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Assalamu’alaikum, Wr.WB. 

 

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, hidayah dan 

inayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Modul Mata Pelajaran Bahasa 

Jepang ini sebagai salah satu buku pelengkap dan buku kerja siswa SMK ISLAM PB. 

SOEDIRMAN  I tingkat X (sepuluh) semester 1 dan 2 untuk Kompetensi Keahlian TKRO, 

MULTIMEDIA dan PSPTV. Tingkat XI (sebelas) semester 3 dan 4 untuk Kompetensi 

Keahlian TKRO, MULTIMEDIA dan PSPTV. Dan Tingkat XII (dua belas) semester 5 dan 6 

untuk Kompetensi Keahlian TKRO, MULTIMEDIA dan PSPTV. 

 

E – Book / Jobsheet / Lembar Kerja ini di susun untuk pembelajaran siswa secara aktif, 

inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan, yang dilengkapi dengan soal-soal/penilaian 

pengetahuan, ketrampilan maupun sikap, untuk persiapan pemberian pembelajaran yang 

mencakup materi mulai dari KD 3.1 sampai 3.6 dan KD 4.1 Sampai KD 4.6 dalam bentuk 

buku kerja. Adapun keluasan dan kedalaman materi disesuaikan dengan alokasi waktu dan 

kemampuan siswa SMK Islam PB. Soedirman 1 pada umumnya. 

Kami berharap dengan ditulisnya Modul ini akan memperlancar Kegiatan Belajar 

Mengajar (KBM) di sekolah, karena anak akan dituntut untuk lebih banyak aktif dengan berbagai 

stimulus dan menganalisa informasi apa yang telah disampaikan oleh kami sebagai guru mata 

pelajaran. 

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas kritik dan sarannya kepada semua pihak 

baik teman seperjuangan maupun sekolah. 

 

Wa’alaikumsalam, Wr.Wb. 

“ALHAMDULILLAH” 

MAN JADDA WAJADA 

SIAPA BERSUNGGUH-SUNGGUH AKAN BERHASIL 

AMIN. 

  Jakarta, 2 Juli 2020 

  Penyusun 
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BAB 1. AISATSU 

 
 

 
3.1. Menentukan ungkapan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, meminta maaf, meminta 

izin, instruksi (aisatsu) dan cara meresponnya pada teks transaksional lisan dan tulis, dengan 

memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya sesuai konteks penggunaannya 

4.1. Mendemonstrasikan ungkapan menyapa, berpamitan, mengucapkan, terimakasih, meminta maaf, 

meminta izin, instruksi (aisatsu) dan cara meresponnya pada teks transaksional lisan dan tulis dengan 

memperhatikan  unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya sesuai konteks penggunaannya  

  
KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 
- 

 

 
 

 

Aisatsu merupakan berbagai ucapan salam dalam bahasa Jepang, seperti: 

1. Ungkapan salam ketika bertemu 

 
 

 

Catatan : 

Ohayou gozaimasu merupakan salam yang diucapkan pagi hari dari pukul 00:00 sampai 

dengan pukul 10:00 

Konnichiwa merupakan salam yang diucapkan setelah pukul 10:00 sampai dengan pukul 18:00 

Konbanwa merupakan salam yang diucapkan setelah pukul 18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN  

 
 

https://1.bp.blogspot.com/-ukvj90yUARE/XTPDv-PnnBI/AAAAAAAAAX0/b1yR9b_zKNIcdPI3PNiTWDK4W5zXZnvuACLcBGAs/s1600/1.png
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2. Ungkapan salam ketika berpisah 

 

 
 

Catatan : 

untuk orang orang yang setiap hari bertemu muka tidak perlu menggunakan Sayounara, tetapi 

cukup dengan Ja Mata, Mata Ashita, Mata Atode, Mata Raishuu. Sayounara diucapkan ketika 

akan berpisah dengan seseorang dalam jangka waktu yang lama. 

 

3. Ungkapan salam ketika akan pergi dan pulang 

 

 
Catatan : 

Ittekimasu biasanya diucapkan ketika akan meninggalkan rumah kemudian itterasai diucapkan 

kepada orang yang akan meninggalkan rumah. 

Tadaima merupakan ungkapan yang diucapkan ketika memasuki rumah setelah melakukan 

berpergian kemudian Okaerinasai diucapkan ketika menyambut orang yang baru pulang. 

 

4. Ungkapan salam ketika akan makan dan sesudah makan 

 

 
 

 

https://1.bp.blogspot.com/-ai8jI8XX99c/XTPEPnFK0OI/AAAAAAAAAX8/skfvyTXW5sQ-eTTdEuOs0xEek-UNlq-IQCLcBGAs/s1600/2.png
https://1.bp.blogspot.com/-d9PnadBHO6M/XTPEtnY1QGI/AAAAAAAAAYE/RwePkULUTJs7lLaiV1iHU19qCno0dIF6wCLcBGAs/s1600/3.png
https://1.bp.blogspot.com/-1LNRyOnD0Mk/XTPEviIU84I/AAAAAAAAAYI/m79DJ2PoBmsJgyjeFAsAva0ZJk71rA88ACLcBGAs/s1600/4.png


MODUL ELEKTRONIK BAHASA JEPANG Kur Terintegrasi Iduka 

 

3 Rev : 02                                                                                                      No : F.02.55  

 
 

 

5. Ungkapan permintaan maaf 

 

 
6. Ungkapan Terimakasih 

 

 
 

7. Ungkapan salam kepada orang yang lama tidak bertemu 

 

 
Catatan : 

Ohisashiburi desune adalah ungkapan yang digunakan ketika berjumpa dengan seseorang yang 

sudah lama tidak bertemu. Penggunaan ungkapan tersebut hanya bisa di gunakan apabila kita 

benar benar sudah lama tidak bertemu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-5jdo2XbV4jw/XTPEyK2lSJI/AAAAAAAAAYM/xKyZgxxkqqMEGbJj6X-2RHb_1dcqvmpEwCLcBGAs/s1600/5.png
https://1.bp.blogspot.com/-sHFhbxGlrC4/XTPE5GOCU6I/AAAAAAAAAYU/D8yZslaG8S43Rxys4FCGn-L9DZyRFuxVgCLcBGAs/s1600/6.png
https://1.bp.blogspot.com/-YKnJQqoEqm4/XTPE2y-ldjI/AAAAAAAAAYQ/HTQyXpa01ZU457nY-GKuLvXJq5JdyNMsQCLcBGAs/s1600/7.png
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8. Ungkapan menanyakan kabar 

 

 
 

おげんきですか 

Ogenki desuka 

Apa kabar? 

はい、おかげさまでげんきです 

Hai, okagesamade genki desu 

Berkat doa anda saya baik 

はい、げんきです 

Hai, genki desu 

Baik  

いいえ、げんきではありません 

Iie, genki dewa arimasen 

Saya tidak baik 
 

 

 

 

 

 

 

A. Penilaian Sikap  

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM)  

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan   

E yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

1. Aisatsu yang tepat diucapkan pada situasi dalam gambar di bawah adalah? 

A. Konnichiwa 

B. Ohayou gozaimasu 

C. Konbanwa 

D. Oyasumi nasai 

E. Sayounara 

 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 

 

 

 
 

https://1.bp.blogspot.com/-_UrVHLPDUfQ/XTPE8Imuz4I/AAAAAAAAAYY/8aHb3U0DlaU_3EnKHlwZ2TcXvWm31cNngCLcBGAs/s1600/8.png
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2. Yang merupakan ucapan perpisahan adalah...  

A. Sumimasen    D. Konnichiwa 

B. Ohayou gozaimasu   E. Dewa mata 

C. Oyasumi nasai 

 

3. Dalam satu minggu kita belajar bahasa jepang 1 kali. Ketika selesai pelajaran sensei 

mengucapkan “Sampai bertemu minggu depan”. Ungkapan yang tepat untuk kata bergaris 

bawah dalam bahasa Jepang adalah... 

A. Dewa mata    D. Sayounara 

B. Mata ashita     E. Oyasuminasai 

C. Mata Raishuu 

 

4. Lengkapilah dialog di bawah ini! 

Gakusei : Arigatou gozaimasu, Kania sensei. 

Sensei : _________________________ . 

A. Sumimasen    D. Dou itashimashite 

B. Ohayou gozaimasu   E. Dewa mata 

C. Oyasumi nasai 

 

5. Lengkapilah dialog di bawah ini! 

Mirna : Mira san _______________ desu ne. Ogenki desuka? 

Mira : Genki desu, Mirna san wa, ogenki desuka? 

A. Sumimasen     D. Dou itashimashite 

B. Ohayou gozaimasu    E. Dewa mata 

C. Ohisashiburi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Soal 

PG 

Bobot 

Persoal PG 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1-5 20 100 
:  Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar      

   

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
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C. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan 

token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

✓ Ketik jawaban dengan huruf kecil semua 

✓ Ketik jawaban dengan huruf besar di awal kata 

✓ Ketik jawaban dengan huruf besar di awal kalimat  

✓ Ketik jawaban dengan huruf besar semua 

Indikator: Dapat membuat percakapan singkat antara dua orang ketika bertemu, 

berpisah, berbuat salah dan mengucapkan terimakasih 

 1. Bagaimana dialog dalam bahasa Jepang yang timbul dari keadaan berikut ini: 

a. Tina berbuat salah padi Susi. 

b. Kiki menanyakan kabar Ali. 

c. Kamu bertemu pak guru Joko pada pagi hari. 

d. Ani berpisah dengan Rini. Mereka akan bertemu kembali besok. 

e. Bu guru menolong Udin.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 

No 

Soal 

Essay 

Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian Nilai 

1 15 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 

dengan Benar   2 15  

3 20  
Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
4 25  

5 25  
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BAB 2. TATTE KUDASAI 

 
 

 
3.1. Menentukan ungkapan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, meminta maaf, meminta 
izin, instruksi (aisatsu) dan cara meresponnya pada teks transaksional lisan dan tulis, dengan 
memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya sesuai konteks penggunaannya 

4.1. Mendemonstrasikan ungkapan menyapa, berpamitan, mengucapkan, terimakasih, meminta maaf, 

meminta izin, instruksi (aisatsu) dan cara meresponnya pada teks transaksional lisan dan tulis dengan 

memperhatikan  unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya sesuai konteks penggunaannya  

  
KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 
- 

 

 

 

Pada Bab 2 ini, minna san belajar menganai macam-macam instruksi dari sensei yang ada di 

dalam kelas. Sebelum itu mari simak video berikut ini: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=M48zj4eaZNE 

 

MATERI 1: Intruksi 

• Kiite kudasai    : Dengarkan 

Contoh : Teepu o kiite kudasai  : Dengarkanlah kaset! 

• Kaite kudasai    : Tulislah 

Contoh : Nouto ni kaite kudasai  : Tulislah di buku catatan! 

• Yonde kudasai   : Bacalah 

Contoh : Hon o yonde kudasai  : Bacalah buku! 

• Akete kudasai    : Bukalah 

Contoh : 12 peiji o akete kudasai  : Bukalah halaman 12! 

• Itte kudasai    : Ucapkanlah 

Contoh : Mou ichido itte kudasai  : Ucapkanlah sekali lagi! 

• Mite kudasai    : Lihatlah 

Contoh : E o mite kudasai   : Lihatlah gambar! 

• Suwatte kudasai   : Duduklah 

Contoh : Isu ni suwatte kudasai  : Duduklah di kursi! 

• Tatte kudasai    : Berdirilah 

Contoh : Minasan, tatte kudasai  : Berdirilah! 

• Kite kudasai    : Datanglah 

Contoh : Mae ni kite kudasai   : Majulah kedepan! 

 
 

 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=M48zj4eaZNE
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Hiragana (Kana: ひらがな; Kanji) adalah suatu cara penulisan bahasa Jepang dan mewakili 

sebutan sukukata. Pada masa silam, ia juga dikenali sebagai onna de atau ‘tulisan wanita’ 

karena biasa digunakan oleh kaum wanita. Kaum lelaki pada masa itu menulis menggunakan 

tulisan Kanji dan Katakana. Hiragana mula digunakan secara luas pada abad ke-10 Masehi. 

Kegunaan Hiragana 

• Menulis kata keterangan (adverb), beberapa kata benda (noun) dan kata sifat (adjektif). 

• Menulis furigana, dikenal juga dengan rubi, yaitu teks kecil di atas kanji, yang 

menandakan bagaimana suatu kata dibaca. 

Berikut ini adalah daftar huruf hiragana dalam bahasa jepang: 

あ a い i う u え e お o 

か ka き ki く ku け ke こ ko 

さ sa し shi す su せ se そ so 

た ta ち chi つ tsu て te と to 

な na に ni ぬ nu ね ne の no 

は ha ひ hi ふ fu へ he ほ ho 

ま ma み mi む mu め me も mo 

や ya 

 

ゆ yu 

 

よ yo 

ら ra り ri る ru れ re ろ ro 

わ wa    を wo 

http://id.wikipedia.org/wiki/Masehi
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ん n 

 

 

Cara Merangkai Huruf Hiragana: 

Cara merangkai huruf hiragana menjadi sebuah kata sangatlah mudah. Kalian hanya 

menyusunnya seperti huruf alfabet biasa. Misalnya menulis Yuki cara nulisnya Yu-Ki, cara 

penulisan bahasa Jepangnya ゆき artinya salju. 

