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Kata kunci : efektivitas, slide show animasi, pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan salah satu komponen yang penting dalam  

pengajaran. Penggunaan media pembelajaran akan membantu mempermudah dalam 

penyampaian materi di sekolah, serta dapat menimbulkan minat dan motivasi dalam 

belajar asalkan digunakan secara tepat dan variatif. Proses pembelajaran bahasa 

Jepang di SMK Roudlotus Saidiyah Semarang berlangsung satu arah. Kegiatan 

peserta didik di kelas hanya mendengarkan, melihat, dan mencatat saja. Peserta didik 

tidak terlibat secara langsung dalam pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan kurang 

adanya inovasi dalam media pembelajaran yang digunakan, sehingga peserta didik 

mengalami kesulitan dalam memahami materi bahasa Jepang dan tujuan 

pembelajaran pun tidak dapat tercapai secara optimal. Untuk mengatasi masalah 

tersebut, diperlukan media pembelajaran yang lebih variatif. Penulis bermaksud 

mengujicobakan media yang baru yaitu media audiovisual menggunakan powerpoint 

dalam bentuk slide presentasi dan ditambahkan animasi yang menarik (media Slide 

Show Animasi). Media ini dapat mempermudah guru dalam menjelaskan kosakata 

dan pola kalimat sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar bahasa 

Jepang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan media Slide 

Show Animasi dalam pembelajaran bahasa Jepang di kelas XI SMK Roudlotus 

Saidiyah Semarang.Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan teknik 

komparasi untuk menganalisis datanya. Penulis membandingkan hasil belajar peserta 

didik sebelum dan sesudah diterapkan media Slide Show Animasi dalam pembelajaran 

bahasa Jepang. Validitas yang digunakan adalah validitas isi dan untuk menghitung 

reliabilitas instrumen penelitian menggunakan rumus KR 21. 

Dari hasil penelitian diperoleh data yaitu nilai rata-rata kelas eksperimen 7,55 dan 

kelas kontrol 6,75. Sehingga nilai rata-rata kelas eksperimen lebih besar daripada 

kelas kontrol. Kemudian dari hasil perhitungan menggunakan rumus T-tes diperoleh 

nilai thitung sebesar 2.45 dan pada ttabel  menunjukkan angka 2.03 dengan taraf 

kepercayaan 5%. Sehingga hasilnya thitung lebih besar daripada ttabel. Berdasarkan hasil 

data tersebut dapat disimpulkan bahwa media slide show animasi efektif dalam 

meningkatkan hasil belajar bahasa Jepang peserta didik kelas XI SMK Roudlotus 

Saidiyah Semarang. 
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Kata kunci : efektivitas, slide show animasi, pembelajaran 

1. Latar Belakang 

Penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar sangat 

penting, termasuk diterapkan dalam pembelajaran bahasa asing pada tingkat 

pemula. Penggunaannya akan membantu mempermudah dalam penyampaian 

materi di sekolah. Namun apabila media pembelajaran tidak diterapkan 

dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar, maka tujuan dari pembelajaran 

tidak dapat tercapai dengan baik. 

Seperti yang terjadi di SMK Roudlotus Saidiyah Semarang, 

penyampaian materi bahasa Jepang dilakukan dengan metode ceramah dan 

tanpa menggunakan media, sehingga pembelajaran terkesan monoton dan 

searah. Di samping itu kegiatan peserta didik di kelas hanya mendengarkan, 

melihat, dan mencatat saja tanpa terlibat secara langsung dalam pembelajaran 

tersebut. Selain itu, guru kurang variatif dalam menggunakan media 

pembelajaran, sehingga peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami 
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materi bahasa Jepang dan tujuan pembelajaran pun tidak dapat tercapai secara 

optimal. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, penulis bermaksud 

mengujicobakan media pembelajaran yang baru yaitu dengan media 

audiovisual slide show animasi. Media pembelajaran yang penulis terapkan di 

sini adalah powerpoint dalam bentuk slide presentasi dan ditambahkan 

animasi yang menarik. Media tersebut dapat mempermudah guru ketika 

menjelaskan kosakata dan pola kalimat sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar bahasa Jepang. 

2. Landasan Teori 

a. Belajar 

Slameto (2003:2) berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamanya 

sendiri dalam interaksi dengan lingkunganya. 

Kemudian Mudjiono (2006:295) berpendapat bahwa belajar bukan 

hanya mengingat, belajar adalah kegiatan individu memperoleh 

pengetahuan, prilaku dan keterampilan dengan cara mengolah bahan 

belajar. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah kegiatan individu untuk memperoleh pengetahuan, perilaku, dan 

keterampilan yang belum dipelajari sehingga terjadi suatu perubahan pada 
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individu tersebut. Sebelumnya tidak mengetahui dengan belajar akan 

menjadi mengerti. 

b. Pembelajaran 

Menurut Hamalik (1994:55) “Pembelajaran merupakan suatu 

kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, 

fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai 

tujuan pembelajaran”. 

Kemudian Mudjijono (2006:157) berpendapat bahwa 

“Pembelajaran adalah proses yang diselenggarakan guru untuk 

mengajarkan siswa dalam belajar, bagaimana belajar memperoleh dan 

memproses pengetahuan, keterampilan dan sikap”.  

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah proses belajar yang disampaikan guru kepada peserta 

didik agar peserta didik memahami dam memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang meliputi unsur-unsur manusiawi, material, 

fasilitas, perlengkapan, dan prosedur. 

c. Media Pembelajaran  

Heinich dalam Ahsanuddin (2006:5) menerangkan bahwa media 

pembelajaran adalah media-media yang membawa pesan-pesan atau 

informasi yang bertujuan dalam pembelajaran atau mengandung maksud- 

maksud pembelajaran. 
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Daryanto (2011:4) berpendapat bahwa media merupakan salah satu 

komponen komunikasi yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator 

menuju komunikan. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan  bahwa media 

pembelajaran merupakan salah satu komponen komunikasi yang dapat 

digunakan di dalam kegiatan belajar mengajar untuk meyampaiakan isi 

materi pembelajaran kepada peserta didik sehingga tujuan dari 

pembelajaran dapat tercapai.  

Kemudian manfaat media pembelajaran menurut Daryanto 

(2011:5) meliputi: 

- Memperjelas penyampaian materi. 

- Mengatasi keterbatasan waktu. 

- Menimbulkan motivasi belajar. 

- Menjadikan anak untuk belajar mandiri  

- Memberi rangsangan yang sama dan menimbulkan persepsi yang 

sama. 

d. Media Pembelajaran Bahasa Asing 

Menurut Danasasmita (2009:125) Jenis-jenis media pembelajaran 

bahasa asing antara lain, sebagai berikut: 

- Media visual 

Media visual dapat juga disebut media pandang karena media 

tersebut melalui pandangan/penglihatan. 
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- Media audio 

Media audio merupakan suatu media untuk menyampaikan pesan dari 

pengirim kepada penerima pesan melalui indera pendengaran. 

- Media dengar 

e. Media Audio Visual 

Daryanto (2010:33) berpendapat bahwa Media Audio Visual 

adalah media yang dapat didengar dan dilihat dapat menyampaikan 

sesuatu informasi. 

Kemudian kelebihan dan kekurangan media Audio Visual  

menurut Daryanto (2010:40) yaitu: 

a) Kelebihan  Media Audio Visual 

- Isi dapat dilihat berulang-ulang serta dapat diputar kembali, 

sesuai bagian yang diinginkan. 

- Pemakaian tidak terikat oleh waktu. 

- Sangat praktis  

- Belajar menjadi menyenangkan. 

b) Kekurangan Media Audio Visual 

- Pembuatannya memerlukan waktu karena harus disesuaikan 

dengan materi yang akan diajarkan. 

f. Media Slide Show Animasi 

Media Slide Show Animasi merupakan media pembelajaran 

animasi yang diaplikasikan dengan program komputer Microsoft Power 
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Point, yang kemudian ditampilkan melalui slide presentasi dengan alat 

bantu LCD Proyektor (Daryanto,2010:40). 

1) Langkah-langkah  dalam membuat Slide Animasi,sebagai berikut: 

- Membuka program Microsoft power point  

- Menentukan materi yang akan diajarkan 

- Setelah menulis materi/naskah pembelajaran yang dibutuhkan, 

lalu diadakan pembuatan animasi. 

- Selanjutnya hasil pembuatan animasi disesuikan dengan isi 

materi (Daryanto,2010:43). 

2) Kelebihan dan kekurangan dari media Slide Show Animasi menurut 

Daryanto (2010:44) ialah sebagai berikut: 

a) Kelebihan media Slide Show Animasi 

- Peserta didik lebih dapat memahami materi sendiri 

tentang apa yang dipelajari  

- Dapat memperkuat daya ingat peserta didik  

b) Sedangkan kelemahanya adalah : 

- Pembuatannya tidak mudah karena memerlukan banyak 

waktu 
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3. Metode Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan teknik 

komparasi untuk menganalisis datanya. Penulis membandingkan hasil 

belajar kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

b. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMK 

Roudlotul Saidiyah Semarang yang terdiri dari 2 kelas yaitu kelas TKJ 

(Teknik Komunikasi dan Jaringan) dan kelas PS (Perbankan Syariah). 

Kelas PS terdiri dari 20 peserta didik dan kelas TKJ terdiri dari 20 peserta 

didik sehingga keseluruhan populasi berjumlah 40 peserta didik yang 

semuanya dijadikan subjek penelitian. 

c. Metode Pengumpulan Data 

- Metode tes 

Tes dalam penelitian ini diberikan sesudah menerapkan 

pembelajaran media Slide Show Animasi pada kelas eksperimen. 

- Observasi  

Metode pengamatan langsung pada saat penelitian digunakan 

untuk mengidentifikasi peserta didik dalam proses pembelajaran 

bahasa Jepang. 
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1) Uji Validitas dan Reliabilitas 

- Validitas 

Pengukuran validitas instrumen penelitian ini dilakukan 

menggunakan validitas isi.  

- Reliabilitas 

Sebelum instrumen dipakai untuk mengambil data, 

terlebih dahulu instrumen diujicobakan pada kelas lain. Uji 

reliabilitas dilaksanakan pada Januari 2013 pada 20 siswa 

yaitu kelas XII. Kemudian dihitung menggunakan rumus 

KR-21 

2) Pengambilan Data 

Kegiatan penelitian dilakukan tiga kali pertemuan. Pengambilan 

data dilakukan pada akhir pertemuan dengan menggunakan tes pada kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. 

4. Analisis Data 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data yaitu nilai rata-rata kelas 

eksperimen 7,55 dan kelas kontrol 6,75. Sehingga nilai rata-rata kelas 

eksperimen lebih besar daripada kelas kontrol. Kemudian dari hasil 

perhitungan menggunakan rumus T-tes diperoleh nilai thitung sebesar 2.45 dan 

pada ttabel  menunjukkan angka 2.03 dengan taraf kepercayaan 5%. Sehingga  

thitung lebih besar daripada ttabel maka hipotesis yang berbunyi “penggunaan 

media Slide Show Animasi efektif untuk meningkatkan hasil belajar bahasa 
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Jepang pada peserta didik kelas XI SMK Roudlotus Saidiyah” diterima. Hal 

ini membuktikan bahwa media slide show animasi efektif dalam 

meningkatkan hasil belajar. 

