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Prasetyo, Teguh. 2013. “Efektivitas Metode Ceramah Plus dengan Media Interaktif 

dalam Pembelajaran Bahasa Jepang Kelas X SMA”. Skripsi. Jurusan Bahasa 

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

Pembimbing 1. Ai Sumirah Setiawati, S.Pd, M.Pd. Pembimbing 2. Silvia 

Nurhayati, M.Pd. 

Kata kunci : Efektivitas, Metode, Ceramah Plus, Media Interaktif, Bahasa Jepang. 

 

Dalam pembelajaran bahasa Jepang, peran metode dan media pembelajaran 

sangatlah penting guna menunjang proses belajar mengajar. Berdasarkan hasil 

pengamatan penulis terhadap siswa di SMK Kesatrian 2 Semarang dalam proses 

pembelajaran, siswa mengalami beberapa kesulitan dalam mempelajari bahasa 

Jepang. Beberapa masalah yang dirasakan mahasiswa diantaranya sulit untuk 

memahami penjelasan pola kalimat yang diajarkan, selain itu siswa juga mengangap 

bahasa Jepang sulit, sehingga kurang bersemangat dalam belajar. Hal ini 

mengakibatkan siswa sering salah dalam menggunakan pola kalimat, serta kurang 

aktif dalam proses belajar. Oleh karena itu, diperlukan metode yang tepat dan 

penggunaan media yang interaktif. Peneliti mencoba menggunakan metode ceramah 

plus dengan media interaktif dalam pembelajaran bahasa Jepang di SMA. Metode 

ceramah plus merupakan gabungan metode ceramah dengan metode lain, seperti 

diskusi, tanya jawab, dan  demonstrasi. Peneliti juga menggunakan media interaktif 

yang dilengkapi dengan gambar dan animasi, sehingga diharapkan bisa menjadikan 

siswa mudah memahami pelajaran dan lebih bersemangat dalam belajar bahasa 

Jepang.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas penggunaan metode 

ceramah plus dengan media interaktif dalam pembelajaran bahasa Jepang di SMA 

Kesatrian 2 Semarang. Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. 

Metode yang digunakan adalah metode eksperimental. Desain penelitian yang 

digunakan adalah kelas kontrol dan kelas eksperimen. Pengumpulan data 

menggunakan tes sebagai sumber data primer dan dokumentasi sebagai sumber data 

skunder. Penelitian ini menggunakan validitas isi, perhitungan rehabilitas dengan 

menggunakan rumus R-11 dan perhitungan kriteria efektivitas menggunakan t-tes. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode 

Ceramah Plus dengan media interaktif efektif untuk meningkatkan kemampuan 

bahasa Jepang kelas X SMA. Hal ini dibuktikan dari hasil tes rata-rata kelas 

eksperimen yaitu 75,2 sedangkan kelas kontrol yaitu 69 menunjukkan bahwa nilai 

rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi. Dari perhitungan table t-test pada tingkat 

kepercayaan 5% untuk n= 30 adalah berupa hasil hitung t-test 1,70. Sedangkan pada t 

tabel untuk n (30-1) tingkat kepercayaan 1% adalah 2,46. Maka penggunaan metode 

ceramah plus dengan media interaktif dalam pembelajaran bahasa jepang di kelas X, 

terbukti efektif. 
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A. Latar Belakang 

Dalam pembelajaran bahasa Jepang, peran metode dan media pembelajaran 

sangatlah penting guna menunjang proses belajar mengajar. Berdasarkan hasil 

pengamatan penulis terhadap siswa di SMK Kesatrian 2 Semarang dalam proses 

pembelajaran, siswa mengalami beberapa kesulitan dalam mempelajari bahasa 

Jepang. Beberapa masalah yang dirasakan mahasiswa diantaranya sulit untuk 

memahami penjelasan pola kalimat yang diajarkan, selain itu siswa juga mengangap 

bahasa Jepang sulit, sehingga kurang bersemangat dalam belajar. Akibatnya siswa 

sering salah dalam menggunakan pola kalimat, serta kurang aktif dalam proses 

belajar. Oleh karena itu, diperlukan metode yang tepat dan penggunaan media 

interaktif. Peneliti mencoba menggunakan metode ceramah plus dengan media 

interaktif dalam pembelajaran bahasa Jepang di SMA. Metode ceramah plus 

merupakan gabungan metode ceramah dengan metode lain, seperti diskusi, tanya 

jawab, dan  demonstrasi. Peneliti juga menggunakan media interaktif yang dilengkapi 

dengan gambar dan animasi, sehingga diharapkan bisa menjadikan siswa mudah 

memahami pelajaran dan lebih bersemangat dalam belajar bahasa Jepang. 
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Pembelajaran yang tidak menggunakan media akan terasa sulit, terlebih lagi untuk 

pembelajaran bahasa asing seperti halnya bahasa Jepang. Ketika akan menunjukkan 

kondisi dan tempat-tempat yang ada di Jepang, akan lebih mudah ketika 

menggunakan media seperti gambar, audio, video, dll. Selain itu dengan media 

pembelajaran interaktif, siswa bisa melakukan proses belajar dan latihan mandiri.  

B. Landasan Teori 

1. Belajar dan Pembelajaran 

Kegiatan belajar dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah 

merupakan kegiatan yang paling cocok, ini berarti bahwa berhasil tidaknya 

pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses 

belajar yang dialami oleh siswa sebagai anak didik. 

Dalam kotobank.jp dijelaskan bahwa : 

 

Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang berkelanjutan 

yang diakibatkan oleh pengalaman tertentu. 

Menurut Briggs dalam Rifa‟i (2010:191) Pembelajaran adalah 

seperangkat peristiwa yang mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa 

sehingga peserta didik itu memperoleh kemudahan. Seperangkat peristiwa itu 

membangun suatu pembelajaran yang bersifat internal jika peserta didik 
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melakukan self instruction dan di sisi lain kemungkinan juga bersifat 

eksternal, yaitu jika bersumber antara lain dari pendidik.   

 

2. Metode Pembelajaran 

Menurut Pasaribu (1980:15) Metode adalah cara yang sistematik yang 

digunakan untuk mencapai tujuan. Cara yang sistematik ini merupakan bentuk 

konkrit dari penerapan petunjuk-petunjuk umum pengajaran pada proses 

pengajaran tertentu. Metode bukan merupakan suatu tujuan, akan tetapi 

sebuah cara untuk mencapai tujuan sebaik-baiknya. Penggunaan metode yang 

tepat akan meningkatkan motivasi belajar pada murid, sedangkan penggunaan 

metode yang tidak tepat akan menghambat proses baelajar. 

3. Metode Ceramah Plus 

Metode ceramah plus adalah metode mengajar yang menggunakan 

lebih dari satu metode, metode ini merupakan sebuah metode mengajar 

dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada 

sejumlah siswa, yang pada umumnya mengkuti secara pasif. Metode ceramah 

dapat dikatakan sebagai satu-satunya metode yang paling ekonomis untuk 

penyampaian informasi, dan paling efektif dalam mengatasi kelangkaan buku 

dan alat bantu peraga. (Muhibin dalam Dyanesilia : 2012) 

4. Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari 

kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Menurut 
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Iswidayati (2010:1) media mempunyai pengertian segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan informasi dan segala sesuatu yang dapat 

dimanfaatkan untuk memperjelas materi atau mencapai tujuan pembelajaran. 

5. Media Interaktif 

Menurut Daryanto (2010:51-52) media Interaktif merupakan suatu 

multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan 

oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki 

untuk proses selanjutnya. Contoh multimedia interaktif adalah pembelajaran 

interaktif, aplikasi game, dan lain-lain. 

C. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode 

yang digunakan adalah metode eksperimental. Desain penelitian yang 

digunakan adalah kelas kontrol dan kelas eksperimen. Dalam penelitian ini 

menggunakan dua subyek penelitian, yaitu satu kelas sebagai kelas control 

dan satu kelas sebagai kelas eksperimen. 

2. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi penelitian adalah kelas X SMA Kesatrian 2 Semarang. Sampel 

yang digunakan pada penelitian ini adalah siswa kelas X-3 dan kelas X-5. 

Cara mengumpulkan sampel dengan menggunakan teknik sampling 

proporsional.  

3. Metode Pengumpulan Data 
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Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan : 

 

a. Dokumentasi 

Metode mengumpulkan data dokumentasi digunakan untuk 

mensapatkan data siswa pada kelas kontrol dan eksperimen di SMA 

Kesatrian 2 Semarang. 

b. Metode Tes 

Metode Tes digunakan untuk mengetahui efektivitas penggunaan 

metode Ceramah Plus dengan Media Interaktif sebagai pembelajaran 

bahasa Jepang siswa kelas X SMA Kesatrian 2 Semarang. 

4. Hasil Penelitian 

Setelah metode Ceramah Plus dengan media interaktif diucicobakan 

dan dilakukan test. Diperoleh data nilai test kelas eksperimen dengan rata-rata 

= 75,2 dan nilai rata-rata kelas kontrol = 64 , dari perbandingan dua data 

tersebut dapat disimpulkan rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi 

dibandingkan dengan rata-rata kelas kontrol. Berdasarkan perhitungan 

efektifitas dengan rumus t-test diperoleh t-hitung sebesar 2,5 sedangkan t-

tabel untuk sampel data 30 pada tingkat kepercayaan 1% adalah 2,46 dan t-

tabel pada tingkat kepercayaan 5% adalah 1,70. Dapat disimpulkan t-hitung > 

t-tabel, maka hipotesis penulis diterima karena terdapat perbedaan yang 

signifikan setelah mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan metode 
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ceramah plus dengan media interaktif. Metode ceramah plus dengan media 

interaktif dianggap efektif dalam pembelajaran bahasa Jepang di SMA. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembelajar bahasa Jepang diharapkan dapat menguasai unsur-unsur 

kebahasaan, seperti: tata bunyi, huruf, kosakata, dan struktur kalimat. Unsur-unsur 

tersebut merupakan inti dalam mempelajari bahasa Jepang. Salah satu unsur yang 

erat kaitanya dengan bahasa yaitu struktur kalimat yang merupakan unsur yang 

penting dalam mempelajari bahasa, dalam hal ini bahasa asing. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Asano dalam Sudjianto (2004: 97) menyebutkan bahawa tujuan akhir 

pengajaran bahasa Jepang adalah agar pembelajar dapat mengkomunikasikan ide 

atau gagasan dengan menggunakan bahasa Jepang baik dengan cara lisan maupun 

tulisan, untuk dapat mengkomunikasikan ide tersebut salah satu faktor penunjangnya 

yaitu penguasan pola kalimat yang memadai. 

