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Sistem Sekolah Jepang

1. Sistem Pendidikan Jepang TOP

Usia 6
tahun

Usia Wajib Belajar

SD (6 tahun)

Usia 12
tahun

Sekolah Menengah

malam hari juga dibagi 4 mata
pelajaran.

SMA Kejuruan
(Cat. 1)
(1 tahun lebih)

Usia 18
tahun

▼Bekerja/Berumah tangga

▼Bekerja/Berumah tangga

▼Bekerja/Berumah tangga
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▼Bekerja/Berumah tangga

(2–4 tahun)

▼Bekerja/Berumah tangga

Pascasarjana

▼Bekerja/Berumah tangga

Usia 22
tahun

Sekolah
Kejuruan lebih
dari 1 tahun

▼Bekerja/Berumah tangga

Universitas/Sarjana
(4 tahun)

Diploma 2
(2 tahun)

SMA Kejuruan
Keterampilan
Kerja (1 tahun
atau 2 tahun)
(１年か２年)

▼Bekerja/Berumah tangga

SMA (3 tahun) Sistem sekolah

SMA Kejuruan
(5 tahun)

Usia 15
tahun

SMP (3 tahun)

Sistem Sekolah Jepang

2. Tempat Seperti apa sih SD? (Kehidupan Sekolah)

TOP

Di SD Negeri Osaka, ada beberapa ketentuan seperti berikut ini. Ada beberapa perbedaan tergantung dari sekolahnya.
Karena itu, tanyakan kepada guru tempat bersekolah.

◆Pergi ke Sekolah
1

Rute Sekolah
Agar dapat pergi dan pulang sekolah dengan aman, rute jalan untuk pergi dan pulang sekolah sudah ditentukan.

Disebut dengan “Rute Sekolah”. Sedapat mungkin sekolah menentukan jalan yang tidak berbahaya, oleh karena itu
laluilah rute tersebut.
2

Cara pergi dan pulang sekolah
○Pergi secara berkelompok
Merupakan cara pergi ke sekolah, di mana siswa yang tinggal berdekatan membentuk 1 grup untuk pergi ke sekolah

bersama-sama. Agar tidak terlambat, pergilah ke tempat berkumpul.
○ Pergi sendiri
Merupakan cara pergi ke sekolah sendirian, atau bersama dengan siswa yang tinggalnya berdekatan.

◆Waktu dimulainya pelajaran (Waktu dimulainya sekolah)
Sekolah dimulai antara pukul 8.25 sampai dengan pukul 8.30. Datanglah ke sekolah paling lambat 10 menit sebelum
dimulai. Pada waktu pelajaran dimulai belum masuk sekolah, dianggap “terlambat”. Pastikan untuk menghubungi
sekolah ketika terlambat, sakit, atau tidak masuk sekolah.

◆Waktu keberadaan di sekolah
Jumlah mata pelajaran dan jam pulang sekolah berbeda tergantung hari dan kelas. Untuk siswa kelas 6 SD, masuk
sekolah pukul 8.30 dan belajar selama 4 jam pelajaran di waktu pagi (45 menit untuk 1 jam pelajaran). Setelah makan
siang (katering atau bekal), dilanjutkan dengan 2 jam pelajaran. 1 hari kurang lebih 5–6 jam pelajaran. Belajar mengajar
dilakukan oleh guru wali kelas sebagai penanggung jawabnya.

◆Katering sekolah (makan siang yang disediakan oleh sekolah) atau Bekal (makan siang yang dibawa
dari rumah)
Di sebagian besar SD di Osaka, disediakan katering sekolah (makan siang yang disediakan oleh sekolah). Dengan
sistem katering siswa secara bergantian membagikan makanan sendiri dan membereskannya sendiri. Sistem ini disebut
Piket Katering Sekolah (petugas katering sekolah).
Pada awal semester atau ketika ada kegiatan khusus, adakalanya katering sekolah tidak tersedia. Adakalanya perlu
membawa bekal (makan siang yang dibawa dari rumah). Pada saat itu, ada pemberitahuan sebelumnya dari sekolah.
Diskusikan kepada guru wali kelas bila ada masalah dengan alasan agama maupun alergi sehingga ada yang tidak
bisa dimakan.
Biaya bahan baku katering sekolah dibayarkan oleh orang tua/wali murid. Biaya per bulannya kurang lebih 3.500
yen sampai dengan 4.500 yen.

◆Waktu bersih-bersih
Di SD ada waktu yang dialokasikan untuk bersih-bersih, yaitu setelah makan siang.

Murid membersihkan kelas,

tangga, lorong jalan, toilet dan sebagainya. Mari kita bersihkan sendiri tempat yang sudah kita pakai untuk belajar.

◆Pulang sekolah
Sama dengan ketika berangkat ke sekolah, pulang ke rumah melewati rute sekolah. Waktu kepulangan dari sekolah
berbeda tergantung dari tingkatan kelas dan hari. Ketika ada kegiatan, waktu kepulangan akan berubah. Bila waktu
kepulangan berubah, akan ada pemberitahuan dari sekolah.
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◆Pakaian
Di sebagian besar SD, diperbolehkan memakai pakaian yang disukai, tetapi ada juga sekolah yang menetapkan
“Seragam” atau “Standar pakaian”
Pada jam pelajaran “Olah raga”, berganti pakaian dengan “pakaian olah raga” untuk memudahkan gerakan. Ada
sekolah yang mengharuskan untuk memakai sepatu yang khusus dipakai di gedung olah raga.
Ketika menjadi “Petugas katering sekolah” dan membagikan makanan, harus memakai celemek, masker dan topi.
Pakailah masker milik pribadi.
Ketika “Pelajaran berenang” di musim panas, diperlukan baju renang dan topi renang yang harus disediakan masingmasing siswa. Tuliskan nama anak pada barang-barang milik pribadi.
Untuk lebih jelasnya tanyakan kepada pihak sekolah.

◆Tentang kelas
Dalam satu kelas, ada maksimal 40 siswa dan satu orang guru wali kelas. Pelajaran diberikan oleh guru wali kelas
sebagai penanggung jawabnya, tetapi tergantung dari tingkatan kelas dan sekolah, ada juga guru yang khusus untuk
mengajarkan pelajaran seni dan kerajinan tangan, musik, keterampilan keluarga, dan sebagainya. Selain itu ada juga
yang diajar oleh beberapa orang guru.
※Banyaknya kegiatan belajar tiap mata pelajaran, dimulai dan berakhirnya kegiatan kelas, kemudian berbagai macam
kegiatan sekolah, yang dilaksanakan tiap kelas sehingga apabila ada yang tidak dimengerti atau mendapat kesulitan,
diskusikan dengan guru wali kelas.

◆Isi pelajaran
Pelajaran seperti inilah yang dipelajari di sekolah.
Kelas 1–2 SD
Bahasa Nasional, Matematika, Ilmu sosial, Musik, Seni dan kerajinan tangan, Olah raga, pelajaran khusus “moral”
Kelas 3–4 SD
Bahasa Nasional, Matematika, Ilmu sosial, Ilmu pengetahuan alam, Musik, Seni dan kerajinan tangan, Olah raga,
pelajaran khusus “moral”, Kegiatan bahasa asing
Kelas 5–6 SD
Bahasa Nasional, Matematika, Ilmu sosial, Ilmu pengetahuan alam, Musik, Seni dan kerajinan tangan, Olah raga,
Keterampilan keluarga, pelajaran khusus “moral”, Kegiatan bahasa asing
*Selain itu, ada waktu kegiatan khusus (kegiatan kelas, kegiatan organisasi siswa, kegiatan klub, kegiatan sekolah),
kegiatan komprehensif.
Kegiatan khusus adalah kegiatan yang dilakukan siswa secara sukarela untuk meningkatkan kehidupan sekolah mirip
seperti kegiatan organisasi siswa.