Kemudian kelebihan penelitian ini adalah peserta didik lebih aktif dan 

termotivasi untuk belajar bahasa Jepang. Selain itu dalam menjelaskan kata 

atau kalimat yang abstrak untuk menjadi konkret dapat lebih mudah karena 

menggunakan Slide Animasi dapat memberikan persepsi yang sama diantara 

peserta didik. 

 Sedangkan kekurangannya adalah dalam pembuatan Slide Animasi 

penulis merasa kesulitan karena harus membuat animasi yang sesuai dengan 

materi agar tidak terjadi salah persepsi gambar/materi yang akan diajarkan 

dan dalam pembuatannya memerlukan banyak waktu. Kemudian dalam 

pembelajaran menggunakan Media Slide Show Animasi memiliki kendala 

yaitu pada saat pelaksanaan penelitian yaitu tidak adanya layar untuk 

memproyeksikan materi dari LCD dan hanya diproyeksikan melalui tembok, 

yang akibatnya kadang-kadang gambar dan tulisan tidak terlalu jelas, 

sehingga akibatnya pembelajaran menjadi kurang optimal. 

 

5. Simpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data terbukti bahwa penggunaan media 

slide show animasi efektif dalam meningkatkan hasil belajar bahasa Jepang. 

Kelebihan penelitian ini peserta didik dapat lebih aktif dan termotivasi untuk 
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belajar bahasa Jepang. Namun penelitian ini memiliki kekurangan yaitu  

dalam pembuatan instrumen memerlukan banyak waktu dan memiliki kendala 

dalam hal prasarana penunjang pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi 

kurang optimal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Media pembelajaran merupakan salah satu komponen pengajaran yang 

mutlak diperlukan dan keberadaannya tidak dapat diabaikan selama 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Media pembelajaran memiliki 

keterkaitan dengan komponen-komponen lain di dalam kegiatan belajar mengajar 

seperti guru, peserta didik, materi pelajaran dan metode pengajaran. 

Penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar sangat 

penting, termasuk diterapkan dalam pembelajaran bahasa asing pada tingkat 

pemula. Penggunaannya akan membantu mempermudah dalam penyampaian 

materi di sekolah, serta dapat menimbulkan minat dalam belajar asalkan 

digunakan secara tepat dan variatif sehingga tujuan dari pembelajaran dapat 

tercapai. 

Media pembelajaran merupakan alat penyampaian informasi atau pesan 

pembelajaran kepada peserta didik. Apabila media pembelajaran tidak diterapkan 

dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar, sebagai pembelajar bahasa asing 

tingkat pemula akan mengalami banyak kesulitan. Misalnya jika guru 

menjelaskan materi mengenai kosakata dan pola kalimat hanya melalui metode 

cemarah saja tanpa menggunakan media, maka akan menyulitkan peserta didik 

dalam memahami maupun mengingat materi yang dipelajari. Hal ini disebabkan 
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peserta didik harus memahami sendiri tulisan, pelafalan dan arti dari suatu kata 

sekaligus. Selain itu, dengan penerapan metode ceramah saja dalam pembelajaran 

dikhawatirkan akan menimbulkan kebosanan dan dapat mengurangi antusiasme 

peserta didik dalam mengikuti pelajaran di kelas. Akibatnya proses belajar 

mengajar menjadi tidak efektif. 

Hal ini seperti yang terjadi di SMK Roudlotus Saidiyah Semarang. 

Berdasarkan pengamatan dan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti, guru 

menyampaikan materi bahasa Jepang dengan metode ceramah. Guru 

menyampaikan materi secara lisan dan hanya menggunakan buku panduan saja 

sehingga pembelajaran terkesan monoton dan searah. Di samping itu kegiatan 

peserta didik di kelas hanya mendengarkan, melihat, dan mencatat saja tanpa 

melibatkan secara langsung dalam pembelajaran tersebut. Hal tersebut 

menjadikan peserta didik menjadi kurang berani dalam menyampaikan suatu 

pendapat atau ide-ide. Selain itu, guru kurang variatif dalam menggunakan media 

pembelajaran, sehingga peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami 

materi bahasa Jepang dan tujuan pembelajaran pun tidak dapat tercapai secara 

optimal. 

Penelitian mengenai penggunaan media dalam pembelajaran sudah banyak 

dilakukan, seperti penelitian terdahulu yang berjudul “Efektivitas Media Slide 

Power Point dalam Meningkatkan Penguasaan Kosakata Bahasa Jepang Kelas X 

SMA Kesatrian Semarang tahun ajaran 2009/2010”(Retyanto:2010). Dari hasil 

penelitian tersebut diketahui bahwa media Slide Power Point efektif diterapkan 
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dalam pembelajaran bahasa Jepang di SMA, di dalam penelitian tersebut peneliti 

terdahulu hanya membahas mengenai penguasaan kosakata bahasa Jepang saja. 

Untuk itu penulis ingin mengembangkan media tersebut tidak hanya dapat 

digunakan dalam kosakata saja tetapi dapat digunakan dalam menjelaskan pola 

kalimat bahasa Jepang, karena dalam pembelajaran bahasa Jepang tidak hanya 

penguasaan kosakata kata saja yang ditekankan tetapi juga pemahaman terhadap 

pola kalimat.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, peneliti 

ingin mengembangkan  media yang digunakan peneliti terdahulu untuk dapat 

diterapkan pada semua materi bahasa Jepang di SMA/SMK. Untuk itu peneliti 

akan menerapkan media Audiovisual sederhana dalam pembelajaran. Media 

Audiovisual yang akan penulis terapkan di sini adalah dengan menggunakan 

powerpoint dalam bentuk slide presentasi dan ditambahkan animasi yang menarik. 

Sehingga dalam menjelaskan kosakata dan pola kalimat dapat lebih mudah, serta 

penyampaian materi dapat tersampaikan dengan baik.  

Penerapan media Audiovisual dalam pengajaran bahasa Jepang di SMK 

Roudlotus Saidiyah Semarang belum pernah dilakukan sebelumnya karena semua 

materi yang disampaikan ditulis di papan tulis, sehingga materi yang diajarkan 

dirasa menjemukan bagi peserta didik. Maka penulis mengidentifikasi media 

Audiovisual untuk diterapkan dalam proses belajar mengajar bahasa Jepang di 

kelas dan juga diharapkan akan meningkatkan hasil belajar peserta didik. 
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Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengambil judul 

“Efektivitas Media Slide Show Animasi Dalam Pembelajaran Bahasa Jepang” 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

1. Apakah Media Slide Show Animasi efektif untuk meningkatkan hasil 

belajar bahasa Jepang peserta didik kelas XI SMK Roudlotus Saidiyah 

Semarang? 

2. Bagaimanakah hasil evaluasi terhadap penerapan Media Slide Show 

Animasi dalam pembelajaran di kelas XI SMK Roudlotus Saidiyah 

Semarang? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui keefektifan Media Slide Show Animasi dalam 

meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas XI SMK Roudhotus 

Saidiyah Semarang  

2. Untuk mengetahui hasil evaluasi di kelas kontrol dan eksperimen 

setelah diterapkan Media Slide Show Animasi dalam pembelajaran 

bahasa Jepang di kelas XI SMK Roudlotus Saidiyah Semarang 

 

 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 
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Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat praktis 

dan manfaat teoritis. 

a. Praktis : 

1) Bagi peserta didik 

Hasil penelitian ini bisa dijadikan pengetahuan mengenai alternatif 

media pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran bahasa Jepang 

dan sarana untuk meningkatkan prestasi belajar.. 

2) Bagi guru 

Penulis berharap dapat memberikan masukan pada guru untuk 

menggunakan media pembelajaran bahasa Jepang yang lebih variatif 

sehingga dapat menciptakan kegiatan belajar mengajar yang lebih 

aktif dan menarik. 

3) Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak 

sekolah dalam rangka memajukan dan meningkatkan prestasi di 

sekolah khususnya pembelajaran bahasa Jepang 

4) Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bagi peneliti lain 

untuk dapat mengembangkan penelitian selanjutnya dengan tema 

yang sejenis. 
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b. Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi teori 

pengajaran bahasa Jepang dengan media pengajaran efektif sehingga dapat 

mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran bahasa Jepang. Dengan 

demikian, hasil belajar siswa khususnya bahasa Jepang dapat di tingkatkan. 

 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan dari skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Bab I  : Berisi pendahuluan yang didalamnya mengandung latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitia 

serta sistematika penulisan. 

Bab II  : Berisi landasan teori yang didalamnya terdapat teori-teori 

 yang mendukung penelitian mengenai pengertian media   

pembelajaran, pengertian media Slide Show Animasi dan 

pengertian hasil belajar.  

Bab III   : Berisi metodologi  penelitian pendekatan penelitian, variable 

    penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, 

    instrumen penelitian, teknik pengolahan dan analisis data, 

       serta langkah-langkah eksperimen  

Bab VI  : Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasannya 

Bab V  : Berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Teori Belajar 

 2.1.1 Pengertian Belajar 

Belajar pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu proses interaksi 

antara manusia dengan lingkungannya sehingga menimbulkan suatu 

pengetahuan atau pengalaman. Berikut definisi belajar menurut beberapa 

ahli,yaitu: 

1. Belajar bukan hanya mengingat, belajar adalah kegiatan individu 

memperoleh pengetahuan, prilaku dan keterampilan dengan cara 

mengolah bahan belajar (Mudjiono, 2006:295). 

2. Ishida berpendapat “学習とは｢特定の経験によって行動のしか

たに永続的な変化が生ずるかていである｣”. 

 “Gakushū to wa, tokutei no keiken niyotte kōdō no shikatani 

eizoku-tekina henka ga shōzurukateidearu”(Belajar adalah suatu 

proses perubahan permanen yang terjadi karena pengalaman 

tertentu.). http://kotobank.jp/word/%E5%AD%A6%E7%BF%92 

3.  Slameto (2003:2) berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamanya sendiri dalam interaksi dengan lingkunganya. 

http://kotobank.jp/word/%E5%AD%A6%E7%BF%92
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4. Achmad Rifa‟i RC dan Chatarina Tri Anni (2009:82) berpendapat 

bahwa belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku 

setiap orang dan belajar itu mencakup segala sesuatu yang 

dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

kegiatan individu untuk memperoleh pengetahuan, perilaku, dan keterampilan 

yang belum dipelajari setiap individu, dan ada suatu perubahan pada individu 

tersebut. Sebelumnya tidak mengetahui dengan belajar akan menjadi mengerti.  

