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IELT 
Sistem Pengujian Bahasa Inggris Internasional 
(IELTS/International English Language Testing 
System) menilai kemahiran bahasa Inggris 
Anda. IELTS memberikan kesempatan bagi 
siswa yang ingin bepergian, belajar, atau 
bekerja di lingkungan berbahasa Inggris 
karena diakui oleh lembaga pendidikan tinggi, 
pemerintah, dan perusahaan di seluruh dunia.
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Program IELTS Preparation
Program IELTS Preparation adalah program kursus intensif bagi 
siswa untuk mempersiapkan ujian IELTS.

IELTS adalah salah satu ujian terkemuka di dunia untuk masuk ke 
universitas, peningkatan karier, dan migrasi.

Program ini berfokus pada peningkatan penguasaan keterampilan 
bahasa dan strategi tes, memungkinkan siswa untuk mengikuti 
ujian IELTS dengan percaya diri.

Siswa bisa mendapatkan nilai IELTS terbaik mereka dengan 
mengembangkan keterampilan dan strategi seperti:

• Mendengarkan informasi tertentu menggunakan cara 
pencatatan yang efisien

• Memahami grafik, tabel dan diagram
• Mengungkapkan ide dengan jelas dan efektif dalam  

tugas menulis
• Berbicara dengan percaya diri, menggunakan struktur kalimat 

yang tepat 

Kualifikasi IELTS menunjukkan bahwa siswa yang berhasil dapat 
menggunakan bahasa Inggris dalam konteks akademis, 
membantu mereka menjadi unggul dalam kehidupan dan 
cita-cita pendidikan mereka.

For more information visit navitasenglish.edu.au to view our 
Course Dates Calendar or IELTS Preparation Pre-Tests.

Follow us

Tentang Program bahasa Inggris Navitas
• Guru ahli yang berpengalaman 
• Ruang khusus untuk belajar dan latihan ujian
• Dimulai setiap hari Senin 

Keunggulan program
• Kelas intensif yang disesuaikan dengan kebutuhan 

kelompok, dengan masukan yang dipersonalisasi
• Latihan tes IELTS setiap minggu selama kursus
• Pengembangan keterampilan menulis, diikuti dengan 

maksimum dua tugas menulis per minggu
• Semua materi pelatihan dan ujian disediakan selama kursus

Keterampilan akan dikembangkan di setiap tingkat dalam program IELTS Preparation

Tingkat lanjut  
IELTS 5.5 - 7.5 / 

CEFR B2 - C1

Berkomunikasi secara efektif dalam situasi secara umum dengan menggunakan kosakata 
yang dikembangkan dengan baik untuk membahas berbagai topik dan mengajukan ide-ide

Mempresentasikan ide, mendukung dan membenarkan pendapat secara jelas  
dalam format esai
Memahami pendapat, kesimpulan dan makna tersirat saat mendengarkan,  
dan saat membaca teks seperti jurnal akademik, buku, majalah dan surat kabar

Tingkat  
Pra-menengah 
IELTS 5.0 - 5.5 /  

CEFR B1 - B2

Berbicara tentang topik tertentu dengan menggunakan bahasa yang baik  
dan mengatur gagasan secara logis
Menganalisa dan membandingkan data, mengungkapkan dan  
membenarkan pendapat
Memahami ide-ide utama dan fakta informasi saat membaca dan 
mendengarkan presentasi dan pembicaraan tentang kehidupan sehari-hari

Tingkat 
Pra-menengah

Tingkat  
lanjut

@navitasenglish 

Membaca Menulis Berbicara Mendengar 
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