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 (HR.Abu Dawud) 

 Ketika kita menolong Agama Alloh, Maka Alloh pun akan 

menolongmu. 
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SARI 

 
Pratiwi, Intan Septiani. 2013. Efektivitas Penggunaan Metode NHT (Numbered 

Heads Together) untuk  Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa dalam 

Pemahaman Membaca Teks. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Asing. 

Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 1. 

Lispridona Diner, S.Pd, M.Pd. Pembimbing 2. Silvia Nurhayati, S.Pd, 

M.Pd. 

 

Kata kunci :  Efektivitas, Dokkai, Metode NHT 

 Pembelajaran dokkai pada mahasiswa selama ini masih bersifat konvensional, 

dimana dalam pembelajaran masih didominasi oleh pengajar dan tidak semua 

mahasiswa berperan aktif. Dalam proses pembelajaran ada empat komponen 

penting yang berpengaruh bagi keberhasilan belajar siswa, yaitu bahan belajar, 

suasana belajar, media belajar dan pengajar sebagai subjek pembelajaran. Oleh 

karena itu, pengajar sebagai subjek dalam pembelajaran diharapkan dapat memilih 

dan menyajikan metode dan sumber belajar yang tepat dan aktif, sehingga bahan 

pelajaran yang disampaikan dapat diterima dan dikembangkan mahasiswa dengan 

baik. Metode Numbered Heads Together (NHT) adalah suatu metode belajar yang 

memberikan kesempatan pada siswa untuk saling mengembangkan ide-ide dan 

mempertimbangkan jawaban yang paling tepat serta mendorong siswa untuk 

meningkatkan semangat kerja sama (Lie, 2002:59). Metode NHT merupakan 

metode yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara berkelompok, sehingga 

dengan metode NHT memudahkan mahasiswa dalam memahami bacaan pada 

pembelajaran Dokkai. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan  jenis penelitian 

eksperimental. Penelitian ini juga merupakan penelitian komparasi yang 

membandingkan hasil belajar mahasiswa antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dengan menggunakan metode numbered heads together (NHT). Populasi 

dalam penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan bahasa Jepang semester III 

angkatan 2012/2013. Penelitian ini menggunakan metode tes dan metode 

dokumentasi untuk mengumpulkan data dan menggunakan validitas isi serta 

rumus KR 20 untuk menghitung reliabilitas instrumen tes. 

 Berdasarkan hasil analisis dari  tes menunjukkan bahwa nilai rata-rata pada 

kelas eksperimen lebih besar dari rata-rata pada kelas kontrol. Dari hasil 

perhitungan  menggunakan rumus t-test diperoleh  thitung= 3,093 yang lebih besar 

dari t-tabel dengan taraf signifikasi 5% yaitu 2,00. Hal ini menunjukkan bahwa 

penggunaan metode numbered heads together (NHT) efektif untuk meningkatkan 

kemampuan mahasiswa dalam memahami teks bacaan pada mata kuliah dokkai 

shochukyu. 
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Kata kunci :  Efektivitas, Dokkai, Metode NHT 

1. Latar Belakang 

Pembelajaran bahasa tidak cukup dengan menguasai satu kemampuan saja. 

Seseorang yang memiliki kemampuan berbahasa yang baik adalah yang 

memahami empat aspek keterampilan berbahasa yaitu, menyimak, berbicara, 

membaca dan menulis. Dalam pembelajaran dokkai, agar seseorang memiliki 

kemampuan berbahasa dengan sempurna maka harus menguasai bacaan dengan 

baik. Pembelajaran dokkai adalah pembelajaran yang mengutamakan kemampuan 

membaca yang tepat. Kemampuan membaca adalah kemampuan untuk 

memahami kalimat. 

 Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan mahasiswa untuk 

memahami bacaan adalah dari segi kemampuan bahasa, kemampuan 

menerjemahkan, minat membaca dan metode pembelajaran. Metode pembelajaran 

dokkai pada mahasiswa pendidikan bahasa Jepang semester III Universitas Negeri 

Semarang selama ini menggunakan metode ceramah. Metode ceramah adalah 

metode yang hanya guru berperan aktif. Dalam pembelajaran ada empat aspek 

penting yang berpengaruh pada hasil belajar siswa yaitu, bahan belajar, suasana 

belajar, media belajar dan pengajar. Pengajar sebagai subjek pembelajaran, maka 
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sebaiknya memilih metode yang baik dan tepat. Tujuannya adalah agar mahasiswa 

dapat mengembangkan dan menerima bahan ajar dengan baik.  

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada mahasiswa pendidikan bahasa 

Jepang semester II angkatan 2011/2012, diketahui bahwa memahami bacaan 

merupakan hal yang sulit. Kesulitan itu dikarenakan adanya tata bahasa, kosakata, 

dan huruf kanji yang belum diketahui. Pada saat belum mampu untuk memahami 

bacaan, dikarenakan adanya rasa canggung dari mahasiswa maka hanya sedikit 

yang menanyakan kembali pada pengajar. Selain itu, penggunaan metode ceramah 

dalam pembelajaran juga berpengaruh, karena dengan penggunaan metode 

ceramah mahasiswa cukup merasa bosan. Oleh karena itu dibutuhkan metode 

yang tepat untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami bacaan. 

Metode NHT adalah metode yang tepat untuk memahami bacaan. Metode NHT 

merupakan metode berkelompok, sehingga dengan metode NHT memudahkan 

mahasiswa dalam memahami bacaan pada pembelajaran dokkai. 

2. Landasan Teori 

a. Metode NHT 

 Metode Numbered Heads Together (NHT) adalah suatu metode belajar yang 

memberikan kesempatan pada siswa untuk saling mengembangkan ide-ide dan 

mempertimbangkan jawaban yang paling tepat serta mendorong siswa untuk 

meningkatkan semangat kerja sama (lie, 2002 : 59). 

 Peranan metode Numbered Heads Together dalam proses pembelajaran 

menurut lie adalah sebagai berikut :  

1) Menyampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas 
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2) Menempatkan siswa secara heterogen dalam kelompok-kelompok kecil 

3) Menyampaikan tugas-tugas yang harus dikerjakan siswa, baik tugas 

individu maupun kelompok 

4) Memantau kerja kelompok 

5) Mengevaluasi hasil belajar 

b. Pemahaman Bacaan 

Pemahaman bacaan menurut Harjasujana dan Damaianti (134-136) ialah 

meliputi pemahaman kalimat-kalimat. Pemahaman tentang kalimat-kalimat itu 

meliputi pula kemampuan menggunakan teori tentang hubungan-hubungan 

struktural antarkalimat. Masalah yang berhubungan dengan pengaruh struktur 

kalimat terhadap proses membaca ada dalam bidang yang sangat khusus, yakni 

kemampuan membaca (Soenardi.2011:4). Berbicara tentang kemampuan 

membaca, seperti dikemukakan oleh Sakri (1993:135), kemampuan membaca 

bergantung pada kosakata dan kalimat yang dipilih oleh pengarang untuk 

tulisannya. Tulisan yang banyak mengandung kata yang tidak umum lebih sulit 

dipahami daripada yang menggunakan kosakata sehari-hari.  

3. Langkah Kerja Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan  jenis penelitian 

eksperimental, karena penelitian ini merupakan penelitian uji coba dengan 

menggunakan metode NHT (Numbered Heads Together) dalam bidang 

pengajaran. 
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b. Sampel Penelitian 

 Peneliti menggunakan mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Jepang semester 

III UNNES rombel I dan II pada mata kuliah dokkai shochukyu tahun ajaran 

2012/2013 sebagi sampel dalam penelitian ini. 

c. Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

tes dan dokumentasi. Tes digunakan untuk mengetahui perbandingan hasil belajar 

yang diperoleh mahasiswa yang menggunakan metode NHT (Numbered Heads 

Together) dengan mahasiswa yang tidak menggunakan metode NHT (Numbered 

Heads Together) dalam pembelajaran bahasa Jepang. 

1) Uji validitas 

Untuk mengetahui valid tidaknya instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini, digunakan validitas isi. Dimana tes yang dibuat harus disesuaikan dengan 

materi yang telah diajarkan. 

2) Uji reliabilitas 

Sebelum instrumen digunakan untuk mengambil data, terlebih dahulu 

instrumen akan diujicobakan pada kelas lain di luar kelas eksperimen. Uji coba 

instrumen dilaksanakan pada tanggal 19 September 2012, kepada 10 mahasiswa 

rombel I pada mata kuliah dokkai shochukyu. Hasil uji coba kemudian dihitung 

dengan rumus KR 20. Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus tersebut 

adalah rhitung = 0.661, dengan melihat rtabel = 0.602, maka soal yang diujicobakan 

dinyatakan reliabel. 

 

3) Pengambilan Data Penelitian 
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Pengambilan data penelitian dilakukan pada tanggal 5 oktober 2012 dengan 

memberikan tes pada kelas ekperimen dan tanggal 3 oktober 2012 tes diberikan 

pada kelas kontrol. Waktu yang digunakan untuk tes yaitu 60 menit. 

4. Analisis data  

 Dari hasil penelitian diperoleh data rata-rata nilai untuk kelas eksperimen 

adalah  88 dan nilai rata-rata untuk kelas kontrol adalah 78. Hal ini menunjukkan 

bahwa nilai rata-rata pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan 

kelas kontrol. Untuk mengetahui efektif tidaknya penggunaan metode Numbered 

Heads Together untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami 

bacaan, maka digunakan teknik analisis komparatif yaitu dengan membandingkan 

hasil tes pada kelas kontrol dan pada kelas eksperimen dengan menggunakan 

rumus t-test. Hasil dari perhitungan t-test tersebut adalah thitung= 3,093 dan 

dibandingkan dengan nilai kritis t pada tabel ttest = 2.00 dengan taraf signifikasi 

5% . Dengan demikian dapat diketahui bahwa hasil perhitungan lebih besar dari t-

tabel.  

 Berdasarkan hasil analisis data tersebut, maka diketahui bahwa penggunaan 

metode NHT efektif untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam 

memahami bacaan pada mata kuliah dokkai shochukyuu. 

5. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui bahwa nilai t-test lebih besar 

daripada nilai t-tabel. Dengan demikian hipotesis kerja bahwa “metode numbered 

heads together efektif untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam 

memahami bacaan” dapat diterima. 
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まとめ 

本文を理解の学習者の能力を高めるための NHT のメソッド 

の効果的 

 

インタン・セプテイアニ・プラテイウィ 

 

キーワード：効果的、ＮＨＴのメソッド、本文を理解の学習者の能力 

1. 背景 

言語学習には４の技能を習得したほうがいい。その４の技能は「聞

く」能力、「話す」能力、「書く」能力、「読む」能力である。読解の学

習における、学習者は言語能力を身につけるように本文を習得しなければ

ならない。読解の学習は適当な読む能力を優先するという学習である。読

む能力は文がわかるための能力である。 

本文がわかるための学習者の能力に影響を与える要因は言語の能力、

ほんやくの能力、読書の関心、学習のメソッドなどである。今までスマラ

ン国立大学の日本語教育プログラムで読解の学習のメソッドは講義のメソ

ッドである。講義メソッドと言うのは教師中心の学習のメソッドで、教師

が教えて、学習者が教師の説明を聞くことである。学習の過程における、

４つの大切なポイントは教材、学習の雰囲気、学習のメディア、教師であ

る。教師は学習が旨くいけるように講義メソッドだけでなく、他の適当な

メソッドを使用したほうがいい。 
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日本語教育プログラムの二学期の学生の観察によって、本文を理解

するのが難しいことである。その難しさの要因は文法、言葉、漢字がまだ

わからない。授業の中で学生は本文が理解できないのは恥ずかしいので教

師に問い返すのは尐ししかいない。さらに、教授法は講義のメソッドで、

学生がいやになると思う。それで、学生と教師は本文に理解の能力を高め

るために適当なメソッドを必要とする。NHT のメソッドは本文を理解す

るための適当なメソッドだと思う。NHT のメソッドはグループメソッド

である。それで、研究者は読解指導における NHT のメソッドを使用した

いと思う。 

 

2. 調査的な理論 

 

a. ＮＨＴのメソッド 

 

Lie (2002:59)によれば、NHT のメソッドとは「学生がアイデアを発展

し、いちばん適当な答えをよく考え、共同作業を高めるという教授法であ

る」と言う。 

NHT のメソッドの役割は、 

１． くわしく学習目的を伝える。 

２． 学生が小さいグループに分ける。 

３． 個人とグループで学生がやらなければならない宿題を伝える。 

４． 学生をグループで指導する。 

５． 学習結果を評価する。 
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b. 本文の理解 

Harjasujana と Damaianti (134-136)  によれば本文の理解というのは文を

理解すると言う意味である。その文を理解するのは構造的関係と文につい

て理論を使用する能力である。構造的関係の影響に関する問題は特別な側

面にある読む過程に対して読む能力である。 

Sakri (1993:p.135) によれば読解能力は本文の著者が選んだ文章語彙言

葉の使い方に影響される。日常ではない言葉を使う文章はわかりにくい。 

 

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、実験方法で行われた。 

b. 研究のサンプル 

本研究のサンプルはスマラン国立大学の 2012/2013 年の日本語教育３

学期の学生。 

c. データ収集の方法 

本研究でデータを集めるために、記録とテストを使用していた。テス

トは NHT のメソッドを使用しないのと NHT のメソッドを使用するで学生

の学習産物の比較を分かるためである。 

１）妥当性 

本研究で妥当性は要領の妥当性を使用していた。テストの妥当性を計るた

めに、テストにおける問題と学習者が学習したことを適合させる。 
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2) 信頼性 

本研究でのテストの信頼性は 2012 年 9 月 19 日に 10 人の読解初中級

の 1 グルプにテストが行われた。テストの結果「キューダーリチャードソ

ン公式」という公式によって計算し、0.661 というデータがでてきた。

rtabel  は 0.602 である。それはそのテストの信頼性は信頼できると言うこ

とである。 

3) テスト実施期間 

テスト実施期間は 2012 年 10 月 5 日に実験的なクラスにおいてテスト

を行われる。そして、2012 年 10 月 3 にコントロールクラスにおいてテス

トを行われる。テストの時間は 60 分かかった。 

 

4. データの処理と分析 

実験的なクラスのテストとコントロールクラスのテストの結果を処理

したあと、実験的なクラスのテストの平均は 88 点、コントロールクラス

のテストの平均は 78 点である。つまり、NHT のメソッドの使用のあと、

学習者の結果は高くなるということである。NHT のメソッドの使用の効

果かどうか分かるために、   t-test でコントロールクラスのテストの結果と

実験的なクラスのテストの結果を比べなければならない。t-test で計算し

た結果は 3,093 である。その結果を t-test 計数の使用に入っている数字よ

り 5% = 2.00 高いである。そのデータの分析の結果によって、NHT のメソ

ッドは読解の理解における学生の能力が高まる。 
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5. 結論 

本研究で行われたテストの結果は t-test の評点は t-tabel の評点より

高いである。従って、NHT のメソッドの使用は読解の理解における学生

の能力を高めるために、効果的だと認められる。 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pembelajaran bahasa tidak cukup dengan menguasai satu kemampuan saja. 

Seseorang dikatakan memiliki kemampuan berbahasa yang baik jika mampu 

menguasai dan memahami empat aspek keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, 

berbicara, membaca dan menulis.  

 Dalam pembelajaran bahasa asing khususnya bahasa Jepang terdapat 

pembelajaran dokkai. Dalam pembelajaran dokkai mahasiswa dituntut menguasai 

bacaan agar dapat berbahasa dengan sempurna. Pembelajaran dokkai adalah 

pembelajaran yang mengutamakan kemampuan membaca yang tepat. 

