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ABSTRAK 

 

 

Deriska, Novi. 2011. Efektivitas media lagu dalam meningkatkan penguasaan 

hiragana siswa kelas X SMA Negeri 1 Temanggung. Skripsi. Jurusan 

Bahasa dan Sastra Asing. Fakultas Bahasa dan Seni.Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing 1. Dra Lispridona Diner, S.Pd, M.Pd. 

Pembimbing 2. Dyah Prasetiani, S.S.,M.Pd 

 

Kata kunci : Efektivitas, Media lagu, Hiragana 

 

Huruf merupakan salah satu unsur yang penting dalam bahasa  Jepang. 

Dalam sistem penulisannya, bahasa Jepang mengkombinasikan 4 jenis huruf, 

yakni kanji (漢字), hiragana (ひらがな, 平仮名), dan katakana (カタカナ, 

片仮名). Selain itu ada juga huruf romaji yang merupakan sistem alih aksara. 

Dalam mempelajari huruf Jepang dibutuhkan suatu media pembelajaran yang 

tepat untuk mempermudah sistem belajar mengajar. Dalam hal ini, untuk 

meningkatkan penguasaan hiragana, penulis menawarkan media lagu sebagai 

media pembelajaran. Media lagu tergolong dalam media audio. Melalui media 

lagu diharapkan  pengajar bisa memberikan nuansa yang berbeda dari yang 

sebelumnya dengan harapan peserta didik lebih cepat memahami materi yang 

akan disampaikan. Diharapkan dengan adanya hiburan melalui musik mampu 

membuat peserta didik tertarik dan menaruh minat terhadap apa yang akan 

diajarkan. Lagu merupakan salah satu media yang dianggap efektif membuat 

seluruh perhatian peserta didik terfokuskan. 

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui apakah media lagu efektif 

atau tidak untuk meningkatkan penguasaan hiragana siswa. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yaitu menguji efektivitas 

media lagu dalam pembelajaran hiragana. Pengambilan sampel dari populasi 

dilakukan dengan teknik sampel random. Metode penelitian menggunakan metode 

dokumentasi dan metode tes. Metode dokumentasi dilakukan dengan meminta 

daftar nama siswa yang digunakan dalam penelitian, kepada tata usaha sekolah. 

Metode tes dilakukan dengan memberikan tes sesudah pembelajaran atau disebut 

juga postes. Tes tersebut digunakan untuk memperoleh data mengenai nilai siswa 

sesudah mempelajari hiragana pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

Dari hasil perhitungan menggunakan rumus T-test diperoleh =3,53,   untuk 

db 60 = 1,67. Karena  lebih besar dari  maka hipotesis yang berbunyi ‟‟media lagu 

efektif dalam meningkatkan penguasaan hiragana siswa kelas X SMA negeri 1 

Temanggung‟‟, diterima. 
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RANGKUMAN 

Deriska, Novi. 2011. Efektivitas media lagu dalam meningkatkan penguasaan 

hiragana siswa kelas X SMA Negeri 1 Temanggung. Skripsi. Jurusan 

Bahasa dan Sastra Asing. Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing 1. Dra Lispridona Diner, S.Pd, M.Pd. 

Pembimbing 2. Dyah Prasetiani, S.S., M.Pd. 

 

Kata kunci : Efektivitas, Media lagu, Hiragana 

1. Latar Belakang 

Huruf dalam bahasa Jepang disebut dengan moji, yang berarti 

lambang atau tanda yang menyatakan kata atau kata-kata. Huruf merupakan 

salah satu unsur yang penting dalam bahasa  Jepang. Dalam sistem 

penulisannya, bahasa Jepang mengkombinasikan 3 jenis huruf, yakni kanji (漢

字), hiragana (ひらがな, 平仮名), dan katakana (カタカナ, 片仮名). Selain 

itu ada juga huruf romaji yang merupakan sistem alih aksara. Tidak semua 

pembelajar bahasa Jepang mengetahui huruf Jepang seperti katakana, hiragana 

dan kanji. Oleh sebab itu digunakan huruf romaji untuk mempermudah belajar 

bahasa Jepang. 

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di SMA Negeri 1 Temanggung, 

pelajaran bahasa Jepang hanya merupakan pelajaran mulok saja, bukan mata 

pelajaran wajib. Hal ini menyebabkan banyak siswa yang berfikir tidak terlalu 

penting mempelajari bahasa Jepang. Selain itu, dalam mempelajari bahasa 

Jepang, guru tidak menggunakan media ketika mengajarkan hiragana. Dari 

pengamatan penulis, pembelajaran tersebut  ternyata kurang efektif. Hal ini 

dibuktikan dengan masih banyak siswa kesulitan dalam menghafalkan huruf-

huruf Jepang.   



 
 

ix 
 

Oleh karena itu, dalam mempelajari huruf Jepang dibutuhkan suatu media 

pembelajaran yang tepat untuk mempermudah sistem belajar mengajar. Dalam 

hal ini, untuk meningkatkan kemampuan menulis dan membaca hiragana, 

penulis menawarkan media lagu sebagai media pembelajaran  Media lagu 

tergolong dalam media audio.  

Melalui latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka penulis 

memiliki keinginan untuk mengadakan penelitian tentang pembelajaran 

hiragana bahasa Jepang dengan judul ”Efektivitas media lagu dalam 

meningkatkan penguasaan hiragana siswa kelas X SMA Negeri 1 

Temanggung”. 

 

2.  Landasan Teori 

a. Media Lagu 

Media lagu termasuk ke dalam klasifikasi media audio. Menurut 

Sudjana dan Rivai (2009: 2), media audio yang digunakan dalam proses 

pembelajaran adalah bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif 

(pita suara atau piring suara), yang dapat merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian, dan kemauan siswa, sehingga terjadi proses belajar mengajar. 

b. Hiragana  

Hiragana terbentuk dari garis-garis atau coretan-coretan yang 

melengkung atau kyokusenteki (曲線的 ) (Iwabuchi, 1989:229). Hiragana 

digunakan untuk menulis kata-kata bahasa Jepang Asli atau menggantikan 

tulisan Kanji, menulis partikel, dan kata bantu kata kerja. Pada mulanya huruf 
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hiragana dipergunakan oleh kaum wanita, maka huruf ini disebut onnade 

(Ishida dalam Sudjianto, 2007: 72). 

 

3. Metode  Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yaitu menguji 

efektivitas media lagu dalam pembelajaran hiragana. 

b. Sampel Penelitian 

Pengambilan sampel dari populasi dilakukan dengan teknik sampel 

random. Peneliti menetapkan kelas X 2 sebagai kelas kontrol dan kelas X 3 

sebagai kelas eksperimen. 

c. Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode 

dokumentasi dan metode tes.  

1. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi dilakukan dengan meminta daftar nama siswa 

yang digunakan dalam penelitian, kepada tata usaha sekolah. 

2. Metode Tes 

Metode tes dilakukan dengan memberikan tes sesudah pembelajaran 

atau disebut juga postes Tes tersebut digunakan untuk memperoleh data 

mengenai nilai siswa sesudah mempelajari huruf hiragana pada kelas 

kontrol dan kelas eksperimen.  
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d. Validitas 

Penelitian mengenai efektivitas media lagu ini menggunakan uji coba 

validitas isi. Dalam hal ini adalah kesesuaian antara materi huruf hiragana 

dengan instrumen.  

e. Reliabilitas 

Instrumen diujicobakan terlebih dahulu sebelum digunakan untuk 

mengambil data. Ujicoba instrumen dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2011 

pada 10 siswa kelas XI bahasa secara acak. Hasil ujicoba kemudian dihitung 

menggunakan rumus K-R 20 dengan hasil  r = 0,730. Dengan demikian, soal 

tes yang diujicobakan dinyatakan reliabel. 

f. Pengambilan Data Penelitian 

Pengambilan data penelitian dilakukan pada pertemuan keempat atau 

terakhir dengan memberikan tes tertulis pada tanggal 28 Juli 2011.   

 

4. Analisis Data 

Data diolah menggunakan rumus SM
N

R
S  , dari hasil penelitian 

diperoleh data bahwa nilai tertinggi yang diperoleh responden pada kelas 

eksperimen adalah 100 dan nilai terendah adalah 70. Nilai rata-rata pada kelas 

eksperimen adalah 91. Sedangkan nilai tertinggi yang diperoleh responden 

pada kelas kontrol adalah 97 dan nilai terendah adalah 60. Nilai rata-rata pada 

kelas kontrol adalah 85. Hal ini menunjukan nilai rata-rata kelas eksperimen 

lebih tinggi 6 dari nilai rata-rata kelas kontrol.  
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Setelah menganalisis kesalahan yang dilakukan responden dalam 

kelas eksperimen dan kelas kontrol, kesalahan yang dilakukan responden 

dalam kelas eksperimen dan kelas kontrol hampir sama. Kesalahan yang 

paling banyak dilakukan pada soal bagian satu adalah responden terkecoh 

dengan bentuk hiragana yang hampir sama, pada soal bagian dua adalah 

penulisan huruf ya (ゃ ), yu (ゅ ), yo (ょ ) yang sejajar dengan huruf di 

depannya. Sedangkan kesalahan yang paling banyak dilakukan pada soal 

bagian tiga adalah pemahaman responden terhadap sokuon dan di bagian soal 

empat adalah pemahaman responden terhadap partikel. 

 

5. Kesimpulan 

Dari hasil perhitungan menggunakan rumus T-test diperoleh hitungt

=3,53, tabelt  untuk db 60 = 1,67. Karena hitungt lebih besar dari tabelt maka 

hipotesis yang berbunyi ‟‟media lagu efektif dalam meningkatkan penguasaan 

huruf hiragana siswa kelas X SMA negeri 1 Temanggung‟‟, diterima. 
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まとめ 

 

テマングンの高校十年生の平仮名能力を高めるための歌のメディア効果 

 

キーワード：効果的、歌のメディア, 平仮名 

1. 背景 

日本語において、文字というのは言葉を表す記号である。文字は日

本語で大切なものである。日本語で、使われている文字は四つある。それ

は平仮名、カタカナ、漢字、ローマ字である。 

テマングンの高校では日本語学科は義務学科ではなく、選択の学科

である。その理由から、日本語があまり大切な学科ではないものを考える

生徒が多い。初めて日本語を勉強する生徒にとって、日本語が難しい。特

に、日本の文字である。その学校で、先生は平仮名を教えているとき、メ

ディアを使わないので、生徒によると、平仮名を覚えることは大変である。 

それで、生徒は平仮名を勉強するとき、学習過程を易しくするよう

に、適当な教具を必要とする。平仮名の書く能力と読む能力を高めるため

に、研究者は教具として、歌のメディアを利用したい。その理由に基づい

て、研究者は平仮名能力を高めるための歌のメディアの効果について研究

する。 
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2. 基礎的な理論 

a. 歌のメディア 

教具のメディアの種類がたくさんある。そのひとつのは、歌のメデ

ィアである。歌のメディアはアウディオのメディアに入る。スジャナとリ

ヴァイ(2009: 2) によると, 教具で使っているアウディオのメディアという

のはアウディティフ「声帯またはカセットテープ」のメッセージを含める

ものである。教具の実行されることができるように、そのものは考え、感

じ、注意、生徒の望み刺激できるべきであると述べている。 

b. 平仮名 

平仮名は曲線的に書いてある (岩淵 1989, p.229)。平仮名は和語、助

詞、助動詞を書くために利用する。また、漢字を書き変わりに利用する。

石田 (2007: 72) によると、最初、平仮名は女の間で用いられているので、

「おんなで」と呼ばれていると述べている． 

 

3. 研究方法 

a. 研究のアプローチ 

本研究は定量的なアプローチを使用した。実験法で行われた。 

b. 研究のサンプル 

本研究のサンプルはテマングンの高校の十年生である。サンプルと

しては X2 と X3 クラスである。数人は 60 人である。 
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c. データ収集の方法 

データを集める方法は二つである。ドキュメンテーションとテスト

の方法である。ドキュメンテーションの方法は、研究する前に、研究者は

学校で生徒の出欠を求める。テスト方法は、研究の終わってから成績のデ

ータをもらうために生徒はテストをやる。 

d. 妥当性 

本研究では、実質的な妥当性を使用している. 本研究の妥当性の問

題と平仮名は関係がある。データは教えている平仮名に基づいて、平仮名

問題を作る。 

e.  信頼性 

本研究では研究の問題を探す前に平仮名を勉強した生徒に試された。

2011 年 7 月 5 日に、その研究の問題は 10 人平仮名を勉強した生徒に試さ

れた。テストの結果を「K-R 20」という公式によって計算し, 「0,730」と

いうデータが出てきた。この数字で本研究で使用するテストの問題は安定

性だと言える. 

f. 研究の実施期間 

本研究ではテストをするのは 2011年7月28日に行われた。 

 

4. データの分析 

テストの結果から、よく間違い答えられる質問は実験クラスとコン

トロールのクラスが同じことがわかる。一つ目、平仮名の形が似ているの
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で回答者が困った。二つ目、回答者によく間違い答えられる問題は拗音で

ある。小さい ya (ゃ), yu (ゅ), yo (ょ)は小さい文字に書なくて、大きい文字

を書いた。三つ目、よく間違い答えられる問題は促音である。四つ目、よ

く間違い答えられる問題は助詞である。回答者は文の中で文字の機能を考

えなくて、問題にあるローマ字を書いた。 

研究の結果は実験クラスの一番高い成績は 100 点で、一番低い成績

は 70 点である。コントロールのクラスの一番高い成績は 97 点で、一番低

い成績は 60 点である。それから、実験クラスの平均点は 91 点で、コント

ロールのクラスの平均は 85 点である。そのデータは「t-test」という公式

で処理した。結果は 3,53 (thitung) である。回答者は 60 人いるから、計数の

使用に入っている数字は 1,67 (ttabel) である。データを「t-test」という公式

で処理した結果は (thitung) は計数の使用に入っている数字 (ttabel) よりもっと

高い。つまり、歌のメディアを使った、生徒の平仮名能力が高まる。 

 

5. 結論 

データを「t-test」という公式で処理した結果 (thitung) は計数の使用

に入っている数字 (ttabel)よりもっと高いから、歌のメディアの使用は生徒

の平仮名能力を高めるために効果的と認められる。 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam mempelajari suatu bahasa, ada beberapa unsur-unsur 

penting dalam kebahasaan yang harus dikuasai oleh pembelajar. 

Diantaranya adalah huruf, kosakata, tata bunyi dan struktur kalimat. 

Begitu juga ketika mempelajari bahasa Jepang. Salah satu unsur yang 

penting dalam bahasa Jepang adalah huruf. Dalam sistem 

penulisannya, bahasa Jepang mengkombinasikan 4 jenis huruf, yakni 

kanji (漢字), hiragana (ひらがな, 平仮名) dan katakana (カタカナ, 

片仮名). Selain itu ada juga romaji yang merupakan sistem alih 

aksara. Tidak semua pembelajar bahasa Jepang mengetahui huruf 

Jepang seperti katakana, hiragana dan kanji. Oleh sebab itu 

digunakan huruf romaji untuk mempermudah belajar bahasa Jepang. 

Dalam mempelajari huruf Jepang dibutuhkan suatu media 

pembelajaran yang tepat untuk mempermudah sistem belajar 

mengajar. Media pembelajaran diartikan sebagai semua benda yang 

menjadi perantara dalam terjadinya pembelajaran. Media 

pembelajaran adalah bahan, alat, atau teknik yang digunakan dalam 

kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi 

komunikasi edukasi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara 

tepat guna dan berdayaguna. Berdasarkan definisi tersebut, media 

1 
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pembelajaran memiliki manfaat yang besar dalam memudahkan siswa 

mempelajari materi pelajaran. Media pembelajaran yang digunakan 

harus dapat menarik perhatian siswa pada kegiatan belajar mengajar 

dan lebih merangsang kegiatan belajar siswa.  

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di SMA Negeri 1 

Temanggung, dalam mempelajari bahasa Jepang, guru tidak 

menggunakan media ketika mengajarkan hiragana. Pembelajaran 

tersebut  ternyata kurang efektif. Hal ini dibuktikan dengan masih 

banyak siswa kesulitan dalam menghafalkan hiragana. Masih banyak 

siswa belum lancar dalam menulis hiragana meski telah diajarkan 

berulang-ulang.  

Pada saat melakukan observasi di SMA negeri 1 Temanggung, 

di SMA tersebut ketika menerangkan materi huruf, guru menuliskan 

contoh huruf di papan tulis, lalu menuliskan huruf beserta urutan cara 

penulisannya atau dalam bahasa Jepang disebut kakikata. Kemudian 

guru menyuruh siswa menyalin di buku catatan. Dalam sehari siswa 

belajar 10 huruf. Dengan cara seperti itu siswa cenderung kurang 

bersemangat karena dengan tidak menggunakan media, pengajaran 

cenderung monoton. Dan terkadang tulisan guru terlalu kecil ketika 

memberi contoh dipapan tulis, sehingga membuat siswa kurang jelas. 

Selain itu, pelajaran bahasa Jepang di SMA negeri 1 Temanggung 

hanya merupakan pelajaran mulok (pilihan) saja, hal ini menyebabkan 

minat siswa untuk belajar bahasa Jepang kurang. Oleh sebab itu, 
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diperlukan suatu media pembelajaran yang diharapkan dapat 

meningkatkan minat siswa dalam belajar bahasa Jepang. 

Dalam hal ini, untuk meningkatkan penguasaan hiragana, 

penulis menawarkan media lagu sebagai media pembelajaran  Media 

lagu tergolong dalam media audio. Media audio yang dipakai untuk 

pengajaran bahasa Jepang pada umumnya dibagi menjadi dua macam. 

Pertama adalah kaset yang melengkapi buku-buku pelajaran yang 

berisi rekaman bagian-bagian bacaan teks utama atau latihan-latihan 

dan berisi lagu-lagu yang memudahkan siswa dalam memahami suatu 

materi. Kedua adalah kaset yang khusus  bertujuan untuk melatih 

keterampilan menyimak. Salah satu keuntungan menggunakan media 

audio adalah dapat membantu memusatkan perhatian anak didik pada 

kata-kata yang digunakan, pada bunyi dan artinya, misalnya dalam 

pelajaran bahasa, menyanyi dan sebagainya. 

Melalui media lagu, pengajar bisa memberikan nuansa yang 

berbeda dari yang sebelumnya dengan harapan peserta didik lebih 

cepat memahami materi yang akan disampaikan. Dengan adanya 

pembelajaran dengan musik diharapkan mampu membuat peserta 

didik tertarik dan memiliki minat terhadap apa yang diajarkan. Lagu 

merupakan salah satu media yang dianggap efektif membuat seluruh 

perhatian peserta didik terfokuskan.  

Media lagu juga diharapkan dapat digunakan dalam 

pembelajaran hiragana. Oleh karena itu penulis memiliki keinginan 
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untuk mengadakan penelitian eksperimen, yaitu dengan menguji 

apakah media lagu efektif atau tidak untuk meningkatkan penguasaan 

hiragana. Penulis akan melaksanakan penelitian di kelas eksperimen 

dan kelas kontrol akan diajar oleh guru di sekolah yang bersangkutan.  

Lagu yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan 

materi yang akan diajarkan saat proses pembelajaran. Ada 4 lagu 

yang digunakan yaitu namidairo, every heart, toukyou, dan 

doraemon. Pada pertemuan pertama, penulis akan mengajarkan 

menggunakan lagu toukyou karena lirik dalam lagu tersebut terdapat 

banyak huruf yang mengandung dakuon. Pada pertemuan kedua, 

penulis memilih lagu namidairo karena lirik dalam lagu tersebut 

banyak terdapat handakuon dan sokuon. Pada pertemuan ketiga, 

penulis menggunakan lagu every heart karena lirik dalam lagu 

tersebut banyak terdapat bunyi panjang (chouon), dan pada pertemuan 

terakir penulis menggunakan lagu doraemon karena lirik dalam lagu 

tersebut banyak terdapat bunyi hatsuon dan bunyi youon. 

