
 

 

 

 
 
 



 

 

ANALISIS KATEGORI KATA BENDA (MEISHI) YANG TERDAPAT 
DALAM SOAL-SOAL NORYOKU SHIKEN LEVEL 2  

BAGIAN MOJI GOI 2002-2004 
 

Dinny Fujiyanti, Purwani Purawiadi, Yessy Harun 
Sastra Jepang – Fakultas Sastra 

 
ABSTRAK 
 
Nouryoku shiken yang saat ini bernama JLPT (Japanese  Language ProficiencyTest) adalah 
ujian kemampuan bahasa Jepang untuk mengetahui kemampuan tiga   : perbendaharaan 
kata (moji-goi), pemahaman bacaan dan tatabahasa (dokkai-bunpou), dan pendengaran 
(chookai). Penelitian kami menitikberatkan pada komponen Moji-goi khususnya dalam 
pengklasifikasian kata benda (meishi) yang terdapat dalam soal nouryokushiken tahun 
2002-2004. Menurut Okubo Tadatoshi, terdapat tempat klasifikasi kata benda yaitu: 
futsumeishi, kouyumeishi, daimeshi dan sushi. Futsumeishi dibagi lagi kedalam dua bagian 
yaitu gutaimeishi (kata benda konkrit) dan chushoumeishi (kata benda abstrak). Terdapat 
enam bagian dalam soal moji-goi yang tiap bagiannya menekankan pemahamahan 
perbendaharaan tersendiri (dari hiragana-kanji atau sebaliknya). Setiap soal Moji-goi 
mempunyai jumlah soal keseluruhan sebanyak 65 soal sehingga jumlah keseluruhan soal 
yang kami teliti adalah 195 soal. Dari 195 soal ditemukan sebanyak 114 soal yang menguji 
pengetahuan kata benda. Kesimpulan dari penelitian kami ditemukan banyak pengujian 
soal kata benda yang termasuk kedalam futsumeishi khususnya gutai dan chuushoumeishi. 
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PENDAHULUAN 

 

Seiring dengan laju perkembangan jaman, pergerakan informasi dan tehnologi begitu 

cepatnya sehingga kita dituntut untuk dapat beradaptasi dengan perubahan ini. Bahasa  

adalah  satu alat agar dapat mengikuti perubahan ini. Bahasa Inggris yang masih dianggap 

sebagai Lingua Franca di dunia internasional (globally) memegang peranan yang penting 

dalam perkembangan kemajuan seseorang baik secara intelektual maupun sosial. 

 

Selain bahasa Inggris, terdapat bahasa-bahasa asing lainnya yang memiliki kemampuan 

untuk menjadi Lingua Franca disebabkan oleh kemajuan negara-negara yang memiliki 

bahasa tersebut, terutama di bidang ekonomi dan tehnologi. Contohnya adalah bahasa 

Jepang, Cina, Korea, Perancis maupun Jerman.  

 

Negara-negara ini datang  ke negara-negara berkembang dengan tujuan berinvestasi dalam 

sektor ekonomi dan mempekerjakan penduduk setempat. Sebagai contoh adalah 



 

 

perusahaan-perusahaan Jepang yang berinvestasi ke Indonesia dan mempekerjakan 

generasi muda Indonesia dengan berbagai macam persyaratan. Salah satu persyaratannya 

adalah kemampuan berbahasa Jepang yang baik bagi para calon pelamar. Cara mengukur 

bagaimana mereka dapat berbahasa Jepang dengan baik adalah dengan menunjukan 

sertifikat kemampuan berbahasa Jepang. Sertifikat ini diperoleh dengan cara 

mengikutiujiankemampuanbahasaJepangsesuaidengankemampuan orang tersebut 

(Noryouku Shiken). 

 

Pada penelitian ini, kami bermaksud memahami dan mengetahui kategori kata benda yang 

sering diujikan dalam nouryouku shiken level 2. 

