GLOSARIUM
A
Amae (甘え)

:

Kosakata yang hanya di gunakan di Jepang.
Berasal dari kata amaeru yang merujuk pada
tingkah laku seorang anak yang selalu ingin
bersama ibunya.

F
Futoko (不登校)

:

Sebutan

untuk

anak-anak

di

Jepang

yang

memutuskan untuk berhenti pergi ke sekolah.

G
Gogatsu Byo (五月病)

:

Penyakit di bulan April, dimana para pelajar dan
pekerja enggan untuk melanjutkan aktivitas
seperti pergi ke sekolah dan bekerja setelah libur
panjang Golden Week.

Golden Week (ゴールデ

:

Minggu emas di akhir bulan April sampai minggu
pertama bulan Mei di Jepang yang memiliki

ンウィーク)

serangkaian hari libur resmi yang terdiri dari Hari
Showa, Hari Peringatan Konstitusi, Hari Hijau
dan Hari Anak-anak.

H
Hikikomori(引きこもり)

:

Fenomena di kalangan remaja Jepang yang
menarik diri dan mengurung diri selama minimal
6 bulan dari kehidupan sosial.

Hitorikko(一人っ子)

:

Sebutan untuk anak tunggal dalam sebuah
keluarga di Jepang.
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I
Ibasho(居場所)

:

Sebutan untuk tempat di Jepang dimana para
pengunjungnya merasa berada di rumah dan bisa
menjadi diri sendiri.

Ijime(虐め)

:

Berasal dari kata ijimeru yang memiliki arti
sebagai tindakan memarahi dan mencaci maki.
Kata tersebut kemudian berkembang menjadi
sebuah istilah sosial yang digunakan untuk
menggambarkan salah satu bentuk penganiyaan
yang terjadi dalam masyarakat Jepang.

J
Jikoshisen Kyofu(自己視

:

takut untuk menatap lawan bicara.

線恐怖)

Jikoshu Kyofu(自己臭恐

Sindrom masyarakat Jepang dimana penderitanya

:

Sindrom masyarakat Jepang yang penderitanya
mengalami ketakutan pada aroma tubuh sendiri.

怖)

K
Konbini(コンビニ)

:

Sebutan untuk mini market di Jepang yang buka
24 jam dan menyediakan berbagai macam
kebutuhan masyarakat Jepang.

Kyoikumama(教育ママ)

:

Sebutan

untuk

para

Ibu

di

Jepang

yang

memutuskan untuk tidak bekerja dan berada di
rumah untuk mendidik dan mengurus anak. Ratarata dari mereka lulusan S1 hingga S2 dan
berpandangan bahwa mendidik anak adalah karir
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mereka yang tertinggi.

M
Male Chauvinism

:

Patriotisme pada pria secara berlebihan. Dimana
pria memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari
segala bidang.

Manga(漫画)

:

Komik dalah bahasa Jepang.

Mental Disorder

:

Perilaku yang pada umumnya terkait dengan
stress atau kelainan mental yang tidak termasuk
sebagai

bagian

dari

perkembangan

normal

manusia.

N
NEET (ニート)

:

Singkatan dari Not Employment, Education or
Training. Istilah untuk orang yang tidak memiliki
pekerjaan, tidak terikat dengan pendidikan dan
pelatihan apapun. Umumnya mereka adalah
penggangguran.

O
Otakuzoku(御宅族)

:

Sebutan untuk orang yang menjadi sangat maniak
terhadap hobinya dan selalu update untuk
mengumpulkan data mengenai hobinya.

P
Parasite Single(パラサ
イトシングル)

:

Sebutan untuk generasi muda Jepang, berusia
antara 20 tahun hingga 30 tahun dan masih tinggal
bersama

orang

tuanya.

Umumnya

mereka
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memiliki gelar sarjana, pekerjaan yang mapan tapi
tidak memiliki keinginan untuk menikah.

S
Schizophrenia

:

Gangguan jiwa dengan gejala berupa keyakinan
akan suatu hal yang sebenarnya tidak nyata dan
keyakinan penderita melihat atau mendengar
sesuatu yang sebenarnya tidak ada.

Sekimen Kyofu(赤面恐怖

:

takut melihat wajah yang bersemu kemerahan.

症)

Shousika Mondai(少子化

Sindrom masyarakat Jepang dimana penderitanya

:

Keadaan ketika jumlah kelahiran secara terus
menerus berada pada tingkat yang lebih rendah

問題)

dari yang dibutuhkan untuk mempertahakan
jumlah populasi.

Shubo Kyofu

:

Sindrom masyarakat Jepang dimana penderitanya
takut pada cacat tubuh.

T
Taijin Kyofusho(対人恐

:

Sindrom yang hanya dialami oleh orang yang
hidup

怖症)

dengan

penderitanya

kebudayaan

memiliki

rasa

Jepang

dimana

takut

terhadap

hubungan interpersonal.

Tooko Kyouhi(登校拒否)

:

Sebutan untuk siswa yang menolak pergi ke
sekolah.
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