◆Peralatan belajar
Buku-buku pelajaran yang dipakai untuk belajar adalah gratis. Peralatan lain yang diperlukan selain buku pelajaran,
disediakan oleh masing-masing siswa.
Ada beberapa mata pelajaran yang memerlukan alat yang hanya dipakai oleh siswa itu sendiri.
Bahasa Nasional → Kuas untuk menulis, tinta, dll.
Musik → Harmonika (pianika), recorder/suling, dll.
Seni dan kerajinan tangan → cat air, krayon, pastel krayon, dsb.
Keterampilan Keluarga → alat menjahit, dsb.
Tergantung dari mata pelajarannya, ada kemungkinan murid diminta mengumpulkan uang untuk membeli peralatan
yang ditetapkan oleh sekolah secara sekaligus untuk semua murid
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◆Tentang Penerjemah
Untuk orang tua/wali murid maupun anak yang masih mengalami kesulitan dalam berbahasa Jepang, dapat memanggil
bantuan penerjemah agar pembicaraan dengan sekolah maupun guru wali kelas dapat berjalan dengan lancar. Untuk lebih
jelasnya tanyakan kepada guru di sekolah.

◆Pemeriksaan kesehatan
(Tentang Pemeriksaan Kesehatan)
Di sekolah-sekolah di Jepang, pemeriksaan kesehatan dilakukan sesuai dengan keperluan sekolah. Ada beberapa
macam pemeriksaan kesehatan.
・

Survei kesehatan (Untuk mengetahui penyakit apa yang pernah diderita selama ini, apakah saat ini dalam kondisi
sehat atau tidak)

・

Tinggi badan, berat badan, pemeriksaan oleh internis (kondisi organ dalam perut), pemeriksaan mata (matanya sehat
atau tidak), pemeriksaan THT (telinga dan hidungnya sehat atau tidak), pemeriksaan gigi (giginya sehat atau tidak),
pemeriksaan ketajaman mata (sampai di mana kemampuan melihatnya), pemeriksaan ketajaman pendengaran
(apakah dapat mendengar suara)

・

Pemeriksaan Tuberkulosis (pemeriksaan reaksi terhadap tuberkulosis)

・

Pemeriksaan Jantung (pemeriksaan elektrokardiograf)
Pemeriksaan dilakukan pada seluruh siswa kelas 1 SD

・

Pemeriksaan urine (pemeriksaan air seni)

*Selain itu adakalanya pemeriksaan juga dilakukan sebelum pelajaran berenang, maraton, mendaki gunung,
sebelum pergi studi tur dll.

◆Rapor
Memuat hasil belajar (nilai) anak di sekolah, kondisi bermacam-macam kegiatan di sekolah. Diterima pada Upacara
berakhirnya semester, setelah diperlihatkan kepada orang tua/wali murid, dikembalikan kepada guru wali kelas pada
awal semester berikutnya (Upacara dimulainya semester).
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Sistem Sekolah Jepang

3. Tempat Seperti apa sih SD? (Kegiatan)

TOP

Tahun pertama SD
Setiap tahun sekolah dimulai pada bulan April dan berakhir pada bulan Maret. Dalam 1 tahun, ada yang dibagi menjadi
2 atau 3 semester. Sekolah mengadakan berbagai macam kegiatan. Di antaranya ada yang meminta kepada orang tua/wali
murid untuk datang ke sekolah, ada juga yang memerlukan biaya tersendiri. Untuk lebih jelasnya akan ada pemberitahuan
dari sekolah. Nama dari kegiatan sekolah maupun isi dari kegiatan tersebut berbeda-beda tergantung dari wilayah tempat
tinggal maupun sekolahnya, juga berbeda-beda tergantung dari tingkat kelas anak. Berikut ini contoh yang mewakili
kegiatan pada sistem 3 semester.

Semester 1 (sekitar April hingga Juli)
●Upacara dimulainya semester
Kegiatan yang diselenggarakan pada hari pertama di awal semester. Kebanyakan diadakan dengan mengumpulkan
seluruh siswa.
●Upacara penerimaan siswa baru
Kegiatan ini diadakan untuk merayakan siswa kelas 1 yang baru masuk sekolah. Orang tua/wali murid ikut hadir pada
acara ini.
●Pemeriksaan kesehatan
Pemeriksaan kesehatan oleh dokter untuk pengecekan kesehatan.
●Pengukuran tubuh
Pengukuran tinggi badan dan berat badan.
●Kunjungan guru ke rumah
Guru wali kelas mengunjungi rumah murid, bersama dengan orang tua/wali murid membicarakan tentang kehidupan
dan kebiasaan anak di rumah.
●Pelajaran di luar sekolah (Piknik)
Hal-hal yang tidak dapat dipelajari di kelas, dipelajari di luar kelas dengan cara merasakan, melihat alam, sejarah,
kebudayaan dan sebagainya.
●Kunjungan kelas
Untuk mengetahui apa yang dipelajari dan bagaimana kehidupan anak-anak setiap harinya di sekolah, orang tua/wali
murid akan melihat cara belajar di kelas.
●Pertemuan guru dengan wali murid
Guru wali kelas dan orang tua/wali murid setiap semester membicarakan tentang pelajaran, sekolah, kebiasaan anak di
rumah.
●Pertemuan guru dengan wali murid sekelas
Guru wali kelas dan orang tua/wali murid membicarakan tentang anak-anak di kelas.
●Pertemuan guru dengan wali murid dan murid
3 orang (4 orang) Guru wali kelas, orang tua/wali murid dan murid membicarakan tentang kehidupan di sekolah maupun
di rumah. Biasanya diadakan di akhir semester.
●Pelajaran berenang (kolam renang)
Kebanyakan SD memiliki kolam renang, di pertengahan bulan Juni sampai bulan Juli, ada pelajaran berlatih berenang.
●Upacara berakhirnya semester
Kegiatan yang diadakan di hari terakhir semester. Kebanyakan diadakan dengan mengumpulkan seluruh siswa.
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●Libur musim panas (akhir bulan Juli–akhir bulan Agustus)
Liburan panjang selama kurang lebih 30–40 hari. Pada liburan ini ada juga siswa yang tetap ke sekolah untuk melakukan
kegiatan ekstra kurikuler seperti renang dan kegiatan klub lainnya.
Semester 2 (sekitar September hingga Desember)
●Hari olah raga
Kegiatan ini adalah untuk menikmati olah raga dengan mengadakan lomba lari, estafet, tarian dan sebagainya sambil
saling memberikan semangat kepada teman-teman sekelas. Tergantung dari sekolahnya, ada juga yang melibatkan orang
tua/wali murid maupun keluarga. Kebanyakan di SD disebut dengan Hari Olah Raga.
●Studi Tur
Pada waktu kelas 6, diadakan acara jalan-jalan menginap untuk seluruh kelas 6. Kebanyakan diadakan pada semester
ke 2.
●Festival Budaya, Presentasi Hasil Belajar, Presentasi Kesenian dan Ilmu pengetahuan alam
Pertemuan yang ditujukan untuk melihat hasil karya seni dan kerajinan tangan, hasil keterampilan keluarga, pameran
laporan hasil mempelajari ilmu pengetahuan alam dan sosial, mendengarkan dan melihat pertunjukan music, paduan
suara, drama dan sebagainya. Biasanya orang tua/wali murid bisa melihat.
●Libur musim dingin (akhir bulan Desember hingga Awal bulan Januari)
Libur selama kurang lebih 2 minggu.
Semester 3 (sekitar Januari hingga Maret)
●Upacara kelulusan
Kegiatan untuk memberikan Ijazah kelulusan kepada siswa yang dinyatakan lulus dan untuk merayakannya.
●Upacara penyelesaian
Kegiatan yang diadakan setelah menyelesaikan 1 tahun pelajaran. Biasanya murid-murid dari seluruh kelas akan
menghadirinya.
●Liburan musim semi (akhir bulan Maret hingga awal bulan April)
Ketika upacara penyelesaian selesai, maka dimulailah libur musim semi. Setelah liburan ini selesai, maka siswa naik 1
tingkat ke kelas yang lebih tinggi, dan dimulailah semester yang baru di bulan April.
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Sistem Sekolah Jepang

4. Tempat Seperti apa sih SMP? (Kehidupan sekolah)

TOP

Di SMP Negeri Osaka, ada ketentuan seperti berikut ini. Tanyakanlah kepada guru tempat Anda bersekolah, karena
berbeda-beda tergantung dari masing-masing sekolah.