Kemampuan membaca adalah kemampuan untuk memahami kalimat. Pada saat 

membaca kita harus mampu memahami bacaan tersebut. Dengan memahami 

bacaan kita dapat menemukan informasi penting yang terdapat dalam bacaan 

sehingga dapat memahami keseluruhan isi bacaan tersebut 

 Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan mahasiswa dalam 

memahami bacaan adalah dari segi kemampuan menerjemahkan dan juga 

kemampuan bahasa. Selain faktor diatas, minat membaca dan metode 

pembelajaran juga mempengaruhi kemampuan mahasiswa dalam memahami 

bacaan. Pembelajaran dokkai shochukyuu pada mahasiswa selama ini masih 

bersifat konvensional, dimana dalam pembelajaran masih didominasi oleh 

pengajar dan tidak semua mahasiswa berperan aktif. Dalam proses pembelajaran 

ada empat komponen penting yang berpengaruh bagi keberhasilan belajar siswa, 
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yaitu bahan belajar, suasana belajar, media belajar dan pengajar sebagai subjek 

pembelajaran. Oleh karena itu, pengajar sebagai subjek dalam pembelajaran 

diharapkan dapat memilih dan menyajikan metode dan sumber belajar yang tepat 

dan aktif. Sehingga bahan pelajaran yang disampaikan dapat diterima dan 

dikembangkan mahasiswa dengan baik. 

 Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan 

memahami bacaan dan keadaan pembelajaran bahasa Jepang pada mahasiswa 

selama ini, peneliti membagikan angket kepada mahasiswa semester II angkatan 

2012 pendidikan bahasa Jepang. Berdasarkan hasil dari angket yang peneliti 

bagikan pada mahasiswa semester II angkatan 2012 pendidikan bahasa Jepang, 90 

% mahasiswa mengatakan bahwa memahami bacaan pada mata kuliah dokkai itu 

sulit. 60 % mahasiswa mengatakan kesulitan itu dikarenakan mahasiswa kurang 

menguasai kosakata, huruf kanji dan tata bahasa. Ada 65 % mengatakan bahwa 

cara pengajaran selama ini  belum mampu membantu mahasiswa dalam 

memahami bacaan. Pada poin terakhir, ada 75 % mahasiswa menyatakan pada 

saat belum paham, jarang bertanya pada pengajar. Mahasiswa cenderung lebih 

banyak menanyakan kembali pada teman. Ini disebabkan adanya rasa canggung 

mahasiswa pada pengajar, sehingga dengan meminta penjelasan kembali kepada 

teman cukup membantu mahasiswa dalam memahami bacaan. 

 Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa tidak tercapainya 

pemahaman mahasiswa dalam memahami teks bacaan bahasa Jepang pada mata 

kuliah dokkai karena beberapa sebab yaitu : 
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1. Anggapan mahasiswa bahwa dokkai adalah mata kuliah yang sulit. 

Sehingga motivasi mahasiswa menjadi rendah dan kurang tertariknya 

mahasiswa dengan mata kuliah dokkai. 

2. Saat merasa belum paham, jarang bertanya pada pengajar. Mahasiswa 

cenderung lebih banyak menanyakan kembali pada teman. Ini 

disebabkan adanya rasa canggung mahasiswa pada pengajar, sehingga 

dengan meminta penjelasan kembali kepada teman bagi mahasiswa 

hal ini cukup membantu dalam memahami bacaan. 

3. Banyak mahasiswa yang masih merasa kesulitan untuk memahami 

bacaan dengan  pengajaran konvensional yang diberikan pengajar 

selama ini. 

4. Kurangnya menguasai kosakata, kanji dan tata bahasa. 

 Berdasarkan permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam 

pembelajaran dokkai dibutuhkan metode yang mampu meningkatkan motivasi 

mahasiswa. Hal ini bertujuan agar mahasiswa beranggapan bahwa dokkai adalah 

mata kuliah yang cukup menarik, sehingga mahasiswa lebih bersemangat untuk 

mengikuti pembelajaran dokkai dan mampu memahami bacaan dengan mudah.  

 Penelitian untuk meningkatkan pemahaman bacaan pada mata kuliah 

dokkai sebelumnya pernah diteliti oleh Neni Deliyani, mahasiswa pendidikan 

bahasa Jepang S1 di Universitas Pendidikan Indonesia dengan judul “Efektivitas 

Metode Kooperatif Teknik Two Stay Two Stray Dalam Pembelajaran Dokkai 

: Penelitian Eksperimen Terhadap Mahasiswa Tingkat I Jurusan Pendidikan 

Bahasa Jepang UPI Tahun Akademik 2007/2008”. Pada penelitian ini peneliti 



4 

 

 

ingin menerapkan metode lain untuk variabel yang sama pada sampel yang 

berbeda dengan tujuan yang sama yaitu mencari keefektifannya dalam 

pembelajaran dokkai. Metode two stay two stray adalah metode cooperative 

learning yang dalam kegiatannya menggunakan teknik berkelompok yang berisi 4 

siswa. Dalam pelaksanaannya 2 siswa tetap pada kelompoknya dan yang 2 lagi 

bertamu ke kelompok lain. Hasil dari penelitian Deliyani dalam pembelajaran 

dokkai dengan menggunakan TSTS terbukti efektif pada mahasiswa pendidikan 

bahasa Jepang UPI tingkat I. Kelemahan dari metode TSTS yaitu dapat dipastikan 

tiap individu dalam kelompok tersebut tidak dapat memahami isi bacaan yang 

ada, karena tiap individu tidak diharuskan berbicara mengenai isi bacaan yang 

diberikan pengajar. Sedangkan dokkai adalah mata kuliah yang isinya harus 

memahami isi bacaan yang diberikan dan akhirnya mampu untuk menceritakan 

kembali isi dari bacaan tersebut. 

 Melihat dari kekurangan penelitian di atas dan hasil dari angket yang 

peneliti bagikan pada mahasiswa bahasa Jepang semester II mengenai 

permasalahan dalam pembelajaran dokkai shokyu kohan  tersebut, maka peneliti 

tertarik untuk menawarkan metode NHT (Numbered Heads Together). 

Penggunaan metode NHT dapat dijadikan strategi dalam meningkatkan 

kemampuan memahami teks bacaan. 

Penggunaan metode NHT diharapkan dapat membantu mahasiswa yang 

merasa kesulitan dalam memahami bacaan yang disebabkan cara pengajaran 

secara konvensional sehingga kurang menarik minat mahasiswa untuk mengikuti 

pembelajaran. Metode NHT (Numbered Heads Together) adalah metode belajar 



5 

 

 

yang menggunakan teknik pembelajaran cooperative learning. Mahasiswa dilatih 

untuk belajar dengan berdiskusi dalam kelompok dengan tujuan setiap mahasiswa 

dalam kelompok tersebut dapat memahami isi teks bacaan yang diberikan 

pengajar. Peneliti berharap dengan metode NHT (Numbered Heads Together) 

dapat memberikan motivasi untuk beranggapan bahwa membaca itu penting, 

sehingga dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam pemahaman 

membaca pada mata kuliah dokkai. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis bermaksud melakukan 

penelitian yang berjudul “Efektivitas Penggunaan Metode NHT (Numbered 

Heads Together) Untuk Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam 

Pemahaman Membaca Teks.” 

1.2 Rumusan Masalah 

 Apakah penggunaan metode NHT (Numbered Heads Together ) terhadap 

kemampuan mahasiswa dalam memahami bacaan pada mata kuliah dokkai 

Shochukyu efektif . 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Untuk mengetahui keefektifan penggunaan metode NHT (Numbered 

Heads Together) dalam memahami teks bacaan bahasa Jepang pada mata kuliah 

dokkai Shochukyu. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Manfaat teoritis 

1) Dapat menemukan teori atau pengetahuan baru untuk peningkatan 

pemahaman teks bacaan bahasa Jepang dan motivasi belajar melalui 

penggunaan metode Numbered Heads Together dalam mata kuliah dokkai. 

2) Sebagai dasar penelitian selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi murid, dapat menikmati model pembelajaran yang tidak seperti 

biasanya sehingga mereka tidak jenuh dan tertarik untuk mengikuti proses 

pembelajaran yang sedang berlangsung. 

2) Bagi pengajar, dapat mengembangkan metode dalam pembelajaran dokkai 

agar lebih bervariatif sehingga tidak menimbulkan kebosanan bagi peserta 

didiknya. 

3) Bagi sekolah, hasil pengembangan ini dapat dijadikan acuan dalam upaya 

pengadaan inovasi untuk meningkatkan pemahaman teks bacaan bahasa 

Jepang dalam mata kuliah dokkai. 

4) Bagi peneliti, memberikan masukan bagi calon guru dalam memilih dan 

menggunakan metode Numbered Heads Together sebagai metode yang 

tepat untuk meningkatkan pemahaman teks bacaan bahasa Jepang. 
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1.5 Sistematika penulisan 

a. Bab I : Pendahuluan 

  Bagian pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, permasalahan, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

b. Bab II : Landasan Teori 

  Bagian ini berisi tentang landasan teori, dikemukakan tentang teori- teori 

yang mendukung penelitian. Pengertian metode  pembelajaran, definisi metode 

pembelajaran kooperatif learning, tujuan pembelajaran kooperatif learning,  

pengertian metode NHT, penggunaan metode NHT, kelebihan dan kekurangan 

metode NHT, pengertian membaca, tujuan membaca, aspek membaca, 

pemahaman bacaan, tujuan pembelajaran dokkai.,  dan aspek-aspek dokkai 

c. Bab III : Metodologi Penelitian 

  Bagian metode penelitian berisi tentang metode penentuan subjek 

penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, metode 

pengumpulan data, serta metode analisis data. 

d. Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan. 

e. Bab V : Penutup meliputi simpulan dan saran-saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1     Metode Pembelajaran 

2.1.1 Pengertian Metode Pembelajaran 

  Metode berasal dari bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan yang 

ditempuh. Para ahli telah mencoba menjelaskan pengertian metode dengan 

mengemukakan rumusan atau definisi menurut sudut pandang masing-masing. 

Definisi metode pembelajaran berbeda antara ahli yang satu dengan yang lain. 

Namun, disamping perbedaan terdapat pula persamaan pengertian dalam definisi-

definisi tersebut.  

Menurut pendapat Miyazaki (2002:29), metode pembelajaran adalah 

sebagai berikut : 

1. Metode pembelajaran  merupakan cara yang digunakan oleh siapa, 

untuk siapa dan keperluan apa. 

2. Metode pembelajaran merupakan suatu pernyataan mengenai 

bagaimana membuat siswa dapat mandiri dan bersungguh-sungguh 

saat belajar. 

3. Metode pembelajaran merupakan cara atau pengelolaan yang 

digunakan untuk mendapatkan informasi, mengolah informasi, dan 

melakukan ujicoba atas informasi yang telah didapatkan. 
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4. Metode pembelajaran merupakan cara untuk mengajak belajar atau 

cara yang digunakan untuk memahami informasi yang telah didapatkan 

 Menurut Sobri (2009:88), metode pembelajaran adalah cara-cara 

menyajikan materi pelajaran yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses 

pembelajaran pada diri siswa dalam upaya untuk mencapai tujuan. Menurut 

pendapat Wawan (2009:26), metode pembelajaran adalah cara-cara penyajian 

bahan pengajaran dalam suatu kegiatan belajar mengajar agar tujuan pembelajaran 

dapat tercapai. Rivai dalam Wawan (2009 : 27) mengemukakan lima prinsip 

dalam metode pembelajaran, yaitu : 

1. Azas maju berkelanjutan, yang artinya memberi kemungkinan kepada murid 

untuk mempelajari sesuatu sesuai dengan kemampuannya, 

2. Penekanan pada belajar sendiri, artinya pembelajar diberi kesempatan untuk 

mempelajari dan mencari sendiri bahan pelajaran lebih banyak daripada yang 

diberikan oleh pengajar, 

3. Bekerja secara team, dimana pembelajar dapat mengerjakan suatu pekerjaan 

yang memungkinkan bermacam-macam kerjasama, 

4. Multidisipliner, artinya memungkinkan pembelajar untuk mempelajari 

sesuatu meninjau dari berbagai sudut, 

5. Fleksibel, dalam arti dapat dilakukan menurut keperluan dan keadaan. 

 Sesuai dengan definisi di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa 

metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk 

membentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. 
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 Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran. Salah satunya adalah metode pembelajaran cooperative learning. 

2.2. Metode Pembelajaran Cooperative Learning 

2.2.1  Definisi Metode Pembelajaran Cooperative Learning. 

Metode pembelajaran Cooperative learning adalah metode pengajaran 

dimana siswa bekerja  dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu 

satu sama lainnya dalam mempelajari materi pelajaran (Slavin, 2010:4). 

Cooperative Learning adalah suatu strategi belajar mengajar yang menekankan 

pada sikap dalam bekerja atau membantu di antara sesama dalam struktur 

kerjasama yang teratur dalam kelompok, yang terdiri dari dua orang atau lebih 

(http://www.idonbiu.com/2009/05/pembelajaran-cooperative-learning.html). 

Menurut pendapat Roger (1992) dalam M. Huda (2011:29), pembelajaran 

cooperative learning merupakan aktifitas pembelajaran kelompok yang 

diorganisir oleh satu prinsip. Pembelajaran harus didasarkan pada perubahan 

informasi secara sosial di antara kelompok-kelompok pembelajar yang di 

dalamnya  setiap pembelajar bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri dan 

didorong untuk meningkatkan pembelajaran anggota lainnya. 

Konsekuensi positif dari pembelajaran ini adalah siswa diberi kebebasan 

untuk terlibat secara aktif dalam kelompok  mereka. Dalam pembelajaran 

cooperative, siswa harus menjadi partisipan aktif dan melalui kelompoknya, dapat 

membangun komunitas pembelajaran (learning community) yang saling 

membantu satu sama lain (Huda, 2011:33). 

http://www.idonbiu.com/2009/05/pembelajaran-cooperative-learning.html
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Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

cooperative learning adalah suatu metode pembelajaran yang dilakukan dengan 

membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil yang digunakan untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan yang diberikan oleh pengajar guna 

meningkatkan kemampuan siswa. 

2.2.2 Tujuan pembelajaran cooperative learning 

Tujuan pembelajaran cooperative adalah mendorong siswa untuk saling 

membantu satu sama lain dan saling mendorong untuk melakukan usaha yang 

maksimal (Slavin,1993:82). Metode pembelajaran cooperative learning 

dikembangkan untuk mencapai tiga tujuan pembelajaran (Ibrahim,2000:56), yaitu: 

1) Hasil belajar akademik 

Dalam pembelajaran cooperative meskipun mencakup beragam tujuan 

sosial, juga memperbaiki prestasi siswa atau tugas-tugas akademis yang lainnya. 

Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu siswa 

memahami konsep-konsep sulit. Pembelajaran cooperative dapat memberikan 

keuntungan baik pada siswa kelompok bawah maupun kelompok atas yang 

bekerja bersama menyelesaikan tugas-tugas akademik. 

2) Penerimaan terhadap perbedaan individu 

Tujuan lain metode pembelajaran cooperative adalah penerimaan secara 

luas dari orang-orang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, kemampuan  

dan ketidak mampuannya. Pembelajaran cooperative memberi peluang bagi siswa 

dari berbagai latar belakang dan kondisi untuk bekerja dengan  saling bergantung 
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pada tugas-tugas akademik dan melalui struktur penghargaan cooperative, siswa 

akan saling menghargai satu sama lain. 

3) Pengembangan keterampilan sosial 

Tujuan ketiga dari pembelajaran cooperative adalah mengajarkan kepada 

siswa keterampilan-keterampilan kerja sama dan kolaborasi. 

Dari ketiga tujuan metode pembelajaran Cooperative learning di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu proses pendidikan dan pengajaran 

salah satunya ditentukan oleh kemampuan dan keterampilan guru dalam 

menggunakan strategi dan metode pembelajaran yang digunakannya. Salah satu 

metode yang dapat memberikan dampak terhadap keberhasilan mahasiswa adalah 

melalui metode pembelajaran cooperative learning. Dalam cooperative learning 

terdapat banyak metode yang dapat diterapkan dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran. Metode Numbered Heads Together merupakan salah satu metode 

dalam cooperative learning yang mengorganisasikan siswa menjadi beberapa 

kelompok belajar yang berjumlah empat sampai lima anggota dalam setiap 

kelompok. Dalam penelitian ini metode yang akan digunakan adalah metode 

cooperative learning numbered heads together. 