 2.1.2 Prinsip-prinsip Belajar 

Mengingat begitu pentingnya belajar sebagai proses perubahan 

tingkah laku, untuk itu kita harus mengetahui prinsip-prinsip apa yang 

mendasari bagian dari belajar 

Menurut Slameto (2003 : 27) menyebutkan bahwa prinsip-prinsip 

belajar sebagai berikut : 

a. Berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar  

1) Dalam belajar setiap peserta didik harus diusahakan partisipasi 

aktif, meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai 

tujuan instruksional. 

2) Belajar harus dapat menimbulkan motivasi yang kuat pada peserta 

didik untuk mencapai tujuan instruksional 

3) Belajar perlu ada interaksi peserta didik dengan lingkunganya. 
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b. Sesuai hakikat belajar 

1) Belajar itu proses kontinyu, maka harus tahap demi tahap menurut 

perkembanganya. 

2) Belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi dan 

discovery 

3) Belajar adalah proses kontinguitas sehingga mendapatkan 

pengertian yang diharapkan. 

c. Sesuai materi/ bahan yang dipelajari 

1) Belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki struktur, 

penyajian yang sederhana, sehingga peserta didik mudah 

menangkap pengertianya. 

2) Belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu sesuai 

dengan tujuan instruksionalyang harus dicapainya. 

d. Syarat keberhasilan belajar 

1) Belajar memerlukan sarana yang cukup, sehingga peserta didik 

dapat belajar dengan senang. 

2) Repetsi, dalam proses belajar perlu ulangan berkali-kali agar 

pengertian/keterampilan/sikap itu mendalam pada peserta didik. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip 

belajar yang harus dipenuhi dalam belajar yaitu berdasarkan prasyarat yang 

diperlukan untuk belajar, sesuai hakikat belajar, sesuai materi/ bahan yang 

dipelajari dan syarat keberhasilan belajar. Namun harus dilaksanakan secara 
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tepat supaya memberikan hasil yang maksimal. Perlunya suatu perencanaan 

proses belajar sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi menyenangkan. 

Kondisi dan situasi belajarpun harus dibuat sedemikian rupa sehingga peserta 

didik merasa nyaman dalam belajar. 

2.2 Teori Pembelajaran  

 2.2.1 Pengertian Pembelajaran  

Belajar pada dasarnya memiliki hubungan yang sangat erat dalam 

pembelajaran karena pembelajaran membutuhkan proses interaksi antara 

peserta didik dan guru dalam rangka mencapai tujuan dari belajar. Berikut 

definisi pembelajaran menurut beberapa ahli yaitu: 

1. Hamalik (1994:55) berpendapat bahwa pembelajaran merupakan suatu 

kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, 

fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai 

tujuan pembelajaran. 

2. Mudjijono (2006:157) berpendapat bahwa “Pembelajaran adalah proses 

yang diselenggarakan guru kepada peserta didik mengenai bagaimana cara 

memperoleh dan memproses pengetahuan, keterampilan dan sikap”.  

3. Sardiman (2010:23) berpendapat bahwa pembelajaran adalah proses 

belajar yang disampaikan guru kepada siswa agar siswa memahami dam 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Manusia terlibat 

dalam sistem pengajaran yang terdiri dari siswa, guru, dan tenaga lainnya, 

misalnya tenaga laboratrorium. Kemudian Material yang meliputi buku-
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buku, papan tulis, kapur, fotografi, slide, film, audio dan video tape. 

Fasilitas perlengkapan, terdiri dari ruangan kelas, perlengkapan  audio 

visual, juga komputer. Serta Prosedur yang meliputi jadwal dan metode 

penyampaian informasi, praktik, ujian, dan sebagainya. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah proses belajar yang disampaikan guru kepada peserta 

didik agar peserta didik memahami dam memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang meliputi unsur-unsur manusiawi, material, 

fasilitas, perlengkapan, dan prosedur. 

 2.2.2 Tujuan Pembelajaran  

Sebelum mengikuti proses belajar mengajar sebaiknya kita harus 

mengetahui tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan agar mengetahui 

secara garis besar dari apa yang dipelajari. Berikut pendapat para ahli 

mengenai tujuan pembelajaran: 

Menurut Hamalik (1994 :78) tujuan pembelajaran merupakan tolak 

ukur terhadap keberhasilan pembelajaran karena itu perlu disusun dalam 

bentuk diskripsi pengukuran tingkah laku yang dapat diukur atau tingkah laku 

yang tidak dapat diamati secara langsung. Tujuan adalah rumusan yang luas 

mengenai hasil-hasil pendidikan yang diinginkan. Di dalamnya terkandung 

tujuan yang menjadi target pembelajaran dan menyediakan pilar untuk 

menyediakan pengalaman belajar. Untuk merumuskan tujuan pembelajaran 



12 

 

 

 

hendaknya mengambil suatu rumusan tujuan dan menentukan tingkah laku 

peserta didik yang spesifik yang mengacu ke tujuan tersebut. 

Kemudian menurut Sardiman (2010:45) Orientasi pembelajaran dalam 

konteks belajar mengajar diarahkan untuk pengembangan aktivitas siswa 

dalam belajar. Gambaran aktivitas itu tercermin dari adanya usaha yang 

dilakukan guru dalam kegiatan proses belajar mengajar yang memungkinkan 

siswa aktif belajar. Oleh karena itu pembelajaran tidak hanya sekedar 

menyampaikan informasi yang sudah jadi dengan menuntut jawaban verbal 

melainkan suatu upaya dalam pencapaian tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat di atas tujuan pembelajaran dapat disimpulkan 

sebagai acuan sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, sehingga 

apa yang sudah ditentukan dan dirumuskan dapat dijalankan untuk 

menghasilkan hasil yang optimal. 

2.3 Teori Hasil Belajar 

 2.3.1 Pengertian Hasil Belajar 

Setiap proses belajar mengajar keberhasilannya diukur dari seberapa 

jauh hasil belajar yang dicapai siswa. Hasil belajar berasal dari dua kata dasar 

yaitu hasil dan belajar, istilah hasil dapat diartikan sebagai sebuah prestasi 

dari apa yang telah dilakukan. Berikut ini definisi tentang hasil belajar 

menurut beberkapa ahli, yaitu: 
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1. Poerwadinata (1996:169) menyatakan bahwa hasil belajar adalah apa 

yang telah dicapai dari hasil pekerjaan yang menyenangkan hati yang 

diperoleh dari keuletan kerja. 

2. Muhibbin (1997:141) menyatakan hasil belajar adalah taraf keberhasilan 

proses belajar mengajar. 

3. Hamalik (2001:159) menyatakan hasil belajar merupakan indikator 

adanya perubahan tingkah laku siswa. 

4. Kimura berpendapat ” 学習成果とは、学習の結果としてもたらされる

個人の変化や利益を意味する。そうした変化や利益は、能力または達

成度という形で測定することができる。 

(Gakushūseika towa, gakushū no kekka toshite motarasareru kojin no 

henka yarieki o imisuru. Sōshita henka yarieki wa, nōryoku matawa 

tasseido toiu katachi de sokuteisurukoto ga dekiru) 

 http://www.learnology.org/learnology2.html 

“Hasil belajar adalah keuntungan yang diperoleh  dan perubahan yang 

terjadi dalam individu sebagai hasil dari belajar yang dapat diukur 

dalam bentuk tingkat pencapaian atau kemampuan” 

5. Gagne dalam Suprijono (2009:5-6) berpendapat bahwa hasil belajar 

sendiri merupakan pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan serta hasil belajar 

juga dapat berupa: 

http://www.learnology.org/learnology2.html
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- Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan 

dalam bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan 

merespon secara spesifik terhadap rangsangan spesifik. 

Kemampuan tersebut tidak memerlukan manipulasi symbol, 

pemecahan masalah maupun penerapan aturan. 

- Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan 

konsep dan lambang. Keterampilan intelektual terdiri dari 

kemampuan mengategorisasi, kemampuan analitis-sintetis fakta-

konsep dan mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan. 

Keterampilan intelektual merupakan kemampuan melakukan 

aktivitas kognitif bersifat khas. 

- Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan 

aktivitas kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi 

penggunaan konsep dan kaidah dalam memecahkan masalah. 

- Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian 

gerak jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud 

otomatisme gerak jasmani. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah sesuatu yang dicapai atau diperoleh peserta didik berkat adanya 

usaha dan pikiran yang mana hal tersebut dinyatakan dalam bentuk sikap-

sikap, apresiasi dan keterampilan dasar yang terdapat dalam berbagai aspek 
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kehidupan sehingga nampak pada diri individu  perubahan tingkah laku secara 

kuantitatif. 

 2.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Proses belajar mengajar dianggap berhasil atau tidak dapat 

dilihat dari hasil belajar yang diperoleh peserta didik itu sendiri. untuk 

itu, Sudjana (2002:38) berpendapat bahwa hasil belajar yang dicapai 

peserta didik dapat dipengaruhi oleh dua faktor dari dalam diri peserta 

didik dan faktor dari luar diri peserta didik. Dari pendapat ini faktor 

yang dimaksud adalah faktor dalam diri peserta didik dan perubahan 

kemampuan yang dimilikinya.  

Kemudian Clark dalam Sudjana (2002:38) menyatakan bahwa 

hasil belajar peserta didik di sekolah 70% dipengaruhi oleh 

kemampuan peserta didik dan 30% dipengaruhi oleh lingkungan. 

Demikian juga faktor dari luar diri peserta didik yakni lingkungan 

yang paling dominan berupa kualitas pembelajaran . 

Hasil belajar peserta didik dipengaruhi oleh kemampuan 

peserta didik dan kualitas pengajaran. Kualitas pengajaran yang 

dimaksud adalah profesional yang dimiliki oleh guru. Artinya 

kemampuan dasar guru baik di bidang kognitif (intelektual), bidang 

sikap (afektif) dan bidang perilaku (psikomotorik) (Sudjana,2002:40). 

Kemudian Winkel (1983:43) mengklasifikasi faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar yaitu: 
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a. Faktor internal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri individu 

anak itu sendiri yang terdiri dari: 

1) Faktor jasmaniah (fisiologis) 

 Meliputi: penglihatan, pendengaran, struktur tubuh dan 

 sebagainya. 

2) Faktor psikologis 

  Meliputi:  

- Intelektual (taraf intelengensi, kemampuan belajar, dan 

cara belajar) 

- Non intelektual (motivasi belajar,sikap, perasaan, minat, 

kondisi psikis, dan kondisi akibat keadaan sosiokultur) 

- Faktor kondisi fisik 

b. Faktor eksternal 

Yang termasuk faktor eksternal antara lain: 

1) Faktor pembelajaran di sekolah 

Meliputi: kurikulum, disiplin sekolah, guru, fasilitas belajar 

(termasuk media pembelajaran yang diterapkan oleh guru) dan 

pengelompokan siswa. 

