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ABSTRAK 

 

Mangerongkonda, Ivond. 2012. “Analisis Kesalahan Penggunaan Kata Kerja 

Kausatif Dalam Kalimat Bahasa Jepang UNNES.  Skripsi. Jurusan Bahasa 

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

Pembimbing 1. Lispridona Diner, S.Pd., M.Pd. Pembimbing 2. Setiyani 

Wardhaningtyas, S.S., M.Pd. 

Kata kunci : analisis,kesalahan, kata kerja kausatif 

 Kata kerja bahasa Jepang disebut dooshi. Dooshi merupakan salah satu 

kelas kata dalam bahasa Jepang Salah satu kata kerja dalam bahasa Jepang adalah  

shieki. Shieki dalam bahasa Jepang merupakan salah satu kata kerja yang 

bermakna menyuruh atau membuat seseorang melakukan suatu aktivitas. Setelah 

melakukan studi pendahuluan pada mahasiswa semester VI disalah satu kelas 

bunpou, hasilnya menunjukkan bahwa hampir seluruh mahasiswa merasa 

kesulitan dan melakukan kesalahan dalam menggunakan kata kerja kausatif. 

Permasalahan dalam  penelitian ini adalah kesalahan apa saja yang dialami 

mahasiswa pada saat menggunakan kata kerja kausatif dan faktor penyebab 

kesalahan dalam menggunakan kata kerja kausatif. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui kesalahan dan faktor penyebab kesalahan yang mempengaruhi 

mahasiswa menggunakan kata kerja kausatif. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Bahasa Jepang Jurusan Bahasa & Sastra Asing Fakultas Bahasa & 

Seni Unnes Tahun Ajaran 2011/2012 yang berjumlah 57 orang mahasiswa. 

Sampel dalam penelitian ini adalah 47 mahasiswa dengan menggunakan teknik 

random. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode tes dan angket. Bentuk penelitian yang digunakan adalah analisis 

deskriptif kuantitatif kualitatif.  

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kesalahan 

mahasiswa dalam penggunan kata kerja kausatif (shieki) yaitu antara lain;  

kesalahan dalam penggunaan partikel ( ni/ga/wo ) dalam kalimat, kesalahan dalam 

pembentukan kata kerja kausatif, kesalahan dalam menentukan pelaku/subjek 

pada kata kerja kausatif dalam kalimat dan kesalahan pada penggunaan partikel 

kata kerja (jidooshi) dan (tadooshi) kausatif. Selain itu,  mahasiswa tidak sering 

memakai atau membuat kata kerja kausatif.  
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RANGKUMAN 

Mangerongkonda, Ivond. 2012. “Analisis Kesalahan Penggunaan Kata Kerja 

Kausatif Dalam Kalimat Bahasa Jepang. Skripsi. Jurusan Bahasa dan 

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

Pembimbing 1. Lispridona Diner, S.Pd., M.Pd. Pembimbing 2. Setiyani 

Wardhaningtyas, S.S., M.Pd. 

 

Kata kunci : kesalahan, kata kerja kausatif 

1. Latar Belakang 

Dooshi merupakan salah satu kelas kata dalam bahasa Jepang. Salah satu 

kata kerja dalam bahasa Jepang adalah  shieki. Shieki dalam bahasa Jepang 

merupakan salah satu kata kerja yang bermakna menyuruh atau membuat 

seseorang melakukan suatu aktifitas. Polanya yaitu ＜let＋目的語＋原形不

定詞 (動詞の原形)＞で、それで「（目的語）」に（原形定詞）をさ

せる｡という意味なる。 

1. Menggunakan “Let” 

“Let” digunakan apabila pada keadaan ini mengizinkan atau 

memperoleh izin orang lain.  

Contoh : Dia membiarkan saya menggunakan handphone. 

2. Menggunakan “Make” 

“Make” digunakan ketika orang lain ingin melakukan sesuatu atau 

membuat seseorang melakukan sesuatu.  

Contoh :  Saya pulang karena dia sakit. 
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3. Menggunakan “Have” 

“Have” digunakan ketika meminta seseorang melakukan sesuatu. 

Contoh :  saya meminta adik untuk mencat tembok. 

 

Setelah mengadakan observasi awal pada tanggal 30 mei 2011 dengan 

menyebarkan angket pada salah satu rombel mahasiswa semester 6, diketahui 

bahwa mahasiswa mengalami kesalahan pada perubahan kata kerja. Tidak 

hanya mengalami kesalahan pada kata kerja saja namun, kesalahan pada 

partikel. Oleh karena itu penulis bermaksud menganalisis Kesalahan  

Menggunakan Kata Kerja Kausatif. 

 

2. Landasan Teori 

a. Pengertian tata bahasa  

Pengertian bunpoo adalah : 

 文法とは、ある言語において、正しい「文」を作る際に共有されて

いるルールである。 

Tata bahasa adalah aturan yang dibuat bersama untuk membentuk kalimat yang 

benar dalam sebuah bahasa. 

b. Kelas kata bahasa Jepang 

1. Dooshi (verba) 

2. I-keiyooshi (akjektiva-i) 

3. Na-keiyooshi (akjektiva-na) 
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4. Meishi (nomina) 

5. Rentaishi (prenomina) 

6. Fukushi (adverbia) 

7. Kandooshi (interjeksi) 

8. Setsuzokushi (konjungsi) 

9. Jodooshi (verba bantu) 

10. Joshi (partikel) 

c. Pengertian kata kerja bahasa Jepang 

Menurut nihongo kyouiku gakkai (2005:69) menyebutkan pegertian 

kata kerja yang disebut juga dooshi : 

             同士は動きや変化や状態を表す、文の述語となることを主

要な機能となる。活用をもちゃ、ヴォイス、アスペクト，むうどな

どの文法カテゴリｲにしたがってへんかする。(日本語の教育学会

（2005:69）). 

 Kata kerja mengungkapkan gerakan, perubahan dan keadaan, fungsi 

utamanya sebagai predikat dalam kalimat.mengalami perubahan kata, voice 

(suara), aspek (kala) dan suasana yang berubah mengikuti kategori pola kalimat. 

d. Jenis-jenis kata kerja bahasa Jepang 

1. Jidooshi 

2. Tadooshi 

3. Shodooshi 
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4. Fukugodooshi 

5. Haseigo toshite no dooshi 

6. Hojo dooshi 

e. Pengertian kata kerja kausatif 

Dalam buku nihongo no bunpou dijelaskan bahwa shieki 

merupakan salah satu kata kerja bermakna menyuruh atau membuat 

seseorang melakukan aktifitas. 

f. Pola kata kerja kausatif 

a. ～は～をさせる 

b. ～を～させる 

g. Jenis kata kerja kausatif 

1. Kata kerja transitif kausatif (tadooshi) 

2. Kata kerja kausatif (jidooshi) 

h. Fungsi kata kerja kausatif 

1. Kyoosei (compulsion) 

2. Kyouka yasashisa (permission/kindness) 

3. Yuuhatsu  (induction) 

4. Kimochiya kanjouwo arawasu dooshi (menyatakan perasaan) 

i. Analisis kesalahan  

Menurut shinpan kyooiku jiten (2005 :169) analisis kesalahan 

sebagai berikut : 

誤用研究学習者がおこす誤りについて、どのような誤用が存在する

のか、どうして誤りをおこすのうか、どのように訂正すればよいか
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かなどを考え、日本語教育,日本語学習などに役立つとする原因で

ある。 

Penelitian kesalahan adalah penelitian mengenai kesalahan yang dilakukan 

pembelajar seperti; bagaimana tingkat kesalahananya, mengapa 

menimbulkan kesalahan dan bagaimana perbaikannya sehingga 

bermanfaat bagi pembelajaran bahasa Jepang ataupun pelajaran bahasa 

Jepang. 

 Analisis kesalahan adalah suatu prosedur kerja yang biasa 

digunakan oleh peneliti atau guru bahasa, yang meliputi kegiatan 

mengumpulkan sampel kesalahan, mengidentifikasi kesalahan yang 

terdapat dalam sampel, menjelaskan kesalahan tersebut, 

mengklasifikasikan kesalahan itu, dan mengevaluasi taraf keseriusan 

kesalahan itu (Tarigan dan Sulistyaningsih,1996 : 25). 

 

3. Metode Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan non eksperimen dengan 

metode deskriptif kuantitatif kualitatif. 

b. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa angkatan 

2009 Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Unnes, yang berjumlah 70 

mahasiswa, 10 mahasiswa dijadikan sampel uji coba, dan sisanya 
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dijadikan sampel untuk pengambilan data penelitian. Namun pada 

kenyataannya responden yang hadir adalah 47 mahasiswa. 

c. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tes dan 

metode angket. 

1) Metode tes  

Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai kesalahan 

menggunakan kata kerja kausatif dalam kalimat bahasa Jepang. 

2) Metode angket 

Metode ini digunakan untuk memperoleh faktor  penyebab 

terjadinya kesalahan mahasiswa dalam menggunakan kata kerja 

kausatif dalam kalimat bahasa Jepang. 

d. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1) Validitas 

Validitas dalam penelitian ini digunakan validitas isi. Kevalidan isi 

instrumen tes diuji dengan mengkonsultasikan isi instrumen kepada 

dosen ahli maupun dosen pembimbing. 

 

 

2) Reliabilitas 

Sebelum instrumen dipakai untuk mengambil data, terlebih dahulu 

instrumen diujicobakan. Uji reliabilitas dilaksanakan pada tanggal 3 

Juli 2012 pada 10 mahasiswa.  
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4. Analisis Data 

Dari penelitian ini didapati kesalahan mahasiswa semester 6 Prodi 

Pendidikan Bahasa Jepang UNNES daslam menggunakan kata kerja 

kausatif dalam kalimat antara lain; kesalahan dalam memilih partikel 

(ni/ga/wa) pada kata kerja kausatif, kesalahan dalam mengubah kata kerja 

kausatif dalam kalimat dan kesalahan pada partikel kata kerja transitif dan 

intransitif kausatif.  

 

5. Simpulan  

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kesalahan mahasiswa dalam  penggunaan fungsi partikel ( ni/ga/wo ) pada 

kata kerja kausatif bahasa Jepang, Kesalahan dalam pembentukan kata 

kerja kausatif, pembelajar ketika mengubah kata kerja kausatif, Kesalahan 

dalam menentukan pelaku/subjek pada kata kerja kausatif dalam kalimat 

bahasa Jepang, Kesalahan pada penggunaan partikel kata kerja (jidooshi) 

dan (tadooshi) kausatif  dalam kalimat bahasa Jepang. 

2. Faktor penyebab terjadinya kesalahan antara lain : 

Mahasiswa tidak sering memakai atau membuat kata kerja kausatif 

dalam percakapan. Dalam membuat kata kerja kausatif, mahasiswa masih 

terpengaruh pada kata kerja bentuk kanookei dan ukemi, pembelajar jarang 

bertanya pada pengajar ketika belum paham mengenai shieki. 
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Secara umum, mahaiswa kurang menguasai bunpoo, dalam shieki 

meliputi penguasaan partikel, dan perubahan kata kerja. 
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まとめ 

日本語文における使役動詞使用の誤用分析 

名前: ｲヴォン｟マンゲロンコンダ 

1. 背景 

「動詞」は、日本語における品詞分類の一つである。日本語動詞の

一つは使使役形である。使役とは｠(人)に～をさせる｡という意味のこ

とをいる。型は＜let＋目的語＋原形不定詞 (動詞の原形)＞で、それ

で「（目的語）」に（原形定詞）をさせる｡という意味なる。次のよう

な使役動詞の機能を少しご紹介します。 

１. 「letの使い方」 

   

 「let」は、｠相手が～従っている｡場合に許可する場合、ある

いは｠自分｡が  ～したいので」相手に許可を得る場合に使用する動

詞である。 

例文: 彼は私に彼の携帯電話を使用させた。 

２. ｠makeの使い方｡ 

[Make] は [相手がしたいと思っていない場合に強制的に何か

をさせる場合]に使用する単語である。 
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   例文： 病気のため私は彼は家に帰らせた。 

３. 「haveの使い方」 

  [have]は｠何かを頼ん場合にやってもらえる場合、頼めば当然

してもらえる場合｡ に使用する単語である。 

 つまり、[have]には｠強制的何かをやってもらう｡と意味がな

いのですが、｠当然頼めばしてもらえる場合｡というのは、一方的に

「やってもらえると考えているが、相手の気持ちが確認出来ていな

い場合」であるので、少し微妙ではあると思う。 

  しかし、相手の気持ちは考えなくても使える表現であるので、

一番使いやすい単語と言えると思う。 

例文： 私は弟に壁のペンキを塗らせました。 

http://www.englishcafe.jp/english/day45.html 

 

スマラン国立大学日本語教育プログラムの６学期に観察に基づ

いて、学習者が使役の動詞を変える時に困難である。動詞の変化だけ

ではなく、学習者は助詞を使用するのが困りました。そのことなので、

学習者が使役動詞に対して、誤用した。それで研究者は、“日本語文に

おける使役動詞使用の誤用について研究したいと思う。 

 

http://www.englishcafe.jp/english/day45.html
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2. 基礎的な理論 

a. 文法の意味 

文法とは、ある言語において、正しい『文』を作る際に共有さ

れているルールである。（文法を教える（2010 :3））. 

b. 日本語の品詞 

１. 動詞 

２. イー形容詞 

３. なー形容詞 

４. 名詞 

５. 連体詞 

６. 副詞 

７. 感動詞 

８. 接続詞 

９. 助動詞 

１０. 助詞 

c. 動詞の意味 

動詞は動きや変化や状態を表す、文の述語となることを主要な機

能となる。活用をもちゃ、ヴォイス、アスペクト，むうどなどの文

法カテゴリｲにしたがってへんかする。 (日本語の教育学会

（2005:69）). 
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d. 日本語動詞の種類 

１. 自動詞 

２. 他動詞 

３. 所動詞 

４. 複合動詞 

５. 派生語としての動詞 

６. 補助動詞 

e. 使役動詞の意味 

使役とは｠(人)に～をさせる｡という意味のことをいいます。

型は＜let＋目的語＋原形不定 (動詞の原形)＞で、それで「（目的

語）」に （原形定詞）をさせる｡という意味なる。 

 

f. 使役動詞の文型 

１. ～は～をさせる 

例：部長はジョンさんをジャカルタへ出張させる。 

２. ～を～させる 

例：コピをとらせる。 

g. 使役動詞の種類 

１. 自動詞 

例：息子をイギリスへ留学させる。 

２. 他動詞 
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例：娘にダンスをならわせる。 

h. 使役動詞機能 

１.強制表す動詞 

例：父は兄に一生懸命勉強させる。 

２.許可 やさしさ表す動詞 

 例：先生は子供たちを遊ばせた。 

３.誘発表す動詞 

例：ジョナスさんは面白いことをして子供たちを笑わせた。 

 4.気持ちや感情を表す動詞 

  例：ミラーさんが親を安心させる。 

i. 誤用分析 

しんぱん教育辞典(2005:169) によって、誤用研究学習者が

おこす誤りについて、どのような誤用が存在するのか、どうして誤

りをおこすのうか、どのように訂正すればよいかかなどを考え、日

本語教育,日本語学習などに役立つとする原因である。 

3. 研究の方法 

a. 研究のアプローチ 

本研究では定量的な記述的質的方法に非実験的なアプローチを

使用していた。 

b. 被験者とサンプル 
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本研究の対者６学期のスマラン国立大学日本語教育プログラムの学

生学年 2011/2012 である。文法演習の授業を取っている学習者は５

７人いる。１０人は実験をした。４７人はデータのサンプルとして

取得できるテストのサンプルだった。 

c. データ収集 

データを集めるために、二つの方法を使用した。それはテスト

とアンケートである。 

1) テスト 

日本語の文で使役動詞を使用して障害に関するデータを取得

するために使用される。 

2) アンケート 

日本語の文で使役動詞を使って学生のエラー要因を取得する。 

d. 妥当性と信頼性 

1) 妥当性 

この研究で使用されているコンテンツの有効性で妥当。試験計

器の内容妥当性は、専門家の講師や講師に相談する計器の内容

でテストされている。 

 

 

 



 
  

 
 

xxii 

xxii 

2) 信頼性 

本研究で与えたテストは信頼性があるかどうかを知るために、

2012年 7月 3日に 10人の生徒に協力してもらい、テストを試み

た。 

 

4. データ分析 

本研究の結果は次の通りである。使役「に」、「が」、「を」助詞

を選ぶ誤用であり、使役動詞の変化誤用である。使役自動詞と使役他

動詞の助詞の使用誤用である。 

 

5. 結論 

本研究の結果は、次のようなことである。 

１. 学習者が誤用したのは使役動詞における｠に｡、｠が｡、｠を｡の助詞使

用のことであり、使役動詞の変化誤用であり、守護決定する誤よう

であり、使役自動詞と使役他動詞助詞の誤用である。 

２. 誤用の原因 

学習者は使役動詞を日常会話であまり運用しない。使役を作ってい

る時、可能形と受身に影響される。それから、使役動詞が分からな

い時、先生に聞かなかった。つまり、学習者が文法の能力をあまり

持たなく、特に助詞、動詞変化の使役である。 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa Jepang merupakan salah satu bahasa yang diminati untuk dipelajari 

sebagaibahasa asing. Hal ini terbukti dengan adanya bahasa Jepang sebagai Mata 

Pelajaran di SMA dan di Perguruan Tinggi. Di beberapa  SMA bahasa Jepang 

dipelajari melalui kegiatan ekstrakurikuler, melalui kegiatan tersebut, pembelajar 

dapat menyalurkan kesukaannya tentang Jepang. Selain itu, banyak hal yang 

disukai pembelajar dari Jepang contohnya Anime, Harajuku Style, Huruf Jepang, 

kebudayaan, teknologi dan lain sebagainya. 

