
 Survei terhadap Lembaga Pendidikan bahasa Jepang di Luar Negeri Tahun 2012（The Japan Foundation）

LEMBAR SURVEI （Formulir Jawaban）

     　　　　　Lembaga umum yang didirikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

　　Lembaga swasta yang didirikan oleh badan swasta atau perorangan. 

     　　Lembaga yang didirikan oleh badan perwakilan pemerintah Jepang atau organisasi sejenisnya.

Q4）Nama Penerima kiriman Surat （tidak akan dipublikasikan）

Q5）Kontak

Angket survei ini berisi 12 buah pertanyaan.
Jawablah seluruh pertanyaan tersebut (ada sebagian pertanyaan yang hanya ditujukan kepada lembaga 
pendidikan tinggi). Setelah menjawab semua pertanyaan, mohon periksa kembali jawaban Anda.

Q1）Nama Lembaga

Isilah nama resmi Bagian/Program Studi Anda (isilah kolom-kolom yang bisa diisi).

Q2）Nama Bagian/Program Studi Bahasa Jepang

Isilah alamat lembaga (Bagian/Program Studi) Anda 

Dengan alfabet (huruf latin).

Q3）Alamat

Dengan huruf Kanji atau Hangul

Dalam Bahasa Inggris

Dengan huruf Kanji atau Hangul

Alamat

Untuk keperluan pengiriman surat ke alamat pada Q3 di atas, tulislah nama Penerima surat, apabila diperlukan 

Dengan huruf Kanji atau Hangul

Isilah nama resmi lembaga tempat Anda berada (isilah kolom-kolom yang bisa diisi).

Dengan alfabet （huruf latin）

ID：

Dengan alfabet (huruf latin)

Kode Pos Alamat

Dalam Bahasa Inggris

Kode Pos

Q6）Pendukung Dana Lembaga
Lembaga (bagian/program studi) Anda termasuk jenis yang mana ? Tulislah tanda (v) pada pilihan jawaban yang Anda 

Website / URL

Isilah nomor telepon lembaga (bagian/program studi) Anda
No. Telepon (mulai dari kode 
wilayah).

No. Fax (mulai dari kode wilayah).

Alamat E-mail

Prof. Dr. Mr. Ms. 
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     orang

     orang

          orang

    orang

          orang

         orang

          orang

          orang

〔1〕

orang

〔2〕
orang

→       

→

→

→

Ada 　Tidak

Lembaga pendidikan 
dasar

Lembaga (bagian/program studi) Anda termasuk pada tingkatan/jenis pendidikan yang mana (bukan tingkatan bahasa 
Jepang yang diajarkan) ? Setiap tingkatan/jenis pendidikan terbagi  menjadi tingkatan/jenis pengajaran bahasa Jepang 
dan tingkatan pembelajar bahasa Jepang. Tentang hal tersebut, tulislah tanda (v) pada setiap pilihan jawaban yang 
Anda anggap sesuai. Selain itu, tuliskan juga jumlah pembelajar bahasa Jepang di lembaga (bagian/program studi) 
Anda.

Apakah pada lembaga (bagian/program studi) Anda terdapat pelatihan bagi tenaga pengajar bahasa Jepang?
(Catatan: Pertanyaan ini tidak menanyakan gelar para tenaga pengajar di lembaga (bagian/program studi) Anda)

　siswa SLTP
　siswa SLTA

<Tingkatan/Jenis Pengajaran Bahasa 
Jepang>

(boleh lebih dari satu )

Berapa jumlah seluruh tenaga pengajar bahasa Jepang di lembaga 
(bagian/program studi) Anda pada saat ini ? (termasuk seluruh tenaga 
pengajar tetap, tidak tetap dan asisten pengajar)

Q9）Pemberian Gelar (boleh lebih dari satu)
Khusus yang memilih "Lembaga pendidikan tinggi" pada pertanyaan Q7
Gelar apa yang diberikan kepada mahasiswa yang mempelajari/mendalami bahasa Jepang atau penelitian tentang 
Jepang pada lembaga (bagian/program studi) Anda? Gelar-gelar tersebut diberikan untuk bidang keahlian apa? 
Tulislah tanda (v) pada  kotak yang Anda anggap sesuai.
(Catatan: Pertanyaan ini tidak menanyakan gelar para tenaga pengajar di lembaga (bagian/program studi) Anda)