 

PERUMUSAN MASALAH 

 

Kata benda (meishi) merupakan salah satu jenis kata (hinsi) yang banyak atau sering 

digunakan  pemakaiannya dalam  kalimat. Demikian pula, pemakaiannya dalam 

pembuatan  tes, seperti nouryoku shiken. Analisis kata benda dan kategori kata benda apa 

saja yang sering diujikan dalam noryoku shiken menjadi pokok permasalahan penelitian 

ini. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. Jenis-jenis meishi 

Dalam buku Nihongo no Bunpou(1) yang disusun oleh Yoshikawa Taketoki ,et all 

disebutkan bahwa : 

「品詞」というのは⽂法を説明するために、⾔葉「単語」を意味、形、働きの上から、いつか

のグループに分け、それらに名詞をつけたものです.(Yoshikawa Taketoki,1987:20) 

Terjemahan : 

Yang disebut kelas kata (hinshi) yaitu kelompok kata yang terbagi dalam beberapa 

grup yang memiliki fungsi, bentuk, dan jenis kata ini menempel pada nomina. 

 

Menurut Takayuki Tomita dalam bukunya Bunpou no Chishiki to Sono Oshiekata, 

hinsi dikelompokan menjadi 10 macam pembagian kelas kata, yaitu : Meishi 



 

 

(nomina), Doushi (verba), Keiyoushi (adjektiva1),Keiyoudoushi (adjektiva 2), Fukushi 

(adverbial), Rentaishi (adverbia yang diikuti nomina), Setsuzokushi (konjungsi), 

Kandoushi (interjeksi), Joushi (partikel) dan Joudoushi (post verba). 

 

Kelas kata Nomina dalam bahasa Jepang seperti ditulis oleh Tomita Takayuki dalam buku 

Bunpoo No KisoChisiki To Sono Oshie kata; 4, ada empat jenis nominayaitu : 

1. FutsuuMeishi (普通名詞) 

Yaitu jenis nomina yang menunjukkan benda dan kejadian secara umum 

Contoh: kuruma(⾞) = mobil 

Ashita(明⽇)=  besok 

Futsuu Meishi terbagi 2 yaitu: 

a. Nomina yang terbentuk dari verba dana djektiva I 

Contoh: Hare (晴れ)=  cerah 

Iki（⾏き）=  pergi 

b. Nomina yang terbentukdari 2 kata atau lebih yang bergabung menjadi 1 kata 

(fukugo) 

Contoh: Asagohan(朝ごはん)= Makan pagi 

Ooame(⼤⾬)    = hujanlebat 

 

2. KoyuuMeishi (固有名詞) 

Yaitu: jenis nomina untuk menunjukkan ciri khusus dari benda tsb, seperti  nama 

orang, nama tempat, nam asekolah,dll 

Contoh : Natsume Soseki（夏⽬礎⽯）= nama orang 

               Nihon     （⽇本）  =Jepang 

 

3. Dai Meishi (代名詞) 



 

 

Yaitu: Jenis kata benda yang digunakan untuk menggantikan Futsu Meishi dan Koyuu 

Meishi, disebut juga pronominal. 

Contoh: 

- Untuk menunjukkan orang: watashi(私）, anata(あなた), dare(だれ)donata (どな

た) 

- Untuk menunjukkan benda: kore(これ), sore(それ), are(あれ), dore(どれ) 

- Untuk menunjukkan tempat : koko(ここ,)soko(そこ), asoko(あそこ), doko    (どこ) 

- Untuk menunjukkan arah : kochira(こちら), sochira(そちら), achira(あちら), dochira(

どちら) 

 

4. Suushi(数詞) 

Yaitu: Kata yang  menunjukan aturan  hitung  dan  jumlah  suatu benda (kwantitas) 

atau disebut juga numeralia. 

a. Kata yang menunjukan aturan hitung/Numeralia pokok kolektif atau dapat 

digolongkan kedalam numeralia tingkat. 