Pembelajar bahasa Jepang dalam mempelajari bahasa Jepang harus 

menguasai antara lain kosakata, huruf dan kata kerja bahasa Jepang. Kata kerja 

bahasa Jepang berbeda dengan kata kerja bahasa Indonesia. Bahasa Jepang dan 

bahasa Indonesia tergolong dalam bahasa yang tata urutnya berbeda pada posisi 

objek. Apabila bahasa Indonesia meletakkan objek dibelakang predikat, 

Contohnya : 

Saya/  Makan/Nasi 

S  P O 

 

Bahasa Jepang justru meletakkan objek pada posisi sebelum predikat. 

Contohnya : 

1 
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Watashi wa / Gohan wo / Tabemasu (Saya / Nasi / Makan). 

    S                     O                P 

 

Oleh karena itu, bahasa Jepang mempunyai tata urut yang berbeda. 

 Kata kerja bahasa Jepang disebut dooshi. Dooshi merupakan salah satu 

kelas kata dalam bahasa Jepang. Kelas kata ini dipakai untuk menyatakan 

aktivitas, keadaan atau keadaan sesuatu. Salah satu kata kerja dalam bahasa 

Jepang dikenal dengan shieki. Shieki dalam bahasa Jepang merupakan salah satu 

bentuk kata kerja yang bermakna menyuruh atau membuat seseorang melakukan 

suatu aktivitas. 

Berdasarkan pengamatan, pembelajar mengalani kesalahan ketika 

mengubah kata kerja bahasa Jepang ke bentuk kata kerja kausatif. Kesalahan ini 

terjadi karena pembelajar sering mengubah kata kerja kausatif bahasa Jepang ke 

bentuk kata kerja Kanoo Dooshi (ungkapan bentuk dapat) dan Ukemi (kalimat 

pasif), karena perubahan bentuk kata kerja tersebut hampir mirip. Hingga pada 

akhirnya menjadi kendala yang menghambat pemahaman para pembelajar bahasa 

Jepang dalam menguasai materi mengenai shieki. 

Penulis telah melakukan penyebaran angket untuk mengetahui kesalahan 

mahasiswa dalam menggunakan kata kerja kausatif, berdasarkan angket yang 

telah dilakukan pada tanggal 30 Mei 2011 diketahui bahwa mahasiswa mengalami 

kekeliruan ketika mengubah kata kerja bentuk “Masu” ke dalam bentuk  “Shieki”. 

Kesalahan ini kemungkinan terjadi karena banyaknya perubahan kata kerja yang 

terdapat dalam bahasa Jepang sehingga mahasiswa mengalami kesalahan ketika 

menguunakan kata kerja kausatif dalam kalimat bahasa Jepang. Berkaitan dengan 
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hal tersebut, penulis bermaksud untuk menganalisis tentang kesalahan apa saja 

yang dialami mahasiswa dan faktor apa saja yang mempengaruhi mahasiswa 

menggunakan kata kerja kausatif. 

Adapun hasil penelitian terdahulu yakni : 

Trisna Atnadita, “Analisis Kemampuan mahasiswa tingkat III program 

pendidikan UPI bandung angkatan  2005/2006 dalam menggunakan bentuk 

kausatif shiekikei”. 

Bentuk shiekikei dalam kalimat bahasa Jepang digunakan untuk 

menyuruh/memaksa atau membiarkan orang melakukan suatu tindakan.Tujuan 

dalam penelitian ini mengetahui kemampuan mahasiswa tingkat III dan kesulitan- 

kesulitan yang dihadapi mahasiswa tingkat III serta upaya untuk mengatasi hal 

tersebut. Berdasarkan hasil tes, diketahui bahwa tingkat kemampuan mahasiswa 

dalam menggunakan kata kerja shieki rendah. 

Oleh karena itu, dengan mengacuh pada hasil penelitian terdahulu penulis 

beralasan bahwa shieki juga termasuk salah satu bentuk perubahan dooshi bahasa 

Jepang yang cukup sulit untuk dikuasai oleh pembelajar bahasa Jepang, maka 

penulis merasa perlu untuk meneliti kesalahan mahasiswa dalam menguasai shieki 

dooshi bahasa Jepang dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kesalahan 

dalam menggunakan shieki dooshi dalam kalimat bahasa Jepang. Oleh karena itu, 

untuk penelitian tersebut, penulis memilih tema : “ANALISIS KESALAHAN 

PENGGUNAAN SHIEKI DOOSHI DALAM KALIMAT BAHASA JEPANG”  

sebagai objek penelitian. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1.2.1   Kesalahan apa saja yang dialami mahasiswa ketika menggunakan 

shieki dooshi dalam kalimat bahasa Jepang? 

1.2.2 Apa saja faktor kesalahan yang dialami mahasiswa ketika  

menggunakan shieki dooshi dalam kalimat bahasa Jepang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diungkapkan, tujuan penelitian 

ini adalah: 

1.3.1 Untuk mengetahui kesalahan apa saja yang dialami mahasiswa 

ketika menggunakan shieki dooshi dalam kalimat bahasa Jepang. 

1.3.2 Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kesalahan yang 

mempengaruhi mahasiswa menggunakan shieki dooshi dalam 

kalimat bahasa Jepang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1.4.1 Bagi Pengajar Bahasa Jepang 

Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kesalahan dan 

faktor penyebab kesalahan menggunakan shieki dooshi, sehingga 
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dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam 

menentukan metode atau media pembelajaran yang digunakan agar 

kesalahan tersebut dapat diatasi. 

1.4.2 Bagi Pembelajar Bahasa Jepang 

Penelitian ini dapat memberikan motivasi untuk mengevaluasi 

kesalahan diri sendiri dalam menggunakan  shieki dooshi dan 

menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan metode belajar. 

1.4.3 Bagi Penelitian Selanjutnya  

Penelitian ini digunakan sebagai acuan maupun referensi untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya. 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara garis besar skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian yakni bagian awal, 

bagian pokok, dan bagian akhir. 

Bagian awal skripsi berisi halaman judul, halaman pengesahan, pernyataan, 

motto dan persembahan, prakata, abstrak, rangkuman, matome, daftar isi, daftar 

tabel dan daftar lampiran. 

Bagian inti skripsi ini berisi lima BAB, yaitu : 

BAB I   Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, pembatasan   masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II Landasan Teori. Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menguraikan 

pendapat para ahli dari berbagai sumber kepustakaan yang 

mendukung penelitian. 

BAB III Metode Penelitian. Bab ini berisi metode penelitian yang memuat 

jenis dan desain penelitian, variabel, populasi dan sampel, metode 

pengumpulan data, dan teknik pengolahan data. 

BAB IV  Analisis Data. Bab ini berisi analisis dan pembahasan. 

BAB V Berisi kesimpulan dan saran. 

Bagian akhir ini berisi daftar pustaka dan lampiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tata Bahasa Jepang 

 Gramatika bahasa Jepang disebut bunpoo. Bunpoo adalah suatu fenomena 

yang umum pada waktu menyusun kalimat, secara teoritis merupakan suatu sistem 

tentang bentuk kata, urutan kata dan fungsi kata dalam kalimat (Sudjianto, 1995 : 

22). Terdapat beberapa definisi yang mengemukakan pendapat tentang tata bahasa. 

 Iwabuchi Tadasu dalam Sudjianto dan Dahidi (2007 : 133) mengartikan 

gramatika (tata bahasa) sebagai aturan-aturan mengenai bagaimana menggunakan 

dan menyusun kata-kata menjadi sebuah kalimat. Selain itu, aturan-aturan 

mengenai bagaimana menggunakan dan menyusun beberapa bunsetsu untuk 

membuat sebuah kalimat pun disebut tata bahasa. Apabila kata-kata digabungkan 

maka akan membentuk unsure kalimat, lalu apabila unsure -unsur kalimat itu 

digabungkan maka akan membentuk sebuah kalimat. 

 Menurut Hayashi (1990 : 42) dalam Sudjianto mengatakan gramatika 

bahasa Jepang merupakan bentuk satuan yang kecil berfungsi sebagai bagian yang 

membentuk satuan yang lebih besar. Dalam buku bunpoo wo oshieru (文法を教

える) Machidaken (2010 : 3), menyebutkan pengertian tata bahasa yaitu : 

文法とは、ある言語のおいて、正しい｠文｡を作る際に共有されているルー

ルであ。 

7 



 
  

 
 

8 

Bunpoo to wa, aru gengo ni oite, tadashii (bun) wo tsukuru saini 

kyouyuusareteiru ruru de aru. 

Bunpoo adalah aturan yang dibuat bersama untuk membentuk kalimat yang benar 

dalam sebuah bahasa. 

 Dalam kamus kokugo jiten（国語辞典） (1998 : 1211) menyebutkan 

pengertian tata bahasa yang disebut juga bunpoo : 

1) Bun (sentensu) no seiritsu. Kousei, tango no kousei. Unyounado ni hataraku 

housoku. Mata sono kenkyuu 2) Bunsho no tsukurikata. Bunsho sahou. Mata, 

hiroku hyougen no shikata. Shikumi. 

1) Bunpoo adalah susunan kalimat (sentence). Pembentukan kata-kata dan 

pemakaian. 

2) Menjelaskan cara membuat struktur kalimat, tata kalimat dan ungkapan yang 

luas. 

Dalam situs www.jepangonline.com/karakteristik-bahasa-jepang-2 

menjelaskan tata bahasa Jepang secara umum yaitu : 

1. Kata kerja selalu diletakkan dibelakang kalimat. 

2. Bahasa Jepang hanya mempunyai dua tenses (kala), yaitu bentuk sekarang 

dan bentuk lampau. 

3. Kata benda dan kata kerja tidak terpengaruh oleh gender dan jumlah. 

4. Subjek dalam bahasa Jepang seringkali dihilangkan apabila konteks 

kalimatnya sudah jelas. 

http://www.jepangonline.com/karakteristik-bahasa-jepang-2
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Dari beberapa definisi tentang tata bahasa dapat diambil kesimpulan, bahwa 

tata bahasa merupakan aturan-aturan yang ditetapkan dalam penyususnan atau 

pembuatan kalimat secara tepat dan benar. 

2.2  Kelas Kata Bahasa Jepang 

 Jenis kata merupakan klasifikasi kata berdasarkan pada tataran 

gramatika.Untuk mengklasifikasikannya perlu ditentukan kriteria/parameter. 

Parameter tersebut dapat beragam tergantung pada pemahaman seseorang 

terhadap kaidah gramatika suatu bahasa atau kesadaran seseorang terhadap rasa 

bahasanya. 

 Dalam buku Pengantar Linguistik Bahasa Jepang dijelaskan bahwa ada 

sepuluh kelas kata, delapan kelas kata diantaranya termasuk jiritsugo sedangkan 

sisanya yakni dua kelas kata termasuk fuzukugo. 

1. Dooshi (verba) 

 Dooshi adalah salah satu kelas kata dalam bahasa Jepang. Kelas 

kata ini menyatakan aktivitas, keberadaan, atau keadaan sesuatu. Contoh 

iku „pergi‟, kuru „datang‟, okiru „bangun‟, deru „keluar‟, nagareru 

„mengalir‟, dan sebagainya. 

2. I- keiyooshi (adjektiva-i) 

I-keiyooshi sering disebut juga keiyooshi yaitu kelas kata yang 

menyatakan sifat atau keadaan sesuatu, dengan sendirinya dapat menjadi 
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predikat dan mengalami perubahan bentuk.Contoh yuumei „terkenal‟, kirei 

„cantik/indah/bersih. 

3. Na-keyooshi (adjektiva-na) 

Na-keyooshidisebut juga keiyoodooshi yaitu kelas kata dengan 

sendirinya dapat membentuk sebuah bunsetsu (paragraf).Contoh shizuka 

„tenang/sepi, akirakada „jelas‟, zannenda „merasa menyesal‟, dan 

sebagainya. 

4. Meishi (nomina) 

Meishi adalah kata-kata yang menyatakan orang, benda, peristiwa 

dan sebagainya, tidak mengalami konjugasi. Contoh yama „gunung‟, hon 

„buku‟, gakko „sekolah‟, jinsei „kehidupan manusia‟ dan sebagainya. 

5. Rentaishi (prenomina) 

Rentaishi adalah kelas kata yang termasuk kelompok jiritsugo yang 

tidak mengenal konjugasi yang digunakan hanya untuk menerangkan 

nomina.Contoh kono „ini‟, ano „itu‟, dono „mana‟, dan sebagainya. 

6. Fukushi (adverbia) 

Fukushi adalah kelas kata yang tidak mengalami perubahan bentuk 

dan dengan sendirinya dapat menjadi keterangan bagi yoogen walaupun 

tanpa mendapat bantuan dari kata-kata lain. Contoh sukoshi „agak‟, taihen 

„sangat‟, kanarazu „pasti‟ dan lain sebagainya. 
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7. Kandooshi (interjeksi) 

Kandooshi adalah salah satu kelas kata yang termasuk jiritsu yang 

tidak dapat berubah bentuknya, tidak dapat menjadi subjek, keterangan 

dan konjungsi.Contoh kandooshi yang menyatakan perasaan „Ara, Maa, 

Oya, Hora, Aa, Oo, dan sebagainya. 

8. Setsuzokushi (konjungsi) 

Setsuzokushiberfungsi menyambungkan suatu kalimat dengan 

kalimat lain atau menghubungkan bagian kalimat dengan kalimat lain. 

Contoh demo „tetapi‟, dakara „oleh sebab itu, yueni „karena itu‟ dan 

sebagainya. 

9. Jodooshi (verba bantu) 

Jodooshi adalah kelompok kata kerja yang termasuk fuzokugo yang 

dapat berubah bentuknya. Jodooshi dapat membentuk sebuah bunsetsu 

apabila dipakai bersamaan dengan kata lain yang dapat menjadi sebuah 

bunsetsu. Contoh seru/saseru „kausatif‟, reru/rareru ukemi „pasif‟, kanoo 

„makna potensial‟, jihatsu „menyatakan makna bahwa suatu kejadian, 

keadaan, atau aktivitas terjadi dilakukan secara alami‟, sonkei „rasa 

hormat‟. 

10. Joshi (partikel) 

Joshiadalah kelas kata yang termasuk fuzokugo yang dipakai 

setelah suatu kata untuk menunjukkan hubungan antara kata tersebut 
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dengan kata lain serta untuk menambah arti kata tersebut menjadi jelas. 

Contoh ga, no, ni, e, to, yori, kara, de, dan lain sebagainya. 

2.3  Pengertian Kata Kerja Bahasa Jepang（動詞） 

 Menurut Nihongo Kyouiku Gakkai (2005 : 69) menyebutkan pengertian 

kata kerja yang disebut juga dooshi : 

 動詞輪動きや変化や状態を表す、文の述語となることを主要な機能

となる。活用をもちゃ、ヴォイス、アスペクト、ムードなどの文法カテゴ

リーにしたがって変化する。 

 Dooshi wa ugoki ya henka ya joutai wo arawasu, bun no jutsugo to naru 

koto wo shuyouna kinou tonaru. Katsuyou wo mochi ya, voisu, asupekuto, muudo 

nado no bunpoo kategorii ni shitagatte henkasuru. 

