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Abstrak 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tidak lepas dari dunia pendidikan, pengajar dan 
dosen sebagai tenaga kependidikan  harus mampu menghadapi arus globalisasi yang terus berkembang dalam 
kegiatan belajar mengajarnya. Di era teknologi informasi dan komunikasi, peran pengajar akan berubah dari 
sumber pengetahuan menjadi fasilitator belajar namun demikian bukan berarti pengajar diganti dengan alat-
alat teknologi karena peran pengajar mutlak diperlukan untuk membimbing peserta didik bagaimana cara 
belajar. Pengajar Bahasa Jepang seyogyanya mampu mengembangkan strategi pembelajaran yang berbasis 
teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan menguasai strategi, metode, dan teknik manajemen kelas yang 
efektif dan menguasai teknik dan alat evaluasi yang tepat untuk menilai hasil pembelajaran karena bahasa 
Jepang dikenal dengan bahasa Teknologi. 
Keberhasilan pembelajaran Bahasa Jepang dengan metode e-learning yang berbasis memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi (TIK) yang berpusat pada peserta didik (Centered Learning) akan tercapai ketika 
pembelajaran bahasa Jepang lebih memperhatikan kebutuhan, minat, bakat, dan kemampuan peserta didik 
sehingga mereka memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi untuk mencapai sasaran, karena mereka merasa 
dilibatkan dan diikutsertakan dalam pembelajaran secara leluasa dalam melakukan pencarian data, informasi 
atau pengetahuannya. Akhirnya pengajaran bahasa Jepang yang biasanya didominasi pengajar (teacher 
centered learning) sudah selayaknya beralih ke pembelajaran yang berpusat pada aktifitas fisik, mental, social 
dan berpikir peserta didik (Learner Centered Learning). 
 
  
A. Pendahuluan 

Pesatnya perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sepuluh 

tahun  terakhir  melahirkan revolusi informasi yang mengakibatkan dunia menjadi tanpa batas. 

Perbedaan istilah dalam masyarakat global dengan memilah istilah generasi x, y, z dan generasi I 

atau generasi internet sekarang ini, karena mereka tidak bisa lepas dari perangkat komunikasi 

global yang super canggih.  Don Tapscott (2009) dalam Spenger (2010), menyebut mereka 

Generasi Net, atau Net Gen. 

Perubahan interaksi kini sudah dimulai dengan kiriman pesan sms via HP, dan terus 

berkembang dengan menjelajah dunia maya, sehingga mereka bisa dan biasa berkomunikasi  

dengan menggunakan program-program canggih di komputer mereka, kegiatan digital dan 

perangkat, seperti SMS, instant messaging, dan bermain Nintendo, Xbox, PlayStation, Wii atau 
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mereka mungkin menyebutkan iPod, iPhone, jelajah internet, dan menonton HDTV,  MySpace 

atau Facebook atau mereka berbicara dengan orang di seluruh dunia dengan menggunakan Skype, 

dan mereka memiliki situs web mereka sendiri, blog, wiki dan lain-lain. 

Teknologi informasi sudah merasuk ke dalam dunia sehari-hari khususnya di dunia 

pendidikan.  Pemahaman dan penguasaan teknologi informasi di era globalisasi sekarang ini 

merupakan inti dari dunia pendidikan.  Perkembangan kemajuan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) tidak lepas dari dunia pendidikan, pengajar dan dosen sebagai tenaga 

kependidikan  harus mampu menghadapi arus globalisasi dalam kegiatan belajar mengajarnya. 

Menurut undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pengajar dan Dosen telah ditegaskan 

bahwa yang dimaksud pengajar adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

dijalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dapat digarisbawahi 

kata profesional memiliki makna memiliki kompetensi atau kemampuan tentang subyek yang 

diajarkan dan memberikan yang terbaik untuk peserta didik dan proses pengajaran.  