 

 

 

A. Penilaian Sikap  

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM)  

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan   

E yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

1. Terjemahan dari kalimat “Minnasan kiite kudasai” adalah... 

A. Semuanya, dengarkanlah   D. Semuanya, duduklah 

B. Semuanya, tulislah    E. Semuanya, berdirilah 

C. Semuanya, majulah 

 

2. Seorang guru mengucapkan yonde kudasai. Guru tersebut meminta siswa untuk... 

A. Mengucapkan     D. Membaca 

B. Mendengarkan    E. Melihat 

C. Menulis 

 

3. おかね Jika ditulis dalam romaji adalah... 

A. Akane      D. Watashi 

B. Sakana      E. Anata 

C. Okane 

 

4. Huruf NO dan huruf  HA bila ditulis dalam huruf hiragana adalah…. 

A. の 、ほ       D. は 、よ 

B. の 、は       E. は 、て 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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C. の 、う  

 

5. “Tokei” Jika ditulis dalam huruf hiragana adalah... 

A. とくい     D. とこい 

B. ときい     E. とけい 

C. とかい 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan 

token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

✓ Ketik jawaban dengan huruf kecil semua 

✓ Ketik jawaban dengan huruf besar di awal kata 

✓ Ketik jawaban dengan huruf besar di awal kalimat  

✓ Ketik jawaban dengan huruf besar semua 

Indikator: Dapat menulis kata yang memakai huruf Hiragana あ - こ 
1. Tulislah kata-kata berikut dengan Hiragana! 

ue (atas) ai (cinta) 

iku (pergi) eki (stasiun) 

kao (wajah) ika (cum-cumi) 

ii (bagus) uki (musim hujan) 

aki (musim gugur) ooi (banyak) 

kau (membeli) iie (tidak) 

koko (di sini) akai (merah) 

kiku (mendengarkan)  aoi (biru) 

 ike (kolam) kikai (mesin) 

kaku (menulis) ookii (besar) 

  
 

No Soal 

PG 

Bobot 

Persoal PG 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1-5 20 100 
:  Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar      

   

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 

No 

Soal 

Essay 

Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian Nilai 

20 5 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 

dengan Benar      

   Nilai 

Siswa 

 

Paraf 

Guru 
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D. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Buatlah video/praktek langsung sesuai dengan video yang ditampilkan di PPT (tatte 

kudasai song) dengan berkelompok (5 orang)! 

Ketentuan Soal : 

a. Waktu mengerjakan 60 menit 

b. Menyisipkan teks pada video 

c. Jenis Font  : Times New Roman 

d. Memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang sebelum memulai menyanyi 

e. Lirik benar, jelas dan lancar saat bernyanyi 

f. Durasi video minimal 1 menit, maksimal 2 menit 

g. Simpan dengan nama Latihan BAB 2_Tatte Kudasai Song_Nama_Kelas 

 

 
 

 Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

No. Komponen/Sub Komponen Skor 

   
……… ……… 
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Maksimal 

1. Persiapan   

 Hadir tepat waktu, berseragam lengkap  10 

 Kamera, laptop dan buku pendamping disiapkan dengan lengkap 10 

2. Proses Kerja   

 Mengerjakan sesuai urutan kerja pada ketentuan soal 20 

3. Hasil    

 Durasi sesuai ketentuan 15 

 Bahasa benar, suara jelas terdengar, kompak dan rapi  20 

4. Sikap Kerja   

 Sikap Sopan dan Kreatif 15 

5. Ketepatan Waktu   

 Ketepatan waktu mengerjakan 10 
 

 

 

Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Skor/Bobot Persiapan Proses Hasil Sikap Waktu Total 

Skor Maksimal 20 20 35 15 10 100 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

 

 

 

 

 

 
Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 

Nilai  Paraf Siswa Paraf Guru 

……………… 

 

…………… 

 

……………….. 
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BAB 3. HAJIMEMASHITE 

 
 

 

3.2. Memahami ungkapan memberi dan meminta informasi terkait perkenalan diri 

(jikoshoukai) dan identitas diri, serta meresponnya pada teks transaksional lisan dan tulis, 

dengan memperhatikan unsur kebahasaan dan struktur teks yang sesuai konteks 

penggunaannya. 

4.2. Mengomunikasikan ungkapan terkait perkenalan diri (jiko shoukai)dan identitas diri, serta 

meresponnya pada teks transaksional lisan dan tulis, dengan memperhatikan unsur kebahasaan 

dan struktur teks yang sesuai konteks penggunaannya. 

  
KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 
- 

 

 
 

 

KOSA KATA (tingkatan kelas) 

1 : ichi-nensei （１－ねんせい） 

2 : ni-nensei（２－ねんせい） 

3 : san-nensei（３－ねんせい） 

4 : yo-nensei（４－ねんせい） 

5 : go-nensei（５－ねんせい） 

6 : roku-nensei（６－ねんせい） 

7 : nana-nensei（７－ねんせい） 

8 : hachi-nensei（８－ねんせい） 

9 : kyuu-nensei（９－ねんせい） 

10 : juu-nensei（１０－ねんせい） 

11 : juu ichi-nensei（１１－ねんせい） 

12 : juu ni-nensei（１２－ねんせい） 

Catatan: - Kelas 4 hanya di baca “yo-nensei” dan kelas 9 hanya di baca “kyuu-nensei” 

- Siswa kelas 1,2,3 SMA di jepang sama dengan siswa kelas 10,11,12 di SMA 

Indonesia. 

 

Watashi (わたし)    : saya 

watashi-tachi (わたしたち)   : kami 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN  
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koukousei (こおこおせい)   : siswa SMA 

seito (せいと)    : murid 

namae (なまえ)    : nama 

nihon-jin (にほんじん)   : orang jepang 

Indonesia-jin (インドネシアじん)  : orang indonesia 

Amerika-jin (アメリカじん)  : orang amerika 

Chuugoku-jin (ちゅうごくじん)  : orang cina 

Kochira (こちら)    : kalimat ini digunakan untuk memperkenalkan orang     

lain, sambil menunjukkan orang yang di perkenalkan. 

 

Pola kalimat 

1. KB(orang) wa KB(nama/status) desu 

- Pola kalimat “KB(orang) wa KB(nama/status) desu” dipakai untuk memperkenalkan diri 

dengan menyebutkan nama/status. 

- Pada saat menyebutkan nama, kadang-kadang subjeknya bisa menggunakan “watashi no 

namae” 

 

Latihan kalimat: 

1. Watashi no namae wa Yumiko desu. 

2. Watashi wa nihon-jin desu. 

3. Watashi wa kôkôsê desu. 11-nensei desu 

 

2. KB(orang) wa KB(sekolah) no KB(nama/status) desu. 

Pola kalimat “KB(orang) wa KB(sekolah) no KB(nama/status) desu.” Dipakai untuk 

memperkenalkan diri dengan menyebut asal sekolah dari nama/status yang di sebutkan. 

Contoh: 

1. Watashi wa SMAN 1 no Yuki desu. 

2. Watashi-tachi wa SMAN 1 no seito desu. 

 

3. Kochira wa KB(nama) desu. 

Pola kalimat “kochira wa KB(nama) desu.” Dipakai untuk memperkenalkan orang lain 

dengan menyebut nama/status. “Kochira” digunakan untuk memperkenalkan orang lain, sambil 

menunjukkan orang yang di perkenalkan. Saat menyebut nama orang lain selalu di ikuti “san”. 

Contoh: 

1. Kochira wa Yuki-san desu 

2. Kochira wa 11-nensê no Yuki-san desu 

 

4. KB(nama) wa KB(status) desu. 

Pola kalimat “KB(nama) wa KB(status) desu.” Dipakai untuk memperkenalkan orang lain 

dengan status yang bersangkutan. 

Contoh: 

1. Natsu-san wa SMAN 1 no seito desu. 

 

Contoh percakapan 1: 

A: Hajimemashite. (watashi wa) Yuki desu. SMAN 1 no seito desu. Douzo yoroshiku. 

B: Hajimemashite. (watashi wa) Natsumi desu. Douzo yoroshiku. 



MODUL ELEKTRONIK BAHASA JEPANG Kur Terintegrasi Iduka 

 

15 Rev : 02                                                                                                      No : F.02.55  

 
 

 

Contoh percakapan 2: 

A: Minna-san, kochirawa Fujita-san desu. 

B: Hajimemashite. Fujita desu. Douzo yoroshiku. 

 

Catatan: “hajimemashite” digunakan untuk pertama kali bertemu. 

“ Douzo yoroshiku” digunakan setelah memperkenalkan ientitas diri. 

“watashi wa” tidak digunakan apa bila subyek sudah di ketahui lawan bicara. 

“minnasan” digunakan ketika memohon perhatian/menyapa sejumlah orang (tamu dan hadirin) 

baik anak anak, remaja maupun orang dewasa yang ada di hadapan kita, seperti “bapak, ibu, 

saudara sekalian”. “teman-teman” , “anak-anak” dalam bahasa Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

A. Penilaian Sikap  

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM)  

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan   

E yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

1. Lengkapilah dialog di bawah ini! 

Keiko  :  Sumimasen, o-namae wa dare desu ka. 

Jun     :  Jun desu. Douzo yoroshiku. 

Keiko  :  Hajimemashite, Keiko desu. ________________________ . 

    Ungkapan yang tepat untuk mengisi titik-titik pada dialog di atas adalah? 

A. Douzo yoroshiku  

B. Hajimemashite 

C. Arigatou gozaimasu 

D. Genki desu 

E. Sumimasen 

 

2. Watashi (…) namae (…) Ali desu. 

A. Wa, no 

B. No, wa 

C. Ni, wa 

D. Wa, ni 

E. No, ni  

 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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3. Dita san wa Bekasi (…) sunde imasu.  

A. Ni 

B. Wa 

C. De 

D. No 

E. O  

 

4. Watashi wa SMK PB Soedirman 1 no (…) desu.  

A. Daigakusei 

B. Gakkou 

C. Seito 

D. Chuugakusei 

E. Shogakusei  

 

5. Namae- no- Karina- watashi- desu- wa. Susunan kalimat yang benar adalah… 

A. Watashi wa namae no Karina desu. 

B. Watashi no namae wa Karina desu. 

C. Watashi wa karina no namae desu. 

D. Watashi desu no namae wa Karina. 

E. Watashi wa no namae Karina desu. 

 

6. Kalimat yang tepat untuk menanyakan kelas berapa adalah... 

A. Nan nensei desuka? 

B. Nan nichi desuka? 

C. Nan youbi desuka? 

D. Nan jin desuka? 

E. Nan sai desuka? 

 

7. Arti dari douzo yoroshiku onegaishimasu adalah... 

A. Perkenalkan 

B. Apa kabar 

C. Salam kenal 

D. Lama tak jumpa 

E. Sampai jumpa lagi 

 

8. “Fuyu” Jika ditulis dalam huruf hiragana adalah... 

A. まゆ 

B. ほよ 

C. ひゆ 

D. へよ 

E. ふゆ 

 

9. むすこ Jika ditulis dalam romaji adalah... 

A. Mutsuko 

B. Matsume 

C. Matsuko 

D. Musuko 

E. Musume 
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10. さいふ Jika ditulis dalam romaji adalah... 

A. Saifu 

B. Chiifu 

C. Shiifu 

D. Saiko 

E. Chiiko 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan 

token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

✓ Ketik jawaban dengan huruf kecil semua 

✓ Ketik jawaban dengan huruf besar di awal kata 

✓ Ketik jawaban dengan huruf besar di awal kalimat  

✓ Ketik jawaban dengan huruf besar semua 

Indikator: Dapat menulis kata yang memakai huruf Hiragana あ - こ 
1. Tulislah kata-kata berikut dengan Hiragana! 

ue (atas) ai (cinta) 

iku (pergi) eki (stasiun) 

kao (wajah) ika (cum-cumi) 

ii (bagus) uki (musim hujan) 

aki (musim gugur) ooi (banyak) 

kau (membeli) iie (tidak) 

koko (di sini) akai (merah) 

kiku (mendengarkan)  aoi (biru) 

 ike (kolam) kikai (mesin) 

kaku (menulis) ookii (besar) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Soal 

PG 

Bobot 

Persoal PG 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1-10 10 100 
:  Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar      

   

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 

No 

Soal 

Essay 

Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian Nilai 

20 5 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 

dengan Benar      

   
Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
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Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 
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BAB 4. DENWA-BANGOU 

 
 

 

3.2. Memahami ungkapan memberi dan meminta informasi terkait perkenalan diri 

(jikoshoukai) dan identitas diri, serta meresponnya pada teks transaksional lisan dan tulis, 

dengan memperhatikan unsur kebahasaan dan struktur teks yang sesuai konteks 

penggunaannya. 

4.2. Mengomunikasikan ungkapan terkait perkenalan diri (jiko shoukai)dan identitas diri, serta 

meresponnya pada teks transaksional lisan dan tulis, dengan memperhatikan unsur 

kebahasaan dan struktur teks yang sesuai konteks penggunaannya. 

  
KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 
- 

 

 
 

 

Sebelum kita belajar tentang Nomor Telepon “DENWA BANGO” mari kita belajar tentang 

angka terlebih dahulu. 

 

•        0          Zero       ( ぜろ ) 

 •        1          ichi         ( いち ) 

•        2          ni              ( に ) 

•        3          san           (  さん ) 

•        4          yon           ( よん ) 

•        5          go              ( ご ) 

•        6          roku          ( ろく ) 

•        7          nana         ( なな ) 

•        8          hachi         (  はち ) 

•        9          kyu            ( きゅ ) 

•        10        juu              ( じゅう ) 

•        11        juu ichi      ( じゅう いち にち ) 

•        15        juu go        ( じゅう ご ) 

•        20        ni juu          ( にじゅう ) 

•        25        ni juu go    ( に じゅう ご ) 

•        30        san juu       ( さん じゅう ) 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN  
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•        Dan seterusnya 

  

 

 

 

Pola kalimat 

Subjek (no) nomor telepon (wa) (nomor) (desu). 