 Kata kerja mengungkapkan gerakan, perubahan dan keadaan, fungsi 

utamanya sebagai predikat dalam kalimat.Mengalami perubahan kata, voice 

(suara), aspek (kala) dan suasana yang berubh mengikuti kategori pola kalimat. 

 Nomura (1992: 158) dalam sudjianto mengungkapkan dooshi (verba) 

merupakn salah satu kelas kata dalam bahasa Jepang, sama dengan adjektiva-I dan 

na menjadi salah satu yoogen. Kelas kata ini dipakai untuk menyatakan aktivitas. 

Dooshi dapat mengalami perubahan dan dengan sendirinya dapat menjadi predikat. 

Dooshi termasuk jiritsugo, dapat membentuk sebuah bunsetsu walau tanpa 

bantuan kelas kata lain, dan dapat menjadi predikat dan bahkan dengan sendirinya 
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memiliki potensi untuk menjadi sebuah kalimat. Selain itu, bisa menjadi 

keterangan bagi kelas kata lainnya pada kalimat. 

2.4 Jenis-Jenis Kata  Kerja Bahasa Jepang 

 

 Dalam buku Pengantar Linguistik Bahasa Jepang dijelaskan bahwa 

berdasarkan fungsinya dooshi dibagi menjadi beberapa bagian yakni sebagai 

berikut: 

1. Jidooshi 

Jidooshi merupakan kata kerja yang digunakan dalam kalimat yang 

tidak memerlukan objek penderita. Contoh iku „pergi‟, kuru „datang‟, 

okiru „bangun‟, deru „keluar‟, nagareru „mengalir‟, dan sebagainya. Kata-

kata tersebut menunjukkan kelompok dooshi yang tidak mempengaruhi 

pihak lain. 

2. Tadooshi 

Tadooshi merupakan kata kerja yang memerlukan objek penderita. 

Contoh nekasu „menidurkan‟, shimeru „menutup‟, okosu „membangun‟, 

dasu „mengeluarkan‟, dan lain-lain. Kata-kata ini menunjukkan kelompok 

dooshi yang mempunyai arti mempengaruhi pihak lain. 

3. Shodooshi 

Shodooshi merupakan dooshi yang memasukkan pertimbangan 

pembicara.Contoh mieru „terlihat‟, kikoeru „terdengar‟, ikeru „dapat pergi‟, 

dan sebagainya.Diantara kata-kata yang termasuk kelompok ini, kelompok 
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dooshi yang memiliki makna potensial seperti ikeru dan kikeru disebut 

kanoo dooshi „verba potensial‟ dan lain sebagainya. 

4. Fukugo dooshi 

Fukugo dooshiadalah dooshi yang terbentuk dari gabungan dua 

buah kata atau lebih.Gabungan dua kata tersebut secara keseluruhan 

dianggap sebagai satu kata.Contoh hanashiau „berunding‟, choosa suru 

„menyelidiki‟ dan sebagainya. 

5. Haseigo toshite dooshi 

Dooshi  yang memakai perfiks atau dooshi yang terbentuk dari 

kelas kata lain dengan cara menambahkan sufiks. Contoh asebamu 

„berkeringat‟, samagaru „merasa kedinginan‟, bunnagaru „melayangkan 

tinju‟, dan sebagainya. 

6. Hojo dooshi 

Hojo dooshi adalah dooshi yang menjadi bunsetsu tambahan. Contoh 

Tsukue no ue ni hon ga aru „di atas meja ada buku‟. Verba aru dengan 

sendirinya dapat menjadi predikat dan merupakan verba dasar yang 

menyatakan suatu aktivitas, dan sebagainya. 

2.5 Pengertian Kata Kerja Kausatif （使役動詞） 

 Adapun beberapa pengertian mengenai kata kerja kausatif bahasa Jepang 

Dalam buku Nihongo no Bunpoo dijelaskan bahwa shieki merupakan salah 

satu bentuk kata kerja bermakna menyuruh atau membuat seseorang melakukan 

aktivitas. Dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah Causative Voice, dalam 
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bahasa Indonesia istilah shieki disebut juga sebagai kata  kerja bentuk menyuruh 

(Sutedi, 2007 : 132). 

Dalam buku a dictionary japannese grammer dikemukakan bahwa shieki 

merupakan “a verb wich expresses do something causesor allows someone to do 

something; and get someone to do something” (Makino dan Tsusui, 2002 : 387). 

Arti kalimat di atas yaitu kata kerja kausatif bahasa Jepang (shieki) 

merupakan kata kerja yang menyatakan gagasan dimana seseorang menyebabkan 

atau mengizinkan orang lain melakukan sesuatu, membuat seseoang melakukan 

sesuatu, mengharuskan seseorang melakukan sesuatu. 

Higashinagawa dan Shinonome dalam bukunya hitori de manaberu 

nihongo bunpoo (2003 :17) menambahkan, yang dimaksud dengan kata kerja 

kausatif bahasa Jepang (shieki) adalah mengarahkan seseoarang untuk 

melaksanakan suatu perintah atau paksaan maupun permintaan. 

Kata kerja Kausatif bahasa Jepang juga biasa digunakan untuk 

menunjukkan makna menyuruh/memaksa atau memiarkan seseorang melakukan 

suatu aktivitas.Ditandai dengan ~seru/~saseru. 

Dapat disimpulkan bahwa pengertian kata kerja kausatif (shieki) adalah 

kata kerja yang menunjukkan memerintah atau memaksa, member izin, 

membiarkan, serta menunjuk seseorang untuk melakukan aktivitas. 
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2.6 Pola Kata Kerja Kausatif 

 Dalam buku Nihongo No Bunpoo dijelaskan pola kata kerja kausatif antara 

lain sebagai berikut : 

 ～は～に～をさせる= …wa…ni…o…V-saseru=…menyuruh…pada… 

 Berdasarkan pola kalimat diatas, subjek seperti biasanya diikuti oleh kata 

bantuwa/ga. Kemudian objek diikuti kata bantu o dan orang yang disuruhnya 

diikuti oleh kat bantu ni. Kata bantuni dalam pola kalimat diartikan menjadi 

„kepada‟ jadi, seseorang yang menjadi subjek kalimat tersebut, menyuruh 

melakukan sesuatu pada seseorang yang diikuti oleh kata bantu ni. 

 Pola kalimat shieki ini tidak selalu untuk mengubah kalimat perintah 

langsung menjadi kalimat perintah tidak langsung saja, melainkan untuk kalimat 

berita bisa juga diubah kedalam bentuk shieki. Hal ini dilakukan sesuai dengan 

kebutuhan, misalnya ketika menginformasikan sesuatu kejadian yang melibatkan 

subjek dan orang yang disuruhnua, kepada rang lain. Hanya syaratnya verba 

transitif.Contoh : 

1) 弟が本を読みます。 

Otooto ga hon o yomimasu 

( Adik laki-laki membaca buku) 

2) 兄が弟日本を読ませる。 

Ani ga otooto ni hon o yomaseru 
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( Kakak menyruh adik untuk membaca buku) 

 ～は～をさせる＝…wa…o…V-saseru=…menyuruh… 

 Pola kalimat di atas diisi dengan subjek (orang memerintah) diikuti kata 

bantuwa/ga, lalu diikuti dengan orang yang disuruhnya dengan disertai kata bantu 

o, kemudian disusul dengan verba intransitif yang telah diubah ke dalam bemntuk 

shieki. Jadi, kalimat ini bisa juga bermakna, bahwa subjek membuat seseorang 

untuk melakukan sesuatu perbuatan.Contoh : 

3) 先生を怒らせないでください。 

Sensei o okorasenai de kudasai 

(Janganlah membuat guru marah) 

4) 人を驚かせないでくださいよ。 

Hito o odorokasenai de kudasai yo 

(Jangan membuat orang terkejut,dong!) 

 

2.7 Jenis Kata Kerja Kausatif 

1.7.1   Kata Kerja Kausatif Transitif (tadooshi) 

Kata kerja transitif (tadooshi) adalah kata kerja digunakan dal;am 

kalimat memerlukan objek penderita dan ditandai dengan partikel ni ｠に｡. 

Contoh 
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5) 父は子供に牛乳を飲ませす。 

Chichi wa kodomo ni gyuunyuu wo nomasemasu 

(Ibu menyuruh minum susu pada anak). 

1.7.2  Kata Kerja Kausatif Intransitif (jidooshi) 

 Kata kerja kausatif intransitif adalah kalimat yang tidak 

memerlukan objek dan ditandai dengan partikel wo「を」.Verba yang dipakai 

adalah intransitif yang berhubungan dengan event/kegiatan yang terjadi, kemauan 

atau keinginan. Seperti „iku‟ pergi, „kuru‟ pulang, „yomu’istirahat dan lain 

sebagainya. Contoh  

6) 部長はマリオさんをイギリス留学生させます。 

Bucho wa Mario san wo igirisu ryuugakuseisasemasu 

(Direktur menyuruh melanjutkan studi di luar negeri kepada mario). 

Pembentukkan kata kerja kausatif dibagi dalam tiga golongan kata kerja yaitu 

sebagai berikut: 

Kata Kerja 

Golongon 

 

Bentuk Kamus 

Bentuk Kata Kerja 

Kausatif 

 

Arti 

I 書く Kaku 書かせる Kakaseru Menyuruh 

menulis 

 飲む Nomu 飲ませる Nomaseru Menyuruh 

minum 
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 泳ぐ Oyogu 泳がせる Oyogaseru Menyuruh 

berenang 

 歌う Utau 歌わせる Utawaseru Menyuruh 

bernyanyi 

II 調べる Shiraberu 調 べ さ せ る

Shirabesaseru 

Menyuruh 

mencari 

 見る Miru 見させる Misaseru Menyuruh 

melihat 

 食べる Taberu 食 べ さ せ る

Tabesaseru 

Menyuruh 

makan 

III 来る Kuru 来させる Kosaseru Menyuruh 

datang 

 する Suru させる saseru Menyuruh 

(melakukan) 

 

Perubahan bentuk ~seru/~saseru termasuk meliputi bentuk ~masu, 

~masen,~masendeshita dan masuka dan lain sebagainya. Bentuk kamus golongan 

1 diganti dengan a-seru, golongan 2 diganti dengan saseru, golongan 3 tidak 

beraturan, yaitu suru menjadi saseru dan kuru menjadi kosaseru. 
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2.8 Fungsi Kata Kerja Kausatif  

 Dalam buku Wakatte Tsukaeru dan Shokyou Nihongo Bunpoo dijelaskan 

bahwa dalam penerapannya, kata kerja kausatif memiliki beberapa fungsi yaitu : 

7) Kyousei (memaksa/membuat seseorang melakukan sesuatu) 

父は兄に一生懸命勉強させました。 

Chichi wa ani ni isshoukenmei benkyousasemashita 

(ayah memaksa kakak [laki-laki] belajar sungguh-sungguh) 

8) Kyouka yasashisa (memberi izin) 

先生は子供たちを遊ばせました。 

Sensei wa kodomotachi wo asobasemashita 

(guru memberi izin anak-anak untuk bermain) 

9) Yuuhatsu (menyebabkan aktivitas mental/psikologis seseorang) 

冗談を言って、友達を笑わせました。 

Joudan wo itte, tomodachi wo warawasemashita 

(saya bercanda sehingga membuat teman saya tertawa) 

10)  Menyatakan perasaan 

学生が先生を困せる。 

Gakusei ga sensei wo komaseru 
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(guru dibuat binggung oleh siswa) 

11) Membiarkan seseorang melakukan sesuatu 

妹は友達と遊びかったです。でも、父は遊ばせませんでした。 

Imouto wa tomodachi to asobitakattadesu. Demo, chichi wa 

asobasemasendeshita 

(adik [perempuan] ingin bermain denagn temannya. Tetapi, ayah tidak 

membiarkannya bermain). 

12) Menyuruh/menginstruksi seseorang melakukan sesuatu 

部長が部下を転勤される。 

Buchou ga bukawo tenkinsaseru 

(direktur menyuruh kepada bawahan untuk pindah kerja) 

13)  Membiarkan (pembicara) melakukan sesuatu 

父は兄に友達と遊ばせませんでした。でも、私には遊ばせてくれま

す。 

Chichi wa ani ni tomodachi to asobasemasendeshita demo, watashi ni wa 

asobasetekuremashita. 

(ayah tidak membiarkan kakak  [laki-laki] bermain dengan temannya. 

Tapi, membiarkan saya bermain). 
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2.9 Analisis Kesalahan  

 Berdasarkan Kamus Besar Indonesia (2001 :46), pengertian analisis adalah 

penelitian terhadap suatu peristiwa untuk diketahui sebab-musababnya, duduk 

perkaranya atau prosesnya. Sedangkan menurut Ellis (1986 :296) dan Tarigan 

(1995 :68) adalah suatu prosedur kerja yang biasa digunakan aleh para peneliti 

dan guru bahasa, yang meliputi pengumpulan sampel, pengidentifikasian 

kesalahan yang terdapat dalam sampel, penjelasan kesalahan tersebut, 

pengklasifikasian kesalahan itu berdasarkan penyebabnya serta pengevaluasian 

atau penilaian taraf keseriusan kesalahan itu. 

Menurut shinpan kyouiku jiten (2005 :169) analisis kesalahan adalah 

sebagai berikut : 

誤用研究学習者がおこす誤りについて、どのような誤用が存在するのか、

どうして誤りをおこすのうか、どのように訂正すればよいかかなどを考え、

日本語教育,日本語学習などに役立つとする原因である。 

Goyookenkyuu wa gakushusha ga okosu ayamari nit suite, dono yoona ayamari 

sonzaisurunoka, dooshite ayamari o okosunoka, donoyooni teiseisureba yoika 

nado o kangae, nihongo gakushuu nadoni yakudatsutosuru genin dearu. 

Penelitian kesalahan adalah penelitian mengenai kesalahan yang dilakukan 

pembelajar seperti; bagaimana tingkat kesalahannya, mengapa menimbulkan 

kesalahan dan bagaimana perbaikannya sehingga bermanfaat bagi pembelajar 

bahasa Jepang maupun pelajaran bahasa Jepang. 
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 Kesalahan dapat disebabkan karena tidak semua kata dalam bahasa 

Indonesia dapat dipadankan denagn bahasa Jepang, seperti yang ungkapkan oleh 

Tarigan (1988:67) perbedaan antara bahasa ibu dengan bahasa asing dapat 

digunakan sebagai landasan untuk memprediksi kesalahan bahasa yang dibuat 

oleh siswa. 

 Dari penjelasan pada paragraf di atas dapat disimpulkan bahwa analisis 

kesalahan adalah prosedur kerja yang digunakan untuk megidentifikasi kesalahan 

yang terdapat pada suatu sampel yang kemudian dijelaskan dan diklasifikasi 

berdasarkan penyebabnya. 

 Tujuan analisis kesalahan antara lain : 

1) Menentukan urutan penyajian butir-butir materi yang diajarkan dalam 

kelas dan dalam buku teks, misalnya mudah atau sukar 

2) Menentukan urutan jenjang relative penekanan dan latihan berbagai butir 

bahan yang diajarkan  

3) Merencanakan pengajaran dan remedial 

4) Mamilih butir-butir bagi pengujian kemahiran siswa. (Tarigan, 1990 :69) 

Sama halnya dengan penjelasan di atas, dalam penelitian ini analisis kesalahan 

bertujuan untuk merencanakan pengajaran kata kerja kausatif bahasa Jepang, 

menunjang jenjang relatif  materi yang diajarkan berdasarkan tingkat kesukaran 

penggunaan kata kerja kausatif dalam kalimat bahasa Jepang dan menentukan 

butir-butir pengujian partikel pada mahasiswa. 
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Dengan demikian dapat diketahui bahwa tujuan dari dadakannya analisis 

kesalahan adalah bahan evaluasi untuk menentukan proses pembelajaran yang 

disesuaikan dengan penguasaan siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan non eksperimen dengan metode 

deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif (Suryana, 2007: 103) yaitu “metode yang 

berusaha  menggambarkan dan menginterprestasikan apa yang ada, mengenai 

kondisi, atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang 

sedang berlangsung, akibat efek yang terjadi atau kecenderungan yang tengah 

berkembang”. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh gambaran secara 

rinci mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kesalahan menggunakan kata 

kerja kausatif dalam kalimata bahasa Jepang yang diteliti dengan cara 

menganalisa hasil tes mahasiswa. Selanjutnya hasil tes tersebut diidentifikasi 

kesalahan penggunaannya, kemudian dijabarkan dan dievaluasi berdasarkan 

analisa penulis yang disertai dengan teori-teori yang mendukung penelitian ini.Di 

samping itu, pendekatan deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini digunakan 

karena data yang diperoleh kemudian dihitung menggunakan stastistik. 