Disamping itu, pengajar dituntut meningkatkan profesionalitasnya sebagai pengajar dan 

pendidik. Pengajar juga harus siap menghadapi kata kunci dunia pendidikan, seperti: kompetisi, 

transparansi, efisiensi, dan kualitas tinggi. Dengan demikian kualitas mutu pendidikan harus 

sangat diperhatikan oleh para pengajar untuk menyelamatkan profesinya.  

Tugas utama pengajar adalah membantu mengoptimalkan perkembangan peserta didik. 

Apa yang diajarkan dan bagaimana cara mengajarkan harus disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan peserta didik yang didapat dari proses belajar. Seyogyanya saat ini di era 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) peran pengajar akan berubah dari sumber 

pengetahuan menjadi fasilitator belajar. Pengajar tidak diganti dengan alat-alat teknologi 

karena pengajar mutlak diperlukan untuk membimbing peserta didik bagaimana cara belajar 

(learning how to learn). Pengajar yang berfungsi sebagai pemberi kemudahan (fasilitator) 

belajar bagi peserta didik peserta didiknya, merancang pembelajaran yang dapat mengaktifkan 

peserta didiknya. Selain itu membelajarkan peserta didik agar mampu mengembangkan 

kemampuan dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar melalui jaringan informasi dan 

komunikasi yang tersedia untuk memecahkan masalah yang dihadapinya dan mengubah 
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prilakunya. Dengan demikian pengajaran yang didominasi pengajar (teacher centered 

learning) berubah ke pembelajaran yang berpusat pada aktifitas fisik, mental, social dan 

berpikir peserta didik (Learner Centered Learning). 

Tidak dapat dipungkiri bahwa sampai saat ini metode pembelajaran masih banyak 

menggunakan metode konvensional yang memusatkan pada metode pembelajaran ceramah 

dengan perangkat yang masih tradisional menggunakan buku ajar, papan tulis, dan 

kapur/spidol. Pengajar memberikan materi ajar kepada peserta didik untuk dihafal dan ditelan 

bulat oleh peserta didik secara pasif. Burrowes (2003) menyampaikan bahwa pengajaran secara 

konvensional menekankan pada resitasi konten, tanpa memberikan waktu yang cukup kepada 

peserta didik untuk merefleksikan materi yang dipresentasikan, menghubungkannya dengan 

pengetahuan sebelumnya, atau mengaplikasikannya kepada situasi kehidupan nyata.  

Dalam metode konvensional pengajar tidak melakukan transfer pengetahuan (transfer 

of knowledge) tetapi lebih kepada repetisi atau pengulangan sehingga peserta didik tidak dibuat 

untuk berpikir kritis.  Ini tentu saja itu tidak relevan untuk saat ini karena peserta didik 

sebenarnya lebih pintar dan lebih kreatif dalam mencari materi yang diberikan pengajar 

melalui perangkat informasi dan komunikasi seperti internet dan media digital lainnya. 

Apa yang akan dilakukan pengajar ketika peserta didik mereka lebih kritis dan lebih 

pintar dari pengajar mereka sendiri mengenai materi yang diajarkan? Bagaimana pengajar 

menjelaskan ketika peserta didik mereka bertanya mengenai materi yang berhubungan dengan 

topik yang diajarkan, namun pengajar tidak bisa menjelaskan atau bahkan  tidak tahu  

jawabannya karena masih buta dan ketinggalan teknologi informasi 

Dalam pengajaran bahasa Jepang, metode pengajaran masih banyak menggunakan 

metode konvensional, pengajar hanya memiliki buku ajar tanpa memiliki penunjang lain 

seperti data-data, informasi dan perkembangan Jepang saat ini. Pengajar tidak bisa 

mengembangkan metode pengajaran karena terbatas pada media dan sarana yang dimilikinya.  

 

Ada tantangan bagi pengajar agar bisa menjadi pengajar yang bermutu dan bermakna. 

Mutu di bidang pendidikan meliputi input, proses dan output  dan outcome. Input pendidikan 



4	  

	  

dinyatakan bermutu jika berproses. Proses pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan 

suasana yang pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Menyenangkan dan Bermakna. Outcome 

dinyatakan bermutu apabila semua pihak mengakui kehebatan lulusan dan merasa puas dengan 

pendidikan yang telah diraihnya. 