2.2.3 Metode pembelajaran cooperative learning NHT (Numbered Heads 

Together) 

2.2.3.1 Pengertian metode NHT(Numbered Heads Together). 

Numbered heads together merupakan tipe dari metode pengajaran 

cooperative pendekatan struktural yang dikembangkan oleh Spencer Kagan 

(1993). Metode pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) adalah suatu tipe 
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pengajaran kooperatif pendekatan struktural yang memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk saling membandingkan ide-ide dan mempertimbangkan 

jawaban yang paling tepat (Lie, 2002 : 59). 

Menurut Ibrahim (2000:28), NHT adalah suatu pendekatan yang 

dikembangkan untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang 

tercakup dalam suatu pelajaran. Metode NHT juga dapat memastikan pemahaman 

mereka terhadap isi pelajaran tersebut sebagai gantinya mengajukan pertanyaan 

kepada seluruh siswa. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Numbered 

Heads Together adalah salah satu tipe Cooperative Learning pendekatan 

struktural. Metode NHT memungkinkan bagi siswa pada tiap kelompok untuk 

ikut serta memberikan ide-idenya membantu menyelesaikan masalah yang telah 

diberikan oleh pengajar. Kemudian melakukan pemberian nomor pada setiap 

siswa yang ada pada kelompok dan memanggil salah satu nomor untuk menjawab 

pertanyaan yang diberikan. 

2.2.3.2 Penggunaan metode NHT  

 Metode Numbered Heads Together memberikan kesempatan pada siswa 

untuk dapat bertanggung jawab akan tugas yang diberikan pengajar. Menurut 

Suyatno (2009:7), pembelajaran ini diyakini mampu memfasilitasi siswa untuk 

mengembangkan kecakapan hidup dan siap terjun di masyarakat. Metode ini dapat 

diberikan pada semua mata pelajaran dan pada berbagai tingkatan usia. 

 Peranan metode Numbered Heads Together dalam proses pembelajaran 

menurut lie adalah sebagai berikut :  
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6) Menyampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas 

7) Menempatkan siswa secara heterogen dalam kelompok-kelompok kecil 

8) Menyampaikan tugas-tugas yang harus dikerjakan siswa, baik tugas 

individu maupun kelompok 

9) Memantau kerja kelompok 

10) Mengevaluasi hasil belajar 

 Adapun langkah penggunaan metode NHT (Numbered Heads Together) 

menurut pendapat Ibrahim (2000:29) ada enam langkah yaitu: 

1) Persiapan  

Dalam tahap ini guru mempersiapkan : 

a. Rancangan pelajaran dengan membuat Skenario Pembelajaran 

(SP), Lembar Kerja Siswa (LKS) yang sesuai dengan metode 

pembelajaran kooperatif tipe NHT 

b. Guru menjelaskan tentang pembelajaran kooperatif tipe NHT pada 

siswa 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

d. Guru memberikan motivasi pada siswa 

2) Pembentukan kelompok 

a. Guru membagi para siswa menjadi beberapa kelompok yang 

beranggotakan 3-5 orang siswa, dalam pembentukan kelompok 

berdasarkan nilai tes sebelumnya. 
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b. Kelompok yang dibentuk merupakan percampuran yang ditinjau 

dari latar belakang sosial, ras, suku, jenis kelamin dan kemampuan  

belajar. 

c. Guru menjelaskan secara singkat materi yang dibahas 

3) Tiap kelompok menyiapkan jawaban 

 Dalam pembentukan kelompok, tiap kelompok harus memiliki 

buku paket atau buku panduan agar memudahkan siswa dalam 

menyelesaikan LKS atau masalah yang diberikan oleh guru. 

4) Diskusi masalah 

 Dalam kerja kelompok, guru membagikan LKS kepada setiap 

siswa sebagai bahan yang akan dipelajari. Dalam kerja kelompok setiap 

siswa berpikir bersama untuk menggambarkan dan meyakinkan bahwa 

tiap orang mengetahui jawaban dari pertanyaan yang telah ada dalam LKS 

atau pertanyaan yang telah diberikan oleh guru. Pertanyaan dapat 

bervariasi. 

5) Memanggil nomor anggota atau pemberian jawaban 

6) Kesimpulan dan evaluasi 

2.2.3.3 Kelebihan dan kekurangan metode NHT (Numbered Heads Together) 

1) Kelebihan metode pembelajaran kooperatif tipe NHT terhadapyang 

dikemukakan oleh Lundgren dalam Ibrahim (2000:18), antara lain adalah: 

a. Rasa harga diri menjadi lebih tinggi 

b. Memperbaiki kehadiran 

c. Penerimaan terhadap individu menjadi lebih besar 
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d. Perilaku mengganggu menjadi lebih kecil 

e. Konflik antara pribadi berkurang 

f. Pemahaman yang lebih mendalam 

g. Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan toleransi 

h. Hasil belajar lebih tinggi 

i. Nilai-nilai kerja sama antar siswa lebih teruji 

j. Kreatifitas siswa termotivasi dan wawasan siswa berkembang, karena 

mereka harus mencai informasi dari berbagai sumber. 

2) Kekurangan metode NHT 

Tidak terlalu cocok untuk jumlah mahasiswa yang banyak karena 

membutuhkan waktu terlalu lama. 

2.3 Pembelajaran Membaca 

2.3.1 Pengertian membaca 

Menurut Hodgson dalam Tarigan (2008:7) Membaca adalah suatu proses 

yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang 

hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. 

Menurut pendapat Syafi’i (1999:7) membaca adalah suatu proses yang bersifat 

fisik atau yang disebut proses mekanis, berupa kegiatan mengamati tulisan secara 

visual, sedangkan proses psikologis berupa kegiatan berpikir dalam mengolah 

informasi. 

 Berbagai definisi membaca telah dipaparkan dan dapat disimpulkan 

bahwa membaca adalah proses pemahaman terhadap suatu bacaan dengan 
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memanfaatkan kemampuan melihat dan kemampuan menyimak yang dimiliki 

oleh pembaca.  

2.3.2 Tujuan membaca 

 Membaca harus mempunyai tujuan, karena jika tidak mempunyai tujuan, 

maka proses dan kegiatan membaca yang dilakukan tidak memiliki arti sama 

sekali. Tujuan utama dalam membaca adalah untuk mencari serta memperoleh 

informasi, mencakup isi, memahami makna bacaan. Tujuan membaca menurut 

Tarigan (2008:9-11) adalah : 

1. Membaca untuk memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta (reading 

for details or facts). 

2. Membaca untuk memperoleh ide-ide utama (reading for main ideas) 

3. Membaca untuk mengetahui urutan atau susunan cerita (reading for 

sequence or organization) 

4. Membaca untuk menyimpulkan, membaca inferensi (reading for 

inference) 

5. Membaca untuk mengelompokkan dan membaca untuk 

mengklasifikasikan (reading to classify) 

6. Membaca untuk menilai dan mengevaluasi (reading to evaluate) 

7. Membaca untuk membandingkan atau mempertentangkan (reading to 

compare or contrast) 
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2.3.3 Aspek  Membaca 

Pembagian aspek membaca menurut Tarigan (2008:12) yaitu: 

1) Keterampilan yang bersifat mekanis (mechanical skills) yang dapat 

dianggap pada urutan yang lebih rendah (lower Order) 

Aspek ini mencakup: 

a. Pengenalan bentuk huruf 

b. Pengenalan unsur-unsur linguistik (fonem, kata, frase, pola klausa, 

kalimat dan lain-lain) 

c. Pengenalan hubungan pola ejaan dan bunyi 

d. Kecepatan membaca bertaraf lambat 

2) Keterampilan yang bersifat pemahaman (comprehension skills) yang dapat 

dianggap berada pada urutan yang lebih tinggi (higher order). Aspek ini 

mencakup : 

a. Memahami pengertian sederhana (leksikal, gramatikal, retorikal) 

b. Memahami signifikansi makna (maksud dan tujuan) 

c. Evaluasi penilaian (isi, bentuk) 

d. Kecepatan membaca yang fleksibel, yang mudah disesuaikan 

dengan keadaan. 

2.4 Pemahaman bacaan 

Pemahaman bacaan menurut Harjasujana dan Damaianti (134-136) ialah 

meliputi pemahaman kalimat-kalimat. Pemahaman tentang kalimat-kalimat itu 

meliputi pula kemampuan menggunakan teori tentang hubungan-hubungan 

struktural antarkalimat.  
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Masalah yang berhubungan dengan pengaruh struktur kalimat terhadap 

proses membaca ada dalam bidang yang sangat khusus, yakni kemampuan 

membaca (Soenardi. 2011:4). Berbicara tentang kemampuan membaca, seperti 

dikemukakan oleh Sakri (1993:135), kemampuan membaca (readability) 

bergantung pada kosakata dan kalimat yang dipilih oleh pengarang untuk 

tulisannya. Tulisan yang banyak mengandung kata yang tidak umum lebih sulit 

dipahami daripada yang menggunakan kosakata sehari-hari. Demikian pula, 

bangun kalimat yang panjang dan kompleks akan menyulitkan pembaca yang 

tingkat perkembangan usianya berbeda. Kemampuan dalam memahami bacaan 

memiliki berbagai macam tingkatan. Ikhtisar rincian kemampuan memahami 

bacaan berbagai tingkatan menurut Farr (1969) dalam Soenardi adalah: 

1. Tingkatan dasar 

a. Memahami arti kata-kata sesuai penggunaan dalam wacana 

b. Mengenali susunan organisasi wacana dan antar hubungan bagian-

bagiannya 

c. Mengenali pokok-pokok pikiran yang terungkapkan dalam wacana 

d. Mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya secara 

eksplisit terdapat dalam wacana 

2. Menengah  

a. Mampu menjawab pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam wacana 

meskipun diungkapkan dengan kata-kata yang berbeda 

b. Mampu menarik inferensi tentang isi wacana 
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3. Lanjut  

a. Mampu mengenali dan memahami kata-kata dan ungkapan-ungkapan 

untuk memahami nuansa sastra 

b. Mampu mengenali dan memahami maksud dan pesan penulis sebagai 

bagian dari pemahaman tentang penulis 

Singkatnya, pemahaman bacaan adalah aktivitas membaca dengan 

memahami semua isi bacaan tersebut. Aktivitas ini melibatkan pembaca, teks, dan 

isi pesan yang disampaikan penulis. Seseorang dapat dikatakan memahami bacaan 

apabila ia telah mendapatkan informasi atau pesan yang disampaikan oleh penulis, 

baik tersurat maupun tersirat. 

Kegiatan memahami bacaan ini terdapat pada mata kuliah dokkai. Menurut 

Kimura (1982:133) 読解は文を読んで、内容を理解することである。

(Dokkai wa bun o yonde, naiyou o rikaisuru koto de aru). Dokkai adalah 

membaca kalimat dan memahami isinya. Pengertian dokkai menurut  Matsumura 

dalam Kokugo jiten 読解は文章の意味、内容を読む取りことと文章を読ん

で理解すること。 (Dokkai wa bunshou no imi, naiyou o yomutori koto to 

bunshou o yonde rikai suru koto). Dokkai yaitu memahami isi karangan, 

membaca, dan mengerti tulisan. 

Berdasarkan pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pengertian 

dokkai adalah membaca huruf dalam kalimat pada suatu bacaan kemudian 

memahami isi bacaan tersebut. 
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2.4.1 Pembelajaran Dokkai. 

2.4.1.1 Tujuan pembelajaran dokkai 

Pembelajaran dokkai adalah pembelajaran yang bertujuan memahami isi 

bacaan menyangkut arti dan penggunaan kosakata, pemahaman ungkapan dan 

pola kalimat. Berdasarkan tingkatannya, pembelajaran dokkai dibagi menjadi tiga 

tingkatan yaitu shokyuu, chukyuu, dan jokyuu. Masing-masing tingkatan tersebut 

memiliki tujuan pembelajaran yang bervariasi. Menurut Nakaya (1991:210) tujuan 

dalam pembelajaran dokkai tingkat shokyuu adalah : 

1) 文字の学習：初級レベルの読みの練習には当然文字の学習が含

まれる。学習者によって話し方の学習のみを希望する者もいる

が、ある程度の期間学習者するのであれば、文字を覚えたほう

が学習効果がある。 

 

Moji no gakushū: Shokyū reberu no yomi no renshū ni wa tōzen moji no 

gakushū ga fukuma reru. Gakushū-sha ni yotte hanashikata no gakushū 

nomi o kibō suru mono mo iru ga, aruteido no kikan gakushū-sha suru 

nodeareba, moji o oboeta hō ga gakushū kōka ga aru. 

 

Latihan membaca pada level dasar mencakup pembelajaran huruf. Ada 

pembelajar yang berharap adanya pembelajaran tanpa pembelajaran 

latihan berbicara namun,pembelajaran tersebut tetap memiliki 

keefektifan belajar dalam hal mengingat huruf. 

2) 話し言葉と書き言葉の認識。 

Hanashikotoba to kakikotoba no ninshiki. 

Memahami kosakata bahasa tulis dan bahasa lisan. 

3) 読みの練習をすることにより、その課の会話文の内容について

の復習や確認できる。 
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Yomi no renshū o suru koto ni yori, sonoka no kaiwa bun no naiyō ni 

tsuite no fukushū ya kakunin dekiru. 

Dengan latihan membaca, dapat mengkonfirmasi dan mengulang 

kembali mengenai isi dari kalimat percakapan. 

4) その課のポイント（機能、場面の表現、文法構文など）を、会

話文とは違った角度から学習でき、定着度を高める。 

Sono ka no pointo (kinō, bamen no hyōgen, bunpō kōbun nado) o, 

kaiwa bun to wa chigatta kakudo kara gakushū deki, teichakudo o 

takameru. 

Poin dari berbahasa lisan adalah adanya ungkapan fungsi, ungkapan 

situasi, dan struktur kalimat yang dapat meningkatkan tingkatan yang 

tetap dan dapat belajar dari kesalahan. 

5) 文を書く練習、作文の学習に役に立つ。 

Bun o kaku renshū, sakubun no gakushū ni yakunitatsu. 

Manfaat belajar mengarang adalah  melatih dalam menulis kalimat. 

6) 文字の学習が進んでくれば、簡単な日記、てがみ、メモなどの

書き方も学習できる。 

Moji no gakushū ga susunde kureba, kantan'na nikki,te ga mi, memo 

nado no kakikata mo gakushū dekiru. 

Jika dengan pembelajaran menggunakan huruf ini mengalami 

kemajuan, maka kita dapat menulis sebuah buku harian yang sederhana, 

surat, memo dan lain sebagainya. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dokkai 

pada tingkat dasar  bertujuan untuk membaca huruf kana dengan baik, bunyi, 

kosakata, pola kalimat, dan huruf kanji sehingga mampu memahami isi dari 

bacaan. 