Contoh : 

Watashi no denwa bango wa 0896-0176-9149 desu. 

Kalimat di atas di baca menjadi : 

“Watashi no denwa bango wa zero hachi kyu roku no zero ichi nana roku no kyu ichi yon kyu 

desu”. 

( わたし の でんわ ばんご わぜろ はち きゅ ろく の ぜろ いち なな ろく の きゅ いち 

よん きゅ です ) 

 

Keterangan : 

• WATASHI  adalah subjek yang artinya saya 

• Partikel (No) adalah partikel bentuk kepunyaan atau kepemilikan 

• DENWA BANGO WA adalah nomor telepon 

• Tanda (-) pada nomor di baca “NO” dalam bahasa Jepang. 

• DESU adalah partikel kalimat positif (+) yang ada di akhir kalimat dalam bahasa Jepang 

 

 

Pola kalimat tanya (?) 

Subjek (no) nomor telepon (wa) nan ban desuka ? 

Contoh : 

Fujiwara-san no denwa bango wa nan ban desuka ? 

( ふじわらさん の でんわ ばんご わ なん ばん ですか) 

Keterangan : 

• FUJIWARA-SAN NO adalah subjek 

• DENWA BANGO WA artinya nomor telepon 

• NAN BAN “Berapa nomornya?” 

• DESUKA adalah partikel Tanya (?) yang ada di akhir kalimat dalam bahasa jepang 

 

Variasi dari huruf hiragana 
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A. Penilaian Sikap  

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM)  

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan   

E yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

Perhatikan percakapan di bawah ini kemudian jawab pertanyaan nomor 1 dan 2 ! 

A: Anata (__) denwa ban go wa (____) desuka? 

B: Zero hachi ni ichi no yon roku go san no ichi kyuu hachi yon desu. 

1. Partikel yang tepat adalah... 

A. Wa, ban      D. No, nan ban 

B. No, nan      E. Wa, nan ban 

C. Wa, nani 

2. Nomor telpon yang disebutkan yang benar adalah... 

A. 0821-4653-1984    D. 0821-4653-1894 

B. 0821-5346-1984     E. 0821-6534-1984 

C. 0821-6453-9184 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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3. Bahasa Jepang dari handphone adalah... 

A. Denwa      D. Nan ban 

B. Keitai denwa     E. Denwa bangou 

C. Bangou 

4. Huruf SA dan huruf  TA bila ditulis dalam huruf hiragana adalah…. 

A. さ 、た        D. た 、さ 

B. さ 、ち        E. た 、し 

C. さ 、つ  

 

5. “Nihon” Jika ditulis dalam huruf hiragana adalah... 
A. にほん 

B. たほん 

C. にはん 

D. たはん 

E. にまん 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan 

token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

✓ Ketik jawaban dengan huruf kecil semua 

✓ Ketik jawaban dengan huruf besar di awal kata 

✓ Ketik jawaban dengan huruf besar di awal kalimat  

✓ Ketik jawaban dengan huruf besar semua 

Indikator: Dapat menerjemahkan nomor telepon ke dalam huruf 

1. Tuliskan cara bacanya ke dalam bahasa Jepang!  

(1) 021-789-652 

(2) 0274-360-195 

(3) 0856-473-2359 

(4) 081-5782-0639 

(5) 0875-5417-2983 

 

Indikator: dapat menulis kata yang memakai huruf Hiragana さ－と. 

2. Tulislah kata-kata berikut dengan Hiragana! 

sushi (Sushi) seito (siswa) 

soto (luar) sukoshi (sedikit) 

sekai (dunia) kotoshi (tahun ini) 

No Soal 

PG 

Bobot 

Persoal 

PG 

Skor 

Penilaian Nilai 

1-5 20 100 
:  Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar      

   

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
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tsukue (meja) asoko (di sana) 

otoko (laki-laki) oishii (enak) 

chikai (dekat) chikatetsu (kereta api bawah tanah) 

tooi (jauh) kutsushita (kaus kaki) 

shikashi (tetapi)  chiisai (kecil) 

tokei (jam) ototoi (kemarin lusa) 

ashita (besok) tsuitachi (tanggal 1) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

D. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Buatlah video/praktek langsung mengenai percakapan menanyakan nomor telepon 

secara berpasangan! 

Ketentuan Soal : 

a. Waktu mengerjakan 60 menit 

b. Menyisipkan teks pada video 

c. Jenis Font  : Times New Roman 

d. Memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang sebelum memulai percakapan 

e. Teks bahasa Jepang benar, jelas dan lancar saat berbicara 

f. Durasi video minimal 1 menit, maksimal 2 menit 

g. Simpan dengan nama Latihan BAB 4_Denwa Bangou_Nama_Kelas 

 

 
 

 Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

No. Komponen/Sub Komponen 
Skor 

Maksimal 

1. Persiapan   

 Hadir tepat waktu, berseragam lengkap  10 

No Soal 

Essay 

Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian Nilai 

1 (1-5) 10 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 

dengan Benar   2 (1-20) 5  

   Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
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 Kamera, laptop dan buku pendamping disiapkan dengan lengkap 10 

2. Proses Kerja   

 Mengerjakan sesuai urutan kerja pada ketentuan soal 20 

3. Hasil    

 Durasi sesuai ketentuan 15 

 Bahasa benar, suara jelas terdengar, kompak dan rapi  20 

4. Sikap Kerja   

 Sikap Sopan dan Kreatif 15 

5. Ketepatan Waktu   

 Ketepatan waktu mengerjakan 10 
 

Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Skor/Bobot Persiapan Proses Hasil Sikap Waktu Total 

Skor Maksimal 20 20 35 15 10 100 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

 

 

 

 

E. Penilaian Ketrampilan Produk 

 

 
 

 

Ketentuan Soal :  

1. Siapa yang bertanya dalam video tersebut? 

2. Siapa yang menjawab dalam video tersebut? 

2. Berapa nomor telepon yang telah disebutkan oleh orang tersebut? 

 

Penskoran Penilaian Ketrampilan Produk 

No Komponen/Sub Komponen 
Skor/Bobot 

Penilaian 

1 Proses 75 

 a. Menjawab soal nomor 1 25 

 b. Menjawab soal nomor 2 25 

 c. Menjawab soal nomor 3 25 

Nilai  Paraf Siswa Paraf Guru 

……………… 

 

…………… 

 

……………….. 
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2 Hasil Produk 15 

 Gambar video jernih dan suara jelas 15 

3 Waktu  10 

 Ketepatan waktu kerja 10 

Hasil Penilaian Produk 

Skor/Bobot Proses Hasil Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100 
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ………… 

 

 

 
Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 
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BAB 5. NIHON-GO DE NAN DESUKA 

 
 

 

3.3. Mengungkapkan informasi terkait kepemilikan benda (watashi no enpitsu desu) serta 

meresponnya pada teks transaksional lisan dan tulis, dengan memperhatikan unsur kebahasaan 

dan struktur teks yang sesuai konteks penggunaannya. 

4.3. Mempresentasikan ungkapan terkait kepemilikan benda (watashi no enpitsu desu) serta 

meresponnya pada teks transaksional lisan dan tulis, dengan memperhatikan unsur kebahasaan 

dan struktur teks yang sesuai konteks penggunaannya. 
  

KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 
- 

 

 
 

 

Pada pelajaran kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana menyebutkan benda-benda yang 

biasa kalian bawa ke sekolah, bagaimana menyatakan dan menanyakan kepemilikan benda. 

Kita akan belajar juga mengenai kata tunjuk benda yang tidak jauh beda dengan kata tunjuk 

dalam bahasa Indonesia yaitu: ini, dan itu. Hanya saja dalam bahasa Jepang ditambah satu kata 

tunjuk benda; kore (ini), sore (itu) dan are (itu –jauh-). Berikut tabel agar mudah di ingat, 

diantaranya : 

Kore / これ : Ini, menunjukkan benda yang berada di dekat pembicara. 

Sore /それ  : Itu, menunjukkan benda yang berada di dekat lawan bicara 

Are/あれ       : Itu, (jauh) menunjukkan benda yang berada jauh dari pembica rmaupun 

lawan bicara. 

 

KOSA KATA 

 

Benda-benda yang biasa dibawa siswa ke sekolah 

 

Hon                   :  Buku bacaan            

Jisho                  :  Kamus 

Kyoukasho        :  Buku pelajaran 

Nooto                :  Buku catatan 

Enpitsu              :   Pensil 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN  
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Boorupen          :  Pulpen 

Fudebako          :  Tempat pensil 

Kaban                :  Tas 

Enpitsu kezuri   :  Rautan pensil 

Kami                 :  Kertas 

Keshigomu        :  Penghapus pensil 

Monosashi         :  Penggaris  

Okane                :  Uang 

Saifu                  :  Dompet 

Shuusei eki        :  Tip ex 

Nori                   :  Lem 

Hasami              :  Gunting 

Kattaa               :  Cutter 

Maakaa             :  Spidol 

Tokei                :  Jam 

Keitai denwa    :  Ponsel 

 

kore (dekat) 

sore (jauh/ dekat dengan lawan bicara) 

are (jauh/ jauh dari pembicara maupun lawan bicara) 

Pola kalimat : 

 

1)    これ/それ/あれ は  KB(benda) です。 

        Kore/sore/are wa  KB(benda) desu. 

Kalimat positif yang digunakan untuk menyebutkan nama benda sambil menunjuk benda 

tersebut. 

Contoh: 

Kore wa nooto desu. これは ノートです。 

Ini buku catatan 

Sore wa jisho desu. それは じしょです。 

Itu kamus 
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Are wa kaban desu. あれは かばんです。 

Itu (jauh) tas 

2)   これ/それ/あれ は  KB(benda) では ありません。 

        Kore/sore/are wa  KB(benda) desu. 

Kalimat negatif yang digunakan untuk menyangkal nama benda sambil menunjuk benda 

tersebut. 

Contoh: 

Kore wa nooto desu. これは ノートでは ありません。 

Ini bukan buku catatan 

Sore wa jisho desu. それは じしょでは ありません。 

Itu bukan kamus 

Are wa kaban desu. あれは かばんでは ありません。 

Itu (jauh) bukan tas 

 

3)   これ/それ/あれ は なん ですか。 

       Kore/sore/are wa nan desuka? 
       Contoh: 
Untuk menanyakan benda, kata tanya yang dipakai adalah kata tanya "Nan" (apa?) 

Contoh: 

Yura   :  Sore wa nan desu ka? それは なんですか。 

              Itu apa? 

Indah  :  Kore wa  kyoukasho desu. これは きょうかしょです。 

              Ini buku pelajaran. 

 

4)  KB(benda) は にほんごで なんですか。 

     KB(benda) wa nihongo de nan desuka? 

Pola kalimat ini untuk menanyakan nama benda dalam bahasa Jepang 

Contoh: 

a.  Q:  Tempat pensil wa nihongode nan desuka. 

           Tempat pensilは にほんごで なんですか。 

           Tempat pensil bahasa Jepangnya apa? 

     A:  Tempat pensil wa nihongo de fudebako desu. 

   Tempat pensilは にほんごで ふでばこです。 

          Tempat pensil bahasa Jepangnya fudebako. 

 

b.  Q:  Monosashi wa Indoneshiago de nan desuka. 

           ものさしは インドネシアごで なんですか。 

           Monosashi bahasa Indonesianya apa? 

     A:  Monosashi wa Indonesiago de "penggaris" desu. 

   ものさしは インドネシアごで penggaris です。 

          Monosashi bahasa Indonesianya "penggaris". 
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A. Penilaian Sikap  

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM)  

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan   

E yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

1. Kore wa nan desuka? 

A. Borupen 

B. Kabin 

C. Fudebako 

D. Enpitsu 

E. Tsukue 

 

2. Kore wa nan desuka? 

A. Borupen 

B. Kabin 

C. Fudebako 

D. Enpitsu 

E. Tsukue 
 

3. Kore wa nan desuka? 

A. Jisho 

B. Kabin 

C. Kyokasho 

D. Monosashi 

E. Tsukue 
 

4. “Apakah itu (jauh) tas” Jika diubah ke dalam bahasa Jepang adalah... 

A. Kore wa kaban desuka 

B. Are wa kabin desuka 

C. Sore wa chizu desuka 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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D. Are wa kaban desuka 

E. Sore wa kabin desuka 

 

 

6. Pensil wa nihon go de nan desuka? 

A. Borupen 

B. Kabin 

C. Fudebako 

D. Enpitsu 

E. Tsukue 

 

7. Monosashi wa Indoneshia go de nan desuka 

A. Borupen 

B. Kabin 

C. Fudebako 

D. Enpitsu 

E. Tsukue 

 

8. Huruf MA dan huruf  KE bila ditulis dalam huruf hiragana adalah…. 

A. も 、け 

B. ま 、こ 

C. は 、て 

D. ほ 、き 

E. ま 、け 

  

9. “Meja” Jika ditulis dalam huruf hiragana adalah... 

A. つくえ 

B. えんぴつ 

C. ふでばこ 

D. ものさし 

E. かびん 

 

10. “Penggaris”Jika ditulis dalam huruf romaji adalah... 