3.2 Objek Penelitian  

a.  Populasi 

Populasi dalam  penelitian ini adalah seluruh mahasiswa angkatan 

2009 Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Unnes, yang berjumlah 57 orang 

mahasiswa.  

25 
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b. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester 6 Prodi 

Pendidikan Bahasa Jepang Unnes yang berjumlah tiga kelas atau tiga 

rombongan belajar dengan jumlah 57 orang , dijadikan sampel dengan 

alasan bahwa tiga kelas tersebut menerima mata perkuliahan yang sama. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik random.Teknik random 

merupakan teknik pengambilan anggota sampel dari populasi yang 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi itu. 

3.3  Variabel Penelitian 

 Variabel yang digunakan adalah kesalahan menggunakan kata kerja 

kausatif  dalam kalimat bahasa Jepang pada mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa 

Jepang Unnes. 

3.4  Metode Pengumpulan Data 

 Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah 

dokumentasi dan tes. 

1. Dokumentasi, digunakan untuk mendapatkan daftar nama dan jumlah 

mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Unnes semester 6 angkatan 

2009 yang  menempuh mata kuliah Bunpou. 

2. Tes, digunakan untuk memperoleh data mengenai kesalahan menggunakan 

kata kerja kausatif dalam kalimat bahasa Jepang pada mahasiswa Prodi 
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Pendidikan Bahasa Jepang Unnes semester 6 angkatan 2009 yang  

menempuh mata kuliah Bunpou. 

3. Angket, digunakan untuk memperoleh faktor penyebab terjadinya 

kesalahan mahasiswa semester 6 dalam menggunakan kata kerja kausatif 

dalam kalimat bahasa Jepang. 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa tes. Metode 

tes digunakan  untuk memperoleh data mengenai kesalahan mahasiswa kata kerja 

kausatif dalam kalimat bahasa Jepang. Berikut ini langkah-langkah yang dibuat 

dalam menyusun instrumen tes, yaitu : 

1. Mengumpulkan materi/bahan-bahan mengenai kata kerja kausatif yang 

telah diajarkan pada mahasiswa semester 6 melalui bahan ajar. 

2. Menyusun kisi-kisi soal tes 

3. Membuat soal berdasarkan kisi-kisi soal tes 

4. Mengkonsultasikan instrumen penelitian dan mendiskusikan dengan 

dosen pembimbing maupun dosen ahli untuk mengetahui 

kelayakannya. 

5. Menguji tes yang telah dibuat pada mahasiswa non sampel. 

Bentuk soal tes yang akan digunakan untuk mengetahui kesalahan 

menggunakan kata kerja kausatif dalam kalimat bahasa Jepang adalah bentuk soal 

berupa pilihan ganda dan melengkapi yang terdiri dari 4 jenis, yaitu : 
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I. Mahasiswa memilih partikel kata kerja kausatif yang benar pada 

soal. Pada jenis ini terdiri dari 7 butir soal. 

II. Mahasiswa memilih perubahan kata kerja kausatif  yang tepat 

sesuai pertanyaan. Pada jenis ini terdiri dari 7 butir soal. 

III. Mahasiswa melengkapi perubahan kata kerja kausatif dalam 

kalimat sesuai pola kalimat dari kata kerja tersebut. Pada jenis ini 

terdiri dari 5 butir soal. 

IV. Mahasiswa mengisi partikel kausatif kemudian mengubah kata 

kerja bentuk masu ke dalam bentuk kausatif yang dimaksud. Pada 

jenis ini terdiri 6 butir soal. 

 

Adapun kisi-kisi tes sebagai berikut : 

No Indikator Sub Indikator Materi No. 

Soal 

1 Mengidentifikasi  

partikel pada 

kata kerja 

kausatif bahasa 

Jepang 

berdasarkan 

fungsi. 

a. Memaksa/Me

mbuat 

seseorang 

melakukan 

sesuatu 

b. Menyatakan 

izin 

c. Menyatakan 

perasaan 

a. Menggunakan partikel に(ni) 

dalam kalimat yang berfungsi 

membuat seseorang melakukan 

sesuatu 

b. Menggunakan partikel を
(wo)dalam kalimat yang 

berfungsi memberi izin 

c. Menggunakan partikel が(ga) 

dalam kalimat bahasa Jepang 

yang berfungsi menyatakan 

perasaan 

a. Partikel に
(ni) 

 

 

b. Partikel を
(wo) 

 

c. Partikel が
(ga) 

 

Soal 

bagian 

I 

 

2,3,6 

 

 

 

1,5 

 

 

4,7 
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3.6 Penilaian  

Berdasarkan kisi-kisi, kriteria penskoran yang digunakan yaitu 

untuk soal bagian I dan II yaitu menggunakan kriteria benar =1 dan salah 

2 Mengukur 

kemampuan 

mengubah kata 

kerja kausatif  

bahasa Jepang 

berdasarkan 

golongan kata 

kerja. 

Mampu mengubah kata kerja 

kausatif bahasa Jepang 

berdasarkan golongan 

Kata kerja 

golongan I, II 

dan III 

Soal 

bagian 

II 

1,2,3,4,

5,6,7 

3 Mengidentifikasi 

pola kata kerja 

kausatif  ～は～

に～をさせる 

=…wa…ni…o…

V-saseru 

Menggunakan pola kata kerja 

kausatif dalam kalimat bahasa 

Jepang 

Pola kata kerja 

kausatif  ～は

～に～をさせ

る 

=…wa…ni…o

…V-saseru 

Soal 

bagian 

III 

1,3,5 

4 Mengidentifikasi 

pola kata kerja 

kausatif  ～は～

をさせる 

=…wa…o…V-

saseru 

Menggunakan pola kata kerja 

kausatif dalam kalimat bahasa 

Jepang 

Pola kata kerja 

kausatif  ～は

～ を さ せ る 

=…wa…o…V-

saseru 

2,4 

5 Mengukur 

kemampuan  

kata kerja 

kausatif 自動詞

文 (jidooshi-

bun)dalam 

kalimat bahasa 

Jepang 

 

Menggunakan kata kerja kausatif 

自動詞文 (jidooshi-bun) dalam 

kalimat bahasa Jepang 

Kata kerja 

kausatif 自動詞

文 (jidooshi-

bun) 

Soal 

bagian 

IV 

2, 3,6 

6 Mengukur 

kemampuan  

kata kerja 

kausatif 他動詞

文  (tadooshi-

bun) dalam 

kalimat bahasa 

Jepang 

Menggunakan kata kerja kausatif 

他動詞文  (tadooshi-bun)dalam 

kalimat bahasa Jepang 

Kata kerja 

kausatif 他動詞

文  (tadooshi-

bun) 

1,4,5 
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=0. Karena mahasiwa hanya memilih partikel sesuai dengan fungsi dari 

kata kerja tersebut serta memilih bentuk kata kerja kausatif yang tepat 

sesuai pertanyaan yang dimaksud. 

Ketentuan penskoran  pada  soal bagian III yaitu apabila 

mahasiswa mengubah dengan benar kata kerja kausatif dalam kalimat 

bahasa jepang maka skor yang didapat adalah 3, jika mahasiswa salah 

menggunakan partikel sesuai fungsi kata kerja kausatif  dalam kalimat 

bahasa Jepang maka hanya mendapat skor 2. Sedangkan mahasiswa yang 

salah menentukan subjek ( penyebab dan penerima sebab) dalam kalimat 

bahasa Jepang maka skor yang didapat adalah 1. Kemudian mahasiswa 

yang salah semua skor yang didapat adalah 0.Penskoran pada bagian ini 

untuk huruf maupun kanji yang salah menulis tidak mempengaruhi 

penskoran tersebut. 

Ketentuan penskoran pada soal bagian IV yaitu, benar = 2 dan  

salah = 0, mahasiswa yang hanya menjawab  partikel pada kata kerja 

kausatif dengan benar maka skor yang di peroleh yaitu 1, sedangkan 

mahasiswa yang hanya menuliskan perubahan kata kerja kausatif  yaitu 

hanya mendapat skor 1. 

Setelah skor ditentukan, dalam menghitung nilai masing-masing 

responden menggunakan cara :  ∑  skor benar . 100 (Sukestiyarno, 2009 : 

64). 

                              ∑skor 



 
  

 
 

31 

3.7 Validitas  

Di dalam suatu penelitian, instrumen yang digunakan untuk 

memperoleh data harus diuji terlebih dahulu tingkat kevalidannya 

sehingga dapat diketahui layak tidaknya instrumen tersebut digunakan 

dalam penelitian. 

Untuk menguji validitas instrumen dalam penelitian ini digunakan 

validitas isi. Kevalidan isi instrumen tes diuji dengan mengkonsultasikan 

isi instrumen kepada dosen  ahli maupun dosen pembimbing. 

3.8 Reliabilitas 

Suatu  instrumen yang akan digunakan dalam penelitian perlu diuji 

terlebih dahulu reliabilitasnya. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui 

apakah instrumen yang digunakan menghasilkan data yang tetap meskipun 

digunakan berkali-kali. Uji instrumen diberikan pada 10 mahasiswa 

semester 6 Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Angkatan 2009 yang 

mengambil mata kuliah Bunpou pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2012. 

Setelah uji instrumen diberikan, kemudian koefisien reliabilitas tes 

dihitung menggunakan rumus KR20  dan koefisien Alpha Cronbach 

digunakan untuk menguji kesalahan kata kerja kausatif bahasa Jepang 

dalam kalimat. Dari perhitungan rumus tersebut, angka reliabilitas yang 

didapat kemudian dikonsultasikan atau dibandingkan dengan tabel r (pada 

lampiran) dengan derajat kebebasan (db) = N-1= 10-1=9. Apabila harga r 
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hitung dibandingkan dengan r product moment (r tabel), diketahuilebih 

kecil dari harga tabel yang ada, maka instrumen tidak reliabel 

(Arikunto,2010:229). Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan 

bahwa instrumen disebut reliabel apabila r hitung ≥  tabel nilai r.  

3.8.1 Uji Reliabilitas pada soal bagian  II  

Uji reliabilitas untuk soal bagian II menggunakan rumus KR20. 

Cara ini dilakukan dengan membandingkan skor setiap butir soal. 

Rumur KR20 :
2

2

1 St

pqSt

k

k
r  

Dari penghitungan rumus tersebut, angka reliabilitas untuk soal 

bagian II  yaitu 0,98. Angka reliabilitas tersebut kemudian dikonsultasikan 

dengan tabel nilai r dengan db= 9, diperoleh angka 0,602 untuk taraf 

signifikansi 5%. Dengan demikian r hitung ≥  tabel nilai r, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa instrumen tes untuk soal bagian II reliabel digunakan. 

3.8.2 Uji reliabilitas pada soal bagian I/III/IV 

Uji reliabilitas untuk soal bagian I,III dan IV menggunakan rumus 

Alpha Cronbach (nurgiantoro dalam Sutedi, 2009 :225). Rumus ini 

digunakan untuk menguji reliabilitas soal esai. 

Rumus KR 20 : 
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2

2

1
1 St

Si

k

k
r

 

Dari perhitungan rumus tersebut, angka reliabilitas yang di dapat 

adalah 0,96. Angka reliabilitas tersebut kemudian dikonsultasikan dengan 

tabel nilai r dengan db= 9, diperoleh angka 0,602 untuk taraf signifikansi 

5%. Dengan demikian r hitung ≥  tabel nilai r, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa instrumen tes untuk soal bagian I, III dan IV reliabel untuk 

digunakan. 

3.9 Analisis Data 

Hasil penelitian tentang kesalahan mahasiswa menggunakan kata kerja 

kausatif dalam kalimat bahasa Jepang angkatan 2009 dapat diketahui 

dengan mengolah data , dianalisis dan diinterprestasikan secara kuantitatif.  

Penjabaran  langkah-langkah  dalam menganalisis data adalah sebagai 

berikut : 

1. Instrumen yang telah diujikan dan skor yang telah ditentukan, 

kemudian menghitung nilai masing-masing responden dengan cara : 

∑skor x 100 (Sukestiyarno, 2009 : 64). 

 ∑skor 

 

2. Menentukan tingkat kesukaran tes tiap butir soalnya menggunakan 

rumus P = B / J (Arikunto, 2010 :176). 
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Keterangan :P : taraf kesukaran, B: responden yang menjawab benar 

dan J : banyaknya responden yang ikut mengerjakan tes. 

Penentuan tingkat kesukaran ini hanya bertujuan untuk 

mengklasifikasikan butir soal yang dianggap sulit, sedang atau mudah 

oleh mahasiswa. Indeks kesukaran yang diperoleh tersebut kemudian 

diklasifikasikan berdasarkan : 

 

 

Indeks Kesukaran Klasifikasi 

0,00 ≤ P <0,30 Sukar 

                      0,30 ≤ P < 0,70 Sedang 

                      0,70 ≤ P < 1,00 Mudah 

 

3. Setiap soal yang telah ditentukan indeks kesukaran dianalisis 

berdasarkan klasifikasi kesalahan yang dilakukan responden pada 

setiap pilihan jawaban. 

4. Menjabarkan simpulan hasil analisis secara keseluruhan. 

  

 

 



 
 

BAB IV 

ANALISIS DATA 

4.1. Deskripsi Data 

Data diperoleh dari hasil instrumen yang telah diberikan kepada responden 

penelitian yaitu pada mahasiswa semester 6 Pendidikan Bahasa Jepang UNNES 

tahun ajaran 2011 dengan sampel penelitian sebanyak 57 responden.Instrumen 

yang digunakan adalah tes dan angket. 

Penyebaran tes dan angket  dilaksanakan pada hari jumat tanggal 13 Juli 

2012. Instrumen tes terdiri dari 25 soal berbentuk tes pilihan ganda dan 

melengkapi kalimat. Sedangkan instrumen angket terdiri dari 10 pertanyaan 

mengenai pemahaman, kesulitan, cara belajar mahasiswa dan  usaha mahasiswa 

dalam mempelajari kata kerja kausatif dalam kalimat bahasa Jepang. 

