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NIHONGO DE YAROU: BHS JEPANG U/ SMK
  

  

  

Buku ini disusun untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran bahasa Jepang pada Kurikulum
Merdeka. Materi di dalamnya sudah disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik Pelajar
Pancasila dan pendidikan sepanjang hayat.

  

Alur pembelajaran bersifat menyeluruh baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Dengan
begitu, pengukuran peningkatan hasil keberhasilannya dapat terukur sebagai keberhasilan
pemelajar sebagai individu yang percaya diri dengan pengetahuan dan wawasan yang cukup
untuk terjun ke dalam dunia kerja. Setiap bagian pada buku ini akan memberikan pemelajar
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pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan. Fitur-fitur unik yang ada dalam buku
ini terangkum sebagai berikut.

    
    -  Setiap unit terdiri dari beberapa kegiatan inti yang tersaji persatu halaman. Setiap
kegiatan inti merupakan gambaran nyata penggunaan bahasa Jepang dalam situasi tertentu.
 
    -  Satu kegiatan inti terbagi dari kegiatan-kegiatan kecil berupa alur kegiatan yang dimulai
dari eksplorasi, elaborasi, hingga konfirmasi terhadap apa yang dipelajari.   
    -  Kegiatan pada setiap kegiatan inti merupakan pembelajaran berbasis proyek.  
    -  Pemelajar diarahkan untuk menyimpulkan sendiri tentang yang dipelajari dari semua
pengalaman belajar pada sebuah kegiatan inti.   
    -  Materi berbasis pengalaman dibuat perkegiatan sehingga pemelajar dapat mempelajari
materi ajar sesuai dengan kemampuan diri, kebutuhan, dan kondisi lingkungan sekitar.   
    -  Capaian pembelajaran bahasa Jepang minimal disesuaikan dengan Can-do Japan
Foundation Standard.   
    -  Keterampilan berbahasa dalam setiap kegiatan adalah sebuah kesatuan reseptif dan
produktif.   
    -  Ragam bahasa sopan masuk menjadi materi pembelajaran untuk menunjang penggunaan
bahasa Jepang pada situasi kerja.   
    -  Evaluasi pada akhir setiap unit merupakan proyek yang sudah disiapkan untuk dapat
dikolaborasikan dengan proyek mata pelajaran lain.   
    -  Penulisan huruf bahasa Jepang hampir semua disertai dengan huruf latin.  
    -  Kata kunci tercantum di bagian bawah kegiatan  
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