Melalui latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka 

penulis memiliki keinginan untuk mengadakan penelitian tentang 

pembelajaran hiragana bahasa Jepang dengan judul ”Efektivitas 

media lagu dalam meningkatkan penguasaan hiragana siswa kelas X 

SMA Negeri 1 Temanggung”. 
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1.2 Penegasan Istilah 

Peneliti menggunakan media lagu sebagai media pembelajaran untuk 

meningkatkan kemampuan menulis dan membaca hiragana. Lagu yang 

digunakan oleh penulis adalah lagu-lagu Jepang yang syairnya mudah, tidak 

terlalu cepat sehingga mudah ditangkap dan dimengerti oleh siswa pemula 

yang baru belajar bahasa Jepang.  

 

1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah keefektivitasan media lagu dalam meningkatkan 

kemampuan penguasaan hiragana siswa kelas X SMA Negeri  1 

Temanggung? 

2. Kesalahan-kesalahan apa saja yang dilakukan oleh siswa kelas X SMA 

Negeri  1 Temanggung dalam menjawab soal hiragana ? 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

Penelitian ini merupakan penelitian mengenai keefektifitasan media 

lagu dalam meningkatkan penguasaan hiragana siswa. Media lagu yang akan 

digunakan penulis saat mengadakan eksperimen adalah lagu bahasa Jepang 

yang syair dan temponya mudah ditangkap dan dimengerti oleh siswa 

pemula yang baru belajar bahasa Jepang. Pilihan lagu yang digunakan dalam 

peneitian ini di antaranya lagu yang berjudul namidairo (なみだいろ), 

doraemon (どらえもん), every heart, dan toukyou (東京).  
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Dalam pelaksanaannya terlebih dahulu guru akan menjelaskan 

bagaimana proses belajar huruf dengan menggunakan media lagu. Pertama, 

guru memperdengarkan dahulu lagu yang akan digunakan untuk penelitian, 

setelah siswa cukup jelas dan memahami lagu, guru membagikan teks lagu 

yang tidak lengkap, ada bagian-bagian huruf tertentu dalam teks, yaitu huruf 

yang akan ditekankan dalam pembelajaran, huruf tersebut dikosongkan agar 

siswa mengisi sendiri sambil menyimak lagu. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui efektif atau tidaknya penggunaan media lagu dalam 

meningkatkan penguasaan hiragana siswa kelas kelas X SMA Negeri  1 

Temanggung. 

2. Untuk mengetahui kesalahan-kesalahan apa saja yang dilakukan oleh 

siswa kelas X SMA Negeri  1 Temanggung dalam menjawab soal 

hiragana. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu: manfaat 

teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan atau bahan 

pertimbangan bagi dosen atau guru pengajar bahasa Jepang mengenai 

alternatif pembelajaran hiragana.  
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2. Manfaat Teoritis 

Sebagai bahan sumber untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut 

pada permasalahan yang hampir sama. 

 

1.7  Sistematika Penulisan 

Secara garis besar skripsi ini dibagi menjadi V bab yaitu bab 1 sebagai  

pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil 

penelitian dan pembahasan, bab 5 simpulan dan saran. Uraian tentang isi dari 

skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN berisi tentang, latar belakang, penegasan istilah, 

rumusan masalah, pembatasan, tujuan,  manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB  II  LANDASAN TEORI berisi tentang media pembelajaran, media 

pembelajaran dalam pengajaran bahasa Jepang, klasifikasi media 

pembelajaran dalam pengajaran bahasa Jepang, media lagu sebagai media 

pembelajaran, pengertian huruf, kerangka pikir dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN berisi tentang: pendekatan penelitian, 

variabel, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, instrument 

penelitian, validitas dan realibilitas instrument, pelaksanaan penelitian, sistem 

penilaian dan analisis data. 

BAB  IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN. 

BAB  V SIMPULAN dan SARAN 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Media Pembelajaran 

Media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari kata 

medium yang secara harfiah berarti perantara, yaitu perantara sumber pesan 

(a source) dengan penerima pesan (a receiver) dari pengirim ke penerima 

pesan. Media jika dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau 

kejadian yang membangun kondisi, yang menyebabkan siswa mampu 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Jadi menurut pengertian 

ini, guru, teman sebaya, buku teks, lingkungan sekolah dan luar sekolah, bagi 

seorang siswa merupakan media.  

Usman (2002: 11) menyatakan bahwa, media merupakan sesuatu yang 

dapat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan 

kemauan audien (siswa) sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar 

pada dirinya. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang menyangkut 

software dan hardware yang dapat digunakan untuk meyampaikan isi materi 

ajar dari sumber belajar ke pembelajar (individu atau kelompok), yang dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat pebelajar sedemikian rupa 

sehingga proses belajar (di dalam/di luar kelas) menjadi lebih efektif. Media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, 

8 
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perasaan, perhatian dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga 

proses belajar terjadi (Sadiman, 2003: 16).  

Manfaat yang dapat diambil dari pemakaian media dalam suatu 

program pengajaran secara lebih rinci lagi dapat kita lihat sebagai berikut 

(Sadiman, 2003:  16): 

1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis (dalam 

bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka). Misalnya, ketika pembelajaran 

mengenai kyoushitsu no naka (dalam kelas), guru dapat menggunakan 

jitsubutsu (barang sebenarnya) yang ada didalam kelas sebagai media. 

2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera, seperti misalnya :  

a.  Objek yang kecil dibantu dengan proyektor mikro, film bingkai, film atau 

gambar. 

b. Gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat, dapat dibantu dengan 

timelapse atau high-speed photography. 

c. Objek yang terlalu kompleks (misalnya mesin-mesin) dapat disajikan 

dengan model, diagram, dan lain-lain. 

3. Dengan menggunakan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat 

diatasi sikap pasif anak didik. Dalam hal ini media pendidikan berguna 

untuk :  

a. Menimbulkan kegairahan belajar.  

b.Memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan 

lingkungan dan kenyataan.  
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c.Memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan 

minatnya.  

Sedangkan menurut (Sudjana dan Rivai, 2007: 2), secara umum media 

memiliki kegunaan, sebagai berikut : 

a. Pengajaran yang menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan 

motivasi belajar. 

b. Bahan pengajaran akan lebih jelas sehingga dapat lebih dapat dipahami 

oleh para siswa, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran 

lebih baik. 

c. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi 

verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan 

dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk setiap 

jam pelajaran. 

Media merupakan segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai 

tempat bahan pembelajaran untuk belajar peserta didik tersebut berasal. 

Sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi lima kategori, yaitu manusia, 

buku perpustakaan, media massa, alam lingkungan, dan media pendidikan. 

Media pendidikan sebagai salah satu sumber belajar, ikut membantu guru 

dalam memudahkan tercapainya pemahaman materi ajar oleh siswa, serta 

dapat memperkaya wawasan siswa. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sangat 

penting dalam proses pembelajaran. Selain itu pemilihan media yang tepat 

dan keterampilan guru dalam menggunakan media juga sangat penting. 
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2.2 Media Pembelajaran dalam Pengajaran Bahasa Jepang. 

Biasanya, yang pertama kali terbayang oleh kita sehubungan dengan 

media pembelajaran adalah buku-buku pelajaran. Namun selain buku 

pelajaran, masih banyak media lainnya yang dapat dipakai di dalam 

pengajaran bahasa Jepang seperti kartu gambar, kartu huruf (hiragana, 

katakana, kanji), foto, peta, kalender, daftar menu, poster, slide, radio, televisi, 

kaset rekaman, video tape, OHP, LCD, laboratorium bahasa, benda-benda 

tiruan, benda-benda yang sebenarnya, dan sebagainya (Wawan, 2009: 40). 

 

2.3 Klasifikasi Media Pembelajaran dalam Pengajaran Bahasa Jepang. 

2.3.1 Klasifikasi berdasarkan media tulisan dan media audiovisual. 

Klasifikasi media dalam bidang pengajaran bahasa Jepang sangat 

beragam sesuai dengan para ahli yang mengklasifikasikannya. Salah satu di 

antaranya terdapat di dalam buku Metodologi Pembelajaran Bahasa Jepang, 

(Wawan, 2009: 40). Di dalam buku tersebut disebutkan macam-macam media 

sebagai berikut 

1. Media Tulisan 

Buku pelajaran, surat kabar, majalah, novel, data-data statistik seperti 

buku putih, berbagai macam kamus, buku-buku bidang keahlian, dokumen-

dokumen, selebaran iklan, pamflet, jadwal atau daftar jam perjalanan, daftar 

menu, flash card (kartu huruf), role card, daftar huruf kana.  
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2. Media audiovisual. 

a. audiovisual, video (VTR), film, soft wear untuk CAI (computer Assisted 

Instruction), sandiwara boneka kertas, guru, siswa lain, tamu, dan 

sebagainya.  

b. audio, kaset rekaman, radio, CD, telepon.  

c.visual, kartu gambar, gambar, foto, bagan, peta, slide, transparansi untuk 

OHP.  

d. Lain-lain, realia (benda yang sebenarnya). 

2.3.2 Klasifikasi berdasarkan perbedaan media. 

Klasifikasi media berdasarkan perbedaan media, (Muneo dalam 

Sudjianto, 1992: 128) menyatakan bahwa, ada beberapa macam media yang 

sering dipakai di dalam bidang pengajaran bahasa Jepang, yakni media visual 

sederhana, media proyeksi diam, media audio, media film, dan komputer.  

1. Media visual sederhana  

Yang dimaksud media visual sederhana adalah media visual yang 

mudah dan praktis dalam pembuatan atau pemakaiannya. Yang termasuk 

media visual sederhana ini antara lain benda yang sebenarnya, foto dan 

gambar dll. 

Media visual sederhana yang digunakan dalam pembelajaran bahasa 

Jepang disebut dengan じつぶつ (jitsubutsu). Yaitu benda sebenarnya yang 

biasa dipakai atau dibawa guru pada saat mengajar, seperti jam tangan, dasi, 

pensil, tas, buku, buku catatan, kunci, dan sebagainya. Selain itu benda-benda 
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yang ada di dalam kelas pun dapat dijadikan media, seperti meja, kursi, jam 

dinding, pintu, jendela, kalender, peta, dan sebagainya.  

Benda yang disebutkan tadi merupakan benda yang ada di dalam kelas. 

Akan tetapi, untuk benda yang berjarak jauh, misalnya ketika mengajarkan 

materi gakkou (sekolah), じつぶつ (jitsubutsu) tidak dapat gunakan. Lebih 

baik menggunakan media lain yang lebih mempermudah guru dalam 

menyampaikan materi, misalnya menggunakan media gambar. 

2. Media Proyeksi Diam  

Media proyeksi diam adalah media yang berupa gambar besar. 

Merupakan media tak bergerak yang diproyeksikan ke dalam layar dengan 

menggunakan proyektor. Bisa berupa overhead projector (OHP) dan slide 

projector. 

3. Media Audio 

 Dalam media audio di antaranya terdapat media yang berupa kaset 

rekaman, CD, laboratorium bahasa, dan sebagainya.  

a.Kaset Rekaman 

Media kaset rekaman yang dipakai untuk pengajaran bahasa Jepang 

pada umumnya dibagi menjadi dua macam. Pertama adalah kaset yang 

melengkapi buku-buku pelajaran yang berisi rekaman bagian-bagian bacaan 

teks utama atau latihan-latihan, berisi lagu-lagu yang memudahkan siswa 

dalam memahami suatu materi.  Contoh, buku pelajaran hatsuon dan huruf 

kana yang dipakai pada tingkat dasar. Dengan memakai kaset rekaman maka 
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memungkinkan siswa dapat belajar sendiri. Kedua adalah kaset yang khusus  

bertujuan untuk melatih keterampilan menyimak. Kaset rekaman dipakai 

untuk latihan membedakan lafal yang sulit didengar oleh orang asing seperti 

pelesapan vokal, vokal panjang, konsonan rangkap, dan sebagainya, media 

untuk latihan suatu percakapan atau pidato.   

b. Laboratorium Bahasa  

Laboratorium bahasa di dalam pendidikan bahasa Jepang dapat 

dipakai untuk pengajaran menyimak atau latihan pola kalimat yang ada di 

dalam buku pelajaran.  

4.  Media Film  

Yang disebut dengan media film adalah media yang berupa gambar 

hidup yang menunjukkan gerakan-gerakan seperti film, audio visual, video 

recorder (VTR), video disk, dan sebagainya. 

5.  Komputer 

Pemakaian komputer dalam bidang pengajaran bahasa Jepang di 

Indonesia belumlah begitu berkembang mengingat pemakaian media ini 

masih baru dan belum begitu banyak dikenal oleh orang-orang yang terkait 

dalam bidang pendidikan bahasa Jepang. 

 

2.4 Media Lagu sebagai Media Pembelajaran. 

Guru harus memiliki keterampilan dalam mengadakan variasi dalam 

pembelajaran untuk mengatasi kebosanan peserta didik agar selalu antusias, 



15 
 

 
 

tekun, dan penuh partisipasi. Variasi dalam pembelajaran adalah perubahan 

dalam proses kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar 

peserta didik, serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan. Variasi dalam 

penggunaan media dan sumber belajar salah satunya adalah dengan 

menggunakan media lagu. 

Melalui media lagu diharapkan  pengajar bisa memberikan nuansa 

yang berbeda dari yang sebelumnya dengan harapan peserta didik lebih cepat 

memahami materi yang akan disampaikan. Diharapkan dengan adanya 

hiburan melalui musik mampu membuat peserta didik tertarik dan menaruh 

minat terhadap apa yang akan diajarkan. Lagu merupakan salah satu media 

yang dianggap efektif membuat seluruh perhatian peserta didik terfokuskan.  

Media lagu termasuk ke dalam klasifikasi media audio. Media audio 

menurut Usman (2002: 83) berkaitan dengan indera pendengar, dimana pesan 

yang disampaikan dituangkan dalam lambang-lambang auditif, baik verbal 

(ke dalam kata-kata atau bahasa lisan) maupun non verbal. Media audio 

menurut Sudjana dan Rivai, (2009: 2)  media audio yang digunakan dalam 

proses pembelajaran adalah bahan yang mengandung pesan dalam bentuk 

auditif (pita suara atau piring suara), yang dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan kemauan siswa, sehingga terjadi proses belajar 

mengajar. 

 Karakteristik media audio umumnya berhubungan dengan aspek-

aspek keterampilan mendengarkan. Kalau digolongkan atau diklasifikasikan 
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kecakapan-kecakapan yang bisa dicapai dengan menggunakan media ini 

menurut  (Sudjana, 2009: 130), yaitu: 

1. Pemusatan perhatian dan mempertahankan pemusatan perhatian. 

2. Digunakan untuk melatih daya analisis siswa dari apa yang mereka dengar. 

3. Mengikuti pengarahan. Siswa mendengarkan suatu pernyataan singkat dan 

selanjutnya  siswa harus menandai satu pernyataan yang paling cocok dari 

beberapa pernyataan pilihan jawaban. 

4. Mengingat dan mengemukakan kembali ide atau bagian-bagian dari cerita 

yang mereka dengar. 

Namun juga terdapat kekurangan di antaranya menurut (Sudjana, 

2009: 130), yaitu: 

1. Memerlukan suatu pemusatan pengertian pada suatu pengalaman yang 

tetap dan tertentu, sehingga pengertiannya harus didapat dengan cara 

belajar yang khusus. 

2. Media audio yang menampilkan symbol digit dan analog dalam bentuk 

auditif adalah abstrak, sehingga pada hal-hal tertentu memerlukan bantuan 

pengalaman visual. 

3. Karena abstrak, tingkatan pengertiannya hanya bisa di kontrol melalui 

tingkatan penguasaan pebendaharaan kata-kata atau bahasa, serta susunan 

kalimat. 

4. Media ini hanya akan mampu melayani secara baik bagi mereka yang 

sudah mempunyai kemampuan dalam berfikir abstrak. 
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2.5 Pengertian Huruf 

 2.5.1 Sejarah Huruf Jepang 

Secara resmi, aksara Cina pertama kali dikenal di Jepang lewat 

barang-barang yang diimpor dari Cina melalui Semenanjung Korea mulai 

abad ke-5 Masehi. Sejak itu pula, aksara Cina banyak dipakai untuk menulis 

di Jepang, termasuk untuk prasasti dari batu dan barang-barang lain. Pada 

zaman dahulu Jepang tidak mempunyai huruf sendiri, oleh sebab itu huruf-

huruf yang dipakai di negara Jepang meminjam dari negara tetangganya, 

yaitu Cina. Pada awalnya huruf Jepang berkembang tanpa bentuk tertulis, 

sehingga dokumen-dokumen berbahasa Jepang ditulis dan dilafalkan dalam 

bahasa Cina. Hal ini sesuai dengan pendapat (Yoshida dalam Ambarwati, 

1999: 188) yaitu di Jepang tidak terdapat huruf-huruf dahulu, oleh karena itu 

untuk penulisan mereka meminjam huruf-huruf dari Cina. Huruf-huruf ini 

disebut kanji. 

Kanji adalah salah satu macam huruf yang bersejarah paling lama dan 

paling banyak pemakainya di dunia. Lahirnya huruf Kanji tidak hanya 

mendorong maju perkembangan kebudayaan Cina, tapi juga menimbulkan 

pengaruh menjangkau jauh terhadap perkembangan kebudayaan dunia. 

(http://indonesian.cri.cn/chinaabc/chapter14/chapter140507.htm). 

 

 

 

 

http://indonesian.cri.cn/chinaabc/chapter14/chapter140507.htm
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Gambar  

Goresa-Goresan Yang Merupakan Pembentuk Kanji 

  

Menurut para sarjana, huruf Kanji terbentuk pada Dinasti Shang abad 

ke 16 Sebelum Masehi. Menurut hasil survei arkeologis, jauh pada masa awal 

Dinasti Shang, peradaban Cina telah berkembang sampai taraf yang cukup 

tinggi dengan salah satu lambangnya ialah munculnya Jiaguwen atau aksara 

di batok kura-kura dan tulang binatang, yang merupakan huruf zaman kuno 

Cina. Proses evolusi huruf Kanji adalah satu proses di mana bentuknya 

setapak demi setapak menjadi standar dan stabil. Kanji adalah sistem aksara 

dengan aksara piktografis sebagai dasarnya. Jumlahnya tercatat 10 ribu lebih, 

di antaranya 3000 huruf sering dipakai. Dengan 3000 huruf itu, terbentuklah 

kata-kata dan kalimat bahasa Han. 

Kanji memiliki banyak coretan, dibutuhkan waktu yang lama untuk 

menulisnya. Oleh karena itu Jepang menciptakan huruf-huruf yang 

dinamakan hiragana dan katakana. Hiragana menjadi sistem penulisan yang 

mudah dikuasai wanita. Kesusastraan zaman Heian diwarnai karya-karya 

besar sastrawan wanita yang menulis dalam hiragana. Sementara itu, 

katakana diciptakan oleh biksu yang hanya mengambil sebagian kecil coretan 

dari sebagian karakter kanji (http://id.wikipedia.org/wiki/Kanj).  

Katakana dipergunakan oleh para pendeta agama Budha sebagai 

”tanda baca” dalam membaca sutra. Sedangkan hiragana dipergunakan oleh 

kaum wanita. Kaum pria juga mempergunakan hiragana dalam tulisan yang 

bersifat pribadi. Pola-pola penulisan tersebut masih dapat dilihat pada pola 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kanj
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penulisan masyarakat Jepang saat ini. Hiragana, katakana dan kanji 

merupakan huruf utama yang digunakan dalam bahasa Jepang, oleh sebab itu 

mempelajari huruf Jepang sangat penting bagi pembelajar bahasa Jepang. 

2.5.2   Peranan Huruf  

Bahasa sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan ide, pikiran, 

pendapat, perasaan, berita, atau hal-hal lain kepada orang lain dapat 

dinyatakan dengan dua cara.  Pertama melalui medium lisan dalam bahasa 

Jepang disebut 話し言葉 (hanashikotoba) dan yang kedua dengan medium 

tulisan dalam bahasa Jepang disebut 書き言葉 (kakikotoba).  

Bahasa yang disampaikan secara lisan memiliki kelemahan yaitu 

hanya dalam sekejap bentuk bahasa itu akan hilang (Sudjianto, 2007: 54).  