Di sisi lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong 

para pendidik atau guru dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan sebagai 

upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses 

pembelajaran. Hal tersebut menuntut guru agar mampu menggunakan alat-alat yang 

menunjang dalam proses pembelajaran. Guru sekurang-kurangnya dapat 

menggunakan alat yang murah dan efisien yang meskipun sederhana tetapi efektif 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Untuk itu, guru harus 

memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pembelajaran. 

1 



2 

 

 

 

Pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan menggunakan metode dan 

media pembelajaran mempunyai peran yang sangat penting khususnya dalam 

komunikasi interaktif edukatif. Apalagi dalam usaha peningkatan mutu pendidikan 

secara kuantitas dan kualitas. Untuk itu, diharapkan lembaga pendidikan tenaga 

kependidikan dapat menghasilkan lulusan yang telah dibekali dengan ilmu yang 

cukup, memiliki keterampilan serta hal-hal lain yang perlu dimiliki sebagai seorang 

pendidik sehingga mampu berkomunikasi dengan baik dalam kegiatan belajar 

mengajar. Apalagi bila didukung dengan media pembelajaran yang tersedia maupun 

yang disediakan, sehingga tujuan pendidikan nasional dapat terwujud (Latuheru 

dalam Aisyah, 2010:2). 

Guru dapat membuat siswa merasa tertarik dan termotivasi dengan berbagai 

cara. Salah satunya dengan menggunakan metode yang sesuai dengan kebutuhan 

pembelajaran, sehingga informasi yang akan disampaikan oleh pendidik bisa diterima 

oleh siswa dengan baik. Metode pembelajaran bisa dikembangkan dan disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi yang ada, diantaranya kondisi siswa, sarana dan prasarana. 

Selain itu, media pembelajatan juga mempunyai peran yang penting dalam proses 

pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran harus tepat dan dapat 

memvisualisasikan simulasi, audio, dan animasi sehingga siswa merasa tertarik untuk 

belajar. Salah satu alternatif media pembelajaran yang menarik yaitu penggunaan 

media interaktif. Salah satu media yang bisa digunakan adalah Microsoft Office 

Power Point. Kelebihan dari pemanfaatan software Microsoft Office Power Point ini 

yaitu dapat digunakan untuk memvisualisasikan gambar, audio, dan animasi sehingga 



3 

 

 

 

membuat gambar seperti hidup.  Media pembelajaran dengan memanfaatkan program 

Microsoft Office Power Point dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang 

inovatif dan menyenangkan karena merupakan media yang mempunyai unsur suara, 

gambar, dan animasi. Dengan media ini, siswa menjadi lebih mudah memahami suatu 

materi karena memberi gambaran dan informasi yang lebih nyata dan jelas. Selain itu, 

dapat memperbesar minat dan motivasi siswa untuk belajar. Dengan demikian media 

pembelajaran dengan memanfaatkan program Microsoft Office Power Point dapat 

digunakan sebagai media interaktif pembelajaran bahasa Jepang di SMA. 

Berdasarkan hasil pengamatan penulis terhadap siswa di SMK Kesatrian 2 

Semarang dalam proses pembelajaran, siswa mengalami beberapa kesulitan dalam 

mempelajari bahasa Jepang. Beberapa masalah yang dirasakan mahasiswa 

diantaranya sulit untuk memahami penjelasan pola kalimat yang diajarkan, selain itu 

siswa juga mengangap bahasa Jepang sulit, sehingga kurang bersemangat dalam 

belajar. Akibatnya siswa sering salah dalam menggunakan pola kalimat, serta kurang 

aktif dalam proses belajar. Hal tersebut merupakan tantangan yang besar bagi 

pengajar karena siswa dituntut untuk dapat menggunakan bahasa Jepang baik lisan 

atau tulisan. Beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut diantaranya karena latar 

belakang siswa yang belum pernah belajar bahasa Jepang, waktu belajar yang singkat 

sedangkan target belajar yang tinggi, metode pembelajaran yang digunakan selama 

ini masih menggunakan metode ceramah biasa tanpa menggunakan media 

pembelajaran yang mendukung. Kemudian dengan tidak  adanya native speaker 

menjadikan efektivitas pembelajaran masih kurang.  
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Oleh karena itu, diperlukan metode yang tepat dan penggunaan media 

interaktif. Peneliti mencoba menggunakan metode ceramah plus dengan media 

interaktif dalam pembelajaran bahasa Jepang di SMA. Metode ceramah plus 

merupakan gabungan metode ceramah dengan metode lain, seperti diskusi, tanya 

jawab, dan  demonstrasi. Peneliti juga menggunakan media interaktif yang dilengkapi 

dengan gambar dan animasi, sehingga diharapkan bisa menjadikan siswa mudah 

memahami pelajaran dan lebih bersemangat dalam belajar bahasa Jepang. 

Pembelajaran yang tidak menggunakan media akan terasa sulit, terlebih lagi untuk 

pembelajaran bahasa asing seperti halnya bahasa Jepang. Ketika akan menunjukkan 

kondisi dan tempat-tempat yang ada di Jepang, akan lebih mudah ketika 

menggunakan media seperti gambar, audio, video, dll. Selain itu dengan media 

pembelajaran interaktif, siswa bisa melakukan proses belajar dan latihan mandiri.  

Sampai saat ini, penulis belum menemukan penelitian terdahulu yang 

membahas terkait metode ceramah plus dengan menggunakan media interaktif, 

sehingga penulis berinisiatif melakukan penelitian dengan menggunakan metode 

ceramah plus diskusi menggunakan media interaktif dengan harapan bisa 

meningkatkan hasil belajar. Penelitian yang akan dilakukan berjudul “Efektivitas 

Metode Ceramah Plus dengan Media Interaktif dalam Pembelajaran Bahasa Jepang di 

SMA Kesatrian 2 Semarang”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penggunaan metode 

ceramah plus dengan media interaktif evektif dalam pembelajaran bahasa Jepang di 

SMA Kesatrian 2 Semarang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas penggunaan metode 

ceramah plus dengan media interaktif dalam pembelajaran bahasa Jepang di SMA 

Kesatrian 2 Semarang. 

1.4 Pembatasan Masalah 

Pada waktu pelaksanaan penelitian, materi yang diajarkan yaitu materi bahasa 

Jepang SMA buku Sakura 1 bab 2 tema Tesuto wa nan youbi desuka dan bab3  tema  

Ima nan-ji desuka. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari pelaksanaan penelitian ini, diharapkan mampu memberikan  manfaat 

bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, dan bagi peneliti, yaitu: 

1. Bagi siswa 

a. Diperoleh suatu cara belajar bahasa Jepang yang menarik dan menyenangkan, 

sehingga dapat menambah motivasi dan meningkatkan hasil belajar siswa. 

b. Pengenalan pengembangan model pembelajaran dengan memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi bagi siswa. 

c. Meningkatkan minat belajar siswa terhadap pelajaran Bahasa Jepang dengan 

memanfaatkan media interaktif  sebagai media pembelajaran. 
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2. Bagi guru 

a. Sebagai referensi metode mengajar yang menarik dan kreatif dalam 

pembelajaran bahasa Jepang. 

b. Dengan menggunakan media interaktif diharapkan guru dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran dan profesionalisme guru. 

3. Bagi peneliti, sebagai bahan informasi bagi peneliti lain untuk dapat 

mengembangkan penelitian selanjutnya. 

1.6 Sistematika 

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

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

pembahasan, bab 5 simpulan dan saran. Uraian tentang isi dari skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I yaitu  Pendahuluan berisi tentang, latar belakang, rumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan,  manfaat penelitian, dan sistematika. 

BAB  II  yaitu Landasan Teori berisi tentang pengertian pola kalimat, metode 

pembelajaran, media pembelajaran, ceramah plus dengan media interaktif dalam  

pembelajaran, kerangka pikir dan hipotesis. 

BAB III  yaitu Metode Penelitian berisi tentang: variabel, populasi, sampel, metode 

dan alat pengumpulan data dan analisis data. 

BAB  IV yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan. 

BAB  V yaitu Simpulan dan Saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.8 Pengertian Belajar dan Pembelajaran 

Kegiatan belajar dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah merupakan 

kegiatan yang paling cocok, ini berarti bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan 

pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami oleh 

siswa sebagai anak didik. 

Dalam kotobank.jp dijelaskan bahwa : 

学習とは，特定の経験によって行動のしかたに永続的な変化が生ずる過程で

ある。 

Belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang berkelanjutan yang diakibatkan 

oleh pengalaman tertentu. 

Menurut Daryanto (2010:2) belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Menurut Purwanto (2008 : 43) belajar adalah proses untuk membuat 

perubahan dalam diri siswa dengan cara berinteraksi dengan lingkungan untuk 

mendapatkan perubahan dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

7 
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Kesimpulan dari berbagai pendapat di atas, bahwa belajar adalah suatu proses 

perubahan dalam diri manusia yang tampak dalam perubahan tingkah laku seperti 

kebiasaan, pengetahuan, sikap, keterampilan, dan daya pikir. 

Ciri-ciri belajar adalah sifat atau keadaan yang khas dimiliki oleh perbuatan 

belajar. Menurut Slamento (2003:3) ada beberapa ciri perubahan perilaku dalam 

pengertian belajar, yaitu: 

1. Perubahan terjadi secara sadar 

Seseorang yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan atau sekurang-

kurangnya ia merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya. 

2. Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional 

Dampak dari hasil belajar, terjadi perubahan dalam diri seseorang yang 

berlangsung secara berkesinambungan, tidak statis. Suatu  perubahan yang terjadi 

akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi kehidupan 

ataupun proses belajar berikutnya. 

3. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif 

Perbuatan belajar akan mengakibatkan terjadinya perubahan. Hal ini senantiasa 

bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. 

Dengan demikian makin banyak usaha belajar yang dilakukan, makin banyak, dan 

makin baik perubahan yang diperoleh. 

4. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara 

Perubahan yang bersifat sementara terjadi hanya untuk beberapa saat saja, seperti 

berkeringat, keluar air mata, dan lain sebagainya. Perubahan yang terjadi karena 
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proses belajar bersifat menetap dan permanen. Ini berarti bahwa tingkah laku yang 

terjadi setelah belajar bersifat menetap. 

 

 

5. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah 

Perubahan dalam belajar itu terjadi karena ada tujuan yang akan dicapai dan benar-

benar disadari. 

6. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku 

Perubahan yang diperoleh seseorang setelah melalui proses belajar meliputi 

perubahan seluruh tingkah laku. Jika seseorang belajar sesuatu, sebagai hasilnya ia 

akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, 

keterampilan, pengetahuan, dan sebagainya. 