Tidak ada gelar

Bahasa Jepang 
terapan  

Q8）Jumlah Tenaga Pengajar Bahasa Jepang

Pendidikan bahasa 
Jepang 

Pendidikan bahasa 
Jepang 

Master 
(S2)

Doktoral 
(S3)

Lainnya

460

82

<Jumlah Pembelajar 
Bahasa Jepang>

<Tingkatan Pembelajar 
Bahasa Jepang

( boleh lebih dari satu )

Lembaga pendidikan 
menengah

     

Q7）<Tingkatan/Jenis Pendidikan> <Tingkatan/Jenis Pengajaran Bahasa Jepang>
     <Tingkatan Pembelajar Bahasa Jepang> <Jumlah Pembelajar Bahasa Jepang>

Mata pelajaran wajib
    (ada di dalam kurikulum)

Kegiatan di luar mata pelajaran
   （kegiatan klub di luar kurikulum, dsb)

Mata pelajaran wajib
    (ada di dalam kurikulum)

Kegiatan di luar mata pelajaran
   （kegiatan klub di luar kurikulum, dsb)

  anak di bawah usia   
                    sekolah
  siswa SD
  siswa SLTP
  siswa SLTA
  mahasiswa S1 / S2
  lainnya(orang dewasa)

Lembaga pendidikan 
tinggi
（Catatan: Lembaga 
kursus termasuk dalam  
"lembaga pendidikan luar 
sekolah")

　　murid sekolah dasar

     

Lembaga pendidikan Non 
Formal dan Informal
(kursus bahasa,  
pendidikan bagi orang 
dewasa, in house training 
dan sebagainya)

Pendidikan keahlian bahasa Jepang 
(lembaga yang mempelajari bahasa 
Jepang sebagai bidang keahlian khusus 
seperti dalam jurusan bahasa Jepang, 
pendidikan bahasa Jepang, dsb)

Pendidikan di luar pendidikan keahlian 
bahasa Jepang 
(lembaga yang mempelajari bidang 
keahlian khusus di luar bahasa Jepang, 
dan mempelajari bahasa Jepang sebagai 
mata kuliah bahasa asing)

Kegiatan di luar mata kuliah
(kegiatan seperti klub bahasa Jepang di 
dalam lembaga)

　siswa SLTP
　siswa SLTA

  mahasiswa S1 
           /mahasiswa S2
  lainnya

  mahasiswa S1 
           /mahasiswa S2
  lainnya

  mahasiswa S1 
           /mahasiswa S2
  lainnya

Q10）Pelatihan bagi Tenaga Pengajar Bahasa Jepang

Sarjana 
(S1)

Dari jumlah pengajar bahasa Jepang pada pertanyaan Q8 〔1〕 di atas, 
berapa jumlah tenaga penutur asli bahasa Jepang ?

<Tingkatan/Jenis 
Pendidikan>

(boleh lebih dari satu )

Linguistik Jepang

Linguistik Jepang

Bahasa Jepang 
terapan  

Bahasa Jepang 
terapan  

Lainnya

Lainnya

Lainnya

Pendidikan bahasa 
Jepang 

Linguistik Jepang
Bahasa Jepang 
terapan  

Linguistik Jepang

Lainnya

Pendidikan bahasa 
Jepang 

2



 Survei terhadap Lembaga Pendidikan bahasa Jepang di Luar Negeri Tahun 2012（The Japan Foundation）

〔1〕

　Ada     　Tidak

〔2〕

　【Informasi tentang Pengisi Angket ini (tidak akan dipublikasikan）】

／

Tgl Bln Thn

　Ada 　Tidak

　7. Kurangnya fasilitas dan peralatan yang dimiliki

　2. Untuk mempelajari budaya Jepang (anime, manga, J-Pop dsb)

　3. Untuk mempelajari politik, ekonomi, dan masyarakat Jepang

　1. Untuk mempelajari budaya Jepang (sejarah, sastra dsb)

◆ Untuk pertanyaan Q11 dan Q12 di bawah ini boleh dijawab sesuai dengan pendapat/kesan pribadi Anda.  
(Catatan: Pertanyaan ini tidak menanyakan tentang kebijakan pendidikan yang dituju oleh lembaga 
[bagian/program studi] Anda)

