
Situs Pembelajaran Bahasa Jepang untuk
Warga Negara Asing yang Menjadi Penduduk

Terhubung dan Berkembang
Hidup dengan Bahasa JepangTestimoni pengguna situs ini

Selain sebagai bahan pembelajaran bagi Anda yang

ingin belajar bahasa Jepang secara mandiri,

situs ini juga dapat digunakan dalam kelas bahasa Jepang.

202１04 インドネシア語

Hubungi kami Telepon: 03-5253-4111 (Utama)
Email   : chiikinihongo@mext.go.jp

Divisi Bahasa Jepang, Badan Urusan Budaya

Beragam penggunaan situs ini

Saya sudah menunggu-nunggu bahan ajar seperti ini. Situs ini sangat menarik 
bagi orang-orang yang tidak memiliki akses ke kelas bahasa Jepang di 

sekitarnya untuk belajar secara mandiri. Video yang tersedia dalam jumlah 
banyak, subjudul dalam bahasa asing, penjelasan pola kalimat serta 
konten-konten lainnya dapat dimanfaatkan dalam kegiatan di kelas, 
sehingga saya sangat ingin menggunakannya dalam kelas saya.

Asosiasi Pertukaran Kebudayaan Internasional Nakanoto 
(Prefektur Ishikawa)
PHAN THI HUYNH LIEN
Tema yang saya sukai adalah “Pergi ke rumah sakit”. Ada orang-orang yang 
tidak dapat memeriksakan penyakitnya karena tidak bisa berbahasa 
Jepang, sehingga menurut saya situs ini sangat berguna karena kita dapat 
mempelajari hal-hal yang berakar pada kehidupan nyata sehari-hari. Selain 
itu, tersedia juga subjudul yang memudahkan kita untuk memeriksa 
kata-kata yang tidak dipahami.

Vietnam

Asosiasi Internasional Hyogo
ENDO Chisa  Koordinator Senior Pendidikan Bahasa Jepang 

Seksi Pengembangan Kota Kantor Pemerintahan 
Kota IMARI (Prefektur Saga)
Zhang Jie
Di situs ini, kita dapat dengan mudah mempelajari percakapan untuk 
membiasakan diri dengan kehidupan di Jepang. Mari belajar “Bahasa 
Jepang yang diucapkan oleh penutur aslinya” yang diperlukan sesuai 
dengan level masing-masing dan kita nikmati kehidupan menyenangkan di 
Jepang yang sudah menunggu.

China

tsunagarujp.bunka.go.jp/?lang_id=IDSitus web
PC SP

Situs pembelajaran bahasa Jepang yang berguna dalam kehidupan sehari-hari

untuk warga negara asing yang tinggal di Jepang

Bun-chan

Dapat diakses 
melalui
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Situs ini tersedia dalam 10 bahasa 
serta Roma-ji.
Bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa 
Mandarin (aksara sederhana), bahasa Spanyol, 
bahasa Portugis, bahasa Vietnam, bahasa 
Indonesia, bahasa Tagalog, bahasa Nepali dan 
bahasa Kamboja (bahasa Khmer).

Poin 

1 Tersedia dalam 
berbagai bahasa

Anda dapat melihat daftar susunan seluruh naskah 
dalam video.

Anda dapat mempelajari kata-kata penting yang 
muncul dalam video beserta artinya.

Anda dapat mempelajari frasa-frasa penting yang 
muncul dalam video.

Naskah

Mari mengingat frasa ini

Anda dapat memperoleh informasi berguna 
yang berhubungan dengan situasi yang ada 
dalam video.

Informasi yang bergunaMari mengingat kata-kata ini

Anda dapat melihat daftar 
kata-kata berguna yang 
berhubungan dengan kata-kata 
yang muncul dalam 
masing-masing adegan situasi.

Kata-kata yang berguna

Belajar dari adegan situasi seperti ini!

Sumimasen. Gyuunyuu wa doko desu ka.
Permisi. Di mana letak susu?

Gyuunyuu desu ne. Kochira desu.
Susu ya? Di sini.

Arigatoo gozaimasu.
Terima kasih.

Iie, doo itashimashite.
Sama-sama.

▼Membeli barang-barang yang 
    biasa digunakan

Cara Penggunaan

Ini adalah tema dan tujuan pembelajaran dari 
masing-masing adegan situasi.

Tema dan tujuan

Pengaturan bahasa

Ini adalah kata-kata kunci yang dapat dipelajari 
pada halaman ini.

Kata kunci

Video diunggah sesuai dengan tema yang 
sedang dipelajari.

Video

Naskah ditampilkan sesuai dengan video yang 
sedang diputar. Anda dapat memilih subjudul dalam 
bahasa Jepang, Roma-ji atau bahasa asing.

Subjudul
Pembelajaran di situs ini dikhususkan pada 
bahasa Jepang yang digunakan dalam 
situasi kehidupan yang dialami oleh warga 
negara asing yang tinggal di Jepang.

Poin 

2 Dikhususkan pada situasi 
kehidupan sehari-hari

Ada banyak bahan pembelajaran 
yang mudah dipahami secara 
audiovisual seperti video yang 
menggambarkan situasi 
kehidupan sehari-hari serta video 
penjelasan pola kalimat.

Poin 

3 Video sebagai media utama

Tersedia pula banyak informasi 
berguna yang sebaiknya Anda 
ketahui sebelum mulai belajar bahasa 
Jepang seperti karakteristik bahasa 
Jepang serta konjugasi kata kerja.

Poin 

4
Tersedia pula 
pengetahuan dasar 
bahasa Jepang

▼Pergi ke rumah sakit Nenza desu.
Anda terkilir.

Aa, ofuro wa, ni-san-nichi, hairanaide kudasai.
Jangan mandi berendam dulu sekitar 2-3 hari.

Jaa, ofuro ni haittemo ii desu ka.
Kalau begitu, apakah saya boleh mandi berendam?

Wakarimashita.
Baik, saya mengerti.
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