A. つくえ 

B. えんぴつ 

C. ふでばこ 

D. ものさし 

5. “Itu (dekat) bukan kamus” Jika diubah ke dalam bahasa Jepang adalah... 

A. Sore wa jisho dewa arimasen 

B. Are wa kyoukasho desu 

C. Kore wa jisho dewa arimasen 

D. Sore wa keshigomu desu 

E. Are wa jisho dewa arimasen 
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E. かびん 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan 

token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

✓ Ketik jawaban dengan huruf kecil semua 

✓ Ketik jawaban dengan huruf besar di awal kata 

✓ Ketik jawaban dengan huruf besar di awal kalimat  

✓ Ketik jawaban dengan huruf besar semua 

Indikator: Dapat menerjemahkan kalimat mengenai kata tunjuk dari bahasa 

Indonesia ke bahasa Jepang 

 1. Terjemahkan ke dalam bahasa Jepang!  

 (1) Ini bolpen. 

 (2) Apakah itu (dekat) kamus? 

 (3) Itu (jauh) apa? 

 (4) “kotak pensil” bahasa Jepangnya “fudebako”. 

 (5) “Tas” bahasa Inggrisnya apa? 

 

Indikator: Dapat menulis kata yang memakai huruf Hiraganaな - ほ. 

 2. Tulislah kata-kata berikut dengan Hiragana!  

hana (bunga) niku (daging) 

sofu (kakek) hako (kotak) 

hoshi (bintang) natsu (musim panas) 

naka (di dalam) shinu (mati) 

neko (kucing) sakana (ikan) 

inu (anjing) okane (uang) 

nani (apa) saifu (dompet) 

heta (tidak terampil) anata (anda) 

fune (kapal) okuni (tanah air) 

hito (orang) katakana (Katakana) 

  

 

 

 

 

 

No Soal 

PG 

Bobot 

Persoal PG 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1-10 10 100 
:  Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar      

   

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
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Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 

No Soal 

Essay 

Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian Nilai 

1 (1-5) 10 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 

dengan Benar   2 (1-20) 5  

   Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
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BAB 6. TONO-SAN NO ENPITSU DESUKA 

 
 

 

3.3. Mengungkapkan informasi terkait kepemilikan benda (watashi no enpitsu desu) serta 

meresponnya pada teks transaksional lisan dan tulis, dengan memperhatikan unsur kebahasaan 

dan struktur teks yang sesuai konteks penggunaannya. 

4.3. Mempresentasikan ungkapan terkait kepemilikan benda (watashi no enpitsu desu) serta 

meresponnya pada teks transaksional lisan dan tulis, dengan memperhatikan unsur kebahasaan 

dan struktur teks yang sesuai konteks penggunaannya. 
  

KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 
- 

 

 
 

Tujuan pembelajaran pada BAB 6 ini adalah menyatakan dan menanyakan kepemilikan benda. 

 

Kosa kata 

Dare : siapa 

 

Pola kalimat  

1. Kore wa KB(orang) no KB(benda) desu. 

▪ Untuk menyatakan kepemilikan benda. 

Contoh : Kore wa watashi no hon desu. (Ini buku saya) 

▪ Dalam percakapan, apabila kita mengetahui KB(bendanya) apa, maka kata benda yang ada 

di belakang "no" dapat dihilangkan. 

     Contoh : Kore wa watashi no hon desu menjadi Kore wa watashi no desu. 

      

2. Kore/Sore/Are wa KB(orang) dewa arimasen. 

▪ Untuk menyangkal kepemilikan. 

Contoh:  

Kore wa Mijem-san no enpitsu dewa arimasen.  

(Ini bukan pensil Mijem) 

    

Contoh percakapan : 

    Jika jawaban "Hai" (Iya) 

    A : Kore wa B-san no enpitsu desu-ka? 

    B : Hai, watashi no desu. 

   Jika jawaban "Iie" (Bukan) 

    A : B-san, kore wa B-san no enpitsu desu-ka? 

    B : Ie, watashi no enpitsu dewa arimasen. 

    A : Kore wa dare no enpitsu desu-ka? 

    C : Watashi no desu. 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN  
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A. Penilaian Sikap  

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM)  

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan   

E yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

1.  Partikel untuk menunjukkan kepemilikkan adalah... 

A. Wa    D. Desu 

B. Ni    E. San 

C. No 

 

2. “Ini kamus bu Kania” Jika diubah ke dalam bahasa Jepang adalah... 

A. Kore wa Kania sensei no hon desu. 

B. Sore wa Kania sensei no jisho desu. 

C. Are wa Kania sensei no hon desu. 

D. Kore wa Kania sensei no jisho desu. 

E. Sore wa Kania san no hon desu. 

 

3. “Itu (dekat) bukan kamus Ita” Jika diubah ke dalam bahasa Jepang adalah... 

A. Sore wa Ita san no jisho dewa arimasen 

B. Are wa Ita san no kyoukasho desu 

C. Kore wa Ita san no jisho dewa arimasen 

D. Sore wa Ita san no keshigomu desu 

E. Are wa Ita san no jisho dewa arimasen 

 

4. Dalam bahasa Indonesia Arti dari kata あそこ adalah… 

A. Ini    D. Tas 

B. Itu    E. Kamus 

C. Itu (jauh) 

 

5. Dalam bahasa Indonesia Arti dari kata はち adalah… 

A. Satu    D. Bulan 

B. Hari    E. Delapan 

C. Empat 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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C. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan 

token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

✓ Ketik jawaban dengan huruf kecil semua 

✓ Ketik jawaban dengan huruf besar di awal kata 

✓ Ketik jawaban dengan huruf besar di awal kalimat  

✓ Ketik jawaban dengan huruf besar semua 

Indikator: Dapat menerjemahkan kalimat mengenai kepemilikan benda dari bahasa 

Indonesia ke dalam bahasa Jepang 

 1. Terjemahkan ke dalam bahasa Jepang! 

(1) Ini bolpen saya. 

(2) Itu (dekat) tasnya Budi. 

(3) Ini bukan penggaris saya. 

(4) Apakah itu (jauh) bukumu? 

(5) Itu (dekat) kamusnya siapa? 

  

Indikator: Dapat menulis kata yang memakai huruf Hiragana yang memakai dakuten 

dan handakuten 

Indikator: Dapat menulis kata yang memakai huruf Hiragana ま-よ 

 2. Tulislah kata-kata berikut dengan Hiragana!  

uma (kuda) yasui (murah) 

yama (gunung) hanami (melihat bunga) 

mimi (telinga) musuko (anak laki-laki) 

yume (mimpi) musume (anak perempuan) 

heya (kamar) namae (nama) 

hima (senggang) yasai (sayuran) 

fuyu (musim dingin) samui (dingin) 

ame (hujan)  mochimono (barang bawaan) 

kami (rambut; kertas) yasashii (baik hati) 

yuki (salju)       yomimasu (membaca) 

  

 

 

 

 

 

No Soal 

PG 

Bobot 

Persoal PG 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1-5 20 100 
:  Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar      

   

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
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Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 

No 

Soal 

Essay 

Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian Nilai 

1 50 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 

dengan Benar   2 50  

   Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
   

   



MODUL ELEKTRONIK Kur Terintegrasi 

 

35 Rev : 02                                                                                                      No : F.02.55  

 
 

 

 

 

 

BAB 7. DOKO NI ARIMASUKA 

 
 

 

3.4. Membedakan ungkapan memberi dan meminta informasi terkait keberadaansuatu benda 

mati dan benda hidup (arimasu /imasu) serta meresponnya pada teks transaksional lisan dan 

tulis, dengan memperhatikan unsur kebahasaan dan struktur teks yang sesuai konteks 

penggunaannya. 

4.4. Mendemostrasikan ungkapan terkait keberadaan suatu benda mati dan benda hidup 

(arimasu/imasu)serta meresponnya pada teks transaksional lisan dan tulis, dengan 

memperhatikan unsur kebahasaan dan struktur teks yang sesuai konteks penggunaannya. 
  

KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 
- 

 
 
 

Setelah kemarin kita sempat membahas ~ wa doko desuka. Kali ini kita akan membahas doko 

ni arimasuka? Kira-kira apa ya perbedaan kari kedua judul tersebut. Oke mari kita lihat 

penjelasan berikut ini. 

Doko ni arimasuka ? dan doko desuka? sama menjelaskan tentang menyatakan letak di suatu 

tempat. Namun perbedaannya terletak di jika doko desuka hanya menjelaskan tempat atau 

ruangan tersebut terletak disebelah mana, namun jika doko ni arimasuka lebih menunjukkan 

keberadaan benda di suatu tempat.  

 

Mari kita mengenal benda benda dalam bahasa Jepang terlebih dahulu. 

 

Isu = kursi 

Tsukue = bangku/meja 

Karendaa = kalender (katakana) 

Gomibako = tempat sampah 

Shashin = foto 

Kabin=  vas 

Kokuban = p.tulis 

 Kokubankeshi = penghapus p.tulis 

kappu boodo = lemari 

boorupen = bolpoin 

enpitsu = pensil 

hon = buku 

 

 

Adapun partikel yang digunakan untuk melengkapi kalimat tentang doko ni arimasuka. 

 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN  
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ue= atas 

naka=tengah 

 shita=bawah 

 

Pola Kalimat  

(menyatakan suatu benda terletak disuatu tempat) 

 

Kb(benda ) WA kb(tempat) NO kb(letak/posisi) ni arimasu 

 

Contoh 

Kokubankeshi wa tsukue no ue ni arimasu. 

Artinya penghapus papan tulis di atas meja.  

Hon wa isu no shita ni arimasu 

Artinya buku berada di bawah kursi. 

 

(menanyakan keberadaan suatu benda) 

Q: KB(benda) wa doko ni arimasuka? 

A: KB(benda) wa  kb(tempat) no kb(letak/posisi) ni arimasu. 

 

Contoh 

Q: enpitsu wa doko ni arimasuka? (dimana pensil) 

A: enpitsu wa tsukue no ue ni arimasu. (pensil berada di atas meja) 

 

 

 

 

 

A. Penilaian Sikap  

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM)  

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan   

E yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

1. Gambar berikut dalam bahasa Jepang adalah... 

A. Isu   D. Shashin 

B. Tsukue   E. Kabin 

C. Gomibako 

 

2. Gambar berikut dalam bahasa Jepang adalah... 

A. Isu   D. Shashin 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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B. Tsukue   E. Kabin 

C. Gomibako 

 

3. “Di tengah” dalam bahasa Jepang adalah... 

A. Ue   D. Ue ni 

B. Naka    E. Naka ni 

C. Shita 

4. “Foto ada di atas meja” dalam bahasa Jepang adalah... 

A. Shasin wa tsukue no ue ni arimasu. 

B. Kabin wa tsukue no ue ni arimasu. 

C. Shashin wa isu no ue ni arimasu. 

D. Kabin wa isu no shita ni arimasu. 

E. Shashin wa tsukue ni shita ni arimasu. 

 

5. Sensei: ________________________ ? 

    Gakusei: Isu no shita ni arimasu. 

Pertanyaan yang tepat untuk melengkapi dialog di atas adalah... 

A. Gomibako no shita ni arimasuka? 

B. Gomibako wa doko no arimasuka? 

C. Gomibako wa shita ni arimasuka? 

D. Gomibako wa ima nan ji desuka? 

E. Gomibako wa doko ni arimasuka? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan 

token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

 Ketik jawaban dengan huruf kecil semua 

 Ketik jawaban dengan huruf besar di awal kata 

 Ketik jawaban dengan huruf besar di awal kalimat  

 Ketik jawaban dengan huruf besar semua 

Indikator: Dapat menerjemahkan kalimat mengenai keberadaan benda dari bahasa 

Indonesia ke dalam bahasa Jepang. 

 1. Terjemahkan ke dalam bahasa Jepang!  

a. Tempat sampah ada di bawah kursi. 

b. Foto ada di atas papan tulis. 

c. Buku ada di dalam meja. 

d. Penghapus papan tulis ada di atas meja 

e. Vas ada di mana? 

 

 

No Soal 
PG 

Bobot 
Persoal PG 

Skor 
Penilaian 

Nilai 

1-5 20 100 
:  Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar      

   

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
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Indikator: Dapat menulis kata yang memakai huruf Hiragana ら – ん 

 2. Tulislah kata-kata berikut dengan Hiragana!  

kawa (sungai) sakura (Sakura) 

sora (langit) hitori (1 orang) 

yoru (malam) haru (musim semi) 

watashi (saya) karai (pedas) 

kuroi (hitam) onna (wanita) 

rekishi (sejarah) warui (buruk) 

hikari (cahaya) kirei (cantik) 

warau (tertawa)  minasan (hadirin sekalian) 

nihon (Jepang) hiru (siang) 

saru (monyet)      ki wo tsukete (hati-hatilah) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 

No Soal 
Essay 

Bobot 
Persoal 

Essay 

Skor 
Penilaian Nilai 

1 (1-5) 10 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 

dengan Benar   2 (1-20) 5  

 
 

 
Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
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BAB 8. TOIRE WA DOKO DESUKA 

 
 

 

3.4. Membedakan ungkapan memberi dan meminta informasi terkait keberadaansuatu benda 

mati dan benda hidup (arimasu /imasu) serta meresponnya pada teks transaksional lisan dan 

tulis, dengan memperhatikan unsur kebahasaan dan struktur teks yang sesuai konteks 

penggunaannya. 

4.4. Mendemostrasikan ungkapan terkait keberadaan suatu benda mati dan benda hidup 

(arimasu/imasu)serta meresponnya pada teks transaksional lisan dan tulis, dengan 

memperhatikan unsur kebahasaan dan struktur teks yang sesuai konteks penggunaannya. 
  

KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 
- 

 

 

 
 

Kosakata 

Kouchoushitsu : ruang kepala sekolah 

Shokuinshitsu  : ruang guru 

Hokenshitsu  : ruang UKS 

Toshoshitsu  : ruang perpustakaan 

Jimushitsu  : ruang kantor/ TU 

Kantin   : kantin 

Toire   : toilet 

Koutei   : lapangan 

Kyoushitsu  : ruang kelas 

 

Kata tunjuk tempat 

Koko    : di sini 

Soko     : di situ 

Asoko   : di sana 

 

Letak tempat 

Mae : di depan 

Tonari : di dekat 

 

POLA KALIMAT 

KB(nama tempat) wa KB(letak) desu. 
Digunakan untuk menyatakan letak keberadaan tempat 

Contoh: 

Shokuinshitsu wa soko desu. (Ruang guru di situ) 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN  
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*Penggunaan kata “koko” jika pembicara dan lawan pembicara berada pada pada tempat yang 

dimaksud. Untuk “soko” digunakan bila keberadaan tempatnya ekat dengan pembicara 

maupun lawan bicara. “Asoko” digunakan  bila keberadaan tempatnya jauh dari pembicara. 

 

Contoh kalimat pertanyaan untu menunjukkan tempat 

Q: Jimushitsu wa doko desuka. (ruang kantor di mana?) 

A: Koko desu. (di sini) 

 

Hiragana Dakuon merupakan huruf hiragana standard yang diberikan tanda kutip (“). Di 

dalam bahasa jepang biasa juga disebut tenten. Tenten tersebut memiliki fungsi untuk 

menebalkan bunyi pada hiragana standard. 

seperti yang ada pada gambar disamping kiri. 
 

が ざ ど 

 
 
Sama halnya dengan hiragana dakuon, hiragana handakuon juga merupakan perubahan dari 

hiragana standard. Tetapi hiragana handakuon menggunakan tanda lingkaran bulat kecil (○). 

Dimana biasa juga disebut maru dalam bahasa jepang. 
 

ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ 
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A. Penilaian Sikap  

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM)  

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan   

E yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

1. “Ruang kepala sekolah” Jika diubah dalam bahasa Jepang adalah... 

A. Kouchoushitsu   D. Koutei 

B. Shokuinshitsu   E. Jimushitsu 

C. Hokenshitsu 

 

2. “Ruang UKS” Jika diubah dalam bahasa Jepang adalah... 

A. Kouchoushitsu   D. Koutei 

B. Shokuinshitsu   E. Jimushitsu 

C. Hokenshitsu 

 

3. “Lapangan” Jika diubah dalam bahasa Jepang adalah... 

A. Kouchoushitsu   D. Koutei 

B. Shokuinshitsu   E. Jimushitsu 

C. Hokenshitsu 

 

4. Koko ______ toshoshitsu desu.  

A. Wa    D. Doko 

B. Ni    E. Mae 

C. No 

 

5. Toshoshitsu ____ mae ____ kyoushitsu ____ arimasu. 

A. Wa, no, ga   D. Wa, ni, no 

B. Ni, ga, wa   E. No, ni, ga 

C. No, wa, ga 

 

6. Jimushitsu ____ shokudou ____ tonari ____ arimasu. 

A. Wa, no, ni   D. Wa, ni, no 

B. Ni, ga, wa   E. No, ni, ga 

C. No, wa, ga 

 

 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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7. Kaban ____ naka ____ hon ____ borupen ga arimasu. 

A. Wa, no, ga   D. Wa, ni, no 

B. Ni, ga, wa   E. No, ni, ga 

C. No, ni, to 

8. Huruf GA dan huruf  DE bila ditulis dalam huruf hiragana adalah…. 

A. だ 、で 

B. が 、げ 

C. だ 、で 

D. が 、で 

E. だ 、べ 

  

9. “Gunjin” Jika ditulis dalam huruf hiragana adalah... 

A. ごんじん 

B. ぐんじん 

C. ごんぢん 

D. ぐんぢん 

E. ごんぶん 

 

10. “すうがく”Jika ditulis dalam huruf romaji adalah... 

A. Jyugyou 

B. Shukyou 

C. Suugaku 

D. Kaukaku 

E.  Kagaku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan 

token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

 Ketik jawaban dengan huruf kecil semua 

 Ketik jawaban dengan huruf besar di awal kata 

 Ketik jawaban dengan huruf besar di awal kalimat  

 Ketik jawaban dengan huruf besar semua 

Indikator: Dapat menjawab pertanyaan mengenai keberadaan benda dari bahasa 

Indonesia ke dalam bahasa Jepang berdasarkan wacana. 

Watashi no Gakkou 

 

No Soal 

PG 

Bobot 

Persoal PG 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1-10 10 100 
:  Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar      

   

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
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Watashi no gakkou wa SMAN 1 Bandung desu. SMAN 1 Bandung wa Dago ni 

arimasu. Watashi no gakkou wa toshoushitsu ya, hokenshitsu nado ga arimasu. 

Shokudou mo arimasu. Watashi no kyoushitsu wa hokenshitsu no tonari ni arimasu. 

Hokenshitsu no tonari ni shokuinshitsu ga arimasu. Shokuinshitsu no mae ni 

kochoshitsu ga arimasu. 

 

 

 

Shitsumon/ Pertanyaan 

1. Gakkou wa doko ni arimasu ka? 

2. Gakkou wa nani ga arimasu ka? 

3. Kyoushitsu wa doko ni arimasu ka? 

4. Shokuinshitsu no mae ni nani ga arimasu ka? 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 

No 
Soal 

Essay 

Bobot 
Persoal 

Essay 

Skor 
Penilaian Nilai 

1-4 25 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 

dengan Benar    
 

 

 
 

 
Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
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BAB 9. DONI-SAN WA DOKO NI IMASUKA 

 
 

 

3.4. Membedakan ungkapan memberi dan meminta informasi terkait keberadaansuatu benda 

mati dan benda hidup (arimasu /imasu) serta meresponnya pada teks transaksional lisan dan 

tulis, dengan memperhatikan unsur kebahasaan dan struktur teks yang sesuai konteks 

penggunaannya. 

4.4. Mendemostrasikan ungkapan terkait keberadaan suatu benda mati dan benda hidup 

(arimasu/imasu)serta meresponnya pada teks transaksional lisan dan tulis, dengan 

memperhatikan unsur kebahasaan dan struktur teks yang sesuai konteks penggunaannya. 
  

KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 
- 

 

 

 

DONI SAN WA DOKO NI IMASU KA ( Doni Ada Dimana) 
 

 A. Kosakata 

 

Imasu = Ada (untuk mahluk hidup) 

 

B. Pola Kalimat 
 

KB(orang) wa KB(tempat) ni imasu 

Contoh:  

Kania sensei wa kantin ni imasu. (Bu Kania ada di kantin) 

Aziza : Mertha san wa doko ni imasu ka. (Mertha ada dimana?) 

Budi : Shokuin shitsu ni imasu. ( Ada di ruang guru) 
 

KB(orang) wa KB(orang/tempat) no KB(posisi) ni imasu 

Contoh: 

Ngurah san wa Satria san no tonari ni imasu. (Ngurah ada di dekat Satria) 

Doni: Saplak san wa doko ni imasu ka. (Saplak ada dimana?) 

Guru: Arung san no tonari ni imasu. (Ada di dekat Arung) 
 

Penggunakan kata bantu 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN  
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Mae: depan 

Tonari: samping 

Ushiro: belakang 

 

Hiragana Yuon merupakan hiragana standar yang penulisannya diberikan tanda や ya、ゆ yu、
dan よ yo  kecil. ya, yu dan yo kecil berfungsi untuk menggabungkan bunyi hiragana standar. 

Sepeti benkyousimasu  べんきょうします dan konsuu こんしゅう 

 

 
 
Mengahafal hiragana yuon ini sangat mudah, hiragana yuon hanya menggunakan huruf 

satandar ( ぎ、し、ち、に、ひ、み、り) ＋ や、ゆ、よ kecil.  

 

 

 

 

 

A. Penilaian Sikap  

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM)  

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan   

E yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

1. Ngurah san ___ Satria san ___ tonari ___ imasu. 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 

 

 

 
 

https://2.bp.blogspot.com/-peUShtWWx2E/V70ZEUKOk9I/AAAAAAAAACY/xc2Y7Eh74Aketrw9AXDvzJWs5yTSQxLPQCLcB/s1600/baru.png
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A. Wa, no, ni   D. Wa, ni, no 

B. Ni, ga, wa   E. No, ni, ga 

C. No, wa, ga 

 

2. “Budi ada di lapangan” Jika diubah dalam bahasa Jepang adalah... 

A. Budi wa koutei ni imasu. 

B. Budi wa koutei ga imasu. 

C. Budi san wa koutei ni imasu. 

D. Budi san wa koutei ga imasu. 

E. Budi san no koutei ni imasu. 

 

3. “Ana ada di dekat Ani” Jika diubah dalam bahasa Jepang adalah... 

A. Ani san wa  Ana san no tonari ni imasu. 

B. Ana san wa  Ani san no mae ni imasu. 

C. Ana san wa  Ani san no tonari ga imasu. 

D. Ana san wa  Ani san no mae ga imasu. 

E. Ana san wa  Ani san no tonari ni imasu. 

 

4. “Sembilan” Jika ditulis dengan huruf hiragana dalam bahasa Jepang adalah... 

A. みゅう    D. ひゅう 

B. きゅう    E. ちゅう 

C. りゅう 

 

5. “Kamus” Jika ditulis dengan huruf hiragana dalam bahasa Jepang adalah... 

A. ちしょ    D. びしょ 

B. じしょ    E. みしょ 

C. りしょ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan 

token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

 Ketik jawaban dengan huruf kecil semua 

 Ketik jawaban dengan huruf besar di awal kata 

 Ketik jawaban dengan huruf besar di awal kalimat  

 Ketik jawaban dengan huruf besar semua 

Indikator: Dapat menerjemahkan kalimat mengenai keberadaan seseorang dari 

bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jepang! 

No Soal 

PG 

Bobot 

Persoal PG 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1-5 20 100 
:  Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar      

   

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
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1. Terjemahkanlah ke dalam bahasa Jepang!  

(1) Budi ada di halaman 

(2) Reni ada di mana? 

(3) Pak guru Joko ada di dalam ruang guru 

(4) Saya ada di depan perpustakaan. 

(5) Susi ada di sebelah Anita. 

Indikator: Dapat menulis kata yang memakai huruf Hiragana yang memakai dakuten 

dan handakuten 

2. Tulislah kata-kata berikut dengan Hiragana!  

 kazoku (keluarga) gomibako (tempat sampah) 

 eiga (film) gunjin (tentara) 

 chizu (peta) gaikokugo (bahasa asing) 

 udedokei (jam tangan) kanpai (bersulang!) 

 kabin (vas) niji (jam 2) 

 kokuban (blackboard) zenzen (sama sekali tidak) 

 gozen (AM) fudebako (kotak pensil) 

 denwa (telepon)  sanpo shimasu (jalan-jalan) 

 enpitsu (pensil) *tsuzuku (berlanjut) 

 tomodachi (teman) *hanaji (mimisan) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 

No Soal 

Essay 

Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian Nilai 

1 (1-5) 10 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 

dengan Benar   2 (1-20) 5  

 
 

 
Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
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BAB 10. TANJOUBI 

 
 

 

3.5. Menentukan informasi berkenaan dengan memberi dan meminta informasi terkait tanggal, 

bulan dan tahun (Jikan), serta meresponnya pada teks transaksional lisan dan tulis, dengan 

memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. 

4.5. Mengomunikasikan informasi berkenaan dengan memberi dan meminta informasi 

mengenai tanggal, bulan, dan tahun (Jikan),serta meresponnya pada teks transaksional lisan 

dan tulis, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. 
  

KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 
- 

 

 

 

Nama Bulan dalam bahasa jepang bisa kita tulis sebagai berikut : 

Bulan ke-1 => "ichi gatsu" : Januari 

Bulan ke-2 => "ni gatsu" : Februai 

Bulan ke-3 => "san gatsu" : Maret 

Bulan ke-4 => "shi gatsu" : April 

Bulan ke-5 => "go gatsu" : Mei 

Bulan ke-6 => "roku gatsu" : Juni 

Bulan ke-7 => "shichi gatsu" : Juli 

Bulan ke-8 => "hachi gatsu" : Agustus 

Bulan ke-9 => "ku gatsu" : September 

Bulan ke-10 => "juu gatsu" : Oktober 

Bulan ke-11 => "juu ichi gatsu" : November 

Bulan ke-12 => "juu ni gatsu" : Desember 

 

Nama-nama hari dalam Bahasa Jepang 

Senin  : Getsu youbi 

Selasa  : Ka youbi 

Rabu  : Sui youbi 

Kamis  : Moku youbi 

Jumat  : Kin youbi 

Sabtu  : Dou youbi 

Minggu : Nichi youbi 

Hari   : Youbi 

 

Kosakata lainnya (keterangan waktu): 

Hari ini  : Kyou 

Besok   : Ashita 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN  
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Lusa   : Asatte 

Kemarin  : Kinou 

Minggu kemarin : Sen shuu 

Minggu ini  : Kon shuu 

Minggu depan  : Rai shuu 

Bulan kemarin  : Sen getsu 

Bulan ini  : Kon getsu 

Bulan depan  : Rai getsu 

 

Cara meyebutkan Tanggal dalam Bahasa Jepang 

Untuk menyebutkan tanggal dalam bahasa Jepang, pada dasarnya kita bisa menggunakan cara 

penyebutan angka 1 s/d 31 diikuti dengan kata "nichi" yang berarti tanggal. Misal, tanggal 15 

bisa kita sebut "juu go nichi", dan seterusnya. Akan tetapi, ada beberapa tanggal yang memiliki 

sebutan khusus, terutama sebutan untuk tanggal 1 s/d 10, tanggal 14, 17, 19, 20, 24, 27, 29, 30. 