Contoh : - daiichi(第⼀)=  keSatu 

               -niban(⼆番)  =  kedua 

 

b. Kata yang  menunjukkan  jumlah  suatu  benda  atau numeralia penggolong 

nomina 

Contoh : - hitotsu (⼀つ) = 1 buah (untuk menghitung semua jenis benda) 

- sanmai  (三枚) = 3 buah (untuk menghitung benda tipis seperti kertas, 

kain, handuk) 

 

Sedangkan  Okubo Tadatoshi  dalam bukunya Tanoshiku wakaru menjelaskan jenis-jenis 

kata benda menjadi empat bagian yaitu : 

1. Futsumeishi yang dibagi lagi menjadi : 



 

 

a. Gutai meishi : kata benda yang dapat dilihat dengan panca indera. 

b. Chuushou meishi : kata benda yang berupa konsep. 

2. Kouyuumeishi 

3. Suushi 

4. Daimeishi 

 

 

 

 

TUJUAN PENELITIAN 

 

Dengan pengertian meishi di atas, kami memaknai meishi sebagai sebuah kajian yang 

dapat dianalisa untuk menfasilitasi mahasiswa pada waktu mengerjakan nouryouku shiken 

bagian moji-goi. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi dan kategori kata benda dalam soal moji-

goi yang banyak diujikan dalam noryouku shiken 

 

Manfaat Hasil Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk membantu mahasiswa 

mempermudah mengerjakan soal Moji-Goi dalam ujian Noryouku Shiken level 2 sehingga 

mahasiswa mampu mengerjakan soal Moji-goi dengan baik. 

 

Metodologi Penelitian 

 

Noryouku shiken adalah ujian kemampuan bahasa Jepang yang terdiri dari tiga bagian 

jenis ujian, yaitu : Moji-goi (perbendaharaan kata), dokkai-bunpou (pemahaman teks dan 

tata bahasa) dan Choukai (pendengaran). Data penelitian diambil dari soal-soal Noryoku 

Shiken khususnya bagian Moji-Goi dari tahun 2002-2004. 

 



 

 

Cara analisis adalah dengan menggunakan metode analisis isi, dengan mencari semua kata 

benda yang terdapat di dalam soal-soal, kemudian diklasifikasikan ke dalam jenis atau 

kategori kata benda yang sesuai. 

 

Hasil dan Pembahasan 

 

Ujian moji-goi adalah ujian perbendaharaan kata yang terdiri dari enam bagian. Total soal 

keseluruhan moji-goi adalah  65 soal. Bagian pertama berisi mengenai cara baca kanji ke 

hiragana. Bagian  kedua berisi mencari kata yang digarisbawahi dengan kanji yang sesuai. 

Bagian ketiga melengkapi kata yang sesuai dengan konteks kalimat yang ada. Bagian 

keempat adalah penggunaan kata yang paling sesuai dengan konteks kalimatnya. Bagian 

kelima adalah  mencari  persamaan  kata  yang  sesuai ( synonym) dengan kata yang 

digarisbawahi. 

 

Dari hasil analisis ditemukan sebanyak 114 kata benda dari 195 jenis kata yang diujikan 

dalam soal moji-goi. Ke 114 kata benda tersebut diklasifikasikan sebagai berikut : 

1. Kata benda yang termasuk ke dalam jenis kata benda Gutai Meishi ( concrete nouns) 

ditemukan sebanyak 16 kata (14%) 

Gutai Meishi 

1. 泥 = Mud 7.机 = Desk 13.鉱物= Mineral 

2. くつ = Shoes 8.じょゆう= Actress 14.窓 =window 

3. ⼩包 = A Parcel 9.団体 = Group 15.景気= Business 

4. 記事 = Artikel 10.おんせん= Hot spring 16.製品= Product 

5. 政党= Political party 11.申し込み=Application  

6. ⼤⾂ = Minister 12.⾕= Valley  

 

2. Kata benda yang termasuk ke dalam jenis kata benda Chuushou Meishi ( abstract 

nouns) ditemukan sebanyak 94 kata (83%) 

 

CHUSHO MEISHI 



 

 