Menurut Briggs dalam Rifa‟i (2010:191) Pembelajaran adalah seperangkat 

peristiwa yang mempengaruhi peserta didik sedemikian rupa sehingga peserta didik 

itu memperoleh kemudahan. Seperangkat peristiwa itu membangun suatu 

pembelajaran yang bersifat internal jika peserta didik melakukan self instruction dan 

di sisi lain kemungkinan juga bersifat eksternal, yaitu jika bersumber antara lain dari 

pendidik. Jadi pembelajaran itu hanya merupakan sebagian dari instruction, sebagai 

salah satu bentuk pembelajaran. Unsur utama dari pembelajaran adalah pengalaman 

anak sebagai seperangkat kegiatan sehingga terjadi proses belajar. Sedangkan 

menurut Gagne dalam Rifa‟i (2010:192) pembelajaran merupakan serangkaian 

peristiwa eksternal peserta didik yang dirancang untuk mendukung proses internal 
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belajar. Peristiwa belajar ini dirancang agar memungkinkan peserta didik memproses 

informasi nyata dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 butir 20 menyatakan bahwa 

pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. Dalam pembelajaran terkandung 5 konsep, 

yaitu interaksi, peserta didik, pendidik, sumber belajar, dan lingkungan belajar. 

Interaksi mengandung arti hubungan timbal balik, saling mempengaruhi satu sama 

lain. Peserta didik, menurut pasal 1 butir 4 UU nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sisdiknas, adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri 

melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan 

tertentu. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, 

dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang 

berpartisipasi dalam menyelengggarakan pendidikan. Berdasarkan pemaparan di atas 

kita bisa menyimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses yang dirancang untuk 

mendukung perkembangan peserta didik dalam proses belajar oleh pendidik. 

2.9 Metode Pembelajaran 

2.9.1 Pengertian Metode Pembelajara 

Menurut Danasasmita dalam Fajarwati (2011:19) metode pembelajaran adalah 

cara-cara penyajian bahan dalam suatu kegiatan belajar mengajar agar tujuan 

pembelajaran tercapai. Sedangkan menurut Pasaribu (1980:15) Metode adalah cara 

yang sistematik yang digunakan untuk mencapai tujuan. Cara yang sistematik ini 
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merupakan bentuk konkrit dari penerapan petunjuk-petunjuk umum pengajaran pada 

proses pengajaran tertentu. Metode bukan merupakan suatu tujuan, akan tetapi sebuah 

cara untuk mencapai tujuan sebaik-baiknya. Penggunaan metode yang tepat akan 

meningkatkan motivasi belajar pada murid, sedangkan penggunaan metode yang 

tidak tepat akan menghambat proses baelajar. 

Menurut Ismawati (2009:100) tidak semua metode yang ada baik dan bisa 

dipakai. Karena itu sebelum memutuskan metode yang akan digunakan guru harus 

mempertimbangkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

1. Metode harus bervariasi. 

2. Metode harus menarik dan merangsang siswa untuk belajar. 

3. Metode harus menggiatkan mental dan fisik dalam belajar, dapat berwujud 

latihan, praktik, atau pertanyaan-pertanyaan. 

4. Metode harus menggairahkan kegiatan belajar siswa ke arah tujuan pengajaran. 

5. Metode harus mengembangkan kreativitas siswa. 

6. Metode harus meningkatkan kadar CBSA dalam belajar. 

7. Metode harus membantu pemahaman siswa terhadap materi pengajaran. 

2.9.2 Macam-Macam Metode Pembelajaran 

Macam-macam metode pembelajaran menurut Simamora (2009:55) adalah : 

1. Metode Ceramah 

Metode Pembelajaran Ceramah adalah penerangan secara lisan atas bahan 

pembelajaran kepada sekelompok pendengar untuk mencapai tujuan 

pembelajaran tertentu dalam jumlah yang relatif besar. Seperti ditunjukkan oleh 
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Mc Leish (1976), melalui ceramah, dapat dicapai beberapa tujuan. Dengan 

metode ceramah, guru dapat mendorong timbulnya inspirasi bagi 

pendengarnya.Gage dan Berliner (1981:457), menyatakan metode ceramah cocok 

untuk digunakan dalam pembelajaran dengan ciri-ciri tertentu. Ceramah cocok 

untuk penyampaian bahan belajar yang berupa informasi dan jika bahan belajar 

tersebut sukar didapatkan. 

2. Metode Diskusi 

Metode Pembelajaran Diskusi adalah proses pelibatan dua orang peserta atau 

lebih untuk berinteraksi saling bertukar pendapat, dan atau saling 

mempertahankan pendapat dalam pemecahan masalah sehingga didapatkan 

kesepakatan diantara mereka. Pembelajaran yang menggunakan metode diskusi 

merupakan pembelajaran yang bersifat interaktif (Gagne & Briggs. 1979: 251). 

3. Metode Demonstrasi 

Metode Pembelajaran Demontrasi merupakan metode pembelajaran yang 

sangat efektif untuk menolong siswa mencari jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan seperti: Bagaimana cara mengaturnya? Bagaimana proses 

bekerjanya? Bagaimana proses mengerjakannya? Demonstrasi sebagai metode 

pembelajaran adalah bilamana seorang guru atau seorang demonstrator (orang 

luar yang sengaja diminta) atau seorang siswa memperlihatkan kepada seluruh 

kelas sesuatau proses. Misalnya bekerjanya suatu alat pencuci otomatis, cara 

membuat kue, dan sebagainya. 

4. Metode Ceramah Plus 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-diskusi-kelompok/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-interaksi-sosial/
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Metode Pembelajaran Ceramah Plus adalah metode pengajaran yang 

menggunakan lebih dari satu metode, yakni metode ceramah yang 

dikombinasikan dengan metode lainnya. Ada tiga macam metode ceramah 

plus, diantaranya yaitu (1) metode ceramah plus tanya jawab dan tugas, (2) 

metode ceramah plus diskusi dan tugas, (3) metode ceramah plus demonstrasi 

dan latihan (CPDL) 

5. Metode Resitasi 

Metode Pembelajaran Resitasi adalah suatu metode pengajaran dengan 

mengharuskan siswa membuat resume dengan kalimat sendiri. 

6. Metode Eksperimental 

Metode pembelajaran eksperimental adalah suatu cara pengelolaan 

pembelajaran di mana siswa melakukan aktivitas percobaan dengan mengalami 

dan membuktikan sendiri suatu yang dipelajarinya. Dalam metode ini siswa 

diberi kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri dengan 

mengikuti suatu proses, mengamati suatu obyek, menganalisis, membuktikan dan 

menarik kesimpulan sendiri tentang obyek yang dipelajarinya. 

7. Metode Study Tour (karya wisata) 

Metode Study Tour (karya wisata) adalah metode mengajar dengan mengajak 

peserta didik mengunjungi suatu objek guna memperluas pengetahuan dan 

selanjutnya peserta didik membuat laporan dan mendiskusikan serta 

membukukan hasil kunjungan tersebut dengan didampingi oleh pendidik. 

8. Metode Latihan Keterampilan 
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Metode latihan keterampilan (drill method) adalah suatu metode mengajar 

dengan memberikan pelatihan keterampilan secara berulang kepada peserta 

didik, dan mengajaknya langsung ketempat latihan keterampilan untuk melihat 

proses tujuan, fungsi, kegunaan dan manfaat sesuatu (misal: membuat tas dari 

mute). Metode latihan keterampilan ini bertujuan membentuk kebiasaan atau 

pola yang otomatis pada peserta didik. 

9. Metode Pengajaran Beregu 

Metode pembelajaran beregu adalah suatu metode mengajar dimana 

pendidiknya lebih dari satu orang yang masing-masing mempunyai 

tugas.Biasanya salah seorang pendidik ditunjuk sebagai kordinator. Cara 

pengujiannya,setiap pendidik membuat soal, kemudian digabung. Jika ujian lisan 

maka setiapsiswa yang diuji harus langsung berhadapan dengan tim pendidik 

tersebut. 

10. Peer Theaching Method 

Metode Peer Theaching sama juga dengan mengajar sesama teman, yaitu suatu 

metode mengajar yang dibantu oleh temannya sendiri. 

11. Metode Pemecahan Masalah (problem solving method) 

Metode problem solving (pemecahan masalah) bukan hanyasekadar metode 

mengajar, tetapi juga merupakan suatu metode berpikir, sebabdalam problem 

solving dapat menggunakan metode-metode lainnya yang dimulaidengan mencari 

data sampai pada menarik kesimpulan. Metode problem solving merupakan 

metode yang merangsang berfikir danmenggunakan wawasan tanpa melihat 
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kualitas pendapat yang disampaikan olehsiswa. Seorang guru harus pandai-

pandai merangsang siswanya untuk mencobamengeluarkan pendapatnya. 

12. Project Method 

Project Method adalah metode perancangan adalah suatu metode mengajar 

dengan meminta peserta didik merancang suatu proyek yang akan diteliti sebagai 

obyek kajian. 

13. Taileren Method 

Teileren Method yaitu suatu metode mengajar dengan menggunakan sebagian-

sebagian,misalnya ayat per ayat kemudian disambung lagi dengan ayat lainnya 

yang tentusaja berkaitan dengan masalahnya 

14. Metode Global (ganze method) 

Metode Global yaitu suatu metode mengajar dimana siswa disuruh membaca 

keseluruhan materi, kemudian siswa merangkum apa yang dapat mereka serap 

atau ambil 

2.10 Ceramah Plus sebagai Metode Pembelajaran 

2.10.1 Pengertian Metode Ceramah Plus 

Metode ceramah plus adalah metode mengajar yang menggunakan lebih dari 

satu metode, metode ini merupakan sebuah metode mengajar dengan menyampaikan 

informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa, yang pada umumnya 

mengkuti secara pasif. Metode ceramah dapat dikatakan sebagai satu-satunya metode 

yang paling ekonomis untuk penyampaian informasi, dan paling efektif dalam 
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mengatasi kelangkaan buku dan alat bantu peraga. (Muhibin dalam Dyanesilia : 

2012) 

 

 

2.10.2 Macam-Macam Metode Ceramah Plus 

Secara garis besar metode ceramah plus dalam Dyanesilia dibagi menjadi tiga, 

yaitu : 

1. Metode Ceramah Plus Tanya Jawab dan Tugas (CPTT) 

Metode Ceramah Plus Tanya Jawab dan Tugas ini yaitu metode mengajar 

gabungan antara ceramah dengan tanya jawab dan pemberian tugas.Metode ini 

idealnya dilakukan secara tertib, yaitu (1) penyampaian materi oleh guru, (2) 

pemberian peluang bertanya jawab antara guru dan siswa, (3) pemberian tugas 

kepada siswa. Pada hakikatnya metode tanya jawab berusaha menanyakan 

apakah murid telah mengtahui fakta-fakta tertentu yang sudah diajarkan. Dalam 

hal lain siswa juga bermaksud ingin mengetahui tingkat-tingkat proses pemikiran 

murid. Melalui metode tanya-jawab guru ingin mencari jawaban yang tepat dan 

faktual. 

