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Para murid

Tujuan Sekolah kami:

Sejarah

Kebijakan Pendidikan

Kebijakan Pendidikan Sekolah kami adalah sbb.
・Mendidik kecakapan dan pengetahuan bahasa Jepang untuk kebutuhan 

kehidupan sehari-hari
・Mendidik kecakapan dan pengetahuan untuk membaca dan memahami tesis, 

mengungkapkan pendapat diri sendiri dengan bahasa Jepang.
・Mendidik kemampuan bahasa Jepang untuk masuk sekolah yang lebih tinggi 

yaitu Program Master（S2）, universitas, Sekolah bidang khusus
・Memahami budaya dan adat istiadat Jepang melalui belajar bahasa Jepang 

dan pertukaran dengan masyarakat daerah

Saitama Kokusai Gakuen（Sekolah Internasional Saitama）
didirikan pada bulan Oktober 1988. Pada 1989, diakui 
oleh Yayasan Perkumpulan Pengembangan Pendidikan 
Bahasa Jepang sebagai sekolah yang memenuhi syarat. 
Sejak saat itu, banyak alumni yang berkontribusi di 
berbagai tempat.

Ringkasan Sekolah

Nama Sekolah／Sekolah Internasional Saitama
Pendirian／1-Oktober-1988
Perwakilan／Direktur／Kepalah Sekola,　Osamu Sato
Kwalifikasi（Lisensi）／ Sekolah yang diakui oleh（Yayasan）

Perkumpulan Pengembangan Pendidikan Bahasa 
Jepang, Sekolah yang diakui oleh Departemen Urusan 
Hukum untuk bisa mengajukan Perijinan Tinggal

Jumlah Guru／24 orang
Jumlah Murid Tertentu／230 orang
Alamat／Kode Pos：360-0036, Propinsi Saitama, Kota 
　　　　　Kumagaya, Sakuragi-Chou 2-101, Jepang
　　　　　TEL ＋81−48−526−4155
　　　　　FAX ＋81−48−526−4157
　　　　　http://www.saisc.jp
　　　　　e-mail:gakuenn@saisc.jp

Pandangan Gedung Sekolah

Setelah menyambut abad 21 yang menuntut perdamaian kemanusiaan, masyarakat interna-
sional menjadi semakin bervariasi dan ada tuntutan keinginan belajar bahasa Jepang dari 
berbagai negara. Tujuan sekolah kami adalah mendidik generasi muda yang berkontribusi 
untuk menciptakan persahabatan internasional melalui pendidikan bahasa Jepang kepada 
orang asing dan pertukaran internasional supaya menciptakan suasana saling pengertian.



Tempat berkumpulnya siswa asing dari sedikitnya 
21 suku bangsa didunia
Jumlah murid berdasarkan daerah 

（Mulai January, 2020）

Barbeque

①Melakukan pelejaran untuk persiapan Ujian Kecakapan 
Bahasa Jepang(Nihongo Nouryoku Shiken), Ujian Belajar di 
Jepang(Nihon Ryugaku Shiken) dengan Kurikukulum yang 
cukup lengkap.

②Mendidik murid dengan sistem pelajaran yang membatasi 
jumlah murid di 1 kelas yaitu 15 orang hingga 20 orang.

③Meng-support kehidupan murid di Jepang dengan bimbingan 
sehari-hari yang rinci dari sistem wali kelas

④Pengajaran bahasa Jepang dan bimbingan jurusan selanjut-
nya berdasarkan dengan banyak informasi untuk tercapai 
tujuannya oleh para guru-guru yang berpengalaman dan ber-
jasah.

⑤Meningkatkan pemahaman adat isitiadat Jepang dan pen-
galaman terhadap kebudayaan Jepang malalui belajar bahasa 
Jepang dan pertukaran internasional di masyarakat daerah.

⑥Kota Kumagaya berada di lokasi yang dekat Tokyo dan penuh 
hijau. Ada gedung Olah Raga dan Perpustakaan juga di lokasi 
yang dekat sekolah. Lingkungannya baik untuk belajar dan 
cukup aman.

