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GLOSARIUM 

 

Anime (アニメ) : film animasi jepang. 

Allegro  : tempo permainan musik yang cepat. 

Catwalk : panggung untuk pertunjukan busana. 

Centenarian    : orang yang berusia 100 tahun. 

Comiket (コミケ) : pameran dan pasar doujinshi terbesar di dunia. 

Cosplay      (コスプレ) : orang yang mengenakan kostum yang 

     menggambarkan karakter anime atau manga. 

Doujinshi     (同人誌) : cerita yang dibuat oleh fans atau komikus    

   amatir amatir berdasarkan manga, anime, 

   game, atau novel yang sudah populer. 

E-book     : buku elektronik. 

Epidemic  : wabah. 

Facebook   : situs jejaring sosial. 

Flow    : mengalir. 

Game    : permainan. 

Ganbaru (頑張る) : tekun. 

Gateball : olahraga tanpa batas. 

Google   : mesin pencari web. 

Harajuku (原宿) : nama tempat di Shibuya. 

Hara Hachi Bu (腹八分) : makan tidak sampai kenyang. 

Ie  (家)  : rumah. 

Igo  (囲碁)  : catur tradisional jepang. 

Ikigai  (生き甲斐) : nilai Kehidupan / berbahagia dengan tetap    

        menyibukkan diri.  

Ikura                            (いくら) : telur ikan salmon. 
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IQ   : kecerdasan intelektual. 

Jounetsu  (情熱)  : bersedia menghadapi segala rintangan. 

Junk Food   : makanan sampah. 

Kasegeru Koto      (稼げること)       : timbal balik. 

Karoshi  (過勞死) : peristiwa kematian yang disebabkan jam kerja  

      yang berlebih. 

Matsuri   (祭り)  : festival atau hari raya di Jepang. 

Manga    (漫画)  : komik jepang. 

Mens sana in corpore sano              : dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang 

       kuat. 

Metronome   : alat untuk membantu ketukan kita menjadi      

  teratur disaat bermain musik. 

Microflow  : arus mikro. 

Moai       (模合) : sebuah kelompok informal beranggotakan 

  orang-orang yang memiliki kepentingan 

    bersama yang saling menjaga satu sama lain. 

Multitasking  : menjalankan tugas ganda, atau menjalankan  

    lebih dari satu aktifitas dalam waktu yang 

    sama. 

Mp3 player                                         : aplikasi pemutar musik.  

Ogimi Son                   (大宜味村)     : desa Ogimi yang berada di kepulauan  

       Okinawa. 

Ohayou  (おはよう) : halo. 

Otaku                             (オタク) : penggemar anime dan manga. 

Podcast   : rekaman video yang dapat didengarkan oleh  

     banyak orang. 

Record   : hasil pencapaian. 
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Saxophone   : alat musik tiup. 

Sekai ga Motomeru koto   (世界が求めること) : hal yang dibutuhkan dunia.  

Sengoku  (戦国)  : negara-negara berperang. 

Shikuwasa         (シークワーサー) : jeruk limau. 

Shimei   (使命)  : misi. 

Shogi   (将棋)   : catur jepang. 

Shokugyou  (職業)  : profesi. 

Smartphone   : telepon seluler. 

Sonata   : komposisi musik untuk instrumen tunggal  

     (piano) atau ganda (piano dan biola). 

Spirited Away   : film animasi Jepang. 

Style : gaya. 

Suki na Koto  (好きなこと) : apa yang kamu sukai. 

Supercentenarian   : orang yang berusia lebih dari 100 tahun. 

Sushi  (鮨)  : makanan khas jepang yang terdiri dari 

      nasi yang dibentuk bersama lauk berupa 

      makanan laut.  

Takumi    (匠)  : pengrajin. 

Tenshoku  (天職)  : pekerjaan. 

Tokui na Koto        (得意なこと) : kemampuan seseorang. 

Twitter   : situs jejaring sosial. 

Video games   : permainan video. 

Village of Longetivity  : desa umur panjang. 

Wifi      : media penghantar komunikasi data tanpa kabel. 

Yosakoi  (よさこい) : tarian yang berasal dari Jepang. 

Youtube   : sebuah situs web berbagi video. 

Yuimaaru  (ゆいまある) : kerjasama. 