2.4.1.2 Aspek-aspek Dokkai 

Berikut ini aspek-aspek dokkai menurut Kogawa dalam Rini (2005) : 

a. 文字を読み取ること。 

Moji o yomi toru koto 

Kemampuan membaca huruf 

b. 文字の意味を知ること。 

Moji no imi o shiru koto 

Mengetahui arti dari huruf. 

c. 文字によって構成される語の意味を知ること。 

  Moji ni yotte kouseisareru go no imi o shiru koto 

Mengetahui arti dari kata yang terbentuk menurut huruf. 

d. 語と語の意味的、構文的関係を知ること。 

Go to go no imiteki, koubunteki kankei o shiru koto 

Mengetahui hubungan secara struktural antara arti suatu kata dengan kata-

kata lain. 

e. 語とそれが含まれている句との意味的、構文的関係を知ること。 

Go to sorega fukumareteiru ku to no imiteki, koubunteki kankei o shiru 

koto 
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Mengetahui hubungan secara struktural antara makna kata dan 

keseluruhan makna yang terkandung di dalam anak kalimat. 

f. 語とそれが含まれている文の意味的、構文的関係を知ること。 

Go to sorega fukumareteiru bun no imiteki, koubunteki kankei o shiru koto 

Mengetahui hubungan secara struktural antara makna kata dengan 

keseluruhan makna kata yang terkandung di dalam kalimat. 

g. 句と句の意味的、構文的関係を知ること。 

Ku to ku no imiteki, koubunteki kankei o shiru koto 

Mengetahui hubungan secara struktural antara arti anak kalimat dengan 

anak kalimat lainnya. 

h. 句とそれが含まれている文との意味的、構文的関係を知ること。 

Ku to sorega fukumareteiru bun to no imiteki, koubunteki kankei shiru 

koto 

Mengetahui hubungan secara struktural antara makna anak kalimat dengan 

keseluruhan makna yang terkandung di dalam kalimat. 

i. 文と文の意味的、構文的関係を知ること。 

Bun to bun no imiteki, koubunteki kankei o shiru koto 

Mengetahui hubungan secara struktural  arti kalimat dengan kalimat. 

j. 文と段落との関係を知ること。 

Bun to danraku to no kankei o shiru koto 

Mengetahui hubungan secara struktural antar paragrafdengankalimat. 

k. 段落と段落との関係を知ること。 

Danraku to danraku to no kankei o shiru koto 
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Mengetahui hubungan antar paragraf dengan paragraf. 

l. 段落と大意や容姿を掴むこと。 

Danraku to taii ya youshi o tsukamu koto 

Menangkap ringkasan dan isi pokok paragraf. 

m. 文意の大意や容姿を掴むこと。 

Bun i no taii ya youshi o tsukamu koto 

Menangkap ringkasan dan isi pokok bacaan. 

n. 読みてに必要な内容かどうかを知るために全体をざっと読むこと。 

Pembaca membaca keseluruhan bacaan dengan sekilas untuk mengetahui 

penting tidaknya isi bacaan. 

o. 未習の語彙や文型などを前後関係から類推すること。 

Mishuu no goi ya bunkei nado o zengo kankei kara ruisui suru koto 

Mengetahui analogi dari hubungan sebelum dan sesudahnya kalimat dan 

kosakata pokok. 

p. 書かれてある事実と書き手の意見と判別すること。 

Kakarete aru jijitsu to kakite no iken to hanbetsu suru koto 

Mengemukakan perbedaan antara fakta yang tertulis dengan pendapat 

penulisnya. 

q. 書かれていない書き手の意図や立場を探すこと。 

Kakareteinai kakite no ito ya tachiba o sagaru koto 

Mencari maksud penulis yang tidak tertulis dalam bacaan. 

r. 読み手の価値判断をもちながら、批判的に読みすすもこと。 
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Yomite no kachihandan o mochinagara, hihanteki ni yomi susumu koto 

Membaca secara kritis sambil mempertimbangkan nilai pembaca. 

 Jadi kemampuan membaca huruf menjadi salah satu aspek terpenting dalam 

mempelajari bahasa jepang. Tanpa penguasaan huruf-huruf tersebut tidak 

mungkin kita dapat memahami arti tulisan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Jenis penelitian 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimental, karena 

penelitian ini merupakan penelitian uji coba dengan menggunakan metode NHT 

(Numbered Heads Together) dalam bidang pengajaran. 

3.2 Desain penelitian 

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan metode penelitian 

eksperimen. Dalam penelitian ini ada dua kelas yang akan dijadikan sebagai 

sampel penelitian, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

3.3 Variabel penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel ganda karena 

dalam penelitian ini variabel yang akan diteliti lebih dari satu. 

a. Variabel Bebas : Penggunaan metode NHT (Numbered Heads Together) 

dalam pembelajaran. 

b. Variabel Terikat : Hasil belajar mahasiswa bahasa Jepang semester III 

UNNES pada aspek kemampuan memahami teks bacaan berbahasa Jepang 

pada mata kuliah dokkai shochukyu. 

3.4 Populasi, sampel penelitian 

3.4.1 Populasi 

 Populasi pada penelitian ini adalah peserta didik mahasiswa bahasa 

Jepang UNNES semester III tahun ajaran 2012/2013. 
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3.4.2  Sampel Penelitian 

 Sampel adalah sebagai bagian dari populasi. Sampel pada penelitian ini 

menggunakan kelompok yang sudah ada sebagai sampel, jadi peneliti tidak 

mengambil sampel secara individu tetapi dalam bentuk kelas. Sampel dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Jepang semester III 

UNNES rombel I dan II pada mata kuliah dokkai shochukyu tahun ajaran 

2012/2013. 

3.5 Metode pengumpulan data 

Cara  untuk memperoleh data mengenai variabel dalam penelitian dikenal 

sebagai metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu: 

3.5.1 Metode Tes 

Metode tes digunakan setelah semua materi pelajaran diberikan pada 

siswa, maka langkah berikutnya adalah pemberian tes pada kelas kontrol dan 

kelas eksperimen berupa soal objektif berbentuk pilihan ganda dan mencocokkan 

kalimat dengan gambar. Metode tes ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan 

hasil belajar yang diperoleh mahasiswa yang menggunakan metode NHT 

(Numbered Heads Together) dengan mahasiswa yang tidak menggunakan metode 

NHT (Numbered Heads Together) dalam pembelajaran. 

3.5.2 Metode Dokumentasi 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data mengenai 

mahasiswa semester III dan foto pada saat pelaksanaan penelitian 
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3.6 Instrumen penelitian 

 Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh guru untuk 

memperoleh data. Jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

3.6.1 Tes tertulis 

 Tes diberikan untuk mengetahui hasil kemampuan pembelajaran dokkai 

shochukyu pada mahasiswa semester III angkatan 2012 pendidikan bahasa Jepang 

sebelum diberikan perlakuan pembelajaran dengan metode numbered heads 

together dan setelah diberikan perlakuan pembelajaran dengan metode numbered 

heads together. 

Tabel 1. Kisi-kisi soal tes 

Indikator  Sub indikator Materi 

bacaan 

Nomor Soal 

 Kemampuan untuk 

memahami bacaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Memahami arti 

kosakata sesuai 

penggunaan dalam 

wacana 

 Kemampuan 

membaca huruf 

 

 Mengetahui 

hubungan secara 

struktural antara 

makna kata dengan 

keseluruhan makna 

kata yang 

terkandung dalam 

kalimat 

 Menangkap 

ringkasan dan isi 

pokok paragraf 

wacana 

 

 Mampu menarik 

（みんなの

日本語初級

２） 

 

 

（みんなの

日本語初級

２） 

 

3, 5 

 

 

2, 6, 8 

 

 

9 

 

 

 

 

1,7,11 

 

 

 

4, 12 

 

 

13, 14, 15 

 

10 
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kesimpulan tentang 

isi wacana 

 

 Memahami arti 

kosakata 

 Mampu menjawab 

pertanyaan yang 

jawabannya 

terdapat dalam 

wacana meskipun 

diungkapkan 

dengan kata-kata 

yang berbeda 

 

Jumlah soal 15 soal  

 

3.7 Uji validitas dan reliabilitas instrument 

3.7.1 Uji validitas 

 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan suatu instrumen (Arikunto 1998:160). Untuk menguji valid tidaknya 

instrumen, penelitian ini menggunakan validitas isi, dimana tes yang dibuat harus 

sesuai dengan materi yang diajarkan. 

 

3.7.2  Uji reliabilitas 

Sebelum instrumen digunakan untuk mengambil data, terlebih dahulu 

instrumen akan diujicobakan pada kelas lain di luar kelas eksperimen. Suatu 

instrumen yang akan digunakan dalam penelitian perlu diuji terlebih dahulu 

reliabilitasnya. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen yang 

digunakan menghasilkan data tetap meskipun digunakan berkali-kali. Uji coba 
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instrumen dilaksanakan pada tanggal 19 September 2012, kepada 10 mahasiswa 

rombel I pada mata kuliah dokkai shochukyu. 

Reliabilitas dihitung dengan rumus KR 20, dengan cara membandingkan 

skor setiap butir soalnya. Rumus KR 20 sebagai berikut: 

r  

keterangan : 

r : koefisien reliabilitas tes 

k : jumlah butir soal 

p : proporsi jawaban benar 

q : proporsi jawaban salah 

St
2 

: varians total 

M : nilai (nilai rata-rata) 

(Dedi Sutedi, 2009) 

Sebelum menghitung hasil uji reliabilitas menggunakan rumus KR 20 

maka perlu dibuat terlebih dahulu tabel persiapan, dan selanjutnya mencari nilai 

varians total dengan rumus sebagai berikut : 

 St
2
 =  

Keterangan : 

St
2 

: varians total 

ΣX : penjumlahan dari seluruh nilai X 

ΣX² : penjumlahan dari seluruh nilai X² 

n  : jumlah responden  
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Setelah instrumen diuji reliabilitas menggunakan rumus KR 20 maka 

diperoleh hasil rhitung = 0.661, dengan melihat rtabel = 0.602, maka soal yang 

diujicobakan reliabel.    

3.8  Sistem penilaian 

 Untuk mengetahui hasil belajar maka dilakukan penilaian atau evaluasi 

dari ujian atau tes para siswa. Penilaian ini diperoleh dari pengolahan skor sebagai 

berikut : 

 

Keterangan : 

S : nilai yang dicari. 

R : skor mentah yang diperoleh siswa. 

N : skor maksimal ideal dari tes yang bersangkutan. 

SM : standar mark (besarnya skala penilaian yang dikehendaki). 

 

3.9  Teknik pengolahan dan analisis data 

Dalam penelitian ini teknik pengolahan data menggunakan teknik 

komparasi. Peneliti membandingkan 1 variabel dengan variabel yang lain. Yaitu 

dengan membandingkan hasil kelas kontrol dengan kelas eksperimen dengan 

menggunakan rumus t-test : 

 

Keterangan: 

  : nilai thitung yang dicari 

Mx  : rata-rata kelas eksperimen 
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My  : rata-rata kelas kontrol 

SEMx-y : standar error perbedaan mean X dan mean Y 

Setelah memperoleh data, kemudian hasilnya diolah dengan menggunakan 

uji t-test. Langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencari nilai t hitung 

antara lain sebagai berikut: 

a. Membuat tabel persiapan 

b. Mencari mean kedua variabel  

c. Mencari standar deviasi dari variabel x dan y  

d. Mencari standar error mean kedua variabel  

e. Mencari standar error perbedaan mean x dan y  

f. Mencari nilai t hitung 

g. Memberikan interpretasi terhadap nilai t hitung tersebut. 

3.10 Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis digunakan t hitung. Setelah mendapatkan nilai t 

hitung, maka langkah yang dilakukan untuk menguji hipotesis adalah dengan 

membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Uji hipotesis yang berlaku adalah: 

1. t hitung > t tabel maka Hk diterima sedangkan Ho ditolak 

2. t hitung < t tabel maka Hk ditolak sedangkan Ho diterima 

Menguji kebenaran dua hipotesa tersebut dengan cara membandingkan besarnya t 

hitung dan t tabel, dengan terlebih dahulu menetapkan derajat kebebasan dengan 

menggunakan rumus : df atau db = (N1+N2) – 1. Setelah menentukan db, maka 

diperoleh nilai t tabel pada taraf signifikasi 5% dan 1%. 
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3.11 Prosedur penelitian 

Penelitian dengan metode Numbered Heads Together merupakan 

penelitian eksperimen, yaitu membandingkan antara kelas eksperimen dengan 

kelas kontrol. Bab yang digunakan adalah bab 35, bab 36, dan bab 37 dalam buku 

minna no nihongo shokyuu II ( shokyuu de yomeru topikku 25 ). 

Kegiatan pembelajaran dokkai shochukyuu dengan metode numbered 

heads together dilakukan dalam empat kali pertemuan dengan frekuensi 

pertemuan seminggu satu kali. 

Beberapa hal dalam pelaksanaan penelitian yang akan dijabarkan sebagai 

berikut: 

Langkah-langkah eksperimen : 

1) Penelitian ini diawali dengan menentukan populasi dan memilih sampel 

dari populasi yang ada.  

2) Mencari informasi materi pembelajaran. Materi dalam penelitian ini adalah 

materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran menggunakan metode 

Numbered Heads Together,みんなの日本語初級 II. 

3) Observasi sebelum eksperimen 

Melakukan pengamatan di lapangan tentang kondisi mahasiswa sebelum 

melakukan eksperimen 

4) Penyusunan Instrumen penelitian 

5) Membuat daftar kosakata baru dan kanji yang ada pada bab 35 (1), 35 (2), 

36, dan 37 
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6) Melakukan revisi pada instrumen jika diperlukan. 

7) Pelaksanaan eksperimen dengan rincian sebagai berikut : 

1. Perencanaan (planning) 

a. Membuat kelompok yang tiap kelompok berisi 7 anggota 

kelompok. 

b. Menyiapkan daftar kosakata baru dan kanji untuk diberikan 

pada mahasiswa. 

c. Penjelasan cara pelaksanaan metode Numbered Heads 

Together. 

2. Pelaksanaan tindakan (acting) 

a. Dikenalkan metode Numbered Heads Together pada 

mahasiswa semester III bahasa Jepang Unnes.  

b. Melakukan diskusi dengan materi pembelajaran yang telah 

ditentukan peneliti. 

c. Melakukan Tanya jawab mengenai materi yang telah 

didiskusikan mahasiswa sesuai dengan penomoran. 

3. Evaluasi 

Pada akhir pertemuan sampel penelitian diberikan tes yang sesuai 

dengan materi yang telah diberikan. 

Pelaksanaan pembelajaran dengan metode ini dilakukan pada empat kali 

pertemuan, yaitu: 

1) Pertemuan pertama; perkenalan, dan pembahasan bab 35 bagian 1 dan 

2 
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2) Pertemuan kedua; pembahasan bab 36 

3) Pertemuan ketiga, pembahasan bab 37  

4) Pertemuan keempat, memberikan tes pada sampel kelas eksperimen 

dan kontrol. 

8) Mengolah data hasil penelitian. 

9) Menyimpulkan hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Pengumpulan Data 

Berdasarkan hasil tes yang diberikan kepada 58 mahasiswa, yang terbagi 

dalam kelas kontrol sebanyak 23 mahasiswa dan kelas eksperimen sebanyak 35 

mahasiswa, dengan menggunakan rumus diperoleh skor yang didapat 

masing-masing responden. Nilai-nilai tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 

Tabel 4 Daftar Hasil Penelitian Kelas Ekperimen dan Kontrol 

Kelas 

Eksperimen Kontrol 

No Nama Skor Nilai No Nama Skor Nilai 

1 R1 15 100 1 R1 15 100 

2 R2 15 100 2 R2 14 93 

3 R3 14 93 3 R3 10 66 

4 R4 14 93 4 R4 14 93 

5 R5 14 93 5 R5 8 53 

6 R6 13 86 6 R6 13 86 

7 R7 14 93 7 R7 12 80 

8 R8 14 93 8 R8 14 93 

9 R9 13 86 9 R9 15 100 

10 R10 13 86 10 R10 13 86 

11 R11 14 93 11 R11 9 60 

12 R12 14 93 12 R12 14 93 

13 R13 13 86 13 R13 12 80 

14 R14 13 86 14 R14 9 60 

15 R15 15 100 15 R15 11 73 

16 R16 13 86 16 R16 13 86 

17 R17 14 93 17 R17 9 60 

18 R18 10 66 18 R18 11 73 

19 R19 13 86 19 R19 10 66 

20 R20 13 86 20 R20 12 80 

21 R21 14 93 21 R21 12 80 

22 R22 13 86 22 R22 9 60 

36 

37 
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23 R23 13 86 23 R23 11 73 

24 R24 13 86     

25 R25 15 100     

26 R26 15 100     

27 R27 12 80     

28 R28 13 86     

29 R29 12 80     

30 R30 13 86     

31 R31 11 73     

32 R32 12 80     

33 R33 14 93     

34 R34 12 80     

35 R35 11 73     

Jumlah 464 3080 Jumlah 270 1794 

 

 Kelas eksperimen      Kelas kontrol 

Nilai tertinggi : 100        Nlilai tertinggi : 100 

Nilai terendah :66        Nilai terendah : 53 

 

4.2  Analisis Hasil Tes 

Berdasarkan hasil dari tes yang dibagikan pada kelas eksperimen dan 

kontrol maka diperoleh nilai rata-rata untuk kelas eksperimen adalah  88 dan nilai 

rata-rata untuk kelas kontrol adalah 78. 