Oleh sebab itulah diperlukan huruf yang memiliki peranan dapat merekam 

bahasa secara tertulis. Dengan adanya huruf, penerima informasi dapat 

melihat secara berulang-ulang informasi yang disampaikan orang lain pada 

saat ia membutuhkannya. Dengan alasan tersebut, melihat pentingnya huruf 

dalam merekam bahasa secara tertulis, maka penguasaan terhadap penulisan 

huruf harus ditingkatkan. 

2.5.3 Jenis huruf dalam bahasa Jepang 

Huruf utama yang digunakan dalam bahasa Jepang meliputi kana, 

romaji, dan kanji. Menurut (Iwabuchi dalam Sudjianto 2007: 55) bahasa 

Jepang adalah bahasa yang dapat dinyatakan dengan tulisan yang 

menggunakan huruf-huruf ( kanji, hiragana, katakana, roomaji). Tetapi dilain 
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pihak ada pendapat yang menyatakan bahwa dewasa ini selain huruf hiragana, 

katakana, romaji dan suuji (kansuuji dan san’yoo suuji), dipakai juga 

beberapa kigoo (Katoo dalam Sudjianto, 2007: 55). Kigoo berupa simbol-

simbol yang memudahkan pembelajar dalam belajar huruf. 

Kana terdiri dari hiragana dan katakana. Kedua-duanya termasuk 

onsetsu moji (音節文字), yaitu huruf yang terdiri dari satu suku kata atau 

silabel yang tidak memiliki arti tertentu (Sudjianto, 2007: 71). 

Walaupun demikian, karena kata-kata dalam bahasa Jepang hanya 

terdiri dari suku kata maka kata-kata itu dapat dilambangkan hanya dengan 

sebuah kana, seperti も (mo), を (wo), へ (he), し (shi), が (ga), で 

(de), dan に (ni) (Ang, 2005: 2). 

 

 Berikut ini adalah penjelasan mengenai huruf-huruf Jepang: 

2.5.4   Kanji（漢字） 

Kanji disampaikan ke Jepang kira-kira pada abad 4 pada waktu dinasti 

Kan. Oleh sebab itulah maka huruf tersebut dinamakan kanji yang berarti 

huruf negeri Kan (Iwabuchi dalam Sudjianto, 2007: 56). 

Fumio (2001: 160) menjelaskan bahwa, 漢字は漢民族が創出し、古

代から中国語を記録するために使用続けてきた文字である。„Kanji wa 

kanminzoku ga soushutsushi, kodai kara chuugokugo o kirokusuru tameni 

shiyoushitsuzuketekita moji dearu‘. Yang berarti bahwa kanji merupakan 

huruf yang awal mulanya digunakan oleh masyarakat Cina yang sejak dahulu 

digunakan secara terus-menerus untuk mengarsipkan bahasa Cina. 
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Asal-usul sebuah kanji dilihat dari segi pembentukan serta 

pemakaiannya dalam bahasa Jepang disebut dengan rikusho. Hal ini sesuai 

dengan pendapat yang tertulis pada Nihongo Kyouiku Nyuumon Yougoshuu 

bahwa didalam rikusho terdapat shookei, shiji, kai’i, dan keisei yang masing-

masing menunjukkan pembentukan atau cara-cara penciptaan sebuah kanji, 

dan terdapat tenchuu dan kansha yang masing-masing menunjukkan 

pemakaian kanji (Nihongo Kyoushi Tokuhon Henshuubu dalam Sudjianto, 

2007: 67). 

Kanji terbentuk dari beberapa garis atau coretan. Garis-garis atau 

coretan-coretan tersebut membentuk bagian-bagian kanji, lalu bagian-bagian 

tersebut pada akhirnya membentuk sebuah kanji secara utuh. Dengan adanya 

bagian-bagian pada sebuah kanji ini maka timbul istilah yang disebut Bushu. 

Terdapat tujuh macam bushu sesuai dengan letaknya pada suatu kanji yakni 

(1) hen, (2) tsukuri, (3) kanmuri, (4) ashi, (5) tare, (6) nyoo, dan (7) kamae 

( Katoo dalam Sudjianto,  2007: 59). 

Berikut ini adalah contoh kanji: 

絵・へ (e = gambar), 田・た (ta = sawah), 蚊・か (ka = nyamuk), 

木・き(ki = pohon), 毛・け (ke = rambut), 子・こ(ko = anak), 血・ち(chi 

= darah), 手・て(te = tangan), 戸・と(to = pintu), 目・め(me = mata), 五・

ご(go = lima), dan 字・じ (ji = huruf) (Ang, 2005 : 2). 
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2.5.5   Hiragana (平仮名) 

平仮名は漢字と併用して、一般普通の日本語の表記に用いられ

る(Matsumura, 1998: 257). “Hiragana wa kanji to heiyoushite, ippan futsuu 

no nihongo no hyouki ni mochiirareru”. Hiragana dalam 国 語 辞 典 

(kokugojiten) diartikan sebagai huruf yang digunakan bersama kanji, terutama 

digunakan dalam penulisan bahasa Jepang umum. 

Hiragana terbentuk dari garis-garis atau coretan-coretan yang 

melengkung atau kyokusenteki (曲線的) (Iwabuchi dalam Sudjianto, 2007: 

73). digunakan untuk menulis kata-kata bahasa Jepang asli atau 

menggantikan tulisan kanji, menulis partikel, dan kata bantu kata kerja. Pada 

mulanya hiragana dipergunakan oleh kaum wanita, maka huruf ini disebut 

onnade. Hal ini sesuai dengan pernyataan  Ishida (1991: 75), 女性の間で用

いられたので、「女手（おんなで）」と呼ばれた. “ Josei no aida de 

mochiiraretanode, [onnade] to yobareta”. 

Hiragana yang digunakan sekarang adalah bentuk hiragana yang 

dipilih dari soogana yang ditetapkan berdasarkan Petunjuk Departemen 

Pendidikan Jepang yang dibuat pada tahun 1990 (Ang, 2005: 2). 

Sampai sekarang belum ada pendapat yang pasti mengenai pencipta 

hiragana. Hal ini dijelaskan oleh Sada Chiaki dalam bukunya Atarashii 

Kokugogaku (新しい国語学 ) bahwa ada pendapat yang menjelaskan 

pembuat hiragana adalah Kooboo Daishi, tetapi pendapat ini tidak beralasan 
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karena hiragana tidak dapat dibuat oleh satu orang dan dalam kurun waktu 

tertentu (Ang, 2005: 2). 

Hiragana mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1. Hiragana dapat dipakai untuk menulis wago (kata-kata bahasa Jepang 

asli),  kango ( kata-kata yang dibaca dengan cara on’yomi yang terdiri 

dari satu buah kanji atau yang merupakan gabungan dari dua buah kanji 

atau lebih), dan bagian-bagian kata yang dipakai konshugo yang berasal 

dari wago atau kango, misalnya menurut ( Sudjianto, 2007: 78-81): 

a) Wago 

たのしい （楽しい） 

たべる  （食べる） 

はこ  （箱） 

b) Kango 

だんじょ （男女） 

べんきょう （勉強） 

にゅうがく （入学） 

c) Konshugo 

ほんばこ （kango 本+ wago 箱） 

てちょう （kango 手+ wago 蝶） 

なまビール （kango 生+ gairaigo ビール） 

2. Hiragana dapat dipakai untuk menulis yougen (ajektiva-i, ajektiva-na, 

verba) yang dapat mengalami perubahan seperti berikut : 
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a) Pada verba  : 行く 

食べる 

b) Pada ajektiva-i  :高い 

広い 

c) Pada ajektiva-na  :上手な 

ハンサムな 

3. Hiragana digunakan untuk menulis joshi (partikel), misalnya: 

a) 家から大学まで十分ぐらいかかります。 

b) アミルさんとアリさんはがくせいです。 

4. Hiragana digunakan untuk menulis jodooshi (verba bantu), misalnya: 

a) 今日は月曜日です。 

b) 水をのみたい。 

5. Hiragana digunakan untuk menulis prefiks atau sufiks yang tidak ditulis 

dengan kanji, misalnya: 

a) お金   

b) 田中さん 

c) 暑さ 

 

Lambang bunyi hiragana adalah sebagai berikut (Sudjianto, 

2007: 75-78) : 
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1. Lambang bunyi chokuon. 

Chokuon yaitu bunyi-bunyi yang dapat digambarkan dengan bentuk 

tulisan yang menggunakan sebuah kana. Hiragana yang dapat dipakai 

untuk melambangkan bunyi chokuon terdiri atas beberapa hiragana yang 

mengambarkan bunyi seion, dakuon dan handakuon. 

Berikut adalah huruf yang melambangkan bunyi chokuon: 

あ か さ た な は ま や ら わ が ざ だ ば ぱ 

い き し ち に ひ み  り  ぎ じ ぢ び ぴ 

う く す つ ぬ ふ む ゆ る  ぐ ず づ ぶ ぷ 

え け せ て ね へ め  れ  げ ぜ で べ ぺ 

お こ そ と の ほ も よ ろ を ご ぞ ど ぼ ぽ 

 

2. Lambang bunyi youon. 

Youon yaitu bunyi-bunyi yang dapat digambarkan dengan bentuk tulisan 

yang terbentuk dari hiragana き、し、ち、に、ひ、み、り、ぎ、じ、

び、atau ぴ ditambah huruf-huruf や、ゆ、よ ukuran kecil. Hiragana 

yang dapat dipakai untuk melambangkan bunyi youon terdiri atas beberapa 

hiragana yang mengambarkan bunyi seion, dakuon dan handakuon. 

Berikut adalah huruf yang melambangkan bunyi youon: 

きゃ しゃ ちゃ にゃ ひゃ みゃ 

きゅ しゅ ちゅ にゅ ひゅ みゅ 

きょ しょ ちょ にょ ひょ みょ 

 

りゃ ぎゃ じゃ ぢゃ びゃ ぴゃ 

りゅ ぎゅ じゅ ぢゅ びゅ ぴゅ 

りょ ぎょ じょ ぢょ びょ ぴょ 
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3. Lambang bunyi seion 

Seion adalah bunyi-bunyi yang dapat digambarkan dengan bentuk tulisan 

kana yang tidak memakai dakuten dan handakuten. Hiragana yang dapat  

dipakai untuk menggambarkan seion terdiri atas beberapa hiragana yang 

menggambarkan bunyi chokuon dan youon.  

Berikut adalah huruf yang melambangkan bunyi seion: 

あ か さ た な は ま や ら わ 

い き し ち に ひ み  り  

う く す つ ぬ ふ む ゆ る  

え け せ て ね へ め  れ  

お こ そ と の ほ も よ ろ  

 

きゃ しゃ ちゃ にゃ ひゃ みゃ りゃ 

きゅ しゅ ちゅ にゅ ひゅ みゅ りゅ 

きょ しょ ちょ にょ ひょ みょ りょ 

 

4. Lambang bunyi dakuon. 

Dakuon adalah bunyi-bunyi yang dapat digambarkan dengan bentuk 

tulisan kana yang memakai tanda dakuten (“). Hiragana yang dipakai 

untuk menggambarkan dakuon terdiri atas beberapa hiragana yang 

menggambarkan bunyi chokuon dan youon.  

Berikut adalah huruf yang melambangkan bunyi dakuon:  

        

 

 

が ざ だ ば 

 ぎ じ ぢ び 

 ぐ ず づ ぶ 

げ ぜ で べ 

ご ぞ ど ぼ 

ぎゃ じゃ ぢゃ びゃ 

ぎゅ じゅ ぢゅ びゅ 

ぎょ じょ ぢょ びょ 
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5. Lambang bunyi handakuon.  

Handakuon adalah bunyi-bunyi yang dapat digambarkan dengan bentuk 

tulisan kana yang memakai tanda handakuten ( ◦). Hiragana yang dipakai 

untuk menggambarkan handakuon terdiri atas beberapa hiragana yang 

menggambarkan bunyi chokuon dan youon, yaitu huruf ぱ、ぴ、ぷ、ぺ、

ぽ、ぴゃ、  ぴゅ dan  ぴょ. 

6. Lambang bunyi tokushuon. 

Tokushuon dapat diartikan sebagai bunyi yang khas atau bunyi yang 

istimewa, yaitu bunyi yang diucapkan secara khusus yang memiliki 

beberapa keistimewaan atau ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki bunyi lain. 

Salah satu cirinya yaitu bunyi ini hanya terbentuk dari sebuah konsonan, 

tidak mengandung bunyi vokal, sehingga bunyi ini dengan sendirinya 

tidak dapat berdiri sendiri membentuk sebuah silabel. Bunyi ini baru dapat 

menjadi bagian dari silabel lain yang ada sebelumnya. Tokushuon terdiri 

atas hatsuon dan sokuon.  

a. Hatsuon 

Hatsuon disebut juga hanerour yaitu bunyi yang digambarkan dengan 

hiraganan n (ん). Dalam pemakaiannya pada sebuah kata, lambang 

bunyi hatsuon biasa dipakai di tengah atau di akhir sebuah kata. 

b. Sokuon 

Sokuon disebut juga tsumaruon yaitu bunyi yang dapat digambarkan 

dengan hiragana tsu (つ). Dalam pemakaiannya pada sebuah kata, 

lambang bunyi hatsuon biasa dipakai di tengah kata. Pada kata-kata 
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tertentu dapat dipakai pada akhir kata, seprti pada kata あつ walaupun 

bukan untuk menunjukkan konsonan rangkap melainkan sebagai 

penanda kata-kata atau kalimat yang menyatakan perasaan, ekspresi 

atau emosi. 

berikut ini adalah daftar hiragana 

Tabel 2.1.  

Daftar Huruf Hiragana  
 

あ 
a 

い 
i 

う 
u 

え 
E 

お 
o 

  
 

 

か 
ka 

き 
ki 

く 
ku 

け 
Ke 

こ 
ko 

 
きゃ 
kya 

きゅ 
kyu 

きょ 
kyo 

さ 
sa 

し 
shi 

す 
su 

せ 
Se 

そ 
so 

 
しゃ 
sha 

しゅ 
shu 

しょ 
sho 

た 
ta 

ち 
chi 

つ 
tsu 

て 
Te 

と 
to 

 
ちゃ 
cha 

ちゅ 
chi 

ちょ 
cho 

な 
na 

に 
ni 

ぬ 
nu 

ね 
ne 

の 
no 

 
にゃ 
nya 

にゅ 
nyu 

にょ 
nyo 

は 
ha 

ひ 
hi 

ふ 
fu 

へ 
he 

ほ 
ho 

 
ひゃ 
hya 

ひゅ 
hyu 

ひょ 
hyo 

ま 
ma 

み 
mi 

む 
mu 

め 
me 

も 
mo 

 
みゃ 
mya 

みゅ 
myu 

みょ 
myo 

や 
ya 

（い） 
(i) 

ゆ 
yu 

（え） 
(e) 

よ 
yo 

  
 

 

ら 
ra 

り 
ri 

る 
ru 

れ 
re 

ろ 
ro 

 
りゃ 
rya 

りゅ 
ryu 

りょ 
ryo 

わ 
wa 

（い） 
(i) 

（う） 
(u) 

（え） 
(e) 

を 
wo 

  
 

 

ん 
n 

      
 

 

         

が 
ga 

ぎ 
gi 

ぐ 
gu 

げ 
ge 

ご 
go 

 
ぎゃ 
gya 

ぎゅ 
gyu 

ぎょ 
gyo 

ざ 
za 

じ 
ji 

ず 
zu 

ぜ 
ze 

ぞ 
zo 

 
じゃ 

ja 
じゅ 

ju 
じょ 

jo 

だ 
da 

ぢ 
dzi 

づ 
dzu 

で 
de 

ど 
do 

  
 

 

ば 
ba 

び 
bi 

ぶ 
bu 

べ 
be 

ぼ 
bo 

 
びゃ 
bya 

びゅ 
byu 

びょ 
byo 

ぱ 
pa 

ぴ 
pi 

ぷ 
pu 

ぺ 
pe 

ぽ 
po 

 
ぴゃ 
pya 

ぴゅ 
pyu 

ぴょ 
pyo 
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2.5.6   Katakana (片仮名) 

片仮名は外国語や動植物名の表記などに用いられる (Matsumura, 

1998: 240). “Katakana wa gaikokugo ya doushokubutsumei no hyouki nado 

ni mochiirareru”. Katakana  dalam 国語辞典 (kokugojiten) diartikan sebagai 

huruf yang digunakan untuk penulisan nama hewan, tumbuhan dan penulisan 

bahasa asing. 

Katakana terbentuk dari garis-garis atau coretan-coretan yang lurus 

atau chokusenteki (直線的) ( Iwabuchi dalam sudjianto, 2007: 80). Bentuk 

atau coretan inilah yang membedakan dengan hiragana. 

Menurut Ishida (1991: 75), 外国の地名や人名。外国語や外来語。

擬声語や擬態語。動・植物名。専門用語。固有名詞。特に強調したり

目立たせる意図で使われる場合。特別な意味をも持たせる場合、片仮

名を用いられる. “ Gaikoku  no chimei ya shinmei, gaikokugo ya gairaigo, 

giseigo ya gitaigo, doushokubutsumei, senmonyougo, koyuumeishi, tokuni 

kyouchoushitari medataseru ito de tsukawareru baai, tokubetsuna imi wo 

motaseru baai, katakana wo mochiirareru”.  

Menurut Ishida dalam kutipan di atas katakana dapat dipakai untuk 

menuliskan kata-kata seperti: 

1. Nama tempat dan nama orang asing.  

2. Kata pungut dan kata-kata bahasa asing.  

3. Kata-kata yang tergolong onomatope (termasuk bunyi / suara tiruan       
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benda hidup atau benda mati). 

4.  Nama-nama binatang dan tumbuh-tumbuhan.  

5.  Istilah-istilah khusus bidang keahlian. 

6. Nomina nama diri. 

7. Dapat dipakai dengan maksud memberikan penekanan. 

8. Menarik perhatian pembaca. 

9. Untuk memberikan pengertian khusus. 

Pemakaian katakana dapat juga ditemukan pada bahasa-bahasa 

telegram. Dalam ilmu fonologi, katakana digunakan untuk penulisan lambang 

bunyi atau pengucapan. Katakana digunakan untuk menulis ingo (隠語) atau 

bahasa rahasia dan zokugo (俗語) atau bahasa Slang (Ang, 2005 : 7). 

 

2.5.7   Romaji (ローマ字) 

Romaji lebih dikenal dengan huruf latin. Pada tahap permulaan belajar 

bahasa Jepang, ada yang menggunakan romaji sebagai pengantar agar lebih 

mudah. 

Romaji termasuk hyoo-on moji (表音文字), yaitu huruf yang hanya 

melambangkan bunyi, tidak melambangkan arti seperti kanji. Perbedaannya, 

hiragana dan katakana termasuk onsetsu moji (音節文字), yaitu huruf yang 

melambangkan bunyi, sedangkan romaji disebut itan-on moji (単音文字), 

yaitu huruf yang melambangkan sebuah fonem (Iwabuchi dalam Sudjianto, 

2007: 93). 
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Pada akhir zaman Muromachi, romaji digunakan untuk menuliskan 

lafal atau hatsuon (発音) bahasa Jepang berdasarkan cara pemakaian romaji 

bahasa Portugis. Setelah memasuki zaman Meiji, dipakailah sistem Hepburn, 

hebon-shiki (ヘボン式), atau hyoujunshiki (標準式), yaitu sistem penulisan 

roomaji berdasarkan cara pemakaian bahasa Inggris (Ang, 2005 : 8). Saat ini, 

digunakan sistem Hepburn untuk pengajaran bahasa Jepang secara umum. 

Hal ini juga digunakan di Indonesia dalam pengajaran bahasa Jepang.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa jenis huruf 

yang penting digunakan dalam belajar bahasa Jepang, yaitu meliputi kana, 

romaji dan kanji.  

