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PRAKATA 

 

 

 Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rida dan rahmatNya penulis dapat menyusun 

buku ajar yang berjudul Gramatika Bahasa Jepang Dasar. Salawat dan salam penulis 

sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat, umatnya dan semoga kita 

termasuk di dalamnya. 

 Tingkat kompetensi bahasa Jepang dapat dibagi berdasarkan JLPT (Japanese 

Language Proficiency Test) yang terdiri dari lima tingkat yaitu N5, N4, N3, N2, dan N1 sebagai 

tingkat tertinggi. Selain didasarkan pada JLPT, kompetensi bahasa Jepang dapat diukur dengan 

JF Standard, yang merupakan hasil adaptasi dari CEFR sebagai standarisasi kompetensi 

bahasa di Eropa, yang terdiri dari A1, A2, B1, B2, C1, dan C2. Jika didasarkan pada kedua 

standarisasi tersebut, dapat dikatakan buku ini difokuskan pada pembelajaran bahasa Jepang 

tingkat N5 JLPT dan A1 JF Standard karena seluruh materi yang dipelajari berisi tata bahasa 

Jepang dasar yang menunjang pembelajaran bahasa Jepang bagi pemula. 

 Baik pembelajar bahasa Jepang secara umum dan khususnya pembelajar bahasa Jepang 

di tingkat perguruan tinggi tentunya memiliki target pencapaian dalam penguasaan bahasa 

Jepang. Salah satu aspek atau bagian bahasa Jepang yang harus dikuasai adalah tata bahasa 

yang disebut bunpou dalam bahasa Jepang. Jika tata bahasa Jepang dasar dapat dikuasi, maka 

tata bahasa Jepang tingkat berikutnya akan lebih mudah dipelajari. Oleh karena itu, pembelajar 

bahasa Jepang memerlukan buku atau media yang dapat mempermudah pemahaman untuk 

menguasai setiap materi pada tata bahasa Jepang tingkat dasar.     

 Buku ini merupakan buku ajar yang dapat digunakan sebagai bahan ajar utama atau 

sebagai bahan pengayaan atau pelengkap materi perkuliahan yang mempelajari tata bahasa 

Jepang dasar. Selain itu, buku ini juga dapat digunakan oleh kalangan umum yang tertarik 

untuk mempelajari bahasa Jepang dan belum mempunyai dasar atau pengalaman belajar bahasa 

Jepang. Dengan kata lain, siapapun yang tertarik mempelajari bahasa Jepang dapat 

menggunakannya. 

 Penguasaan bahasa Jepang idealnya tidak berhenti pada bahasa Jepang tingkat dasar. 

Oleh karena itu, penulis memertimbangkan agar penyusunan materi tidak berhenti pada buku 

ini saja melainkan perlu melanjutkan ke tata bahasa Jepang tingkat dasar menengah yang 

menunjang kemampuan bahasa Jepang setara N4 JLPT dan A2 JF Standard. Dengan demikian, 

penulis berusaha sekuat tenaga agar hal tersebut dapat terealisasi. 
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 Terakhir, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah 

banyak memberikan dorongan, dukungan, dan bantuan sehingga buku ini dapat terselesaikan. 

Selain itu, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih terdapat banyak 

kekurangan. Oleh karena itu, saran, masukan dan kritik dari pembaca akan sangat menjadi 

bahan perbaikan dan pertimbangan untuk pengembangan buku ini. Kemudian, penulis 

berharap buku ini dapat memberikan manfaat kepada setiap pembaca dan penggunanya supaya 

mempermudah dalam pembelajaran dan pemahaman bahasa Jepang sehingga dapat menguasai 

tata bahasa Jepang dasar. 

 

 

 

Yogyakarta, Desember 2018 
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PETUNJUK INSTRUKSIONAL 

 

Buku ini terdiri dari 20 pelajaran dimulai dari materi pelajaran yang paling dasar hingga 

ke pelajaran yang lebih tinggi tingkatannya. Adapun susunan setiap pelajaran terdiri dari 

    (kosakata baru),  (partikel),
  
 (pola kalimat) yang disertai contoh kalimat. 