4.2. Analisis dan Interprestasi Data 

4.2.1. Perolehan Nilai  

Setelah pelaksanaan tes data nilai mahasiswa dihitung dengan cara : 

nilai = ∑skor benar    x 100,  hasil perhitungan data adalah sebagai 

berikut : 

                            ∑skor 
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Kode  Skor Nilai 

R1 15 36 

R2 29 70 

R3 29 70 

R4 25 60 

R5 28 68 

R6 34 82 

R7 26 63 

R8 35 85 

R9 34 82 

R10 27 65 

R11 27 65 

R12 26 63 

R13 19 46 

R14 15 36 

R15 32 78 

R16 30 73 

R17 36 87 

R18 36 87 

R19 26 63 

R20 27 65 

R21 34 82 

R22 27 65 

R23 27 65 

R24 23 56 

R25 23 56 

R26 24 58 

R27 31 75 

R28 21 51 

R29 24 58 

R30 15 36 

R31 24 58 

R32 34 82 

R33 29 70 

R34 22 53 

R35 25 60 

R36 28 68 

R37 24 58 

R38 34 82 

R39 26 63 

R40 29 70 

R41 18 43 

R42 32 78 

R43 28 68 

R44 32 78 

R45 21 51 

R46 24 58 

R47 16 39 

 

4.2.2.  Taraf Kesukaran 

Berdasarkan rumus  P = B/J  yang digunakan untuk menentukan taraf kesukaran 

setiap butir soal yang diberikan kepada 47 responden. Keterangan : P : taraf 

kesukaran, B : responden yang menjawab benar dan J : banyaknya responden 

yang ikut mengerjakan tes. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut  : 
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Tabel Taraf kesukaran kata kerja kausatif 

No.Soal B P Klasifikasi 

Bagian I 

1 31 0,65 Sedang  

2 46 0,97 Mudah  

 23 0,48 Sedang  

4 32 0,68 Sedang 

5 31 0,65 Sedang 

6 14 0,29 Sukar 

7 37 0,78 Mudah 

 

No.Soal B P Klasifikasi 

Bagian II 

1 39 0,82 Mudah  

2 27 0,57 Sedang   

3 27 0,57 Sedang  

4 35 0,74 Mudah  

5 12 0,25 Sukar 

6 32 0,68 Sedang 

7 30 0,63 Mudah  
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 B P Rata2 Klasifi

kasi  

Bagian III  

1 

 

6 0,12  

0,46 

Sedang 

15 0,31 

23 0,48 

2 

 

10 0,21  

0,44 

Sedang 

20 0,42 

12 0,25 

3 9 0,19  

0,47 

Sedang 

21 0,44 

15 0,31 

4 9 0,19  

0,55 

Sedang 

21 0,44 

2 0,04 

5 16 0,34  

0,48 

Sedang 

15 0,31 

15 0,31 
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No.soal  B P Rata2 Klasifikasi 

Bagian IV 

1.  12 0,25 0,42 Sedang 

28 0,59 

2.  35 0,74 0,45 Sedang 

8 0,17 

3.  37 0,78 0,44 Sedang 

5 0,10 

4.  26 0,59 0,45 Sedang 

5 0,31 

5.  24 0,51 0,26 Sukar 

13 0,27 

6.  39 0,82 0,58 Sedang 

4 0,08 
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Prosentase analisis berdasarkan perhitungan taraf kesukaran kesalahan 

menggunakan kata kerja kausatif dalam kalimat tiap butir soal secara keseluruhan 

dari 25  soal dapat dilihat sebagai berikut : 

4.3 Pembahasan 

Berdasarkan  tabel prosentase kesukaran tes menggunakan  kata kerja 

kausatif dalam kalimat klasifikasi sukar terdapat pada 3 nomor yaitu soal bagian I 

nomor 6, soal bagian V nomor 2 dan soal bagian IV nomor 5. Pada klasifikasi 

sedang ada 17 nomor yaitu pada soal bagian I nomor (1,3,4,5,), bagian II nomor 

(2,3,6), bagian III nomor (1,2,3,4,5) dan  pada soal bagian IV nomor (1,2,3,4,6). 

Pada klasifikasi mudah ada 5 nomor yaitu pada soal bagian I  nomor (2,7)  dan 

pada soal  bagian II (1,7,4). Analisis tiap butir soal adalah sebagai berikut : 

4.3.1. Analisis Kesalahan Kata Kerja Kausatif 

4.3.1.1. Klasifikasi Sukar 

Soal Bagian I No.6 

（ ）の中に「に、を、が」をいれなさい。 

 その仕事、私（ ）やらせてください 

  

 

Indeks Kesukaran Klasifikasi ∑ Soal Prosentase 

0,00 ≤ P <0,30 Sukar 3 12% 

0,30 ≤ P < 0,70 Sedang 17 68% 

0,70 ≤ P < 1,00 Mudah 5 20% 
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Jawaban Responden yang jawab 

benar 

Reponden yang jawab salah 

wo  ga  

ni  Jumlah  prosentase Jumlah prosentase Jumlah prosentase 

14 29% 16 34% 17 36% 

 

Analisis : 

- Pembelajar yang menjawab [wo] melakukan kesalahan dalam menentukan 

fungsi  partikel pada kata kerja kausatif. Hal ini dikarenakan pembelajar 

beranggapan bahwa kalimat tersebut di atas menunjukkan objek dari suatu 

perbuatan. Pembelajar tidak mengetahui bahwa fungsi sebenarnya partikel 

wo dalam kata kerja kausatif yaitu subjek membuat seseorang melakukan 

sesuatu atau menyuruh seseorang melakukan sesuatu. 

- Pembelajar yang menjawab [ga] melakukan kesalahan dalam menentukan 

partikel. Hal ini dikarenakan pembelajar beranggapan bahwa kalimat 

tersebut setelah subjek menggunakan partikel ga. Pembelajar tidak 

mengetahui bahwa fungsi partikel ga dalam kata kerja kausatif  yaitu 

menyatakan perasaan. 

 

 Soal Bagian II No.5 

 このアパートの部屋をみたいんですが。 

じゃ、係りのものに｛a.  案内させます  b.案内させられます｝ 
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Jawaban Responden yang benar Reponden yang 

salah 

Responden  tidak menjawab 

 

A  Jumlah  prosentase Jumlah prosentase Jumlah prosentase 

17 36% 27 57% 3 6% 

 

Analisis : 

Sebanyak 30 responden yang menjawab 「b.案内させられます」 

melakukan kesalahan dalam memilih kata kerja kausatif  karena terkecoh  dengan 

kata kerja bentuk pasif (ukemi) dalam bahasa Jepang, sehingga pembelajar keliru  

karena kedua bentuk perubahan kata kerja tersebut hampir mirip. Sedangkan 

responden yang tidak menjawab  karena pembelajar belum sepenuhnya  

memahami kata kerja kausatif bahasa Jepang. 

 

Soal Bagian IV No.5 

例のように使役の上司と動詞に作りなさい。 

 資料
しりょう

がたりたいので、係
かか

りの物（ ）（持って来ます→ ） 

Jawaban Responden yang 

menjawab benar 

Responden yang salah Responden 

yang tidak 

menjawab 

Partikel  

 

Kata kerja 

 

Jumlah  Prsntse  Jmlh  Prsntse Jmlh Prsntse Jmlh Prsntse 

（に）もって

来させます 

13 27% 16 34% 14 29% 4 8% 

 

  



 
  

 
 

 

43 

Analisis : 

に：R1,R9,R20,R24,R25,R26 

が：R3,R7,R19,R30,R34,R37,R41 dan R45 

Kesalahan di atas dengan rincian sebagai berikut : 

 Sebanyak 16 responden melakukan kesalahan dalam menentukan kata 

kerja (intransitif) kausatif. R14 dan 47 melakukan kesalahan dengan 

menggunakan partikel [wa]. R1,R9,R20,R24,R25,R26 salah dalam 

menjawab menggunakan partikel [ga] yang seharusnya partikel ni. 

Sedangkan R3,R7,R19,R30,R34,R37,R41 dan R45 melakukan kesalahan 

dengan menggunakan partikel [wo]. Hal ini dikarenakan pembelajar  

belum sepenuhnya memahami kata kerja kausatif  tadooshi.  

 Sebanyak 14 responden melakukan kesalahan menentukan kata kerja 

(intransitif) kausatif. Hal ini dikarenakan pembelajar terpengaruh dengan 

perubahan bentuk kata kerja bahasa Jepang antara lain 

(kanoukei,ukemi,shieki ukemi) karena bentuk kata kerja tersebut hampir 

mirip. Sehingga pembelajar keliru ketika mengubah ke dalam kata kerja 

(intransitif) kausatif. 

4.3.1.2.  Klasifikasi Sedang 

Soal Bagian I No.1 

（ ）の中に「に、を、が」をいれなさい。 
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 課長
かちょう

が部下()転勤
てんきん

させる 

Jawaban Responden yang jawab 

benar 

Reponden yang jawab salah 

ni  ga  

wo Jumlah  prosentase Jumlah prosentase Jumlah prosentase 

31 66% 12 25% 4 8% 

 

Analisis : 

- Sebanyak 12 responden melakukan kesalahan dalam menentukan partikel 

kata  kerja kausatif. Hal ini dikarenakan pembelajar belum sepenuhnya 

memahami fungsi dari kata kerja kausatif. Pembelajar beranggapan bahwa 

kalimat di atas menggunakan ni karena menunjukkan objek yang dituju, 

yakni 部下( )転勤
てんきん

させる. Pembelajar belum mengetahui sepenuhnya 

memahami fungsi partikel pada kata kerja kausatif yang memaksa 

seseorang melakukan sesuatu.  

- Sebanyak 4 responden melakukan kesalahan. Kesalahan ini terjadi karena 

pembelajar beranggapan bahwa setiap subjek dari kalimat tersebut 

menggunakan partikel ga. Pembelajar tidak mengetahui bahwa fungsi 

partikel ga pada kata kerja kausatif yaitu menyatakan perasaan. Selain itu, 

pembelajar tidak sepenuhnya mengetahui fungsi  kata kerja kausatif yaitu 

menyatakan izin. 

Soal Bagian I No.3 

（ ）の中に「に、を、が」をいれなさい。 
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 私は公園で犬（ ）走られました 

Jawaban Responden yang jawab 

benar 

Reponden yang jawab salah 

ni  ga  

wo  Jumlah  prosentase Jumlah prosentase Jumlah prosentase 

23 48% 9 19% 15 31% 

 

Analisis : 

- Sebanyak 15 responden melakukan kesalahan dengan menggunakan 

partikel ga. Kesalahan ini terjadi karena pembelajar beranggapan bahwa 

kalimat tersebut  menunjukkan subjek sehingga menggunakan  partikel ga, 

sedangkan fungsi partikel ga pada kata kerja kausatif yaitu menyatakan 

perasaan.  

- Sebanyak 9 responden melakukan kesalahan dengan menggunakan 

partikel ni. Kesalahan ini terjadi karena pembelajar belum sepenuhnya 

memahami fungsi partikel pada kata kerja kausatif bahasa Jepang. 

Soal Bagian I No.4 

（ ）の中に「に、を、が」をいれなさい。 

 あなた（ ）私をどきどきさせる 

Jawaban Responden yang jawab 

benar 

Reponden yang jawab salah 

wo  ni  

ga   Jumlah  prosentase Jumlah prosentase Jumlah prosentase 

32 68% 5 10% 10 21% 
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Analisis : 

- Sebanyak 5 responden yang melakukan kesalahan. Hal ini dikarenakan 

kekurangpahaman pembelajar pada fungsi  kata kerja kausatif yang 

menyatakan perasaan. Pembelajar hanya mengetahui fungsi saja tanpa 

memahami kata kerja tersebut.  

- Sebanyak 10 responden melakukan kesalahan dalam menentukan fungsi 

kata kerja kausatif. Hal ini dikarenakan pembelajar beranggapan setiap 

kalimat yang menunjukkan objek  menggunakan ni, sedangkan untuk 

kalimat tersebut di atas menggunakan partikel ga karena fungsi partikel ga 

pada kata kerja kausatif  menyatakan perasaan. 

 

Soal Bagian I No.5 

（ ）の中に「に、を、が」をいれなさい。 

 客が店員（ ）急がせる。 

Jawaban Responden yang 

jawab benar 

Reponden yang jawab salah 

ga  ni  wa 

wo    Jumlah  prosentase Jumlah prosentase Jumlah prosentase Jumlah prosentase 

31 65% 6 12% 7 14% 3 6% 
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Analisis : 

- Sebanyak 6 responden melakukan kesalahan dengan menggunakan 

partikel ga. Pembelajar beranggapan bahwa kalimat  客が店員（ ）急が

せる menggunakan partikel   ga  karena menunjukan subjek, sedangkan 

fungsi sebenarnya ga pada kata kerja kausatif yakni menyatakan perasaan. 

Oleh karena itu, pembelajar belum sepenuhnya memahami fungsi dari kata 

kerja kausatif.  

- Sebanyak 7 responden melakukan kesalahan dengan menggunakan 

partikel ni. Kesalahan ini terjadi karena pembelajar hanya mengetahui 

fungsi saja tanpa memahami fungsi partikel kata kerja tersebut. 

- Sebanyak 3 responden melakukan kesalahan. Pembelajar beranggap 

bahwa setiap subjek menggunakan partikel wa. Hal ini dikarenakan 

pembelajar beranggapan bahwa setiap kalimat yang menyatakan subjek 

menggunakan partikel ga. Selain itu, pembelajar tidak  memperhatikan 

petunjuk soal.  

Soal Bagian II No.2 

 美智
み ち

子さんはおいしいケーキをつくってみんなを｛a. 喜
よろこ

ばれ

ました b. 喜ばせました｝ 

Jawaban Responden yang 

benar 

Reponden yang salah Responden  tidak 

menjawab 

 

B  

(喜ばせました) 

Jumlah  prosentase Jumlah prosentase Jumlah prosentase 

39 82% 6 12% 2 4% 
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Analisis : 

Responden yang menjawab 「 a. 喜
よろこ

ばれました] sebanyak 6 responden 

melakukan kesalahan karena pembelajar  terpengaruh dengan perubahan kata 

kerja kanou dooshi (bentuk potensial) dalam kalimat bahasa Jepang  sehingga 

pembelajar keliru ketika mengubah ke bentuk shieki (kata kerja kausatif) bahasa 

Jepang. Sedangkan responden yang tidak menjawab dikarenakan tidak memahami 

materi yang dimaksud. 

Soal Bagian II No.3 

 その後、お体がいかがですか。 

ありがとう。よくなりました。あなたも｛a. 心配させてしま

って b. 心配されてしまって｝ごめんなさい 

Jawaban Responden yang benar Reponden yang salah 

A   Jumlah Prosentase Jumlah prosentase 

27 57% 20 42% 

 

Analisis : 

Responden yang menjawab 「b 心配されてしまって」sebanyak 20 

responden  mengalami kesalahan karena hanya mengetahui kata kerja kausatif 

saja tanpa memahami perubahan dari kata kerja tersebut sehingga mengalami 

kesalahan dalam mengubah kata kerja ke bentuk shieki (kata kerja kausatif) dalam 

kalimat.  
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Soal Bagian II No.6 

 ここに荷物を｛a. 置
お

かせて  b. 置かされて｝いただけませんか 

Jawaban Responden yang benar Reponden yang salah 

A   

(置
お

かせて) 

Jumlah Prosentase Jumlah prosentase 

32 68% 15 31% 

Analisis  : 

Sebanyak 15 responden yang menjawab「 b.置かされて」 mengalami 

kesalahan karena pembelajar  terkecoh dengan bentuk kata kerja kanookei 

(potensial), karena kedua bentuk kata kerja tersebut hamper mirip. Sehingga 

pembelajar keliru ketika menentukan bentuk kata kerja yang tepat. 

Soal Bagian III No.1 

例のように使役文を作りなさい。 

 娘はスペイン語を習いました。 

私→私は娘にスぺいんごをならわせました。 

 警察官
けいさつかん

「名前を言いなさい」。男は名前を言いました。 

警察官は男に名前を言わせました。 

 学生はテープを聞きました。 

先生→＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

Jawaban benar  :先生は学生にテープを聞かせました。 
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Jawaban Responden 

yang  benar 

Responden yang salah Respon

den 

yang 

salah 

Subjek 

 

Partikel Kata 

Kerja 
wa 

Jmlh P J P J P J P J 

 

P 

先生は学生にテープ

を聞かせました。 

23 48% 5 10% 7 14% 9 19% 3 6% 

 

Analisis : 

Kesalahan pada soal di atas dengan rincian sebagai berikut : 

- Sebanyak 5 responden melakukan kesalahan. Hal ini dikarenakan 

pembelajar keliru ketika menentukan pelaku/subjek.  

- Sebanyak 7 responden melakukan kesalahan dalam menentukan partikel 

pada kata kerja (tadooshi) kausatif. Hal ini dikarenakan pembelajar belum 

sepenuhnya memahami kata kerja tersebut.  

- Sebanyak 9 responden melakukan kesalahan ketika mengubah kata kerja. 

Hal tersebut dikarenakan pembelajar terkecoh dengan bentuk kata kerja 

kanookei (bentuk potensial), karena kedua bentuk kata kerja tersebut 

hampir mirip. Sedangkan responden yang tidak menjawab dikarenakan 

belum memahami maksud dari pertanyaan pada soal. 

Soal Bagian III No.2 

例のように使役文を作りなさい。 

 娘はスペイン語を習いました。 

私→私は娘にスぺいんごをならわせました。 
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 警察官
けいさつかん

「名前を言いなさい」。男は名前を言いました。 

警察官は男に名前を言わせました。 

 田中さんは大声をしました。みんなは驚
おどろ

きました。 

      田中さんは大声を出して、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

Jawaban benar :みんなを驚かせました。 

Jawaban Responde

n yang  

benar 

Responden  Responde

n yang 

salah 

Partikel  Kata 

kerja 

 

wa ni ga 

J  P J P J P J P Jmlh P J P 

みんなを驚か

せました 

11 23% 8 17% 14 29% 3 6% 9 19% 2 4% 

 

Analisis  : 

- Sebanyak 25 responden melakukan kesalahan dalam menentukan partikel. 