 
Pola Kalimat 

(Keterangan waktu) WA (bulan), (tanggal), (hari) desu. 

Contoh: Kyou wa hachi gatsu, itsuka, sui youbi desu. 

Hari ini hari rabu tanggal 5 Agustus. 

 

Kalimat tanya 

A: Kyou wa nan gatsu, nan nichi, nan youbi desuka? 

B: Kyou wa hachi gatsu, itsuka, sui youbi desu. 

Kata tanya nya adalah nan gatsu untuk bulan apa, nan nachi untuk tanggal berapa dan nan 

youbi untuk hari apa. 
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A. Penilaian Sikap  

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM)  

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan   

E yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

1. Dalam bahasa Jepang hari kamis adalah.... 

A. Getsu youbi 

B. Ka youbi 

C. Sui youbi 

D. Tomoku youbi 

E. Moku youbi 

 

2. Dalam bahasa Jepang tanggal 8 adalah.... 

A. Hachika 

B. Hachibi 

C. Hassai 

D. Youka 

E. Yokka 

 

3. Dalam bahasa Jepang bulan depan adalah.... 

A. Rai getsu  D. Maishuu 

B. Kon getsu  E. Asatte 

C. Raishuu 

 

4. Dalam bahasa Jepang tanggal 20 mei adalah.... 

A. Hachi   D. Ni juu 

B. Ni juu ni   E. Hatsuka 

C. Juu ni 

 

5. Dalam bahasa Jepang kemarin hari rabu tanggal 11 desember adalah.... 

A. Kinou ni juu gatsu juu ichi nichi ka youbi desu 

B. Kinou juu ni gatsu juu ichi nichi sui youbi desu 

C. Asatte juu ni gatsu juu ni nichi sui youbi desu 

D. Asatte juu ni gatsu juu ichi nichi sui youbi desu 

E. Asatte ni juu gatsu juu ichi nichi sui youbi desu 

 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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6. “Kapan kamu ulang tahun?”dalam bahasa Jepang adalah….  

A. Tanjoubi wa nan desuka? 

B. Tanjoubi wa itsu desuka? 

C. Tanjoubi wa nan sai desuka 

D. Tanjoubi wa nan nichi desuka? 

E. Tanjoubi wa nan gatsu nan nichi desuka? 

 

7. “Ulang tahun saya tanggal 21 Juli” adalah... 

A. Watashi no tanjoubi wa ni juu sichi nichi nana gatsu desu. 

B. Watashi no tanjoubi wa ni juu ichi nichi shichi gatsu desu. 

C. Watashi no tanjoubi wa ni juu shichi nichi nana gatsu desu. 

D. Watashi no tanjoubi wa shichi gatsu ni juu ichi nichi desu. 

E. Watashi no tanjoubi wa nana gatsu ni juu shichi nichi desu. 

 

8. はる (musim semi) dalam tulisan romaji adalah... 

A. Haru 

B. Haro 

C. Hare 

D. Hora 

E. Horo 

 

9. Dalam bahasa Jepang Bulan September adalah... 

A. ろくが つ 

B. し ち が つ 

C. は ち が つ 

D. く が つ 

E. きゅう が つ 

 

10. Bulan lalu dalam bahasa Jepang adalah…. 

A. こ ん げ つ 

B. ら い げ つ 

C. ま い つ き 

D. つ き 

E. せ ん げ つ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Soal 

PG 

Bobot 

Persoal PG 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1-10 10 100 
:  Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar      

   

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
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C. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan 

token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

 Ketik jawaban dengan huruf kecil semua 

 Ketik jawaban dengan huruf besar di awal kata 

 Ketik jawaban dengan huruf besar di awal kalimat  

 Ketik jawaban dengan huruf besar semua 

Indikator: Dapat menerjemahkan kalimat mengenai hari, tanggal dan bulan dari 

bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jepang! 

 1. Terjemahkan ke dalam bahasa Jepang! 

(1) Bulan ini bulan Desember. 

(2) Besok tanggal 1 

(3) Hari ini hari apa? 

(4) Hari ini tanggal 27 Februari. 

(5) Ulang tahun saya 7 Mei. 

 

 Indikator: Dapat melengkapi tabel Hiragana 

 2. Lengkapilah tabel berikut dengan Hiragana! 

 

 A I U E O   A I U E O 

  い  え   G    げ  

K か  く    Z   ず   

S     そ  D だ     

T た   て   B   ぶ   

N   ぬ    P    ぺ  

H  ひ   ほ        

M   む  も        

Y や            

R  り           

W     を        

N     ん        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 

No Soal 

Essay 

Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian Nilai 

1 (1-5) 10 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 

dengan Benar   2 (1-50) 1  

 
 

 Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
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BAB 11. TESUTO WA NAN YOUBI DESUKA 

 
 

 

3.5. Menentukan informasi berkenaan dengan memberi dan meminta informasi terkait tanggal, 

bulan dan tahun (Jikan), serta meresponnya pada teks transaksional lisan dan tulis, dengan 

memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. 

4.5. Mengomunikasikan informasi berkenaan dengan memberi dan meminta informasi 

mengenai tanggal, bulan, dan tahun (Jikan),serta meresponnya pada teks transaksional lisan 

dan tulis, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. 
  

KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 
- 

 

 

 

Tujuan belajar: berlatih menyebutkan nama-nama hari serta ungkapan yang menyatakan hari 

agar bisa menginformasikan hari dari kegiatan di sekolah. 

 

Nama-nama hari dalam Bahasa Jepang 

Senin  : Getsu youbi 

Selasa  : Ka youbi 

Rabu  : Sui youbi 

Kamis  : Moku youbi 

Jumat  : Kin youbi 

Sabtu  : Dou youbi 

Minggu : Nichi youbi 

Hari   : Youbi 

Hari apa : Nan youbi 

Kapan  : Itsu 

 

Kosakata kegiatan 

Supiichikontesuto : Lomba pidato 

Tesuto   : Tes 

Bunkasai  : Festival budaya 

Chourei  : Upacara 

Jugyou   : Pelajaran 

 

POLA KALIMAT 

(kegiatan) wa (nama hari) desu. 

Contoh: 

Chourei wa getsu youbi desu. (upacara hari senin) 

 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN  
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Kalimat tanya 

A: Tesuto wa itsu desuka? ( Kapan tes?) 

B: Getsu youbi desu. (Hari senin) 

Hiragana Sokuon (Konsonan Double) 

Pernah mendengar kata "nippon"? Bagaimana cara menulisnya? Dalam kata "nippon" terdapat 

konsonan double, yaitu huruf "p". Dalam bahasa Jepang, cara menuliskan huruf double tersebut 

adalah dengan menambahkan "tsu" kecil (っ ) sebelum konsonan yang digandakan. Dengan 

begitu, kata "nippon" jika ditulis dalam bahasa Jepang akan menjadi にっぽん ("tsu" kecil 

ditambahkan sebelum huruf "p" yang digandakan). Contoh lain: みっつ (mittsu = 3 buah). 

 

Hiragana Chouon (Vokal Panjang) 

"Okaasan" dan "sensei" merupakan contoh kata yang menggunakan vokal panjang. Dalam 

hiragana, setiap konsonan yang berakhiran a/i/u/e/o mempunyai huruf perpanjangan yang 

berbeda (dan beberapa sama) satu sama lain. Seperti "okaasan", setelah huruf "ka" (berakhiran 

-a) akan ditambahkan "a" sebagai vokal panjangnya. Sementara "sensei" (berakhiran -e), 

setelah huruf "se" ditambahkan "i". 
 

Akhiran -a ditambahkan "a" [-a + あ] 

Contoh: おかあさん (okaasan = ibu orang lain), おばあさん (obaasan = nenek orang lain) 

 

Akhiran -i ditambahkan "i" [-i + い] 

Contoh: ちいさい (chiisai = kecil), おにいさん (oniisan = kakak laki-laki orang lain) 

 

Akhiran -u ditambahkan "u" [-u + う] 

Contoh: きゅうしゅう (Kyuushuu), ゆうめい (yuumei = terkenal) 

 

Akhiran -e ditambahkan "i" [-e + い] 

Contoh: れいぞうこ (reizouko = kulkas), えいが (eiga = film) 

Pengecualian: おねえさん (oneesan = kakak perempuan orang lain), ええ (ee = ya), dll 

 

Akhiran -o ditambahkan "u" [-o + う] 

Contoh: べんきょう (benkyou = belajar), ほっかいどう (Hokkaidou) 

Pengecualian: おおきい (ookii = besar), おおさか (Oosaka), dll 

 

 

 

 

 

A. Penilaian Sikap  

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM)  

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan   

E yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

1. Pidato Bahasa Jepang dalam bahasa Jepang adalah... 

A. Supiichikontesuto    D. Chourei 

B. Tesuto    E. Jugyou 

C. Bunkasai 

 

2. Susunlah kalimat di bawah ini! 

Desu – youbi – bunkasai – wa – moku 

1. Moku bunkasai youbi wa desu. 

2. Bunkasai moku youbi wa desu. 

3. Moku youbi wa bunkasai desu. 

4. Bunkasai wa moku youbi desu. 

5. Moku youbi bunkasai wa desu. 

 

Bacalah percakapan di bawah ini kemudian jawablah soal no. 3, 4 dan 5! 

Ari: Tesuto 3. ( __ ) nan youbi desuka? 

Lia: Rai shuu 4. ( __ ) ka youbi desu 

 

3. Partikel yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah... 

A. は     D. わ 

B. の     E. に 

C. は 

 

4. Partikel yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah... 

A. は     D. わ 

B. の     E. に 

C. は 

 

5. Kapankah tesuto dilaksanakan? 

A. Senin minggu depan   D. Kamis minggu depan 

B. Selasa minggu depan    E. Jumat minggu depan 

C. Rabu minggu depan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Soal 

PG 

Bobot 

Persoal PG 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1-5 20 100 
:  Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar      

   

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
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C. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan 

token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

 Ketik jawaban dengan huruf kecil semua 

 Ketik jawaban dengan huruf besar di awal kata 

 Ketik jawaban dengan huruf besar di awal kalimat  

 Ketik jawaban dengan huruf besar semua 

Indikator: Dapat menerjemahkan kalimat mengenai waktu kegiatan sekolah dari 

bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jepang 

 1. Terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Jepang!  

(1) Hari ini hari Rabu. 

(2) Upacara bendera hari Senin. 

(3) Pelajaran bahasa Inggris hari apa? 

(4) Sabtu minggu depan ada festival budaya. 

(5) Tes bahasa Jepang hari jumat pekan ini. 

 

Indikator: Dapat menulis kata yang memakai huruf Hiragana bunyi yoon. 

 2. Tulislah kata-kata berikut dengan Hiragana!  

jisho (kamus) kyoushitsu (ruang kelas) 

hyaku (seratus) chuugoku (China) 

shashin (foto) ojiichan (panggilan kepada kakek) 

chawan (mangkuk) benkyou shimasu (belajar) 

shukudai (PR) shokuinshitsu (ruang guru) 

yakyuu (baseball) toshoshitsu (ruang perpustakaan) 

okyaku (tamu) kaishain (pegawai kantor) 

shachou (direktur)  ryoushin (kedua orang tua) 

koucha (teh hitam) kouchoushitsu (ruang kepsek) 

ryokou (piknik)  irasshaimase (selamat datang) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 

No Soal 
Essay 

Bobot 
Persoal 

Essay 

Skor 
Penilaian Nilai 

1 (1-5) 10 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 

dengan Benar   2 (1-20) 5  

 
 

 
Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
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BAB 12. GAKKOU WA NAN-GATSU KARA DESUKA 

 
 

 

3.5. Menentukan informasi berkenaan dengan memberi dan meminta informasi terkait tanggal, 

bulan dan tahun (Jikan), serta meresponnya pada teks transaksional lisan dan tulis, dengan 

memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. 

4.5. Mengomunikasikan informasi berkenaan dengan memberi dan meminta informasi 

mengenai tanggal, bulan, dan tahun (Jikan),serta meresponnya pada teks transaksional lisan 

dan tulis, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. 
  

KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 
- 

 

 

 

Bab 12 ini kita akan mempelajari cara menyebutkan kapan dimulai dan berakhirnya jadwal 

kegiatan disekolah. Setelah Minna san mempelajari bab ini di harapkan bisa menanyakan dan 

menginformasikan kegiatan di sekolah menggunakan Bahasa Jepang. Mari mengenal 

kosakatanya terlebih dahulu. 

 

-Negara: Kuni 

1. China          : chuugoku 

2. Malaysia     : mareesha 

3. Singapura   : singapooru 

4. Korea          : kankoku 

5. Jepang         : nihon 

6. Thailand      : tai 

7. Filipina        : firipin 

8. Indonesia     : Indonesia 

9. Australia      : oosutoraria 

10. Amerika       : amerika 

- Semester : gakki 

- Libur : yasumi 

Ket: kara artinya “dari”. Made  artinya “sampai”. 