2. Metode Ceramah Plus Diskusi dan Tugas (CPDT) 

Metode ini dilakukan secara tertib sesuai dengan urutanpengkombinasiannya, 

yaitu (1) guru menguraikan materi pelajaran, (2) kemudian mengadakan diskusi, 

(3) dan akhirnya pemberian tugas. 

3. Metode Ceramah Plus Demonstrasi dan Latihan (CPDL) 
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Metode ini merupakan kombinasi antara kegiatan menguraikanmateri pelajaran 

dengan kegiatan memperagakan dan latihan (drill). 

2.10.3 Kelebihan Metode Ceramah Plus: 

Setiap metode pembelajaran sudah pasti terdapat kelebihan dan kekurangannya. 

Kelebihan Metode Ceramah Plus diantaranya adalah : 

1. Kelas lebih aktif karena anak tidak sekedar mendengarkan saja. 

2. Memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanya sehingga guru mengetahui 

hal-hal yang belum dimengerti oleh siswa. 

3. Guru dapat mengetahui sampai sejauh mana penangkapan siswa terhadap segala 

sesuatu yang diterangkan. 

2.10.4 Kelemahan Metode Ceramah Plus: 

Dengan tanya-jawab kadang-kadang pembicaraan menyimpang dari pokok 

persoalan bila dalam mengajukan pertanyaan, siswa menyinggung hal-hal lain 

walaupun masih ada hubungannya dengan pokok yang dibicarakan. Dalam hal ini 

sering tidak terkendalikan sehingga membuat persoalan baru. 

1. Membutuhkan waktu lebih banyak. 

2. Sistem pembelajaran si anak lebih ke arah hafalan (rote learning), sehingga akan 

kebingungan bila ditanya pengertian dan asal muasal suatu rumus. 

2.11    Media Pembelajaran 

2.11.1 Pengertian Media Pembelajaran 
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Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata 

medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Menurut Iswidayati 

(2010:1) media mempunyai pengertian segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan informasi dan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk 

memperjelas materi atau mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan Gagne dalam 

Sadiman (1986:5) menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam 

lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Sementara itu, Briggs 

dalam Sadiman (1986:5) berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik yang 

dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar.  

Asosiasi Pendidikan Nasional (National Education Association/NEA) 

memiliki pengertian tersendiri. Media adalah bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak 

maupun audiovisual serta peralatannya. Media hendaknya dapat dimanipulasi, dapat 

dilihat, didengar, dan dibaca. Apa pun penfertian yang diberikan, ada persamaan di 

antara pengertian tersebut yaitu bahwa media adalah segala sesuatu yang digunakan 

untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang 

pikiran, perasaaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa 

sehingga proses belajar terjadi. 

2.11.2 Fungsi Media Pembelajaran 

Menurut Iswidayati (2010:10) fungsi utama media pembelajaran adalah 

menambah pengalaman atau menanggulangi keterbatasan pengalaman yang dimiliki 

siswa. Hal tersebut dikarenakan setiap siswa atau peserta didik mempunyai 

pengalaman yang berbeda. Media pembelajaran dapat digunakan untuk menemukan 
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objek yang sulit ditemukan siswa sebagai pengalaman belajar. Media juga memiliki 

fungsi sebagai pembawa informasi dari sumber (guru) menuju penerima (siswa) di 

dalam proses pembelajaran. Sedangkan metode adalah prosedur untuk membantu 

siswa dalam menerima dan mengolah informasi guna mencapai tujuan pembelajaran.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Fungsi Media dalam Proses Pembelajaran 

 

Fungsi media dapat diketahui berdasarkan adanya kelebihan media dan 

hambatan yang mungkin timbul dalam proses pembelajaran yang berlangsung saat 

interaksi antara siswa dengan lingkungan. 

Tiga kelebihan kemampuan media menurut Gerlach dan Ely dalam Daryanto 

(2010:9) adalah sebagai berikut: 

1. Kemampuan fiksatif, artinya dapat menangkap, menyimpan, dan menampilkan 

kembali suatu obyek atau kejadian. Dengan kemampuan ini, obyek atau kejadian 

dapat digambar, dipotret, direkam, difilmkan, kemudian dapat disimpan dan pada 

saat diperlukan dapat ditunjukkan dan diamati kembali seperti kejadian aslinya. 
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2. Kemampuan manipulatif, artinya media dapat menampilkan kembali obyek atau 

kejadian dengan berbagai macam perubahan (manipulasi) sesuai keperluan, 

misalnya diubah ukurannya, kecepatannya, warnanya, serta dapat pula diulang-

ulang penyajiannya. 

3. Kemampuan distributif, artinya media mampu menjangkau audien yang besar 

jumlahnya dalam satu kali penyajian secara serempak, misalnya siaran TV atau 

radio. 

Hambatan-hambatan komunikasi dalam proses pembelajaran adalah sebagai 

berikut : 

1. Verbalisme, artinya siswa dapat menyebutkan kata tetapi tidak mengetahui artinya. 

Hal ini terjadi, karena biasanya guru mengajar hanya dengan penjelasan lisan 

(ceramah), siswa cenderung hanya menirukan apa yang dikatakan guru. 

2. Salah tafsir, artinya dengan istilah atau kata yang sama diartikan berbeda oleh 

siswa. Hal ini terjadi karena biasanya guru hanya menjelaskan secara lisan dengan 

tanpa menggunakan media pembelajaran yang lain, misalnya gambar, bagan, 

model, dan sebagainya. 

3. Perhatian tidak berpusat, hal ini dapat terjadi karena beberapa hal antara lain, 

gangguan fisik, ada hal lain yang lebih menarik mempengaruhi perhatian siswa, 

siswa melamun, cara mengajar guru membosankan, cara menyajikan bahan 

pelajaran tanpa variasi, kurang adanya pengawasan, dan bimbingan guru. 
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4. Tidak terjadinya pemahaman, artinya kurang memiliki kebermaknaan logis dan 

psikologis. Apa yang diamati atau dilihat, dialami secara terpisah. Tidak terjadi 

proses berpikir yang logis mulai dari kesadaran hingga timbulnya konsep. 

2.11.3 Multimedia Pembelajaran Interaktif 

Menurut Daryanto (2010:51-52) multimedia terbagi menjadi dua kategori, 

yaitu: 

 

 

1. Multimedia linier 

Merupakan suatu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun 

yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Multimedia ini berjalan sekuensial 

(berurutan), contohnya: TV dan film. 

2. Multimedia interaktif 

Merupakan suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat 

dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang 

dikehendaki untuk proses selanjutnya. Contoh multimedia interaktif adalah 

pembelajaran interaktif, aplikasi game, dan lain-lain. 

2.11.4 Manfaat Multimedia Pembelajaran 

Manfaat yang diperoleh apabila multimedia pembelajaran dipilih, 

dikembangkan, dan digunakan secara tepat dan baik, yaitu: 

1. Memperbesar benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata, seperti kuman, 

bakteri, elektron, dan lain-lain. 
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2. Memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah, 

seperti gunung, bulan, dan lain-lain. 

3. Menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit dan berlangsung cepat 

atau lambat, seperti sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin, beredarnya 

planet, dan lain-lain. 

4. Menyajikan benda atau peristiwa yang jauh, seperti bulan, bintang, dan lain-lain. 

5. Menyajikan benda atau peristiwa yang berbahaya, seperti letusan gunung berapi, 

harimau, dan lain-lain. 

6. Meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa. 

2.11.5 Pembelajaran Multimedia Interaktif Berbantuan Komputer 

Menurut Bruner dalam Kustandi dan Sutjipto (2011:11), ada tiga tingkatan 

utama modus belajar, yaitu pengalaman langsung (enactive), pengalaman 

piktorial/gambar (iconic), dan pengalaman abstrak (symbolic). Tingkatan pengalaman 

pemerolehan hasil belajar seperti ini digambarkan oleh Dale dalam Kustandi dan 

Sutjipto (2011:12) sebagai proses komunikasi. Dalam gambar tersebut Dale 

menyimpulkan, semakin bawah menunjukkan, pengetahuan yang diperoleh semakin 

besar dan semakin tinggi pengetahuan yang diperoleh semakin kecil. 

Komputer dalam pengembangan masa kini merupakan suatu perangkat yang 

canggih dan dapat dimanfaatkan dalam masalah pendidikan dan pembelajaran. 

Komputer merupakan medium yang cocok dalam proses pembelajaran masa kini 

disamping media yang lain (Latuheru, 1988:118). Dalam hal ini komputer 
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memberikan pengalaman melalui benda tiruan kepada peserta didik sehingga 

memudahkan pengajar dalam menyampaikan materi.  

Kelebihan dari media yang menggunakan komputer adalah : 

1. Bekerja dengan komputer sebagai sesuatu yang baru bagi siswa, menimbulkan 

motivasi bagi mereka untuk lebih menekuni materi yang disajikan. 

2. Dengan adanya warna, musik, dan grafik yang dianimasi dapat menambahkan 

realisme dan merangsang untuk mengadakan latihan-latihan kerja, simulasi, dan 

sebagainya. 

3. Kecepatannya dalam hal menanggapi respon siswa, justru merupakan sesuatu yang 

mengandung nilai-nilai penguatan (reinforcement). 

Secara umum multimedia diartikan sebagai kombinasi teks, gambar, seni, 

grafik, animasi, suara, dan video. Teknologi multimedia mampu memberi kesan yang 

besar dalam bidang komunikasi dan pendidikan karena bisa mengintegrasikan teks, 

grafik, animasi, audio, dan video. Aneka media tersebut digabungkan menjadi satu 

kesatuan kerja yang akan menghasilkan suatu informasi yang memiiki nilai 

komunikasi yang sangat tinggi, artinya informasi bahkan tidak hanya dapat dilihat 

sebagai hasil cetakan, melainkan juga dapat didengar, membentuk simulasi, dan 

animasi yang dapat membangkitkan selera dan memiliki nilai seni yang tinggi dalam 

penyajiannya. 

2.11.6 Klasifikasi Multimedia Perangkat Praktikum 

Menurut Iswidayati (2010:25) komputer multimedia merupakan suatu piranti 

yang mampu memproses data teks atau kata-kata, angka, gambar/grafis/image, video, 
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maupun audio. Komputer multimedia ini sangat menarik bagi siswa dan guru. Hal ini 

dikarenakan berbagai tampilan audio visual dari yang sederhana sampai dengan yang 

kompleks dapat dicapai melalui program-program atau software yang tersedia dalam 

komputer multimedia. Software aplikasi yang dapat digunakan untuk menyusun 

media pembelajaran dalam kategori audio visual antara lain MS Power Point, Adobe 

Premiere, 3D Max, dan sebagainya. Dalam penyusunan media pembelajaran audio 

visual ini para guru tidak harus menggunakan software aplikasi yang rumit, cukup 

menggunakan program MS Power Point. 