Responden yang menjawab partikel wa sebanyak 8 responden salah karena 

pembelajar beranggapan bahwa subjek dari kata kerja tersebut 

menggunakan wa. Responden yang menjawab ni sebanyak 14 responden 

melakukan kesalahan karena pembelajar beranggapan bahwa pada kalimat 

tersebut ada objek penderita sehingga menggunakan ni. Sedangkan 

responden yang menjawab ga melakukan kesalahan karena beranggapan 

bahwa kalimat tersebut menegaskan objek sehingga menggunakan partikel 

ga. oleh karena itu, pembelajar keliru ketika menentukan partikel yang 

digunakan pada kata kerja ( jidooshi ) kausatif. 
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- Sebanyak 9 responden melakukan kesalahan ketika mengubah kata kerja. 

Hal ini dikarenakan pembelajar belum sepenuhnya memahami bentuk kata 

kerja dengan berbagai variasinya. Selain itu, pembelajar terkecoh dengan 

kata kerja kanookei, ukemi, karena bentuk perubahan kata kerja tersebut 

hampir mirip. 

Soal Bagian III No.3 

例のように使役文を作りなさい。 

 娘はスペイン語を習いました。 

私→私は娘にスぺいんごをならわせました。 

 警察官
けいさつかん

「名前を言いなさい」。男は名前を言いました。 

警察官は男に名前を言わせました。 

 ミタさんは料理を作りました。 

ラニさん→＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

Jawaban benar :ラニさんはミタさんに料理を作らせました。 

Jawaban Responden 

yang  

benar 

Responden yang salah Respo

nden 

yang 

salah 

Subjek 

 

Partikel Kata 

Kerja 
wa 

Jml

h 

P J P J P J P J 

 

P 

ラニさんはミタさん

に料理を作らせまし

た 

15 31% 9 19% 9 19% 12 25% 2 4% 

 

Analisis : 

- Sebanyak 9 responden melakukan kesalahan dalam menentukan 

subjek/pelaku. Hal ini dikarenakan pembelajar keliru ketika mengubah 
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kalimat ミタさんは料理を作りました  [rani membuat masakan] ke 

bentuk shieki menjadi ラニさんはミタさんに料理を作らせました 

[rani menyuruh mita membuat masakan] pembelajar keliru menentukan 

yang melakukan perbuatan mita atau rani. Selain itu, pembelajar kurang 

teliti. 

- Sebanyak 9 responden melakukan kesalahan dalam menentukan partikel. 

Hal ini dikarenakan pembelajar belum sepenuhnya memahami kata kerja 

(jidooshi) kausatif. 

- Sebanyak 12 responden melakukan kesalahan ketika mengubah kata kerja. 

Hal tersebut dikarenakan pembelajar terkecoh dengan bentuk kata kerja 

kanookei (bentuk potensial), karena kedua bentuk kata kerja tersebut 

hampir mirip. Sedangkan responden yang tidak menjawab dikarenakan 

belum memahami maksud dari pertanyaan pada soal. 

Soal Bagian III No.4 

例のように使役文を作りなさい。 

 娘はスペイン語を習いました。 

私→私は娘にスぺいんごをならわせました。 

 警察官
けいさつかん

「名前を言いなさい」。男は名前を言いました。 

警察官は男に名前を言わせました。 

 道子は｠別
わか

れましよう。｡と言いました。たろうは鳴きました。 

道子は｠別れましよう。｡といって、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿。 

Jawaban benar : 太郎を泣かせました。 
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Analisis : 

-  Sebanyak 27 responden melakukan kesalahan dalam menentukan partikel. 

Responden yang menjawab ni sebanyak 17 responden salah karena 

beranggapan bahwa kalimat tarou ni nakasemashita menunjukan objek 

yang dituju yakni kepada tarou sehingga menggunakan partikel ni. 

Responden yang menjawab ga sebanyak 1 responden salah karena 

pembelajar beranggapan bahwa kalimat tersebut menegaskan objek. 

Sedangkan respon yang menjawab partikel wa sebanyak 9 responden 

malakukan kesalahan karena beranggapan bahwa subjek dari kata kerja 

tersebut menggunakan wa. 

- Sebanyak 6 responden melakukan kesalahan ketika mengubah kata kerja. 

Hal tersebut dikarenakan pembelajar terkecoh dengan bentuk kata kerja 

kanookei (bentuk potensial), karena kedua bentuk kata kerja tersebut 

hampir mirip. Sedangkan responden yang tidak menjawab dikarenakan 

belum memahami maksud dari pertanyaan pada soal. 

  

Jawaban Responde

n yang  

benar 

Responden  Responde

n yang 

salah 

Partikel  Kata 

kerja 

 

wa ni ga 

J  P J P J P J P Jmlh P J P 

太郎を泣かせ

ました 

14 29% 9 19% 17 36% 1 2% 6 12% 2 4% 
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Soal Bagian III No.5 

例のように使役文を作りなさい。 

 娘はスペイン語を習いました。 

私→私は娘にスぺいんごをならわせました。 

 警察官
けいさつかん

「名前を言いなさい」。男は名前を言いました。 

警察官は男に名前を言わせました。 

 妹は部屋を掃除
そ う じ

しました。 

  母→＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

Jawaban benar :母は妹に部屋を掃除させました 

Jawaban Responden 

yang  benar 

Responden yang salah Respo

nden 

yang 

salah 

Subjek 

 

Partikel Kata Kerja 

wa 

Jmlh P J P J P J P J 

 

P 

母は妹に部屋を掃除

させました 

22 46% 5 10% 5 10% 14 29% 1 2% 

 

Analisis :  

- Sebanyak 5 responden melakukan kesalahan. Hal ini dikarenakan 

pembelajar keliru ketika menentukan pelaku/subjek (penyebab dan 

penerima sebab).  

- Sebanyak 5 responden melakukan kesalahan dalam menentukan partikel 

pada kata kerja (tadooshi) kausatif. Hal ini dikarenakan pembelajar belum 

sepenuhnya memahami kata kerja tersebut.  
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- Sebanyak 14 responden melakukan kesalahan ketika mengubah kata kerja. 

Hal tersebut dikarenakan pembelajar terkecoh dengan bentuk kata kerja 

kanookei (bentuk potensial), karena kedua bentuk kata kerja tersebut 

hampir mirip. Sedangkan responden yang tidak menjawab dikarenakan 

belum memahami maksud dari pertanyaan pada soal. 

Soal Bagian IV No.1 

例のように使役文を作りなさい。 

 娘はスペイン語を習いました。 

私→私は娘にスぺいんごをならわせました。 

 警察官
けいさつかん

「名前を言いなさい」。男は名前を言いました。 

警察官は男に名前を言わせました。 

 荷物が多いので、弟（  ）荷物を（もちます→    ） 

Jawaban Responden yang 

menjawab benar 

Responden yang salah 

 

Responden yang 

tidak menjawab 

partikel Kata kerja Partikel Kata kerja partikel Kata 

kerja wo ga wa 

（に）待

たせます 

J P J P J P J P J P J P J P J P 

27 57% 34 72% 1 2% 16 34% 2 4% 13 27% 1 2% 0 0% 

Analisis : 

Kesalahan di atas dengan rincian sebagai berikut : 

- Sebanyak 19 responden melakukan kesalahan dalam menentukan partikel 

kata kerja (transitif) kausatif. Pembelajar menggunakan partikel wa, ga 
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dan wo. Pembelajar yang menggunakan partikel wa yaitu 2 responden. Ini 

dikarenakan pembelajar beranggapan bahwa setelah subjek menggunakan 

partikel wa. Pembelajar yang menjawab ga sebanyak 16 responden 

melakukan kesalahan karena pembelajar belum sepenuhnya memahami 

partikel yang digunakan pada kata kerja (transitif) kausatif, pembelajar 

beranggapan bahwa setiap penanda penegasan subjek menggunakan 

partikel ga. Sedangkan pembelajar yang menggunakan partikel  wo yaitu 1 

responden. Hal ini dikarenakan pembelajar belum memahami maksud dari 

materi kata kerja (transitif) kausatif. 

- Sebanyak 13 responden yang melakukan kesalahan dalam mengubah kata 

kerja kausatif. Kebanyakan dari pembelajar mengubah 待たせます

(motasemasu) menjadi [mosasemasu ,mottasareteimasu, mochisasemasu, 

motasasemasu, mochimasemasu, otasemasu, mossasemasu 

,mottekisemasu], hal ini dikarenakan pembelajar belum sepenuhnya 

memahami perubahan dari kata kerja kausatif. Pembelajar ketika 

mengubah ke bentuk kata kerja kausatif terpengaruh dengan bentuk kata 

kerja pada kata kerja bahasa Jepang lainnya seperti bentuk kata kerja 

potensial, ukemi. Karena perubahan kata kerja tersebut hampir mirip. 

Soal Bagian IV No.2 

例のように使役の上司と動詞に作りなさい。 

 娘はスペイン語を習いました。 

私→私は娘にスぺいんごをならわせました。 

 警察官
けいさつかん

「名前を言いなさい」。男は名前を言いました。 
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警察官は男に名前を言わせました。 

 お客さんが来るので、妹（   ）買い物に（行きます →        

 ） 

Jawaban Responden yang 

menjawab benar 

Responden yang salah 

 

Responden yang 

tidak menjawab 

partikel Kata kerja Partikel Kata 

kerja 

partikel Kata 

kerja ni ga wa 

（を）

行かせ

ます 

 

J P J P J P J P J P J P J P J P 

9 19% 42 89% 11 23% 18 38% 8 17% 5 10% 1 2% 0 0% 

 

Analisis : 

Kesalahan tersebut di atas dengan rincian sebagai berikut : 

- Sebanyak 5 responden melakukan kesalahan dalam mengubah kata kerja 

kausatif (intransitif) kausatif. Pembelajar mengubah ke bentuk kata kerja 

bentuk ukemi seperti [ikasaremasu,kosaremasu,igaremasu] bahkan ada 

yang mengubah  [ikasasemasu,ikamasemasu]. Hal tesebut dikarenakan 

pembelajar belum sepenuhnya memahami perubahan dari kata kerja 

kausatif berdasarkan penggolongan pada kata kerja kausatif, sehingga 

terkecoh dengan kata kerja kausatif bahasa Jepang lainnya yang hampir 

mirip. 
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- Sebanyak 37 responden yang salah menentukan partikel yang digunakan 

pada kata kerja (intransitif) kausatif. Responden yang menjawab partikel 

ni sebanyak 11 responden, hal ini dikarenakan pembelajar beranggapan 

bahwa partikel ni pada kalimat tersebut menunjukkan objek yang dituju, 

sehingga menggunakan ni. Akan tetapi, yang dimaksud dari kalimat diatas 

adalah menyuruh orang untuk melakukan sesuatu [ お客さんが来るので

、妹（  ）買い物に（行きます  ]  yakni menyuruh adik pergi 

belanja, sebagai pengecualian kata kerja intransitif mengikuti kata benda 

(tempat) wo, maka inti perbuatan ditunjukkan dengan partikel ni. 

Responden yang menggunakan partikel ga sebanyak 18 responden, hal ini 

dikarenakan pembelajar beranggapan setiap penanda subjek menggunakan 

partikel ga. Pembelajar belum sepenuhnya memahami kata kerja 

(intransitif) kausatif. Sedangkan responden yang menjawab dengan 

menggunakan partikel wa 8 responden, hal ini dikarenakan  pembelajar 

belum memahami partikel yang digunakan pada kata kerja (intransitif) 

kausatif bahasa Jepang. Responden yang tidak menjawab tidak menguasai 

partikel pada kata kerja kausatif. 

Soal Bagian IV No.3 

例のように使役の上司と動詞に作りなさい。 

 娘はスペイン語を習いました。 

私→私は娘にスぺいんごをならわせました。 

 警察官
けいさつかん

「名前を言いなさい」。男は名前を言いました。 

警察官は男に名前を言わせました。 
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 天気がいいので、子供（  ）公園で（あそびます→             ） 

 

 

Jawaban Responden yang 

menjawab benar 

Responden yang salah 

 

Responden yang 

tidak menjawab 

Partikel Kata kerja Partikel Kata 

kerja 

partike

l 

Kata 

kerja ni ga wa 

（を）

遊ばせ

ます 

J P J P J P J P J P J P J P J P 

11 23% 40 85% 12 25% 15 31% 8 17% 7 14% 1 2% 1 2% 

 

Analisis  : 

Kesalahan di atas dengan rincian sebagai berikut : 

- Sebanyak 35 responden melakukan kesalahan dalam menentukan partikel 

pada kata kerja (intransitif) kausatif. Responden yang menjawab partikel 

ni sebanyak 12 responden, hal ini dikarenakan pembelajar beranggapan 

bahwa kalimat tersebut menyatakan keberadaan tempat yakni 公園で 

(kouen de) sehingga pembelajar  menggunakan ni. Sedangkan yang 

dimaksud dengan kalimat tersebut di atas, karena cuacanya cerah,  

menyuruh anak bermain di taman. Responden yang menjawab ga dan wa 

dikarenakan  belum sepenuhnya menguasai kata kerja (intransitif) kausatif, 

karena kata kerja (intransitif) tidak ditandai dengan partikel ga dan wa. 
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- Sebanyak 7 responden yang melakukan kesalahan dalam mengubah kata 

kerja kausatif. Pembelajar banyak yang mengubah あ そ び ま す

(asobimasu) menjadi  [asobiremasu, asobaremasu, asobisaremasu, 

azobasemasu]. Hal ini dikarenakan pembelajar terpengaruh dengan kata 

kerja ukemi dalam bahasa Jepang. Karena kedua bentuk kata kerja tersebut 

hampir mirip.selain itu, banyak perubahan kata kerja dalam bahasa Jepang 

sehingga pembelajar keliru ketika mengubah kata kerja tersebut. 

Soal Bagian IV No.4 

例のように使役の上司と動詞に作りなさい。 

 娘はスペイン語を習いました。 

私→私は娘にスぺいんごをならわせました。 

 警察官
けいさつかん

「名前を言いなさい」。男は名前を言いました。 

警察官は男に名前を言わせました。 

 忙しいので、僕（  ）店の仕事を（手伝います→ ） 

Jawaban Responden yang 

menjawab benar 

Responden yang salah 

 

Responden yang 

tidak menjawab 

Partikel Kata kerja Partikel Kata 

kerja 

Partikel Kata 

kerja ga wa 

 

（に）手伝

わせます 

J P J P J P J P 

 

J P J P J P 

12 25% 41 87% 22 46% 8 

 

 

17% 

 

 

 

3 6% 1 2% 2 4% 

Analisis  : 
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Kesalahan tersebut di atas dengan rincian sebagai berikut : 

- Sebanyak 3 responden yang melakukan kesalahan dalam mengubah kata 

kerja kausatif. Pembelajar mengubah kata kerja tersebut di atas seperti [ 

tetsusaremasu, tetsudaseremasu ] bahkan ada responden yang menjawab 

[tetsudawaseteimasu]. Hal ini dikarenakan pembelajar terpengaruh dengan 

kata kerja ukemi dalam bahasa Jepang, sehingga pembelajar ketika 

mengubah keliru. Sedangkan responden yang tidak menjawab karena 

belum sepenuhnya memahami perubahan bentuk kata kerja tersebut. 

- Sebanyak 30 responden melakukan kesalahan dalam menentukan partikel 

kata kerja (transitif) kausatif. Responden yang menggunakan partikel ga 

sebanyak 22 responden, responden yang menjawab ga melakukan 

kesalahan karena dalam kata kerja (transitif) kausatif tidak di tandai 

dengan partikel ga. pembelajar beranggapan bahwa penegasan subjek 

menggunakan partikel ga. Sedangkan responden yang menggunakan 

partikel wa sebanyak 8 responden, hal ini dikarenakan pembelajar belum 

sepenuhnya memahami fungsi partikel kata kerja (transitif) kausatif. 

Responden yang tidak menjawab karena belum memahami materi yang 

dimaksud.  