 

2.6 Analisis Kesalahan Butir Soal 

Ketika membuat alat evaluasi untuk mengukur hasil pembelajaran 

atau untuk tujuan lain, kita sering diminta untuk menentukan tingkat kesulitan 

butir-butir soal yang ditulis dalam kategori mudah, sedang, dan sulit. Dasar 

penentuan tingkat kesulitan itu adalah kira-kira atau berdasarkan 

pertimbangan logika. Analisis butir soal adalah identifikasi jawaban benar 

dan salah tiap butir soal yang diujikan oleh peserta didik. Lewat kerja analisis 

itu akan diketahui butir-butir soal mana saja yang banyak dijawab benar oleh 

peserta tes dan sebaliknya, butir-butir mana saja juga yang banyak dijawab 

salah ( Nurgiyantoro, 2001: 190). 

Tarigan ( 1995: 68) menyatakan bahwa, analisis kesalahan adalah 

suatu prosedur kerja yang biasa digunakan oleh para peneliti dan guru bahasa, 
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yang meliputi pengumpulan sampel, pengidentifikasian kesalahan yang 

terdapat pada sampel, penjelasan kesalahan tersebut, pengklasifikasian 

kesalahan tersebut berdasarkan penyebabnya, serta pengevaluasian atau 

penilaian taraf keseriusan itu. Tujuan analisis kesalahan menurut Tarigan 

(1955: 77) adalah bersifat aplikatif yakni memperbaiki dan mengurangi 

kesalahan berbahasa pada siswa.   

Tarigan (1955: 77) menyebutkan langkah-langkah analisis kesalahan 

sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data. 

2. Mengidentifikasi dan mengklasifikasi kesalahan. 

3. Memperingkat kesalahan. 

4. Menjelaskan kesalahan. 

5. Memperkirakan dan memprediksi daerah butir kebahasaan yang rawan. 

6. Mengkoreksi kesalahan. 

Untuk dapat mengukur tingkat penguasaan para pembelajar terhadap 

suatu bahasa, maka analisis kesalahan harus mengikuti prosedur yang sudah 

ada.  

 

2.7  Kerangka Pikir 

Huruf merupakan salah satu unsur penting dalam mempelajari bahasa 

Jepang, tanpa menguasai huruf pembelajar akan kesulitan dalam mempelajari 

bahasa Jepang. Huruf Jepang yang  diajarkan di SMA yaitu kana ( hiragana 

dan katakana) dan sedikit kanji. 
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Pada pembelajaran huruf Jepang di SMA Negeri 1 Temanggung, guru 

mengajarkan hiragana dan sedikit kanji. Dalam proses pengajaran hiragana 

guru menggunakan metode langsung, yaitu dengan menuliskan di papan tulis 

huruf beserta tata urutan penulisannya. Dengan cara seperti itu siswa 

cenderung kurang bersemangat karena penggunaan media monoton, kurang 

variasi dan tulisan di papan tulis yang kurang besar terkadang membuat siswa 

kurang jelas. Selain itu pelajaran bahasa Jepang di SMA tersebut hanya 

merupakan pelajaran mulok (pelajaran pilihan), bukan pelajaran wajib, hal ini 

ternyata berdampak membuat siswa tidak begitu berminta dalam belajar 

bahasa Jepang. 

Dengan adanya fenomena tersebut, penulis ingin menawarkan suatu 

media pembelajaran yang diharapkan akan lebih menarik motivasi siswa 

dalam belajar bahasa Jepang. Yaitu dengan menggunakan media lagu. 

Kebanyakan dari siswa SMA menyukai anime-anime Jepang dan lagu-lagu 

dalam anime tersebut. Penulis memanfaatkan hal ini untuk menjadikan lagu 

dalam anime tersebut sebagai media pembelajaran. Melalui media lagu 

diharapkan pengajar bisa memberikan nuansa yang berbeda dari yang 

sebelumnya dengan harapan peserta didik lebih cepat memahami materi yang 

akan disampaikan dalam hal ini adalah pengajaran hiragana. 

Pembelajarannya dengan cara guru memperdengarkan lagu dalam bahasa 

Jepang, kemudian menyuruh siswa menuliskan liriknya dalam hiragana. 

Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kemampuan menulis dan 

membaca hiragana siswa. 
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2.7 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah media lagu efektif dalam 

meningkatkan penguasaan hiragana siswa kelas X  SMA Negeri 1 

Temanggung. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yaitu menguji 

efektivitas media lagu dalam pembelajaran hiragana. Yaitu dengan 

membandingkan antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen. 

 

3.2 Variabel 

Variabel dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yakni 

variabel bebas dan variabel terikat. 

1. Variabel bebas: Penggunaan media lagu 

2. Variabel terikat: Penguasaan hiragana  pada siswa 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 1 

Temanggung. Penulis memilih siswa kelas X karena populasi merupakan 

siswa yang mendapat mata pelajaran bahasa Jepang dan pembelajaran 

hiragana di ajarkan saat menginjak kelas X. Jumlah populasi adalah 10 kelas, 

tiap kelas terdiri dari 30 siswa jadi total populasi yaitu 300 siswa, namun 

karena jumlah populasi yang terlalu banyak maka diambil sampel. 

 Pengambilan sampel dari populasi dilakukan dengan teknik sampel 

random, yaitu dengan cara memilih kelas yang di dalamnya berisikan siswa 

35 
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dengan kemampuan yang berbeda-beda tanpa adanya perbedaan antara kelas 

unggulan dan kelas biasa. Peneliti menetapkan kelas X 2 sebagai kelas 

kontrol dan kelas X 3 sebagai kelas eksperimen. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode 

dokumentasi dan metode tes.  

7. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi dilakukan dengan meminta daftar nama siswa 

yang digunakan dalam penelitian, baik kelas yang digunakan sebagai kelas 

kontrol maupun kelas eksperimen.  

8. Metode Tes 

Metode tes dilakukan dengan memberikan tes sesudah pembelajaran 

atau disebut juga postes. Tes tersebut digunakan untuk memperoleh data 

mengenai nilai siswa sesudah mempelajari hiragana. Nilai kelas kontrol akan 

didapatkan dari guru yang mengajar di SMA Negeri 1 Temanggung, 

sedangkan nilai kelas eksperimen akan didapat setelah peneliti melaksanakan 

penelitian.  

Pengumpulan data dengan metode tes ini berfungsi untuk mengetahui 

hasil dari kelas yang sudah diberi perlakuan, apakah dengan menggunakan 

media lagu dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mempelajari 

hiragana atau tidak. 
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3.5 Instrument Penelitian 

1. Check list 

Check list dilakukan dengan mendata daftar nama siswa yang akan 

dijadikan sampel, dalam hal ini adalah siswa kelas X2 dan X3 SMA 

Negeri 1 Temanggung. 

2. Tes  

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah instrumen berupa 

postest yaitu tes yang diberikan setelah proses pembelajaran berakhir. Soal 

tes akan digunakan untuk mencari data yaitu apakah penggunaan media 

lagu dalam pembelajaran hiragana yang telah diajarkan efektif atau tidak. 

Butir-butir soal dalam tes menekankan pokok kemampuan yang akan 

diukur.. Tes yang akan diujikan keseluruhan berjumlah 90 soal, yang akan 

diujikan setelah proses pembelajaran selesai. Soal diberikan dengan 

alokasi waktu 45 menit. Bentuk tes dalam penelitian ini berupa : 

a. Soal mengisi table joguon . 

b. Soal melengkapi kotak kosong ( menekankan pada youon). 

c. Soal mengubah hiragana ke dalam  romaji. 

d. Soal mengubah romaji ke dalam hiragana. 

 

Tabel 2.1 Tabel indikator soal. 

No Indikator Soal Materi  Butir Soal Jumlah 

butir 

1. Siswa dapat menuliskan Materi hiragana: Romawi 57 
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lambang bunyi chokuon 

hiragana dalam bahasa 

Jepang.  

あ い う え お 

か き く け こ 

さ し す せ そ 

た ち つ て と 

な に ぬ ね の 

は ひ  ふ へ ほ 

ま み  む め  も 

や      ゆ       よ 

ら り る  れ ろ 

  わ                 を 

  ん 

 I 

III 

 IV 

2. Siswa dapat menuliskan 

lambang bunyi dakuon 

yaitu huruf hiragana yang 

memakai tanda dakuten 

( “ ) dan handakuon yaitu 

huruf hiragana yang 

memakai tanda 

handakuten 

 ( ° ). 

Materi hiragana: 

が ぎ ぐ げ ご 

ざ じ ず ぜ ぞ 

だ ぢ づ で ど 

ば び ぶ べ ぼ 

ぱ ぴ ぷ  ぺ ぽ 

Romawi 

II. d,e, f 

III. a, b, d, e 

IV. a, b, c 

10 

3. Siswa dapat menuliskan 

lambang bunyi  hatsuon 

yang dilambangkan 

dengan hiragana ( ん ). 

Contoh: 

1. にほん 

2. せんぷうき 

3. しんぱい 

Romawi 

III.a, d. 

IV b,c. 

5 
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4. Siswa dapat menuliskan 

lambang bunyi  sokuon 

(bunyi rangkap) dengan 

menambahkan 

 ( つ ) kecil. 

Contoh: 

が っ こ う = 

gakkou 

ざっし= zasshi 

Romawi III. 

b, e 

IV. b 

3 

5. Siswa dapat menuliskan 

lambang bunyi  chouon, 

yaitu bunyi panjang あい

うえお. 

Contoh: 

とおい= tooi 

いそがしい  = 

isogashii. 

Romawi 

III.c, d, e 

IV. a  

4 

6. Siswa dapat menuliskan 

lambang bunyi  youon, 

dengan menambahkan 

やゆよ kecil . 

Contoh: 

で ん し ゃ = 

densha 

きょく= kyoku 

Romawi 

II. a, b, c, d 

IV. c 

5 

7. Siswa dapat menuliskan 

lambang bunyi  youon 

yang berbunyi panjang. 

 

Contoh: 

とうきょう  = 

toukyou  

しゅうかん= 

Shuukan 

Romawi 

II. e, f 

IV. a 

3 

8. Siswa dapat mengetahui 

dan menuliskan huruf 

tertentu yang berfungsi 

sebagai partikel (は、

Contoh: 

1. きょうはいそ

がしいです。 

Romawi IV. 

a, b, c 

3 
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を、へ) 2. ざっしをよん

でいる。 

 

Total - - 90 

 

3.6 Validitas Instrumen 

Penelitian mengenai efektivitas media lagu ini menggunakan uji coba 

validitas isi. Validitas ini menunjuk sejauh mana kesesuaian antara materi 

yang diberikan dengan instrumen yang digunakan. Dalam hal ini adalah 

kesesuaian antara materi hiragana dengan instrumen. Penulis meminta 

pendapat dan pertimbangan dari seseorang yang dianggap ahli dalam bidang 

tersebut. 

 

3.7 Reliabilitas Instrumen 

Reliabel yaitu memiliki keajegan atau keterpercayaan. Artinya suatu 

alat tes kapan pun dan di mana pun digunakan akan memiliki hasil yang 

relatif sama, kalaupun ada perbedaan atau perubahan tidak menunjukkan 

perbedaan yang signifikan, oleh karena itu sebelum instrumen dipakai untuk 

mengambil data, terlebih dahulu instrumen akan diujicobakan pada kelas lain 

diluar kelas eksperimen. 

Hasil dari ujicoba kemudian dihitung menggunakan rumus K-R 20 

sebagai berikut: 
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pqS

k
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Dimana: 

r11 : reliabilitas tes secara keseluruhan 

p : proporsi subjek yang menjawab benar 

q : proporsi subjek yang menjawab salah 

 pq : jumlah hasil perkalian p dan q 

k : banyaknya item soal 

S : standard devisiasi dari tes 

Uji coba dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2011 pada 10 siswa kelas 

XI karena kelas tersebut sudah pernah mempelajari materi ini. Dari 

perhitungan menggunakan rumus tersebut menghasilkan 

730,011 r .sedangkan tabelr  untuk 10 adalah 0,666. Hal ini berarti r yang 

dihasilkan lebih besar dari tabelr . Dengan demikian soal yang diujicobakan 

reliabel. 

 

3.8 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian menggunakan media lagu ini merupakan penelitian 

eksperimen,  yaitu membandingkan antara kelas kontrol dengan kelas 

eksperimen. Lagu yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu 4 buah lagu 

yang mudah dipahami dan ditangkap syairnya oleh siswa. Hal ini bertujuan 

agar siswa tidak kesulitan dalam mengisi huruf yang dikosongkan dalam lirik 

lagu.  
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Kegiatan pembelajaran hiragana dengan media lagu ini dilakukan 

dalam 4 kali pertemuan dengan frekuensi pertemuan seminggu satu kali, yaitu 

dilaksanakan 90 menit tiap pertemuannya. Setiap satu kali pertemuan akan 

diputarkan sebuah lagu. 

Setiap pertemuan peneliti akan menekankan pada materi-materi huruf 

tertentu yang akan diajaran. Berikut ini merupakan rancangan materi yang 

akan diberikan kepada siswa saat pelaksanaan penelitian. 

Tabel 3.2 Tabel Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 

No Tanggal 

Penelitan 

Rencana Pengajaran Alokasi 

waktu  

Lagu untuk 

pembelajaran 

1 14 Juli 2011 1. Pemutaran lagu untuk 

mengawali proses 

pengajaran. 

2. Persiapan pengajaran. 

- Menerangkan huruf 

Jepang secara umum 

yang akan diajarkan 

pada pertemuan ini. 

3. Pengajaran materi hiragana     

あいうえお. 

- Pelatihan  kakikata 

( cara menulis  ). 

- Pembelajaran dengan 

media lagu. 

4. Pengajaran materi hiragana     

かきくけこ. 

- Pelatihan  kakikata 

( cara menulis  ). 

- Pembelajaran dengan 

media lagu. 

5. Pengajaran materi hiragana     

さしすせそ . 

- Pelatihan  kakikata 

 

5 menit 

 

 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

8 menit 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

8 menit 

 

 

10 menit 

Toukyou 

(東京) 
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( cara menulis  ). 

- Pembelajaran dengan 

media lagu. 

6. Pengajaran materi lambang 

bunyi dakuon ( “ ). 

がぎぐげご 

ざじずぜぞ 

- Penjelasan mengenai 

lambang bunyi dakuon. 

- Pelatihan  kakikata 

( cara menulis  ). 

- Pembelajaran dengan 

media lagu. 

7. Mencocokkan hasil latihan 

dan kesimpulan. 

 

 

 

8 menit 

 

 

10menit 

 

 

 

 

 

 

3 menit 

 

 

8 menit 

 

 

10 menit 

 

5 menit 

2  1. Pemutaran lagu untuk 

mengawali proses 

pengajaran. 

2. Persiapan pengajaran. 

- Menerangkan huruf 

Jepang secara umum 

yang akan diajarkan 

pada pertemuan ini. 

3. Pengajaran materi hiragana     

たちつてと. 

- Pelatihan  kakikata 

( cara menulis  ). 

- Pembelajaran dengan 

media lagu. 

4. Pengajaran materi hiragana     

なにぬねの. 

- Pelatihan  kakikata 

( cara menulis  ). 

5 menit 

 

 

 

 

6menit 

 

 

 

 

8menit 

 

 

8menit 

 

 

 

 

Namidairo 

(なみだいろ) 
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- Pembelajaran dengan 

media lagu. 

5. Pengajaran materi hiragana     

はひふへほ . 

- Pelatihan  kakikata 

( cara menulis   ). 

- Pembelajaran dengan 

media lagu. 

6. Pengajaran materi lambang 

bunyi handakuon ( ° ). 

ぱぴぷぺぽ。 

- Penjelasan mengenai 

lambang bunyi 

handakuon . 

- Pengulangan materi 

dakuon ばびぶべぼ。 

- Pelatihan  kakikata 

( cara menulis  ). 

- Pembelajaran dengan 

media lagu. 

7. Pengajaran materi lambang 

bunyi sokuon. 

- Penjelasan mengenai 

lambang bunyi sokuon . 

- Pembelajaran dengan 

media lagu. 

8. Mencocokkan hasil latihan 

dan kesimpulan. 

 

8menit 

 

 

8menit 

 

 

 

8menit 

 

 

8menit 

 

 

 

 

 

2menit 

 

 

 

 

 

5menit 

 

 

 

8menit 

 

 

 

3menit 

 

 

8menit 

 

5menit 

 

3  1. Pemutaran lagu untuk 

mengawali proses 

5  menit 

 

every heart 
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pengajaran. 

2. Persiapan pengajaran. 

- Menerangkan huruf 

Jepang secara umum 

yang akan diajarkan 

pada pertemuan ini. 

3. Pengajaran materi hiragana     

まみむめも. 

- Pelatihan  kakikata 

( cara menulis  ). 

- Pembelajaran dengan 

media lagu. 

4. Pengajaran materi hiragana     

やゆよ 

わを 

ん . 

- Pelatihan  kakikata 

( cara menulis  ). 

5. Pengajaran materi hiragana     

らりるれろ. 

- Pelatihan  kakikata 

( cara menulis  ). 

- Pembelajaran dengan 

media lagu. 

6. Pengajaran materi lambang 

bunyi  choo’on, panjang あ

いうえお.  

- Penjelasan mengenai 

lambang bunyi  choo’on  

- Pembelajaran dengan 

media lagu. 

7. Pengajaran materi huruf   

kusus yang digunakan 

sebagai partikel.  

- Penjelasan mengenai 

huruf  kusus yang 

digunakan sebagai 

partikel.  

- Pembelajaran dengan 

 

 

 

 

 

 

8menit 

 

 

10menit 

 

 

 

 

 

 

8menit 

 

 

 

 

8 menit 

 

 

10menit 

 

 

 

 

 

8menit 

 

 

10menit 
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media lagu. 

8. Mencocokkan hasil latihan 

dan kesimpulan. 

3menit 

 

 

 

10menit 

 

5menit 

 

4  1. Pemutaran lagu untuk 

mengawali proses 

pengajaran. 

2. Pengajaran materi lambang 

bunyi hatsuon ( ん ). 

- Penjelasan mengenai 

lambang bunyi hatsuon . 

- Pembelajaran dengan 

media lagu. 

3. Pengajaran materi lambang 

bunyi youon, dengan 

menambahkan やゆよ

kecil. 

- Penjelasan mengenai 

lambang bunyi  youon . 

- Pembelajaran dengan 

media lagu. 

4. Pengajaran materi lambang 

bunyi youon yang berbunyi 

panjang, dengan 

menambahkan huruf う. 

- Penjelasan mengenai 

lambang bunyi youon 

yang berbunyi panjang. 

- Pembelajaran dengan 

media lagu. 

5. Mencocokkan hasil latihan 

dan kesimpulan. 

6. Persiapan tes 

7. Tes hiragana 

3menit 

 

 

 

 

 

5menit 

 

 

7menit 

 

 

 

 

 

 

5 menit 

 

 

7menit 

 

2menit 

 

 

 

7menit 

 

5menit 

4menit 

45menit 

Doraemon 

(どらえもん) 
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Peneliti membagi pokok materi huruf dalam 4 kali pertemuan, hal ini 

diharapkan dapat mempermudah siswa dalam menghafal huruf yang 

diajarkan. Setelah pembelajaran mengenai lambang huruf selesai pada tiap 

pertemuannya, peneliti akan menekankan pembelajaran pada lambang bunyi 

khusus seperti, lambang bunyi dakuon ( “ ) dan handakuon ( ° ), lambang 

bunyi  hatsuon ( ん  ), lambang bunyi sokuon, lambang bunyi chouon, 

lambang bunyi youon dan huruf khusus yang digunakan sebagai partikel. 