◆Pergi ke Sekolah
1. Rute Sekolah
Agar dapat pergi dan pulang sekolah dengan aman, rute jalan untuk pergi dan pulang sekolah sudah ditentukan. Disebut
dengan “Rute Sekolah”. Sedapat mungkin sekolah menentukan jalan yang tidak berbahaya, oleh karena itu laluilah rute
tersebut.
2. Cara pergi dan pulang sekolah
Cara pergi ke sekolah sendirian, atau bersama dengan siswa yang tinggalnya berdekatan. Untuk siswa SMP, sebagian
besar berangkat sendiri ke sekolah.

◆ Waktu dimulainya pelajaran (Waktu dimulainya sekolah)
Sekolah dimulai antara pukul 8.25 sampai dengan pukul 8.30. Datanglah ke sekolah sekitar 10 menit sebelumnya. Pada
waktu pelajaran dimulai belum masuk sekolah, dianggap “terlambat”. Pastikan untuk menghubungi sekolah ketika
terlambat, sakit, atau tidak masuk sekolah.

◆Waktu keberadaan di sekolah
Jumlah mata pelajaran dan jam pulang sekolah hampir sama antara siswa kelas 1 sampai kelas 3. Masuk sekolah pukul
8.30 dan belajar selama 4 jam pelajaran di pagi hari (50 menit untuk 1 jam pelajaran). Setelah makan siang, dilanjutkan
dengan 2 jam pelajaran. 1 hari kurang lebih 5–6 jam pelajaran. Guru yang mengajar berganti tiap mata pelajaran.

◆Katering Sekolah (makan siang yang disediakan sekolah) atau Bekal (makan siang yang dibawa dari
rumah)
Apakah di sekolah tersebut ada katering sekolah atau tidaknya, berbeda tergantung setiap sekolahnya. Ada sekolah
yang menyediakan katering sekolah untuk semua murid di sekolah tersebu, ada juga sekolah yang hanya menyediakan
katering sekolah bagi yang sudah mendaftar saja. Kalau tidak ada katering sekolah, bawalah bekal sendiri ke sekolah.
Waktu tidak bisa membawa bekal bisa membawa roti atau yang lainnya. Ada juga sekolah yang menjual roti di
sekolahnya. Bila sekolah tersebut menyediakan katering sekolah, maka siswa secara bergiliran membagikan makanan,
juga membersihkannya. Hal itu disebut dengan giliran katering sekolah (petugas katering sekolah).
Pada waktu awal semester atau ketika ada acara khusus, adakalanya tidak disediakan katering sekolah. Karena itu,
bekal (makan siang yang dibawa dari rumah) akan diperlukan. Pada saat itu, akan ada pemberitahuan dari sekolah.
Karena alasan agama, atau alergi sehingga ada makanan yang tidak dapat dimakan, diskusikan kepada guru wali kelas.
Biaya bahan baku untuk katering sekolah harus dibayarkan oleh orang tua/wali murid. 1 bulan kurang lebih 3.400yen–
5.900yen.
Di sebagian besar SMP di Osaka, tidak disediakan katering sekolah. Bila tidak disediakan katering sekolah, bawalah
bekal makan siang sendiri ke sekolah. Bekal dimakan di sekolah (tidak boleh pulang ke rumah untuk makan)
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◆Waktu bersih-bersih
Di SMP, ada waktu untuk bersih-bersih sebelum pulang sekolah. Siswa membersihkan kelas, tangga, lorong jalan, toilet
dan sebagainya. Mari kita bersihkan sendiri tempat yang sudah kita pakai untuk belajar.

◆Kegiatan klub/ekstrakurikuler
Setelah sekolah usai, kegiatan seperti olah raga, kebudayaan, dsb. yang menjadi keahlian masing-masing siswa dapat
dilakukan.

◆Pulang Sekolah
Sama dengan ketika pergi ke sekolah, siswa pulang melewati rute sekolah. Jadwal pulang sekolah berbeda menurut
tingkatan kelas. Pada saat ada kegiatan tertentu, jadwal kepulangan pun berubah. Bila ada perubahan jadwal kepulangan,
akan ada informasi dari sekolah.

◆Pakaian
Sebagian besar SMP menentukan “seragam”, “standar pakaian” untuk ke sekolah. Siswa pergi ke sekolah dengan
memakai seragam yang telah ditentukan (seragam musim dingin, seragam musim panas) oleh sekolah masing-masing.
Pada jam pelajaran “Olah raga”, berganti pakaian dengan “pakaian olah raga” untuk memudahkan gerakan. Ada sekolah
yang mengharuskan untuk memakai sepatu yang khusus dipakai di gedung olah raga. Pakaian olah raga, dsb., di
kebanyakan SMP ditentukan oleh sekolah.
Ketika “Pelajaran berenang” di musim panas, diperlukan baju renang dan topi renang yang harus disediakan masingmasing siswa. Tuliskan nama anak pada barang-barang milik pribadi. Untuk lebih jelasnya tanyakan kepada pihak
sekolah

◆Tentang kelas
Dalam satu kelas, ada maksimal 40 siswa dengan satu orang guru wali kelas dan ada juga yang menambahkan dengan
satu orang guru wakil wali kelas. Guru penanggung jawab tiap mata pelajaran berbeda-beda.
*Banyaknya pembelajaran tiap mata pelajaran, dimulai dan berakhirnya kegiatan kelas, kemudian berbagai macam
kegiatan sekolah yang dilakukan tiap kelas, sehingga apabila ada hal yang tidak dimengerti atau ada kesulitan diskusikan
dengan guru wali kelas.

◆Isi Pelajaran
Pelajaran di SMP, yaitu Bahasa Nasional, Matematika, Ilmu sosial, Ilmu pengetahuan alam, Musik, Kesenian, Olah
raga dan Kesehatan, Teknologi dan Keterampilan Keluarga, Bahasa asing (Inggris), pelajaran khusus “Moral”
*Selain itu, waktu kegiatan khusus (kegiatan kelas, kegiatan kesiswaan, kegiatan klub, kegiatan sekolah), pelajaran
komprehensif.

◆Peralatan Belajar
Buku-buku pelajaran yang dipakai untuk belajar adalah gratis. Peralatan lain selain buku pelajaran yang diperlukan,
disediakan masing-masing siswa. Ada beberapa mata pelajaran yang memerlukan alat yang hanya dipakai oleh siswa itu
sendiri.
Bahasa Nasional → Kuas untuk menulis, tinta
Teknologi dan Keterampilan Keluarga → alat menjahit, dsb.
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Tergantung dari bahan pengajaran ada kemungkinan murid diminta mengumpulkan uang untuk membeli peralatan yang
ditetapkan oleh sekolah secara sekaligus untuk semua murid.