Soal Bagian IV No.6 

例のように使役の上司と動詞に作りなさい。 

 娘はスペイン語を習いました。 

私→私は娘にスぺいんごをならわせました。 



 
  

 
 

 

63 

 警察官
けいさつかん

「名前を言いなさい」。男は名前を言いました。 

警察官は男に名前を言わせました。 

 体いいので、毎朝子供（）牛 乳
ぎゅうにゅう

を（飲みます→ 飲ませます） 

Jawaban Responden yang 

menjawab benar 

Responden yang salah 

 

Responden yang 

tidak menjawab 

partikel Kata kerja Partikel Kata 

kerja 

partike

l 

Kata 

kerja ni ga Wa 

（を） 

飲ませ

ます 

J P J P J P J P J P J P J P J P 

6 12% 40 85% 21 44% 12 25% 7 14% 6 12% 1 2% 1 2% 

 

Analisis  : 

Kesalahan tersebut di atas dengan rincian sebagai berikut : 

- Sebanyak 6 responden melakukan kesalhan dalam mengubah kata kerja 

kausatif. Pembelajar mengubah kata kerja 飲みます (nomimasu) menjadi 

[nomisemasu,nomisasemasu,nomishisasemasu,nomushimasu,nomasasema

su]. Hal ini dikarenakan pembelajar belum memahami bentuk  perubahan 

kata kerja kausatif berdasarkan golongan. 

- Sebanyak 40 responden yang melakukan kesalahan. Pembelajar 

menggunakan partikel wa,ga dan ni. Pembelajar yang menggunakan 

partikel wayaitu 7 responden. Ini dikarenakan pembelajar beranggapan 

bahwa setelah subjek menggunakan partikel wa. Pembelajar yang 

menjawab ga sebanyak 12 responden melakukan kesalahan karena 
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pembelajar belum sepenuhnya memahami partikel yang digunakan pada 

kata kerja (intransitif) kausatif, pembelajar beranggapan bahwa setiap 

penanda penegasan subjek menggunakan partikel ga. Sedangkan 

pembelajar yang menggunakan partikel ni yaitu 21 responden. Hal ini 

dikarenakan pembelajar belum memahami maksud dari materi kata kerja  ( 

intransitif ) kausatif. 

4.3.3. Klasifikasi Mudah 

Soal Bagian INo.2 

（ ）の中に「に、を、が」をいれなさい。 

 小さい子供（）は、安全な道を選らせたほうがいいですよ 

Jawaban Responden yang jawab 

benar 

Reponden yang jawab salah 

wo  ga  

ni  Jumlah  prosentase Jumlah prosentase Jumlah prosentase 

47 100% 0 0% 0 0% 

Analisis  

 Pada soal nomor ini semua responden dengan baik memahami fungsi 

partikel kata kerja kausatif dalam kalimat bahasa Jepang, sehingga tidak ada satu 

pun responden yang mengalami kesalahan. 
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Soal Bagian I No.7 

（ ）の中に「に、を、が」をいれなさい。 

 息子（ ）親を安心させる。 

 

Jawaban Responden yang jawab 

benar 

Reponden yang jawab salah 

wo  ni  

ga  Jumlah  prosentase Jumlah prosentase Jumlah prosentase 

37 78% 2 4% 8 17% 

 

Analisis  : 

- Sebanyak 2 responden melakukan kesalahan dengan menggunakan 

partikel wo. Kesalahan ini dikarenakan pembelajar beranggapan bahwa 

yang melakukan perbuatan 息子(musuko) sehingga menggunakan partikel 

wo. Pembelajar kurang memahami fungsi partikel pada kata kerja kausatif. 

- Sebanyak 8 responden melakukan kesalahan dengan menggunakan 

partikel ni. Hal ini dikarenakan pembelajar beranggapan bahwa kalimat 

tersebut menegaskan objek. Untuk soal tersebut di atas lebih tepat 

menggunakan ga karena fungsi ga pada kata kerja kausatif yaitu 

menyatakan perasaan. 

Soal Bagian II No.1 

子供には自分のことで｛a.やってもらった b. やらせた｝ほうがいいですよ 
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Jawaban Responden yang benar Reponden yang salah 

B   

(やらせた) 

Jumlah prosentase Jumlah prosentase 

39 82% 8 17% 

 

Analisis : 

Sebanyak 8 responden yang menjawab 「 a. やってもらった」 

mengalami kesalahan karena hanya mengetahui kata kerja kausatif saja tanpa 

melihat perubahan dari kata kerja tersebut sehingga mengalami kesalahan dalam 

mengubah kata kerja ke bentuk shieki (kata kerja kausatif) dalam kalimat. 

Soal Bagian II No.4 

住みませんが、ここに車｛a. とめさせて b. とめされて｝いただけません

か。 

Jawaban Responden yang benar Reponden yang salah 

A   

(とめさせて) 

Jumlah prosentase Jumlah prosentase 

35 74% 12 25% 

 

Analisis : 

Sebanyak 12 responden yang menjawab 「b. とめされて」 melakukan 

kesalahan dalam memilih kata kerja kausatif  karena terkecoh  dengan kata kerja 

bentuk dapat (kanoukei) dalam bahasa Jepang, mengingat  perubahan kedua 
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bentuk  kata kerja tersebut hampir mirip sehingga pembelajar  keliru ketika 

memilih jawaban dari soal tersebut. 

Soal Bagian II No.7 

ケーキなら、私に｛a. 焼かさせられ b. 焼かせて｝ください 

Jawaban Responden yang benar Reponden yang salah 

B    

(焼かせて) 

Jumlah prosentase Jumlah prosentase 

30 63% 17 36% 

 

Analisis : 

Sebanyak 17 responden yang menjawab 「 a. 焼かさせ られ」  

melakukan kesalahan karena pembelajar  terpengaruh dengan perubahan kata 

kerja kanou dooshi  (bentuk potensial) dalam kalimat bahasa Jepang,  sehingga 

mahasiswa keliru ketika mengubah ke bentuk shieki ( kata kerja kausatif), karena 

kedua bentuk perubahan kata kerja tersebut hampir mirip. 

 

5.1 Analisis data Angket  

Frekuensi Jawaban dari Instrumen Angket 

Jawaban  Nomor Pertanyaan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 0 0 1 0 3 2 0 1 0 1 
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B 14 14 7 18 36 18 6 9 10 1 

C 29 32 29 20 8 25 35 33 22 27 

D 4 1 10 9 0 20 6 4 15 18 

 

Prosentase Jawaban dari Instrumen Angket 

Jawaban  Nomor Pertanyaan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 0% 0% 2% 0% 6% 4% 0% 2% 0% 2% 

B 29% 29% 14% 38% 76% 38% 12% 19% 21% 2% 

C 61% 68% 61% 42% 17% 53% 74% 70% 46% 57% 

D 8% 2% 21% 19% 0% 4% 12% 8% 31% 38% 

 

Setelah mengetahui prosentase jawaban pada setiap butir pertanyaan angket, 

maka penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan klasifikasi 

interprestasi jumlah prosentase  jawaban. Hasilnya adalah sebagai berikut : 

5.1.1 Pemahaman Kata Kerja Kausatif  Responden 

Pertanyaan no.1  

Apakah anda mengetahui pola kata kerja kausatif ? 

Dari hasil jawaban responden tentang pemahaman mengenai kata kerja 

kausatif responden (pertanyaan nomor 1) menunjukkan bahwa 0% atau  tidak ada 

seorangpun mahasiswa yang  mengetahui semua pola kata kerja kausatif. Akan 

tetapi, ada sebagian mahasiswa yaitu dengan prosentase sebesar 29% atau hampir 

setengahnya mahasiswa mengetahui sebagian besar pola kata kerja kausatif 

tersebut. Sedangkan 61% atau lebih dari setengahnya mahasiswa mengetahui pola 

kata kerja kausatif tersebut dan sebesar 8%  atau sebagian kecil mahasiswa yang  

tidak mengetahui kata kerja kausatif. 
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Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa lebih dari setengahnya yaitu 

sebesar 61% mahasiswa mengetahui pola kata kerja kausatif bahasa Jepang. 

Pertanyaan  no.2 

Apakah anda mengetahui fungsi kata kerja kausatif? 

 Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa 0% atau tidak ada 

seorangpun mahasiswa mengetahui semua fungsi dari kata kerja kausatif.  Akan 

tetapi, sebesar 29% atau hampir setengahnya mahasiswa mengetahui sebagian 

besar kata kerja kausatif bahasa Jepang, sebesar   68% atau lebih dari setengahnya 

mahasiswa mengetahui fungsi kata kerja tersebut dan sebesar 2% atau hampir 

tidak ada mahasiswa menjawab tidak mengetahui kata kerja kausatif bahasa 

Jepang. 

 Dari prosentasi di atas, dapat disimpulkan bahwa  68% atau lebih dari 

setengahnya mahasiswa hanya mengetahui kata kerja kausatif bahasa Jepang 

tanpa memahami fungsi dari kata kerja tersebut. 

Pertanyaan no.3 

Apakah anda bisa menggunakan kata kerja kausatif dalam kalimat bahasa Jepang? 

 Berdasarkan hasil dari jawaban responden, diketahui bahwa sebesar 2% 

atau hampir tidak ada seorangpun mahasiswa yang bisa menggunakan semua kata 

kerja kausatif dalam kalimat bahasa Jepang. Akan tetapi, sebesar 14% atau 

sebagian kecil mahasiswa bisa menggunakan sebagian besr kata kerja tersebut, 

sebesar 61 % atau lebih dari setengahnya mahasiswa bisa menggunakan kata kerja 
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kausatif dalam kalimat bahasa Jepang dan sebesar 21% atau sebagian kecil 

mahasiswa tidak bisa menggunakan kata kerja tersebut dalam kalimat. 

 Dari prosentasi di atas, dapat disimpulkan bahwa sebesar 61% atau lebih 

dari setengahnya mahasiswa bisa menggunakan kata kerja kausatif dalam kalimat 

bahasa Jepang. 

Pertanyaan no.4 

Apakah anda memahami penjelasan mengenai kata kerja kausatif  dalam kalimat 

bahasa Jepang? 

Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa 0%atau tidak ada 

seorangpun mahasiswa yang menjawab mudah dipahami penjelasan mengenai 

penggunaan kata kerja kausatif dalam kalimat bahasa Jepang, sebesar 38% atau 

hampir setengahnya mahasiswa yang   sebagian besar mudah memahami 

penjelasan mengenai kata kerja tersebut, sebesar 42% atau hampir setengahnya 

dari mahasiswa menjawab sebagian kecil meemahami penjelasan kata kerja 

kausatif tersebut, dan 19 % atau sebagian kecil mahasiswa yang menjawab sulit 

dipahami penjelasan mengenai kata kerja kausatif dalam kalimat bahasa Jepang. 

Dari prosentase yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa sebesar 42% 

atau hampir setengahnya dari mahasiswa paham penjelasan mengenai penggunaan 

kata kerja kausatif. 

5.1.2.  Kesulitan Mahasiswa Menggunakan Kata Kerja Kausatif 

Pertanyaan no.5 
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Apakah anda mengalami kesulitan ketika menggunakan kata kerja kausatif dalam 

kalimat bahasa Jepang? 

Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa 6% atau sebagian kecil 

mahasiswa selalu mengalami kesulitan menggunakan kata kerja dalam kalimat. 

Akan tetapi, sebagian besar mahasiswa sering mengalami kesulitan ketika 

menggunakan kata kerja yaitu sebesar 76%, dan sebesar 12% atau sebagian kecil 

mahasiswa yang jarang mengalami kesulitan dan tidak ada mahasiswa yang tidak 

pernah mengalami kesulitan dalam menggunakan kata kerja kausatif dalam 

kalimat dengan prosentase 0%.  

 Dari prosentasi di atas, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa masih banyak 

yang mengalami kesulitan ketika menggunakan kata kerja dalam kalimat bahasa 

Jepang.Hal ini disebabkan salah satunya mahasiswa kurang memahami kata kerja 

tersebut.Selain itu, mahasiswa keliru ketika mengubah kata kerja bentuk masu ke 

dalam bentuk shieki. Ini disebabkan salah satunya banyaknya perubahan kata 

kerja yang terdapat dalam bahasa Jepang. 

5.1.3 Cara Belajar dan Usaha Mengatasi kesulitan 

Pertanyaan no.6 

Apakah anda meminta penjelasan dari dosen ketika belum paham mengenai 

penggunaan kata kerja kausatif ? 

Berdasarkan data yang diperoleh telah diketahui bahwa sebesar 4% atau 

hampir tidak ada mahasiswa yang menjawab selalu meminta penjelasan dari 
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dosen, sebesar 38% atau hampir setengahnya mahasiswa sering meminta 

penjelasan dari dosen ketika belum memahami materi kata kerja kausatif, sebesar 

53% atau lebih dari setengahnya mahasiswa yang jarang meminta penjelasan dari 

dosen dan 4% atau hampir tidak ada mahasiswa yang tidak pernah meminta 

penjelasan dari dosen ketika belum paham mengenai penggunaan kata kerja 

kausatif bahasa Jepang. 

Dari hasil prosentase di atas, dapat disimpulkan bahwa sebesar 53% atau 

lebih dari setengah mahasiswa yang jarang meminta penjelasan dari dosen ketika 

belum paham mengenai kata kerja tersebut. Ini mungkin mahasiswa sudah 

mengerti penjelasan yang diajarkan oleh dosen tersebut. 

Pertanyaan no.7 

Apakah anda mengulang pelajaran di luar kelas mengenai kata kerja kausatif  

(shieki)? 

Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa 0% atau tidak ada 

mahasiswa yang selalu mengulang pelajaran diluar kelas. Sedangkan hanya 

sebesar 12%  atau sebagian kecil mahasiswa yang sering menggulang pelajaran 

mengenai kata kerja kausatif diluar kelas, sebesar 74% atau lebih dari setengahnya  

mahasiswa yang jarang menggulang pelajaran di luar kelas dan 12% atau sebagian 

kecil mahasiswa menjawab tidak pernah menggulang materi kata kerja kausatif 

diluar kelas. 

Prosentase diatas menunjukkan bahwa sebesar 74% atau lebih dari 

setengahnya mahasiswa menggulang pelajaran mengenaikata kerja kausatif diluar 
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kelas. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa kesalahan penggunaan kata kerja 

kausatif bisa lebih diperkecil prosentasinya apabila mahasiswa selalu mengulang 

kembali materi/pelajaran mengenai kata kerja kausatif yang telah diajarkan  diluar 

jam perkulihan. 

Pertanyaan no.8 

Apakah anda membaca buku pelajaran untuk mempelajari kata kerja kausatif 

dalam kalimat bahasa Jepang? 

Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa 2% atau hampir tidak 

ada  mahasiswa menjawab selalu membaca, sebesar 19% atau sebagian kecil 

mahasiswa yang menjawab sering membaca, 70% atau lebih dari setengah 

mahasiswa yang jarang membaca dan sebesar 8% atau sebagian kecil mahasiswa 

yang menjawab tidak pernah membaca. 

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebesar 70% atau lebih dari 

setengah mahasiswa jarang membaca buku pelajaran mengenai kata kerja kausatif. 

Meskipun demikian, tidak terlalu berpengaruh pada hasil tes mahasiswa. Hasil ini 

juga mendukung hasil tes mahasiswa rata-rata yang diperoleh cukup baik. 

Pertanyaan no.9 

Apakah anda belajar kelompok untuk mempelajari penggunaan kata kerja kausatif 

dalam kalimat bahasa Jepang? 

Dari pertanyaan angket nomor 9, diketahui bahwa 0% atau tidak 

seorangpun yang menjawab selalu belajar kelompok, sebagian kecil menjawab 
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sering belajar kelompok yakni sebesar 21% dan sebesar 76% atau sebagian besar 

mahasiswa menjawab jarang belajar kelompok serta 31%atau hampir setengahnya 

dari mahasiswa menjawab tidak pernah belajar kelompok. 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sebesar 76%  mahasiswa jarang 

mengadakan belajar kelompok untuk mempelajari kata kerja kausatif dalam 

kalimat bahasa Jepang. Prosentase ini memungkinkan adanya pengaruh 

mahasiswa dalam menggunakan kata kerja kausatif dalam kalimat karena 

mahasiswa yang mengalami kesalahan dalam penggunaan kata kerja kausatif 

dengan tingkat kesalahan yang sangat rendah namun ada pula mahasiswa yang 

memiliki tingkat kesalahan yang tinggi. 

Pertanyaan no.10 

Apakah anda membaca buku tentang bahasa Jepang selain buku pelajaran yang 

digunakan dikelas untuk mempelajari penggunaan kata kerja kausatif dalam 

kalimat? 

Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui sebesar 2% atau hampir tidak 

ada mahasiswa yang selalu membaca, 2%  mahasiswa sering membaca buku di 

luar buku pelajaran yang digunakan dikelas,  sebesar 57% atau lebih dari setengah 

jumlah mahasiswa yang jarang membaca buku pelajaran dan 38% atau hampir 

setengahnya mahasiswa yang tidak pernah membaca. 

