, untuk nilai level N1, N2 dan N3 nilainya terbagi 

menjadi 2 kategori, yaitu “Pengetahuan berbahasa (aksara, kosakata 

dan tatabahasa)” dan “Membaca”, tetapi mengapa untuk nilai level N4 

dan N5 menjadi 1 saja, yaitu “Pengetahuan berbahasa (aksara, 

kosakata dan tatabahasa) – Membaca”? 

A11 Pada level N4 dan N5 yang masih berada dalam tahap dasar pembelajaran 

bahasa Jepang, banyak bagian yang menekankan pada kemampuan 

“Pengetahuan berbahasa” dan “Membaca” sekaligus, sehingga 

menggabungkan nilai kedua kemampuan tersebut akan lebih sesuai dengan 

ciri khas tahap pembelajaran ini daripada memberikan nilai “Membaca” saja. 

Q12   Untuk ke depannya, di mana saya bisa mendapatkan informasi mengenai 

ujian sistem baru ini? 

A12 Website mengenai Ujian Kemampuan Bahasa Jepang setiap waktu selalu 

di-update, jadi silakan melihat informasi di (http://www.jlpt.jp/). 