2.11.7 Microsoft  Office PowerPoint sebagai Media Interaktif 

Microsoft PowerPoint adalah program aplikasi bisnis yang berguna untuk 

membuat slide dan dokumen presentasi. Versi terbaru program ini adalah Microsoft 

PowerPoint 2010, yang dirilis pada tanggal 15 Juni 2010 sebagai bagian dari paket 

Microsoft Office 2010. Software Microsoft PowerPoint dibuat dan dikembangkan 

oleh Microsoft Corporation.  

Perangkat lunak komputer ini memiliki kelebihan pada kemudahan dan 

kepraktisannya dalam menyusun slide presentasi. Bisa dikatakan, jika seseorang ingin 

membuat presentasi, maka yang terlintas di benaknya adalah menggunakan 

PowerPoint. Fitur animasi dan transisi yang tersedia cukup membantu tugas pembuat 

presentasi, demikian juga dengan fitur penyisipan materi multimediaseperti suara dan 

video. Cukup dengan beberapa klik, ketik, dan sisipkan, maka sajian presentasi dapat 

disusun secara cantik dan profesional. Program Microsoft Power Point  banyak 

http://info-program-komputer.blogspot.com/search/label/Bisnis
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diaplikasikan dan digunakan oleh kalangan pengguna komputer di bidang pendidikan, 

bisnis, dan perkantoran. 

2.12     Alur Pembelajaran Bahasa Jepang 

Suatu pembelajaran pasti memiliki alur atau urutan masing-masing agar lebih 

sistematis dan memudahkan pengajar dalam pembelajaran. Demikian pula dalam 

pembelajaran bahasa  Jepang. Pembelajaran bahasa Jepang juga memiliki alur agar 

pembelajaran dapat tersampaikan secara sistematis.  Pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar bahasa jepang menurut para ahli secara umum dibagi menjadi beberapa 

tahap yaitu dalam (Danasasmita 2009): 

 

1. Pengantar dounyuu ( ) 

Pengantar merupakan tahapan awal yang dilakukan dalam proses kegiatan belajar 

mengajar. Pada saat itu ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pengajar, 

diantaranya pengajar terlebih dahulu member salam, dan sekilas menyampaikan 

beberapa hal yang berhubungan dengan materi yang telah diajarkan pada 

pembelajaran sebelumnya. Jadi kegiatan tersebut sifatnya mengulang kembali 

pokok-pokok materi pembelajaran yang telah diajarkan pada pertemuan 

sebelumnya atau bila dianggap perludapat pula kegiatan itu berupa pemberian 

latihan terutama pada bagian-bagian pelajaran yang belum dikuasai oleh 

pembelajar. Pada saat itu pengajar dapat pula sambil mengulang atau melatih 

pelajaran tersebut dikaitkan dengan materi pembelajaran yang akan diberikan 
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pada pertemuan saat ini. Dengan cara itu, tindakan berikutnya pengajar dapat 

menjelaskan kepada pembelajar pokok-pokok bahasan baru terutama hal-hal 

penting pada materi pembelajaran yang akan diajarkan pada pembelajaran itu. 

Pembelajar lebih baik juga menjelaskan kepada pembelajar tentang sasaran 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

Salah satu tujuan utama dilakukannya kegiatan pengantar oleh pengajar 

adalah dalam rangka upaya untuk menumbuhkan minat pembelajar, agar mereka 

tertarik terhadap materi yang akan disampaikan, dan menumbuhkan motivasi 

pembelajar agar mereka aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar. 

 

 

2. Latihan Dasar kihon renshuu ( ) 

Latihan dasar atau kihon renshuu dilakukan setelah setelah pembelajar 

mengetahui garis besar dan hal-hal penting yang menjadi pokok bahasan pada 

materi pembelajaran yang akan diajarkan, serta mengetahui sasarannya. Pertama, 

pengajar mengadakan kegiatan berupa latihan-latihan bagi siswa atau pembelajar 

berupa hal-hal yang mendasar pada materi pembelajaran yang berkaitan dengan 

cara pengucapan, arti kata atau kalimat atau ungkapan dengan cara 

penggunaannya. Kegiatan latihan dasar atau kihon renshuu dilakukan dengan 

tujuan utamanya agar pembelajar dapat mengingat dan mengucapkan dengan 

benar dan lancer kosakata baru, pola kalimat baru, percakapan atau ungkapan 
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baru pada materi ajar yang akan diajarkan dan mengingat serta menghafal cara 

penggunaannya. Agar tujuan dari latihan dasar tersebut dapat tercapai, pengajar 

harus member kesempatan berlatih menggunakan kosakata, pola kalimat dan 

ungkapan-ungkapan tersebut kepada pembelajar sebanyak mungkin (sesuai 

dengan waktu yang tersedia). Materi latihan diberikan mulai dari materi yang 

mudah dan sedikit demi sedikit menuju ke materi yang lebih sulit. 

Dalam mengadakan latihan dasar ini, pengajar perlu mempertimbangkan 

juga apakah perlu atau tidaknya menggunakan alat bantu atau media 

pembelajaran, bagaimana urutan kegiatan belajar mengajar dan bagaimana 

melibatkan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. 

 

 

3. Latihan Penerapan ouyourenshuu ( ) 

Latihan penerapan bahasa Jepang dalam ouyourenshuu dilakukan dengan tujuan 

agar pembelajar dapat menggunakan kosakata, pola kalimat, ungkapan atau 

percakapan yang diajarkan atau dilatih pada tahap latihan dasat dalam komunikasi 

pada situasi atau kondisi yang mendekati keadaan sesungguhnya. Agar tujuan dari 

penerapan dapat tercapai, maka pengajar harus memberikan latihan kosakata, 

kalimat atau ungkapan pada komunikasi  pada situasi atau kondisi yang 

mendekati keadaan sesungguhnya. Untuk itu pengajar harus selalu berupaya 
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memikirkan bagaimana cara latihan yang dianggap tepat untuk tahap latihan 

penerapan tersebut. 

4. Simpulan Pembelajaran matome ( ) 

Pada tahap ini pengajar mengulas kembali dengan singkat pokok bahasan materi 

pengajaran yang telah diajarkan atau pada pengajaran tersebut. Bila dianggap 

perlu, pengajar menjelaskan atau melatih kembali pokok bahasan yang 

diperkirakan belum dimengerti atau belum dikuasai oleh pembelajar. Untuk 

mengukur hasil kegiatan belajar secara keseluruhan, dilakukan evaluasi atau 

penilaian. Hasil penilaian ini sangat berguna bukan hanya sekedar melihat hasil 

kegiatan belajar yang telah dilakukan saja, namun berguna pula untuk bahan 

perbaikan pengajaran berikutnya. Jenis evaluasi yang dapat digunakan antara lain, 

kuiz, tes kecil, tugas berupa pekerjaan rumah (PR) dan lain sebagainya. 

 

 

Sedangkan alur pembelajaran bahasa Jepang menurut Japan Fondation adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar 4. Alur Pembelajaran yang Efektif 

 (Japan Fondation) 
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Penjelasan Alur Pembelajaran : 

1. Siswa harus mendapat motivasi untuk belajar hal baru atau yang sudah pernah 

dipelajari. 

2. Siswa diharapkan dapat memahami pelajaran yang akan disampaikan. 

3. Siswa diharapkan dapat mengetahui dengan jelas materi yang akan diajarkan. 

4. Kemudian siswa dapat menerapkan pelajaran yang disampaikan dengan benar. 

Penjelasan Alur Pengajaran : 

1. Sebelum memulai pelajaran, pengajar mengulang materi sebelumnya. 

2. Menjelaskan materi pelajaran baru yang akan diajarkan secara singkat, supaya 

siswa siswa dapat mengerti apa yang dipelajarinya. 

3. Menjelaskan bahan yang akan diajarkan secara detail. 

4. Memberikan latihan sebagai penerapan dari apa yang telah diajarkan. 

5. Memberikan kesimpulan dari apa yang telah diajarkan. 

Alur pembelajaran yang efektif meliputi : 

1. Pengulangan materi dari materi sebelumnya 

2. Pengantar, berisi penjelasan singkat tentang materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan hari ini. 

3. Pengenalan kosa kata dan pola kalimat yang akan diajarkan. 

4. Latihan dasar yaitu latihan kosa kata dan pola kalimat. 

5. Latihan penerapan, bisa berupa game, role play, dan wawancara. 

6. Kesimpulan, menyimpulkan materi pembelajaran yang sudah dipelajari. 
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2.13    Kerangka Berpikir 

Di SMA Kesatrian 2 Semarang sudah terdapat fasilitas yang sangat memadai, 

terdapat laboratorium bahasa dan di tiap kelas sudah dilengkapi dengan LCD, akan 

tetapi sarana tersebut belum digunakan secara maksimal dalam pembelajaran bahasa 

Jepang. Metode yang digunakan guru dalam mengajar masih belum ditunjang dengan 

pemanfaatan media yang baik, akibatnya siswa merasa cepat bosan dan kurang 

bersemangat dalam belajar. 

Untuk meningkatkan minat dan semangat belajar siswa digunakan metode 

ceramah plus dengan media interaktif berbasis komputer. Media ini tidak hanya dapat 

menampilkan gambar dan tulisan, melainkan bisa juga untuk menampilkan suara, 

animasi, video, serta bisa memberikan respon benar atau salah pada bagian latihan 

soal secara langsung. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan semangat 

belajar pada siswa serta meningkatkan hasil belajar bahasa Jepang. 

2.14    Hipotesis 

 Hipotesis dalam penelitian ini adalah metode ceramah plus dengan media 

interaktif efektif dalam meningkatkan hasil belajar bahasa Jepang siswa kelas X SMA 

Kesatrian 2 Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif eksperimental, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menguji 

efektifitas metode ceramah plus dengan media interaktif dalam pembelajaran bahasa 

Jepang. 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yakni variabel bebas 

dan variabel terikat. 

1) Variabel bebas  : Metode pengajaran menggunakan metode ceramah plus dengan 

media interaktif 

2) Variabel terikat : Hasil belajar pola kalimat siswa kelas X tahun ajaran 

2012/2013 SMA Kesatrian 2 Semarang.  

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Kesatrian 2 Semarang. 

Siswa kelas X diambil karena populasi merupakan siswa yang baru pertama kali 

mendapatkan pelajaran bahasa Jepang. Jumlah populasi adalah 6 kelas, tiap kelas 

terdiri dari 40 siswa jadi total populasi yaitu 240 siswa, namun karena jumlah 

populasi yang terlalu banyak maka diambil sampel. Pengambilan sampel dari 

33 
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populasi dilakukan dengan acak. Ini dapat dilakukan karena populasi yang homogen 

tanpa adanya perbedaan antara kelas unggulan dan kelas biasa. Peneliti menetapkan 

kelas X3 sebagai kelas kontrol dan kelas X5 sebagai kelas eksperimen. 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode dokumentasi dan 

metode tes.  