◆Tentang penempatan penerjemah
Agar orang tua/wali murid atau siswa yang masih kesulitan memakai bahasa Jepang dapat berbicara dengan guru wali
kelas, ada sekolah yang bisa memanggil penerjemah untuk datang ke sekolah. Lebih jelasnya tanyakan kepada guru di
sekolah.

◆Pemeriksaan kesehatan
【Tentang pemeriksaan kesehatan】
Di sekolah-sekolah di Jepang, pemeriksaan kesehatan dilakukan sesuai dengan keperluan sekolah. Ada beberapa macam
pemeriksaan kesehatan.
・

Survei kesehatan (Pemeriksaan untuk mengetahui penyakit apa yang pernah diderita selama ini, apakah saat ini
dalam kondisi sehat atau tidak)

・

Tinggi badan, berat badan, pemeriksaan oleh internis (kondisi organ dalam perut), pemeriksaan mata (matanya sehat
atau tidak), pemeriksaan THT (telinga dan hidungnya sehat atau tidak), pemeriksaan gigi (giginya sehat atau tidak),
pemeriksaan ketajaman mata (sampai di mana kemampuan melihatnya), pemeriksaan ketajaman pendengaran
(apakah dapat mendengar suara)

・

Pemeriksaan Tuberkulosis (pemeriksaan reaksi terhadap tuberkulosis)

・

Pemeriksaan Jantung (pemeriksaan elektrokardiograf) Yang mengikuti pemeriksaan adalah seluruh siswa kelas 1
SMP.

・

Pemeriksaan urine (pemeriksaan air seni)

*Selain itu adakalanya pemeriksaan juga dilakukan sebelum pelajaran berenang, maraton, mendaki gunung, sebelum
pergi studi tur.

◆Ujian rutin
Di SMP, ada 5–6 kali ujian rutin (ujian tengah semester, ujian akhir semester) yang diselenggarakan. Tergantung dari
mata pelajaran, ada yang diujikan 1 kali, ada yang 2 kali dalam setiap semester, atau tidak ada ujian sama sekali sehingga
nilainya diambil dari sikap selama mengikuti pelajaran. Masa ujian rutin adalah 2–3 hari. Selain ujian rutin, ada juga
sekolah yang mengadakan tes pekerjaan rumah maupun ujian kemampuan akademik. Untuk lebih jelasnya, tanyakan
kepada guru sekolah.

◆Rapor
Memuat hasil belajar (nilai) anak di sekolah, kondisi bermacam-macam kegiatan di sekolah. Diterima pada Upacara
berakhirnya semester, setelah diperlihatkan kepada orang tua/wali murid, dikembalikan kepada guru wali kelas pada
awal semester berikutnya (Upacara dimulainya semester)
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5. Tempat Seperti Apa Sih SMP? (Kegiatan)

TOP

Tahun ke-1 SMP
Sekolah dimulai pada bulan April dan berakhir pada bulan Maret setiap tahunnya. Kebanyakan sekolah membagi 1
tahun ajaran dalam 2 sampai 3 semester. Ada juga sekolah yang membaginya menjadi 2 semester. Sekolah mengadakan
bermacam-macam kegiatan. Di antara kegiatan tersebut, ada yang mengundang orang tua/wali murid ke sekolah, ada
juga yang memerlukan biaya tambahan. Untuk detailnya ada pemberitahuan dari sekolah. Nama kegiatan sekolah, isi
kegiatan dan sebagainya biasanya berbeda-beda tergantung dari daerah tempat Anda tinggal, sekolah, dan tingkatan kelas,
tetapi berikut ini adalah kegiatan yang biasa dilaksanakan.

Semester 1 (kurang lebih bulan April hingga bulan Juli)
●Upacara dimulainya semester
Kegiatan yang diselenggarakan pada hari pertama di awal semester. Kebanyakan diadakan dengan mengumpulkan
seluruh siswa.
●Upacara penerimaan siswa baru
Kegiatan yang diadakan untuk merayakan siswa kelas 1 yang baru masuk sekolah. Orang tua/wali murid ikut hadir pada
acara ini.
●Pemeriksaan kesehatan
Pemeriksaan kesehatan oleh dokter untuk pengecekan kesehatan.
●Pengukuran tubuh
Pengukuran tinggi badan dan berat badan.
●Kunjungan guru ke rumah
Guru wali kelas mengunjungi rumah murid, bersama dengan orang tua/wali murid membicarakan tentang kehidupan
dan kebiasaan anak di rumah.
●Pelajaran di luar sekolah (Piknik)
Hal-hal yang tidak dapat dipelajari di kelas, dipelajari di luar kelas dengan cara merasakan, melihat alam, sejarah,
kebudayaan dan sebagainya.
●Kunjungan kelas
Untuk mengetahui apa yang dipelajari dan bagaimana kehidupan anak-anak setiap harinya di sekolah, orang tua/wali
murid akan melihat cara belajar di kelas.
●Pertemuan guru dengan wali murid
Guru wali kelas dan orang tua/wali murid setiap semester membicarakan tentang pelajaran, sekolah, kebiasaan anak di
rumah.
●Pertemuan guru dengan wali murid satu kelas
Guru wali kelas dan orang tua/wali murid membicarakan tentang anak-anak di kelas.
●Pertemuan guru dengan wali murid dan murid
3 orang (4 orang) Guru wali kelas, orang tua/wali murid dan murid membicarakan tentang kehidupan di sekolah maupun
di rumah. Biasanya diadakan di akhir semester.
●Studi Tur
ketika menjadi siswa kelas 3 SMP, diadakan tamasya menginap bersama seluruh siswa kelas 3. Kebanyakan diadakan
pada semester 1
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●Pelajaran berenang (kolam renang)
Kebanyakan SMP mempunyai kolam renang. Pada pertengahan bulan Juni sampai Juli, ada pelajaran dan latihan
berenang.
●Upacara berakhirnya semester
Kegiatan yang diadakan di hari terakhir semester. Kebanyakan diadakan dengan mengumpulkan seluruh siswa.
●Libur musim panas (akhir bulan Juli hingga akhir bulan Agustus)
Liburan panjang selama kurang lebih 30–40 hari. Pada liburan ini ada hari yang tetap harus ke sekolah untuk melakukan
kegiatan ekstra kurikuler seperti renang dan kegiatan klub lainnya.

Semester 2 (kurang lebih bulan September hingga Desember)
●Pertandingan olah raga (Hari olah raga)
Kegiatan ini adalah untuk menikmati olah raga dengan mengadakan lomba lari, estafet, tarian dan sebagainya sambil
saling memberikan semangat kepada teman-teman sekelas. Tergantung dari sekolahnya, ada juga yang melibatkan orang
tua/wali murid maupun keluarga. Di SMP kebanyakan disebut dengan Pertandingan Olah Raga
● Festival Budaya, Presentasi Hasil Belajar, Presentasi Kesenian dan Ilmu pengetahuan alam
Pertemuan yang ditujukan untuk melihat hasil karya seni dan kerajinan tangan, hasil keterampilan keluarga, pameran
laporan hasil mempelajari ilmu pengetahuan alam dan sosial, mendengarkan dan melihat pertunjukan music, paduan
suara, drama dan sebagainya. Biasanya orang tua/wali murid bisa melihat.
●Libur musim dingin (akhir bulan Desember hingga awal bulan Januari)
Liburan selama kurang lebih 2 minggu.