 

Proses pembelajaran huruf dengan media lagu 

Setelah peneliti menjelaskan tentang bagaimana cara pembelajaranya, 

pembelajaran dimulai, yaitu:  

a. Guru memperdengarkan terlebih dahulu lagu yang akan digunakan untuk 

proses pembelajaran, hal ini bertujuan untuk memicu siswa menebak 

huruf-huruf yang ada dalam lagu. 

b. Guru membagikan kartu huruf kepada siswa. Tiap kartu dibagikan 

bertahap, tiap kartunya hanya berisikan 5 huruf.  Hal ini bertujuan agar 

siswa tidak terlalu kesulitan dalam  menghafal bentuk huruf. 

c. Guru membagikan teks lirik lagu yang ditulis dalam huruf jepang,  di 

dalam lirik lagu tersebut ada beberapa bagian yang akan dikosongkan 

(huruf) yang nantinya harus diisi oleh siswa. 

d. Guru memberitau terlebih dahulu huruf-huruf yang belum diajarkan (selain 

huruf yang diajarkan pada hari itu), hal ini bertujuan agar  tidak terjadi 

hambatan pada saat proses pembelajaran. 
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e. Sebelum lagu diperdengarkan, guru menjelaskan terlebih dahulu pokok 

bahasan yang akan ditekankan dalam pembelajaran.  

f.     Dari setiap huruf yang akan diajarkan, guru menjelaskan terlebih dahulu 

kakikata ( cara penulisan) terlebih dahulu. 

g. Setelah itu lagu akan diperdengarkan kepada siswa. Lagu tersebut akan  

diputar ulang tiap pokok materi yang diajarkan. 

h.  Sambil mendengarkan lagu,  guru menyuruh siswa untuk melengkapi 

huruf-huruf  yang masih kosong dalam teks lagu. 

 

3.9 Sistem Penilaian 

Untuk mengetahui kemampuan hiragana siswa, skor yang telah 

diperoleh dari masing-masing siswa dijadikan nilai dengan rumus:  

 

xSM
N

R
S 

 

Dimana: 

S  : skor yang dicari 

R : skor mentah yang diperoleh responden  

N : skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan 

SM : standar mark (besarnya yang dikehendaki, dalam  hal ini 100) 
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3.10   Analisis Data 

Rumus yang digunakan dalam penelitian eksperimen ini adalah T-tes 

yang berfungsi untuk mengetahui efektivitas media lagu dalam meningkatkan 

penguasaan hiragana siswa kelas X SMA 1 Temanggung, yaitu dengan 

rumus: 

                       

 1

2

2

2

1

12








 
NN

XX

MM
t

 

Dimana: 

t   : koefisien yang dicari 

1M   : rata-rata kelas eksperimen 

2M   : rata-rata kelas control 

2

1  : jumlah kuadrat deviasi tes kelas eksperimen 

2

2X   : jumlah kuadrat deviasi kelas control 

N  : jumlah subjek 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian berupa hasil pengumpulan 

data dan pembahasan, serta analisis uji hipotesis. 

4.1  Hasil Pengumpulan Data 

 Setelah penelitian selesai, data diolah menggunakan rumus 

SM
N

R
S  , S (skor yang dicari), R (skor mentah yang diperoleh 

responden),  N (skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan), SM 

(standar mark) diperoleh nilai masing-masing responden pada kelas kontrol 

dan kelas eksperimen. Nilai-nilai tersebut dapat dilihat pada tabel.  

Tabel 4.1 merupakan tabel nilai kelas eksperimen. Tabel tersebut 

menunjukkan bahwa nilai tertinggi yang diperoleh responden pada kelas 

eksperimen adalah 100 dan nilai terendah adalah 70. Nilai rata-rata pada kelas 

eksperimen adalah 91.  

Tabel 4.2 merupakan tabel nilai kelas kontrol. Tabel tersebut 

menunjukan bahwa nilai tertinggi yang diperoleh responden pada kelas 

kontrol adalah 97 dan nilai terendah adalah 60. Nilai rata-rata pada kelas 

kontrol adalah 85. 
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Tabel 4.1 

Nilai Kelas Eksperimen 

No  Nama  Skor  Nilai  

1.  R.01 90 100 

2.  R.02 90 100 

3.  R.03 88 98 

4.  R.04 88 98 

5.  R.05 88 98 

6.  R.06 87 97 

7.  R.07 85 94 

8.  R.08 85 94 

9.  R.09 85 94 

10.  R.10 85 94 

11.  R.11 85 94 

12.  R.12 84 93 

13.  R.13 84 93 

14.  R.14 84 93 

15.  R.15 84 93 

16.  R.16 83 92 

17.  R.17 83 92 

18.  R.18 83 92 

19.  R.19 82 91 

20.  R.20 81 90 

21.  R.21 80 89 

22.  R.22 80 89 

23.  R.23 79 88 

24.  R.24 78 87 

25.  R.25 77 86 

26.  R.26 77 86 

27.  R.27 76 85 

28.  R.28 75 83 

29.  R.29 67 75 

30.  R.30 63 70 

Nilai rata-rata kelas 91 

 

 

Tabel 4.2 

Nilai Kelas Kontrol 

No  Nama  Skor  Nilai  

1.  R.01 87 97 

2.  R.02 86 95 

3.  R.03 85 94 

4.  R.04 81 90 

5.  R.05 81 90 

6.  R.06 81 90 

7.  R.07 80 89 

8.  R.08 80 89 

9.  R.09 80 89 

10.  R.10 79 88 

11.  R.11 79 88 

12.  R.12 78 87 

13.  R.13 77 86 

14.  R.14 76 85 

15.  R.15 76 85 

16.  R.16 76 85 

17.  R.17 76 85 

18.  R.18 76 84 

19.  R.19 76 84 

20.  R.20 76 84 

21.  R.21 75 83 

22.  R.22 75 83 

23.  R.23 74 82 

24.  R.24 74 82 

25.  R.25 73 81 

26.  R.26 72 80 

27.  R.27 72 80 

28.  R.28 70 78 

29.  R.29 69 77 

30.  R.30 54 60 

Nilai rata-rata kelas 85 
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4.2 Uji Hipotesis 

Dari hasil perhitungan menggunakan rumus T-test diperoleh hitungt

=3,53, tabelt  untuk db 60 = 1,67. Karena hitungt lebih besar dari tabelt maka 

hipotesis yang berbunyi ‟‟media lagu efektif dalam meningkatkan 

penguasaan huruf hiragana siswa kelas X SMA negeri 1 Temanggung‟‟, 

diterima. 

 

4.3 Pembahasan 

Hasil tes pada kelas eksperimen menunjukan nilai rata-rata yang 

diperoleh responden adalah 91. Sedangkan nilai rata-rata pada kelas kontrol 

adalah 85. Hal ini menunjukan nilai rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi 6 

dari nilai rata-rata kelas kontrol. 

 

4.3.1 Analisis kesalahan pada kelas kontrol 

Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari empat bentuk tes yaitu pada 

bagian I berupa soal mengisi tabel gojuon, pada bagian II berupa soal mengisi 

kotak yang difokuskan pada materi youon, pada bagian III berupa soal 

mengubah hiragana kedalam romaji dan bagian IV berupa soal mengubah 

romaji kedalam hiragana. Pembahasan butir soal yang dianalisis difokuskan 

pada item-item soal yang dijawab salah oleh responden. 
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a. Soal bagian I soal mengisi tabel gojuuon 

Soal pada bagian ini untuk deretan silabel (あ - お, は -ほ, や - よ,dan

ん  ) tidak ada masalah dalam jawaban siswa. Kesalahan menjawab soal 

terjadi pada saat mengisikan huruf  ka (か) pada deret silabel (か- こ), huruf 

se せ pada deret silabel (さ - そ), huruf ta (た) dan tsu (つ) pada deret 

silabel  (た - と), huruf na (な) pada silabel (な - の), huruf  mu む dan me 

(め) pada deret silabel (ま - も)、huruf  ro (ろ) pada silabel (ら – ろ) dan 

huruf wo  を dalam deret silabel (わ - を). 

Tabel 4.3 

Tabel kesalahan responden kelas kontrol dalam menjawab soal bagian I 

No  Huruf yang 

ditanyakan 

Jumlah responden 

yang menjawab 

benar 

Jumlah responden 

yang menjawab 

salah 

Huruf yang 

diisikan 

responden 

1. む 12 

(40%) 

18 

(60%) 

 

10 (33%) お 

4 (13%) む hanya 2 

coretan, tidak 

ada coretan ke 

tiga. 

4 (13%) Tidak diisi 

2. め 12 

(40%) 

18 

(60%) 

10 (33%) ぬ 

4 (13%) あ 

4 (13%) Tidak diisi 

3. せ 19 

(63%) 

11 

(37%) 

6 (20%) せ di tulis 

terbalik menjadi

サ 

5 (17%) Tidak diisi 

4. ろ 21 

(70%) 

9 

(30%) 
る 

5. か 23 

(77%) 

7 

(23%) 
か hanya 2 

coretan, tidak 

ada coretan ke 

tiga 

6. を 24 6 Tidak diisi. 
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(80%) (20%) 

7. た 26 

(90%) 

3 

(10%) 
な 

8. つ 28 

(23%) 

2 

(7%) 
つ ditulis 

terbalik 

menyerupai 

bentuk huruf c. 

 

Dari tabel di atas dapat  disimpulkan ada beberapa kesalahan yang 

dilakukan responden ketika menjawab yaitu:  

1. Kesalahan pada saat mengisikan huruf  ka (か) pada deret silabel (か-こ). 

Kesalahan ini terjadi karena kurang jumlah coretan pada huruf. Hal ini 

mungkin terjadi karena siswa kurang teliti dalam menjawab soal atau lupa 

pada bentuk huruf, sehingga 7 responden hanya menjawab dengan coretan 

pertama dan ke 2, coretan ke 3 dalam huruf ka (か) yang hanya berupa 

coretan kecil kurang diperhatikan oleh responden. 

2. Kesalahan pada saat mengisikan huruf se せ pada deret silabel (さ - そ). 

Kesalahan ini terjadi pertama, karena responden terbalik menggambarkan 

huruf. 6 (20%) responden menuliskan huruf se (せ) terbalik menyerupai 

huruf sa (サ) katakana. Hal ini mungkin terjadi karena responden lupa 

coretan kedua ataukah coretan ketiga dalam huruf se (せ) yang harus 

digambar lebih pendek. Selain itu  5 orang (17%) responden 

mengosongkan jawaban. Hal ini mungkin terjadi karena responden lupa 

atau tidak hafal dengan  hiragana tersebut. 

3. Kesalahan pada saat mengisikan huruf ta (た) pada deret silabel (た - と). 
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Pada saat mengisikan huruf ta (た), 3 responden (10%) menuliskannya 

dengan huruf na (な). Hal ini mungkin terjadi karena kedua huruf tersebut 

memiliki jumlah coretan yang sama. Perbedaan antara kedua huruf 

tersebut hanya terletak pada akhir coretan keempat. Coretan keempat pada 

huruf na (な) berbentuk seperti alfa sedangkan pada huruf ta (た) hanya 

berupa coretan.  

                  Huruf ta                                                 Huruf na 

 

 

 

 

 

 

4. Kesalahan pada saat mengisikan huruf tsu (つ) pada deret silabel (た - と) 

Kesalahan terjadi karena  2 orang (7%) dari responden  terbalik 

menggambarkan huruf. Ketika menuliskan huruf tsu ( つ ) responden 

terbalik menuliskannya menyerupai huruf (c) romaji. Hal ini mungkin 

terjadi karena responden lupa dengan bentuk huruf yang sesungguhnya. 

Responden lupa apakah huruf tsu (つ), berbentuk terbuka menghadap ke 

kanan atau ke kiri.  

 

 

た な 



56 
 

 
 

5. Kesalahan pada saat mengisikan huruf na (な) pada silabel (な - の) 

Kesalahan yang dilakukan responden dalam menjawab soal, sama dengan 

kesalahan nomor tiga. 3 responden (10%) salah ketika mengisikan huruf 

na (な) dan menuliskannya dengan huruf ta (た).  

6. Kesalahan pada saat mengisikan huruf  mu (む) pada deret silabel (ま-も) 

18  (60%) responden menjawab salah ketika mengisikan huruf mu (む). 

Pertama, 10 (33%) dari responden mengisikan huruf o (お) pada kolom 

tersebut. Hal ini mungkin terjadi karena kedua huruf tersebut memiliki 

jumlah coretan yang sama. Perbedaan antara kedua huruf tersebut hanya 

terletak pada akhir coretan kedua. Coretan kedua pada huruf mu (む), 

melengkung keatas kemudian kebawah lalu belok ke arah kanan. 

Sedangkan coretan kedua pada huruf o (お), melengkung keatas kemudian 

lurus menembus dinding yang tegak lurus baru kemudian melengkung 

berbelok kebawah. Selain itu, kedua huruf tersebut juga sama sama 

memiliki coretan kecil yaitu coretan ke tiga. 

                  Huruf mu                                       Huruf o 

 

 

 

 

 

 

む お 
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Kedua, 4 (13%) responden menjawab salah karena kurang menuliskan 

coretan ketiga pada huruf mu (む). Hal ini mungkin terjadi karena siswa 

kurang teliti dalam menjawab soal atau lupa pada bentuk huruf, sehingga 

siswa hanya menjawab dengan coretan pertama dan kedua, coretan ketiga 

dalam huruf mu (む) yang hanya berupa coretan kecil kurang diperhatikan 

oleh responden. Ketiga, 4 orang (13%) dari responden mengosongkan 

jawaban pada kotak huruf mu (む ). Hal ini mungkin terjadi karena 

responden lupa atau tidak hafal dengan  hiragana tersebut. 

7. Kesalahan pada saat mengisikan huruf  me (め) pada deret silabel (ま- も) 

Pertama, kesalahan yang dilakukan responden ketika menjawab soal 

adalah ketika menuliskan huruf me (め),  10 (33%) responden menjawab 

dengan huruf nu (ぬ). Hal ini mungkin terjadi karena kedua huruf tersebut 

memiliki jumlah coretan yang sama. Perbedaan antara kedua huruf 

tersebut hanya terletak pada akhir coretan yang kedua. Huruf nu (ぬ) 

memiliki ekor diahir coretan sedangkan huruf me (め) tidak memiliki ekor 

diahir coretan.  

               Huruf nu                  Huruf me 

 

 

 

 ぬ め 
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Kedua, ketika menuliskan huruf me (め),  4 (13%) responden mengisikan 

huruf a (あ) pada kolom tersebut. Hal ini mungkin terjadi karena coretan 

kedua dan ketiga pada huruf  a (あ) sama dengan coretan pertama dan 

kedua pada huruf me (め).  

                Huruf a                                                       Huruf me 

 

 

 

 

 

 

Ketiga, 4 orang (13%) dari responden mengosongkan jawaban pada kotak 

huruf me (め). Hal ini mungkin terjadi karena responden lupa atau tidak 

hafal dengan  hiragana tersebut. 

8. Kesalahan pada saat mengisikan huruf  ro (ろ) pada silabel (ら – ろ). 

Huruf yang salah dijawab oleh responden adalah huruf ro (ろ), 9 (30%) 

responden menjawab dengan mengisikan huruf ru (る). Hal ini mungkin 

terjadi karena kedua huruf tersebut memiliki jumlah coretan yang sama. 

Perbedaan antara kedua huruf tersebut hanya terletak pada akhir coretan. 

Ahir coretan pada  huruf ru (る) tidak berhenti, namun melengkung keatas 

lalu kebawah membentuk seperti lingkaran. 

 

あ め 
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                   Huruf ro                                                 Huruf ru 

 

 

 

 

 

 

9. Kesalahan pada saat mengisikan huruf wo  を dalam deret silabel (わ- を) 

6 orang (20%) dari responden mengosongkan jawaban pada kotak huruf 

wo  を. Hal ini mungkin terjadi karena responden lupa atau tidak hafal 

dengan  hiragana tersebut. 

 

b. Soal bagian II. Soal mengisi kotak. 

Soal pada bagian ini digunakan untuk mengukur pemahaman siswa  

pada pembentukan youon. 

Pada bagian ini ada beberapa kesalahan responden dalam menjawab soal 

yaitu: 

1. Pada soal (a), huruf yo (ょ) yang seharusnya ditulis kecil, 18 responden 

(60%) menulis huruf  tersebut sejajar dengan huruf di depannya. Sehingga 

hya yang seharusnya ditulis (ひゃ) dijawab hiya (ひや). Hal ini mungkin 

terjadi karena responden kurang memahami jika huruf  ya (ゃ), yu (ゅ), yo 

(ょ) yang harus ditambahkan untuk membentuk bunyi youon seharusnya 

ditulis dalam huruf kecil. Selain itu ukuran kotak untuk menulis youon 

ろ る 
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yang ada dalam soal dibuat sama besar. Hal ini membuat siswa terkecoh 

dalam menuliskan ukuran huruf yang akhirnya dibuat sama besar sesuai 

dengan ukuran kotak yang disediakan. 

2. Pada soal (b), bunyi cho seharusnya dilambangkan dengan huruf chi  

(ち) dan yo kecil (ょ). Namun 4 (13%) responden menuliskan huruf chi 

(ち)  dengan shi (し) dan 7 (23%) responden tidak menjawab. Hal ini 

mungkin terjadi karena pertama, responden hanya mengingat baik chi (ち)  

maupun shi ( し ) kedua nya berbunyi „i‟. Kedua, siswa tidak bisa 

membedakan kedua huruf tersebut dan yang ketiga, siswa belum paham 

huruf chi (ち) . Selain itu 13 responden (43%) menulis huruf yo kecil (ょ) 

sejajar dengan huruf chi (ち), analisis sama dengan nomor satu. 

3. Pada soal (c), huruf yu (ゅ) yang seharusnya ditulis kecil, 18 responden 

(60%) menulis huruf  tersebut sejajar dengan huruf di depannya. Sehingga 

myu yang seharusnya ditulis (みゅ) dijawab miyu (みゆ). Analisis sama 

dengan nomor satu. 

4. Pada soal (d),  bunyi ja seharusnya dilambangkan dengan huruf ji (じ) dan 

ya kecil (ゃ). Namun 10 (33%) responden menuliskan huruf ji (じ) 

dengan chi (ち) diberi ten-ten. Dalam hal ini siswa sudah mengetahui 

jika youon terbentuk dari huruf yang bersilabel akhir i dengan ditambah 

huruf  ya (ゃ), yu (ゅ), yo (ょ) kecil, akan tetapi mungkin responden 

belum paham jika huruf ji (じ) terbentuk dari huruf shi (し) yang diberi 

ten-ten bukan huruf chi (ち ) yang diberi ten-ten. Selain itu 6 (20%) 
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responden menuliskan huruf ji (じ) dengan shi (し), hal ini mungkin 

terjadi karena responden kurang teliti dalam menjawab soal atau lupa 

memberi ten-ten  pada huruf shi (し). 

5. Pada soal (e), bunyi pyou seharusnya dilambangkan dengan huruf pi (ぴ),  

yo kecil (ょ) dan u (う), 18 responden (60%) menulis huruf yo kecil (ょ) 

sejajar dengan huruf pi (ぴ), analisis sama dengan nomor satu. 

6. Pada soal (f), bunyi gyu seharusnya dilambangkan dengan huruf gi (ぎ) 

dan yu kecil (ゅ). Namun 7 (23%) responden menuliskan huruf gi (ぎ) 

dengan ga  (が ), hal ini mungkin terjadi karena responden kurang 

memahami jika youon terbentuk dari huruf yang bersilabel ahir i dengan 

ditambah huruf  ya (ゃ), yu (ゅ), yo (ょ) kecil dan 6 (20%) responden 

menuliskan huruf gi (ぎ) dengan ki (き). Mungkin responden kurang teliti 

dalam menjawab soal  atau lupa memberi ten-ten pada huruf ki (き). 

 

Soal bagian III. Soal mengubah hiragana ke dalam romaji. 

Pada bagian  ini soal yang diberikan digunakan untuk mengukur 

kemampuan dalam memahami sokuon, dakuon dan handakuon serta chouon. 

Tabel 4.4  

Tabel kesalahan responden kelas kontrol dalam menjawab soal bagian III 

No Hiragana Romaji 

yang benar 

Jumlah 

responden 

yang 

menjawab 

benar 

Jumlah responden 

yang menjawab 

salah 

Jawaban 

salah 

responden 
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 1. しっぱい shippai 12 

(40%) 

18 

(60

%) 

5 (17%) Shipai 

10 (33%) Shitsupai 

2 (7%) Shibbai 

1 (3%) Shibai 

2. おじいさん ojiisan 25 

(83%) 

5 

(17%) 

Ojisan 

3. ぶんか bunka 24 

(80%) 

6 

(20%) 

Funka 

4. がっこう gakkou 5 

(17%) 

25 

(83

%) 

10 (33%) Gatsukou 

5 (17%) Gakou 

3 (10%) Gakko 

7 (23%) Gatsuko 

5. とおい tooi 25 

(83%) 

5 

(17%) 

Toi 

 

Dari tabel diatas dapat  disimpulkan ada beberapa kesalahan 

responden dalam menjawab soal yaitu: 

a. Pada soal hiragana ぶんか. 

