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あゆみ/Sejarah 

教室のあゆみ 

Sejarah 

 

 Sejak tahun 1991, jumlah pekerja asing, pelajar asing, dan orang Jepang yang kembali ke 

Kanazawa terus meningkat. Sebagai hasilnya, siswa muda yang tidak  bisa berbahasa Jepang 

dengan baik mulai masuk di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah di Kanazawa. Pusat Pendidikan 

Social Prefektur Ishikawa (Ishikawa Prefectural Social Education Center) memulai program 

bahasa Jepang untuk anak dan orang tua/wali murid, tapi menyediakan dukungan yang cukup 

sangat tidak mungkin. Sebagai tambahan, kebutuhan untuk adaptasi dan pelajaran tambahan di 

sekolah semakin dibutuhkan. 

Pada tahun 1993, kelas bahasa Jepang untuk anak sekolah dasar dan sekolah menengah dibuka di 

Nomachi Elementary School. Pada tahun 1999, kelas bahasa Jepang untuk sekolah menengah 

dibuka di Izumi Junior High School, dan selanjutnya menjadi kelas bahasa Jepang bagi siswa 

sekolah dasar. 

Dikarenakan peningkatan jumlah anak-anak asal Brasil, kelas bahasa Jepang ditambahkan di 

Seinambu Elementary School pada tahun 2001. Namun karena jumlah siswanya semakin berkurang, maka 

kelas bahasa Jepang di Seinanbu Elementary School ditutup. Semenjak 2002, kelas ini menjadi 



satu-satunya kelas bahasa Jepang untuk siswa sekilah dasar di Kanazawa, dan dianggap sebagai 

sekolah pusat pembelajaran bahasa Jepang bagi siswa asing. 

Walaupun kelas bahasa Jepang ditujukan  bagi siswa sekolah dasar, namun ruang kelas saat ini 

berada di lantai 1 Izumi Junior High School. 

 
 

目的と指導内容/Ｏｂｊｅｃｔｉｖｅ ａｎｄ Ｔｅａｃｈｉｎｇ Ｃｏｎｔｅｎｔｓ 
 

目的と指導内容  

Tujuan dan Materi 

Pembelajaran  

Tujuannya adalah menyediakan pembelajaran bahasa Jepang dasar bagi anak asing dan anak 

keturunan Jepang yang baru kembali ke Jepang yang terdaftar di sekolah dasar di Kanazawa dan 

sekitarnya, dimana kemampuan bahasa Jepang (mendengar, berbicara, membaca dan menulis) dianggap 

kurang, sehingga dengan program ini mereka dapat merasa nyaman di sekolah. 

Kelas ini menyediakan pembelajaran bahasa Jepang, termasuk didalamnya belajar percakapan dasar 

sehari-hari, kebudayaan Jepang dan kebiasaan masyarakat Jepang, belajar untuk lebih memahami 

kegiatan sekolah, dan terminologi akademik dasar. Sebagai tambahan, kelas ini juga sebagai 

jembatan penghubung antara para guru di sekolah dan wali murid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



通うためには/Prosedur Pendaftaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

通室を希望する児童の保護者は、日本語教室に通いたいことをお子さんの通う学校に連絡します。 通室を希望する児童の保護者は、日本語教室に通いたいことをお子さんの通う学校に連絡します。 通室を希望する児童の保護者は、日本語指導教室に通いたいことをお子さんの通う学校に連絡します。 

保護者からの申請を受け、学校は金沢市教育委員会に連絡します。 

教育委員会から泉小学校に連絡があった後、日本語指導教室において面談を行います。 

面談終了後、お子さんの学校から金沢市教育委員会へ通室申請書が提出されます。 

Selanjutnya “Pemberitahuan Keputusan Kehadiran” akan dikirimkan ke wali murid dari Dewan Pendidikan Kota 

Kanazawa ( Kanazawa City Board of Education). 

初回通室日から、日本語の指導が始まります。 

Wali murid yang ingin mendaftarkan anaknya ke kelas bahasa Jepang ini menghubungi 
pihak sekolah.  

Pihak sekolah menerima pendaftaran dari wali murid dan meneruskannya ke pihak 
Dewan Pendidikan Kota Kanazawa (Kanazawa City Board of Education). 

Ketika Izumi Junior High School telah dihubungi oleh pihak Dewan Pendidikan, 
interview akan dilakukan di Izumi. 

Pada saat interview … 

Anda akan ditanyakan tentang periode tinggal di Jepang, moda transportasi menuju Izumi, dsb. 

Prioritas tertinggi dari Kelas Bahasa Jepang Dasar Izumi adalah untuk membuat anak aman sampai di kelas, 

dan pada prinsipnya wali murid diharapkan mengantar anak ke kelas. Berkaitan dengan hal ini, pada saat 

interview kami juga akan menanyakan jadwal dimana wali murid bisa mengantar ke Izumi, dan hari pertama 

datang ke kelas. Jika ternyata hari yang wali murid pilih tidak tersedia karena penuh, maka wali murid akan 

diminta menunda untuk mengikuti kelas ini. 

Setelah interview selesai, sekolah akan mengirimkan formulir pendaftaran ke Dewan 
Pendidikan Kota Kanazawa (Kanazawa City Board of Education). 

Kelas bahasa Jepang akan resmi dimulai dari hari pertama siswa menghadiri kelas. 



   
 

日本語の授業/Kelas Bahasa Jepang 

 

日本語の授業 

Kelas Bahasa Jepang 

 

Siswa belajar bahasa Jepang di kelas bahasa Jepang sekali atau 2 kali dalam seminggu, di pagi 

hari dan siang hari, dari 1,5 jam hingga 2 jam. 

Untuk kelas pagi, siswa akan datang langsung ke Izumi Junior Highr School dari rumah. Ketika 

kelas selesai, mereka langsung pergi ke sekolah dimana mereka terdaftar. 

Untuk kelas siang, siswa akan datang ke Izumi Junior High School setelah mereka selesai makan 

siang di sekolah. Bahan belajar dan buku teks akan tersedia di kelas bahasa Jepang. Jika ada 

pertanyaan apa yang harus dibawa, silahkan bertanya pada saat interview. 

Biaya transportasi dari dan ke kelas Bahasa Jepang ditanggung oleh wali murid. 

 

 

 
 

 