Rata-rata pada kelas ekperimen lebih tinggi dibandingkan rata-rata kelas 

kontrol. Hal ini disebabkan pada kelas eksperimen mendapatkan perlakuan 

menggunakan metode NHT, sedangkan pada kelas kontrol tidak mendapatkan 

perlakuan. Sehingga dengan menggunakan metode NHT untuk memahami bacaan 

pada pembelajaran dokkai shochukyuu, hasil rata-rata kelas menjadi lebih tinggi. 

Dari hasil rata-rata kelas, kemudian data tersebut diolah dengan 

menggunakan rumus ttest untuk mengetahui efektif tidaknya penggunaan metode 
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numbered heads together dalam pembelajaran dokkai. Berdasarkan tabel ttest, 

dengan taraf kepercayaan 5% untuk db = (35+23) – 1 = 57 adalah 2.00, dan hasil 

perhitungan thitung= 3,093. Dengan demikian dapat diketahui bahwa nilai thitung= 

3,093 lebih besar daripada tabel ttest = 2.00. Sehingga hipotesis yang berbunyi 

“model pembelajaran dengan metode numbered heads together efektif dalam 

meningkatkan kemampuan mahasiswa semester III angkatan 2012/2013” 

diterima. 

Berdasarkan hasil uji coba tersebut, membuktikan bahwa dengan 

menggunakan metode numbered heads together dalam pembelajaran dokkai 

mahasiswa menjadi aktif dalam pembelajaran. Selain itu, penggunaan metode 

NHT juga mampu mengembangkan ide-ide serta dapat memilih jawaban yang 

paling tepat sehingga dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam 

memahami bacaan. 

4.3 Uji Hipotesis 

Dari hasil perhitungan menggunakan rumus ttest, diperoleh thitung = 3,093 

untuk ttabel = 2.00 dengan taraf kepercayaan 5%, karena thitung lebih besar daripada 

ttabel  maka hipotesis yang berbunyi “metode numbered heads together efektif 

untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami bacaan” diterima. 

4.4 Analisis Kesalahan Jawaban 

Analisis kesalahan jawaban pada penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu 

analisis kesalahan jawaban pada kelas eksperimen dan analisis kesalahan jawaban 

pada kelas kontrol. 
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4.4.1 Analisis Kesalahan pada Kelas Eksperimen 

a. Tes objektif atau pilihan ganda 

Dalam tes ini digunakan tes objektif, responden diminta untuk memilih 

jawaban yang benar.Tes terdiri dari 12 butir soal, dan mendapatkan skor 1 untuk 

jawaban yang benar. Hampir semua responden menjawab dengan benar, namun 

terdapat beberapa soal yang banyak dijawab responden salah sebanyak 6 soal 

yaitu soal nomor 4, 6, 7, 8, 10, dan 12. Berikut ini akan dibahas soal yang  

dijawab responden dengan jawaban yang salah. 

Soal no. 4 

文章の内容として、正しくない文はどれですか。 

a. さるの目は顔の前に並んでいます。 

b. 動物の目は食べる物や住んでいる所がちがってもおなじです。 

c. ライオンはほかの動物の肉も食べます。 

d. さるは目が顔の前に２つ並んでいますから、正しい距離がわか

ります。 

Jawaban yang benar : b. 動物の目は食べる物や住んでいる所がちがっ

てもおなじです。 

 Kesalahan pada soal no. 4 dilakukan oleh 3 orang (9%) responden. 3 orang 

responden menjawab d. さるは目が顔の前に２つ並んでいますから、正しい

距離がわかります。Pada wacana diceritakan karena monyet memiliki  2 mata 

yang berjejer di depan wajahnya, maka monyet dapat memahami jarak yang 

sebenarnya. Jadi kalimat pada poin d. さるは目が顔の前に２つ並んでいます

から、正しい距離がわかります adalah kalimat yang maksudnya sesuai dengan 

yang diceritakan pada wacana. Kesalahan ini dikarenakan responden tidak 

memahami perintah soal yang menanyakan kalimat mana yang tidak sesuai 
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dengan isi wacana. Sehingga responden yang memilih jawaban d. salah, karena 

poin d. merupakan kalimat yang sesuai dengan wacana. Jawaban yang benar 

adalah b. 動物の目は食べる物や住んでいる所がちがってもおなじです, 

poin b. merupakan jawaban yang benar, karena isi kalimat pada poin b. tidak 

sesuai dengan isi wacana yang sebenarnya. 

Soal no. 6 

さるは跳ぶとき、失敗しないように何をしますか。 

a. 木から木へ飛ぶとき、失敗しないように、よく前を見なければ

なりません。 

b. 木から木へ跳ぶとき、失敗するように、よく前を見なければな

りません。 

c. 木から木へ跳ぶとき、失敗しないように、よく前を見なければ

ならない。 

d. 木から木へ飛ぶとき、失敗するように、よく前を見なければな

らない 

e. Jawaban yang benar : c. 木から木へ跳ぶとき、失敗しないように

、よく前を見なければならない。 

 Kesalahan pada soal no. 6 dilakukan oleh 9 orang (26%) responden. 

Responden yang menjawab a.  木から木へ飛ぶとき、失敗しないように、

よく前を見なければなりません terdapat 8 orang (23%) responden. Pada soal 

no. 6 kemampuan yang akan diukur adalah kemampuan untuk membaca huruf. 

Poin a. kata 飛ぶ memiliki arti terbang, sedangkan isi dalam wacana tersebut, 

kata yang dimaksud adalah 跳ぶ yang artinya meloncat. Kesalahan dikarenakan 

responden kurang teliti dalam membaca kanji 飛ぶ yang berarti terbang dengan 

kanji 跳ぶ yang berarti meloncat. Penulisan huruf kanji 飛ぶ dan 跳ぶ sangat 
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berbeda, namun memiliki bunyi yang sama sehingga responden terkecoh oleh 

kanji 跳ぶ (meloncat) dengan kanji 飛ぶ (terbang). Responden yang menjawab 

b. 木から木へ跳ぶとき、失敗するように、よく前を見なければなりません 

terdapat 1 (3%) responden. Pada poin b. menceritakan saat meloncat dari pohon 

ke pohon agar monyet mengalami kegagalan maka harus sering melihat kedepan. 

Sedangkan pada wacana isi yang sesuai adalah saat meloncat dari pohon ke pohon 

agar monyet tidak gagal, maka harus sering melihat kedepan. Kesalahan 

dikarenakan mahasiswa kurang teliti saat membaca. Sehingga tidak melihat 

adanya perbedaan kalimat pada poin b. 失敗するように(agar gagal) dan poin c. 

失敗しないように (agar tidak gagal).. 

Soal no. 7 

この文章はなにについて話しますか。 

a. 動物の目の場所 

b. 動物の体の形 

c. 動物の目の形 

d. 動物の顔の形 

Jawaban yang benar : a. 動物の目の場所 

 Kesalahan pada soal no. 7 dilakukan oleh 6 (17%) responden. Jawaban yang 

benar adalah 動物の目の場所 sedangkan jawaban responden  c. 動物の目の

形  . Pada wacana diceritakan tentang letak atau posisi bermacam-macam 

binatang. Bukan menceritakan tentang bentuk mata. Responden terkecoh dengan 

jawaban pilihan lain yang menggunakan kata 形 、 sehingga responden 

menyangka bahwa jawaban yang benar adalah 動物の目の形 ( bentuk mata 
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binatang), sedangkan jawaban yang benar adalah 動物の目の場所 (letak mata 

binatang). 

Soal no. 8 

ストックホルム大会の全部の競技が終わったとき、金繰りは何と言いまし

たか。 

a. 「長いしあいでした。始まってからゴールインまでに馬子が５

人できましたよ」と言いました。 

b. 「短いしあいでした。始まってからゴールインまでに孫が５人

できましたよ」と言いました。 

c. 「長いしあいでした。始まってからゴールインまでに孫が５人

できましたよ」と言いました。 

d. 「短いしあいでした。始まってからゴールインまでに馬子が５

人できましたよ」と言いました。 

Jawaban yang benar : c. 「長いしあいでした。始まってからゴールイ

ンまでに孫が５人できましたよ」と言いました。 

 Kesalahan pada soal no. 8 dilakukan oleh 1 (3%) responden. Jawaban yang 

benar adalah c. 「長いしあいでした。始まってからゴールインまでに孫が

５人できましたよ」と言いました。Sedangkan 1 responden menjawab b. 「

短いしあいでした。始まってからゴールインまでに孫が５人できましたよ

」と言いました。Kesalahan dikarenakan responden tidak memahami cara baca 

kanji 短い dengan kanji 長い。 

Soal no. 10 

金栗が倒れてしまったとき、助けた人はだれですか。 

a. 日本人に助けられました。 

b. 近くのスウェーデン人に助けられました。 

c. オリンピック選手。 
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d. 日本人の選手がいるホテルに助けられました。 

 Jawaban yang benar : b. 近くのスウェーデン人に助けられました。 

 Pada soal no. 10 kesalahan dalam menjawab dilakukan oleh 3 responden. 

Ada 1 (3%) responden yang memilih jawaban c. オリンピック選手。Dan ada 2 

(6%) responden yang memilih jawaban d. 日本人の選手がいるホテルに助けら

れました。Kesalahan dikarenakan responden tidak memahami dengan benar isi 

dari wacana. Pada wacana diceritakan bahwa Kaneguri terjatuh di 32 km dekat 

Swedia. Dan ditolong oleh orang sekitar, dengan kata lain yang menolong 

Kaneguri bukan atlit Jepang, melainkan adalah orang di dekat Swedia.  

Soal no. 12 

文章の内容として、正しい文はどれですか。 

a. 日本１９１２年の５回ストックホルム大会からオリンピックに

参加しなかった。 

b. マラソンが行われた７月１４日はとても寒い日だった。 

c. 金栗は自分のお金でオリンピックに参加しなかった。 

d. 金栗は３２km の所で倒れてしなかった。 

Jawaban yang benar adalah : c. 金栗は自分のお金でオリンピックに参

加しなかった 

Kesalahan pada soal no. 12 dilakukan oleh 7 (20%) responden. Jawaban 

yang benar adalah 金栗は自分のお金でオリンピックに参加しなかった. Ada 1 

(3%) orang responden yang menjawab a. 日本１９１２年の５回ストックホル

ム大会からオリンピックに参加しなかった。Responden kurang teliti dalam 

membaca, karena pada wacana diceritakan bahwa pada tahun 1912 Jepang 

mengikuti pertandingan, sedangkan pada poin a. menceritakan bahwa pada tahun 



45 

 

 

1912 Jepang tidak mengikuti pertandingan. Pada pilihan jawaban b. マラソンが

行われた７月１４日はとても寒い日だった , ada 1 (3%) responden. 

Responden tidak teliti dalam membaca kalimat tersebut, karena pada ７月１４日

はとても暑い日 bukan とても寒い日. Selanjutny ada 5 (14%) responden yang 

menjawab d. 金栗は３２km の所で倒れてしなかった. Responden kurang 

memahami kalimat tersebut, karena dalam wacana, kalimat yang benar adalah 金

栗は３２km の所で倒れてしまった kalimat dalam bentuk lampau (telah 

terjatuh), bukan 倒れてしなかった kalimat dalam bentuk negatif lampau (tidak 

terjatuh). 

b. Tes isian singkat (mencocokkan kalimat dengan gambar) 

Tes ini berisikan isian singkat dan responden diminta untuk menjawab 

dengan melihat gambar dan mencari gambar yang tepat dengan kalimat. Tes 

terdiri dari 3 butir soal, dan mendapatkan skor 1 untuk jawaban yang benar. Pada 

tes ini responden menjawab soal salah sebanyak 2 soal, yang terdapat pada soal 

nomor 13, dan 15. 

Soal no. 13 

II. Perhatikan gambar,dan carilah tombol nomor berapa yang harus ditekan!! 

熱くて甘くないコーヒーを買いたいです。 
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Jawaban yang benar : 7 dan 10 

Kesalahan dalam menjawab soal no. 13 dilakukan 7 (20%) responden. 

Jawaban yang benar adalah no.7 pada tombol  熱いコーヒー、dan no. 10 pada 

tombol 甘くない. Ada 4 (11%) responden yang menjawab no. 11 pada tombol 甘く

ない. Kesalahan ini dikarenakan responden tidak teliti dalam membaca dan melihat 

gambar. No. 11 pada gambar lebih tepat pada tombol あまり甘くない (tidak begitu 

manis). Terdapat 1 (3%) responden yang menjawab no. 3 pada tombol 熱いコーヒー

, kesalahan ini dikarenakan responden kurang teliti dalam membaca. Tombol no. 3 

untuk kalimat つめたいコーヒー bukan あついコーヒー。Selanjutnya ada 2 

(6%) responden yang menjawab no. 13 untuk 甘くない. Kesalahan ini dikarenakan 

responden tidak memahami gambar, karena tombol yang tepat untuk no. 13 adalah  

甘い. 

Soal no. 15 

II. Perhatikan gambar,dan carilah tombol nomor berapa yang harus ditekan! 

冷たいコーヒーをのみたいですが、氷はいりません 
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Jawaban yang benar : 3 dan 9 

 Kesalahan dalam menjawab soal no. 15 dilakukan oleh 1 (3%) 

responden.  Responden menjawab no.10 pada tombol 氷はいりません . 

Kesalahan ini dikarenakan responden kurang teliti dalam melihat dan memahami 

gambar.  Jawaban yang tepat untuk tombol no. 10 yaitu, さとうはいりません（

さとうなし）、bukan 氷はいりません（氷なし）. 

4.4.2 Analisis Kesalahan pada Kelas Kontrol 

a. Tes subjektif atau pilihan ganda 

Dalam tes ini digunakan tes objektif, responden diminta untuk memilih 

jawaban yang benar.Tes terdiri dari 12 butir soal, dan mendapatkan skor 1 untuk 

jawaban yang benar. Hampir semua responden menjawab dengan benar, namun 

terdapat beberapa soal yang banyak dijawab responden salah sebanyak 10 soal 

yaitu soal nomor 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 dan 12. Berikut ini akan dibahas soal 

yang  dijawab responden dengan jawaban yang salah. 

Soal no. 1 

この文章はなにについて話しますか。 

a. 便利な自動販売機。 
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b. 日本のいろいろな自動販売機。 

c. 日本の自動販売機。 

d. たくさん使われている自動販売機。 

 Jawaban yang benar :b.  日本のいろいろな自動販売機。 

 Kesalahan pada soal no. 1 dilakukan oleh 8 (53%) responden. 53% 

responden menjawab c. 日本の自動販売機. Kesalahan ini disebabkan responden  

bingung antara 日本のいろいろな自動販売機 atau 日本の自動販売機. Jika 

responden paham betul dengan isi wacana, responden pasti mampu memilih 

jawaban mana yang paling tepat. Karena pada wacana menceritakan tentang 

bermacam-macam 自動販売機 serta jumlahnya. Sehingga jawaban yang tepat 

adalah b.  日本のいろいろな自動販売機. 