⑦Asrama Sekolah berada di daerah kediaman yang suasananya 
tenang, dekat dengan Departemen Store yang besar, super 
market dan mini market. Maka, bisa menikmati kehidupan 
yang nyaman dan aman. Lagipula, lokasi asramanya dekat 
dari sekolah, sampai sekolahnya 5 menit dengan sepeda, 15 
menit dengan jalan kaki, maka tidak perlu ongkos untuk pergi 
ke sekolah.

Keistimewaan Sekolah Kami

Festival olahraga

Tour festival sekolah Institute of Technology Saitama



KurikulumKurikulum

Suasana Pelajaran

Buku paket bahasa Jepang Buku paket bahasa Jepang 
bagi siswa asing di Jepang

13：30〜14：15
14：15〜14：20
14：20〜15：05
15：05〜15：25
15：25〜16：10
16：10〜16：15
16：15〜17：00
17：00〜17：30

Sesi 1
Istirahat
Sesi 2
Istirahat
Sesi 3
Istirahat
Sesi 4
Waktu Tanya jawab

Pelajaran Sore

13：00

17：30
〜

・pelajaran khusus
・pelajaran
　　 tambahan
・belajar sendiri

09：00〜09：45
09：45〜09：50
09：50〜10：35
10：35〜10：55
10：55〜11：40
11：40〜11：45
11：45〜12：30
12：30〜13：00

Sesi 1
Istirahat
Sesi 2
Istirahat
Sesi 3
Istirahat
Sesi 4
Waktu Tanya jawab

Pelajaran Pagi

Kontes Pidato

Jadwal PelajaranJadwal Pelajaran



Skedul

I s i

Skedul

I s i

Alumni Saitama Kokusai Gakuen meneruskan Sekolah yang lebih tinggi sbb.
■Program Master（S2）Universitas　東京大学、東北大学、埼玉大学、千葉大学、信州大学、早稲田大学、神戸大学
■Universitas Negara　宇都宮大学、山形大学、札幌大学、大阪芸術大学、信州大学、高崎経済大学、東京外国語大学
■Universitas Swasta　早稲田大学、慶応義塾大学、法政大学、東洋大学、立正大学、獨協大学、大東文化大学、城西大学、
　　　　　　　　　　　　　亜細亜大学、拓殖大学、東京農業大学、中央大学、埼玉工業大学、明治大学、帝京大学、その他
■Sekolah Bidang Khusus　日本電子専門学校、ＪＴＢトラベル＆ホテルカレッジ、服部栄養専門学校、
　　　　　　　　　　　　　　　ハリウッド美容専門学校、読売自動車大学校、日本医療ビジネス大学校

Para siswa yang ingin melanjutkan studinya diharuskan mengikuti ujian yang telah ditetapkan (Ujian bagi siswa asing di Jepang) dilak-
sanakan setiap tahun pada bulan Juni dan November.  Untuk mengikuti ujian tersebut sekolah memberikan pelajaran tambahan secara 
gratis berupa pelajaran Matematika I setiap Kamis dan Matematika II setiap Jumat.
Selanjutnya, para siswa diberikan wawancara lebih awal untuk mengetahui jenjang studi yang diinginkan seperti ke jenjang sarjana, 
pasca sarjana dan sekolah kejuruan lainnya.
Semuanya akan diberikan konsultasi secara rinci dan jelas agar para siswa bisa melanjutkan studi sesuai harapan dan keinginan mereka.

Pelajaran untuk menghadapi ujian bagi siswa asing di Jepang

Persiapan pelajaran untuk test masuk universitas（EJU）& bimbingan pribadi untuk persiapan lebih lanjut



●kegiatan Olah Raga
●Barbeque
●festival bintang
●Pengalaman akan budaya
 （festival tradisional）
●Pengalaman akan budaya
 （merangkai bunga）
●kegiatan di luar kampus
 （field trip ke tempat tempat 
　yang indah dan bersejarah）
●Upacara Wisuda