Semester 3 (kurang lebih bulan Januari hingga bulan Maret)
● Upacara kelulusan
Kegiatan untuk memberikan Ijazah kelulusan kepada siswa yang dinyatakan lulus dan untuk merayakannya.
●Upacara penyelesaian
Kegiatan yang diadakan setelah menyelesaikan 1 tahun pelajaran. Biasanya murid-murid dari seluruh kelas akan
menghadirinya.
● Liburan musim semi (akhir bulan Maret hingga awal bulan April)
Ketika upacara penyelesaian selesai, maka dimulailah libur musim semi. Setelah liburan ini selesai, maka siswa naik
1 tingkat ke kelas yang lebih tinggi, dan dimulailah semester yang baru di bulan April.
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6. Tempat seperti apa sih SMA? TOP
Kehidupan Sekolah SMA
Di SMA Negeri Osaka, ada ketentuan seperti berikut ini. Tanyakanlah kepada guru tempat Anda bersekolah, karena
berbeda-beda tergantung dari masing-masing sekolah.

◆Tingkatan Kelas
Ada 2 macam SMA, yaitu sistem tahun ajaran dan sistem unit pelajaran. Untuk SMA dengan sistem tahun ajaran, mata
pelajaran yang dipelajari tiap tahun ajaran ditetapkan. (ada beberapa mata pelajaran yang dipilih sendiri). Bila sering
tidak masuk (tidak mengikuti pelajaran), tidak mengerjakan PR atau latihan, hasil ujiannya jelek, jika hasil ujian tidak
memenuhi persyaratan, maka tidak dapat mengikuti tahun ajaran berikutnya (“Mengulang kelas” atau disebut juga tinggal
kelas). Bila mengulang kelas, maka seluruh pelajaran di tingkat tersebut harus diulang. Untuk Sekolah dengan sistem
unit pelajaran, tidak ada tingkatan kelas. Juga tidak ada sistem penurunan kelas. Untuk lulus, telah ditentukan jumlah
mata pelajaran yang diperlukan. Bila lulus mata pelajaran tersebut, maka bisa lulus.

◆Unit Pelajaran
Jumlah jam belajar dalam 1 minggu untuk tiap mata pelajaran disebut unit pelajaran. Misalnya, matematika dipelajari
selama 4 jam dalam 1 minggu, maka disebut “4 unit pelajaran”. Di kebanyakan sekolah, dengan belajar selama 1 tahun
dan mendapatkan nilai lebih dari nilai yang ditentukan dalam ujian dan lain-lain, maka dianggap telah mendapatkan mata
pelajaran tersebut.

◆Waktu dimulainya pelajaran (waktu dimulainya sekolah)
Sekolah dimulai kurang lebih antara pukul 8.25 sampai 8.30

◆Terlambat
Bila sampai pada waktu sekolah dimulai atau pelajaran dimulai siswa belum hadir di sekolah dinyatakan “terlambat”.
Bila terlambat banyak, adakalanya dianggap tidak masuk sekolah sehingga unit pelajaran tidak bisa didapatkan. Pada
waktu terlambat, atau tidak masuk sekolah karena libur, pastikan untuk memberikan informasi kepada pihak sekolah.

◆Waktu keberadaan di sekolah
Di SMA, dimulai sekitar pukul 8.30 dan belajar selama 4 jam pelajaran di pagi hari (50 menit untuk 1 jam pelajaran).
Setelah makan siang (bekal), dilanjutkan dengan 2–3 jam pelajaran. Dalam satu hari rata-rata ada 6–7 mata pelajaran.
Guru yang mengajar berganti tiap mata pelajaran.

◆Bekal (Makan siang yang dibawa dari rumah)
Di SMA yang berada di Osaka, tidak disediakan katering sekolah (makan siang yang disediakan sekolah). Siswa
membawa bekal makan siang sendiri atau membeli makan siang seperti roti. Ada juga sekolah yang ada kantinnya.

◆Waktu bersih-bersih
Di SMA, ada waktu untuk bersih-bersih sebelum pulang sekolah. Siswa membersihkan kelas, tangga, lorong jalan, toilet
dan sebagainya. Mari kita bersihkan sendiri tempat yang sudah kita pakai untuk belajar.

- 13 -

◆Kegiatan klub
Setelah sekolah, kegiatan seperti olah raga, kebudayaan, dsb. yang menjadi keahlian masing-masing siswa dapat
dilakukan.

◆Pakaian
Sebagian besar SMA menentukan “seragam”, “standar pakaian” untuk ke sekolah. Siswa pergi ke sekolah dengan
memakai seragam yang telah ditentukan (seragam musim dingin, seragam musim panas) oleh sekolah masing-masing.
Pada jam pelajaran “Olah raga”, berganti pakaian dengan “pakaian olah raga” untuk memudahkan gerakan. Ada sekolah
yang mengharuskan untuk memakai sepatu yang khusus dipakai di gedung olah raga. Pakaian Olah Raga dan sebagainya
juga, di kebanyakan SMA ditentukan oleh sekolah.
Ketika “Pelajaran berenang” di musim panas, diperlukan baju renang dan topi renang yang harus disediakan masingmasing siswa. Tuliskan nama anak pada barang-barang milik pribadi. Untuk lebih jelasnya tanyakan kepada pihak
sekolah.

◆Tentang kelas
Dalam satu kelas, ada maksimal 40 siswa dengan satu orang guru wali kelas dan ada juga yang menambahkan dengan
satu orang guru wakil wali kelas. Guru penanggung jawab tiap mata pelajaran berbeda-beda.
*Karena banyaknya pembelajaran tiap pelajaran, mulai dan berakhirnya kegiatan kelas (kegiatan homeroom) dalam 1
hari, berbagai macam kegiatan sekolah yang dilakukan tiap kelas. Oleh karena itu, segera diskusikan dengan guru wali
kelas bila ada hal yang tidak dimengerti atau ada kesulitan.

◆Isi Pelajaran
Di SMA, siswa belajar Bahasa Nasional (Sastra Modern, Sastra Lama), Ilmu sosial (Geografi, Sejarah, dsb.),
Kewarganegaraan (Masyarakat Modern) Matematika, Ilmu pengetahuan alam (Fisika, Biologi, Kimia, dsb.), Olah raga
dan kesehatan, Kesenian (Seni, Kaligrafi, Musik, dsb.), Bahasa asing dan sebagainya. Di sekolah kejuruan, ada pelajaran
khusus sesuai dengan kejuruannya.
*Selain itu, ada pendidikan moral, kegiatan khusus (kegiatan homeroom, kegiatan kesiswaan, kegiatan sekolah).

◆Peralatan Belajar
Perlu biaya untuk semua perlengkapan pelajaran termasuk buku pelajaran. Ada beberapa mata pelajaran seperti
Kesenian yang memerlukan alat yang hanya dipakai oleh siswa itu sendiri.

◆Tentang penempatan penerjemah
Agar orang tua/wali murid atau siswa yang masih kesulitan memakai bahasa Jepang, agar dapat berbicara dengan guru
wali kelas dan pihak sekolah, dapat memanggil penerjemah untuk datang ke sekolah. Lebih jelasnya tanyakan kepada
guru di sekolah.

◆Pemeriksaan Kesehatan
＜Tentang Pemeriksaan kesehatan＞
Di sekolah-sekolah di Jepang, pemeriksaan kesehatan dilakukan sesuai dengan keperluan sekolah. Ada beberapa macam
pemeriksaan kesehatan.
・

Survei kesehatan (Untuk mengetahui penyakit apa yang pernah diderita selama ini, apakah saat ini dalam kondisi
sehat atau tidak)
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・

Tinggi badan, Berat badan, pemeriksaan oleh internis (kondisi organ dalam perut), pemeriksaan mata (matanya
sehat atau tidak), pemeriksaan THT (telinga dan hidungnya sehat atau tidak), pemeriksaan gigi (giginya sehat atau
tidak), pemeriksaan ketajaman mata (sampai di mana kemampuan melihatnya), pemeriksaan ketajaman
pendengaran (apakah dapat mendengar suara).

