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Dosen Mata Kuliah   
Semester(s) IV 
Bahasa Bahasa Indonesia dan Jepang 

Status Mata Kuliah Mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan dan ditawarkan di semester 
ke-4 

Metode 
Pembelajaran  

Metode pengajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah: 
- Kuliah, diskusi kelompok kecil 
- Tugas terstruktur (mis., Esai, dan isi pertanyaan kosong) 
- Berlatih (yaitu, permainan peran, percakapan, presentasi lisan, 
praktik mendengarkan / membaca / menulis) 
Ukuran kelas untuk kuliah adalah sekitar 50 Mahasiswa, dan untuk 
pembelajaran berbasis proyek sekitar 3-12 Mahasiswa untuk setiap 
dosen. Jam kontak untuk kuliah adalah 19 jam, tugas adalah 20,67 jam 

Beban  Untuk mata kuliah ini, Mahasiswa diharuskan untuk memenuhi 
minimum 79,33 jam 
dalam satu semester, yang terdiri dari: 
- 11,67 jam untuk kuliah, 
- 14,00 jam untuk penugasan terstruktur, 
- 14,00 jam untuk studi mandiri, 
- 39,67 jam untuk praktik 

SKS  2 SKS 

Persyaratan Ujian  Mahasiswa harus menghadiri semua kelas, menyerahkan semua tugas 
dan memenuhi tenggat waktu 

Mata Kuliah 
Pengantar 

N/A 

Capaian 
Pembelajaran Mata 
Kuliah  

Setelah menyelesaikan mata kuliah dan menyelesaikan semua tugas: 
Keterampilan 
CLO1: Mahasiswa akan dapat melakukan percakapan sederhana dalam 
bahasa Jepang (S1) 
CLO2: Mahasiswa akan dapat menulis kalimat sederhana dalam bahasa 
Jepang (S1) 
CLO3: Mahasiswa akan dapat menunjukkan kemahiran mendengarkan 
Bahasa Jepang Dasar (S1) 

Konten Mahasiswa akan belajar tentang: 
1. Surat Jepang: Hiragana, Katakana dan Kanji 
• Kakikata (Cara menulis) 
• Yomikata (Cara membaca) 
2. Salam dalam bahasa Jepang 
• Percakapan: "Hajimemashite" 
• Kosakata 
• Pertanyaan Penting 
• Ulasan tata bahasa 
3. Memberikan penjelasan sederhana tentang berbagai hal 
• Percakapan: "Honno Kimochidesu" 
• Kosakata 



• Ulasan tata bahasa 
4. Mengajukan dan Menjawab Pertanyaan 
• Percakapan: “Kore o kudasai” 
• Kosakata 
• Ulasan tata bahasa 
5. Memahami Ketentuan Waktu dalam Bahasa Jepang 
• Percakapan: "Sochira wa nan ji kara nan ji dibuat seduka" 
• Kosakata 
• Ulasan tata bahasa 
6. Memberikan arah lokasi dan perjalanan 
• Percakapan: "Koushi en e ikimasuka" 
• Kosakata 
• Ulasan tata bahasa 
7. Cara mengucapkan terima kasih dan meminta maaf dalam bahasa 
Jepang 
• Percakapan: "Gomen kudasai" 
• Kosakata 
• Ulasan tata bahasa 
8. Ekspresi meminta izin dan penyesalan: 
• Percakapan: "Soro-soro shitsurei shimasu" dan "Zannen 
desu ” 
• Kosakata 
• Ulasan tata bahasa 

Bentuk Penilaian  1. Tugas terstruktur (kertas percakapan): 20% 
2. Roleplay grup: 20% 
3. Ujian tertulis (esai, isi pertanyaan kosong, pilihan ganda 
pertanyaan): 40% 
4. Tes berbicara: 10% 
5. Kehadiran dan partisipasi kelas: 10% 

Persyaratan Ujian  Persyaratan belajar dan ujian: 
- Mahasiswa harus menghadiri 15 menit sebelum kelas dimulai. 
- Mahasiswa dapat mengaktifkan perangkat elektronik untuk hanya 
mengakses elektronik kamus. 
- Mahasiswa harus memberi tahu dosen jika mereka tidak akan 
menghadiri kelas untuk penyakit, dll. 
- Mahasiswa harus menyerahkan semua tugas kelas sebelum batas 
waktu. 
- Mahasiswa harus menghadiri semua ujian / tes untuk mendapatkan 
nilai akhir. 
Bentuk pemeriksaan: 
Ujian tertulis (esai, isi pertanyaan kosong, pertanyaan pilihan ganda) 

Media yang 
digunakan  

Peralatan Audio-Video dan proyektor Liquid-Crystal Display (LCD), 
dan Presentasi PowerPoint 
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