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PENDAHULUAN 

Peran pengajar di era ini harus lebih kreatif dan inovatif terhadap 

pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. 

Pengajar lebih kepada mengarahkan dan membimbing pembelajar. 

Sedangkan pembelajar lebih banyak diberi kesempatan untuk berperan 

lebih aktif dalam proses belajar mengajar. 

Terlebih dimasa  Pandemic Covid 19 ini,  pengajar dituntut untuk lebih 

mengembangkan kreativitas  dan berinovasi dalam pengajaran secara 

On-line 



EMPAT KETERAMPILAN BERBAHASA 
 (4  GINOU) 

Keterampilan  mendengar atau menyimak (Kiku Koto) 

Keterampilan berbicara  (Hanasu Koto) 

Keterampilan membaca (Yomu Koto) 

Keterampilan  menulis (Kaku Koto) 



MEMBACA (YOMU KOTO) 

Samsu Somadayo (2011:1)  

Membaca  merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang sangat 

penting di samping tiga keterampilan berbahasa lainnya. Walaupun 

demikian, membaca bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Membaca 

adalah sebuah proses yang bisa dikembangkan dengan menggunakan teknik-

teknik yang sesuai dengan tujuan membaca tersebut.  

Iskandar Wassid (dalam Linna & Wina, 2017: 10)  

Kegiatan  membaca bukanlah suatu kegiatan yang sederhana, karena dalam 

prosesnya harus memperhatikan kebiasaan cara berpikir teratur dan baik. Hal 

ini disebabkan karena membaca merupakan proses mental yang tinggi, 

seperti ingatan, pemikiran, daya khayal, pengaturan, penerapan dan 

pemecahan masalah. 



MEMBACA ADALAH SUATU KEGIATAN  
Yang tidak mudah maupun sederhana,  

Merupakan suatu proses yang bisa dikembangkan dengan 

menggunakan teknik-teknik yang sesuai dengan tujuan membaca 

tersebut,  

Memperhatikan kebiasaan cara berpikir teratur dan baik. 

Merupakan  proses mental yang tinggi, seperti ingatan, pemikiran, 

daya khayal, pengaturan, penerapan dan pemecahan masalah 



DOKKAI 

Tadao dalam Nihongo Daigaku Jiten (dalam Pratita, 2017 : 31)  

読解とは文章の意味、内容を読むとりこと。 

‘Dokkai adalah membaca kemudian mengambil isi dan memahami 

isi tulisan tersebut’.  

 

 



TAHAPAN DOKKAI  
ISHIGURO (DALAM CAHYONO & LESTARI (2016 : 5) 

• Aktifitas memahami gambar  

• Aktifitas mengenali huruf  

• Aktifitas mengenali frasa  

• Aktifitas mengubah makna  

• Aktifitas menganalisa kalimat  

• Aktifitas memahami konteks  

• Aktifitas membayangkan kondisi. 

 



SUMBER BELAJAR DOKKAI (RISOOSU 

a. Buku wajib (Sesuaikan dengan Level) 

b. Pamflet 

c. Pengumuman 

d. Jadwal  

e. Buku cerita bergambar 

f. Resep masakan 

( yomuzu, Digital EHON site, Japanesetest4you) 

 



PEMBELAJARAN DOKKAI SEBELUM  DAN PADA MASA 
PANDEMIC COVID 19 

 

 

 

 



KELEBIHAN PEMBELAJARAN ON-LINE 

1.  Tempat 

2.  Hemat 

3. Perjalanan 

4.  Materi 

5. Persiapan 

6. Siswa bisa mengembangkan diri 

7. Waktu belajar lebih singkat 

8. Pendidikan Indonesia lebih maju 

 

 



1. Pengunduran Waktu 

2. Boros Kuota 

3. Terganggu Notifikasi 

4. Baterai 

5. Tidak focus 

6. Tugas-tugas menumpuk 
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