
 

 

GLOSARIUM 

 

Ainoco istilah yang disematkan kepada seorang anak yang lahir dari dua 

ras atau negara atau keturunan campuran 

Birasial istilah yang disematkan kepada seorang anak yang lahir dari dua 

ras atau negara atau keturunan campuran 

Bullying  merupakan suatu bentuk perilaku agresif yang diwujudkan 

dengan perlakuan secara tidak sopan dan penggunaan kekerasan 

atau paksaan untuk mempengaruhi orang lain, yang dilakukan 

secara berulang-ulang dan melibatkan ketidakseimbangan 

kekuatan atau kekuasaan 

Bystander orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian pada 

keadaan darurat seperti pada saat terjadinya tindakan bullying 

Gakureki shakai  masyarakat beriwayat pendidikan  

Haafu istilah yang disematkan kepada seorang anak yang lahir dari dua 

ras atau negara atau keturunan campuran, haafu sendiri berasal 

dari Bahasa Inggris “half”  

Haafu no kai acara pertemuan yang dilakukan oleh masyarakat haafu di mana 

biasanya tidak hanya pertemuan saja yang dilakukan tetapi 

seperti acara permainan, makan-makan, sharing pengalaman 

dan lain-lain 

Harts    pertunjukan seni yang dibuat oleh masyarakat haafu 

Ijime  merupakan suatu bentuk perilaku agresif yang diwujudkan 

dengan perlakuan secara tidak sopan dan penggunaan kekerasan 

atau paksaan untuk mempengaruhi orang lain, yang dilakukan 

secara berulang-ulang dan melibatkan ketidakseimbangan 

kekuatan atau kekuasaan 

Jisatsu Taisaku Kihonho hukum pencegahan bunuh diri 

Kagikko adalah anak yang diberi tugas membawa kunci rumah dan 

membukakan pintu jika orang tuanya pulang dari bekerja 

Konaiboryoku kenakalan atau kebrutalan anak-anak yang dilakukan di sekolah 

Konketsuji istilah yang disematkan kepada seorang anak yang lahir dari dua 

ras atau negara atau keturunan campuran  

Kyoiku mama  adalah perhatian pendidikan anak yang dilakukan oleh ibunya 



 

 

Kyousho shakai masyarakat yang tidak bisa lepas dari rasa bersaing 

MRJ mixed roots Japan 

MRK mixed roots Kansai 

Shuudan shugi budaya masyarakat Jepang yang mempunyai sifat terikat pada 

kelompoknya dan mempunyai nilai kebersamaan yang kuat 

sebagai akibat dari merasa dan menjadi bagian dari 

kelompoknya 

Tomokasegi istilah yang dipakai orang Jepang di mana suami dan istri bekerja 

untuk memenuhi keinginannya     

 

 

 