・

Pemeriksaan Tuberkulosis (mengambil X-ray)
Pemeriksaan dilakukan pada seluruh siswa kelas 1 SMA

・

Pemeriksaan Jantung (pemeriksaan elektrokardiograf)
Pemeriksaan dilakukan pada seluruh siswa kelas 1 SMA

・

Pemeriksaan urine (pemeriksaan air seni)

*Selain itu adakalanya pemeriksaan juga dilakukan sebelum pelajaran berenang, maraton, mendaki gunung, sebelum
pergi studi tur, dll.

◆Ujian Rutin
Di SMA, ada 5–6 kali ujian rutin (ujian tengah semester, ujian akhir). Tergantung dari mata pelajaran, ada yang diujikan
1 kali, ada yang 2 kali dalam satu semester, atau tidak ada ujian sama sekali sehingga nilainya diambil dari sikap
semangatnya selama mengikuti pelajaran. Masa ujian rutin adalah 3–5 hari. Selain ujian rutin, ada juga sekolah yang
mengadakan ujian pekerjaan rumah maupun ujian kemampuan akademik. Untuk lebih jelasnya, tanyakan kepada guru
sekolah.

◆Rapor
Memuat hasil belajar (nilai) anak di sekolah, kondisi bermacam-macam kegiatan di sekolah. Diterima pada Upacara
berakhirnya semester, setelah diperlihatkan kepada orang tua/wali murid, dikembalikan kepada guru wali kelas pada
awal semester berikutnya (Upacara dimulainya semester)

Seperti apa sih SMA?
Tahun ajaran sekolah dimulai pada bulan April, dan berakhir bulan Maret setiap tahunnya. Ada 2 macam yaitu sistem
tahun ajaran dan sistem unit pelajaran. Untuk sekolah dengan sistem tahun ajaran, dalam 1 tahun ajaran ada yang
membaginya menjadi 3 semester, ada juga yang membaginya dalam 2 semester yaitu semester ganjil dan genap. Sekolah
mengadakan berbagai macam kegiatan. Di dalamnya, ada kesempatan bagi orang tua/wali murid untuk datang ke sekolah
atau yang membutuhkan biaya tersendiri. Untuk lebih jelasnya, akan ada pemberitahuan dari sekolah. Nama kegiatan
sekolah dan isinya berbeda tergantung dari tingkatan kelas, sebagai perwakilannya berikut ini adalah contoh sekolah
dengan sistem 3 semester.

Semester 1 (kurang lebih bulan April hingga Juli)
●Upacara dimulainya semester
Kegiatan yang diselenggarakan pada hari pertama semester. Seluruh siswa berkumpul.
●Upacara penerimaan siswa baru
Kegiatan yang diadakan untuk merayakan siswa kelas 1 yang baru masuk sekolah. Orang tua/wali murid ikut hadir pada
acara ini.
●Pemeriksaan kesehatan
Pemeriksaan kesehatan oleh dokter untuk pengecekan kesehatan.
●Pengukuran Tubuh
Pengukuran tinggi badan dan berat badan.
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●Pelajaran di luar sekolah (piknik)
Hal-hal yang tidak dapat dipelajari di kelas, dipelajari di luar kelas dengan cara merasakan, melihat alam, sejarah,
kebudayaan dan sebagainya.
●Pertemuan guru dengan wali murid dan siswa
Guru wali kelas, orang tua/wali murid dan siswa membicarakan tentang kehidupan di sekolah maupun di rumah.
●Pelajaran berenang (kolam renang)
Kebanyakan SMA mempunyai kolam renang, di pertengahan bulan Juni sampai bulan Juli, ada pelajaran latihan
berenang.
●Upacara berakhirnya semester
Kegiatan yang diadakan di hari terakhir semester. seluruh siswa berkumpul.
●Liburan musim panas (akhir Juli hingga akhir Agustus)
Libur panjang antara 30–40 hari.
Selama liburan, adakalanya pergi ke sekolah untuk berenang atau kegiatan klub lainnya.

Semester 2 (kurang lebih bulan September hingga Desember)
●Pertandingan olah raga
Kegiatan ini adalah untuk menikmati olah raga dengan mengadakan lomba lari, estafet, tarian dan sebagainya sambil
saling memberikan semangat kepada teman-teman sekelas. Tergantung dari sekolahnya, ada juga yang melibatkan orang
tua/wali murid maupun keluarga.
●Festival Budaya, Presentasi hasil belajar
Pertemuan yang ditujukan untuk melihat pertunjukan musik, paduan suara, drama tiap kelas.
Biasanya orang tua/wali murid bisa melihat.
●Libur musim dingin (akhir bulan Desember hingga awal bulan Januari)
Libur selama kurang lebih 2 minggu.

Semester 3 (kurang lebih bulan Januari hingga Maret)
●Studi Tur
Untuk SMA, di kelas 2, diadakan acara tamasya menginap untuk seluruh siswa.
Kebanyakan diadakan di semester 2 atau semester 3
●Upacara Kelulusan
Kegiatan untuk menerima ijazah kelulusan kepada siswa yang dinyatakan lulus (siswa yang telah menyelesaikan unit
pelajaran yang dibutuhkan).
*Untuk lebih jelasnya, lihatlah pada laman jenis SMA.
●Upacara penyelesaian
Kegiatan yang diadakan setelah menyelesaikan 1 tahun pelajaran. Biasanya murid-murid dari seluruh kelas akan
menghadirinya.
●Libur musim semi (akhir bulan Maret hingga awal bulan April)
Ketika upacara penyelesaian selesai, libur musim semi dimulai.
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7. Sistem Penerimaan Murid Baru SMA TOP
●Di Jepang, lebih dari 90% siswa yang lulus SMP, melanjutkan ke SMA.
Bagi yang ingin mengikuti ujian masuk SMA atau Sekolah Kejuruan, sebaiknya merencanakan dan mempersiapkannya.

・ Tentukan sekolah yang diinginkan (sekolah yang ingin dimasuki) secepatnya
→ Sebaiknya tentukan sekolah mana yang ingin dimasuki setengah tahun sebelum ujian masuk.
Bila pergi ke “Panduan masa depan multibahasa” maka berbagai macam informasi dapat diketahui. Bisa juga
mendapatkan layanan konsultasi secara pribadi.

・ Pergi melihat/tur ke sekolah
→ Sebelum menentukan sekolah yang ingin dimasuki, pergilah untuk melihat-lihat/tur ke sekolah. Di kebanyakan
sekolah, dapat melihat kelas, gedung olah raga, mencoba belajar yang disebut sebagai “coba masuk sekolah”. Kemudian,
pada saat itu ada juga yang mengizinkan untuk datang bersama dengan penerjemah. Oleh karena itu diskusikan dengan
guru wali kelas.

・ Berusahalah belajar
→ Mata pelajaran untuk ujian masuk ada banyak. Carilah informasi dengan baik, kemudian susun rencana belajar.
Bila tidak tahu cara belajar, diskusikan kepada guru SMP.

・ Berdiskusilah dengan baik kepada guru SMP di sekolah maupun orang tua/wali murid
→ Sekolah mana yang ingin dimasuki dipilih sendiri, tetapi bila didiskusikan dengan guru SMP maupun orang tua/wali
murid, kita akan mendapatkan berbagai nasehat. Kemudian, “hal-hal yang perlu diperhatikan” untuk ujian masuk SMA
Negeri, dsb. tidak dapat dilakukan tanpa pemberitahuan dari pihak SMP.