Dari prosentase diatas disimpulkan bahwa sebesar 57% atau lebih dari 

setengahnya mahasiswa yang jarang membaca buku selain pelajaran yang 
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digunakan dikelas mengenai penggunaan kata kerja kausatif dalam kalimat bahasa 

Jepang. Hal ini mempengaruhi kesalahan



 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1   Simpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan pada Bab IV, maka penulis dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut : 

I. Kesalahan pembelajar dalam penggunaan shieki adalah : 

1. Kesalahan penggunaan fungsi partikel ( ni / ga / wo ) pada kata kerja 

kausatif bahasa Jepang, misalnya 息子（ ）親を安心させる 

seharusnya menggunakan partikel ga namun, sebagian besar 

pembelajar menggunakan partikel wo dan ni. 

2. Kesalahan dalam pembentukan kata kerja kausatif, pembelajar ketika 

mengubah kata kerja kausatif  mengalami kesalahan. Misalnya 天気

がいいので、子供を公園であそびます→      ）pembelajar 

mengubah kata kerja あ そ び ま す  [asobimasu] menjadi 

asobararemasu.  

3. Kesalahan dalam menentukan pelaku/subjek pada kata kerja kausatif 

dalam kalimat bahasa Jepang. 

4. Kesalahan pada penggunaan partikel kata kerja (jidooshi) dan 

(tadooshi) kausatif  dalam kalimat bahasa Jepang. 

76 
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II. Penyebab mahasiswa melakukan kesalahan dalam penggunaan shieki 

adalah:  

1. Berdasarkan angket, faktor penyebab terjadi kesalahan karena 

pembelajar tidak  sering memakai atau membuat kalimat dalam kata 

kerja kausatif. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, saran yang dapat penulis 

sampaikan diantaranya sebagai berikut : 

1. Bagi mahasiswa diharapkan lebih mencermati soal terlebih dahulu 

sebelum menjawab, sehingga mahasiswa  bisa mengisi dengan 

partikel, perubahan kata kerja kausatif yang tepat dan  memperbanyak  

latihan menggunakan kata kerja kausatif dalam kalimat bahasa Jepang 

dalam percakapan agar terbiasa sehingga kemampuan dapat 

meningkat. 

2. Bagi pengajar diharapkan dalam mengajar mengenai kata kerja 

kausatif, sebaiknya pengajaran kata kerja kausatif menggunakan  

metode atau latihan serta  lebih ditambah variasi pembelajarannya agar 

pembelajar tidak bosan dan sering melatih pembelajar untuk membuat 

kata kerja kausatif serta memperhatikan kesalahan yang terjadi, lalu 

langsung dibahas dan diberikan solusi sehingga kesalahan tersebut 
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bisa dijadikan pembelajaran dan tidak akan dilakukan lagi dimasa 

yang akan datang. 

3. Bagi pembaca diharapkan dapat mengadakan penelitian lebih lanjut 

mengenai kata kerja kausatif bahasa Jepang karena peneliti merasa 

penelitian ini jauh dari kata sempurna. 
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TES TENTANG SHIEKI 

NIM  :  

          (1 x 7) 

I. (     ) の中に「に、を、が」を入れなさい。    

1. 課長
かちょう

が部下
ぶ か

 (      ) 転勤
てんきん

させる。 

2. 小さい子供 (       ) は、安全
あんぜん

な道を通らせたほうがいいですよ。 

3. 私は犬  (      ) 公園
こうえん

の中を走
はし

らせました。 

4. あなた (       ) 私
わたし

をどきどきさせる。 

5. 客が店員
てんいん

 (       ) いそがせる。 

6. その仕事、私 (     ) やらせてください。 

7. 息子 (     ) 親を安心
あんしん

される。 

          (1 x 7) 

II.  どちらか適当
てきとう

な方をえらびなさい。 

1. 子供には自分のことは自分で｛a. やってもらった b. やらせた｝ほ

うがいいですよ。 

2. みち子さんはおいしいケーキを作ってみんなを｛a. 喜
よろこ

ばれました 

b. 喜ばせました｝。 

3. A : その後、お体はいかがですか。 

B : ありがとう。よくなりました。あなたにも｛a. 心配
しんぱい

させてしま

って b. 心       配されてしまって｝ごめんなさい。 

4. すみませんが、ここに車 ｛a.とめさせて b.とめされて｝いただ

けませんか。 

5. このアパートの部屋を見たいんですが...。 

じゃ、係
かか

りのものに｛a. 案内
あんない

させられます b. 案内させます｝。 

6. ここに荷物を｛a.置
お

かせて b.置かされて｝いただけませんか。 

7. ケーキなら、私に｛a.焼
や

かさせられて b. 焼かせて｝ください。 

 

 

 



 
  

 
 

 

(3 x 5) 

III. 例のように使役文を作りなさい。 

 娘はスペイン語を習いました。 

私→私は娘にスぺいんごをならわせました。 

 警察官
けいさつかん

「名前を言いなさい」。男は名前を言いました。 

警察官は男に名前を言わせました。 

 

1. 学生はテープを聞きました。 

先生→＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

2. 田中さんは大声をしました。みんなは驚
おどろ

きました。 

田中さんは大声を出して、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

3. ミタさんは料理を作りました。 

ラニさん→＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

4. 道子は｠別
わか

れましよう。｡と言いました。たろうは泣
な

きました。 

道子は｠別れましよう。｡といって、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

5. 妹は部屋を掃除
そ う じ

しました。 

母→＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 

 

          (2 x 6) 

IV. 例のように使役の上司と動詞に作りなさい。 

例 ：先生（が）気分の悪い学生を保健室
ほけんしつ

で（やすみます→  やすませ

ます）。 

1. 荷物が多いので、弟（    ）荷物を（持ちます→ ）。    

       

2. お客
きゃく

さんが来るので、妹（    ）買い物に（行きます→  ）。         

3. 天気がいいので、子供（    ）公園で（遊
あそ

びます→   ）。            
  



 
  

 
 

 

4. 忙
いそが

しいので、僕
ぼく

（   ）店の仕事を（手伝います→   

 ）。        

5. 資料
しりょう

がたりないので、係
かか

りの物（     ）（持って来ます→ 

            ）。    

6. 体いいので、毎朝子供（  ）牛 乳
ぎゅうにゅう

を（飲みます→ 

            ）。                 

 

 

  



 
  

 
 

 

Jawaban Tes Shieki 

Bagian I 

1. を 

2. に 

3. に 

4. が 

5. を 

6. に 

7. が 

Bagian II 

1. B 

2. B 

3. A 

4. A 

5. A 

6. A 

7. B 

Bagian III 

1. 先生は学生にテープを聞かせました。 

2. みんなを驚かせました。 

3. ラニさんはミタさんに料理を作らせました。 

4. 太郎を泣かせました。 

5. 母は妹に部屋を掃除させました。 

Bagian IV 

1. （に）待たせます。 

2. （を）行かせます。 

3. （を）遊ばせます。 

4. （に）手伝わせます。 

5. （に）もって来させます。 

6. （を）飲ませま。 

 

  



 
  

 
 

 

Perhitungan Uji Reliabilitas Menggunakan Rumus KR-20 

Untuk Soal Bagian II 

No Butir Soal Skor Total 

1 2 3 4 5 6 7 X  X^2 

UR1 1 1 1 1 1 1 1 7 49 

UR2 1 1 0 1 1 1 0 5 25 

UR3 0 1 1 0 0 1 0 3 9 

UR4 1 0 0 1 0 1 1 4 16 

UR5 0 1 0 1 1 1 1 5 25 

UR6 1 1 1 1 1 1 0 6 36 

UR7 1 0 1 1 1 1 1 6 36 

UR8 1 0 0 1 1 0 1 4 16 

UR9 1 0 0 1 1 0 1 4 16 

UR10 1 1 1 0 1 1 1 6 36 

∑ 8 6 5 8 8 9 7 50 264 

P 0.8 0.6 0.5 0.8 0.8 0.9 0.7   

q 0.2 0.4 0.5 0.2 0.2 0.1 0.3   

Pq 16 24 25 16 16 9 21  1.27 

 

 Diketahui : n  = 10, k  = 10, pq  = 1,27 

 Mencari nilai rata-rata (Mean)  5
10

50

k

X
M   

 Sebelum mencari nilai 2St dengan rumus nXSt :22 , terlebih dahulu 

mencari nilai 2X , yaitu  nXXX :
222  

1425026410:250026410:50264
22X   

 Mencari nilai 2St   4,010:14:22 nXSt  

 Menghitung  KR-20  
2

2

1 St

pqSt

k

k
r  

98,09,011,1
4,1

13,0
11,1

4,1

27,14,1

110

10
r  

 

 

 



 
  

 
 

 

Perhitungan Uji Reliabilitas Menggunakan Koefisien Alpha Cronbach 

 

Responden  

Butir Soal Skor 

Total 

(ST) 

Kuadrat 

Skor 

(ST2) 
I III IV 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

UR1 1 1 0 0 0 1 0 3 2 2 1 3 1 1 1 1 2 1 21 441 

UR2 1 0 1 0 1 0 0 3 2 3 3 3 1 1 1 2 1 1 24 576 

UR3 0 1 1 0 0 0 0 3 2 3 3 3 1 1 1 2 1 1 24 576 

UR4 0 1 0 1 0 1 0 3 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 16 256 

UR5 1 0 1 0 0 1 0 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 25 625 

UR6 0 0 1 0 0 1 0 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 1 24 576 

UR7 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13 169 

UR8 0 1 0 1 0 1 0 3 2 3 2 3 1 1 1 2 2 1 24 576 

UR9 0 0 1 1 0 1 0 3 3 3 3 3 2 1 1 2 2 1 26 676 

UR10 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 15 225 

∑X 3 6 5 3 1 6 0 27 20 24 18 24 14 10 10 15 15 10 (212) (4030) 

∑X^2 3 6 5 3 1 6 0 77 44 64 42 66 22 10 10 25 25 10 (419)  

 

 Terlebih dahulu mencari angka 2Si tiap butir soal dari nomor 1 sampai nomor 19 dengan menggunakan rumus : 

N
N

X
XSi :

22  

 Untuk soal Romawi I 

1. 21,010:1,210:9,0310:
10

3
3

2
2Si  



 
  

 
 

 

2. 24,010:4,210:6,3610:
10

6
6

2
2Si  

3. 25,010:5,210:5,2510:
10

5
5

2
2Si  

4. 21,010:1,210:9,0310:
10

3
3

2
2Si  

5. 09,010:9,010:1,0110:
10

1
1

2
2Si  

6. 24,010:4,210:6,3610:
10

6
6

2
2Si  

7. 010:010:0010:
10

0
0

2
2Si  

 

 Untuk Soal Romawi III 

1. 41,010:1,410:9,727710:
10

27
77

2
2Si  

2. 4,010:410:404410:
10

20
44

2
2Si  



 
  

 
 

 

3. 64,010:4,610:6,576410:
10

24
64

2
2Si  

4. 96,010:6,910:4,324210:
10

18
42

2
2Si  

5. 84,010:4,810:6,576610:
10

24
66

2
2Si  

 

 Untuk Sol Romawai IV 

1. 24,010:4,210:6,192210:
10

14
22

2
2Si  

2. 010:1010:101010:
10

10
10

2
2Si  

3. 010:1010:101010:
10

10
10

2
2Si  

4. 25,010:5,210:5,222510:
10

15
25

2
2Si  

5. 25,010:5,210:5,222510:
10

15
25

2
2Si  



 
  

 
 

 

6. 010:1010:101010:
10

10
10

2
2Si  

Setelah dihitung 2Si setiap soal diperoleh hasil sebagai berikut : 

No 

Soal 

I III IV 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 

 0.21 0.24 0.25 0.21 0.09 0.24 0 0.41 0.4 0.64 0.96 0.84 0.24 0 0 0.25 0.25 0 
 

5.23 

 

 Mencari nilai 2St menggunakan rumus N
N

ST
STSt :

2

22
 

7,3810:4,46410:4,4494403012:
10

212
4030

2
2St  

 Diketahui : n  = 10, k  = 18, 2Si = 5,23, 2St = 38,7 

 Kemudian dimasukkan ke dalam rumus koefisien Alpha Cronbach : 

96,086,011,114,011.1
7,38

23,5
1

110

10
1

1 2

2

St

Si

k

k
r

 

 



 
  

 
 

 

KISI-KISI ANGKET 

 

No  Variabel  Indikator No. Soal 

1 Pemahaman  Siswa dapat menggunakan kata 

kerja kausatif dalam kalimat 

bahasa Jepang 

No 

1,2,3,5,7 

2 Cara belajar dan 

Usaha 

Siswa menyebutkan cara belajar 

dalam mempelajari kata kerja 

kausatif bahasa jepang serta 

usaha ketika mengalami 

kesalahan dalam mempelajari 

kata kerja kausatif bahasa 

Jepang 

No 

6,,8,9,10 

3 Kesulitan  Siswa menyebutkan kesulitan 

yang dialami dalam 

menggunakan kata kerja 

kausatif bahasa jepang 

No 4 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

ANGKET 

1. Apakah anda mengetahui pola kata kerja kausatif  (shieki) ? 

a. Mengetahui semua jenis pola kata kerja kausatif 

b. Mengetahui sebagian besar pola kata kerja kausatif 

c. Mengetahui pola kata kerja kausatif 

d. Tidak mengetahui pola kata kerja kausatif  

2. Apakah anda mengetahui fungsi kata kerja kausatif  (shieki) ? 

a. Mengetahui semua fungsi kata kerja kausatif 

b. Mengetahui sebagian besar fungsi kata kerja kausatif  

c. Mengetahui fungsi kata kerja kausatif 

d. Tidak mengetahui kata kerja kausatif 

3. Apakah anda bisa menggunakan kata kerja kausatif (shieki) ke dalam kalimat 

bahasa Jepang ? 

a. Bisa menggunakan semua kata kerja kausatif dalam kalimat 

b. Bisa menggunakan sebagian besar kata kerja kausatif dalam kalimat 

c. Bisa menggunakan kata kerja kausatif  dalam kalimat 

d. Tidak bisa menggunakan kata kerja kausatif  dalam kalimat 

4. Apakah anda mengalami kesulitan ketika menggunakan kata kerja kausatif 

(shieki) dalam kalimat bahasa Jepang? 

a. Selalu mengalami kesulitan 

b. Sering mengalami kesulitan  

c. Jarang mengalami kesulitan  

d. Tidak pernah mengalami kesulitan 

5. Apakah anda meminta penjelasan dari dosen ketika  belum paham 

penggunaan kata kerja kausatif (shieki) ? 

a. Selalu meminta penjelasan  

b. Sering  meminta penjelasan 

c. Jarang meminta penjelasan 

d. Tidak pernah meminta penjelasan 

6. Apakah anda membaca buku pelajaran untuk mempelajari kata kerja kausatif 

(shieki) ? 

a. Selalu membaca  

b. Sering  membaca 

c. Jarang  membaca 

d. Tidak pernah membaca 



 
  

 
 

 

7. Apakah anda memahami penjelasan  mengenai penggunaan kata kerja kausatif 

(shieki) yang anda pelajari ? 

a. Mudah dipahami 

b. Sebagian besar mudah dipahami 

c. Sebagian kecil mudah dipahami 

d. Sulit dipahami 

8. Apakah anda membaca buku selain buku pelajaran yang digunakan dikelas 

untuk mempelajari penggunaan kata kerja kausatif (shieki) dalam kalimat 

bahasa Jepang ? 

a. Selalu membaca 

b. Sering membaca  

c.  Jarang membaca 

d. Tidak pernah membaca 

9. Apakah anda mengulang pelajaran dikelas mengenai kata kerja kausatif 

(shieki) dalam kalimat bahasa jepang? 

a. Selalu menggulang pelajaran 

b. Sering menggulang pelajaran 

c. Jarang menggulang pelajaran 

d. Tidak pernah menggulang pelajaran 

10. Apakah anda belajar kelompok untuk mempelajari penggunaan kata kerja 

kausatif (shieki) dalam kalimat bahasa Jepang? 

a. Selalu belajar kelompok 

b. Sering belajar kelompok 

c. Jarang belajar kelompok 

d.  Tidak pernah belajar kelompok 
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