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19. Bidang Bahasa Jepang

DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS

BIDANG INSTRUKTUR BAHASA JEPANG SESUAI KKNI LEVEL III

SIKAP DAN

TATA NILAI

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di

dalam menyelesaikan tugasnya

3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan

cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia

4. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan

kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan

lingkungannya

5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan,

kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan

orisinal orang lain

6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki

semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa

serta masyarakat luas

KEMAMPUAN

DI BIDANG

KERJA

1. Menguasai huruf Jepang

a. Menulis huruf Jepang (Hiragana, Katakana,

Kanji)

b. Membaca huruf Jepang (Hiragana, Katakana,

Kanji)

2. Mengidentifikasi sebuah benda mati atau benda

hidup.

a. Menerangkan sebuah kata benda dengan kata

sifat

b. Menjelaskan kata sifat dari suatu kata benda



3. Menyatakan keberadaan suatu benda mati atau

benda hidup.

a. Memberi informasi keberadaan suatu benda mati

atau benda hidup

b. Menyangkal keberadaan suatu benda mati atau

benda hidup

4. Memperoleh informasi mengenai keberadaan suatu

benda mati atau benda hidup.

a. Menanyakan keberadaan suatu benda mati

b. Menanyakan keberadaan suatu benda hidup

5. Mengidentifikasi kata sifat.

a. Menggunakan kata sifat untuk menjelaskan kata

benda

6. Mengidentifikasi keberadaan, tempat, dan jumlah

benda mati maupun benda hidup.

a. Mengenali keberadaan benda mati

b. Mengenali keberadaan benda hidup

c. Mengenali jumlah benda mati

7. Mengidentifikasi kalimat dengan menggunakan kata

kerja bentuk berkala dan kata kerja untuk masa,

akan datangdan kata kerja bentuk lampau.

a. Mengenali penggunaan kata kerja bentuk berkala

b. Mengenali penggunaan kata kerja untuk masa

yang akan datang

c. Mengenali penggunaan kata kerja bentuk lampau

8. Mengidentifikasi penggunaan partikel untuk objek

langsung, keterangan waktu, keterangan tempat dan

keterangan alat.

a. Mengenali penggunaan partikel untuk objek

langsung

b. Mengenali penggunaan partikel untuk keterangan

waktu



c. Mengenali penggunaan partikel untuk keterangan

tempat

d. Mengenali penggunaan partikel untuk keterangan

alat

9. Mengidentifikasi bentuklampau dari predikat

nominal dan kata sifat.

a. Mengenali penggunaan bentuk lampau dari

predikat nominal

b. Mengenali penggunaan bentuk lampau dari kata

sifat

10. Mengidentifikasi bentuk penggabungan beberapa

tindakan dan pengungkapan maksud/tujuan suatu

tujuan.

a. Mengenali bentuk penggabungan beberapa

tindakan(kata benda dan kata kerja)

b. Mengenali bentuk pengungkapan maksud/tujuan

suatu tindakan

11. Mengidentifikasi bentuk kata kerja yang

menunjukkan sebuah perbuatan atau kejadian yang

sedang terjadi; sebuah hasil perbuatan atau

keadaan,terdahulu dan sebuah keadaan atau

kondisi tertentu dari sesuatu.

a. Mengenali bentuk kata kerja yang menunjukkan

sebuah perbuatan atau kejadian yang sedang

terjadi

b. Mengenali bentuk kata kerja yang menunjukkan

sebuah hasil perbuatan atau keadaan, terdahulu

c. Mengenali bentuk kata kerja yang menunjukkan

sebuah keadaan atau kondisi tertentu dari

sesuatu

12. Mengidentifikasi bentuk kata kerja yang

menunjukkan penggabungan atas beberapa



perbuatan atau keadaan, perbuatan atau keadaan

yang merupakan alternatif dan perbuatan atau

keadaan yang terjadi setelah perbuatan atau

keadaan lain sebelumnya

13. Mengidentifikasikan dua tingkatan pembicaraan

dalam bahasa Jepang

14. Mengidentifikasi bentuk kata kerja yang

menunjukkan permintaan, perintah, tugas

kewajiban, larangan, permintaan izin, pemberian

nasihat dan penawaran,keinginan atau ajakan

15. Mengidentifikasi frasa dan klausa yang

menunjukkan waktu, penggabungan dua tindakan

dan konjungsi kata sifat atau predikat nominal

PENGETAHUAN

YANG

DIKUASAI

1. Menguasai huruf kana.

a. 46 Huruf Hiragana

b. 46 Huruf Katakana

c. 100 Huruf Kanji

2. Menguasai penggunaan kata benda mati atau hidup,

kata tunjuk benda dan tempat, kata sifat dan

keberadaan, tempat dan jumlah suatu benda.

a. Menggunakan kata benda mati atau hidup (KB

mati/hidup ga arimasu/imasu)

b. Menggunakan kata tunjuk benda dan tempat (KB

wa (tempat)(jumlah) arimasu/imasu)

c. Menyatakan posisi terbatas benda mati/hidup (KB

no (posisi) ni)

d. Menghitung benda mati/hidup

e. Menggunakan partikel penghubung kata benda

dengan kata benda (to, ya)

3. Menguasai metode pembelajaran yang efektif dan

efisien.

a. Membuat rencana pembelajaran yang efektif dan



efisien, termasuk dalam penentuan waktu yang

diperlukan, metodologi, bahan ajar dan alat bantu

ajar

HAK DAN

TANGGUNG

JAWAB

1. Bertanggung jawab atas penggunaan huruf Jepang.

a. Menulis huruf Jepang sesuai yang dibutuhkan

2. Bertanggung jawab atas pembelajaran huruf Jepang.

a. Mengajarkan huruf Jepang yang jelas dan mudah

dipahami

b. Mengajarkan huruf Jepang sesuai kebutuhan

pada level yang dimaksud


