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Session 7: Bentuk ~ta dan contoh pemakaiannya 

dalam kalimat 

 

• Bentuk ini digunakan secara umum untuk menunjukkan 
bentuk lampau, misalnya: telah datang (kimashita atau 
kita), telah pergi (ikimashita atau itta), dsb. 

• Contoh: Saya pergi ke Jepang minggu lalu 

• Watashi wa senshuu ni Nihon e ikimashita. 

 

 

• Atau dapat juga untuk bentukan lain (pada tingkat pemula 
dasar, diberikan 2 contoh bentukan lain): 

• 1. ~ta koto ga arimasu (pernah) 

• 2. ~ta ato de (setelah) 



Contoh pemakaian 

 

• 1. Watashi no okaasan wa Nihon e itta koto ga arimasu. 

• Ibu saya pernah pergi ke Jepang. 

 

 

• 2. Ban gohan o tabeta ato de, nemasu. 

• Setelah makan malam, tidur. 

 

 

 

 



Session 8: Mid term (UTS) 

• Dapat dibahas di kelas jika ada 

waktu, merupakan latihan partikel 

dan bentuk yang pernah 

dipelajari pada Unit 1 sampai Unit 

6, serta  perkenalan (jikoshoukai) 



Tatabahasa Level Pemula 

• Seperti yang telah dikemukakan sebelum UTS, ada 10 tatabahasa 
untuk pemula. Sebagian telah dijelaskan di dalam kuliah 1 hingga 7, 
dan sebagian lagi akan diterangkan dalam kuliah 9 hingga 15 (Sesi 8 
adalah UTS dan Sesi 16 adalah UAS). 

• Untuk rangkuman Tatabahasa Level Pemula ini dapat difotokopi 
setelah kuliah ke-9 

• Rangkuman daftar kata kerja tingkat Pemula-Dasar dan kata sifat, 
dapat difotokopi pula setelah kuliah ke-9 ini untuk dapat lebih 
mendalami kuliah Pelajaran Bahasa Asing: Bahasa Jepang di 
Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, UGM bagi level pemula. 
Rangkuman tatabahasa dengan huruf latin (romaji) hanya diberikan 
untuk Unit 1 hingga 7, untuk lebih melatih lebih lancar membaca 
hiragana dan katakana (untuk rangkuman tatabahasa Unit 8 sampai 
Unit 13 (bahan setelah UTS) silakan membaca renshuu A pada setiap 
unit untuk memahami tatabahasa dalam hiragana dan katakana) 

• Jangan lupa, ujian dalam hiragana dan katakana semuanya, 
sehingga terus dilatih mengerjakan PR dan bahan kuliah Unit 1 
sampai Unit 13 dengan hiragana dan katakana!! 



Session 9: 

• Bentuk ~te imasu (sedang melakukan atau sekarang) dan 

contoh pemakaian dalam kalimat 

• Bentuk ~koto ga dekimasu (dapat mengerjakan) 

• UNIT 7 

• Penunjang: untuk dapat memahami struktur kalimat yang 

dipelajari dalam bentuk ~ta dan bentuk ~te, serta bentuk 

~koto ga dekimasu, perlu dipelajari perubahan kata kerja 

baik godan doushi maupun ichidan doushi serta bentuk 

kamus (u/ru). Juga ada tambahan lain beserta  artinya 

untuk penggunaan bentuk ~te selain untuk ~te imasu. 



Perubahan kata kerja 

• Dari bentuk kamus (u/ru) diubah dulu agar dapat digunakan pada bentuk 
~te maupun ~ta. 

• Untuk SHIMASU dan KIMASU (fukisoku doushi, yaitu group 3), hanya 
mudah: 

• Suru    shimasu   shite   shita   mengerjakan 

• Kuru    kimasu     kite     kita     datang 

 

• Untuk group 2 (ichidan doushi) juga mudah, tinggal mencoret ~ru (untuk 
bentuk kamus) atau ~masu (untuk bentuk sopan/biasa sopan), dan 
diganti dengan ~te atau ~ta: 

• Taberu     tabemasu  tabete   tabeta  makan 

• Neru        nemasu     nete      neta     tidur  

• dsb 

 

Untuk group 1 (godan doushi, sesuai namanya: go = 5, doushi =kata kerja) 
ada 5 perubahan sesuai bentuk dasarnya pada bentuk sopan/sopan biasa, 
yang untuk kemudahan penghafalannya diberikan pada akhir kuliah ini. 
Misal: yobimasu menjadi yonde dan yonda (memanggil). 



~ te imasu  

• 1. ~te imasu (sekarang atau sedang) 

• 2. ~te imasu (tidak sengaja ter…) 

 

• Perhatikan bedanya dalam struktur kalimat: 

• 1. Pronomina/Nama + wa + KB + o + KK~te imasu 

• Watashi wa (ima) gohan o tabete imasu 

• Saya sedang makan (saya sekarang makan) 

 

• 2. KB + ga + KK~te imasu 

• Terebi ga tsuite imasu  

• TV tidak sengaja ternyalakan 

 



Bentuk lain selain ~ te imasu  

• Untuk level pemula-dasar, kita pelajari bentuk-bentuk ini sebagai 
tambahan selain ~te imasu: 

• ~te kara (setelah) 

• ~te kudasai (tolong…) 

• ~te arimasu                    KB + ga +KK~te arimasu 

•                                          (sengaja di…/telah ter…) 

• Contoh: 

• Ban gohan o tabete kara, nemasu. 