2) Faktor sosial disekolah  

Meliputi:sistem sosial, status sosial siswa dan interaksi guru 

dengan peserta didik. 
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c. Faktor situasional 

Meliputi: keadaan politik ekonomi, keadaan waktu dan tempat atau 

iklim. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya 

faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa dapat dibedakan menjadi dua 

golongan, yaitu faktor yang berasal dari dalam individu dan faktor yang 

berasal dari luar individu. Media pembelajaran merupakan salah satu faktor 

dari luar sebagai pendukung untuk membuahkan hasil belajar. 

2.4 Media Pembelajaran 

 2.4.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, para 

guru dituntut agar mampu menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Guru 

setidaknya harus dapat menggunakan alat (media pembelajaran) yang murah 

dan efisien, meskipun sederhana tetapi media pembelajaran merupakan alat 

yang dapat membantu pencapaian tujuan pembelajaran, sehingga tujuan 

pembelajaran tersebut dapat tercapai dengan baik.  

Kata “media” berasal dari bahasa Latin merupakan bentuk jamak dari 

medium batasan mengenai pengertian media sangat luas, tetapi disini dibatasi 

pada media pembelajaran saja yakni media yang digunakan sebagai alat dan 

bahan kegiatan pembelajaran. Media pembelajaran atau kyougu（教具）

disebut juga shichoukaku kyouzai（視聴覚教材）merupakan salah satu 
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aspek yang memegang penting dalam usaha untuk memperlancar tercapainya 

tujuan pengajaran. Media pembelajaran berfungsi untuk menarik minat 

pembelajar sehingga pembelajaran lebih menarik dan menumbuhkan motivasi 

pembelajar (Danasasmita, 2009:119) 

Berikut definisi media pembelajaran menurut beberapa ahli sebagai 

berikut: 

1. Gerlach & Ely dalam Arsyad (1996:3) berpendapat bahwa apabila media 

dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang 

membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh 

pengetahuan, keterampilan atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku 

teks, dan lingkungan sekolah merupakan media.  

2. Hamalik (2001:3) berpendapat bahwa media adalah suatu ekstensi 

manusia yang memungkinkannya mempengaruhi orang lain yang tidak 

mengadakan kontak langsung dengan dia.  

3. Heinich dalam Ahsanuddin (2006:5) media pembelajaran adalah media-

media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan dalam 

pembelajaran atau mengandung maksud- maksud pembelajaran. 

4. Daryanto (2011:4) berpendapat bahwa media merupakan salah satu 

komponen komunikasi yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator 

menuju komunikan. 
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan  bahwa 

media pembelajaran merupakan benda atau alat yang digunakan guru untuk 

menyampaikan suatu informasi kepada peserta didik dalam kegiatan belajar 

mengajar agar tujuan dari pembelajaran dapat tercapai .  

2.4.2 Fungsi Media Pembelajaran 

Dalam proses pembelajaran, media memiliki fungsi sebagai pembawa 

informasi dari sumber (guru) menuju penerima (siswa). Sedangkan metode 

adalah prosedur untuk membantu peserta didik dalam menerima dan 

mengolah informasi guna mencapai tujuan pembelajaran (Daryanto,2010:8). 

Fungsi media dalam proses pembelajaran ditunjukkan pada gambar berikut: 

 

  

 

 

Bagan 2.1 Fungsi media pembelajaran 

Kemudian Sudjana dalam Danasasmita (2009:124) merumuskan 

bahwa fungsi media pembelajaran dapat dibagi menjadi enam kategori, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Penggunaan media dalam proses belajar mengajar bukan merupakan 

fungsi tambahan, tetapi mempunyai fungsi sendiri sebagai alat bantu 

untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. 

 

 

METODE 
GUR

U 

SISW

A MEDIA 
PESA

N 



20 

 

 

 

2. Penggunaan media dalam pembelajaran merupakan bagian yang 

integral dari keseluruhan situasi kegiatan belajar mengajar. Hal ini 

berarti media pembelajaran merupakan salah satu unusur yang harus 

dikembangkan oleh pengajar. 

3. Media digunakan secara integral dengan tujuan dan isi pelajaran. 

Fungsi ini bermaksud bahwa penggunaan (pemanfaatan) media harus 

melihat tujuan dari bahan pembelajaran. 

4. Penggunaan media dalam pengajaran bukan semata-mata alat hiburan. 

Artinya, digunakan hanya sekedar melengkapi proses belajar supaya 

lebih menarik perhatian peserta didik. 

5. Penggunaan media dalam pengajaran lebih diutamakan untuk 

mempercepat proses belajar mengajar dan membantu peserta didik 

dalam menangkap pengertian yang diberikan guru. 

6. Penggunaan media dalam pengajaran diutamakan untuk mempertinggi 

mutu belajar mengajar. Dengan kata lain dengan menggunakan media 

hasil belajar yang dicapai peserta didik akan tahan lama untuk diingat 

peserta didik, sehingga pelajaran mempunyai nilai tinggi.  

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi dari 

media pembelajaran sebagai pembawa informasi dari sumber (guru) menuju 

penerima (siswa) dan sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar 

mengajar yang efektif sehingga hasil belajar yang dicapai peserta didik dapat 

lebih optimal.  
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2.4.3 Manfaat Media Pembelajaran 

Media pembelajaran memiliki kegunaan dalam kegiatan belajar 

mengajar. Apabila media pembelajaran tidak dimanfaatkan dengan baik, maka 

pembelajaran menjadi kurang menarik dan muncul kebosanan pada diri 

peserta didik. 

Menurut Daryanto (2011:5) manfaat media pembelajaran secara umum 

meliputi: 

- Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistik. 

- Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan tenaga. 

- Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara peserta 

didik dengan sumber belajar. 

- Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan 

kemampuan visual. 

- Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan 

menimbulkan persepsi yang sama. 

Selain mengetahui manfaat media pembelajaran, guru sebagai 

pengajar juga harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup 

tentang media pembelajaran untuk itu Hamalik dalam Arsyad (1997 : 2) 

mengemukakan hal-hal yang perlu diperhatikan guru mengenai media 

pembelajaran  meliputi : 

- Media sebagai alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses belajar 

mengajar 
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- Fungsi media dalam rangka mencapai tujuan pendidikan  

- Seluk beluk proses belajar  

- Hubungan antara metode mengajar dan media pendidikan 

- Nilai atau manfaat media pendidikan dalam pengajaran  

- Pemilihan dan penggunaan media pendidikan 

- Berbagai jenis alat dan teknik media pendidikan 

- Media pendidikan dalam setiap mata pelajaran 

- Usaha inovasi dalam media pendidikan.  

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran memegang peranan penting di dalam kegiatan belajar mengajar, 

maka sebagai guru profesional sepantasnya mengetahui berbagai macam 

media pengajaran, mengetahui fungsi atau manfaatnya, dan  memahami 

masing-masing  kelemahan-kelemahan serta kelebihan-kelebihannya, dan 

yang lebih penting lagi harus terampil menggunakannya pada setiap 

kesempatan mengajar. 

 2.4.4 Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Media Pembelajaran 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kriteria pemilihan 

media pengajaran antara lain “tujuan pengajaran yang diingin dicapai, 

ketepatgunaan, kondisi siswa, ketersediaan perangkat keras dan perangkat 

lunak, mutu teknis, dan biaya” (Basyiruddin, 2002: 15). Oleh sebab itu, 

beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan sesuai dengan pendapat lain 
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yang mengemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi pemilihan media 

pengajaran sebagai berikut: 

1. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Media dipilih berdasarkan 

tujuan instruksional yang telah ditetapkan yang secara umum mengacu 

kepada salah satu atau gabungan dari dua atau tiga ranah kognitif, 

afektif dan psikomotor. Tujuan ini dapat digambarkan dalam bentuk 

tugas yang harus dikerjakan atau dipertunjukkan oleh siswa seperti 

menghafal, melakukan kegiatan yang melibatkan kegiatan fisik dan 

pemikiran prinsip-prinsip seperti sebab akibat, melakukan tugas yang 

melibatkan pemahaman konsep-konsep atau hubungan-hubungan 

perubahan dan mengerjakan tugas-tugas yang melibatkan pemikiran 

tingkat yang lebih tinggi. 

2. Tepat untuk mendukung isi pelajaran yang yang sifatnya fakta, konsep, 

prinsip yang generalisasi agar dapat membantu proses pengajaran 

secara efektif, media harus selaras dan menunjang tujuan pengajaran 

yangt telah ditetapkan serta sesuai dengan kebutuhan tugas pengajaran 

dan kemampuan mental siswa.  

3. Aspek materi yang menjadi pertimbangan dianggap penting dalam 

memilih media sesuai atau tidaknya antara materi dengan media yang 

digunakan atau berdampak pada hasil pengajaran siswa. 
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4. Ketersediaan media disekolah atau memungkinkan bagi guru 

mendesain sendiri media yang akan digunakan merupakan hal yang 

perlu menjadi pertimbangan seorang guru. 

5. Pengelompokan sasaran, media yang efektif untuk kerlompok besar 

belum tentu sama efektifnya jika digunakan pada kelompok kecil atau 

perorangan. Ada media yang tepat untuk kelompoik besar, kelompok 

sedang, kelompok kecil, dan perorangan. (Arsyad, 2002 : 72) 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi penggunaan media pembelajaran dipengaruhi ketersediaan 

fasilitas belajar, materi apa yang diajarkan, kekreatifan guru dalam mengajar 

juga kemampuan dan karakteristik anak didik. Pemilihan media pembelajaran 

yang efektif dapat membantu peserta didik dalam menyerap isi pelajaran, 

media yang dipilih juga harus mampu memberikan motivasi  dan minat 

peserta didik untuk lebih berprestasi. 

 2.4.5 Peranan Media dalam Sistem Pembelajaran 

Sistem merupakan suatu totalitas yang terdiri dari sebuah komponen 

atau bagian yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi antara satu 

dengan yang lainnya. Pembelajaran dikatakan sebagai suatu sistem, karena 

didalamnya mengandung komponen yang saling berkaitan untuk mencapai 

suatu tujuan yang telah ditetapkan. Komponen-komponen tersebut meliputi 

tujuan, materi, media dan evaluasi (Suprijono,2009:3). 
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Media dalam pembelajaran tidak hanya sebagai alat bantu bagi guru, 

melainkan juga sebagai pembawa informasi pembelajaran yang sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik. Usaha untuk menunjang pencapaian tujuan 

pembelajaran dibantu oleh penggunaan media pembelajaran yang tepat dan 

sesuai karakteristik komponen penggunanya.  