・ Masukkan formulir pendaftaran ke sekolah yang ingin dimasuki
→ Diskusikan kepada guru SMP, isilah formulir pendaftaran (Aplikasi pendaftaran masuk sekolah), serahkan kepada
sekolah yang ingin dimasuki sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

・ Mengikuti Ujian Masuk
→ Pada hari pelaksanaan ujian masuk, pergilah ke sekolah yang ingin dimasuki, ikutilah ujian (seleksi siswa baru).
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8. Pengenalan macam-macam barang, peralatan yang dipakai di sekolah TOP
Yang dibawa
Alat kaligrafi

Penjelasan
Dipakai saat pelajaran Bahasa Jepang atau seni kaligrafi huruf kanji. Latihan menulis huruf
dengan memakai kuas.

Penggaris (cm)

Dipakai pada jam pelajaran matematika dan aritmetika. Untuk mengukur panjang.

Penggaris segitiga

Dipakai pada jam pelajaran matematika dan aritmetika.

Kompas

Dipakai pada matematika dan aritmetika, juga untuk menggambar lingkaran pada pelajaran
seni.

Busur derajat

Dipakai pada jam pelajaran matematika dan aritmetika. Untuk mengukur sudut.

Harmonika

Kebanyakan dipakai pada pelajaran musik di kelas rendah tingkat SD.

Kastanyet

Kebanyakan dipakai pada pelajaran musik di kelas rendah tingkat SD.

Keyboard
Harmonika

Kebanyakan dipakai pada pelajaran musik di kelas rendah tingkat SD.

Recorder

Dipakai pada jam pelajaran music.

Kotak peralatan

Kotak pribadi anak untuk menyimpan gunting, lem, dsb. waktu SD.

Gunting

Dipakai pada jam pelajaran seni dan kerajinan tangan.

Lem

Dipakai pada jam pelajaran seni dan kerajinan tangan.

Selotip

Dipakai pada jam pelajaran seni dan kerajinan tangan.

Pastel krayon

Dipakai pada jam pelajaran seni dan kerajinan tangan.

Pensil Warna

Dipakai pada jam pelajaran seni dan kerajinan tangan.

Peralatan cat air 1
set
Pisau pahat
Alat jahit
Tali skiping

Dipakai pada jam pelajaran seni dan kerajinan tangan.
Dipakai pada jam pelajaran seni dan kerajinan tangan, kesenian, dsb.
Dipakai pada jam pelajaran keterampilan keluarga. Jarum, benang, gunting untuk menjahit,
dsb.
Kebanyakan dipakai pada jam pelajaran olah raga di tingkat SD.

Seragam
(Pakaian standar)

Pakaian yang telah ditentukan oleh sekolah. Ada sekolah yang menentukan seragam

Untuk musim panas, (pakaian standar) dan ada juga yang tidak menentukan.
musim dingin
Sepatu khusus untuk Sepatu yang hanya dipakai di dalam sekolah. Karena seminggu sekali dibawa pulang untuk
di ruangan sekolah

dicuci, maka perlu tas untuk membawa sepatu tersebut.

Tas dan tas

Di SD, ada sekolah yang memakai tas berbentuk ransel.

tambahan

Di SMP dan SMA, ada yang menentukan tas sekolah.

Baju olah raga untuk
musim panas dan
musim dingin
Sepatu olah raga

Pakaian ganti yang memudahkan bergerak pada pelajaran olah raga. Kebanyakan bentuknya
ditentukan sekolah.
Sepatu yang dipakai pada saat masuk ke gedung olah raga.

Pakaian renang, topi Tiap tahun di musim panas, ada pelajaran renang sehingga harus ganti pakaian. Bentuk
renang

pakaian renang dan topi renang ditentukan sekolah.
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Handuk mandi

Dipakai pada waktu jam pelajaran olah raga renang.

Tas renang

Tas plastik untuk menyimpan pakaian renang basah dan handuk basah.

Botol minum
Sumpit
Celemek, topi,
masker

Dibawa pada musim panas di mana udara sangat panas, atau dibawa pada saat field trip.
Diisi dengan teh. (Tidak boleh membawa jus maupun teh manis).
Dipakai pada waktu makan katering sekolah maupun bekal.
Dipakai pada saat pembagian katering sekolah maupun keterampilan keluarga di SD.
Dipakai pada waktu mendapat giliran pembagian katering sekolah. Kemudian, untuk SMP
dan SMA, dipakai pada saat masak waktu pelajaran keterampilan keluarga.
Dipakai untuk menggosok gigi bersama-sama setelah selesai makan katering sekolah atau

Sikat gigi dan gelas

bekal makan siang.
Terutama diperlukan di SD.
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9. Daftar Sekolah Internasional TOP
Jenis Sekolah
Nama Sekolah

Alamat

No. Telepon

Osaka Chinese School

1-8-13 Shikitsuhigashi, Naniwa ku, Osaka City 556-0012

06-6649-6849

Osaka Korean High School

1-18-26 Hishie Higashi Osaka City 578-0984

072-963-3481

Naka Osaka Korean Elementary 3-17-6 Higashinakamoto, Higashinari ku, Osaka City 537& Middle School
Higashi Osaka Korean Junior
High School

0021
1-18-26 Hishie Higashi Osaka City 578-0984

Kita Osaka Korean Elementary 1 Chome-5-19 Ōsumi, Higashiyodogawa-ku, Osaka City 533& Middle School
Minamo Osaka Korean
Elementary School
Higashi Osaka Korean
Elementary School
The 4th Osaka Korean
Elementary School
Ikuno Korean Elementary
School
Johoku Korean Elementary
School
Osaka Fukushima Korean
Elementary School

0015

06-6981-8981
072-963-0991

06-6328-6794

1-11-1 Kitakagaya, Suminoe ku, Osaka City 559-0011

06-6685-6505

2-4-22 Teramaecho, Higashi Osaka City 577-0845

06-6728-4202

4-9-22 Momodani, Ikuno ku, Osaka City 544-0034

06-6712-8833

3-14-16 Tatsuminishi, Ikuno ku, Osaka City 544-0012

06-6758-0848

6-8-4 Shinmori, Asahi ku, Osaka City 535-0022

06-6951-3221

6-2-3 Himejima, Nishi Yodogawa ku, Osaka City 555-0033

06-6473-8487

4-4-16 Onohara Nishi, Mino City 562-0032

072-727-5050

6-7-34 Makatsu, Kita ku, Osaka City 531-0071

06-6345-1661

2-13-35 Toyokawa, Ibaraki City 567-0057

072-643-4200

Kwansei Gakuin Osaka
International School
http://www.senri.ed.jp/
Osaka YMCA International
School
http://www.oyis.org
Korea International School
http://www.kiskorea.org

Sekolah Swasta yang memiliki banyak siswa asing (Undang-undang pendidikan sekolah, pasal 1)
Nama Sekolah

Alamat

No. Telepon

Kongo Gakuen Elementary, Middle &
High School
http://www.kongogakuen.ed.jp/

2-6-10 Nankokita, Suminoe ku, Osaka City 5590034

06-4703-1780

Educational Foundation Baekdu Hagwon
http://www.keonguk.ac.jp/

2-3-13 Oriono, Sumiyoshi ku, Osaka City 5580032

06-6691-1231
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Belajar Bahasa Jepang

10. Kelas belajar Bahasa Jepang di Sekolah dan Wilayah TOP
Di SD atau SMP, ada wilayah yang membuka kelas belajar Bahasa Jepang yang ditujukan untuk anak-anak yang ingin
belajar Bahasa Jepang. Ada bermacam-macam kelas, tetapi banyak yang berada di dalam SD atau SMP, ketika pelajaran
Bahasa Nasional atau Ilmu sosial yang sulit dimengerti bila tidak menguasai Bahasa Jepang, akan dipisahkan dengan
teman-teman sekelasnya dan pada jam itu akan belajar Bahasa Jepang di kelas lain (atau sekolah lain).
Atau, di wilayah yang tidak ada kelas belajar Bahasa Jepang pun, pada saat pelajaran Bahasa Nasional, dsb., akan belajar
dalam kelas terpisah dan guru akan mengajar dengan pelan-pelan dan mudah dimengerti. Ada juga yang mengajarkan
pada waktu sepulang sekolah maupun pada jam istirahat.
Tetapi, kelas belajar Bahasa Jepang di sekolah, tergantung dari wilayah (sekolah) isi dari apa yang dipelajari maupun
frekuensi belajarnya berbeda-beda. Oleh karena itu, diskusikan dengan guru di sekolah.
Di SMA, pada dasarnya tidak ada kelas belajar Bahasa Jepang.