1. 商品=Merchandise 33. 改善=Improvement 65.回復=Recovery 

2. 販売=Sale 34.連続= Series 66.関⼼=Admire 

3. 延期=Postpone 35.才能= Abilty 67.検査=Exmanition 

4. 応対=Reseption 36.割引=Discount 68.依頼=Request 

5. 評価=Evaluation 37.宿題= Homework 69.⽣活=Life 

6. 内容=Content 38.皆= All 70.こうどう=Action 

7. 信⽤=Trus 39.ひがい= Damage 71.共通= Commont 

8. 観察=Observation 40.かくだい= Expantion 72.カロリー=Calori 

9. 結果=Result 41.じゅんび=Preparation 73.しめきり=Deadline 

10. 判断=Judgment 42.紹介=Introduction 74.てつや= Vigil 

11. 記録=Record 43.関係=Relationship 75.いくじ= Child care 

12. 成⻑=Growth 44.経営=Management 76.拍⼿= Shake 

13. 知恵=Wisdom 45.失敗=Failure 77.⾜元= 

14. 例外=Exception 46.形式=Ritual 78.克服=Conquer 

15. 連絡=Connection 47.変更=Change 79.ひき= Mixed emotion 

16. 操作=Operation 48.ぎろん=Discussion 80.引退= 

17. 誤り=Mistake 49.さんか=Participation 81. コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン = 

Communication 

18. 家庭=Supposition 50.そこ= Bottom 82.かじょう=Surplus 

19. 兆=Trillion 51.永久= Permanent 83.しゃべり= Talk 

20. 億=Hundred million 52.戦争= War 84.地味 

21. 暮らし=Life 53.⾃⾝= Oneself 85.スケジュール= Schedulle 



 

 

22. 調査=Investigation 54.油断=Carelessness 86.うわさ=Gossip 

23. 隅=Corner 55.置く天候= Bad weather 87.アイヂャ= Idea 

24. 貿易=Trade 56.到着=Arrival 88.ばんやり=Vague 

25. わりあい=Proportion 57.共同=Partnership 89.しんけん=Seriousness 

26. ひげき=Tragedy 58.節約=Economy 90.⾒本=Sample 

27. 原因=Cause 59.かんきょう=Amusement 91.⾏⽅= Whereabouts 

28. 発射=Shot 60.ぼしゅう=Collection 92.案外= 

29. 作業=Work 61.かんそく=Observation 93.しかた=Way 

30. か ん り ょ う = 

Completion 

62.禁⽌=Prohibition 94.おせわ= Service 

31. こんらん=Confusion 63.区域=Zone  

32. じ ょ う き ょ う = 

Condition 

64.はんい=Malice  

 

 

3. Kata benda yang termasuk ke dalam jenis kata benda Fukugo Meishi (compound 

nouns) ditemukan sebanyak 3 kata (0,2%) 

1. 平均=Average 2.寿命=Life 3. こうどうはんい= 

 

4. Kata benda yang termasuk ke dalam jenis kata benda Sushi (bilangan) hanya 

ditemukan 1 kata (0,1%) 

SHUSHI 

1. ⼀番= Number one 

 



 

 

Hampir  99% kategori kata benda yang diujikan termasuk ke dalam Futsu Meishi dan 

hanya 1 % saja yang termasuk ke dalam Sushi. Kebanyakan kata benda masuk ke dalam 

kategori chuushou meishi (abstract nouns sebanyak 83%). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Dari analisis soal moji-goi ditemukan hampir 90% dari total soal yang menguji tentang 

pemahaman  kata benda (meishi) peserta tes. 83% diantaranya  menguji pemahaman 

konsep kata benda bahasa Jepang (chuushou meishi) sesuai dengan tingkat kesulitannya. 

Oleh karena itu, peserta tes,  khususnya mahasiswa sebaiknya meningkatkan 

pemahamannya mengenai kata-benda abstrak agar mereka memudahkan mereka dalam 

mengerjakan soal ujian dalam Noryoku Shiken.  
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