Ingat untuk kata desu tidak memiliki arti. Desu  digunakan untuk menunjukkan kalimat 

tersebut adalah Bahasa Jepang yang formal. 

 

POLA KALIMAT 

KB (kegiatan) wa KB1 (waktu) kara KB2(waktu) made desu. 

Contoh: 

Libur dari Bulan Maret sampai Bulan April. 

Yasumi wa 3gatsu kara 4 gatsu made desu.(yasumi wa san gatsu kara shi gatsu made desu) 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN  
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* Perhatikan kata wa. Sama halnya dengan desu, kata wa tidak memiliki arti. 

Namun Wa memiliki fungsi yaitu menunjukkan kata yang ada di depannya adalah subyek 

kalimat. Jadi, pada contoh kalimat di atas subyek kalimatnya adalah “libur” yasumi. 

 

Perhatikan contoh kalimat di bawah ini. 

Libur sekolah dari Bulan April sampai Bulan Mei. 

Gakkou no yasumi wa 4gatsu kara 5gatsu made desu. 

 

*KET:  

Untuk menyebutkan angka 7 pada bulan yang lazim digunakan adalah sichi bukan nana. Jadi 7 

gatsu = sichi gatsu (Bulan Juli). 

Begitu juga angka 4 pada bulan digunakan kata shi bukan yon. Jadi 4 gatsu = shi gatsu (Bulan 

April). 

 

 

 

 

 

A. Penilaian Sikap  

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM)  

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan   

E yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

1. “Korea” Jika dalam bahasa Jepang adalah... 

A. Mareesha  D. Chuugoku 

B. Nihon    E. Kankoku 

C. Bunkasai 

 

2. “Libur” Jika ditulis dalam hiragana adalah... 

A. らすみ     D. やすむ 

B. らすむ     E. やすみ 

C. やつみ 

 

3. Pidato Bahasa Jepang dalam bahasa Jepang adalah... 

A. Supiichikontesuto  D. Chourei 

B. Tesuto    E. Jugyou 

C. Bunkasai 

 

 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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4. Susunlah kalimat di bawah ini! 

Moku/bunkasai/ desu/youbi/wa. 

A. Moku bunkasai youbi wa desu. 

B. Bunkasai moku youbi wa desu. 

C. Moku youbi wa bunkasai desu. 

D. Bunkasai wa moku youbi desu. 

E. Moku youbi bunkasai wa desu. 

 

5. Liburan sekolah dari hari sabtu sampai hari minggu. 

Jika ditulis dalam bahasa Jepang adalah... 

A. Gakkou no yasumi wa do youbi kara getsu youbi made desu. 

B. Gakkou no yasumu wa do youbi kara nichi youbi made desu. 

C. Gakkou no yasumi wa do youbi kara nichi youbi made desu. 

D. Gakkou no yasumu wa kin youbi kara getsu youbi made desu. 

E. Gakkou no yasumi wa kin youbi kara nichi youbi made desu. 

 

6. Sekolah di Jepang dari bulan April sampai bulan September. 

     Jika ditulis dalam bahasa Jepang adalah... 

A. Nihon no gakkou wa yo gatsu kara ku gatsu made desu. 

B. Nihon no gakkou wa shi gatsu kara ku gatsu made desu. 

C. Nihon no gakkou wa yon gatsu kara kyu gatsu made desu. 

D. Gakkou wa shi gatsu kara ku gatsu made desu. 

E. Gakkou wa yon gatsu kara kyu gatsu made desu. 

 

7. Festival Jepang dari tanggal 10 sampai tanggal 14. 

     Jika ditulis dalam bahasa Jepang adalah... 

A. Chourei wa too kara juu yokka made desu. 

B. Chourei wa juu nichi kara juu yokka made desu. 

C. Bunkasai wa too kara juu yokka made desu. 

D. Bunkasai wa juu nichi kara juu yokka made desu. 

E. Bunkasai wa juu nichi kara juu yon nichi made desu. 

 

8. Kata “kara” dan “made” Jika ditulis dalam hiragana adalah... 

A. かち 、もで    D. かち 、まで 

B. から 、まで    E. かた 、もで 

C. から 、もで 

 

9. でんわ Jika ditulis dalam romaji adalah... 

A. Denra     D. Penra 

B. Penwa     E. Henra 

C. Denwa 

 

10. どうぶつえん Jika ditulis dalam romaji adalah... 

A. Doubutsuen    D. Gouputsuen 

B. Douputsuen    E. Doufutsuen 

C. Goubutsuen 
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C. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan 

token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

 Ketik jawaban dengan huruf kecil semua 

 Ketik jawaban dengan huruf besar di awal kata 

 Ketik jawaban dengan huruf besar di awal kalimat  

 Ketik jawaban dengan huruf besar semua 

Indikator: Dapat menyatakan jangkauan waktu suatu kegiatan sekolah 

1. Ungkapkanlah ke dalam bahasa Jepang! 

(1) pidato (tanggal 7-tanggal 8) 

(2) festival budaya (Sabtu – Minggu) 

(3) ujian (tanggal ? – tanggal ?) 

(4) sekolah Korea (Maret – Februari) 

(5) semester 2 (Januari – Juni) 

 

Indikator: Dapat menulis kata dengan huruf Hiragana ぎゃ-ぴょ 

 2. Tulislah kata-kata berikut dengan Hiragana!  

ningyou (boneka) happyaku (delapan ratus) 

hyouki (penulisan) juudou (gulat Jepang) 

    kanojo (dia pr.) byouki (sakit) 

byouin (rumah sakit) suigyuu (kerbau) 

jugyou (pelajaran) gyouji (acara, perayaan) 

gyaku (kebalikan) ja mata (sampai jumpa) 

ninja (Ninja) juugatsu (Oktober) 

sanbyaku (tiga ratus) tanjoubi (hari ulang tahun) 

joudan (bercanda) roppyaku (enam ratus) 

juusho (alamat) gyuunyuu (susu sapi) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Soal 

PG 

Bobot 

Persoal PG 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1-10 10 100 
:  Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar      

   

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 

No Soal 

Essay 

Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian Nilai 

1 (1-5) 10 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 

dengan Benar   2 (1-20) 5  

 
 

 Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
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Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 
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BAB 13. NAN-JI DESUKA 

 
 

 

3.5. Menentukan informasi berkenaan dengan memberi dan meminta informasi terkait tanggal, 

bulan dan tahun (Jikan), serta meresponnya pada teks transaksional lisan dan tulis, dengan 

memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. 

4.5. Mengomunikasikan informasi berkenaan dengan memberi dan meminta informasi 

mengenai tanggal, bulan, dan tahun (Jikan),serta meresponnya pada teks transaksional lisan 

dan tulis, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. 
  

KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 
- 

 

 

 

Pada bab ini, kita akan belajar menyebutkan jam. Mari kita mulai dengan mengenal 

kosakatanya terlebih dahulu. 

 

Kosakata Jam (jikan) 

Jam 1 : Ichi ji Jam 7 : Sichi ji 

Jam 2 : Ni ji Jam 8 : Hachi ji 

Jam 3 : San ji Jam 9 : Ku ji 
Jam 4 : Yo ji Jam 10 : Juu ji 

Jam 5 : Go ji Jam 11 : Juu ichi ji 

Jam 6 : Roku ji Jam 12 : Juu ni ji 

Jam Berapa : Nan ji 

 

Kosakata Menit (fun) 

5 menit : Go fun 35 menit : San juu go fun 

10 menit : Juppun 40 menit : Yon juppun 

15 menit : Juu go fun 45 menit : Yon juu go fun 

20 menit : Ni juppun 50 menit : Go juppun 

25 menit : Ni juu go fun 55 menit : G o juu go fun 

30 menit : Han / San juppun    

 

Berapa menit : nan pun 

A.M : Gozen 

P.M : Gogo 

 

Dari kosakata diatas, coba dibaca kembali dan pahami. Pada kosakata jam, untuk menyebutkan 

jam pada dasarnya sama dengan menyebutkan angka dalam bahasa jepang kemudian tinggal 

menambahkan ji di belakang angka. Contohnya angka 1 = ichi, jam 1=ichi ji. 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN  
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Perhatikan kosakata jam 4. Angka 4 = yon, namun untuk menyebutkan jam 4 huruf “n” pada 

kata yon hilang sehingga menjadi yo ji. 

Pada kosakata menit juga hamper sama dengan kosakata jam yaitu untuk menyebutkan menit 

menggunakan kosakata angka + fun. Contohnya 5 menit = 5 fun (dibaca:go fun) 

* Untuk kosakata menit kelipatan 10, kata fun berubah menjadi ppun. Contohnya 10 menit 

= juppun, 20 menit = ni juppun 

 

 

POLA KALIMAT 

KB1(bilangan)-ji KB2(bilangan)-fun/pun desu. 
Contoh: 

7 ji 5fun desu.(dibaca: sichi ji go fun desu) (jam 7.05 

10 ji 10pun desu. (dibaca: juu ji juppun desu) (jam 10.10) 

 

Dalam bahasa jepang, menyebutkan jam dibagi menjadi dua yaitu: 

Gozen: Jam 00.01 – 12.00 

Gogo: Jam 12.01 – 00.00 

Contoh: 

Gozen 8 ji 15 fun desu. (jam 08.15) 

Gogo 8 ji 15 fun desu. (jam 20.15) 

 

 

 

 

A. Penilaian Sikap  

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM)  

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan   

E yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

1. Menit dalam bahasa Jepang adalah... 

A. Pun                               D. Ji 

B. Fun                               E. Nan 

C. Fan 

 

2. Ari: Ima _______ desuka? 

Lia: Gozen juu ichi ji desu. 

A. Nan ji   D. Nan pun  

B. Nan sai   E. Itsu 

        C. Nan de 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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3. Gozen juu ji han adalah..  

A. 10.00 malam 

B. 12.30 siang 

C. 12.00 siang 

D. 10.30 pagi 

E. 10.30 malam 

 

4. “Pagi jam 8:20 menit” dalam bahasa jepang adalah... 

A. Gozen hachi ji ni-jup-pun desu 

B. Gogo hachi ji ni-jup-pun desu 

C. Gozen roku ji ni-jup-pun desu 

D. Gozen san ji ni-jup-pun desu 

E. Gogo hachi ji han desu 

 

5. しちじ Jika ditulis dalam romaji adalah... 

A. Nana ji 

B. Nana fun  

C. Shichi ji 

D. Shichi fun 

E. Jishi chi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan 

token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

 Ketik jawaban dengan huruf kecil semua 

 Ketik jawaban dengan huruf besar di awal kata 

 Ketik jawaban dengan huruf besar di awal kalimat  

 Ketik jawaban dengan huruf besar semua 

1. Terjemahkan ke dalam bahasa Jepang! 

  (1) 1. 15 siang 

  (2) 11. 40 siang 

  (3) 8. 30 malam 

  (4) 12.00 malam 

  (5) 7.35 pagi 

 

Indikator: Dapat menulis kata yang memakai bunyi panjang dan konsonan rangkap 

dalam Hiragana. 

 2. Tulislah kata-kata berikut dengan Hiragana!  

 okaasan (ibu orang lain) kippu (karcis) 

No Soal 

PG 

Bobot 

Persoal PG 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1-5 20 100 
:  Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar      

   

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
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 oniisan (kakak lk. orang lain) asatte (besok lusa) 

 oneesan (kakak pr. orang lain) gakki (alat musik) 

 otousan (ayah orang lain) zasshi (majalah) 

 otouto (adik lk) yokka (tanggal 4) 

 imouto (adik pr) ippun (10 menit) 

 boushi (topi) maccha (bubuk teh) 

 senpuuki (kipas angin) kitto (pasti) 

 koutei (halaman) mikka (tanggal 3) 

 ginkou (bank)           hassai (usia 8 tahun) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 

No Soal 

Essay 

Bobot 

Persoal 

Essay 

Skor 

Penilaian Nilai 

1 (1-5) 10 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 

dengan Benar   2 (1-20) 5  

 
 

 
Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
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BAB 14. NIHON-GO NO JUGYOU WA DOU DESUKA 

 
 

 

3.6. Menentukan informasi berkenaan dengan memberi dan meminta informasi terkait waktu 

(Jikan) dan kesan terhadap sesuatu (kandou suru), serta meresponnya pada teks transaksional 

lisan dan tulis, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. 

4.6. Mengomunikasikan informasi berkenaan dengan memberi dan meminta informasi 

mengenai waktu (Jikan) dan kesan terhadap sesuatu (kandou suru), serta meresponnya pada 

teks transaksional lisan dan tulis, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 

kebahasaan. 
  

KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 
- 

 

 

 

Sebelum memasuki pola kalimat, kita belajar kosakata kesan terhadap pelajaran terlebih 

dahulu, yaitu: 

Pelajaran  : Jugyou 

Matematika  : Suugaku 

Agama   : Shuukyou 

Sejarah  : Rekishi 

Olahraga  : Supootsu  

Mudah   : Kantan (かんたん) 

Sulit   : Muzukashii (むずかしいい) 

Menarik  : Omoshiroi (おもしろい) 

Membosanakan : Tsumaranai (つまらない) 

Bagaimana  : Dou (どう) 

Tetapi   : Demo (でも) 

 

POLA KALIMAT 

1. KB (mata pelajaran) No Jugyou wa KB (Kesan) desu. 

Contoh: Suugaku no jugyou wa muzukashii desu. 

(Pelajaran matematika sulit) Indonesia go no jugyou wa kantan desu. (Pelajaran Bahasa 

Indonesia itu mudah) 

2. KB (Pola Kalimat 1) Demo KB (Kesan) . 

Pola kalimat ini digunakan untuk menyebutkan pertentangan. 