 Pengajar yang professional dan kompeten saat ini tentu saja harus menguasai 

pembelajaran berbasis teknologi  informasi dan komunikasi (TIK) dimana pengajar harus 

memiliki kompetensi yang baik tentang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang 

diajarkannya, mampu mengembangkan strategi pembelajaran yang berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK) dan menguasai strategi, metode, dan teknik manajemen kelas 

yang efektif dan menguasai teknik dan alat evaluasi yang tepat untuk menilai hasil 

pembelajaran. 

Salah satu solusi dalam menjawab tantangan di era digital bagi pengajar dalam 

penyampaian pengajaran adalah melalui e-learning. Sistem pembelajaran 

elektronik atau disingkat e-learning adalah cara baru dalam proses belajar mengajar terutama 

pada pengajaran bahasa Jepang. Pengajar maupun peserta didik akan termotivasi lebih tinggi 

dalam belajarnya karena merasa dilibatkan dan diikutsertakan langsung secara leluasa dalam 

melakukan pencarian informasi atau ilmu pengetahuannya yang diberikan oleh si pengajar. 

Peserta didik akan mencari, dan mengembangkan materi pelajaran sesuai yang ia kehendaki.  

E-Learning merupakan dasar dan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi. E-learning juga dapat mempersingkat jadwal target waktu 

pembelajaran, dan tentu saja menghemat biaya yang harus dikeluarkan oleh sebuah program 

studi atau program pendidikan.  Dalam pembelajaran bahasa Jepang dengan metode  e-learning,  

data, informasi dan materi pelajaran  dapat diakses oleh peserta didik dan pengajar kapan saja 

dan dimana pun mereka berada. Kemudahan yang diberikan dalam metode e-learning dalam  

pembelajaran bahasa Jepang akan memberikan motivasi tinggi dan meningkatkan kreativitas 

peserta didik untuk dapat meningkatkan keterampilan berbahasa Jepang mereka. 

 

B. E-learning : Konsep dan Karakteristik 
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Telah dijelaskan sebelumnya bahwa konsep dalam e-learning adalah antisipasi dari 

keterbatasan proses belajar mengajar tradisional berbasis tatap muka yang dibatasi oleh ruang 

dan waktu sehingga  hubungan antara pengajar dan peserta didik bisa dilakukan dimana saja dan  

kapan saja. 

Konsep e-learning adalah proses belajar (learning) yang menggunakan atau memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) eletronik (electronic) sebagai alat (tools), jadi 

focusnya adalah belajar (learning) bukan pada electroniknya (“e-”). E-learning juga berarti 

proses transformasi pembelajaran dari “Instructor Centric” ke “Learner Centric” (Effendi, Bob 

Soelaeman:2006). Salah satu definisi yang cukup dapat diterima banyak pihak misalnya dari 

Darin E. Hartley [Hartley, 2001] yang menyatakan: 

e-Learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan 
tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media Internet, Intranet 
atau media jaringan komputer lain. 

LearnFrame.Com dalam Glossary of eLearning Terms [Glossary, 2001] menyatakan suatu 

definisi yang lebih luas bahwa: 

e-Learning adalah sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk 
mendukung belajar mengajar dengan media Internet, jaringan komputer,maupun 
komputer standalone. 