Kesalahan yang terjadi adalah kesalahan dalam membaca lambang bunyi 

dakuon, sehingga huruf bu (ぶ) pada kata ぶんか dibaca fu  oleh 6 (20%) 

responden, hal ini mungkin dikarenakan responden kurang teliti dalam 

membaca soal atau responden tidak paham jika huruf fu yang diberi ten-

ten seharusnya dibaca bu. 

b. Pada soal hiragana しっぱい. 

Hiragana しっぱい yang seharusnya dibaca shippai dijawab salah oleh 18 

(60%) responden. Pertama, 10 (33%) responden menjawab shitsupai. Hal 

ini mungkin dikarenakan responden tidak bisa membedakan huruf tsu 

dalam bentuk kecil (っ) dan besar, sehingga huruf tsu yang sebenarnya 

berfungsi untuk merangkapkan dibaca tsu. Kedua, 5 (17%) responden 

menjawab shipai. Hal ini mungkin terjadi karena responden kurang 
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memaham sokuon (huruf rangkap), responden tidak paham jika tsu kecil 

(っ) dalam kata しっぱい berfungsi untuk merangkapkan bunyi p. Ketiga, 

2 (7%) responden menjawab shibbai. Hal ini mungkin terjadi karena 

responden tidak bisa membedakan antara dakuon dan handakuon, maru 

pada huruf pa (ぱ) dianggap sebagai ten-ten, sehingga huruf pa (ぱ) dalam 

kata しっぱい dibaca ba (ば). Keempat, 1 (3%) responden menjawab 

shibai. Hal ini mungkin terjadi karena responden kurang memaham 

sokuon (huruf rangkap), dakuon dan handakuon. 

c. Pada soal hiragana とおい. 

Kesalahan yang terjadi adalah kesalahan dalam membaca lambang bunyi 

chouon, sehingga bunyi panjang o (お) pada kata とおい dibaca pendek 

toi oleh 5 (17%) responden.  Hal ini mungkin dikarenakan responden tidak 

paham jika huruf to (と)  yang diikuti huruf o (お) seharusnya dibaca 

panjang. 

d. Pada soal hiragana おじいさん. 

Kesalahan yang terjadi adalah kesalahan dalam membaca lambang bunyi 

chouon, sehingga bunyi panjang i (い) pada kata おじいさん  dibaca 

pendek ojisan oleh 5 (17%) responden.  Hal ini mungkin dikarenakan 

responden tidak paham jika huruf ji (じ ) yang diikuti huruf i (い ) 

seharusnya dibaca panjang. 
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e. Pada soal hiragana がっこう 

Hiragana がっこう yang seharusnya dibaca gakkou dijawab salah oleh 25 

(83%) responden. Pertama, 10 (33%) responden menjawab gatsukou. Hal 

ini mungkin dikarenakan responden tidak bisa membedakan huruf tsu 

dalam bentuk kecil (っ) dan besar, sehingga huruf tsu yang sebenarnya 

berfungsi untuk merangkapkan dibaca tsu. Kedua, 5 (17%) responden 

menjawab gakou. Hal ini mungkin terjadi karena responden kurang 

memaham sokuon (huruf rangkap), responden tidak paham jika tsu kecil 

(っ) dalam kata がっこう berfungsi untuk merangkapkan bunyi k. Ketiga, 

7 (23%) responden menjawab gakko. Dalam hal ini siswa sudah 

memahami sokuon (huruf rangkap), tetapi mungkin belum memahami 

lambang bunyi chouon, sehingga bunyi panjang u (う) pada kata がっこ

う dibaca pendek. Hal ini mungkin dikarenakan responden tidak paham 

jika huruf ko    (こ) yang diikuti huruf u (う) seharusnya dibaca panjang. 

Keempat, 3 (10%) responden menjawab gatsuko. Dalam hal ini kesalahan 

mungkin terjadi karena, responden kurang memaham sokuon (huruf 

rangkap) dan chouon (huruf panjang). 

 

Soal bagian IV. Soal mengubah romaji ke dalam hiragana. 

Pada bagian ini soal yang diberikan adalah soal yang berupa kalimat 

pendek, yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memahami 
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bentuk huruf hiragana, sokuon, youon, dakuon dan handakuon, hatsuon serta 

chouon. 

 

a. Soal: Kyou wa isogashii desu. 

Jawaban yang benar: 

きょうはいそがしいです。 

Analisis kesalahan: 

1. きょう dalam kalimat きょうはいそがしいです 

Responden kurang memahami youon, sehingga huruf yo (よ) pada kata 

kyou yang seharusnya ditulis kecil ditulis sejajar dengan ki       (き) oleh 

18 responden (60%). Hal ini mungkin terjadi karena responden kurang 

memahami jika huruf  ya (ゃ), yu (ゅ), yo (ょ) yang harus ditambahkan 

untuk membentuk bunyi youon seharusnya ditulis dalam huruf kecil. 

Selain itu 5 (17%) responden kurang teliti dalam menjawab soal, 

sehingga kyou ditulis pendek     (きょ) kurang menambahkan huruf 

panjang u (う). 

2. は dalam kalimat きょうはいそがしいです 

Responden kurang memahami hiragana yang berfungsi sebagai partikel 

dalam kalimat きょうはいそがしいです, sehingga partikel wa yang 

seharusnya ditulis dengan huruf ha (は) dijawab dengan huruf wa (わ) 

oleh 9 responden (30%), selain itu hal ini juga mungkin terjadi karena 



66 
 

 
 

responden menulis apa adanya huruf yang ditanyakan dalam soal tanpa 

memikirkan fungsi huruf dalam kalimat. 

3. いそがしい dalam kalimat きょうはいそがしいです 

Pertama, responden kurang memahami dakuon, sehingga 5 orang 

responden (17%) menuliskan huruf ga (が) pada kata isogashii dengan 

huruf ka (か), hal ini mungkin dikarenakan responden lupa memberi ten-ten 

pada huruf tersebut. Kedua, responden kurang memahami  bunyi panjang 

chouon, sehingga bunyi panjang i (い) pada kata isogashii (いそがしい) tidak 

dituliskan oleh 12 orang responden (40%), hal ini mungkin terjadi karena 

responden tidak paham jika bunyi panjang i seharusnya dibentuk dengan 

menambahkan huruf i (い), atau kesalahan juga bisa terjadi karena responden 

tidak teliti dalam membaca soal. 

4. です dalam kalimat きょうはいそがしいです 

Responden kurang memahami dakuon, sehingga 7 orang responden (23%) 

menuliskan huruf de (で ) dengan huruf te (て ), hal ini juga mungkin 

dikarenakan responden lupa memberi ten-ten pada huruf tersebut. 

 

b. Soal: Zasshi o yondeiru. 

Jawaban yang benar: 

ざっしをよんでいる。 

Analisis kesalahan: 

1. ざっし dalam kalimat ざっしをよんでいる 
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Responden kurang memahami sokuon, responden tidak paham jika 

sokuon terbentuk dengan menambahkan tsu kecil (っ) di depan huruf 

yang berbunyi rangkap sehingga 10 orang responden (33%)  

menuliskan huruf tsu (つ) tidak berukuran lebih kecil namun di tulis 

sejajar dengan za (ざ) sehingga kata tersebut berbunyi zatsushi (ざつ 

し)  dan 6 orang responden (20%) tidak menuliskan huruf tsu kecil (っ) 

pada kata zasshi (ざっし), hal itu mungkin terjadi karena responden 

tidak paham dengan materi sokuon. 

2. を dalam kalimat ざっしをよんでいる 

Responden kurang memahami hiragana yang berfungsi sebagai partikel 

dalam kalimat ざっしをよんでいる , sehingga partikel o yang 

seharusnya ditulis dengan huruf wo (を) ditulis dengan huruf o (お) 

oleh 6 responden (20%), hal ini juga mungkin terjadi karena responden 

menulis apa adanya huruf yang ditanyakan dalam soal tanpa 

memikirkan fungsi huruf dalam kalimat. 

3. よんでいる dalam kalimat ざっしをよんでいる 

Responden kurang memahami hatsuon, sehingga huruf n (ん) pada kata 

yondeiru (よんでいる) yang seharusnya ditulis sejajar ditulis kecil oleh 

seorang responden (3%). Hal ini mungkin terjadi karena responden 

terkecoh dengan pembentukan sokuon yang terbentuk karena 

ditambahkan tsu kecil (っ) di depan huruf yang berbunyi rangkap atau 

youon yang ditambahkan ya (ゃ ), yu (ゅ ), yo (ょ ) kecil dalam 
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pembentukannya. Selain itu responden terkecoh antara huruf ru (る) 

dengan ro (ろ), sehingga huruf ru (る) ditulis ro (ろ) oleh 9 responden 

(30%) hal ini mungkin terjadi karena alasan yang sama, yang telah 

dikemukakan pada analisis kesalahan pada soal bagian I. 

 

c. Soal: Watashi wa densha de nihon e iku. 

Jawaban yang benar: 

わたしはでんしゃでにほんへいく。 

Analisis kesalahan: 

1. わたし dalam kalimat わたしはでんしゃでにほんへいく 

Responden terkecoh dengan huruf yang juga difungsikan sebagai 

partikel, sehingga huruf wa (わ) pada kata watashi (わたし) ditulis ha 

(は) oleh 4 orang responden (13%), mungkin responden menganggap 

wa tersebut adalah partikel. 

2. は dalam kalimat わたしはでんしゃでにほんへいく 

Responden kurang memahami hiragana yang berfungsi sebagai partikel 

dalam kalimat わたしはでんしゃでにほんへいく, sehingga partikel 

wa yang seharusnya ditulis dengan huruf ha (は) dijawab dengan huruf 

wa (わ) oleh 9 responden (30%), hal ini juga mungkin terjadi karena 

responden menulis apa adanya huruf yang ditanyakan dalam soal tanpa 

memikirkan fungsi huruf dalam kalimat. 
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3. でんしゃ dalam kalimat わたしはでんしゃでにほんへいく 

Responden kurang memahami youon, sehingga huruf sha (しゃ) pada 

kata densha (でんしゃ ) yang seharusnya ditulis dengan gabungan 

antara huruf  shi (し) dan ya kecil (ゃ) ditulis dengan huruf sa (さ) oleh 

10 responden (33%), hal ini mungkin terjadi karena responden tidak 

bisa membedakan antara bunyi sha dengan sa . Selain itu, huruf ya   

(や) yang seharusnya ditulis  kecil ditulis sejajar dengan shi (し) oleh 7 

responden (23%). Hal ini mungkin terjadi karena responden kurang 

memahami jika huruf  ya (ゃ), yu (ゅ), yo (ょ) yang harus ditambahkan 

untuk membentuk bunyi youon seharusnya ditulis dalam huruf kecil. 

4. で dalam kalimat わたしはでんしゃでにほんへいく 

Responden kurang memahami dakuon, sehingga 7 (23%) responden 

menuliskan huruf de (で) dengan huruf te (て), hal ini juga mungkin 

dikarenakan responden lupa memberi ten-ten pada huruf tersebut. 

5. にほん dalam kalimat わたしはでんしゃでにほんへいく 

Responden kurang memahami hatsuon, sehingga huruf n (ん) pada kata 

nihon (にほん ) yang seharusnya ditulis sejajar ditulis kecil oleh 

seorang responden (3%). Hal ini mungkin terjadi karena responden 

terkecoh dengan pembentukan sokuon yang terbentuk karena 

ditambahkan tsu kecil (っ) di depan huruf yang berbunyi rangkap atau 

youon yang ditambahkan ya (ゃ ), yu (ゅ ), yo (ょ ) kecil dalam 

pembentukannya. 



70 
 

 
 

6. へ dalam kalimat わたしはでんしゃでにほんへいく 

Responden kurang memahami hiragana yang berfungsi sebagai partikel 

dalam kalimat わたしはでんしゃでにほんへいく, sehingga partikel 

e yang seharusnya ditulis dengan huruf he (へ) ditulis dengan huruf e 

(え) oleh 11 responden (37%), hal ini juga mungkin terjadi karena 

responden menulis apa adanya huruf yang ditanyakan dalam soal tanpa 

memikirkan fungsi huruf dalam kalimat. 

7. いく dalam kalimat わたしはでんしゃでにほんへいく 

Responden  menjawab benar pada soal bagian ini. 

 

 

4.3.2 Analisis kesalahan pada kelas eksperimen 

Kesalahan yang dilakukan responden dalam kelas eksperimen dalam 

menjawab soal hampir sama dengan kesalahan yang dilakukan responden 

dalam kelas kontrol, namun jumlah responden yang menjawab salah di kelas 

eksperimen lebih sedikit dari kelas kontrol. Berikut ini adalah hasil analisis 

kesalahan dalam menjawab soal di kelas eksperimen. 

a. Soal bagian I. Soal mengisi tabel gojuuon. 

Soal pada bagian ini untuk deretan silabel (か - こ、た - と、は - ほ, 

や-よ,dan ん ) tidak ada masalah dalam jawaban siswa. Kesalahan menjawab 

soal terjadi pada saat mengisikan huruf  a (あ) pada deret silabel (あ- お), 

huruf se せ pada deret silabel (さ - そ), mu む dan me (め) pada deret silabel  
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(ま - も)、huruf  ro (ろ) pada silabel (ら – ろ) dan huruf wo  を dan wa わ

dalam deret silabel (わ - を). 

Tabel 4.5 

Tabel kesalahan responden kelas eksperimen dalam menjawab soal bagian I 

No  Huruf 

yang 

ditanyakan 

Jumlah 

responden yang 

menjawab benar 

Jumlah responden 

yang menjawab salah 

Huruf yang diisikan 

responden 

1. め 15 

(50%) 

15 

(50%) 

8 (27%) ぬ 

2 (7%) あ 

5 (17%) Tidak diisi 

2. む 21 

(70%) 

9 

(30%) 

5 (17%) お 

3 (10%) む hanya 2 coretan, 

tidak ada coretan ke 

tiga. 

1 (3%) Tidak diisi 

3. ろ 26 

(87%) 

4 

(13%) 

ろ 

4. を 25 

 

5 

(17%) 

Tidak diisi 

5. せ 24 6 

(20%) 

4 (13%) せ di tulis terbalik 

menjadi サ 

2 (7%) Tidak diisi 

6. わ 26 

(87%) 

4 

(13%) 

ね. 

 

Dari tabel diatas dapat  disimpulkan ada beberapa kesalahan yang 

dilakukan responden ketika menjawab yaitu:  

1. Kesalahan pada saat mengisikan huruf  a (あ) pada deret silabel (あ- お). 

Kesalahan terjadi ketika 2 (7%) responden menuliskan huruf me (め) pada 

kolom huruf a (あ). Hal ini mungkin terjadi karena siswa terkecoh dengan 
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bentuk kedua huruf yang mirip, coretan kedua dan ketiga pada huruf a (あ) 

sama dengan coretan pertama dan kedua pada huruf me (め).  

         Huruf a                                                       Huruf me 

 

 

 

 

 

 

2. Kesalahan pada saat mengisikan huruf se せ pada deret silabel (さ - そ). 

Kesalahan ini terjadi pertama, karena 4 orang (13%) dari responden 

terbalik menggambarkan huruf menyerupai huruf sa (サ) katakana. Hal ini 

mungkin terjadi karena responden lupa coretan ke dua atau ke tiga dalam 

huruf se (せ) yang harus digambar lebih pendek. Selain itu  2 orang (7%) 

dari responden mengosongkan jawaban pada kotak huruf se (せ). Hal ini 

mungkin terjadi karena responden lupa atau tidak hafal dengan  hiragana 

tersebut. 

3. Kesalahan pada saat mengisikan huruf  mu む pada deret silabel (ま - も) 

9  (30%) responden menjawab salah ketika mengisikan huruf mu (む). 

Pertama, 5 (17%) dari responden mengisikan huruf o (お) pada kolom 

tersebut. Hal ini mungkin terjadi karena kedua huruf tersebut memiliki 

jumlah coretan yang sama. Perbedaan antara kedua huruf tersebut hanya 

あ め 
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terletak pada akhir coretan kedua. Coretan kedua pada huruf mu (む), 

melengkung keatas kemudian  kebawah lalu belok ke arah kanan. 

Sedangkan coretan kedua pada huruf o (お), melengkung keatas kemudian 

lurus menembus dinding yang tegak lurus baru kemudian melengkung 

berbelok kebawah. Selain itu, kedua huruf tersebut juga sama sama 

memiliki coretan kecil yaitu coretan ke tiga. 

                  Huruf mu                                   Huruf o 

 

 

 

 

 

Kedua, 3 (10%) responden menjawab salah karena kurang menuliskan 

coretan ketiga pada huruf mu (む). Hal ini mungkin terjadi karena siswa 

kurang teliti dalam menjawab soal atau lupa pada bentuk huruf, sehingga 

siswa hanya menjawab dengan coretan pertama dan kedua, coretan ketiga 

dalam huruf mu (む) yang hanya berupa coretan kecil kurang diperhatikan 

oleh responden. Ketiga, 1 orang (3%) dari responden mengosongkan 

jawaban pada kotak huruf mu   (む). Hal ini mungkin terjadi karena 

responden lupa atau tidak hafal dengan  hiragana tersebut. 

 

 

む お 
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4. Kesalahan pada saat mengisikan huruf me (め) pada deret silabel (ま - も) 

Kesalahan yang banyak dilakukan oleh responden ketika menjawab soal 

adalah ketika menuliskan huruf me (め), 8 (27%) responden menjawab 

dengan mengisikan huruf nu (ぬ). Hal ini mungkin terjadi karena kedua 

huruf tersebut memiliki jumlah coretan yang sama. Perbedaan antara 

kedua huruf tersebut hanya terletak pada akhir coretan yang kedua. Huruf 

nu (ぬ) memiliki ekor diakhir coretan sedangkan huruf me (め) tidak 

memiliki ekor diakhir coretan.  

   Huruf nu                  Huruf me 

 

 

 

 

 

 

5. Kesalahan pada saat mengisikan huruf  ro (ろ) pada silabel (ら – ろ). 

Huruf yang salah dijawab oleh responden adalah huruf ro (ろ), 4 (13%) 

responden menjawab dengan mengisikan huruf ru (る). Hal ini mungkin 

terjadi karena kedua huruf tersebut memiliki jumlah coretan yang sama. 

Perbedaan antara kedua huruf tersebut hanya terletak pada akhir coretan. 

Ahir coretan pada  huruf ru (る) tidak berhenti, namun melengkung keatas 

lalu kebawah. 

ぬ め 
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                   Huruf ro                                                 Huruf ru 

 

 

 

 

 

 

6. Kesalahan pada saat mengisikan huruf wa  わ dalam deret silabel (わ- を) 

4 responden salah ketika mengisikan huruf wa (わ) dan menuliskannya 

dengan huruf ne (ね). Hal ini mungkin terjadi karena kedua huruf tersebut 

memiliki jumlah coretan yang sama. Perbedaan antara kedua huruf 

tersebut hanya terletak pada akhir coretan yang kedua. Huruf ne (ね ) 

memiliki ekor diakhir coretan sedangkan huruf wa (わ) tidak memiliki 

ekor diahir coretan.  

 

            Huruf ne                                           Huruf wa 

 

 

 

 

 

 

 

ろ る 

ね わ 
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7. Kesalahan pada saat mengisikan huruf wo  を dalam deret silabel (わ- を) 

orang (17%) dari responden mengosongkan jawaban pada kotak huruf wo  

を. Hal ini mungkin terjadi karena responden lupa atau tidak hafal dengan  

hiragana tersebut. 

 

b. Soal bagian II soal mengisi kotak. 

Soal pada bagian ini digunakan untuk mengukur pemahaman siswa  

pada pembentukan youon.  