Peranan media dalam proses pembelajaran adalah sebagai sarana yang 

digunakan oleh guru untuk menyampaikan pesan dan informasi kepada 

peserta didik. Selanjutnya guru menentukan media yang digunakan kemudian 

melaksanakan evaluasi. Hasil evaluasi dapat menjadi bahan masukan dan 

umpan balik kegiatan yang telah dilaksanakan. Apabila ternyata hasil belajar 

peserta didik rendah, maka perlu diidentifikasi bagian-bagian apa yang 

mengakibatkan rendahnya hasil belajar peserta didik. Namun, media 

pembelajaran kurang maksimal jika tidak diimbangi dengan pemilihan metode 

yang tepat, karena metode pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar 

peserta didik (Danasasmita,2009:121). 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

media pembelajaran merupakan sebuah alat bantu yang dipakai dalam proses 

belajar mengajar yang memungkinkan komunikasi antara guru dan siswa 

dapat berlangsung dengan baik, sehingga siswa lebih mudah menerima dan 

memahami materi yang diajarkan guru kepadanya. Kedudukan media 

pembelajaran sangat berpengaruh dalam pencapaian dan hasil belajar siswa. 
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2.4.5Media Pembelajaran Bahasa Asing 

Media pembelajaran dalam istilah bahasa Jepang disebut Kyougu 教具 

atau dapat disebut juga dengan Shichoukaku kyouzai (視聴覚教材). Media 

pembelajaran dalam pembelajaran bahasa asing pada tingkat awal sangat 

penting, Sebab pada masa ini pembelajar lebih mudah menangkap arti atau 

makna kata-kata dan ungkapan yang konkret daripada abstrak. Kehadiran 

media sangat membantu mereka dalam memahami makna atau arti kata-kata 

dan ungkapan dalam bahasa asing, tanpa harus diterjemahkan kedalam bahasa 

ibu atau bahasa pengantarnya.  

Penjelasan pengajar dapat terwakili oleh peran media pembelajaran, 

maka disinilah nilai praktis media pembelajaran dapat dilihat, bermanfaat bagi 

pembelajar maupun pengajar dalam kegiatan belajar mengajar. Media 

pembelajaran berfungsi untuk menarik minat pembelajar sehingga pembelajar 

lebih menarik dan dapat menumbuhkan motivasi pembelajar dalam 

mempelajari bahasa asing. 

Menurut Danasasmita (2009:125) Jenis-jenis media pembelajaran 

bahasa asing antara lain, sebagai berikut: 

1. Media visual 

Media visual dapat juga disebut media pandang karena media 

tersebut melalui pandangan/penglihatan, dapat dikelompokkan menjadi 

dua yaitu: 
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a. Media visual yang tidak diproyeksikan 

Media ini sangat sederhana, tidak membutuhkan 

pesawat/proyeksi. Oleh karena itu, sifat perangkat lunak dan 

tidak tembus cahaya(non-transparan), maka tidak dapat 

dipantulkan di layar. Contoh jenis media ini diantaranya adalah 

gambar mati/diam, ilutrasi, karikatur, poster, bagan, diagram, 

grafik, peta, realita dan model. 

b. Media visual yang diproyeksikan 

Media ini merupakan media visual yang melalui 

pesawat proyektor dapat diproyeksikan di layar. Oleh karena 

itu, media ini terdiri dari dua unsur yang tidak dapat dipisahkan 

satu sama lain, yaitu perangkat lunak dan keras. Dengan 

menggunakan pesawat/proyektor, materi pembelajaran yang 

berwujud gambar, bagan atau tulisan, dapat dipantulkan pada 

layar. Media ini cukup efektif dan disukai oleh para pembelajar 

sebagaimana mereka menyukai hiburan. Dengan menyaksikan 

layar yang bercahaya, pembelajar seolah-olah tersepona 

memperhatikan, mendengar pesan yang disampaikan. Contoh 

jenis media ini diantaranya adalah Overhead projector,slide 

dan internet. 
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2. Media audio 

Media audio merupakan suatu media untuk menyampaikan 

pesan dari pengirim kepada penerima pesan melalui indera 

pendengaran. Agar media audio benar-benar dapat membawakan 

pesan yang mudah diterima oleh pendengar maka harus digunakan 

bahasa audio. Bahasa audio adalah bahasa yang memadukan elemen-

elemen suara, bunyi dan musik yang mengandung nilai abstrak, 

misalnya bahasa yang baik, musik yang menarik, suara yang merdu 

dan lain-lain. Contoh jenis media ini diantaranya adalah tape recorder, 

CD atau radio.  

3. Media dengar 

Beberapa jenis media dengar antara lain: 

a. Radio 

Media ini merupakan program penyiaran radio yang 

disalurkan dari pesawat pemancar. Sebaiknya ada pemancar 

khusus untuk siaran pendidikan, misalnya fasilitas khusus yang 

disediakan oleh Radio Jepang (NHK) pada jam-jam siaran 

tertentu. Program siaran radio dibedakan menjadi tiga macam , 

yaitu program dalam bentuk pidato, program dalam bentuk 

dialog atau tanya jawab, program dalam bentuk drama 

sandiwara. 
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b. Compact disc (CD) 

CD berfungsi untuk merekam suatu program yang pada 

gilirannya akan diputar kembali untuk mengkomunikasikan 

program itu kepada si penerima informasi. Buku-buku 

pelajaran bahasa asing saat ini biasanya dilengkapi cd sebagai 

pelengkap audionya. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran bahasa asing dapat membantu pembelajar dalam memahami 

makna atau arti kata-kata dan ungkapan dalam bahasa asing dengan cara 

melihat(visual) dan mendengar(audio) tanpa diterjemahkan dalam bahasa ibu, 

serta dapat menumbuhkan motivasi pembelajar dalam mempelajari bahasa 

asing. 

2.5 Media Audio Visual 

 2.5.1 Pengertian Media Audio Visual 

Media yang digunakan dalam pembelajaran memang beragam jenisnya 

salah satunya yaitu media Audio Visual. Rohani (1997:97-98) berpendapat 

bahwa, media audio visual adalah media instruksional modern yang sesuai 

dengan perkembangan zaman (kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi) 

meliputi media yang dapat dilihat dan didengar). Sedangkan menurut 

Winataputra (2002:5), audio visual merupakan kombinasi audio dan visual. 

Penyajian materi atau bahan ajar akan lebih optimal dengan menggunakan 

media ini. Kemudian menurut Daryono (2010:33) pengertian Media Audio 
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Visual adalah media yang dapat didengar dan dilihat sehingga dapat 

menyampaikan pengertian atau informasi dengan cara yang lebih konkrit 

daripada yang disampaikan secara lisan atau ditulis. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

media Audio Visual adalah media yang dapat didengar dan dilihat yang dapat 

dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang efektif dan efisien. 

 2.5.2 Jenis dan Sifat Media Audio Visual 

Media Audio Visual memiliki beberapa jenis dan sifat, menurut 

Daryanto (2010:34)  jenis media Audio Visual terdiri dari: 

1. Media Film 

Media film dibedakan menjadi dua yaitu: 

a. Film Nyata 

Film nyata menggambarkan kejadian tertentu secara lebih 

hidup, karena diperagakan langsung oleh manusia atau makhluk hidup 

lainnya dan ditampilkan apa adanya sesuai dengan alur cerita. Film 

nyata dapat berupa film dokumenter,sinetron, radiovision dan 

sebagainya. 

b. Film Tidak Nyata (Film Kartun) 

Secara umum, film tidak nyata juga menggambarkan kejadian 

tertentu dengan disertai alur cerita. Namun, film tidak nyata termasuk 

film ringan dan cenderung menghibur. Film kartun dan animasi 
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merupakan film tidak nyata, karena dalam penggambaran cerita tidak 

diperagakan langsung oleh makhluk hidup. 

2. Media Video 

Media Video merupakan salah satu jenis media audio visual, selain 

film. Yang banyak dikembangkan untuk keperluan pembelajaran, biasa 

dikemas dalam bentuk VCD. 

3. Media Komputer 

Media komputer mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh media 

lain. Selain mampu menampilkan teks, gerak, suara dan gambar, komputer 

juga dapat digunakan secara interaktif, bukan hanya searah. Contohnya 

adalah media Slide suara yaitu pengembangan dari slide biasa yang belum 

menggunakan suara kemudian digabungkan dengan audio yang 

berhubungan dengan temanya. Slide suara biasanya berupa power point 

yang berisi materi pembelajaran disertai dengan suara. Kelebihan dari 

media komputer sendiri yaitu jika disambung dengan internet dapat 

memberikan keleluasaan belajar menembus ruang dan waktu serta 

menyediakan sumber belajar yang hampir tanpa batas. 

Kemudian media pembelajaran Audio Visual juga mempunyai 

beberapa sifat yaitu sebagai berikut: 

a) Kemampuan meningkatkan pengertian. 

b) Kemampuan untuk meningkatkan transfer (pengalihan) belajar. 
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c) Kemampuan untuk memberikan penguatan (reinforcement) atau 

pengetahuan hasil yang dicapai. 

d) Kemampuan untuk meningkatkan retensi (ingatan). 

(Daryanto,2010:37)  

2.5.3 Kelebihan dan Kekurangan Media Audio Visual 

Sebelum kita menggunakan Media Audio Visual dalam 

pembelajaran sebaiknya mengetahui kelebihan dan kekurangan media 

tersebut. Berikut kelebihan dan kekurangan media Audio Visual  

menurut Daryanto (2010:40) yaitu: 

1. Kelebihan Media Audio Visual 

Kelebihan media Audio Visual antara lain: 

- Gambar yang diproyeksikan secara jelas akan menarik 

perhatian. 

- Isi dapat dilihat berulang-ulang serta dapat diputar kembali, 

sesuai bagian yang diinginkan. 

- Pemakaian tidak terikat oleh waktu. 

- Sangat praktis dan menyenangkan. 

- Relatif tidak mahal karena dapat dipakai berulang kali. 

- Pertunjukan isi dapat dipercepat atau diperlambat 
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2. Kekurangan Media Audio Visual 

Kekurangan media Audio Visual antara lain: 

a. Pembuatannya memerlukan waktu karena harus disesuaikan 

dengan materi yang akan diajarkan. 

b. Perlu persiapan yang matang karena tidak semua guru 

terampil dalam menggunakan media Audio Visual. 

Dengan media audio visual ini, seorang guru dapat dengan mudah 

untuk menjelaskan materi yang disampaikan, mendapatkan tanggapan, 

sehingga materi dapat jelas dan dimengerti oleh peserta didik sehingga dapat 

mencapai tujuan yang diinginkan. Namun memiliki kekurangan dalam 

penerapan media Audio Visual yaitu pembuatannya tidak mudah dan 

memerlukan waktu lama karena harus disesuaikan dengan materi yang 

diajarkan. 

2.6 Media Slide Show Animasi 

2.6.1 Pengertian Media Slide Show Animasi 

Slide merupakan media Audiovisual yang sering digunakan dalam 

pembelajaran karena penggunaannya lebih praktis dan ekonomis. Menurut 

Sudjianto (2010:9) slide yang biasa dipakai sekarang ini ada dua macam, 

yang pertama adalah cut-slide yaitu slide yang dipisahkan satu persatu lalu 

dimasukkan ke dalam kerangka. Sedangkan yang satu lagi adalah filmstrip 

(roll film) di mana masing-masing slide tersusun dan berhubungan yang 

dijadikan film yang berukuran 35 inci. Proyektor untuk slide ada yang 
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hanya dapat dipakai untuk salah satu jenis slide, tetapi ada juga yang dapat 

dipakai untuk kedua macam slide ini. Adapun karakteristik slide Menurut 

Sudjianto(2010:9) antara lain : 

- Dapat memberikan kesan (daya tarik) yang kuat karena dapat 

memproyeksikan materi dalam ukuran besar pada layar yang terang 

di dalam ruangan gelap.  

