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KOMPETENSI GURU : PROFESIONAL
MATERI POKOK : MATERI, STRUKTUR, KONSEP, DAN POLA PIKIR KEILMUAN YANG MENDUKUNG MATA PELAJARAN YANG DIAMPU.

Kompetensi Inti Guru
(Standar

Kompetensi)

Kompetensi  Guru Mata
pelajaran(Kompetensi Dasar) Indikator Esensial1.Menguasai materi,

konsep, dan pola
pikir keilmuan yang
mendukung mata
pelajaran yang
diampu.

1.1 Memiliki pengetahuan tentang
berbagai aspek kebahasaan
dalam bahasa Jepang (linguistik,
wacana, sosiolinguistik, dan
strategis)

1.1.1Menguasai huruf Kana dan 1000 Kanji Dasar (文字)

1.1.1.1 Dapat membaca kanji dengan benar dengan memilih cara baca yang
ditulis dengan huruf  Hiragana.

1.1.1.2 Dapat menulis Kanji  dengan benar dengan memilih kosa kata yang ditulis
dengan Kanji.1.1.2Menguasai 1500 kosa Kata Dasar (語彙)

1.1.2.1 Dapat memilih kosa kata yang tepat sesuai dengan konteks kalimat.
1.1.2.2 Dapat memilih kata bersinonim.
1.1.2.3 Dapat penggunaan kosa kata dalam sebuah kalimat secara tepat dan

mengubah bentuk kata kerja.1.2Menguasai bahasa Jepang lisan
dan tulis, reseptif, produktif,
dalam segala aspek
komunikatifnya (linguistik,
wacana, sosiolinguistik, dan
strategis).

1.2.1Menguasai Tata Bahasa Dasar（初級文法）
1.2.1.1 Dapat menggunakan  partikel bahasa Jepang dengan tepat.
1.2.1.2 Dapat meggunakan kata yang memiliki makna berlawanan atau antonim.

1.2.2 Membaca Pemahaman(読解)
1.2.1.1 Dapat menelaah makna gramatikal dengan mencari kalimat yang

memiliki makna yang sama.
1.2.1.2 Dapat menelaah sebuah teks pendek dan dapat menentukan isi teks

2.Memiliki 2.1 Menguasai bidang studi Bahasa 2.1.1Memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan yang menaungi/ koheren



Kompetensi Inti Guru
(Standar

Kompetensi)

Kompetensi  Guru Mata
pelajaran(Kompetensi Dasar) Indikator Esensial

kompetensi
profesional sebagai
pendidik

Jepang secara luas & mendalam. materi ajar Bahasa Jepang.

2.1.1.1 Menjelaskan keterkaitan antara konsep dasar linguistik, sosiolinguistik,
dan pragmatik  dalam lingkup linguistik umum.

2.1.1.2 Menjelaskan struktur dasar fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik.

FORMAT KISI-KISI UJI KOMPETENSI PEDAGOGIK
Kompetensi Inti Guru
(Standar Kompetensi)

Kompetensi  Guru Mata pelajaran(Kompetensi
Dasar)

Indikator Esensial

1. Menguasai
karakteristik
peserta didik dari
aspek fisik, moral,
spiritual, sosial,
kultural,
emosional, dan
intelektual

1.1 Memahami karakteristik peserta  didik yang
berkaitan dengan aspek fisik,intelektual,
sosial-emosional,moral,spiritual dan latar
belakang sosial budaya

1.1.1Mengklasifikasikan tipe  belajar siswa

1.2 Mengidentifikasi potensi peserta didik dalam
mata pelajaran yang diampu

1.2.1 mengklasifikasikan potensi yang dimiliki siswa

1.3. Mengidentifikasi kesulitan belajar peserta
didik dalam mata pelajaran yang diampu

1.3.1 Menentukan penyebab kesulitan belajar siswa yang berasal dari
faktor eksternal dan internal

2. Menguasai teori
belajar dan prinsip-
prinsip pembelajaran
yang mendidik.

2.1. Memahami berbagai teori belajar dan
prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik
terkait dengan mata pelajaran yang diampu.

2.1.1 Menentukan teori belajar yang sesuai dengan aktivitas
pembelajaran bahasa Jepang

2.1.2  Menentukan tujuan dan karakteristik pendekatan komunikatif
dalam pembelajaran bahasa



Kompetensi Inti Guru
(Standar Kompetensi)

Kompetensi  Guru Mata pelajaran(Kompetensi
Dasar)

Indikator Esensial

2.2 Menerapkan berbagai pendekatan, strategi,
metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik
secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu

2.2.1 Menganalisis berbagai macam metode pembelajaran bahasa
Jepang

2.2.2 Menentukan strategi pembelajaran yang tepat dalam
pembelajaran choukai

2.2.3 Menentukan strategi pembelajaran yang tepat dalam
pembelajaran dokkai

2.2.5 Menentukan strategi pembelajaran yang tepat dalam
pembelajaran kaiwa

3. Mengembangkan
kurikulum yang terkait
dengan mata
pelajaran yang
diampu.

3.1 Memahami prinsip-prinsip pengembangan
kurikulum.

3.1.1 Menyebutkan definisi kurikulum berdasarkan undang-undang
3.1.2 Menentukan langkah-langkah pembelajaran dalam pengembangan

RPP
3.1.3. Menyebutkan pengertian indikator

3.3 Memilih materi pembelajaran yang diampu
yang terkait dengan pengalaman belajar dan
tujuan pembelajaran

3.3.1 Memilih materi yang sesuai dengan aspek keterampilan berbahasa
yang dilatihkan

3.4 Memilih materi pembelajaran yang diampu
yang terkait dengan pengalaman belajar dan
tujuan pembelajaran

3.4.1 Menentukan prinsip-prinsip penyeleksian dan adaptasi materi
pembelajaran bahasa Jepang

3.5 Menata materi pembelajaran secara benar
sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan
karakteristik peserta didik.

3.5.1 Menentukan urutan pembelajaran huruf Kana dengan tepat

4.1 Menyusun rancangan pembelajaran yang
lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas,
laboratorium, maupun lapangan

4.1.1 Menentukan langkah-langkah kegiatan pembelajaran bahasa
Jepang

4. Menyelenggarakan
pembelajaran yang
mendidik.

4.2 Menggunakan media pembelajaran dan
sumber belajar yang relevan dengan
karakteristik peserta didik dan mata pelajaran

4.2.1 Menentukan media dan sumber belajar bahasa  Jepang yang tepat
disesuaikan dengan materi dan tujuan pembelajaran berdasarkan
empat aspek keterampilan berbahasa



Kompetensi Inti Guru
(Standar Kompetensi)

Kompetensi  Guru Mata pelajaran(Kompetensi
Dasar)

Indikator Esensial

yang diampu untuk mencapai tujuan
pembelajaran secara utuh.

5.1 Memahami prinsip prinsip penilaian dan
evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan
karakteristik mata pelajaran yang diampu.

5.1.1 Menentukan prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran bahasa Jepang
5.1.2 Menentukan ciri-ciri tes yang baik
5.1.3 Menentukan jenis-jenis tes berdasarkan tujuannya

5. Menyelenggarakan
penilaian dan evaluasi
proses dan hasil
belajar

5.2 Menentukan aspek-aspek proses dan hasil
belajar yang penting untuk dinilai dan
dievaluasi sesuai dengan  karakteristik mata
pelajaran yang diampu.

5.2.1 Menentukan karakteristik penilaian portofolio dan performance

5.3 Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi
proses dan hasil belajar.

5.3.1 Menentukan langkah-langkah penyusunan tes