• Setelah makan malam, tidur. 

 

• Nihongo o benkyoushite kudasai 

• Tolong belajar Bahasa Jepang 

 

• Terebi ga tsukete arimasu (TV sengaja dinyalakan) 

• Namae ga kaite arimasu (nama telah tertulis/sengaja dituliskan) 

 

 



~ u/ru koto ga dekimasu 

• Koto ga dekimasu artinya bisa (dapat), yaitu dapat 

mengerjakan sesuatu. 

• Bentukan ini didahului dengan KK (kata kerja) bentuk kamus 

• Jadi untuk group 1 (godan doushi): ~u koto ga dekimasu 

• Untuk group 2 (ichidan doushi): ~ru koto ga dekimasu 

 

• Contoh: 

• Saya bisa membaca dengan hiragana dan katakana. 

• Watashi wa hiragana to katakana de yomu koto ga dekimasu. 

• Anak saya dapat makan o-sushi. 

• Watashi no kodomo wa o-shushi o taberu koto ga dekimasu. 



Bandingkan penggunaan ~ta dan ~te dengan arti yang 

sama (setelah) 

• ~ta ato de 

• Ban gohan o tabeta ato de, nemasu. 

• Setelah makan malam, tidur. 

 

• ~te kara 

• Ban gohan o tabete kara, nemasu. 

• Setelah makan malam, tidur. 

 

 Tambahan: untuk struktur kalimat bentuk kamus (u/ru), ada yang 

menunjukkan arti “sebelum”, yaitu ~u/ru mae ni 

Contoh: Ban gohan o taberu mae ni, shaawa o abimasu 

Sebelum makan malam, mandi. 

Catatan: ada sedikit 

perbedaan suasananya: 

~te kara urutan sebuah 

kegiatan (segera 

dilakukan), sedangkan 

~ta ato de hanya 

merupakan syarat, 

bukan suatu urutan 

kegiatan yang segera 

dilakukan 



Cara menghafal perubahan KK 

• Cara mudah menghafal perubahan kata kerja (KK) untuk 

Group 1 (godan doushi), untuk bentuk ~te dan bentuk ~ta: 

 

• Bimininde kiite giide ichiritte shishite 

 

• Bimininda kiita giida ichiritta shishita    

 

 
Courtesy of Wulandari (2006) 

Untuk bentuk ~te  

 

Untuk bentuk ~ta  

 



Bimininde kiite giide ichiritte shishite 
Courtesy of Wulandari (2006) 

GODAN DOUSHI 

 

• Asobimasu       asonde      bermain 

• Yasumimasu    yasunde     istirahat 

• Shinimasu        shinde        mati 

• Hatarakimasu   hataraite    bekerja 

• Isogimasu         isoide         bergegas 

• Kaimasu           katte           membeli 

• Machimasu       matte         menunggu 

• Kaerimasu        kaette        pulang 

• Hanashimasu   hanashite   bicara  

 

 

bimini nde 

ki 

gi 

ichiri 

shi 

ite 

ide 

tte 

shite 



Keterangan 

• Begitu pula polanya dengan bentuk ~ta 

• Asal kata (bentuk kamusnya adalah KK godan doushi ~u) 

• Asobimasu        asobu 

• Yasumimasu     yasumu 

• Shinimasu         shinu 

• Hatarakimasu   hataraku 

• Isogimasu         isogu 

• Kaimasu            kau 

• Machimasu       matsu 

• Kaerimasu        kaeru 

• Hanashimasu   hanasu 

 



Ganbatte! 

Mata raishuu 

Jangan lupa kerjakan 

PR Unit 7 

 

Untuk kehidupan 

kampus di Jepang 

sehari-hari, dapat dilihat 

di situs-situs universitas 

yang diminati 

 

Pemandangan di 

Jepang juga indah 

(misal di Hokkaido) 

 

Riset terintegrasi juga 

ada (misal di Sapporo 

dan di Kyushu) 



Rangkuman Unit 7 

• KB (orang/pronomina) wa KB de gohan o tabemasu 

Nihonjin wa hashi de gohan o tabemasu 

(?) Nihonjin wa nan de gohan o tabemasuka 

 

• Watashi (pronomina) wa …go de repooto o kakimasu 

Watashi wa eigo de repooto o kakimasu 

 

• “arigatou” wa …go de “…” desu 

“arigatou” wa supeingo de “gracias” desu 

(?) “arigatou” wa taigo de nan desuka 

 

• Watashi (pronomina) wa KB (orang) ni denwa o kakemasu 

Watashi wa chichi ni denwa o kakemasu 

(?) Anata wa dare ni denwa o kakemasuka 

 

• Watashi (pronomina) wa KB (orang) ni hon o karimashita 

Watashi wa sensei ni hon o karimashita 

(?) Anata wa dare ni hon o karimashitaka 

 

• Mou KB o/e KK (lampau) 

Mou nimotsu o okurimashita 

Mou Oosakajyou e ikimashita 

 