Dapat disimpulkan bahwa dalam e-learning materi pembelajaran dikirim melalui suatu 

media elektronik seperti Internet, intranet/extranet, satelit, broadcast, audio/video tape, 

interactive TV, CDROM, dan computer-based training (CBT). E-learning sebagai penggunaan 

teknologi elektronik untuk mengirim, mendukung, dan meningkatkan pengajaran, pembelajaran 

dan penilaian. Pemanfaatan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat dipandang 

secara positif sebagai media yang menyediakan dan membantu interaksi antara pengajar dan 

peserta didik dalam mengefesienkan dan mengefektifkan proses pembelajaran. Dapat dijabarkan 

mengenai karakteristik e-learning antara lain adalah:  
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1. Memanfaatkan jasa teknologi elektronik; dimana pengajar dan peserta didik, peserta 

didik dan sesama peserta didik atau pengajar dan sesama pengajar dapat berkomunikasi 

dengan relatif mudah dengan tanpa dibatasi oleh hal-hal yang protokoler;  

2. Menggunakan bahan ajar bersifat mandiri (self learning materials) disimpan di 

komputer sehingga dapat diakses oleh pengajar dan peserta didik kapan saja dan dimana 

saja dan yang bersangkutan memerlukanya; dan  

3. Memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar  dan hal-hal 

yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat di komputer.  

Dengan adanya e-learning pengajar akan lebih mudah : 

1. melakukan pemutakhiran bahan-bahan belajar yang menjadi tanggung jawabnya sesuai 

dengan tuntutan perkembangan keilmuan yang mutakhir 

2. mengembangkan diri atau melakukan penelitian guna meningkatkan wawasannya 

3. mengontrol kegiatan belajar peserta didik 

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) harus mencakup pola interaksi 

anatara pengajar dengan peserta didik, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai 

sumber belajar dan alat bantu. Pengajar dan peserta didik bukan merupakan objek yang hanya 

bisa memanfaatkannya melainkan dengan subyek dari e-learning. Subyek artinya memiliki peran 

aktif yang menentukan keberhasilan e-learning, dimana pengajar dan peserta didik memiliki 

kemauan dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) agar 

tujuan pengajaran metode e-learning dapat diwujudkan dan berjalan dengan baik.  

 

C. Pembelajaran Berpusat pada Peserta didik (Learner Centered Learning) 

            Keberhasilan pembelajaran berbasis memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK)  dalam e-learning didukung oleh orientasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik 

(Centered Learning). Pembelajaran berpusat pada peserta didik merupakan pembelajaran yang 

lebih berpusat kepada kebutuhan, minat, bakat, dan kemampuan peserta didik, sehingga 

pembelajaran akan menjadi sangat bermakna (meaningful). Peserta didik memiliki motivasi 

belajar yang lebih tinggi untuk mencapai sasaran yang telah diterapkan sendiri karena merasa 

dilibatkan dan diikutsertakan dalam pembelajaran dengan leluasa melakukan pencarian informasi 
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atau ilmu pengetahuannya dan menggunakan informasi tersebut.  Peserta didik akan lebih 

termotivasi untuk belajar  walaupun ia tidak diawasi oleh pengajarnya.  

 Peserta didik ikut serta dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi 

pelajaran. Dalam hal ini pengajar sebagai pemberi kemudahan (fasilitator) dalam belajar peserta 

didik. Strategi penyampaian materi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi 

peserta didik. 

  Dengan pendekatan pembelajaran berpusat pada peserta didik akan menghasilkan peserta 

didik yang berkepribadian, pintar, cerdas, aktif dan mandiri tidak bergantung kepada pengajar 

melainkan mampu bersaing dan berkompetisi dan memiliki kemampuan komunikasi yang lebih 

baik. Peserta didik dituntut untuk aktif dan bertanggungjawab terhadap pembelajarannya sendiri. 

Peserta didik merupakan subjek bukan semata-mata objek yang hanya menerima informasi dari 

pengajar, peserta didik mempunyai peran dan aktivitas yang lebih besar. Peserta didik mampu 

berpikir rasional, menemukan masalah dan memecahkan masalah yang mereka hadapi. 

D. Pengajaran Bahasa Jepang  

  Pengajaran bahasa Jepang di lembaga pendidikan menengah dan lembaga pendidikan 

tinggi saat ini dilaksanakan dengan berbagai strategi dan metode pembelajaran. Pengajaran 

bahasa Jepang akan menarik bagi peserta didik apabila pengajar mampu menyampaikan materi 

ajarnya dengan menarik dan menyenangkan. Media pengajaran merupakan salah satu hal yang 

perlu dipersiapkan oleh pangajar bahasa Jepang.  