Contoh: Rekishi no jugyou wa kantan desu. Demo, tsumaranai desu. 

(pelajaran sejarah mudah. Tetapi membosankan) 

Suugaku no jugyou wa muzukashii desu. Demo, omoshiroi desu 

(matematika sulit. Tetapi menarik) 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN  
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*catatan, ketika ingin menyebutkan kalimat yang sifatnya setara (bukan pertentangan) 

misalkan pada kalimat “pelajaran matematika sulit dan membosankan, kata “demo” tidak 

dipakai sehingga menjadi “suugaku no wa muzukashii desu. Tsumaranai desu. 

3. KB(mata pelajaran) no jugyou wa dou desuka? 

Contoh: A: Nihon go no jugyou wa dou desuka? 

B: Omoshiroi desu. 

 

 

 

 

A. Penilaian Sikap  

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM)  

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan   

E yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

Soal untuk nomor 1, 2 dan 3! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Shuukyou wa dou desuka? 

A. Omoshiroi desu.   

B. Kantan desu.  

C. Muzukashii desu. 

D. Taihen desu. 

E. Tsumaranai desu. 

 

2. Suugaku wa dou desuka? 

A. Omoshiroi desu.  D. Taihen desu. 

B. Kantan desu.      E. Tsumaranai desu.  

C. Muzukashii desu. 

Mapel Kesan 

Matematika Membosankan 

Agama Mudah 

Sejarah Sulit 

Olahraga Menarik 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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3. Rekishi wa muzukashii desu. _______ , _______ desu. 

A. Dou, kantan 

B. Dou, taihen 

C. Dou, tsumaranai 

D. Demo, kantan 

E. Demo, omoshiroi 

 

4. “Menyenangkan” Jika ditulis dengan huruf hiragana dalam bahasa Jepang adalah... 

A. あもしろい    D. おもしろい 

B. おもしるい    E. あましるい 

C. あましろい 

 

5. “Sejarah” Jika ditulis dengan huruf hiragana dalam bahasa Jepang adalah... 

A. ねさし    D. れさし 

B. れきし     E. ねちし 

C. ねきし 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Penilian Pengetahuan (Essay) 

Isilah dengan jawaban singkat. Masuklah ke aplikasi google form/classroom, dengan 

token……isilah jawaban dengan ketentuan sebagai berikut : 

 Ketik jawaban dengan huruf kecil semua 

 Ketik jawaban dengan huruf besar di awal kata 

 Ketik jawaban dengan huruf besar di awal kalimat  

 Ketik jawaban dengan huruf besar semua 

Indikator: Dapat menerjemahkan kalimat mengenai kesan suatu mata pelajaran dari 

bahasa Jepang ke dalam bahasa Indonesia. 

 1. Terjemahkan ke dalam bahasa Jepang! 

(1) Matematika sulit. 

(2) Apakah sejarah mudah? 

(3) Pelajaran bahasa Inggris bagaimana? 

(4) Olahraga menarik dan mudah. 

(5) Agama mudah tapi membosankan. 

 

 

 

 

No Soal 

PG 

Bobot 

Persoal PG 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1-5 20 100 
:  Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar      

   

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
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Indikator: Dapat menulis kata yang memakai bunyi panjang dan konsonan rangkap 

dalam Hiragana. 

2. Tulislah kata-kata berikut dengan Hiragana! 

suugaku (matematika) ippai (penuh) 

douzo (silahkan)  kitte (perangko) 

yuumei (terkenal) motto (lebih) 

kuukou (bandara) hakkai (lantai 8) 

doubutsuen (kebun binatang) iroppoi (seksi) 

koukousei (siswa SMA) kissaten (kedai, cave) 

souji shimasu (membersihkan) gakkou (sekolah) 

ohayou (selamat pagi) sapporo (nama kota) 

sayounara (selamat tinggal) hokkaidou (nama pulau) 

arigatou (terimakasih)           itte kimasu (saya pergi dulu) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 

No Soal 
Essay 

Bobot 
Persoal 

Essay 

Skor 
Penilaian Nilai 

1 (1-5) 10 100 
Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

Essay Terjawab 

dengan Benar   2 (1-20) 5  

 
 

 
Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
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BAB 15. TOSHO-SHITSU DE HON O YOMIMASU 

 
 

 

3.6. Menentukan informasi berkenaan dengan memberi dan meminta informasi terkait waktu 

(Jikan) dan kesan terhadap sesuatu (kandou suru), serta meresponnya pada teks transaksional 

lisan dan tulis, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. 

4.6. Mengomunikasikan informasi berkenaan dengan memberi dan meminta informasi 

mengenai waktu (Jikan) dan kesan terhadap sesuatu (kandou suru), serta meresponnya pada 

teks transaksional lisan dan tulis, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan. 
  

KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 
- 

 

 

 

Pembahasan Materi kali ini tentang kegiatan yang biasa dilakukan di sekolah. Tujuannya agar 

siswa bisa memberikan informasi tentang kegiatan yang dilakukannya di sekolah dalam 

Bahasa Jepang. 

 

Kosakata Kata Kerja 

Mimasu  : Melihat 

Kakimasu  : Menulis 

Kikimasu  : Mendengarkan 

Yomimasu  : Membaca 

Benkyoushimasu : Belajar 

Supootsu o shimasu : Berolahraga 

 

Kosakata Tempat 

LL kyoushitsu  : Ruang Lab bahasa 

(baca: eru eru kyoushitsu) 

Kyoushitsu  : Ruang kelas 

Toshoshitsu  : Ruang perpustakaan 

 

Kosakata Kata Benda 

Bideo   : Video 

Teepu   : Tape radio 

Supootsu  : Olahraga 

* Pada kosakata Supootsu o shimasu dengan Supōtsu artinya sama-sama “olahraga”. Bedanya, 

kalau Supootsu o shimasu itu menunjukkan aktifitas (kata kerja). Sedangkan Supootsu itu 

kata bendanya 

 

 

 

 

 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN  
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POLA KALIMAT 

(Tempat) de (KB) o (kata kerja) 

Contoh: 

Kyoushitsu de hon o yomimasu. 

Kyoushitsu de : Di kelas 

hon o yomimasu : membaca buku 

Jadi, Kyoushitsu de hon o yomimasu = membaca buku di kelas 

*arti masing-masing kata tinggal samakan dengan warnanya. 

Toshoshitsu de hon o yomimasu. (membaca buku di perpustakaan). 

 

*Catatan 

Kata yang bergaris tebal di atas adalah partikel. Ingat! Partikel sebenarnya tidak memiliki arti 

namun memiliki fungsi. 

Partikel de berfungsi menunjukkan tempat (contoh:Kyoushitsu de “di sekolah). 

Partikel o berfungsi menunjukkan objek (contoh: hon o yomimasu “membaca buku”) 

 

Kalimat Pertanyaan 

“doko de” menanyakan “di mana” 

Contoh: 

Q : Doko de bideo o mimasuka. (melihat video di mana?) 

A : Toshoshitsu de mimasu. (melihat di perpustakaan). 

 

 

 

 

A. Penilaian Sikap  

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM)  

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

 

B. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

 

Pilihlah jawaban dengan memberi tanda silang ( X ) pada salah satu huruf A, B, C, D dan   

E yang di anggap paling benar! Atau masuk ke google form/classroom dan ikuti petunjuk 

pengerjaan soal. 

Soal untuk nomor 1, 2, 3, 4 dan 5! 

Hajimemashite, watashi wa Ani desu. Juu go sai desu. SMA 15 no seito desu. Mai nichi 

watashi wa (1.) _________ de benkyoushimasu. Hon o (2.) ____________ . Getsu youbi ni 

koutei de (3.) __________ shimasu. LL kyoushitsu de teepu o (4.) ________ . Douzo 

yoroshiku (5.) __________ . 

 

1. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah... 

A. Kyoushitsu 

B. Shokuinshitsu 

C. Jimushitsu 

D. Koutei 

E. Kantin 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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2. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah... 

A. Mimasu 

B. Kakimasu 

C. Kikimasu 

D. Yomimasu 

E. Benkyoushimasu 

 

3. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah... 

A. Taiikushimasu 

B. Supotsu 

C. Supotsushimasu 

D. Taiiku 

E. Benkyoushimasu 

 

4. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah... 

A. Mimasu 

B. Kakimasu 

C. Kikimasu 

D. Yomimasu 

E. Benkyoushimasu 

 

5. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah... 

A. Kudasai 

B. Sumimasen 

C. Arigatou 

D. Gozaimasu 

E. Onegaishimasu 

 

6. “べんきょうします”Jika ditulis dalam huruf romaji adalah... 

A. Shokuinshitsu 

B. Shoukuinshitsu 

C. Supotsushimasu 

D. Benkyoshimasu 

E. Benkyoushimasu 

 

7. あさって Jika ditulis dalam romaji adalah... 

A. Kitte 

B. Kaite 

C. Kaitte 

D. Assate 

E. Asatte 

8. “Menulis” Jika ditulis dengan hiragana dalam bahasa Jepang adalah... 

A. やみます 

B. よみます 

C. ゆみます 

D. やみもす 

E. よみもす 
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9. “Iroppoi” Jika ditulis dalam hiragana adalah... 

A. いろっぱい    D. いるっぱい 

B. いるっぽい    E. いちっぱい 

C. いろっぽい 

 

10. “Membaca” Jika ditulis dengan hiragana dalam bahasa Jepang adalah... 

A. やみます 

B. よみます 

C. ゆみます 

D. やみもす 

E. よみもす 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C. Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Buatlah jadwal pelajaran di kelasmu dalam bahasa Jepang dan buat kalimat kesan 

pada tiap mata pelajaran! 

Buatlah paragraf berisikan tentang perkenalan diri dan kegiatan sekolah! 

Buatlah video berisikan tentang perkenalan diri dan kegiatan sekolah! 

Ketentuan Soal : 

a. Waktu mengerjakan 60 menit 

b. Jenis Font  : Times New Roman 

c. Font Size  : 12 

d. Jumlah kolom : tentukan sendiri 

e. Jumlah baris : tentukan sendiri 

f. Menyisipkan teks pada video 

g. Teks bahasa Jepang benar, jelas dan lancar saat berbicara 

h. Durasi video minimal 10 menit, maksimal 20 menit 

i. Atur ke dalam kertas ukuran A4, posisi landscape 

j. Margin left, right, top dan bottom 0,7 

k. Sisipkan header footer, sesuai nama tugas 

l. Simpan dengan nama Latihan 15_Kegiatan Sekolah_Nama_Kelas 

 

 

No Soal 

PG 

Bobot 

Persoal 

PG 

Skor 

Penilaian Nilai 

1-10 10 100 
:  Nilai Perolehan = 

Jumlah bobot Soal 

PG Terjawab dengan 

Benar      

   

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 
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 Penskoran Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

No. Komponen/Sub Komponen 
Skor 

Maksimal 

1. Persiapan   

 Hadir tepat waktu, berseragam lengkap  10 

 Kamera, laptop dan buku pendamping disiapkan dengan lengkap 10 

2. Proses Kerja   

 Mengerjakan sesuai urutan kerja pada ketentuan soal 20 

3. Hasil    

 Durasi sesuai ketentuan 15 

 Bahasa benar, suara jelas terdengar, kompak dan rapi  20 

4. Sikap Kerja   

 Sikap Sopan dan Kreatif 15 

5. Ketepatan Waktu   

 Ketepatan waktu mengerjakan 10 
 

Penilaian Ketrampilan Unjuk Kerja/Proses 

Skor/Bobot Persiapan Proses Hasil Sikap Waktu Total 

Skor Maksimal 20 20 35 15 10 100 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

 

 

 

 

 

D. Penilaian Ketrampilan Produk 

 
 

Penskoran Penilaian Ketrampilan Produk 

No Komponen/Sub Komponen 
Skor/Bobot 

Penilaian 

1 Proses 75 

 Teks dan pembuatan video  

 a. Kalimat dalam bahasa Jepang 25 

 b. Variasi dan pelafalan kata 25 

 c. Ekspresi dan emosi 25 

2 Hasil Produk 15 

 Tabel mata pelajaran dan paragraf 7 

 Video 8 

3 Waktu  10 

 Ketepatan waktu kerja 10 

Nilai  Paraf Siswa Paraf Guru 

……………… 

 

…………… 

 

……………….. 
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Hasil Penilaian Produk 

Skor/Bobot Proses Hasil Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100 
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ………… 

 

 
Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 
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http://mengenalbahasa.blogspot.com/2013/08/bab-14-nihon-go-no-jugyou-wa-dou-desuka_28.html
http://mengenalbahasa.blogspot.com/2013/08/bab-14-nihon-go-no-jugyou-wa-dou-desuka_28.html
http://mengenalbahasa.blogspot.com/2014/04/bab-15-tosho-shitsu-de-hon-o-yomimasu.html
http://mengenalbahasa.blogspot.com/2015/05/bab-2-tatte-kudasai.html
http://mengenalbudayadanbahasajepang.blogspot.com/2016/09/doko-ni-arimasu-ka.html
https://wkwkjapan.com/materi-sma/tanya-jawab-waktu-tanggal-hari-bulan-dan-tahun-dalam-bahasa-jepang/
https://wkwkjapan.com/materi-sma/tanya-jawab-waktu-tanggal-hari-bulan-dan-tahun-dalam-bahasa-jepang/
https://www.youtube.com/watch?v=_Z8J64aOWHg
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