3.4.1 Metode dokumentasi  

Metode dokumentasi digunakan untuk mendapat informasi mengenai daftar 

nama siswa yang berada pada kelas eksperimen dan kontrol. 

3.4.2 Metode tes  

Metode tes dilakukan dengan memberikan tes sesudah pembelajaran yang 

digunakan untuk memperoleh data mengenai nilai siswa sesudah mempelajari pola 

kalimat dalam kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

3.5 Pelaksanaan Penelitian 

Kegiatan penelitian dilakukan empat kali pertemuan, dengan frekuensi satu kali 

pertemuan dalam satu minggu dengan alokasi waktu 2x45 menit. Kelas yang menjadi 

sampel adalah kelas X 5 dengan jumlah mahasiswa 36 orang. 

1) Pertemuan Pertama 

Pertemuan pertama peneliti mengenalkan diri dan menjelaskan maksud dan 

tujuan penelitian serta materi yang akan diajarkan. 

2) Pertemuan Kedua 
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Pertemuan kedua siswa diberikan materi bahasa jepang tema Tesuto wa nan 

youbi desuka dengan menggunakan metode ceramah plus dengan media 

interaktif. Pembelajaran dimulai dengan pengenalan dan latihan kosa kata, 

dilanjutkan dengan pengenalan dan latihan pola kalimat dengan menggunakan 

metode ceramah plus dengan media interaktif. Selanjutnya siswa melakukan 

kegiatan seperti yang diinstruksikan dalam media interaktif yaitu kegiatan 

wawancara dengan teman lainnya. Di bagian terakhir pengajaran, siswa 

melakukan laithan mengerjakan test yang ada dalam media interaktif, kemudian 

peneliti mengoreksi jawaban yang salah serta menyimpulkan materi yang sudah 

diajarkan. 

3) Pertemuan Ketiga 

Pertemuan ke-3 peneliti mengajarkan materi Ima nan ji desuka menggunakan 

metode ceramah plus dengan media interaktif.  Pembelajaran dimulai dengan 

pengenalan dan latihan kosa kata, dilanjutkan dengan pengenalan dan latihan 

pola kalimat dengan menggunakan metode ceramah plus dengan media 

interaktif. Selanjutnya siswa melakukan kegiatan sepetti yang diinstruksikan 

dalam media interaktif yaitu kegiatan wawancara dengan teman lainnya. Di 

bagian terakhir pengajaran, siswa melakukan laithan mengerjakan test yang ada 

dalam media interaktif, kemudian peneliti mengoreksi jawaban yang salah serta 

menyimpulkan materi yang sudah diajarkan. 
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Setelah diberikan perlakuan siswa diberikan tes akhir (post-test) dengan 

mengerjakan test sesuai materi yang diajarkan pada pengajaran sebelumnya, yaitu 

tema Tesuto wa nan-yobi desuka dan tema Ima nan-ji desuka. Tes dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan akhir mahasiswa setelah diberikan perlakuan dengan 

menggunakan  metode ceramah plus dengan media interaktif. 

3.6 Instrumen Penelitian 

a. Pemilihan Instrumen 

Pada penelitian ini instrumen yang digunakan adalah tes isai dan 

pilihan ganda tema Tesuto wa nan youbi desuka dan Ima nan ji desuka. 

Tema instrumen dipilih berdasarkan materi yang telah disesuaikan dengan 

silabus pelajaran bahasa Jepang di SMA Kesatrian 2 Semarang. 

b. Penyusunan Instrumen 

Instrumen yang digunakan penulis adalah berupa soal test yang 

diujikan kepada kelas control dan kelas eksperimen setelah dilakukan 

perlakuan. Soal terdiri dari 10 butir soal isian singkat tentang kosa kata dan 

15 soal pilihan ganda tentang kosa kata dan pola kalimat. 

c. Uji Coba Instrumen 

Sebelum digunakan, instrumen diujicobakan terlebih dahulu pada 

kelas X6. 

d. Pelaksanaan Test 
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Test dilaksanakan pada hari Jum‟at, 8 Maret 2013 pada kelas control 

dan kelas eksperimen 

3.7 Uji Validitas dan Rehabilitas 

a. Uji Validitas 

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi. 

Validitas ini merujuk pada sejauh mana kesesuaian antara materi yang 

diajarkan dengan instrumen yang digunakan. Oleh karena itu penulis 

meminta pendapat kepada orang yang dianggap ahli di bidang tersebut.  

b. Uji Rehabilitas 

Sebelum instrumen dipakai untuk mengambil data, terlebih dahulu 

instrumen di ujicobakan pada kelas lain. Uji coba dilaksanakan pada 

tanggal 4 Februari 2013 pada 31 siswa kelas X 6. 

Hasil dari ujicoba kemudian dihitung menggunakan rumus    K-R 20 

sebagai berikut: 

 

2

2

11 1
1 S

pqS

n

n
r

 

 Dimana : 

r11 : reliabilitas tes secara keseluruhan 

p : proporsi subjek yang menjawab benar 

q  : proporsi subjek yang menjawab salah 

pq  : jumlah hasil perkalian p dan q 



37 

 

 

 

n : banyaknya item soal 

S : standart devisiasi dari tes 

Dari perhitungan menggunakan rumus tersebut menghasilkan 

483,011r .sedangkan tabelr  untuk 31 adalah 0,355. Hal ini berarti r yang 

dihasilkan lebih besar dari tabelr . Dengan demikian soal yang diujicobakan 

reliabel 

3.8 Analisis Data 

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik komparatif dengan 

membandingkan hasil test akhir kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Rumus yang digunakan dalam penelitian eksperimen ini adalah T-tes dengan 

rumus: 

 t = 

1

2

2

2

1

12

NN

XX

MM
 

 Dimana:  

 t  : koefisien yang dicari 

1M   : rata-rata kelas eksperimen 

2M   : rata-rata kelas kontrol 

2

1  : jumlah kuadrat deviasi tes kelas eksperimen 

2

2X   : jumlah kuadrat deviasi kelas kontrol 

N  : jumlah subjek 
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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

Pada tahap ini peneliti menganalisis dan menguraikan data hasil penelitian 

terhadap penggunaan metode ceramah plus dengan media interaktif dalam 

pembelajaran bahasa Jepang. 

4.1 Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

4.1.1 Pelaksanaan Proses Pembelajaran Kelas Eksperimen 

Pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah plus dengan media 

interaktif diujicobakan pada kelas eksperimen siswa kelas X di SMA Kesatrian 2 

Semarang. Eksperimen dimulai pada tanggal 1 Februari 2013 pukul 07.45 WIB. 

Proses pembelajaran yang berlangsung adalah sebagai berikut : 

4) Pertemuan Pertama 

Pertemuan pertama dilakukan pada hari Jumat, 1 Februari 2013. Pada pertemuan 

pertama ini peneliti mengenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan 

penelitian serta materi yang akan diajarkan. 

5) Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedua dilakukan pada hari Jumat, 8 Februari 2013. Pada pertemuan 

ke-2 ini siswa diberikan materi bahasa jepang tema Tesuto wa nan youbi desuka 

dengan menggunakan metode ceramah plus dengan media interaktif. 

Pembelajaran dimulai dengan pengenalan dan latihan kosa kata, dilanjutkan 
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dengan pengenalan dan latihan pola kalimat dengan menggunakan metode 

ceramah plus dengan media interaktif. Selanjutnya siswa melakukan kegiatan 

seperti yang diinstruksikan dalam media interaktif yaitu kegiatan wawancara 

dengan teman lainnya. Di bagian terakhir pengajaran, siswa melakukan laithan 

mengerjakan test yang ada dalam media interaktif, kemudian peneliti mengoreksi 

jawaban yang salah serta menyimpulkan materi yang sudah diajarkan. 

1) Pada awal pembelajaran siswa dikenalkan dengan metode dan media yang 

akan digunakan dalam proses pembelajaran. Setelah itu peneliti memulai 

pembelajaran dengan metode ceramah plus dengan media interaktf. 

2) Selanjutnya peneliti membagi kelas menjadi empat kelompok dan 

menentukan ketua kelompok guna membantu mengkondisikan teman 

kelompoknya serta menjadi patner dalam proses pembelajaran. 

3) Memulai proses pembelajaran dengan menampilkan media interaktif. 

4) Tahap pertama adalah menampilkan halaman awal dan menjelaskan teknis 

penggunaannya. 

5) Ke dua adalah pengenalan kosakata dan latihan kosakata, dengan 

menampilkan dalam bentuk gambar (bentuk), tulisan dan cara bacanya. 

Sedangkan untuk latihannya, siswa diminta menyebutkan kosa kata dalam 

bahasa jepang sesuai slide yang ditampilkan di layar. 

6) Tahap ke tiga adalah penjelasan pola kalimat dan latihan pola kalimat, dengan 

memberikan banyak contoh kalimat supaya siswa lebih paham dan dapat 

mengingatnya. 
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7) Tahap ke empat adalah kegiatan, ada dua kegiatan yang dilakukan siswa pada 

pertemuan ini. Pertama adalah kegiatan interview dengan teman 

kelompoknya dan yang ke dua adalah kegiatan menjawab soal-soal yang ada 

di media interaktif secara langsung.  

8) Tahap yang terakhir adalah kesimpulan materi yang dipelajari pada pertemuan 

ini. 

6) Pertemuan Ketiga 

Pertemuan ke-3 dilakukan pada hari Jumat, 22 Februari 2013. Pada pertemuan 

ini peneliti mengajarkan materi Ima nan ji desuka menggunakan metode ceramah 

plus dengan media interaktif.  Pembelajaran dimulai dengan pengenalan dan 

latihan kosa kata, dilanjutkan dengan pengenalan dan latihan pola kalimat dengan 

menggunakan metode ceramah plus dengan media interaktif. Selanjutnya siswa 

melakukan kegiatan sepetti yang diinstruksikan dalam media interaktif yaitu 

kegiatan wawancara dengan teman lainnya. Di bagian terakhir pengajaran, siswa 

melakukan laithan mengerjakan test yang ada dalam media interaktif, kemudian 

peneliti mengoreksi jawaban yang salah serta menyimpulkan materi yang sudah 

diajarkan. 

1) Pada awal pembelajaran siswa dikenalkan dengan metode dan media yang 

akan digunakan dalam proses pembelajaran. Setelah itu peneliti memulai 

pembelajaran dengan metode ceramah plus dengan media interaktf. 
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2) Selanjutnya peneliti membagi kelas menjadi empat kelompok dan 

menentukan ketua kelompok guna membantu mengkondisikan teman 

kelompoknya serta menjadi patner dalam proses pembelajaran. 