- Biayanya relatif murah karena dapat dibuat dari negatif film hasil 

pemotretan menggunakan kamera. 

-  Setiap slide dengan bebas dapat dipercepat atau diulang sesuai 

dengan keperluannya selama pengajaran berlangsung.  

- Dapat disimpan dengan mudah.. 

Pemanfaatan Slide dalam pembelajaran tidak hanya dalam bentuk 

tulisan tetapi juga dapat divariasikan dengan animasi(gambar). Cara 

pemanfaatan animasi sebagai media pembelajaran yaitu dengan 

mengaplikasikanya dengan program komputer Microsoft Power Point, 

yang kemudian dapat ditampilkan melalui slide presentasi dengan alat 

bantu LCD Proyektor (Daryanto,2010:40). 

Menurut Daryanto (2010:42) Microsoft power point adalah suatu 

software yang akan membantu dalam menyusun sebuah presentasi yang 

efektif, profesional dan juga mudah. Microsoft power akan membantu 

sebuah gagasan menjadi lebih menarik dan jelas tujuannya jika 

dipresentasikan karena microsoft power point akan membantu pembuatan 
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slide, outline presentasi, presentasi elektronika, menampilkan slide yang 

dinamis yang ditambahkan dengan efek animasi atau clip art yang menarik, 

yang semuanya itu mudah ditampilkan di layar monitor sehingga dapat 

membantu peserta didik dalam memahami materi dan diharapkan tujuan 

dari pembelajaran dapat tercapai. 

Jadi yang dimaksud dengan Media Slide Show Animasi yaitu media 

yang ditampilkan melalui microsoft power point yang dapat dengan mudah 

kita tambahkan gambar gerak dan gambar-gambar lain yang dapat 

mendukung materi pembelajaran, sehingga dapat lebih menarik perhatian 

dan minat peserta didik untuk belajar dan dapat berpengaruh pada hasil 

belajar. 

2.6.2 Langkah-langkah Pembuatan Slide Show Animas 

Langkah-langkah  dalam membuat Slide Animasi,sebagai berikut: 

- Membuka program Microsoft power point  

- Menentukan materi yang akan diajarkan 

- Setelah menulis materi/naskah pembelajaran yang dibutuhkan, 

lalu diadakan pembuatan animasi. 

- Selanjutnya hasil pembuatan animasi disesuikan dengan isi 

materi (Daryanto,2010:43). 

Pembuatan slide animasi sebaiknya dipilih animasi yang membuat 

peserta didik dapat langsung menangkap dan mengingat isi materi 
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pembelajaran yang dipelajari karena pemilihan gambar dapat berpengaruh 

pada persepsi masing-masing peserta didik. 

2.6.3 Kelebihan dan Kekurangan Media Slide Show Animasi 

Media pembelajaran yang digunakan pengajar sebagai penjelas 

terhadap isi materi pelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Menurut Daryanto (2010:44) kelebihan dan kekurangan dari media Slide 

Show Animasi ialah sebagai berikut: 

1. Kelebihan media Slide Show Animasi 

- Animasi dalam slide dapat dibentuk, dijalankan dan dikontrol. 

- Peserta didik lebih dapat memahami sendiri tentang apa yang 

dipelajari karena materi pelajaran disampaikan dengan jalan 

mengkonkritkan keabstrakan suatu bahan pelajaran melalui 

bentuk teks dan animasi. 

- Dapat memperkuat daya ingat peserta didik karena mereka 

dapat melihat dan mengetahui materi pelajaran yang dipelajari 

melalui gambar animasi. 

2. Kelemahannya media Slide Show Animasi 

Media ini memiliki satu kelemahan yaitu: 

- Tidak semua guru terampil dalam membuat atau menerapkan 

media Slide Show Animasi dalam proses belajar mengajar. 
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Penggunaan media slide animasi dalam pembelajaran pada dasarnya 

dapat membantu guru dalam menjelaskan isi materi pelajaran. Namun, tidak 

semua guru terampil dalam membuat atau menerapkan media tersebut dalam 

pembelajaran. Untuk itu, sebaiknya pihak sekolah memberikan pengetahuan 

dan pelatihan terhadap guru dalam mempelajari program-program dasar 

computer agar fasilitas yang disediakan sekolah untuk menunjang 

pembelajaran dapat dimanfaatkan dengan baik. 

2.7 Kerangka Berpikir 

Pembelajaran merupakan proses yang melibatkan guru dengan semua 

komponen yang meliputi bahan, metode, dan media serta penilaian yang 

saling terkait di dalam mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Media 

pembelajaran yang digunakan dalam pengajaran bahasa asing memiliki 

banyak ragam. Media pembelajaran merupakan sebuah alat bantu yang 

dipakai dalam proses belajar mengajar. Media pembelajaran berfungsi untuk 

menarik minat pembelajar sehingga pembelajar menarik dan dapat 

menumbuhkan motivasi pembelajar terutama dalam mempelajari bahasa 

asing. 

Penggunaan media pembelajaran sebagai alat bantu mengajar, akan 

memudahkan guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Selain itu, peserta 

didik akan lebih mudah menerima materi yang disampaikan oleh guru. 

Dalam hal ini Media Slide Animasi adalah salah satu media pembelajaran 
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yang diharapkan akan menjadi pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil 

belajar. 

Berikut ini bagan kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.2 Kerangka berpikir 

2.8 Hipotesis 

Berdasarkan kajian teoritis dan kerangka berpikir tersebut, maka dapat 

ditarik sebuah dugaan yang bersifat sementara bahwa :  

Ada peningkatan hasil belajar pada mata pelajaran bahasa Jepang 

dengan menggunakan media pembelajaran Slide Show Animasi  pada siswa 

kelas XI  SMK Roudlotus Saidiyah Semarang tahun ajaran 2012/2013. 

Pembelajaran 

dengan metode 

ceramah tanpa 

menggunakan  

media 

Peserta didik 

kelas XI 

pembelajaran 

meggunakan 

Media media 

slide animasi 

Hasil belajar 

Hasil 

belajar 

dibandingkan 

Apakah 

penggunaan 

Media Slide 

Animasi 

sebagai 

media 

pembelajaran 

dapat efektif 

dalam 

meningkatka

n hasil 

belajar siswa 

pada 

pembelajaran 

bahasa 

Jepang 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan teknik komparasi 

untuk menganalisis datanya. Hal ini dikarenakan penelitian ini akan membandingkan 

hasil belajar peserta didik sebelum diterapkan media Slide Show Animasi dalam 

pembelajaran bahasa Jepang dengan sesudah diterapkan media tersebut.  

3.2 Populasi 

 Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas XI SMK Roudlotul 

Saidiyah Semarang yang terdiri dari 2 kelas yaitu kelas TKJ (Teknik Komunikasi dan 

Jaringan) dan kelas PS (Perbankan Syariah). Kelas PS terdiri dari 20 peserta didik 

dan kelas TKJ terdiri dari 20 peserta didik sehingga keseluruhan populasi berjumlah 

40 peserta didik yang semuanya dijadikan subjek penelitian. Kemudian peneliti 

menetapkan kelas PS sebagai kelas kontrol dan kelas TKJ sebagai kelas eksperimen 

dengan menerapkan media Slide Show Animasi dalam pembelajaran bahasa Jepang. 

3.3 Variabel 

 Variabel dalam penelitian ini menggunakan 2 jenis variabel yaitu variabel 

bebas dan variabel terikat. 

Variabel bebas  : Penggunaan media Slide Show Animasi  

Varibel terikat  : hasil belajar peserta didik 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

 3.4.1 Metode Tes 

Tes dalam penelitian ini diberikan sesudah perlakuan (pembelajaran 

menggunakan media Slide Show Animasi) pada subjek penelitian. 

Pengambilan data melalui tes ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil 

belajar yang diperoleh sebelum dan sesudah responden penelitian memperoleh 

perlakuan. 

 3.4.2 Observasi 

Observasi dilakukan untuk memberikan gambaran konkret tentang proses 

belajar mengajar yang dilakukan di SMK Roudlotus Saidiyah. Kemudian dari 

hasil pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis, digunakan untuk  

mengidentifikasi peserta didik dalam proses pembelajaran bahasa Jepang 

berlangsung.   

3.5 Penyusunan Instrumen (tes) 

Tes yang digunakan dalam peneltian ini berupa soal objektif 

menjodohkan sebanyak 4 soal, isian singkat sebanyak 4 soal, menjawab 

pertanyaan sebanyak 2 soal, kalimat rumpang sebanyak 3 soal, menyusun 

kalimat  sebanyak 4 soal dan membuat kalimat sederhana sebanyak 3 soal. 

Soal tes yang diberikan mengambil dari materi Donna hito desu ka dan Donna 

fuku o kite imasu ka. 
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 Table 3.1 Kisi-kisi soal tes 

Sekolah : SMA/SMK     Alokasi waktu : 45 menit 

Mata pelajaran : Bahasa Jepang    Jumlah Soal : 20 soal 

 
No. Standar Kompetensi 

Kelulusan 

Kemampuan yang diuji Materi Indikator Soal No. soal 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peserta didik 

mampu 

mengungkapkan 

informasi sederhana 

secara tertulis dalam 

bentuk paparan atau 

dialog mengenai 

sifat dan gambaran 

fisik seseorang 

 

Peserta didik 

mampu 

mengungkapkan 

informasi sederhana 

secara tertulis dalam 

bentuk paparan atau 

dialog mengenai 

pakaian dan asesoris 

yang di pakai 

- Peserta didik 

mampu 

menyebutkan 

jenis pakaian 

dan asesoris 

dalam bahasa 

Jepang 

- Peserta didik 

mampu 

menyebutkan 

sifat dan 

gambaran fisik 

seseorang 

dalam bahasa 

Jepang 

 

Donna 

fuku o 

haite 

imasu ka 

 

 

Disajikan sebuah gambar, 

peserta didik dapat 

memilih kata kerja sesuai 

dengan konteks kalimat. 

 

I 

1,2,3,4, 

 

Disajikan sebuah kalimat 

rumpang, peserta didik 

dapat mengisi sesuai 

dengan konteks kalimat. 

 

IV 

12 

Diberikan sebuah kalimat 

acak, peserta didik dapat 

menyusunya dengan 

tepat. 

 

V 

15 

Diberikan sebuah gambar, 

peserta didik dapat 

membuat kalimat dengan 

tepat. 

 

IV 

18,19,20 

Donna 

hito desu 

ka 

Diberikan sebuah gambar, 

peserta didik dapat 

menyebutkan gambaran 

fisik seseorang dengan 

tepat. 