Contoh kalimat tersebut disertai terjemahan bahasa Indonesia untuk membantu lebih 

pemahaman pembelajar dalam menggunakan kosakata dan pola kalimat bahasa Jepang.  

A.!     (Kosakata Baru) 

Kosakata baru diletakkan di bagian paling awal setiap pelajaran. Hal tersebut 

dilakukan agar setiap pembelajar dapat mempelajari dan mengingat kosakata 

terlebih dahulu sebelum mempelajari bagian yang lain. Dengan mempelajari 

kosakata terlebih dahulu, pembelajar diharapkan dapat memahami dan menguasai 

lebih mudah bagian yang lainnya. 

B.!  (Partikel) 

Partikel atau dalam bahasa Jepang disebut joshi memiliki fungsi dan makna 

tersendiri sesuai dengan konteks kalimat. Partikel pun dipelajari sebelum 

mempelajari bagian lainnya karena setiap struktur atau pola kalimat bahasa Jepang 

sulit melepaskan dirinya dari kehadiran partikel. Dengan memahami fungsi dan 

makna partikel, pola kalimat yang dipelajari dapat dipahami seutuhnya. 

C.!
  
 (Pola Kalimat) 

Bagian ini dipelajari paling akhir setelah mempelajari kosakata baru dan partikel. 

Setiap pola kalimat diberi beberapa contoh kalimat yang sudah dilengkapi 

terjemahan bahasa Indonesia agar pembelajar lebih mudah memahami fungsi dan 

makna pola kalimat yang dipelajari juga dapat memastikan arti dan makna setiap 

kosakata yang telah dipelajari sebelumnya. 

D.! Bagian Lain. 

Selain ketiga hal di atas, pada beberapa bab terdapat bagian lain yang dipelajari 

terlebih dahulu sebelum masuk pada materi pola kalimat. Pada satu bab terdiri dari 

bagian yang mempelajari bilangan ( ), satuan bilangan ( ), titik waktu (

), waktu dan lamanya ( ), konjugasi kata ( ). Bagian-bagian tersebut 
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diperkenalkan dan dipelajari agar setiap pola kalimat dasar yang dipelajari dapat 

disusun dengan lebih lengkap dan pembelajar dapat lebih mudah memahami unsur-

unsur pembentuk kata dan kalimat dalam bahasa Jepang dasar.  

 

 Berdasarkan penjelasan di atas, susunan buku ini dapat dipelajari dengan alur 

pembelajaran seperti berikut ini. 

 

Tabel 1. Alur Pembelajaran Gramatika Bahasa Jepang Dasar 

 

 
  

 

 

•Pengenalan!kosakata!
baru
•Pemahaman!dan!
penguasaan!kosakata!
baru

  
(Kosakata!Baru)

•Pengenalan!funsgi!dan!
makna!partikel!
•Pemahaman!fungsi!dan!
makna,!dan!penguasaan!
penggunaan!partikel

(Partikel) •Pengenalan!struktur!atau!
pola!kalimat!dan!
pembentukkannya
•Pemahaman!contoh!
kalimat

(Pola!Kalimat)
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PELAJARAN 1 

 

A.!  

Kosakata Baru 

 

Kata Arti Kata Arti 

 saya  perawat, suster 

 anda  pegawai 

 dia (laki-laki)  pegawai bank 

 dia (perempuan)  pegawai negeri 

 tuan, nyonya, 

saudara/i 

 polisi 

 pelajar  pengacara 

 guru  ya 

 dokter  tidak 

 

B.!  

Partikel 

Partikel atau joshi adalah kata bantu yang memiliki fungsi dan makna tertentu. Pada 

pelajaran ini kita mengenal partikel wa, ka, dan mo. 

 

1.! Wa ( ) 

Partikel wa berfungsi untuk penunjuk subjek pada kalimat. 

 

Contoh: 

   

‘Saya (adalah) dokter.’ 

 