Materi ajar yang digunakan saat ini adalah buku yang diterbitkan oleh The Japan 

Foundation yaitu buku Sakura I dan Sakura II serta buku yang disusun  oleh pengajar-pengajar 

bahasa Jepang MGMP di setiap lingkungan wilayahnya untuk pendidikan menengah, 

sedangakan untuk lembaga pendidikan tinggi, buku-buku pelajaran dan media audio dan visual 

didatangkankan langsung dari Jepang, namun materi pelajaran tersebut belum mencukupi dan 

harus digali serta dikembangkan untuk melengkapi kekurangan yang ada, tentu saja dengan 

menjelajah media digital internet dari situs umum seperti Wikipedia, blog sampai website 

tentang pengajaran bahasa Jepang. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK) negara Jepang telah banyak menciptakan media pembelajaran yang interaktif baik ICT, E-
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Learning dan website lainnya yang menunjang dalam peningkatan keterampilan peserta didik 

dalam bahasa Jepang. 

Dibawah ini website yang hingga saat ini dipergunakan pengajar dan peserta didik dalam 

kegiatan belajar mengajar bahasa Jepang. Yaitu : http://minnanokyouzai.jp/kyouzai/home, 

http://www.erin.ne.jp/jp/, http://anime-manga.jp/index.html, http://momo.jpf.go.jp/sushi/, 

http://nihongo-e-na.com/jpn/, http://www.onlinenihongo.com/ dan masih banyak lagi. Website 

ini dapat digunakan oleh pengajar sehingga peserta didik dapat mengetahui secara langsung 

keadaan negara Jepang. Karena dalam materi ajar yang diberikan tidak hanya kebahasaan saja 

tetapi muatan sejarah, seni, budaya sampai kehidupan sehari-hari Jepang pun ada didalamnya. 

E. Peran Pengajar dalam Pembelajaran yang Berpusat pada Peserta didik dalam     

Pengajaran Bahasa Jepang 

 Pengajar berperan sebagai pemberi kemudahan dalam pembelajaran yang membantu 

mengarahkan peserta didik dalam mengembangkan materi pembelajaran bahasa Jepang. Materi 

pembelajaran bahasa Jepang merupakan pedoman yang bersifat luwes sehingga pengajar dan 

peserta didik tidak kaku pada materi pembelajaran yang ada namun aktif, kreatif dan inovatif 

dalam mengembangkannya. Oleh karena itu wawasan yang luas dan selalu siap menerima 

masukan pendapat dan gagasan serta saran kritik dari peserta didiknya untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran. Professional pengajar dan kompeten dalam pembelajaran bahasa 

Jepang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) e-learning  meliputi: 

1. memiliki kompetensi yang baik tentang teknologi informasi komunikasi yang 

diajarkannya. 

2. mampu mengembangkan strategi pembelajaran bahasa Jepang  yang berbasis teknologi 

informasi komunikasi. 

3. menguasai strategi, metode, dan teknik pengelolaan (manajemen) kelas yang efektif. 

4. menguasai teknik dan alat evaluasi yang tepat untuk menilai hasil pembelajaran bahasa 

Jepang. 

5. memahami bahwa peserta didik adalah individu dengan kebutuhan yang berbeda-beda. 

6. secara aktif dan periodik melibatkan keluarga dan masyarakat dalam pembelajaran. 
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Aktivitas pengajar bahasa Jepang tercermin dalam upaya menciptakan strategi 

pembelajaran yang akan dilakukan dalam kelas. Fungsi pengajar bahasa Jepang dalam 

pembelajaran adalah 1) memberi perangsang atau motivasi agar mau melakukan kegiatan belajar . 

2) mengarahkan seluruh kegiatan belajar pada suatu tujuan tertentu. 3) memberi dorongan agar 

peserta didik mau melakukan seluruh kegiatan yang mampu dilakukan untuk mencapai tujuan. 