Kelas belajar Bahasa Jepang di wilayah
Di tiap wilayah di Provinsi Osaka, ada kelas belajar Bahasa Jepang di mana kita bisa belajar bahasa Jepang yang
diselenggarakan oleh Asosiasi Internasional.
Tentang kelas literasi, dapat dilihat di sini untuk lebih jelasnya
↓
Informasi Kelas Literasi di Osaka, Kelas Belajar Membaca dan Menulis Bahasa Jepang, Kelas Belajar Bahasa Jepang,
dsb.
http://www.call-jsl.jp/

- 21 -

11. Pusat Informasi Lowongan Kerja (Bursa tenaga kerja yang disebut HelloWork)
TOP

Tempat untuk memberikan informasi mengenai lowongan kerja bagi orang yang ingin bekerja.
Di Provinsi Osaka, ada pusat informasi lowongan pekerjaan.
Nama

No. Telepon

Kode Pos

Alamat

HelloWork Osaka Higashi

06-6942-4771

540-0011

Pip Building 1st–3rd Floor 2-1-36 Noninbashi,
Chuo ku, Osaka City

HelloWork Umeda

06-6344-8609

530-0001

Osaka Eki Mae 2nd Building, 16th Floor, 1-2-2
Umeda, Kita ku, Osaka City

HelloWork Osaka Nishi

06-6582-5271

552-0011

1-2-34 Minamiichioka Minato ku, Osaka City

HelloWork Abeno

06-4399-6007

545-0004

1-4-2 Fuminosato, Abeno ku, Osaka City

HelloWork Abeno Wakamono
(Tower Lucias office lantai 10)

06-6631-1675

545-0052

Abeno Lucias Building 10th Floor, 1-5-1 Abenosuji,
Abeno ku, Osaka City

HelloWork Yodogawa

06-6302-4771

532-0024

3-4-11 Jusohonmachi, Yodogawa ku, Osaka City

HelloWork Fuse

06-6782-4221

577-0056

Aeon Fuse Eki Mae 4thFloor, 1-8-37 Chodo Higashi
Osaka City

HelloWork Sakai

072-238-8301

590-0078

Sakai Chiho Godo Chosha 1st-3rd Floor, 2-29 Minami
Kawara Machi, Sakai ku, Sakai City

HelloWork Sakai Sakai Higashi
072-238-8305
Eki Mae Chosha

590-0028

Takashimaya Sakai Store 9th Floor, 59
Mikunigaokamiyukidori, Sakai ku, Sakai City

HelloWork Kishiwada

072-431-5541

596-0826

1264 Zakuzai cho, Kishiwada City

HelloWork Ikeda

072-751-2595

563-0058

12-9 Sakae Honmachi, Ikeda City

HelloWork Izumiotsu

0725-32-5181

595-0025

TEXPIA OSAKA 2nd Floor
22-45 Asahi cho Izumiotsu City

HelloWork Fujiidera

072-955-2570

583-0027

DH Fujiidera Eki Mae Building 3rd Floor, 2-10-18
Oka, Fujiidera City

HelloWork Hirakata

072-841-3363

573-0031

Vie. Orner Aeon Hirakata Store 6th Floor, 7-1
Okamoto machi, Hirakata City

HelloWork Izumisano

072-463-0565

598-0007

2-1-20 Uemachi, Izumisano City

HelloWork Ibaraki

072-623-2551

567-0885

1-12 Higashi Chujocho, Ibaraki City

HelloWork Kawachi Nagano

0721-53-3081

586-0025

7-2 Shoei cho, Kawachi Nagano City

HelloWork Kadoma

06-6906-6831

571-0045

Moriguchi Kadoma Chamber of Commerce and
Industry 2nd Floor, 6-4 Tonoshima cho, Kadoma City

Osaka Employment Service
Center for Foreigners

06-7709-9465

530-0017

8-47 Kakudacho,kita ku, Osaka City
Hankyu grand building 16th Floor
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12. Sekolah yang Mengajarkan Pengetahuan dan Keterampilan Khusus untuk Bekerja
(Penguasaan Keterampilan Untuk Bekerja) TOP
Di samping belajar di SMA jurusan umum, ada sekolah yang memberikan pelajaran tentang pengetahuan maupun
keterampilan khusus.

◆SMA Kejuruan Keterampilan Kerja
Dalam jangka waktu yang pendek, yaitu 1/2 –2 tahun, memberikan pelatihan tentang berbagai macam keterampilan kerja
sehingga siswa mendapatkan pengetahuan dan menguasai keterampilan khusus. Pendaftaran dilakukan melalui Pusat
Informasi Lowongan Kerja (HelloWork)
Di provinsi Osaka, ada 6 sekolah (Di antaranya ada 1 Sekolah Pengembangan Keterampilan Bagi Penyandang Cacat)

SMA Kejuruan Keterampilan Kerja Negeri Osaka Selatan

0725-53-3005

SMA Kejuruan Keterampilan Kerja Negeri Osaka Utara

072-808-2151

SMA Kejuruan Keterampilan Kerja Negeri Osaka Timur

072-964-8836

SMA Kejuruan Keterampilan Kerja Negeri Osaka Yuhigaoka

06-6776-9900

Sekolah Pengembangan Keterampilan Kerja bagi Penyandang Cacat Osaka

072-296-8311

*Selengkapnya, diskusikan dengan guru wali kelas atau guru pembimbing untuk melanjutkan sekolah.

◆ SMA Kejuruan
Sekolah yang bertujuan untuk mendidik siswa dengan memberikan pelajaran yang lebih khusus, memberikan
kemampuan yang diperlukan untuk bekerja. Mempelajari tentang teknik industri secara khusus. Belajar selama 5 tahun,
setelah lulus dapat berkarya sebagai teknisi khusus, atau dapat melanjutkan ke Universitas.
Di Provinsi Osaka, ada STM Negeri Provinsi Osaka dengan sistem 5 tahun belajar.

◆Macam-macam Sekolah, Sekolah Spesialisasi
○ Macam-macam Sekolah
Lembaga belajar yang dalam waktu singkat, siswanya dapat menguasai keterampilan yang diperlukan atau
mendapatkan sertifikat untuk berkarya di masyarakat. Waktu belajarnya kurang lebih 1 tahun.
Secara konkret: Sekolah Kecantikan dan Salon, Sekolah Tata boga, dsb.
○ Sekolah Spesialisasi
Siswa yang telah lulus dari SMP, masuk ke sekolah ini, selain mempelajari pelajaran khusus, ada juga sekolah yang
memberikan pelajaran yang sama dengan SMA pada umumnya. Ada juga sekolah yang menerapkan sistem kerja sama
keterampilan, bekerja sama dengan SMA sehingga siswa bisa mendapatkan ijazah kelulusan SMA.
Secara konkret: Sekolah Kejuruan Komputer, Sekolah Kecantikan dan Salon, Sekolah Kejuruan Keterampilan
Rumah Tangga, Sekolah Kejuruan Bahasa Asing, Sekolah Kejuruan Perawatan Mobil, dsb.
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