Q11）Tujuan/Alasan Mempelajari Bahasa Jepang (Jawaban Anda boleh lebih dari satu)

Sesuai

　※　Selain di lembaga yang sekarang, apakah Anda mengajar bahasa Jepang di tempat lain juga? 

Apakah ada masalah yang berkaitan dengan pendidikan bahasa Jepang di lembaga (bagian/program studi) Anda 

12. Agar dapat berkomunikasi dalam bahasa Jepang

　6. Untuk mempersiapkan ujian (ujian masuk perguruan tinggi, pascasarjana, ujian 
kualifikasi dsb)

　7. Karena ingin bersekolah di Jepang

　4. Untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi Jepang

　8. Karena dalam pekerjaan yang sekarang membutuhkan kemampuan bahasa Jepang

　5. Karena tertarik pada bahasa Jepang itu sendiri

　9. Kurangnya informasi mengenai budaya dan masyarakat Jepang

15. Karena disarankan oleh orang-orang di sekeliling seperti keluarga dan kerabat

11. Untuk mempersiapkan kunjungan jangka pendek atau menerima tamu orang 
Jepang dalam rangka kegiatan pertukaran dan persahabatan dengan Jepang

14. Agar tidak lupa pada bahasa Jepang yang merupakan bahasa ibu atau bahasa 
warisan orangtua

　9. Karena akan berguna dalam pekerjaan di masa depan

10. Untuk berdarmawisata ke Jepang

　1. Kurangnya jumlah tenaga pengajar

16. Karena pada lembaga tempat belajar diharuskan mempelajari bahasa Jepang.

17. Tujuan dan alasan lain di luar pilihan 1-16

tatik_megumi@yahoo.com

 12. Permasalahan lain diluar pilihan 1-11

Ketua MGMP 

Nama

13. Sebagai bagian dari pemahaman internasional/lintas budaya

 11. Pembelajar bahasa Jepang tidak tekun mempelajari bahasa Jepang

　8. Kurangnya informasi mengenai bahan ajar dan metode pengajaran bahasa Jepang

　4. Kurang baiknya kondisi kerja tenaga pengajar bahasa Jepang

　5. Pengenalan bahasa asing atau mata pelajaran bahasa Jepang rencananya 
akan dihapuskan

　2. Kurangnya kemampuan bahasa Jepang yang dimiliki oleh tenaga pengajar

 10. Menurunnya jumlah pembelajar bahasa Jepang

Q12）Permasalahan Berkaitan dengan Pendidikan Bahasa Jepang 
       (Jawaban Anda boleh lebih dari satu)

Apakah tujuan dan alasan dari pembelajar bahasa Jepang yang ada di lembaga (bagian/program studi) Anda ?
Tulislah tanda (v) pada setiap pilihan jawaban yang Anda anggap sesuai.

Sesuai

Bagi yang menjawab "ya" pada pertanyaan no. 12 〔1〕, tulislah tanda (v) pada setiap jawaban yang Anda anggap 

　3. Kemampuan mendidik/mengajar bahasa Jepang yang dimiliki oleh tenaga pengajar 
tidak cukup.

　6. Terbatasnya materi pelajaran yang sesuai

　※　Apabila tidak keberatan, tolong beritahu nama lembaga lain tersebut. (Angket ini sebanyak mungkin disebar ke semua lembaga 
yang menyelenggarakan pendidikan bahasa Jepang).

Tanggal pengisian angket

Jabatan/Nama 
bagian/program studi

Alamat e-mail

Prof. Dr. Mr. Ms. 
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◆Terima kasih atas kerjasama Anda.
  Lembar angket survei yang telah selesai diisi dengan lengkap mohon dikirim ke alamat kantor The     
  Japan Foundation, Jakarta.
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