Pada bagian ini ada beberapa kesalahan responden dalam menjawab 

soal yaitu: 

1. Pada soal (a), huruf yo (ょ) yang seharusnya ditulis kecil, 13 responden 

(43%) menulis huruf  tersebut sejajar dengan huruf di depannya. Sehingga 

hya yang seharusnya ditulis (ひゃ) dijawab hiya (ひや). Hal ini mungkin 

terjadi karena responden kurang memahami jika huruf  ya (ゃ), yu (ゅ), yo 

(ょ) yang harus ditambahkan untuk membentuk bunyi youon seharusnya 

ditulis dalam huruf kecil. Selain itu ukuran kotak untuk menulis youon 

yang ada dalam soal dibuat sama besar. Hal ini membuat siswa terkecoh 

dalam menuliskan ukuran huruf yang akhirnya dibuat sama besar sesuai 

dengan ukuran kotak yang disediakan. 

2. Pada soal (b), bunyi cho seharusnya dilambangkan dengan huruf chi   (ち) 

dan yo kecil (ょ), 13 responden (43%) menulis huruf yo kecil (ょ) sejajar 

dengan huruf chi (ち), analisis sama dengan nomor satu. 



77 
 

 
 

3. Pada soal (c), huruf yu (ゅ) yang seharusnya ditulis kecil, 13 responden 

(43%) menulis huruf  tersebut sejajar dengan huruf di depannya. Sehingga 

myu yang seharusnya ditulis (みゅ) dijawab miyu (みゆ), analisis sama 

dengan nomor satu. 

4. Pada soal (d),  bunyi ja seharusnya dilambangkan dengan huruf ji (じ) dan 

ya kecil (ゃ). Namun 4 (13%) responden menuliskan huruf ji (じ) dengan 

chi (ち) diberi ten-ten. Dalam hal ini siswa sudah mengetahui jika youon 

terbentuk dari huruf yang bersilabel akhir i dengan ditambah huruf  ya (ゃ), 

yu (ゅ), yo (ょ) kecil, akan tetapi mungkin responden belum paham jika 

huruf ji (じ) terbentuk dari huruf shi     (し) yang diberi ten-ten bukan 

huruf chi ( ち ) yang diberi ten-ten. Selain itu 6 (20%) responden 

menuliskan huruf ji (じ) dengan shi (し), hal ini mungkin terjadi karena 

responden kurang teliti dalam menjawab soal atau lupa memberi ten-ten  

pada huruf shi (し). 

5. Pada soal (e), bunyi pyou seharusnya dilambangkan dengan huruf pi   (ぴ),  

yo kecil (ょ) dan u (う), 13 responden (43%) menulis huruf yo kecil (ょ) 

sejajar dengan huruf pi (ぴ), analisis sama dengan nomor satu. 

6. Pada soal (f), bunyi gyu seharusnya dilambangkan dengan huruf gi     (ぎ) 

dan yu kecil (ゅ). Namun 6 (20%) responden menuliskan huruf gi (ぎ) 

dengan ki (き). Mungkin responden kurang teliti dalam menjawab soal  

atau lupa memberi ten-ten pada huruf ki (き). 
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c. Soal bagian III soal mengubah hiragana ke dalam romaji. 

Pada bagian  ini soal yang diberikan digunakan untuk mengukur 

kemampuan dalam memahami sokuon, dakuon dan handakuon serta chouon. 

Tabel 4.6  

Tabel kesalahan responden kelas eksperimen dalam menjawab soal bagian III 

No Hiragana Romaji 

yang 

benar 

Jumlah 

responden 

yang 

menjawab 

benar 

Jumlah responden 

yang menjawab 

salah 

Jawaban 

salah 

responden 

1. しっぱい shippai 18 

(60%) 

12 

(40%) 

5 (17%) shipai 

7 (23%) shitsupai 

2. おじいさ

ん 

ojiisan 26 

(87%) 

4 

(13%) 

Ojisan 

3. がっこう gakkou 14 

(47%) 

16 

(53%) 

5 (17%) Gakou 

4 (13%) Gakko  

7 (23%) Gatsukou  

4. とおい tooi 25 

(83%) 

5 

(17%) 

toi 

 

Dari tabel diatas dapat  disimpulkan ada beberapa kesalahan 

responden dalam menjawab soal yaitu: 

a. Pada soal hiragana ぶんか 

Tidak ada kesalahan yang dilakukan responden dalam menjawab soal 

bagian ini. 

b. Pada soal hiragana しっぱい. 

Hiragana しっぱい yang seharusnya dibaca shippai dijawab salah oleh 12 

(40%) responden. Pertama, 7 (23%) responden menjawab shitsupai. Hal 

ini mungkin dikarenakan responden tidak bisa membedakan huruf tsu 
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dalam bentuk kecil (っ) dan besar, sehingga huruf tsu yang sebenarnya 

berfungsi untuk merangkapkan dibaca tsu. Kedua, 5 (17%) responden 

menjawab shipai. Hal ini mungkin terjadi karena responden kurang 

memaham sokuon (huruf rangkap), responden tidak paham jika tsu kecil 

(っ) dalam kata しっぱい berfungsi untuk merangkapkan bunyi p.  

c. Pada soal hiragana とおい. 

Kesalahan yang terjadi adalah kesalahan dalam membaca lambang bunyi 

chouon, sehingga bunyi panjang o (お) pada kata とおい dibaca pendek 

toi oleh 5 (17%) responden.  Hal ini mungkin dikarenakan responden tidak 

paham jika huruf to (と)  yang diikuti huruf o (お) seharusnya dibaca 

panjang. 

d. Pada soal hiragana おじいさん. 

Kesalahan yang terjadi adalah kesalahan dalam membaca lambang bunyi 

chouon, sehingga bunyi panjang i (い) pada kata おじいさん  dibaca 

pendek ojisan oleh 4 (13%) responden.  Hal ini mungkin dikarenakan 

responden tidak paham jika huruf ji (じ ) yang diikuti huruf i (い ) 

seharusnya dibaca panjang. 

e. Pada soal hiragana がっこう 

Hiragana がっこう yang seharusnya dibaca gakkou dijawab salah oleh 16 

(53%) responden. Pertama, 7 (23%) responden menjawab gatsukou. Hal 

ini mungkin dikarenakan responden tidak bisa membedakan huruf tsu 

dalam bentuk kecil (っ) dan besar, sehingga huruf tsu yang sebenarnya 
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berfungsi untuk merangkapkan dibaca tsu. Kedua, 5 (17%) responden 

menjawab gakou. Hal ini mungkin terjadi karena responden kurang 

memaham sokuon (huruf rangkap), responden tidak paham jika tsu kecil 

(っ) dalam kata がっこう berfungsi untuk merangkapkan bunyi k. Ketiga, 

4 (13%) responden menjawab gakko. Dalam hal ini siswa sudah 

memahami sokuon (huruf rangkap), tetapi mungkin belum memahami 

lambang bunyi chouon, sehingga bunyi panjang u (う) pada kata がっこ

う  dibaca pendek. Hal ini mungkin dikarenakan responden kurang 

memahami materi chouon (huruf panjang), responden tidak paham jika 

huruf ko (こ) yang diikuti huruf u (う) seharusnya dibaca panjang.  

 

d. Soal bagian IV soal mengubah romaji ke dalam hiragana. 

Pada bagian ini soal yang diberikan adalah soal yang berupa kalimat 

pendek, yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memahami 

bentuk huruf hiragana, sokuon, youon, dakuon dan handakuon, hatsuon serta 

chouon. 

a. Soal: Kyou wa isogashii desu. 

Jawaban yang benar: 

きょうはいそがしいです。 

Analisis kesalahan: 

1. きょう dalam kalimat きょうはいそがしいです 
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Responden kurang memahami youon, sehingga huruf yo (よ) pada kata 

kyou yang seharusnya ditulis kecil ditulis sejajar dengan ki       (き) oleh 

7 responden (23%). Hal ini mungkin terjadi karena responden kurang 

memahami jika huruf  ya (ゃ), yu (ゅ), yo (ょ) yang harus ditambahkan 

untuk membentuk bunyi youon seharusnya ditulis dalam huruf kecil. 

Selain itu 5 (17%) responden kurang teliti dalam menjawab soal, 

sehingga kyou ditulis pendek ( きょ ) kurang menambahkan huruf 

panjang u (う). 

2. は dalam kalimat きょうはいそがしいです 

Responden kurang memahami hiragana yang berfungsi sebagai partikel 

dalam kalimat きょうはいそがしいです, sehingga partikel wa yang 

seharusnya ditulis dengan huruf ha (は) dijawab dengan huruf wa (わ) 

oleh 7 responden (23%), selain itu hal ini juga mungkin terjadi karena 

responden menulis apa adanya huruf yang ditanyakan dalam soal tanpa 

memikirkan fungsi huruf dalam kalimat. 

3. いそがしい dalam kalimat きょうはいそがしいです 

Responden kurang memahami  bunyi panjang chouon, sehingga bunyi 

panjang i (い) pada kata isogashii (いそがしい) tidak dituliskan oleh 6 

orang responden (20%), hal ini mungkin terjadi karena responden tidak 

paham jika bunyi panjang i seharusnya dibentuk dengan menambahkan 

huruf i (い), atau kesalahan juga bisa terjadi karena responden tidak 

teliti dalam membaca soal. 
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4. です dalam kalimat きょうはいそがしいです 

Responden menjawab benar pada soal bagian ini. 

 

b. Soal: Zasshi o yondeiru. 

Jawaban yang benar: 

ざっしをよんでいる。 

Analisis kesalahan: 

1. ざっし dalam kalimat ざっしをよんでいる 

Responden kurang memahami sokuon, responden tidak paham jika 

sokuon terbentuk dengan menambahkan tsu kecil (っ) di depan huruf 

yang berbunyi rangkap sehingga 5 orang responden (17%)  menuliskan 

huruf tsu (つ) tidak berukuran lebih kecil namun di tulis sejajar dengan 

za (ざ) sehingga kata tersebut berbunyi zatsushi (ざつし)  dan 4 orang 

responden (13%) tidak menuliskan huruf tsu kecil (っ) pada kata zasshi 

(ざっし), hal itu mungkin terjadi karena responden tidak paham dengan 

materi sokuon. 

2. を dalam kalimat ざっしをよんでいる 

Responden kurang memahami hiragana yang berfungsi sebagai partikel 

dalam kalimat ざっしをよんでいる , sehingga partikel o yang 

seharusnya ditulis dengan huruf wo (を) ditulis dengan huruf o (お) 

oleh 7 responden (23%), hal ini juga mungkin terjadi karena responden 
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menulis apa adanya huruf yang ditanyakan dalam soal tanpa 

memikirkan fungsi huruf dalam kalimat. 

3. よんでいる dalam kalimat ざっしをよんでいる 

Responden terkecoh antara huruf ru (る) dengan ro (ろ), sehingga 

huruf ru (る) ditulis ro (ろ) oleh 7 responden (23%) hal ini mungkin 

terjadi karena alasan yang sama, yang telah dikemukakan pada analisis 

kesalahan pada soal bagian I. 

 

c. Soal: Watashi wa densha de nihon e iku. 

Jawaban yang benar: 

わたしはでんしゃでにほんへいく。 

Analisis kesalahan: 

1. わたし dalam kalimat わたしはでんしゃでにほんへいく 

Responden terkecoh dengan huruf yang juga difungsikan sebagai 

partikel, sehingga huruf wa (わ) pada kata watashi (わたし) ditulis ha 

(は) oleh 3 orang responden (10%), mungkin responden menganggap 

wa tersebut adalah partikel. 

2. は dalam kalimat わたしはでんしゃでにほんへいく 

Responden kurang memahami hiragana yang berfungsi sebagai partikel 

dalam kalimat わたしはでんしゃでにほんへいく, sehingga partikel 

wa yang seharusnya ditulis dengan huruf ha (は) dijawab dengan huruf 

wa (わ) oleh 7 responden (23%), hal ini juga mungkin terjadi karena 
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responden menulis apa adanya huruf yang ditanyakan dalam soal tanpa 

memikirkan fungsi huruf dalam kalimat. 

3. でんしゃ dalam kalimat わたしはでんしゃでにほんへいく 

Responden kurang memahami youon, sehingga huruf sha (しゃ) pada 

kata densha (でんしゃ ) yang seharusnya ditulis dengan gabungan 

antara huruf  shi (し) dan ya kecil (ゃ) ditulis dengan huruf sa (さ) oleh 

8 responden (27%), hal ini mungkin terjadi karena responden tidak bisa 

membedakan antara bunyi sha dengan sa . selain itu, huruf ya   (や) 

yang seharusnya ditulis  kecil ditulis sejajar dengan shi (し) oleh 4 

responden (13%). Hal ini mungkin terjadi karena responden kurang 

memahami jika huruf  ya (ゃ), yu (ゅ), yo (ょ) yang harus ditambahkan 

untuk membentuk bunyi youon seharusnya ditulis dalam huruf kecil. 

4. で dalam kalimat わたしはでんしゃでにほんへいく 

Responden menjawab benar pada soal bagian ini. 

5. にほん dalam kalimat わたしはでんしゃでにほんへいく 

Responden menjawab benar pada soal bagian ini. 

6. へ dalam kalimat わたしはでんしゃでにほんへいく 

Responden kurang memahami hiragana yang berfungsi sebagai partikel 

dalam kalimat わたしはでんしゃでにほんへいく, sehingga partikel 

e yang seharusnya ditulis dengan huruf he (へ) ditulis dengan huruf e 

(え) oleh 10 responden (33%), hal ini juga mungkin terjadi karena 
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responden menulis apa adanya huruf yang ditanyakan dalam soal tanpa 

memikirkan fungsi huruf dalam kalimat. 

7. いく dalam kalimat わたしはでんしゃでにほんへいく 

Responden  menjawab benar pada soal bagian ini. 

 

4.3.3 Analisis penggunaan media lagu dalam pembelajaran hiragana. 

Setelah menganalisis kesalahan yang dilakukan responden dalam 

kelas eksperimen dan kelas kontrol, dapat dilihat bahwa kesalahan yang 

dilakukan hampir sama.  

Kesalahan yang paling banyak dilakukan pada soal bagian satu ( soal 

mengisi tabel gojuuon) adalah, pada kelas kontrol 18 orang (60%) salah 

mengisikan pada kolom mu (む) dan pada kelas eksperimen 15 orang (50%) 

dari responden salah mengisikan pada kolom a (あ) dan me (め).  

Kesalahan yang paling banyak dilakukan pada soal bagian dua adalah 

penulisan huruf ya (ゃ ), yu (ゅ), yo (ょ ) yang sejajar dengan huruf di 

depannya. 18 orang (60%) dari responden pada kelas kontrol dan 13 orang 

(43%) dari responden pada kelas eksperimen menjawab salah.  

Kesalahan yang paling banyak dilakukan pada soal bagian tiga adalah 

pemahaman responden terhadap sokuon. Hiragana yang seharusnya dibaca 

rangkap tidak dibaca rangkap oleh responden. 25 orang (83%) dari responden 

pada kelas kontrol dan 16 orang (53%) dari responden pada kelas eksperimen 

menjawab salah pada soal poin e. 
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Kesalahan yang banyak dilakukan di bagian soal empat adalah 

pemahaman responden terhadap sokuon, youon dan partikel. Pada soal 

sokuon, 6 orang (20%) dari responden pada kelas kontrol dan 4 orang (13%) 

dari responden pada kelas eksperimen tidak menuliskan huruf tsu kecil (っ) 

pada kata zasshi (ざっし), selain itu 10 orang (33%) dari responden pada 

kelas kontrol dan 5 orang (17%) dari responden pada kelas eksperimen 

menuliskan huruf tsu (つ) tidak kecil namun di tulis sejajar dengan za (ざ) 

sehingga kata tersebut berbunyi zatsushi (ざつし). Pada soal youon, 18 orang 

(60%) responden di kelas kontrol dan 7 orang (23%) responden di kelas 

eksperimen menuliskan huruf yo (よ) pada kata kyou yang seharusnya ditulis 

kecil ditulis sejajar dengan ki (き), selain itu huruf sha (しゃ) pada kata 

densha (でんしゃ) yang seharusnya ditulis dengan gabungan antara huruf  

shi (し) dan ya kecil (ゃ) dijawab dengan huruf sa (さ) oleh 10 orang (33%) 

responden di kelas kontrol dan 8 orang (27%) responden di kelas eksperimen. 

Pada soal partikel, responden di kelas kontrol  9 orang (30%) menjawab 

partikel wa (は) dengan huruf wa (わ), 6 orang (20%) salah dalam menjawab 

partikel wo (を) dengan huruf o (お) dan 11 orang (37%) menjawab partikel e 

(へ) dengan huruf e (え). 

Media lagu yang digunakan dalam pembelajaran hiragana hanya 

membantu mengurangi jumlah kesalahan yang dilakukan oleh responden. 

Pada saat pembelajaran sokuon dan youon, sebelum siswa mengisikan huruf 

dalam lirik lagu yang dikosongkan. Terlebih dahulu guru mengarahkan untuk 
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menuliskan huruf ya (ゃ ), yu (ゅ ), yo (ょ ) dalam bentuk kecil ketika 

pembelajaran youon dan menuliskan tsu (っ ) dalam bentuk kecil ketika 

pembelajaran sokuon. Pelafalan dalam lagu serta arahan dari guru 

memudahkan siswa dalam memahami materi tersebut, sehingga kesalahan 

penulisan huruf ya (ゃ), yu (ゅ), yo (ょ) dan tsu (っ) dalam bentuk besar 

dapat berkurang. Selain itu, sambil mendengarkan lagu siswa terbiasa 

mengamati bentuk hiragana yang ada dalam teks lirik lagu, hal ini membantu 

siswa dalam menghafal bentuk hiragana.  

Akan tetapi penggunaan media lagu tidak bisa membantu siswa dalam 

memahami partikel dalam kalimat. Hal ini dikarenakan pelafalan bunyi wo 

(を) pada lagu kurang jelas sehingga mirip seperti pelafalan bunyi o (お), 

huruf ha (は) dan he (へ) yang berfungsi sebagai partikel dilafalkan dengan 

bunyi wa (わ) dan e (え) sehingga membuat siswa bingung. Selain itu siswa 

juga tidak bisa membedakan huruf yang berfungsi sebagai partikel dalam 

kalimat. Pengunaan media lagu juga membuat siswa bingung ketika 

mempelajari chouon. Hal ini dikarenakan pelafalan huruf panjang dalam lagu 

tidak terlalu jelas, sehingga kurang ditangkap oleh siswa. 

 

 

 

 

 

 



88 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa media lagu 

efektif dalam dalam meningkatkan penguasaan hiragana  pada siswa kelas X 

SMA Negeri 1 Temanggung. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang dicapai 

siswa pada tes yang diberikan. Rata-rata nilai kelas eksperimen yaitu 91 

( lihat tabel 4.1) sedangkan pada kelas kontrol nilai rata-ratanya yaitu 85 

(lihat tabel 4.2). Dengan demikian nilai rata-rata kelas eksperimen lebih 

tinggi dari rata-rata nilai kelas kontrol. 

Dari perhitungan dengan rumus T-test, diperoleh hasil hitungt  sebesar   

3,53 sedangkan tabelt   untuk db 60 = 1,67. Jadi hitungt  lebih besar dari tabelt , 

sehingga hipotesis yang berbunyi ‟‟Media lagu efektif dalam meningkatkan 

penguasaan hiragana siswa kelas X SMA negeri 1 Temanggung‟‟, diterima. 

Berikut ini adalah simpulan hasil penelitian kelas kontrol dan kelas 

eksperimen tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa kelas X SMA 

negeri 1 Temanggung dalam menjawab soal hiragana. 

Tabel 5.1 

Tabel hasil penelitian kelas kontrol 

1. Soal  Jawaban benar  Jawaban salah 

Jumlah 

siswa 

persen Jumlah 

siswa 

 

Persen 

 

 

Soal tabel gojuuon 

88 
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Silabel  あーお 30 100% - - 

Silabel  かーこ 

- Responden menjawab 

salah pada kolom huruf 

か. 