Oleh karena itu, pengajar bahasa Jepang perlu memahami dan menguasai prinsip-prinsip 

belajar, agar dapat melaksanakan tugasnya secara lebih baik. Selain itu perlu memahami secara 

mendalam keadaan peserta didik. Pendekatan yang digunakan adalah bahwa peran pengajar 

bahasa Jepang bergeser  dari menentukan apa yang akan dipelajari ke bagaimana menyediakan 

dan memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Pengalaman belajar yang dapat diperoleh 

melalui eksplorasi  dengan lingkungannya melalui interaksi aktif dengan teman, lingkungan dan 

lainnya. Tugas utama para pengajar bahasa Jepang adalah membantu mengoptimalkan 

perkembangan dan membelajarkan  peserta didik dalam kemampuan berbahasa Jepang .  

Peran pengajar bahasa Jepang telah berubah dari sumber pengetahuan menjadi fasilitator 

belajar. Pengajar bahasa Jepang diperlukan untuk membimbing peserta didik bagaimana cara 

belajar, berfungsi sebagai pemberi kemudahan belajar, dan merancang pembelajaran agar peserta 

didik aktif.  Membelajarkan peserta didik agar dapat mengembangkan kemampuan dengan 

memanfaatkan sumber-sumber belajar melalui jaringan informasi teknologi dan komunikasi 

yang tersedia untuk memecahkan masalah yang dihadapinya dan mengubah perilakunya.  

Seperti kita  ketahui syarat mendasar pengajar bahasa Jepang yang professional adalah 

pengajar yang tidak pernah berhenti belajar, secara teratur membuat rencana pembelajaran 

sebelum mengajar, bersedia diobservasi, selalu tertantang untuk meningkatkan kreativitas dan 

memiliki karakter yang baik dan menyenangkan. 

e. Kesimpulan 

 Sasaran akhir pendekatan pembelajaran berpusat pada peserta didik dalam pembelajaran 

bahasa Jepang diharapkan akan menghasilkan peserta didik yang berkepribadian, pintar, cerdas, 

aktif dan mandiri serta mampu bersaing dan berkompetisi dan memiliki kemampuan komunikasi 
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yang lebih baik, karena Peserta didik diberi kebebasan dan keleluasaan untuk ikut serta dalam 

merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pelajaran. 

E-Learning merupakan penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK) yang bersifat pragmatis yang memerlukan dukungan sarana dan prasarana dan  

infrastruktur lain yang terkait dengan lembaga pendidikan, pengajar dan peserta didik. Oleh 

karena itu keberhasilan penggunaan dan pelaksanaan e-learning dipengaruhi juga oleh daya beli 

pengajar dan peserta didik terhadap fasilitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang 

dibutuhkan untuk mengakses internet dengan menyediakan perangkat komputer, modem, laptop 

atau note book. Dengan fasilitas tersebut pada saat ini bukanlah sesuatu yang murah, dan 

cenderung sulit untuk disediakan baik oleh lembaga, pengajar maupun peserta didik, terutama 

secara perorangan.   

Namun demikian,  pengajar dan peserta bisa memanfaatkan fasilitas perangkat  

teknologi digital dari lembaga sekolah maupun swasta seperti tempat rental komputer yang sudah 

mewabah ke pelosok disertai kemauan yang kuat dan kemampuan dalam memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK),  Metode E-Learning dapat diaplikasikan dalam 

kegiatan belajar mengajar baik di kelas atau di luar kelas. Pembelajaran E-Learning dapat 

dilaksanakan  melalui pembelajaran berpusat pada peserta didik (Learner Centered Learning)  

dengan baik. Karena peserta didik dapat mengeksplorasikan semua kemampuan bahasa 

Jepangnya melalui E-Learning tersebut. Sehingga kegiatan belajar mengajar masa yang akna 

datang bersifat memandirikan peserta didik dalam mengeksplorasi rasa keingintahuan mereka 

dengan pendekatan memecahkan masalah yang diberikan pengajar. 
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