II 

5,6,7,8 

Diberikan sebuah gambar, 

peserta didik dapat 

menjawab pertanyaan 

sesuai dengan gambar. 

III 

9,10 

Diberikan sebuah kalimat 

rumpang, peserta didik 

mengisi sesuai dengan 

konteks kalimat. 

IV 

11,13 

Diberikan sebuah kalimat 

acak, peserta didik dapat 

menyusunnya dengan 

benar 

V 

14,16,17 
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3.6 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

 3.6.1 Validitas  

Pengukuran validitas instrumen penelitian ini dilakukan menggunakan 

validitas isi. Validitas ini menyangkut kesanggupan tes dalam mengukur isi 

materi secara keseluruhan sesuai dengan keperluannya.  

 3.6.2 Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan adanya suatu ketepatan sebuah instrumen 

dikatakan reliabel jika instrumen tersebut dapat memberikan hasil yang relatif 

tetap apabila digunakan pada lain waktu. Untuk menentukan reliabel atau 

tidaknya dalam penelitian menggunakan rumus KR21, yaitu: 

r = (
 

   
) (  

      

     
 ) 

Keterangan : 

r : koefisien reliabilitas  

n : jumlah butir soal 

S     : Varians total 

M : Mean    (Arikunto,2002) 

Harga r diperoleh atau di konsultasikan dengan r tabel product moment 

maka item soal yang diuji bersifat reliabel. 

Sebelum instrumen dipakai untuk mengambil data, terlebih dahulu 

diujicobakan. Ujicoba instrumen dilakukan pada kelas XII siswa SMK 

Roudlotus Saidiyah Semarang. Soal dikatakan reliabel jika memenuhi 
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koofisien reliabilitas lebih besar atau sama dengan        dengan taraf 

signifikan 5% dengan k = 20. Setelah ujicoba instrumen, hasil perhitungan 

reliabilitas instrument sebesar 0,539 sedangkan        dengan taraf signifikan 

5% dengan k = 20 adalah 0,432. Karena harga         >        maka instrumen 

tersebut reliabel dan dapat digunakan sebagai alat pengumpul data.  

3.7 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

eksperimen dengan menggunakan kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

Langkah-langkah pelaksaan penelitian, sebagai berikut: 

1. Mencari informasi materi pembelajaran 

Materi dalam penelitian ini adalah materi yang akan disampaikan dalam 

pembelajaran menggunakan media Slide Show Animasi. 

2. Observasi sebelum melaksanakan eksperimen 

Melakukan pengamatan di lapangan tentang kondisi siswa sebelum 

melaksanakan eksperimen. 

3. Penyusunan instrumen penelitian 

4. Menyusun bahan ajar dan memasukkan bahan ajar ke dalam media 

pembelajaran. 

5. Menentukan waktu pelaksanaan pembelajaran menggunakan media Slide 

Show Animasi.  

6. Pelaksanaan eksperimen 
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7. Kelas kontrol dan kelas eksperimen diberikan tes 

8. Menganalisa hasil tes (membandingkan hasil tes kelas kontrol dan kelas 

eksperimen ). 

3.8 Sistem penilaian  

Untuk mengetahui hasil belajar peserta didik, skor yang diperoleh dari 

masing-masing peserta didik  dijadikan nilai.  

Penilaian dihitung dengan menggunakan rumus: 

 S = 
 

 
 x SM 

Keterangan  

S : skor yang dicari 

R :  skor mentah yang diperoleh responden 

N : skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan 

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

 

3.9 Metode Analisis Data 

Metode analisis data adalah suatu cara yang digunakan untuk 

mengolah data hasil penelitian agar diperoleh kesimpulan. Rumus yang 

digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah dengan t tes 

dengan rumus sebagai berikut: 

 t = 
     

√         
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     keterangan  :  

 t : nilai t hitung    dengan (x : postes) 

 Mx : Mean variabel x     (y : pretes) 

 My : Mean variabel y 

 Sdx : Standar deviasi x 

 Sdy : Standar deviasi  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian  

 4.1.1 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMK Rodlotus Saidiyah Semarang. Waktu 

penelitian dilaksanakan pada bulan Februari dengan populasi penelitian 

adalah peserta didik kelas XI tahun ajaran 2012/2013. Pelaksanaan kegiatan 

dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pembelajaran dan tahap pelaksanaan tes.  

Pada saat pertemuan pertama materi yang diajarkan ialah Donna hito 

desu ka. Kemudian pada pertemuan kedua mengajarkan materi Donna fuku o 

kite imasu ka, dan pada pertemuan ketiga dilakukan tes pada kelas kontrol dan 

kelas eksperimen. Pelaksanaan tes dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

penguasaan dan pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan 

setelah dilaksanakan pembelajaran menggunakan Slide Show Animasi. 

4.1.2 Hasil Pengumpulan Data 

Berdasarkan hasil tes yang diberikan kepada 40 peserta didik, yang 

terbagi dalam kelas kontrol sebanyak 20 peserta didik dan kelas eksperimen 

sebanyak 20 peserta didik, dengan menggunakan rumus    
 

 
    

diperoleh skor yang didapat masing-masing responden. Nilai-nilai tersebut 

dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.1 Daftar Hasil Penelitian Kelas Ekperimen dan Kontrol 

Kelas 

KONTROL EKSPERIMEN 

NO. KODE SKOR NILAI NO. NAMA SKOR NILAI 

1 AND 12 60 1 ACH 12 60 

2 APR 14 70 2 ARE 14 70 

3 BAY 12 60 3 ARN 14 70 

4 BIM 12 60 4 BAH 18 90 

5 CTR 12 60 5 CHO 16 80 

6 DYA 12 60 6 GAL 16 80 

7 FIT 16 80 7 HID 18 90 

8 IMA 14 70 8 MAR 16 80 

9 LUT 16 80 9 MEI 12 60 

10 MIL 16 80 10 MIF 18 90 

11 NUR 14 70 11 MUA 16 80 

12 PRA 14 70 12 MUK 12 60 

13 PUJ 18 90 13 MUL 16 80 

14 RAH 14 70 14 RIS 12 60 

15 RIS 10 50 15 RIZ 14 70 

16 SAI 14 70 16 SUL 18 90 

17 SEP 14 70 17 UTA 16 80 

18 SIG 12 60 18 WIL 14 70 

19 SIT 14 70 19 YEN 14 70 

20 TITI 10 50 20 ZAI 16 80 

JUMLAH 270 1350 JUMLAH 494 1510 

RATA-RATA  67,5 RATA-RATA  75,5 

 

Kode di atas adalah kode nama subjek penelitian, dapat di lihat pada 

lampiran. Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa perbandingan antara kelas 

kontrol dan kelas eksperimen memiliki perbedaan rata-rata hasil tes. 

 

4.1.3 Analisis Hasil Tes 
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Hasil tes yang terdapat pada kelas eksperimen menunjukkan hasil nilai 

rata-rata yang lebih tinggi daripada nilai rata-rata kelas kontrol. Dari hasil 

rata-rata kelas, kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan rumus ttest 

untuk mengetahui efektif tidaknya penggunaan media  Slide Animasi dalam 

pembelajaran bahasa Jepang. 

Pertama dilakukan perhitungan untuk mencari Standar deviasi,yaitu: 

Sdx = √
   

  
 

 = √
    

  
 

              =√       

 =10,23 

Sdy = √
   

  
 

 = √
    

  
 

               =√      

 =9,937 

 

Selanjutnya hasil perhitungan standar deviasi di atas digunakan untuk 

menghitung standar error dari kelas kontrol dan kelas eksperimen.  

SEMx = 
   

√      
 

               = 
     

√      
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               =
     

    
 

 = 2,346 

 

SEMy = 
   

√      
 

               = 
     

√      
 

               =
     

    
 

 = 2,279 

Standar error perbedaan mean x dan mean y 

SEMx-y = √            

                = √              

                =  √            

=√     

=3,27 

Setelah mencari nilai standar error, kemudian hasilnya digunakan 

untuk mencari nilai t hitung.  

t hitung = 
     

      
 

                = 
         

    
 

                = 
 

    
 

                = 2,45 
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Berdasarkan tabel ttest, dengan taraf kepercayaan 5% untuk bd = 

(20+20)-2=38 adalah 2.03, dan hasil perhitungan thitung = 2.45. Dengan 

demikian dapat diketahui bahwa nilai thitung = 2.45 lebih besar daripada tabel 

ttest = 2.03. Sehingga hipotesis yang berbunyi “Media Pembelajaran dengan 

Media Slide Animasi Efektif dalam meningkatkan hasil belajar bahasa  Jepang 

siswa SMK Roudlotus Saidiyah Semarang” diterima. Hal ini membuktikan 

bahwa penggunaan media Slide animasi efektif dalam meningkatkan hasil 

belajar bahasa Jepang. 

4.2 Pembahasan 

 Selain analisis data yang telah diuraikan di atas, dalam bab ini pada bagian 

pembahasan penulis juga akan membahas mengenai evaluasi pembelajaran yang 

terdiri dari evaluasi proses dan evaluasi hasil tes. Evaluasi proses dilakukan dengan 

mengamati perilaku peserta didik selama berlangsungnya pembelajaran. Kemudian 

Evaluasi hasil tes dilaksanakan untuk menganalisis jawaban dari tes yang diberikan.  

 

4.2.1 Evaluasi Proses  

Evaluasi proses dilakukan melalui observasi untuk mengamati 

perilaku peserta didik saat penelitian berlangsung. Berdasarkan hasil observasi 

tersebut, terbukti penggunaan media Slide Show Animasi dapat memotivasi 

peserta didik di kelas eksperimen untuk  belajar dengan gembira, bebas, aktif, 

dan produktif, sehingga kendala psikologis yang menghambat peserta didik 

dapat teratasi. Sedangkan keadaan peserta didik di kelas kontrol saat proses 
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pembelajaran, peserta didik cenderung lebih suka diam dan hanya peserta 

didik tertentu saja yang aktif dan memperhatikan pembelajaran. 

Selain itu, dari segi pemahaman materi bahasa Jepang pada kelas 

eksperimen jauh lebih baik daripada kelas kontrol. Karena pada dasarnya 

pembelajaran materi yang abstrak tidak bisa dilakukan dengan metode 

cemarah saja, sehingga perlu media atau metode yang dapat mengkonkretkan 

kata atau kalimat yang abstrak. Untuk itu penggunaan media Slide Show 

animasi merupakan salah satu media yang efektif untuk membantu peserta 

didik dalam memahami materi bahasa Jepang.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terbukti pembelajaran 

menggunakan media Slide Show Animasi sebagai media pembelajaran bahasa 

Jepang secara nyata lebih baik daripada tanpa mengunakan media Slide Show 

Animasi. Peserta didik tidak hanya mendengarkan guru mengajar tetapi 

peserta didik dapat memahami langsung materi sehingga pembelajaran lebih 

efektif dan efisien. Pada pembelajaran menggunakan media Slide Show 

Animasi, guru cenderung menjadi fasilitator, yaitu memberikan pengarahan 

dan pemahaman materi pada peserta didik. Keaktifan peserta didik ditekankan 

pada pembelajaran ini, sehingga akan menumbuhkan semangat belajar yang 

tinggi pada peserta didik dan pada akhirnya hasil belajar meningkat. 