23 77% 7 23% 

Silabel  さーそ 

- Responden menjawab 

salah pada kolom huruf 

せ 

19 63% 11 37% 

Silabel  たーと 

- Responden menjawab 

salah pada kolom huruf 

た 

- Responden menjawab 

salah pada kolom huruf 

つ 

26 

 

 

28 

90% 

 

 

23% 

3 

 

 

2 

 

10% 

 

 

7% 

Silabel  なーの 

- Responden menjawab 

salah pada kolom huruf 

な 

26 90% 3 

 

10% 

 

 

Silabel  はーほ 30 100% - - 

Silabel  まーも 

- Responden menjawab 

salah pada kolom huruf

む 

- Responden menjawab 

salah pada kolom huruf

め 

12 

 

 

12 

40% 

 

 

40% 

18 

 

 

18 

 

10% 

 

 

10% 

Silabel  やーよ 30 100% - - 

Silabel  らーろ 

- Responden menjawab 

salah pada kolom huruf

ろ 

21 70% 9 30% 

Silabel  わーを 

- -Responden menjawab 

salah pada kolom huruf

を 

24 80% 6 20% 

Silabel    ん 30 100% - - 

2. Soal mengisi kotak (youon) 

 

a. Hya 12 40% 18 60% 

b. Cho  6 20% 24 80% 

c. Myu  12 40% 18 60% 
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d. Ja  14 47% 16 53% 

e. Pyou  12 40% 18 60% 

f. Gyuu  17 57% 13 43% 

3. Soal mengubah hiragana ke dalam romaji 

 

a. ぶんか 24 80% 6 20% 

b. しっぱい 12 40% 18 60% 

c. とおい 25 83% 5 17% 

d. おじいさん 25 83% 5 17% 

e. がっこう 5 17% 25 83% 

4. Soal mengubah romaji ke dalam  hiragana 

 a. きょうはいそがしいです 

 

5. きょう dalam kalimat きょう

はいそがしいです 

7 23% 23 77% 

2.は dalam kalimat きょうはい

そがしいです 

 

21 70% 9 30% 

3.いそがしい dalam kalimat き

ょうはいそがしいです 

 

13 43% 17 57% 

4. です dalam kalimat きょうは

いそがしいです 

23 77% 

 

7 23% 

 b. ざっしをよんでいる 

 

1. ざっし dalam kalimat ざっし

をよんでいる 

14 47% 16 53% 

2. を dalam kalimat ざっしをよ

んでいる 

 

24 80% 6 20% 

3.よんでいる dalam kalimat  

ざっしをよんでいる 

 

20 67% 10 33% 

 c. わたしはでんしゃでにほんへいく 

 

1. わたし dalam kalimat わたし

はでんしゃでにほんへいく 

26 87% 4 13% 

2. は dalam kalimat わたしはで

んしゃでにほんへいく 

21 70% 9 30% 

3. でんしゃ dalam kalimat わた

しはでんしゃでにほんへい

く 

13 43% 17 57% 
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4. で dalam kalimat わたしはで

んしゃでにほんへいく 

23 77% 7 23% 

5. にほん dalam kalimat わたし

はでんしゃでにほんへいく 

29 97% 1 3% 

6. へ dalam kalimat わたしはで

んしゃでにほんへいく 

19 63% 11 37% 

7. いく dalam kalimat わたしは

でんしゃでにほんへいく 

30 100% - - 

 
 

Tabel 5.2 

Tabel hasil penelitian kelas eksperimen 

1. Soal  Jawaban benar  Jawaban salah 

Jumlah 

siswa 

persen Jumlah 

siswa 

 

persen 

Soal tabel gojuuon 

 

Silabel  あーお 28 93% 2 7% 

Silabel  かーこ 

- Responden menjawab 

salah pada kolom huruf 

か. 

30 100% - - 

Silabel  さーそ 

- Responden menjawab 

salah pada kolom huruf 

せ 

23 77% 7 23% 

Silabel  たーと 

 

30 100% - - 

Silabel  なーの 30 100% - - 

Silabel  はーほ 30 100% - - 

Silabel  まーも 

- Responden menjawab 

salah pada kolom huruf

む 

- Responden menjawab 

salah pada kolom huruf

め 

24 

 

 

22 

80% 

 

 

73% 

6 

 

 

8 

20% 

 

 

27% 

Silabel  やーよ 30 100% - - 

Silabel  らーろ 26 87% 4 13% 
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- Responden menjawab 

salah pada kolom huruf

ろ 

Silabel  わーを 

- Responden menjawab 

salah pada kolom huruf

わ 

- Responden menjawab 

salah pada kolom huruf

を 

 

26 

 

25 

 

87% 

 

83% 

 

4 

 

5 

 

13% 

 

17% 

Silabel    ん 30 100% - - 

2. Soal mengisi kotak (youon) 

 

a. Hya 17 57% 13 43% 

b. Cho  17 57% 13 43% 

c. Myu  17 57% 13 43% 

d. Ja  20 67% 10 33% 

e. Pyou  17 57% 13 43% 

f. Gyuu  24 80% 6 20% 

3. Soal mengubah hiragana ke dalam romaji. 

a. ぶんか 30 100% - - 

b. しっぱい 18 60% 12 40% 

c. とおい 25 83% 5 17% 

d. おじいさん 26 87% 4 13% 

e. がっこう 14 47% 16 53% 

4. Soal mengubah romaji ke dalam  hiragana 

 

 a. きょうはいそがしいです 

1. きょう dalam kalimat きょ

うはいそがしいです 

 

18 60% 12 40% 

2.は dalam kalimat きょうはい

そがしいです 

 

23 77% 7 23% 

3.いそがしい dalam kalimat き

ょうはいそがしいです 

 

24 80% 6 20% 

4. です dalam kalimat きょうは

いそがしいです 

 

30 100% - - 

 b. ざっしをよんでいる 

1. ざっし dalam kalimat ざっし 21 70% 9 30% 
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をよんでいる 

2. を dalam kalimat ざっしをよ

んでいる 

 

23 77% 7 23% 

3.よんでいる dalam kalimat  

ざっしをよんでいる 

 

23 77% 7 23% 

 c. わたしはでんしゃでにほんへいく 

1. わたし dalam kalimat わたし

はでんしゃでにほんへいく 

26 90% 3 

 

10% 

 

 

2. は dalam kalimat わたしはで

んしゃでにほんへいく 

23 77% 7 23% 

3. でんしゃ dalam kalimat わた

しはでんしゃでにほんへい

く 

18 60% 12 40% 

4. で dalam kalimat わたしはで

んしゃでにほんへいく 

30 100% - - 

5. にほん dalam kalimat わたし

はでんしゃでにほんへいく 

30 100% - - 

6. へ dalam kalimat わたしはで

んしゃでにほんへいく 

20 67% 10 33% 

7. いく dalam kalimat わたしは

でんしゃでにほんへいく 

30 100% - - 

 

 

5.2   Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat dikemukakan 

adalah sebagai berikut: 

1. Pada saat melakukan penelitian, peneliti menemukan kesulitan ketika 

mengajarkan partikel dengan menggunakan media lagu. Hal ini 

dikarenakan siswa lebih sulit membedakan huruf yang berfungsi sebagai 

partikel dalam kalimat yang ada dalam lirik sebuah lagu, oleh karena itu 
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sebaiknya partikel tidak dimasukkan sebagai materi. 

2. Untuk meningkatkan kemampuan menulis dan membaca hiragana, 

pembelajar dapat belajar sendiri dengan melihat cara penulisan (kakikata) 

yang ada dalam buku ajar dan menggunakan media lagu yang ada di 

televisi, radio, maupun internet. 

3. Sekolah yang memiliki sarana memadai, memiliki peralatan yang 

menunjang proses pembelajaran dengan menggunakan media lagu, dapat 

menggunakan media lagu sebagai variasi media pembelajaran huruf yang 

mempermudah pencapaian penguasaan siswa terhadap hiragana. 
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LAMPIRAN 1 
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LAMPIRAN 2 
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LAMPIRAN 3 

平仮名のテスト 

I. Isilah tabel gojuuon dibawah ini! ( 28 x 1 点 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Isilah kotak yang masih kosong! ( 10 x 1 点 ) 

 

a. Hya =      

      

b. Cho = 

 

 

 

 U  O 

 

 

KI  KE  

SA 

 

 SU   

 

 

CHI   TO 

 

 

NI  NU  

 

 

 FU  HO 

MA 

 

MI    

YA 

 

####  #### YO 

 

 

 RU RE  

 

 

#### #### ####  

 

 

ひ  
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c. Myu =   

 

d. Ja =   

 

e. Pyou =  

 

f. Gyuu = 

 

III. Ubahlah kosakata yang ditulis dengan hiragana dibawah ini ke dalam 

romaji! ( 19 x 1 点 ) 

 

a. ぶんか  ＝ 

b.しっぱい ＝ 

c.とおい ＝ 

d.おじいさん ＝ 

e.がっこう ＝ 

 

IV. Ubahlah kalimat dibawah ini ke dalam hiragana! ( 33 x 1 点 ) 

 

a. Kyou wa isogashii desu. 

b. Zasshi o yondeiru. 

c. Watashi wa densha de nihon e iku. 

 

 

 

 

 

 ぴ 

う 

 

 

 み 
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LAMPIRAN 4 

平仮名のテスト 

I. Isilah tabel gojuuon dibawah ini ! ( 28 x 1 点 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Isilah kotak yang masih kosong ! ( 10 x 1 点 ) 

 

a. Hya =      

      

b. Cho = 

 

あ 

 

い U え O 

か 

 

KI く KE こ 

SA 

 

し SU せ そ 

た 

 

CHI つ て TO 

な 

 

NI ぬ NU の 

は 

 

ひ FU へ HO 

MA 

 

MI む め も 

YA 

 

#### ゆ #### YO 

ら 

 

り RU RE ろ 

わ 

 

#### #### #### を 

ん 

 

ひ  

ち  
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c. Myu =   

 

 

d. Ja =   

 

e. Pyou =  

 

f. Gyuu = 

 

III. Ubahlah kosakata yang ditulis dengan hiragana dibawah ini ke dalam 

romaji ! ( 19 x 1 点 ) 

 

a. ぶんか  ＝bunka  

b.しっぱい ＝shippai 

c.とおい ＝tooi 

d.おじいさん ＝ojiisan 

e.がっこう ＝gakkou 

 

IV. Ubahlah kalimat dibawah ini ke dalam hiragana! ( 33 x 1 点 ) 

a. Kyouwaisogashiidesu. 

きょうはいそがしいです。 

b. Zasshi o yondeiru. 

ざっしをよんでいる 

c. Watashiwadensha de nihon e iku. 

わたしはでんしゃでにほねいく 

 

 

 ぴ 

う 

う 

 

 み 

じ 

 ぎ 
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LAMPIRAN 5 

PERHITUNGAN REABILITAS 

Diketahui: 

K = 90 

n = 10 

∑pq = 4,69 

Hitungan: 

𝑥2 =   𝑥2 −    𝑥 
2

:𝑛  

 = 70561 -   839 2: 10  

 = 70561 – 70392,1 

 = 168,9 

𝑆𝑡2 = 𝑥2 : n 

 = 168,9 :10 

 =16,89 

r = 
𝑘

𝑘−1
 
𝑆𝑡2− 𝑝𝑞

𝑆𝑡2   

 = 
90

90−1
 

16,89−4,69

16,89
  

 = 1,011  
12,2

16,89
  

 = 1,011 (0,722) 

 = 0,730 

R tabel = 0,666 

 

r hitung > r tabel sehingga soal tersebut reabel
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LAMPIRAN 6 

Tabel Reabilitas 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1                           0           0 0         

2                     0     0             0         

3                                                   

4                                             0     

5                             0                     

6               0           0             0       0 

7                                                   

8                                                   

9                                                   

10                                         0         

∑               9     9     7 9         9 6   9   9 

p               0,9     0,9     0,7 0,9         0,9 0,6   0,9   0,9 

q               0,1     0,1     0,3 0,1         0,1 0,4   0,1   0,1 

pq               0,09     0,09     0,21 0,09         0,09 0,24   0,09   0,09 
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26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

  0                               0               0   

0 0       0 0   0                               0 0   

0                   0 0                               

  0                               0                   

                                          0     0     

        0 0 0 0 0     0           0                   

  0                               0                   

                                                      

                                                      

                                                      

8 6     9 8 8 9 8   9 8           6       9     8 8   

0,8 0,6     0,9 0,8 0,8 0,9 0,8   0,9 0,8           0,6       0,9     0,8 0,8   

0,2 0,4     0,1 0,2 0,2 0,1 0,2   0,1 0,2           0,4       0,1     0,2 0,2   

0,16 0,24     0,09 0,16 0,16 0,09 0,16   0,09 0,16           0,24       0,09     0,16 0,16   
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53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

        0                                             

                                                      

                                                      

                                                0     

    0     0                                   0       

                          0 0                   0     

    0   0 0                                           

                                                      

                                                      

    0                                                 

    7   8 8               9 9                 9 8     

    0,7   0,8 0,8               0,9 0,9                 0,9 0,8     

    0,3   0,2 0,2               0,1 0,1                 0,1 0,2     

    0,21   0,16 0,16               0,09 0,09                 0,09 0,16     
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80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 X X2 

      0               82 6724 

                0     79 6241 

                      87 7569 

      0         0     84 7056 

  0     0             82 6724 

                      76 5776 

                      85 7225 

    0                 89 7921 

                      90 8100 

  0 0           0     85 7225 

  8 8 8 9       7     839 70561 

  0,8 0,8 0,8 0,9       0,7         

  0,2 0,2 0,2 0,1       0,3         

  0,16 0,16 0,16 0,09       0,21         
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LAMPIRAN 7 

Tabel T-test 

No  X Y x
 

y x
2
 y

2 

1 89 77 -2 -8 4 49 

2 89 90 -2 5 4 36 

3 85 89 -6 4 36 25 

4 93 90 2 5 4 36 

5 87 60 -4 -25 16 576 

6 72 89 -19 4 361 25 

7 94 82 3 -3 9 4 

8 98 95 7 10 49 121 

9 90 85 -1 0 1 1 

10 94 84 3 -1 9 0 

11 94 81 3 -4 9 9 

12 98 80 7 -5 49 16 

13 83 85 -8 -1 64 0 

14 94 86 3 1 9 4 

15 86 88 -5 3 25 16 

16 93 88 2 3 4 16 

17 100 82 9 -3 81 4 

18 92 94 1 9 1 100 

19 86 90 -5 5 25 36 

20 88 80 -3 -5 9 16 

21 100 97 9 12 81 9 

22 75 85 -16 0 256 1 

23 98 83 7 -2 49 1 

24 94 84 3 -1 9 0 

25 92 87 1 2 1 49 

26 93 78 2 -7 4 36 

27 91 89 0 4 0 25 

28 92 85 1 0 1 1 

29 97 83 6 -2 36 1 

30 93 85 2 0 4 1 

jml 2730 2550 0 0 1210 1304 
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LAMPIRAN 8 

Hitungan T-test 

1. 
MX

n
=

2730

30
= 91 

MX

n
=

2550

30
= 85 

 

2. Sdx=  
 x2

n
=  

1210

30
=  40,33 = 6,350 

Sdy=  
 y2

n
=  

1304

30
=  43,467 = 6,592 

 

3. SEMX=
𝑆𝑑𝑥

 𝑛−1
=

6,350

 30−1
=

6,350

 29
=

6,350

5,39
= 1,178 

SEMY=
𝑆𝑑𝑦

 𝑛−1
=

6,592

 30−1
=

6,592

 29
=

6,592

5,39
= 1,223 

 

4. SEMX-MY= SEMX2 − SEMY2 

                   = (1,178)2 − (1,223)2 

                     = 1,389 − 1,496 

                     = 2,885 

                     =1,699 

5. t= 
MX−MY

SEMX −MY
 

 = 
91−85

1,699
 

 = 
6

1,699
 

 = 3,531 
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LAMPIRAN 9 

どらえもん 

こんな  こといいなできたらいいな 

あんな  ゆめ  こんな ゆめ 

いっぱいあるけど 

 

みんな  みんな  みんな  かなえてくれる 

ふしぎなポッケでかなえてくれる 

 

そらを じゆう にとびたいな 

はいたけこぷたあ 

 

あん  あん あん   とってもだいすき 

どらえもん 

 

しゅく だいとうばん 

しけん  におつかい 

あんな ことこんな こと たいへん だけど 

 

みんな みんな みんな たすけてくれる 

べんり などうぐでたすけてくれる 

 

おも ちゃのへいたいだ 
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それととつげき 

 

あん あん あん とってもだいすき 

どらえもん 

 

あんな こといいな いけたらいいな 

このくにあのしま たくさん あるけど 

 

みんな  みんな みんな  いかせてくれる 

みらいのきかいでかなえてくれる 

 

せかい りょこう にいきたいな 

Ufufufu どこでもドア 

 

あん あん あん とってもだいすき 

どらえもん 

 

あん あん あん とってもだいすき 

どらえもん 
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なみだいろ 

by: yui 

 

きらわれ て  いるよう な 

きがして た かえりみ ち 

みあげた へ や のあかり 

いまど ん なきもち で いるの だ ろう 

けんかにな れ ばすぐあやまる 

よわくて あな た は ずるい ひ と 

 

reff 

な み だいろこえが 

きこえな いよるは 

こまらせて しまうほ ど 

わがままに な れ たい 

だ いじょう ぶそういって み たけ ど 

そんな は ず ないで しょ 

 

みず たまりに う つる 

か なしいかおみ な れ ている 

むりいわな いつ もり 

わかって るからくるしくな るよ 

やさしくされる と なけ てくる 
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やっぱりあ な た はずるい ひ と 

 

back to reff 

あ な た のまえじゃうそ つきよ 

きずい て ほ しいと お もっている の 

そんな に つよいわけじゃ ないからね 

あ た  し 

 

な み だこぼ さ ないきめ たい た の に 

こまらせ てしまう ほ ど 

わがまま に な れ たい 

だ いじょうぶ な ん てま たきくけど 

そんな は ず ないで しょ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

や 

も 
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とうきょう 

作詞：YUI 作曲：COZZi 

す みなれた こ のへやを 

でてゆ く ひ が き た     

 

あ たら し い たびだちに 

 

まだとまどってる 

 

え  き までむ か う  バス のな か 

 

ともだちに メール した 

 

あ さ の ホーム で でんわも してみた 

 

でもなんかち が う き が し た 

 

ふる い ギター をひとつもって き た 

 

しゃ しんは ぜんぶ お い てき た 

 

なに か をてばな して  

 

そ し ててに い れる 

 

そ んなく りか え し か な？ 

 

つよが りは い つだって 

ゆめにつ ず い てる 

 

お く びょう になったら 
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そ こ でとぎ れるよ 

 

はし りだし たでんし ゃのなか 

 

す こ し だ けな けて きた 

 

まどの そとにつ ず いてる このまちは 

 

か わらな いでとね がった 

 

ふるい ギター を アタシ にく れたひと 

 

と きょう はこ わい ってい てた 

 

こ たえ をさ が す のは もう やめた 

 

まちが い だらけ で い い 

 

あ か い ゆやけ が ビル  にとぎ れた 

 

なみだをこ らえ ても 

 

つぎ のあ さ が やってく るたびご とに 

 

まよう こ とだってあ るよね？ 

 

ただし い こ とば かりえ とい らべな い 

 

そ れく らい わか ってる 
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Every heart 

いくつな  みだ をながしたら 

Every Heart すなおにな れ るだ ろう 

だ れにおもい を つたえたら 

Every Heart こころ み たされ る のだ ろう 

ながいながい よ るにおびえていた 

とおい ほしい にいのってた 

 

Reff 1 

め  ぐ る めぐ るときのなかで 

ぼくたちは あい をさがしている 

つ よくつ よくなり たいから 

きょうもたかい そ ら みあげてい る 

 

どんなあがおにであえたら 

Every Heart ゆ めにふ みだせ るの 

ひとは かなし みの むこう に 

Every Heart しあ わ せうかべてね む る 

 

いつかいつかすべての たましい が 

や す らかにな れ る ように 
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Reff2 

め ぐ るめ ぐ るときのなかで 

ぼくたち は いきてなにか をしる 

ときに わ らいすこしないて 

きょう も またあ るきつずけて ゆく 

 

おさないきおくのかたす みに 

あたたかなばしょがある so sweet 

ほしたちがはなす み らい は 

いつ もかが や いていた so shine 

 

Back to reff1 dan reff2 

 

 

 

 


