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Capaian 

Pembelajaran (CP) 

 

 

 

CPL - PRODI      

S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

S9 Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; 

P1 Menguasai prinsip-prinsip bahasa Jepang 

KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 

KK1 Mampu berbahasa Jepang setara JLPT N3 

  

CP - MK 

M1 Mampu menemukan jawaban tepat pada soal moji-goi 

M2 Mampu menemukan jawaban tepat pada soal bunpo 

M3 Mampu menemukan jawaban tepat pada soal dokkai dan analisanya 

M4 Mampu menemukan jawaban tepat pada soal choukai 

Deskripsi Singkat 

MK 

Mata kuliah ini berupa Latihan-latihan soal setara dengan JLPT N3 dan analisi soal sehingga mahasiswa tidak hanya menemukan 

jawaban yang benar tetapi mampu menemukan alasan/ latar belakang jawaban yang dipilihnya 

Materi 

Pembelajaran/Pokok 

Bahasan 

Soal sesi moji-goi 

Soal sesi bunpo-dokkai 

Seoal sesi choukai 
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Pustaka 

Utama :      

絶対合格日本語能力試験完全模試 N3 

Pendukung       

 Soal-soal JLPT N3 

Media Pembelajaran 

Perangkat Lunak :   Perangkat Keras :  

Zoom, aplikasi office, web 

belajar daring 

  LCD, Proyektor, 

headset 

 

Tim Teaching Bayu Aryanto 

Mata kuliah syarat  

  

Minggu 

ke 

Sub CP MK 

(sebagai kemampuan 

akhir yang diharapkan) 

Indikator 
Kriteria & Bentuk 

Penilaian 

Metode 

Pembelajaran 

[Estimasi Waktu] 

Pengalaman 

Belajar 

Materi 

Pembelajaran 

Bobot 

Penilaian 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1 Mahasiswa mampu 

mengikuti rangkaian 

simulasi ujian JLPT N3 

Mahasiswa mampu 

melaksanakan perintah dari 

setiap sesi ujian dalam 

Bahasa Jepang 

Kriteria: Keaktifan, 

ketepatan, dan 

penguasaan 

 

Latihan soal 

2x50 menit 

Simulasi pretest 

JLPT N3 

 

2 Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi dan 

membedakan karakter 

kanji yang mirip 

Mahasiswa mampu 

menjawab tipe soal moji 

yang memilki kemiripan 

bentuk 

Kriteria: Keaktifan, 

ketepatan, dan 

penguasaan 

 

Latihan soal 

2x50 menit 

Soal sesi moji  

3 Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi dan 

membedakan karakter 

kanji yang memiliki 

perbedaan cara baca dan 

artinya 

Mahasiswa mampu 

menjawab tipe soal goi 

sesuai dengan konteks 

pertanyaan 

Kriteria: Keaktifan, 

ketepatan, dan 

penguasaan 

 

Latihan soal 

2x50 menit 

Soal sesi goi  

4 Mahasiswa mampu 

menjawab dengan tepat 

penggunaan kata 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan perbedaan dan 

penggunaan setiap kata 

sambung 

Kriteria: Keaktifan, 

ketepatan, dan 

penguasaan 

 

1. Metode: praktik 

dan diskusi 

2. Latihan soal 

2x50 menit 

Kata sambung  
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sambung dalam kalimat 

pada soal sesi bunpou 

5 Mahasiswa mampu 

menggunakan 80 pola 

yang umum muncul pada 

soal jlpt sesi bunpou 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan perbedaan dan 

penggunaan setiap pola 

Kriteria: Keaktifan, 

ketepatan, dan 

penguasaan 

 

1. Metode: praktik 

dan diskusi 

2. Latihan soal 

2x50 menit 

80 pola 

prediksi jlpt N3 

 

6, 7 Mahasiswa mampu 

menjawab pertanyaan sesi 

bunpo 

Mahasiswa mampu 

menjawab dengan benar 85 

persen soal simulasi sesi 

bunpo 

Kriteria: Keaktifan, 

ketepatan, dan 

penguasaan 

 

Latihan soal 

2x2x50 menit 

Soal sesi goi  

8 Ujian tengah semester 

9 Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi 

kesalahan pada soal uts 

sesi moji, goi, dan bunpo 

Mahasiswa mampu 

menemukan alasan 

kesalahan jawaban dan 

mengetahui jawaban benar 

soal sesi moji, goi, da 

bunpou 

Kriteria: Keaktifan, 

ketepatan, dan 

penguasaan 

 

1. Metode: praktik 

dan diskusi 

2. Latihan soal 

2x50 menit 

Review soal 

UTS 

 

10 Mahasiswa mampu 

menggunakan istilah-

istilah pada bidang文

化・芸術・歴史、生

活・社会、教育・研

究・化学 

Mahasiswa mampu 

mengetahu arti dan 

penggunaan istilah 文化・

芸術・歴史、生活・社

会、教育・研究・化学 

Kriteria: Keaktifan, 

ketepatan, dan 

penguasaan 

 

1. Metode: praktik 

dan diskusi 

2. Latihan soal 

2x50 menit 

Kosakata istilah 

di bidang 文

化・芸術・歴

史、生活・社

会、教育・研

究・化学 

 

11 Mahasiswa mampu 

menggunakan istilah-

istilah pada bidang 体・

健康・病気、自然、環

境、経済、産業、商

品、サービス 

Mahasiswa mampu 

mengetahu arti dan 

penggunaan istilah  bidang 

体・健康・病気、自然、

環境、経済、産業、商

品、サービス 

Kriteria: Keaktifan, 

ketepatan, dan 

penguasaan 

 

1. Metode: praktik 

dan diskusi 

2. Latihan soal 

2x50 menit 

Kosakata istilah 

di bidang体・

健康・病気、

自然、環境、

経済、産業、

商品、サービ

ス 
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12,13 Mahasiswa mampu 

menjawab pertanyaan sesi 

読解 

Mahasiswa mampu 

menjawab dengan benar 85 

persen soal simulasi sesi 

dokkai 

Kriteria: Keaktifan, 

ketepatan, dan 

penguasaan 

 

Latihan soal 

2x2x50 menit 

Soal sesi dokkai  

14, 15 Mahasiswa mampu 

menjawab pertanyaan sesi 

choukai 

Mahasiswa mampu 

menjawab dengan benar 85 

persen soal simulasi sesi 

choukai 

Kriteria: Keaktifan, 

ketepatan, dan 

penguasaan 

 

Latihan soal 

2x2x50 menit 

Soal sesi 

choukai 

 

16 UJIAN AKHIR SEMESTER 

Catatan : 

[1]. TM : tatap Muka 

[2]. [TM:2x(2x50’)] : Kuliah tatap muka 1 kali perminggu, pertatap muka  2 x 50 menit=100 menit, perminggu tatap muka 100 menit 

 

  

 