Soal no. 2 

「氷なし」のボタンを押す。「氷なし」は何と言う意味ですか。 

a. 冷たい飲み物を買うとき、水が
い

;要らないと言う意味です。 

b. 温かい飲み物を買うとき、氷が要らないと言う意味です。 

c. 冷たい飲み物を買うとき、氷が要らないと言う意味です。 

d. 温かい飲み物を買うとき、水が要らないと言う意味です。 

Jawaban yang benar : c. 冷たい飲み物を買うとき、氷が要らないと言

う意味です。 

 Kesalahan pada soal no. 2 dilakukan oleh 3 (13%) responden. Ada 1 (4%) 

responden yang menjawab a. 冷たい飲み物を買うとき、水が要らないと言う

意味です。Kesalahan dikarenakan responden tidak memahami atau mungkin 

tidak bisa membedakan cara baca kanji 水 air dengan kanji 氷 es batu. Kedua 
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kanji ini hampir mirip penulisannya, namun memiliki makna yang berbeda. Ada 2 

(9%) responden yang menjawab b. 温かい飲み物を買うとき、氷が要らない

と言う意味です。Kesalahan ini dikarenakan responden tidak paham cara baca 

kanji 温かい dan 冷たい. 

Soal no. 4 

文章の内容として、正しくない文はどれですか。 

a. さるの目は顔の前に並んでいます。 

b. 動物の目は食べる物や住んでいる所がちがってもおなじです。 

c. ライオンはほかの動物の肉も食べます。 

d. さるは目が顔の前に２つ並んでいますから、正しい距離がわか

ります。 

Jawaban yang benar : b. 動物の目は食べる物や住んでいる所がちがっ

てもおなじです。 

 Kesalahan pada soal no. 4 dilakukan oleh 5 orang (22%) responden. 5 orang 

responden menjawab d. さるは目が顔の前に２つ並んでいますから、正しい

距離がわかります。Dalam wacana diceritakan karena monyet memiliki  2 mata 

yang berjejer di depan wajahnya, maka monyet dapat memahami jarak yang 

sebenarnya. Sehingga kalimat pada poin d. さるは目が顔の前に２つ並んでい

ますから、正しい距離がわかります adalah kalimat yang maksudnya sesuai 

dengan yang diceritakan dalam wacana. Kesalahan ini dikarenakan responden 

tidak memahami perintah soal yang menanyakan kalimat mana yang tidak sesuai 

dengan isi wacana. Sehingga responden yang memilih jawaban d. Salah, karena 

poin d. Merupakan kalimat yang sesuai dengan wacana. Jawaban yang benar 

adalah b. 動物の目は食べる物や住んでいる所がちがってもおなじです., 
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Poin b. merupakan jawaban yang benar, karena isi kalimat pada poin b. tidak 

sesuai dengan isi wacana yang sebenarnya. 

Soal no.5 

遠くに動物がいても、すぐ走って捕まえられるように、２つ並んでいる目

があるのは度んな動物ですか。 

a. さる   

b. うま   

c. ライオン 

d. カエル 

Jawaban yang benar : c. ライオン 

 Kesalahan pada soal no. 5 dilakukan responden sebanyak 3 (13%) orang. 

Ketiga responden tersebut menjawab b. う ま . Kesalahan ini dikarenakan 

responden tidak memahami maksud dari pertanyaan. Pada soal tertulis ２つ並ん

でいる目 ( 2 mata yang berjejer). Sehingga responden yang menjawab b. うま 

adalah jawaban yang salah dikarenakan kuda memiliki mata di samping wajahnya, 

bukan berjejer di depan wajahnya. 

Soal no. 6 

さるは跳ぶとき、失敗しないように何をしますか。 

a. 木から木へ飛ぶとき、失敗しないように、よく前を見なけばな

りません。 

b. 木から木へ跳ぶとき、失敗するように、よく前を見なけばなり

ません。 

c. 木から木へ跳ぶとき、失敗しないように、よく前を見なけばな

らない。 
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d. 木から木へ
と

;飛ぶとき、失敗するように、よく前を見なけばな

らない 

Jawaban yang benar : c. 木から木へ跳ぶとき、失敗しないように、よ

く前を見なけばならない。 

 Kesalahan pada soal no. 6 dilakukan oleh 13 (56%) orang responden. Ada 

13 responden yang menjawab a.  木から木へ飛ぶとき、失敗しないように

、よく前を見なければなりません. Jawaban yang benar adalah 木から木へ跳

ぶとき、失敗しないように、よく前を見なけばならない. Pada soal no. 6 

kemampuan yang akan diukur adalah kemampuan untuk membaca huruf. Poin a. 

kata 飛ぶ memiliki arti terbang, sedangkan isi dalam wacana tersebut, kata yang 

dimaksud adalah 跳ぶ yang artinya meloncat. Kesalahan dikarenakan responden 

kurang teliti dalam membaca kanji 飛ぶ yang berarti terbang dengan kanji 跳ぶ

yang berarti meloncat. Penulisan huruf kanji 飛ぶ  dan 跳ぶ sangat berbeda, 

namun memiliki bunyi yang sama sehingga responden terkecoh oleh kanji 跳ぶ 

(meloncat) dengan kanji 飛ぶ (terbang).  

Soal no. 7 

この文章はなにについて話しますか。 

a. 動物の目の場所 

b. 動物の体の形 

c. 動物の目の形 

d. 動物の顔の形 

 Jawaban yang benar : a. 動物の目の場所 
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 Kesalahan pada no. 7 dilakukan oleh 15 (65%) responden. Jawaban yang 

benar adalah 動物の目の場所 , sedangkan jawaban responden ada 2 (9%) 

responden yang menjawab b. 動物の体の形 dan terdapat 13 (56%) responden 

yang menjawab c. 動物の目の形. Kesalahan ini dikarenakan responden belum 

memahami isi keseluruhan wacana. Pada wacana menceritakan tentang letak atau 

posisi bermacam-macam binatang, bukan menceritakan tentang bentuk badan 

binatang ataupun bentuk mata binatang. Responden terkecoh dengan pilihan 

jawaban lain yang menggunakan kata 形、sehingga responden menyangka bahwa 

jawaban yang benar adalah 動物の目の形 ( bentuk mata binatang), sedangkan 

jawaban yang benar adalah 動物の目の場所 ( letak mata binatang). 

Soal no. 8 

ストックホルム大会の全部の競技が終わったとき、金繰りは何と言いまし

たか。 

a. 「長いしあいでした。始まってからゴールインまでに馬子が５

人できましたよ」と言いました。 

b. 「短いしあいでした。始まってからゴールインまでに孫が５人

できましたよ」と言いました。 

c. 「長いしあいでした。始まってからゴールインまでに孫が５人

できましたよ」と言いました。 

d. 「短いしあいでした。始まってからゴールインまでに馬子が５

人できましたよ」と言いました。 

Jawaban yang benar : c. 「長いしあいでした。始まってからゴールイ

ンまでに孫が５人できましたよ」と言いました。 

 Kesalahan pada soal no. 8 dilakukan oleh 4 (17%) responden. Jawaban yang 

benar adalah c. 「長いしあいでした。始まってからゴールインまでに孫が

５人できましたよ」と言いました。 Sedangkan 4 responden tersebut 
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menjawab a. 「長いしあいでした。始まってからゴールインまでに馬子が

５人できましたよ」と言いました。Kesalahan dikarenakan responden kurang 

teliti dalam membaca kanji 孫(mago) yang artinya cucu dengan kanji 馬子(mago) 

yang artinya penunggang kuda.  

Soal no. 10 

金栗が倒れてしまったとき、助けた人はだれですか。 

a. 日本人に助けられました。 

b. 近くのスウェーデン人に助けられました。 

c. オリンピック選手。 

d. 日本人の選手がいるホテルに助けられました。 

 Jawaban yang benar : b. 近くのスウェーデン人に助けられました。 

 Pada soal no. 10 kesalahan dalam menjawab dilakukan oleh 4 (17%) 

responden menjawab a. 日本人に助けられました。Kesalahan dikarenakan 

responden tidak memahami dengan benar isi dari wacana. Pada wacana 

diceritakan bahwa Kaneguri terjatuh di 32 km dekat Swedia. Dan ditolong oleh 

orang sekitar, dengan kata lain yang menolong Kaneguri bukan atlit Jepang, 

melainkan adalah orang di dekat Swedia.  

Soal no. 11 

この文章は何について話しますか。 

a. 金栗の大好きなスポーツ。 

b. 親切な金栗四三。 

c. 日本の選手の金栗四三。 

d. 金栗の選手。 

Jawaban yang benar : c. 日本の選手の金栗四三 
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 Kesalahan pada soal no. 11 dilakukan oleh 1 (4%) responden. Responden 

memilih jawaban d. 金栗の選手. Kesalahan ini dikarenakan responden kurang 

memahami isi bacaan dengan baik, pada wacana diceritakan tentang Kanaguri atlit 

dari Jepang, seperti yang tertulis pada poin c. Jadi, jawaban pada poin d. adalah 

salah, dikarenakan jawaban pada poin d. tidak lengkap karena hanya tertulis atlit 

Kanaguri. 

Soal no. 12 

文章の内容として、正しい文はどれですか。 

a. 日本１９１２年の５回ストックホルム大会からオリンピックに

参加しなかった。 

b. マラソンが行われた７月１４日はとても寒い日だった。 

c. 金栗は自分のお金でオリンピックに参加しなかった。 

d. 金栗は３２km の所で倒れてしなかった。 

Jawaban yang benar adalah : c. 金栗は自分のお金でオリンピックに参加

しなかった 

 Kesalahan pada soal no. 12 dilakukan oleh 12 (51%) responden. Jawaban 

yang benar adalah 金栗は自分のお金でオリンピックに参加しなかった. Ada 

4(17%) responden yang menjawab a. 日本１９１２年の５回ストックホルム大

会からオリンピックに参加しなかった。Kesalahan ini dikarenakan responden 

tidak membaca pilihan jawaban dengan teliti. Pada poin a. tertulis 参加しなかっ

た (tidak mengikuti), sedangkan pada wacana diceritakan bahwa 日本１９１２

年の５回ストックホルム大会からオリンピックに参加した. Ada 1 (4%) 

responden yang menjawab b. マラソンが行われた７月１４日はとても寒い日

だった, responden tidak teliti dalam membaca kalimat tersebut, karena pada ７月

１４日はとても暑い日 bukan とても寒い日. Ada 7 (30%) responden yang 

menjawab 金栗は３２km の所で倒れてしなかった. Responden kurang teliti 
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dalam memahami kalimat tersebut, karena pada wacana, kalimat yang benar 

adalah 金栗は３２km の所で倒れてしまった kalimat dalam bentuk lampau 

(telah terjatuh), bukan 倒れてしなかった kalimat dalam bentuk negatif lampau 

(tidak terjatuh). 

a. Tes isian singkat (mencocokkan kalimat dengan gambar) 

Tes ini berisikan isian singkat dan responden diminta untuk menjawab 

dengan melihat gambar dan mencari gambar yang tepat dengan kalimat.Tes terdiri 

dari 3 butir soal, dan mendapatkan skor 1 untuk jawaban yang benar. Pada tes ini 

responden menjawab soal salah sebanyak 3 soal, yang terdapat pada soal nomor 

13, 14 dan 15. 

Soal no. 13 

II. Perhatikan gambar,dan carilah tombol nomor berapa yang harus ditekan!! 

熱くて甘くないコーヒーを買いたいです 

 

Jawaban yang benar : 7 dan 10 

Kesalahan dalam menjawab soal no. 13 dilakukan 6 (25%) responden. 

Jawaban yang benar adalah no.7 pada tombol  熱いコーヒー、dan no. 10 pada 

tombol 甘くない. Ada 4 (17%) responden yang menjawab no. 11 pada tombol 甘く
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ない, kesalahan ini dikarenakan responden tidak teliti dalam membaca dan melihat 

gambar, seharusnya no. 11 itu digambar adalah untuk jawaban dari kalimat あまり甘

くない (tidak begitu manis). Terdapat 1 (4%) responden yang menjawab no. 3 pada 

tombol  熱いコーヒー , kesalahan ini dikarenakan responden tidak teliti dalam 

membaca dan melihat gambar. Jawaban yang tepat untuk tombol no. 3 pada gambar 

adalah つめたいコーヒー bukan あついコーヒー。Selanjutnya ada 1 (4%) 

responden yang menjawab no. 7, 9 dan 10, kesalahan ini dikarenakan responden tidak 

teliti dalam melihat gambar dan tidak memahami maksud dari kalimat. Responden 

menulis angka 9 yaitu こおりなし, responden beranggapan bahwa kopi yang panas 

tidak menggunakan es batu, sehingga responden memilih tombol 9 (tombol こおりな

し), seharusnya あついコーヒー  sudah mewakili bahwa kopi panas, tanpa menekan 

lagi tombol こおりなし. Sehingga jawaban yang benar adalah no. 7 dan 10.  

Soal no. 14 

II.  Perhatikan gambar,dan carilah tombol nomor berapa yang harus ditekan ! 

熱くてあまり甘くないおちゃを飲みたい。 

 
Jawaban yang benar : 5 dan 11 

Kesalahan pada no. 14 dilakukan oleh 1 (4%) responden yang menulis 

jawaban angka 6 pada tombol おちゃ, kesalahan ini dikarenakan responden tidak 
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teliti dalam membaca soal dan melihat gambar. Di soal tertulis おちゃ , namun 

responden memilih jawaban こうちゃ。Ada 1 (4%) responden yang menulis angka 

6, 9, dan 11. Kesalahan ini dikarenakan responden tidak teliti dalam membaca soal 

dan gambar. Responden mungkin beranggapan bahwa teh yang panas tidak 

menggunakan es batu, sehingga responden memilih tombol 9 (tombol こおりなし), 

seharusnya dengan menekan tombol あついおちゃ sudah mewakili bahwa teh  

panas, tanpa menekan lagi tombol こおりなし. Sehingga jawaban yang benar adalah 

no. 5 dan 11. Ada 1 (4%) responden yang menulis angka 10 pada tombol あまりあま

くない、kesalahan ini dikarenakan responden kurang memahami kalimat dalam soal 

serta gambar. Pada soal tertulis あまりあまくない seharusnya menggunakan tombol 

11 (さとう尐ない), bukan tombol 10, karena tombol 10 untuk kalimat あまくない, 

bukan あまりあまくない. 

Soal no. 15 

II. Perhatikan gambar,dan carilah tombol nomor berapa yang harus ditekan!! 

冷たいコーヒーをのみたいですが、氷はいりません 

 
Jawaban yang benar : 3 dan 9 
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 Kesalahan dalam menjawab soal no. 15 dilakukan oleh 4 (16%) 

responden. Responden menjawab no. 7 pada tombol 冷たいコーヒー. Kesalahan 

ini dikarenakan responden kurang teliti dalam memahami gambar. No. 7 tepatnya 

digunakan pada tombol あついコーヒー bukan 冷たいコーヒー. 

 Berdasarkan analisis kesalahan kelas eksperimen dan kelas kontrol 

tersebut, dapat diketahui kesalahan menjawab pada kelas eksperimen ada 8 soal 

yaitu soal nomor 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, dan 15.  Dan kesalahan menjawab pada 

kelas kontrol ada 13 soal yaitu soal nomor 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 

dan 15. Kesalahan yang terjadi pada kelas kontrol, namun tidak terjadi pada kelas 

eksperimen terdapat 6 soal, yaitu soal nomor 1, 2, 5, 10, 11, dan 14. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa kesalahan lebih banyak terjadi pada kelas 

kontrol. 



BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

metode numbered heads together efektif untuk meningkatkan kemampuan 

mahasiswa semester III pendidikan bahasa Jepang UNNES dalam memahami 

bacaan pada mata kuliah dokkai shochukyu. 