3) Memulai proses pembelajaran dengan menampilkan media interaktif. 

4) Tahap pertama adalah menampilkan halaman awal dan menjelaskan teknis 

penggunaannya. 

5) Ke dua adalah pengenalan kosakata dan latihan kosakata, dengan 

menampilkan dalam bentuk gambar (bentuk), tulisan dan cara bacanya. 

Sedangkan untuk latihannya, siswa diminta menyebutkan kosa kata dalam 

bahasa jepang sesuai slide yang ditampilkan di layar. 

6) Tahap ke tiga adalah penjelasan pola kalimat dan latihan pola kalimat, dengan 

memberikan banyak contoh kalimat supaya siswa lebih paham dan dapat 

mengingatnya. 

7) Tahap ke empat adalah kegiatan, ada dua kegiatan yang dilakukan siswa pada 

pertemuan ini. Pertama adalah kegiatan interview dengan teman 

kelompoknya dan yang ke dua adalah kegiatan menjawab soal-soal yang ada 

di media interaktif secara langsung.  

8) Tahap yang terakhir adalah kesimpulan materi yang dipelajari pada pertemuan 

ini. 

Pertemuan selanjutnya dilakukan pada hari Jumat, 8 Maret 2013. Pada 

pertemuan ini diberikan tes akhir (post-test). Mahasiswa mengerjakan test sesuai 

materi yang diajarkan pada pengajaran sebelumnya, yaitu tema Tesuto wa nan-yobi 
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desuka dan tema Ima nan-ji desuka. Tes dilakukan untuk mengetahui kemampuan 

akhir mahasiswa setelah diberikan perlakuan dengan menggunakan  metode ceramah 

plus dengan media interaktif. 

4.1.2 Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Kontrol 

Pembelajaran pada kelas kontrol dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2013 

pukul 09.15 WIB. Proses pembelajaran yang berlangsung adalah sebagai berikut : 

1. Pertemuan Pertama 

Pertemuan pertama dilakukan pada hari Jumat, 1 Februari 2013. Pada pertemuan 

pertama ini peneliti mengenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan 

penelitian serta materi yang akan diajarkan. 

2. Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedua dilakukan pada hari Jumat, 8 Februari 2013. Pada pertemuan 

ke-2 ini siswa diberikan materi bahasa jepang tema Tesuto wa nan youbi desuka 

dengan menggunakan metode ceramah biasa. Pembelajaran dimulai dengan 

pengenalan dan latihan kosa kata, dilanjutkan dengan pengenalan dan latihan 

pola kalimat. Selanjutnya siswa melakukan kegiatan wawancara dengan teman 

lainnya. Di bagian terakhir pengajaran, menyimpulkan materi yang sudah 

diajarkan. 

1) Pengenalan kosakata dan latihan kosakata, dengan menyebutkan kosakata 

tersebut dan menyampaikan artinya, kemudian menuliskannya di papan tulis. 

Sedangkan untuk latihannya, siswa diminta menyebutkan kosa kata dalam 

bahasa jepang sesuai yang disampaikan guru. 
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2) Tahap ke tiga adalah penjelasan pola kalimat dan latihan pola kalimat, dengan 

menuliskan pola kalimat di papan tulis kemudian memberikan contoh 

kalimat kepada siswa, untuk latihannya siswa diminta membuat contoh 

kalimat dengan kosa kata yang sudah dipelajari. 

3) Tahap ke empat adalah kegiatan, ada dua kegiatan yang dilakukan siswa pada 

pertemuan ini. Pertama adalah kegiatan interview dengan teman. 

4) Tahap yang terakhir adalah kesimpulan materi yang dipelajari pada pertemuan 

ini. 

3. Pertemuan Ketiga 

Pertemuan ke-3 dilakukan pada hari Jumat, 22 Februari 2013. Pada pertemuan 

ini peneliti mengajarkan materi Ima nan ji desuka menggunakan metode ceramah 

biasa.  Pembelajaran dimulai dengan pengenalan dan latihan kosa kata, 

dilanjutkan dengan pengenalan dan latihan pola kalimat. Selanjutnya siswa 

melakukan kegiatan wawancara dengan teman lainnya. Di bagian terakhir 

pengajaran, menyimpulkan materi yang sudah diajarkan. 

1) Pengenalan kosakata dan latihan kosakata, dengan menyebutkan kosakata 

tersebut dan menyampaikan artinya, kemudian menuliskannya di papan tulis. 

Sedangkan untuk latihannya, siswa diminta menyebutkan kosa kata dalam 

bahasa jepang sesuai yang disampaikan guru. 

2) Tahap ke tiga adalah penjelasan pola kalimat dan latihan pola kalimat, dengan 

menuliskan pola kalimat di papan tulis kemudian memberikan contoh 
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kalimat kepada siswa, untuk latihannya siswa diminta membuat contoh 

kalimat dengan kosa kata yang sudah dipelajari. 

3) Tahap ke empat adalah kegiatan, ada dua kegiatan yang dilakukan siswa pada 

pertemuan ini. Pertama adalah kegiatan interview dengan teman. 

4) Tahap yang terakhir adalah kesimpulan materi yang dipelajari pada pertemuan 

ini. 

Pertemuan selanjutnya dilakukan pada hari Jumat, 8 Maret 2013. Pada 

pertemuan ini diberikan tes akhir (post-test). Mahasiswa mengerjakan test sesuai 

materi yang diajarkan pada pengajaran sebelumnya, yaitu tema Tesuto wa nan-

yobi desuka dan tema Ima nan-ji desuka. Tes dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan akhir mahasiswa. 

4.2 Analisis Data Tes 

4.2.1 Hasil Pengumpulan Data 

 Dari hasil eksperimen yang dilakukan pada kelas kontrol, diperoleh data 

seperti tabel di bawah : 

Tabel 4.1 : Tabel Hasil Test Kelas Eksperimen 

No Nama Inisial Skor Nilai 

1.  E001 16 64 

2.  E002 25 100 

3.  E003 17 68 

4.  E004 12 48 

5.  E005 25 100 

6.  E006 8 32 

7.  E007 22 88 

8.  E008 19 76 

9.  E009 17 68 
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10.  E010 24 96 

11.  E011 11 44 

12.  E012 20 80 

13.  E013 14 56 

14.  E014 21 84 

15.  E015 19 76 

16.  E016 10 40 

17.  E017 20 80 

18.  E018 12 48 

19.  E019 24 96 

20.  E020 23 92 

21.  E021 20 80 

22.  E022 24 96 

23.  E023 20 80 

24.  E024 23 92 

25.  E025 15 60 

26.  E026 23 92 

27.  E027 11 44 

28.  E028 19 76 

29.  E029 23 92 

30.  E030 13 52 

31.  E031 22 88 

Nilai Rata-rata 75,2 

Dari data tabel di atas diketahui bahwa rata-rata kelas eksperimen adalah 75,2 nilai 

tertinggi pada kelas eksperimen adalah 100 dan nilai terrendah adalah 44. 

 Sedangkan hasil test pada kelas kontrol diperoleh data sebagai berikut : 

No Nama Skor Nilai 

1.  C001 10 40 

2.  C002 16 64 

3.  C003 15 60 

4.  C004 18 72 

5.  C005 22 88 

6.  C006 16 64 

7.  C007 17 68 

8.  C008 21 84 

9.  C009 10 44 

10.  C010 13 52 

11.  C011 17 68 
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12.  C012 17 68 

13.  C013 21 84 

14.  C014 14 56 

15.  C015 14 56 

16.  C016 10 40 

17.  C017 16 64 

18.  C018 23 92 

19.  C019 15 60 

20.  C020 8 32 

21.  C021 21 84 

22.  C022 21 84 

23.  C023 19 76 

24.  C024 8 32 

25.  C025 14 56 

26.  C026 15 60 

27.  C027 19 76 

28.  C028 18 72 

29.  C029 15 60 

30.  C030 17 68 

31.  C031 15 60 

Nilai Rata-rata 64 

Dari data tabel di atas diketahui bahwa rata-rata kelas kontrol adalah 64 nilai tertinggi 

kelas kontrol adalah 92 dan terrendah adalah 32. 

4.2.2 Kriteria Efektifitas Pembelajaran 

Perhitunggan data t-test menggunakan kelas kontrol dan kelas eksperimen sebanyak 

30. Perhitungan data test menggunakan rumus t-test diperoleh nilai t-hitung = 2,5 

sedangkan t-tabel untuk n(30-1) tingkat kepercayaan 1%  = 2,46 dan tingkat 

kepercayaan 5% = 1,70, dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa t-hitung 

> t-tabel. Maka penggunaan metode ceramah plus dengan media interaktif dalam 

pembelajaran bahasa jepang di kelas X, terbukti efektif. 

4.3 Pembahasan Efektivitas Metode Ceramah Plus dengan Media Interaktif 
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 Setelah metode Ceramah Plus dengan media interaktif diucicobakan dan 

dilakukan test. Diperoleh data nilai test kelas eksperimen dengan rata-rata = 75,2 dan 

nilai rata-rata kelas kontrol = 64 , dari perbandingan dua data tersebut dapat 

disimpulkan rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata 

kelas kontrol. 

 Berdasarkan perhitungan efektifitas dengan rumus t-test diperoleh t-hitung 

sebesar 2,5 sedangkan t-tabel untuk sampel data 30 pada tingkat kepercayaan 1% 

adalah 2,46 dan t-tabel pada tingkat kepercayaan 5% adalah 1,70. Dapat disimpulkan 

t-hitung > t-tabel, maka hipotesis penulis diterima karena terdapat perbedaan yang 

signifikan setelah mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah 

plus dengan media interaktif.  

 Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui efektifitas 

penggunaan metode ceramah plus dengan media interaktif dalam pembelajaran 

bahasa Jepang di SMA Kesatrian 2 Semarang. Dengan demikian, berdasarkan hasil 

penelitian di atas telah menjawab dan membuktikan hipotesis penulis bahwa metode 

ceramah plus dengan media interaktif efektif dalam pembelajaran bahasa Jepang di 

SMA Kesatrian 2 Semarang.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahawa ceramah plus 

dengan media interaktif efektif dalam pembelajaran bahasa Jepang pada siswa kelas 

X SMA Kesatrian 2 Semarang. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang dicapai siswa 

pada tes yang diberikan. Rata-rata nilai kelas eksperimen yaitu 75,2 sedangkan pada 

kelas kontrol nilai rata-ratanya yaitu 64. Dengan demikian nilai rata-rata kelas 

eksperimen lebih tinggi dari rata-rata nilai kelas kontrol. 