Aktivitas di luarAktivitas di luar

Fasilitas PendidikanFasilitas Pendidikan

Pengalaman akan budaya（merangkai bunga） Karyawisata

Pengenalan Budaya（Festival Kumagaya Uchiwa Matsuri）

Kantor kesiswaan dan konselingTeras Lobi

Cafeteria Ruang KelasRuang Komputer

Barbeque

Tour festival sekolah Institute of Technology Saitama

Tour festival sekolah Universitas Monotsukuri



Kota Kumagaya yang kota bersejarah di sebuah daerah, bisa 
menikmati pemandangan empat musim selama satu tahun. Pada 
musim semi, dimulai dari bunga Sakura yang memekar di dekat sun-
gai Ara(Ara-Kawa), perbincangan di bawah pohon Sakura yang penuh 
memekar, akan menjadi kenang-kenangan yang tak terlupakan oleh 
murid-murid yang datang ke Jepang.
Pada musim panas, Uchiwa Matsuri (Pesta Kipas) yang dimulai sete-
lah selesai musim hujan(Tsuyu), pawai di Uchiwa Matusri ini, mem-
bawa 12 Dashi bersama Kumagaya-Hayashi yang penuh dengan 
kemewahan, mengobarkan semangat pengunjung lebih dari 70,000 
orang. Pesta ini disebut Gion-Sai yang terbesar di wilayah Kanto. 
Kumagaya Hanabi Taikai(Pesta Kembang Api/Hanabi di Kumagaya) 
yang dilaksanakan di dekat sungai Ara(Ara-Kawa) pada setiap 
Agustus, pesta ini sebuah pemandangan indah pada musim panas 
yang terkenal di Jepang, menghiasi langit malam panas di kota 
Kumagaya dan mengumpulkan pengunjung lebih dari 450,000 orang.
Pada Musim Semi, bisa menikmati Onsen(Mata Air Panas). Ada Shiki-
Onsen yang dekat dari Kumagaya, Kusatsu-Onsen yang sedikit jauh, 
di situ bisa menikmati mengumpulkan daun Momoji juga untuk mene-
nangkan hati.
Pada musim salju, tempat main ski yang penuh putih, menunggu 
kedatangan pemain ski dan pemain snow board. Murid-murid berasal 
dari wilayah selatan yang baru pertama kali melihat salju, mereka 
juga menikmati dan mencoba main ski dengan sungguh-sungguh. 
Kemudian, lokasinya kota Kumagaya lumayan dekat dengan Tokyo, 
bisa sampai ke sana cukup 1jam dengan kereta, maka terkadang 
bisa Shopping di Shinjuku, Aoyama, Harajuku untuk refleshing.

Pelajaran di luar kampus

lebih dari 600,000 orang. Dalam kota, ada 
Universitas, perpustakaan, Gedung Olah Raga, 
Kolam Renang, Stadion Olah Raga, Planetarium 
dll. Fasilitas tersebut bisa digunakan secara 
bebas. Ada juga, fasilitas penghibur yaitu 
Departemen Store, Bioskop, Concert Hall, dan 
fasilitas-fasilitas tersebut jauh lebih murah daripa-
da fasilitas yang ada di Tokyo. Maka sangat prak-
tis untuk menikmati kehidupan sehari-sehari.

Kota Kumagaya adalah Kota Kebudayaan dan Sekolahan yang 
memadai untuk pulang dan pergi kerja ke daerah Tokyo(termasuk 
Kota Shinjuku, Kota Ikebukuro). Penduduknya sekitar 200,000 
orang, jika ditambahi kota, desa yang sekitarnya, akan menjadi 
sebuah wilayah Kebudayaan dan Sekolahan yang penduduknya 

Kehidupan di Sekolah

Asrama berada di lokasi yang dekat dari sekolah, 
baik dan aman. Bisa pergi ke sekolah dengan jalan 
kaki atau sepeda kurang lebih 10 hingga 15 
menit, maka tidak perlu ongkos untuk pergi ke 
sekolah. Dan juga ada Shopping Mall(Departemen 
Store, Super Market, Mini Market) dekat dari asra-
ma, maka bisa menikmati kehidupan sehari-hari di 
asrama dengan baik dan enak.

Kehidupan di asrama

Pesta Kembang Api（Hanabi）
Kumagaya pada bulan Agustus

Stasiun Kereta Kumagaya

Sakura pada akhir Maret di kota Kumagaya

Uchiwa Matsuri（Pesta Kipas）Kumagaya pada bulan Juli.

Arung jeram（Nagatoro）

Tempat Main Ski Gala Yuzawa

▼ Asrama Mahasiswa/wi ▼ Pusat Kota Kumagaya
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The four seasons of KUMAGAYA
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KUMAGAYA

大宮
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上野
UENO

成田
NARITA東京

TOKYO

羽田
HANEDA