Dilihat dari hasil yang diperoleh responden pada tes yang telah diberikan, 

nilai rata-rata kelas eksperimen adalah 88, sedangkan nilai rata-rata kelas kontrol 

adalah 78. Sehingga nilai rata-rata kelas eksperimen lebih besar daripada kelas 

kontrol. Selain itu, kesalahan dalam menjawab kelas eksperimen lebih sedikit 

dibandingkan dengan kelas kontrol. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil 

perhitungan menggunakan rumus thitung = 3,093 untuk ttabel = 2.00 dengan taraf 

kepercayaan 5%. Perhitungan tersebut menunjukkan hasil bahwa thitung lebih besar 

daripada ttabel., maka hipotesis yang berbunyi “penggunaan metode NHT 

(numbered heads together) untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam 

memahami bacaan pada mata kuliah dokkai shochukyu” diterima. 

Dari hasil tes yang diujicobakan, diketahui bahwa siswa masih kurang 

dalam memahami isi dari keseluruhan bacaan, selain itu kurangnya penguasaan 

dalam membaca kanji menjadikan siswa sering melakukan kesalahan dalam 

mengerjakan soal. 
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5.2 Saran  

Bagi pembelajar bahasa Jepang, dalam memahami suatu bacaan bukan 

merupakan hal yang mudah untuk dipelajari pada tingkat shochukyuu. Oleh 

karena itu, penggunaan metode Numbered Heads Together (NHT) dapat 

diupayakan pengajar bahasa Jepang sebagai salah satu metode dalam 

pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan penggunaan metode NHT dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan penelitian ini, metode NHT belum mampu menuntaskan 

permasalahan kanji dalam memahami bacaan. Berdasarkan permasalahan tersebut, 

peneliti yang bermaksud mengadakan penelitian sejenis, dapat melakukan 

penelitian tentang metode atau media yang dapat menuntaskan permasalahan kanji 

dalam memahami bacaan. 
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LAMPIRAN 1 

       UJI RELIABILITAS INSTRUMEN 

N 
Nomor butir soal 

X X
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

R-1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 6 36 

R-2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 9 81 

R-3 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 10 100 

R-4 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 8 64 

R-5 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11 121 

R-6 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 5 25 

R-7 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 12 144 

R-8 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 6 36 

R-9 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5 25 

R-

10 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14 196 

 5 4 8 7 7 4 4 6 7 6 7 3 6 6 6 86 828 

p 0.5 0.4 0.8 0.7 0.7 0.4 0.4 0.6 0.7 0.6 0.7 0.3 0.6 0.6 0.6   

q 0.5 0.6 0.2 0.3 0.3 0.6 0.6 0.4 0.3 0.4 0.3 0.7 0.4 0.4 0.4   

p.q 0.2

5 

0.24 0.16 0.21 0.21 0.24 0.24 0.24 0.21 0.24 0.21 0.21 0.24 0.24 0.24 3.3

8 

 

Dari tabel di atas diketahui: 

N: 10 K: 15 ΣX: 86    ΣX²: 828      pq: 3.38 
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St
2
 =  

St
2
 =   

St
2
 =   

St
2
 =   

St
2
 =  

St
2
 = 8,84 

 

r  

r  

r  

r  

r = 0.661 

Diperoleh hasil rhitung = 0.661, dengan melihat rtabel = 0.602, maka soal yang 

diujicobakan reliabel. 
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LAMPIRAN 2 

 Perhitungan Dengan Menggunakan Rumus T-Test 

Daftar Hasil Penelitian Kelas Ekperimen dan Kontrol 

Kelas 

Eksperimen Kontrol 

No Nama Skor Nilai No Nama Skor Nilai 

1 R1 15 100 1 R1 15 100 

2 R2 15 100 2 R2 14 93 

3 R3 14 93 3 R3 10 66 

4 R4 14 93 4 R4 14 93 

5 R5 14 93 5 R5 8 53 

6 R6 13 86 6 R6 13 86 

7 R7 14 93 7 R7 12 80 

8 R8 14 93 8 R8 14 93 

9 R9 13 86 9 R9 15 100 

10 R10 13 86 10 R10 13 86 

11 R11 14 93 11 R11 9 60 

12 R12 14 93 12 R12 14 93 

13 R13 13 86 13 R13 12 80 

14 R14 13 86 14 R14 9 60 

15 R15 15 100 15 R15 11 73 

16 R16 13 86 16 R16 13 86 

17 R17 14 93 17 R17 9 60 

18 R18 10 66 18 R18 11 73 

19 R19 13 86 19 R19 10 66 

20 R20 13 86 20 R20 12 80 

21 R21 14 93 21 R21 12 80 

22 R22 13 86 22 R22 9 60 

23 R23 13 86 23 R23 11 73 

24 R24 13 86     

25 R25 15 100     

26 R26 15 100     

27 R27 12 80     

28 R28 13 86     

29 R29 12 80     

30 R30 13 86     

31 R31 11 73     

32 R32 12 80     

33 R33 14 93     

34 R34 12 80     

35 R35 11 73     

Jumlah 464 3080 Jumlah 270 1794 
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 Kelas eksperimen      Kelas kontrol 

Nilai tertinggi : 100        Nlilai tertinggi : 100 

Nilai terendah :66        Nilai terendah : 53 

 

Rata-rata kelas eksperimen 

 

  

 

Rata-rata kelas kontrol 

  

  

  

a. Mencari standar deviasi dari variabel x dengan rumus: 

        

 

 
 

 
 

b. Mencari standar deviasi dari variabel y dengan rumus: 

 =  



 

 

 

67 

 

 

 

c. Mencari standar error mean variabel x tersebut dengan rumus: 

 =  

 =  

 =  

 =  

 =1,362 

d. Mencari standar error mean variabel y tersebut dengan rumus: 

 =  

 =  

 =  

 =  

 = 2,933 

e. Mencari standar error perbedaan mean x dan y dengan rumus berikut: 

 =  

 =  

 =  
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 =  

 = 3,233 

 

 

f. Mencari nilai t hitung dengan rumus t-test. 
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LAMPIRAN 3 

KISI-KISI INSTRUMEN 

Indikator  Sub indikator Materi 

bacaan 

Nomor Soal 

 Kemampuan untuk 

memahami bacaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Memahami arti 

kosakata sesuai 

penggunaan dalam 

wacana 

 Kemampuan 

membaca huruf 

 

 Mengetahui 

hubungan secara 

struktural antara 

makna kata dengan 

keseluruhan makna 

kata yang 

terkandung dalam 

kalimat 

 Menangkap 

ringkasan dan isi 

pokok paragraf 

wacana 

 

 Mampu menarik 

kesimpulan tentang 

isi wacana 

 

 Memahami arti 

kosakata 

 Mampu menjawab 

pertanyaan yang 

jawabannya 

terdapat dalam 

wacana meskipun 

diungkapkan 

dengan kata-kata 

yang berbeda 

（みんなの

日本語初級

２） 

 

 

（みんなの

日本語初級

２） 

 

3, 5 

 

 

 

2, 6, 8 

 

 

9 

 

 

 

1,7,11 

 

 

4, 12 

 

 

13, 14, 15 

 

10 

 

 

 

 

Jumlah soal 15 soal  
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LAMPIRAN 4 

RPP PERTEMUAN PERTAMA 

にちじ
;日時  ：TGL  (   12 September 

2012     )                                      

Jam :  07.00-08.40 

クラス ：Semester 3 rombel 2 Waktu : 2x50 menit 

テーマ ：１．

じどうはんばいき
;自動販売機 

     ２．アイデア

じどうはんばいき
;自動販売機 

Kegiatan   ： Diskusi 

 

もくひょう
;目標 ： 

 Mahasiswa mampu memahami teks bacaan  

 Mahasiswa mampu menjelaskan kembali isi teks bacaan 

 Mahasiswa mampu menjawab pertanyaan dari teks bacaan 

なが
;流れ 

Alur/（

じかん
;時間 

menit ） 

がくしゅうないよう
;学習内容 

Isi pengajaran 

きょうざい
;教材 

    Alat bantu 

どうにゅう 

 

3 menit 

(07.00-07.03) 

1. Memperkenalkan metode NHT 

2. Menyampaikan target  

pembelajaran 

 Guru menanyakan pada 

siswa apakah pernah 

mendengar kata 

jidouhanbaiki 

 Guru menanyakan pada 

siswa Jidouhanbaiki apa saja 

yang siswa ketahui 

 

 

どうにゅう＋ 

Penjelasan 

kosakata 

 

7 menit  

(07.03-07.10) 

 

 

3.  Mengenalkan kosakata mengenai 自

動販売機。 

 Guru menanyakan pada 

siswa kira-kira kosakata apa 

saja yang muncul pada tema

自動販売機。 

 Guru menunjukkan gambar 

berbagai macam 自動販売機 

 

 

Daftar kosakata, 

buku minna no 

nihongo shokyuu 

II 

初級で読めるト

ピック２５ 
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どうにゅう＋ 

ふくしゅう dan 

penjelasan pola 

kalimat 

 

10 menit 

(07.10-07.20) 

yang ada dijepang 

 Guru membagikan daftar 

kosakata  

 
つめ

;冷たい、
い

;要ら

ない、

ちょうせつ
;調節、

ふ
;増やす、

りょうがえ
;両替、

きかい
;機会、

きかい
;機械、

あたた
;温かい、

かみ
;紙コップ、

す
;捨

てる、むだ、それ

で。 

 
かえ

;返せば、
もど

;戻

る、ドイツのフライ

ブルクの

だいがく
;大学、

とうほく
;東北、

きかい
;機械、

たいよう
;太陽、

でんち
;電池、

は
;晴れ

ている
じかん

;時間、

ろくおん
;録音する、

むし
;虫。 

 Guru membacakan kosakata 

baru 

 

 

Mengenalkan pola kalimat mengenai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papan tulis, 

spidol 
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自動販売機。 

 Guru menanyakan pola 

kalimat apa yang sudah 

diajarkan pada bunpo 

minggu lalu 

 Guru menuliskan di papan 

tulis 

a. ―ば、－ます。 

b. ―なければ、－ます。 

 Guru mengenalkan pola 

kalimat yang belum dipelajari 

sebelumnya 

c. K.benda なら、－で

す。 

例：おんせんに行きた

いんですが、どこかい

い所ありませんか。 

＞おんせんなら、はく

ばがいいでしよう。 

 Guru menjelaskan pola 

kalimat baru 

d. K kerja/k sifat (I)/ k sifat 

(na)ば、k kerja/k sifat 

i/k sifat (na)ほどーです

。 

例：パソコンはそうさ

が簡単なら簡単なほど

いいです。 

 Guru menjelaskan pola 

kalimat baru 

 

 

3 menit 

(07.20-07.23) 

 

 

 

20 menit 

(07.23-07.43) 

15 menit 

(07.43-07.58) 

 

 

 

4. Kegiatan 

a. Pra kegiatan 

 Guru membagi kelompok dan 

mempersilakan siswa duduk 

berkelompok sesuai pembagian 

kelompok. 

b. Kegiatan 

 Siswa berdiskusi untuk 

membahas teks bacaan bab 35 

bagian 1. 

 Siswa berdiskusi untuk 

membahas teks bacaan bab 35 

 

 

 

buku minna no 

nihongo shokyuu 

II 

初級で読めるト

ピック２５ 
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30 menit 

(07.58-08.28) 

 

 

bagian 2 

 Guru mengawasi. 

 Guru melakukan tanya jawab 

pada siswa dengan metode 

NHT. 

c. Pasca Kegiatan 

 Guru menenangkan kelas 

 Guru memberi masukan 

 

Penutup 

(12 menit) 

(08.28-08.40) 

Guru mengulangi pokok bahasan pada 

siswa 
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LAMPIRAN 5 

RPP PERTEMUAN KE DUA 

 

にちじ
;日時  ：TGL  ( 19 

September 2012 )                                      

Jam :  07.00-08.40 

クラス ：Semester 3 rombel 2 Waktu : 2x50 menit 

テーマ ：
どうぶつ

;動物の
め

;目 
Kegiatan   ： Diskusi 

 

もくひょう
;目標 ： 

 Mahasiswa mampu memahami teks bacaan  

 Mahasiswa mampu menjelaskan kembali isi teks bacaan 

 Mahasiswa mampu menjawab pertanyaan dari teks bacaan 

なが
;流れ 

Alur/（

じかん
;時間 

menit ） 

がくしゅうないよう
;学習内容 

Isi pengajaran 

きょうざい
;教材 

    Alat bantu 

どうにゅう 

 

5 menit 

(07.00-07.05) 

1. Penyampaian target pembelajaran 

 Guru bertanya kepada salah satu 

siswa apakah pernah ke kebun 

binatang. 

 Guru bertanya pada siswa 

binatang apa saja yang ditemui 

saat dikebun binatang. 

 

 

どうにゅう＋ 

Penjelasan 

kosakata 

 

10 menit  

(07.05-07.15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Mengenalkan kosakata mengenai 

どうぶつ
;動物の

め
;目 

 Guru menanyakan pada siswa 

kira-kira kosakata apa saja yang 

muncul pada tema 

どうぶつ
;動物の

め
;目 

 Guru menunjukkan gambar-

gambar binatang yang biasa 

ditemukan dikebun binatang 

 Guru membagikan daftar 

kosakata 

 Guru membacakan kosakata 

baru 

 形、位置、横、捕まえ

 

 

Daftar kosakata, 

buku minna no 

nihongo shokyuu 

II 

初級で読めるト

ピック２５ 
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どうにゅう＋ 

ふくしゅう dan 

penjelasan pola 

kalimat 

 

10 menit 

(07.15-07.25) 

る、距離、跳ぶ、失敗、

草、羊、方、カバ、周

り、逃げる。 

 

 

 

4. Mengenalkan pola kalimat mengenai 

動物の目。 

 Guru menanyakan pola kalimat 

apa yang sudah diajarkan pada 

bunpo minggu lalu 

 Guru menuliskan di papan tulis 

a. ―ように、―ます。  

b. ―ようになりました。 

 Guru mengenalkan pola kalimat 

yang belum dipelajari 

sebelumnya 

c. ―ようにしています。 

d. ―ようにしてください。 

 Guru menjelaskan pola kalimat 

baru 

Papan tulis, 

spidol 

 

5 menit 

(07.25-07.30) 

 

 

 

25 menit 

(07.30-07.55) 

 

 

 

30 menit 

(07.55-08.25) 

 

 

5. Kegiatan 

d. Pra kegiatan 

 Guru mempersilakan siswa 

duduk berkelompok sesuai 

pembagian kelompok pada 

pertemuan sebelumnya 

e. Kegiatan 

 Siswa berdiskusi untuk 

membahas teks bacaan bab 

36. 

 Guru mengawasi. 

 Guru melakukan tanya jawab 

pada siswa dengan metode 

NHT. 

f. Pasca Kegiatan 

 Guru menenangkan kelas 

 Guru memberi masukan. 

 

buku minna no 

nihongo shokyuu 

II 

初級で読めるト

ピック２５ 

 

Penutup 

15 menit 

(08.25-08.40) 

Guru mengulangi pokok bahasan pada 

siswa 
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LAMPIRAN 6 

RPP PERTEMUAN KE TIGA 

にちじ
;日時  ：TGL  ( 26 

September 2012 )                                      

Jam :  07.00-08.40 

クラス ：Semester 3 rombel 2 Waktu : 2x50 menit 

テーマ ：55 年かかってゴールイ

ン   した日本人選手 

Kegiatan   ： Diskusi 

 

もくひょう
;目標 ： 

 Mahasiswa mampu memahami teks bacaan  

 Mahasiswa mampu menjelaskan kembali isi teks bacaan 

 Mahasiswa mampu menjawab pertanyaan dari teks bacaan 

なが
;流れ 

Alur/（

じかん
;時間 

menit ） 

がくしゅうないよう
;学習内容 

Isi pengajaran 

きょうざい
;教材 

    Alat bantu 

じゅぎょうの

どうにゅう 

Pengantar 

pembelajaran 

 

5 menit 

(07.00-07.05) 

2. Penyampaian target pembelajaran 

 Guru bertanya kepada salah satu 

siswa apakah yang Ia ketahui 

tentang olimpiade. 