  Dari perhitungan dengan rumus T-test, diperoleh hasil hitungt  sebesar   2,5 dari 

tabelt  2,46. Jadi hitungt  lebih besar dari tabelt , sehingga hipotesis yang berbunyi 

‟‟Metode ceramah plus dengan media interaktif efektif dalam pembelajaran bahasa 

Jepang siswa kelas X SMA Kesatrian 2 Semarang‟‟, diterima. 

5.2 Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat dikemukakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi guru bahasa Jepang, metode ceramah plus bisa menjadi salah satu alternatif 

pembelajaran bahasa Jepang di SMA. Akan tetapi dikaarenakan pembelajaran ini 

menggunakan aplikasi berbasis komputer, jadi perlu ada fasilitas yang 

mendukung seperti perangkat komputer dan LCD untuk menerapkan model 

pembelajaran ini. 
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2. Berdasarkan penelitian, metode ini tidak bisa dipraktikkan ketika terjadi 

pemadaman listrik, oleh karena itu bagi peneliti yang akan melakukan penelitian 

serupa, dapat melakukan penelitian yang dapat mengatasi masalah tersebut. 
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Lampiran 1  

Daftar Responden Penelitian 

 

No  Siswa Kelas Eksperimen Siswa Kelas Kontrol 

1.  Anissa Wulan Agustin Ady Tri Mulyana 

2.  Arief Farhan Virghany Agi Ramadhani 

3.  Aswin Sanjaya Amalia Nurul Ain 

4.  Atsna Ghasyiah Anggita Wijaya Putri 

5.  Aulia Feby Puspaningrum Angra Syafira Safana 

6.  Bagas Priyo Sambodho Ardi Tri Nugroho 

7.  Bagus Barlian Tara Avin Riyan Triyanto 

8.  Bella Ayu Feriska Dea Riska Safura 

9.  Della Juniza Melati Puspa Dela Eka Feriana 

10.  Dewi Cahyaningrum Dian Siska Tri Agustina 

11.  Dimas Kurniawan Dita Fitriyani 

12.  Dio Agmmaulana Fajar Rachmadiyanto 

13.  Igm Nugrah Agung Prabowo Felisa Isti Tataning Sutawar 

14.  Indah Andriani Kusumawati Fani Makrifatul Khasanah 

15.  Jifi Anggola Gala Mochamaa Raju 

16.  Kristyan Adi Setyawan Happy Saraswati Nurcahyanti 

17.  Mahadina Risa Assyifa Herlambang Tito Agusta Wicaksono 

18.  Maulana Ainul Yaqin Ivan Nur Iqbal 

19.  Michelia Fitrianing Setyawan Laila Nurul Indria 

20.  Muhammad Achiyar Prakoso Nuhamma Adin Johan 

21.  Nabila Arzyanaila Mega Puspitasari 

22.  Nesha Sakina Muhammad Agung Setya Budi 

23.  Nilna Wahyusari Nabila Elsafira Prisvega 

24.  Putri Wulandari Nungki Pamungkas 
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25.  Ragil Adhi Nugroho Okta Nadia Fashalin 

26.  Resta Rani Desintika A Pramitha Anggraeny 

27.  Satrio Utomo Rio Maulana 

28.  Shinta Puspitaningrum Risky Pandu Satria 

29.  Syari Yuniar Saputri Shinta Lestari 

30.  Vino Andraka Septerio Sri Swasti Prawiti 

31.  Cahyo Wicaksono Widya Inggita Sari 
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Lampiran 2 
Perhitungan Realibilitas Instrumen Uju Coba  

 

2S ⁼ ⁼

2

2

N

N

Y
Y

 

2S =
31

31

244036
8052

 

2S ⁼ ⁼
31

129,78728052
 

2S = 
31

871,179
 

2S =  5,8 

2

2

11
1 S

pqS

n

n
r

 

8,5

078,38,5

30

31
11r  

8,5

722,2
03,111 Xr

 
469,003,111 xr

 
483,011r

 355,0tabelr

 
R hitung lebih besar dari r tabel,  maka soal yang diujicobakan reliable. 
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

FAKULTAS BAHASA DAN SENI 
Gedung B, Kampus Sekaran, Gunung Pati, Semarang 50229 

Telpon/Fax : (024) 858010 

Laman : http://fbs.unnes.ac.id 

 

Soal Ujian 

A. Isian singkat 

Terjemahkan kata di bawah ini dalam bahasa Jepang! 

1. Senin : 

2. Jum‟at : 

3. Minggu ini : 

4. Hari apa : 

5. Upacara : 

6. Lomba Pidato : 

7. 09:00 a.m. : 

8. 04:30 p.m  : 

9. 20:15 WIB : 

10. 11.45 WIB : 

B. Pilihan Ganda 

Kerjakan soal di bawah, dengan memberi tanda (X) pada jawaban yang tepat! 

1. Kosa kata yang tepat untuk gambar di bawah adalah? 

a. Jugyou 

b. Tesuto 

c. Chourei 

d. Bunkasai 

 

2. Nihon (…….) bunkasai (…….) do-youbi desu 

Partikel yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah? 

a. No/wa 

b. Wa/wa 

c. Ga/no 

d. De/no 

3. SMA Kesatrian 2 Semarang no chourei wa (………..)desu. 

http://fbs.unnes.ac.id/
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Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah? 

a. Kin-youbi 

b. Moku-youbi 

c. Getsu-youbi 

d. Nichi-youbi 

 

4.   

 

 

 

 

Kegiatan yang dilakukan pada hari Selasa adalah...... 

a. tes    

b. lomba pidato    

c. festival budaya 

d. Olahraga

 

5. Lia   : kin-youbi, tesuto ga arimasune. 

Ari  :  hai,.......no tesuto desune. 

Kata yang tepat untuk melengkapi bagian yang 

kosong diatas berdasarkan pengumuman disamping  

adalah.. 

a. Rekishi   d. Nihongo  

b. Taiiku   e. Eigo  

6.  “Ujian bahasa Jepang hari kamis” 

Kalimat di atas dalam bahasa jepang yang tepat adalah? 

a. Nihongo no tesuto wa ka-youbi desu 

b. Nihongo no tesuto wa moku-youbi desu 

c. Tesuto no nihongo wa moku-youbi desu 

d. Tesuto no nihongo wa ka-youbi desu 

7. A : Bunkasai wa itsu desu ka 

B : 3-gatsu tooka desu 

A : (………) desu ka 

B : Getsu-youbi desu 

A : sou desu ka 

OSHIRASE 

Getsuyoubi (10-05-2009):    Tesuto 

Suiyoubi (14-05-2009):     supiichikontesuto 

Kayoubi (19-05-2009):    taiiku 

kinyoubi (25-05-2009):     bunkasai 

Jadwal tes 

Bahasa Inggris  senin 

Bahasa Jepang  rabu 

Olahraga  jumat 

Sejarah   

 sabtu 
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Kata yang tepat untuk mengisi kolom di atas adalah? 

a. Getsu-youbi 

b. Nan-youbi 

c. Rai-shuu 

d. Kon-shuu 
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8. Ima nan-ji desuka? 

a. Ku-ji desu 

b. Kyuu-ji desu 

c. Yon-ji desu 

d. Yo-ji desu 

9. Anton pulang sekolah pukul 14.35 WIB. 

Cara baca yang tepat kata yang bergaris bawah di atas adalah.. 

a. Gogo ni-ji san juu go pun 

b. Gozen ni-ji san juu go pun 

c. Gogo ni-ji san juu go fun 

d. Gozen ni-ji san juu go fun 

10.  Nan-ji desuka? 

a. ni-ji han desu 

b. Ichi-ji san jup pun desu 

c. ni-ji yon jup pun desu 

d. Ichi-ji san juu go fun desu 

11. Jadwal Kegiatan Budi: 

Bangun tidur jam setengah lima  pagi, setelah itu sholat dan menyapu 

halaman membutuhkan waktu 40 menit. Dilanjutkan dengan mandi 15 

menit dan makan 20 menit. Kemudian 10 menit untuk ganti pakaian, dan 

berangkat ke sekolah membutuhkan waktu 45 menit.  

Jam berapakah Budi sampai di sekolah? 

a. Roku ji yon juu go fun 

b. Roku ji han 

c. Roku ji yon jup pun 

d. Roku ji go jup pun 

12. Nihon go no jugyou wa itsu desuka? 

a. Getsu-youbi no gozen hachi-ji desu 

b. Getsu-youbi no gzen hachi-ji han desu 
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c. Kin-youbi no gozen sichi-ji yon juu go fun desu 

d. Kin-youbi no gozen ku-ji juu go fun desu 

13. Raishuu/nihongo/wa/desu/tesuto/no/juugyou/no 

Susunan kalimat yang tepat adalah? 

a. Nihongo no tesuto no raishuu wa jugyou desu. 

b. Nihongo no jugyou no tesuto wa raishuu desu. 

c. Raishuu wa jugyou no nihongo no tesuto desu. 

d. Raishuu wa tesuto no jugyou no nihongo desu. 

14. Eigo(bahasa inggris)/jugyou/no/ka-youbi/desu/wa 

Susunan kalimat yang tepat adalah? 

a. Eigo no ka-youbi wa jugyou desu 

b. Juugyou wa ka-youbi no eigo desu 

c. Ka-youbi wa jugyou no eigo desu 

d. Eigo no jugyou wa ka-youbi desu. 

15.  Perhatikan tabel di bawah ini! 

Hari        

Jam 
Senin Selasa 

07.00 Bahasa Indonesia Bahasa jawa 

08.30 Bahasa Inggris Olahraga 

9.00 Bahasa Jepang Bahasa Perancis 

12.00 Istirahat Istirahat 

13.30 Pulang sekolah Pulang sekolah 

Berdasarkan tabel di atas, kalimat yang tidak tepat adalah? 

a. Nihongo no juugyou wa getsu-youbi no ku-ji desu. 

b. Indonesiago no juugyou wa getsu-youbi no shichi ji desu. 

c. Eigo no jugyou wa getsuyoubi no hachi ji han desu. 

d. Jawa-go no jugyou wa ka-youbi no shichi-ji han desu. 
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Lampiran 4 
Perhitungan t-test  

 

t -test =

)1(

22

NN

xx

mymx

 

t -test =

)129(30

456.78,188.10

642,75

 

t -test =

870

8,644.17

2,11

 

t -test =
5,4

2,11
 

t -test = 5,2  

46,2%)1(0t  
70,1%)5(0t  

t-test > t-tabel 
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Lampiran 5 
Foto Penelitian 

A. Pembelajaran Kelas Eksperimen 
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B. Pembelajaran Kelas Kontrol 
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Lampiran 6 
SK Pembimbing Skripsi 
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Lampiran 7 
Permohonan Izin Observasi dan Penelitian 
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Lampiran 8 
Surat Tugas Panitia Sidang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