 Guru bertanya pada siswa 

cabang olahraga apa saja yang 

dijuarai Indonesia. 

 

 

どうにゅう＋ 

Penjelasan 

kosakata 

3.  Mengenalkan kosakata mengenai 55 

年かかってゴールイン   した日本

人選手 

 

Daftar kosakata, 

buku minna no 
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10 menit  

(07.05-07.15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どうにゅう＋ 

ふくしゅう dan 

penjelasan pola 

kalimat 

 

10 menit 

(07.15-07.25) 

 Guru menanyakan pada siswa 

kira-kira kosakata apa saja 

yang muncul pada tema 55 年

かかってゴールイン   した

日本人選手 

 Guru membagikan daftar 

kosakata 

 Guru membacakan kosakata 

baru 

 選手、大会、記録、

金栗四三、集めて、

ほとんど、やっと、

倒れる、助ける、泊

る、恥ずかしい、招

待する、競技場、

孫、人気、記録、喜

ぶ、競技。 

 

4. Mengenalkan pola kalimat mengenai 

55 年かかってゴールイン   した日

本人選手 

 Guru menanyakan pola kalimat 

apa yang sudah diajarkan pada 

bunpo minggu lalu 

 Guru menuliskan di papan tulis 

 ― 受身形 （ま

す、ました） 

 Guru mengenalkan pola kalimat 

nihongo shokyuu 

II 

初級で読めるト

ピック２５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papan tulis, 

spidol 
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yang belum dipelajari 

sebelumnya 

 ―受身形ています。 

 ―によって受身形ま

した。 

 Guru menjelaskan pola kalimat 

baru 

 

5 menit 

(07.25-07.30) 

 

 

 

25 menit 

(07.30-07.55) 

 

 

 

30 menit 

(07.55-08.25) 

 

 

 

6. Kegiatan 

g. Pra kegiatan 

 Guru mempersilakan siswa 

duduk berkelompok sesuai 

pembagian kelompok pada 

pertemuan sebelumnya 

h. Kegiatan 

 Siswa berdiskusi untuk 

membahas teks bacaan bab 37. 

 Guru mengawasi. 

 Guru melakukan tanya jawab 

pada siswa dengan metode 

NHT. 

i. Pasca Kegiatan 

 Guru menenangkan kelas 

 Guru memberi masukan. 

 

buku minna no 

nihongo shokyuu 

II 

初級で読めるト

ピック２５ 

 

Penutup 

15 menit 

(08.25-08.40) 

Guru mengulangi pokok bahasan pada 

siswa 
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LAMPIRAN 7  

INSTRUMEN PENELITIAN 

問題１  

この文章を読んで、１－３に答えてください。 

 日本にはいろいろな自動販売機がある。自動販売機の中で飲み物販売

機がいちばん多くて、２６５万台ある。つめたい飲み物やあたたかい飲み

物を売っている。つめたい飲み物を買うとき、氷が要らなければ、「氷な

し」のボタンを押す。コーヒーの自動販売機は砂糖やミルクをボタンで調

節できる。甘いのがすきなら、砂糖を増やすボタンを押せばいい。 

 ２番目はサービスをする自動販売機で、１２３万台ある。これは両替

や銀行の ATM や駐車場のメーターなどの機械だ。３番目はたばこの販売

機で、５３万台、４番目が食べ物の販売機で、１７万台ある。そして切符

の販売機が４万台、ほかにいろいろな自動販売機があって、全部で５５４

万台になる。 

 自動販売機は１日中動いているから、いつでも買い物できる。便利だ

が、問題もある。電気をたくさん使うし、紙コップは１回使ったら、捨て

てしまうから、むだだ。日本では２０歳にならなければ、たばこは吸えな

い。でも、夜は人がいないから、自動販売機なら、子供もたばこが買える。

それで、夜１１時から朝５時までたばこの販売機は止めてある。 

 また、最近、知らない人と話したくないと思う若い人が多くなってい

る。自動販売機が増えれば増えるほど、人と話す機会が尐なくなる。機械

は便利だが、問題も多い。 

１）この文章はなにについて話しますか。 

a. 便利な自動販売機。 

b. 日本のいろいろな自動販売機。 

c. 日本の自動販売機。 

d. たくさん使われている自動販売機。 
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２）「氷なし」のボタンを押す。「氷なし」は何と言う意味ですか。 

a. 冷たい飲み物を買うとき、水が
い

;要らないと言う意味です。 

b. 温かい飲み物を買うとき、氷が要らないと言う意味です。 

c. 冷たい飲み物を買うとき、氷が要らないと言う意味です。 

d. 温かい飲み物を買うとき、水が要らないと言う意味です。 

３）サービスをする自動販売機は１２３万台あります。サービスの自

動販売機じゃないのはどれですか。 

a.  エーティーエム 

b. 駐車場のメータ 

c. たばこ 

d. 両替 

問題２ 

この文章を読んで、４－７に答えてください。 

 皆さんは動物園へ行ったことがあるでしょう？短い足や大きい耳、

長い鼻など、見れば見るほど動物の体の形はおもしろいですね。目の形や

位置もいろいろです。どうして馬の目は顔の横にあるのですか。ライオン

の目は２つ並んでいるのですか。皆さんは考えたことがありますか。 

 ライオンはほかの動物の肉を食べます。その目は遠くに動物がいて

も、すぐ走って行って捕まえられるように、顔の前に２つ並んでいます。

２つ並んでいなければ、正しい距離がわかりません。 

 さるの目も顔の前に並んでいます。さるは木から木へ跳ぶとき、失

敗しないように、よく前を見なければなりません。 
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 ひとの目も同じです。人は２本の足で歩けるようになって、手が使

えるようになりました。それで、手で難しい仕事ができます。でも、もし

目が顔の横にあったら、無理でしょう。 

 草や木の葉を食べる動物の目はどうですか。羊や馬はライオンなど

にいつも気をつけていなければなりません。ですから、草を食べていても、

うしろの方まで見えるように、目が顔の横に付いています。 

 カバは水の中にいますが、頭の上に目がありますから、目だけ水か

ら出して周りを見ることができます。 

 動物の目は食べる物や住んでいる所によって違うのです。 

 今度動物園へ行ったら、動物の目をよく見てください。おもしろい

ことが見つかるかもしれませんよ。 

４）文章の内容として、正しくない文はどれですか。 

a. さるの目は顔の前に並んでいます。 

b. 動物の目は食べる物や住んでいる所がちがってもおなじです。 

c. ライオンはほかの動物の肉も食べます。 

d. さるは目が顔の前に２つ並んでいますから、正しい距離がわ

かります。 

５）遠くに動物がいても、すぐ走って捕まえられるために、２つ並ん

でいる目があるのはどんな動物ですか。 

a. さる   

b. うま   

c. ライオン 

d. カエル 

６）さるはとぶとき、失敗しないように何をしますか。 
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a. 木から木へ飛ぶとき、失敗しないように、よく前を見なけば

なりません。 

b. 木から木へ跳ぶとき、失敗するように、よく前を見なけばな

りません。 

c. 木から木へ跳ぶとき、失敗しないように、よく前を見なけば

ならない。 

d. 木から木へ飛ぶとき、失敗するように、よく前を見なけばな

らない。 

７）この文章はなにについて話しますか。 

a. 動物の目の場所 

b. 動物の体の形 

c. 動物の目の形 

d. 動物の顔の形 

問題３ 

この文章を読んで、８－１２に答えてください。 

 日本は１９１２年の第５回ストックホルム大会からオリンピックに

参加した。日本ではまだオリンピックはほとんど知られていなかった。選

手を決めるマラソン大会が開かれて、２０歳の学生が２時間３２分４５秒

の記録で勝った。これはそのときの世界記録より２７分速かった。学生の

名前は金栗四ぞう。 

 金栗はオリンピック選手に選ばれた。ストックホルムへ行くお金が

なかったが、兄や友達がお金を集めてくれた。それでやっとオリンピック

に参加することができた。金栗はもしかしたら１番になるかもしれないと
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思われていた。しかし、マラソンが行われた７月１４日とても暑い日だっ

た。金栗は走っていてだんだん気分が悪くなった。 

 水を飲んだり、頭から水を浴びたりしたが、３２ｋｍの所で倒れて

しまった。近くに住んでいた親切な人に助けられて、その人のうちに泊っ

た。そして次の日、元気になって、日本の選手がいるホテルへ帰った。 

 「
き

;消えた日本人」はスウェーデンのニュースになっていた。一生

懸命捜していた人はみんな金栗を見たとき、とても喜んでくれた。しかし、

金栗は恥ずかしかった。 

 １９６７年、７５歳の金栗は招待されてストックホルムへ
い

;行った。

競技場でたくさんの人に迎えられた金栗はみんなの前をゆっくり走って、

ゴールインした。競技場にアナウンスがあった。「ミスター・

かなぐり
;金栗、ニッポン。ゴールイン。時間は５５年。これでストック

ホルム大会は全部の競技を終わりました。」金栗は言った。「ながい試合

でした。始まってからゴールインまでに孫が５人できましたよ。」 

８）ストックホルム大会の全部の競技が終わったとき、金繰りは何と

言いましたか。 

a. 「長いしあいでした。始まってからゴールインまでに馬子が５

人できましたよ」と言いました。 

b. 「短いしあいでした。始まってからゴールインまでに孫が５人

できましたよ」と言いました。 

c. 「長いしあいでした。始まってからゴールインまでに孫が５人

できましたよ」と言いました。 

d. 「短いしあいでした。始まってからゴールインまでに馬子が５

人できましたよ」と言いました。 
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９）文章内容として、正しい文はどれですか。 

a. 日本ではまだオリンピックはほとんど知らない。 

b. 日本ではまだオリンピックはほとんど知られていた。 

c. 日本ではまだオリンピックはほとんど知られていなかった。 

d. 日本ではまだオリンピックはほとんど知ることができた。 

１０）金栗が倒れてしまったとき、助けた人はだれですか。 

a. 日本人に助けられました。 

b. 近くのスウェーデン人に助けられました。 

c. オリンピック選手。 

d. 日本人の選手がいるホテルに助けられました。 

１１）この文章は何について話しますか。 

a. 金栗の大好きなスポーツ。 

b. 親切な金栗四三。 

c. 日本の選手の金栗四三。 

d. 金栗の選手。 

１２）文章の内容として、正しい文はどれですか。 

a. 日本１９１２年の５回ストックホルム大会からオリンピックに

参加しなかった。 

b. マラソンが行われた７月１４日はとても寒い日だった。 

c. 金栗は自分のお金でオリンピックに参加しなかった。 

d. 金栗は３２km の所で倒れてしなかった。 
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II.  Perhatikan gambar,dan carilah tombol nomor berapa yang harus ditekan ! 

１． 熱くて甘くないコーヒーを    

買いたいです。 

２． 熱くてあまり甘くないおちゃ 

を飲みたい。 

３． 冷たいコーヒーをのみたいですが、 

氷はいりません。 
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LAMPIRAN 8 

KUNCI JAWABAN INSTRUMEN PENELITIAN 

1. B 

2. C 

3. C 

4. B 

5. C 

6. C 

7. A 

8. C 

9. C 

10. B 

11. C 

12. C 

13. 7 – 10 

14. 5 – 11 

15. 3 – 9 
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Lampiran 9 

DAFTAR NAMA SISWA ROMBEL I MATA KULIAH  

DOKKAI SHOCHUKYUU 

 TAHUN AJARAN 2012/2013 

NO NAMA JENIS 

KELAMIN 

1 PRASETYA BUDI SANTOSA L 

2 TRI CUCIATI P 

3 ANITA DYAH TRI WIGATI P 

4 WAHYU MUHAMMAD KHADAFI L 

5 IKA HERVINA WIDYANINGTYAS P 

6 KHASANAH PRIHATIN MM P 

7 ASWALI TAUFIQ L 

8 IMAM MAULANA BURHANNUDIEN L 

9 AMALIA BELLA APRIANI P 

10 RADITYA VANYA ANGGIT 

PANGESTIK 

L 

11 SHINTA PANGESTIKA 

MARDIKASARI 

P 

12 HERNITA WAHYU PRATIWI P 

13 GALIH TEGAR WINANDI L 

14 ARUM SETIANINGSIH P 

15 IKA RIZKI AMANDA P 

16 ARIMI NUR FADHLILLAH P 

17 MUH MARDA RIZKI HIDAYAT L 

18 TIKA AYU KUSUMAWARDANI P 

19 YUSTIKA DWI ANAWATI P 

20 DIYAH FITRI RAKHMAWATI P 

21 DESI FATMASARI P 

22 CHINTIA SARI PIRANAWATI P 

23 PRADUGA NDARU RAMADHANI L 

24 DESI AMINATU ZUHRIA P 

25 ANGGRAINI PROBO SASANTI P 

26 FILLA DELFIA ARDHEANI 

INDRASWATI 

P 

27 ADI PRABOWO NUGRAHA L 

28 RIO RIZKI ROMANDO L 

29 PUJI IDA IRMAWATI P 

30 NOFI NUR KHAMIDAH P 

31 ARI RISKI FADILAH L 

32 LUTHFIANA GARNIS SAFITRI P 

33 HANIF VALENJATI ROKAPARU P 

34 DIAN ROSITASARI P 

35 NOVITASARI SRI ANGGUN P 
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Lampiran 10 

DAFTAR NAMA SISWA ROMBEL II MATA KULIAH  

DOKKAI SHOCHUKYUU 

 TAHUN AJARAN 2012/2013 

 

NO NAMA JENIS 

KELAMIN 

1 SEPTYANI TRI WAHYUNI P 

2 RIKE RISZKI YUNITASARI P 

3 MEGA SILVIA JELITA P 

4 ISTIQOMAH DEWI 

AGUSTINA 

P 

5 EMA FORINA P 

6 DIYAH ISTIQOMAH P 

7 ANNISAA AL KHOIRUNA P 

8 SHOFIA AGHUSTINA P 

9 RENITA CANDRA DEWI P 

10 RIAS SEKAR KINANTHI P 

11 CAHYANI ADI AJENG 

SEKARINI 

P 

12 PRISKA PUSPITASARI P 

13 AFRINA NINDYAWATI P 

14 INDI HIMAWATI AWALIA P 

15 FERIAN CHAYANING 

RIYASTUTI 

P 

16 WULAN NUSANITA 

PRIMAWIDA 

P 

17 DEVINTA PANGESTIKA P 

18 META GESTI RAHAYU P 

19 ENGGAR DEWANTI P 

20 MUHAMMAD DANI 

STEVIRO TENDEAN 

L 

21 NILA FAIZATUN NIKMAH P 

22 SULASTRI INDAH WARI P 

23 NINIK SUTRISNAWATI P 
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LAMPIRAN 10 

DAFTAR NAMA RESPONDEN PENELITIAN (UJI RELIABILITAS 

NO NAMA JENIS 

KELAMIN 

1 RIYANTO NUR IHSAN L 

2 DANI BUYUNG YUDHA 

PRASETYA 

L 

3 DEVINTA PANGESTIKA P 

4 LAILATUN NURUL HIDAYAH P 

5 ARNA ISSETO FAROKHA L 

6 RETNO ROHANAWATI P 

7 HUROTUL A’YUN P 

8 MUSDHALIFAH YULIATI PUTRI P 

9 INDRIATI P 

10 NIA DWI APRIANTI P 
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LAMPIRAN 11 

DOKUMENTASI 

 

1) Mempersiapkan Materi   2) Menjelaskan Pola Kalimat 

 
3) Diskusi Kelompok 1   4) Diskusi Kelompok 2 
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5) Diskusi kelompok 3   6) Diskusi Kelompok 4 

  
 

 

 

7) Diskusi Kelompok 5   8) Peneliti mengawasi jalannya 

diskusi 
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9) Salah satu dari anggota kelompok menjawab pertanyaan dari peneliti 

   
 

 

10) Pelaksanaan tes pada kelas eksperimen 11) pelaksanaan tes pada kelas 

kontrol 

   
 

 

 

 

 

 