Sebelum dilakukan pembelajaran menggunakan media Slide Show 

Animasi, peserta didik hanya tergantung pada penjelasan guru secara lisan 

(metode ceramah) dan kemandirian peserta didik belum optimal, sehingga 
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hasil belajar yang diperoleh lebih rendah. Dengan demikian dalam penelitian 

ini peserta didik yang mendapatkan pembelajaran menggunakan media Slide 

Show Animasi memperoleh hasil yang lebih baik daripada peserta didik yang 

hanya mendapatkan pembelajaran dengan metode ceramah penuh dalam 

setiap pembelajaran. 

Adanya peningkatan hasil belajar menunjukkan bahwa penerapan 

media Slide Show Animasi pada pembelajaran bahasa Jepang dapat 

meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipelajarinya. 

Selama pembelajaran berlangsung peserta didik dapat aktif berpikir, sehingga 

setiap pembelajaran yang terjadi dapat menumbuhkan minat dan motivasi 

peserta didik dalam memperoleh materi pembelajaran. Pada akhirnya kondisi 

ini dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

Selanjutnya penulis juga menemukan beberapa kelebihan dan 

kekurangan dalam penerapan media Slide Show Animasi. Kelebihannya yaitu 

peserta didik lebih termotivasi untuk belajar bahasa Jepang karena 

pembelajaran menggunakan media Slide Show Animasi menarik dan membuat 

peserta didik lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu dalam 

menjelaskan kata atau kalimat yang abstrak untuk menjadi konkret dapat lebih 

mudah karena menggunakan Slide Animasi dapat memberikan persepsi yang 

sama diantara peserta didik.  

Kemudian kekurangannya adalah dalam pembuatan Slide Animasi 

penulis merasa kesulitan karena harus membuat animasi yang sesuai dengan 
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materi agar tidak terjadi salah persepsi gambar/materi yang akan diajarkan 

dan juga pembuatannya memerlukan banyak waktu. Selain itu, dalam 

pembelajaran menggunakan Media Slide Show Animasi memiliki kendala 

yaitu pada saat pelaksanaan penelitian yaitu tidak adanya layar untuk 

memproyeksikan materi dari LCD, sehingga hanya diproyeksikan melalui 

tembok dan akibatnya kadang-kadang gambar dan tulisan tidak terlalu jelas, 

sehingga pembelajaran menjadi kurang optimal. 

4.2.2 Evaluasi Hasil Tes 

Evaluasi hasil yang dilaksanakan meliputi analisis kesalahan jawaban 

pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Dalam tes ini menggunakan tes 

objektif, tes terdiri 20 soal yang semua soal berupa isian singkat dan setiap 

soal benar memiliki skor 1 dan jawaban salah mendapat skor 0. Dalam 

evaluasi hasil tes, di sini penulis akan menganalisis soal dan jawaban tes yang 

paling banyak kesalahan peserta didik dalam menjawabnya. 

 

4.2.2.1 Analisis Kesalahan Jawaban Kelas Eksperimen 

Pada soal no. 5 dan 7 

Perhatikan gambar dibawah ini! 

Soal no.5   Soal no.7 
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Jawaban no. 5 adalah se ga takai dan jawaban no.7 adalah kami ga nagai. 

Banyak peserta didik yang menjawab terbalik antara takai dan nagai. Karena 

pengucapan yang agak mirip sehingga membuat peserta didik sering tertukar 

dalam  penggunaan takai dan nagai. 

Pada soal nomor 10 

Menjawab pertanyaan dengan melihat gambar sesuai sifat seseorang 

dengan tepat! 

         

 

 

Jawaban yang tepat pada soal nomor 10 adalah “ otôto wa yasashii 

desu”. Namun, masih banyak peserta didik yang menjawab “otôtosan wa 

yasashii desu”. Jawaban dari peserta didik salah sebab dalam bahasa Jepang 

penyebutan panggilan untuk adik laki-laki orang lain digunakan otôtosan, 

sedangkan untuk panggilan untuk adik laki-laki sendiri menggunakan otôto. 

Sehingga peserta didik kurang teliti dalam menjawab perubahan otôtosan 

menjadi otôto dalam bentuk kalimat pertanyaan. 

 

4.2.2.2 Analisis Kesalahan Jawaban Kelas Kontrol 

Pada soal menjodohkan no 2 dan 4 

 Soal no 2   Soal no 4 

Q : otôtosan wa donna hito desu ka. 

A : ( … ) 
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Pada soal no 2 kata kerja yang tepat  adalah kakete imasu. Dan pada 

soal no 4 kata kerja yang tepat adalah kabutte imasu. Namun banyak peserta 

didik yang menjawab terbalik antara penggunaan kabutte imasu dan kakete 

imasu. Kata kerja kabutte imasu dan kakete imasu merupakan kata kerja yang 

sama-sama digunakan di bagian kepala. Hal tersebut membuat peserta didik 

tertukar dalam penggunaannya, sehingga dalam soal menjodohkan banyak 

peserta didik yang asal memilih (terbalik dalam menjawab). Akibatnya dalam 

menjawab soal no. 18 dan no. 19 juga salah karena kesalahan menjawab 

antara penggunaan kata kerja kabutte imasu dan kakete imasu. 

  Kemudian  pada soal nomor 5 dan nomor 6 yaitu soal isian singkat. 

 Soal nomor 5      Soal nomor 6 

        

Jawaban yang tepat soal nomor 5 yaitu “se ga takai” dan jawaban soal 

nomor 6 adalah “se ga hikui”. Namun, banyak peserta didik yang menjawab 

terbalik antara “se ga takai” dan “se ga hikui”. Peserta didik masih 

kebingungan dalam penggunaan kata “takai” dan kata “hikui” karena 

keduanya sama-sama diawali dengan kata “ se ga” . 
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Begitu pula pada kelas kontrol saat menjawab  soal nomor 10. 

Jawaban yang tepat pada soal nomor 10 adalah “ otôto wa yasashii desu”. 

Namun, masih banyak peserta didik yang menjawab “otôtosan wa yasashii 

desu” sebab  dalam bahasa Jepang otôtosan digunakan untuk panggilan adik 

laki-laki orang lain sedangkan otôto digunakan untuk panggilan adil laki-laki 

sendiri. Sehingga peserta didik kurang teliti dalam menjawab perubahan 

otôtosan menjadi otôtô dalam bentuk kalimat pertanyaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan terhadap data hasil penelitian, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Uji Hipotesis 

Penerapan media Slide Show Animasi pada pembelajaran 

bahasa Jepang efektif untuk meningkatkan hasil belajar bahasa Jepang 

peserta didik pada SMK Roudlotus Saidiyah Semarang. Hal ini dapat 

dilihat dari  hasil tes yang telah diberikan kepada responden. Nilai 

rata-rata kelas eksperimen 7,55 dan kelas kontrol 6,75. Sehingga nilai 

rata-rata kelas eksperimen lebih besar daripada kelas kontrol. 

Kemudian dari hasil perhitungan menggunakan rumus T-tes diperoleh 

nilai thitung sebesar 2.45 dan pada ttabel  menunjukkan angka 2.03 

dengan taraf kepercayaan 5%. Sehingga hasilnya thitung lebih besar 

daripada ttabel maka hipotesis yang berbunyi “penggunaan media Slide 

Show Animasi efektif untuk meningkatkan hasil belajar bahasa Jepang 

pada peserta didik kelas XI SMK Roudlotus Saidiyah” diterima. 

 

 

 



58 

 

 

 

2. Evaluasi Hasil Observasi dan Tes  

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh penulis 

dalam penelitian, terbukti penggunaan media Slide Show Animasi pada 

kelas eksperimen yaitu peserta didik untuk lebih aktif dan dapat 

menumbuhkan minat dan motivasi pada peserta didik untuk belajar 

bahasa Jepang. Berbeda dengan pembelajaran di kelas kontrol yang 

menggunakan metode ceramah penuh dan tanpa menggunakan media 

sehingga membuat peserta didik menjadi kurang aktif dan cenderung 

diam serta kurang memperhatikan pembelajaran. 

Kemudian berdasarkan hasil tes yang telah diberikan kepada 

responden, ada beberapa soal yang hampir seluruh peserta didik 

menjawab salah. Pada kelas eksperimen yaitu soal no.5 dan no. 7 

terjadi kekeliruan penggunaan kata takai dan nagai, karena 

pengucapan yang agak mirip. Lalu pada soal no 10 banyak peserta 

didik yang kurang teliti dalam perubahan otôtosan menjadi otôto . 

Sedangkan kesalahan yang terjadi pada kelas kotrol yaitu pada soal 

nomor 2,4,18 dan 19 mengenai penggunaan kata kerja kabutte imasu 

dan kakete imasu, karena dua kata tersebut penggunaannya sama yaitu 

pada bagian kepala sehingga banyak peserta didik yang terbolak-balik 

dalam menjawabnya. Lalu pada soal no. 5 dan no 6 banyak peserta 

didik yang kebingungan antara penggunaan “se ga takai” dan “se ga 

hikui” karena keduanyan sama-sama diawali dengan kata “se ga”. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, maka penulis mengajukan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi guru mata pelajaran bahasa Jepang, dalam pembelajaran bahasa Jepang 

sebaiknya menggunakan media pembelajaran Slide Show Animasi sebagai 

media alternatif dalam pengajaran karena terbukti dengan pembelajaran 

menggunakan media tersebut dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

2. Bagi pihak sekolah dari hasil penelitian ini penulis berharap media 

pembelajaran yang digunakan dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak 

sekolah dalam rangka memajukan dan meningkatkan prestasi di sekolah 

khususnya pembelajaran bahasa Jepang 

3. Bagi calon peneliti yang ingin mengadakan penelitian sejenis, Berdasarkan 

hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, media Slide Show Animasi terbukti 

efektif untuk menjelaskan kata benda dan kata kerja memakai dalam bab 

“Donna Fuku o Kite Imasu Ka” serta  kata sifat dalam bab “Donna Hito Desu 

Ka”. Namun dua materi tesebut terlalu sederhana untuk dijelaskan 

menggunakan media Slide Show Animasi, sehingga ada hal yang perlu 

dikembangkan kembali yaitu mengenai pemilihan materi, Untuk itu penulis 

menyarankan media Slide Show Animasi untuk diterapkan dalam kata kerja 

bentuk abstrak misalnya saja untuk kata kerja “kimasu” atau “kimasu” karena 

dalam menjelaskan kata kerja ikimasu dan kimasu perlu adanya ilustrasi 

gambar dan diharapkan dapat memudahkan dalam menjelaskan materi 
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tersebut. Sehingga skripsi “Efektivitas Media Slide Show Animasi dalam 

Pembelajaran Bahasa Jepang” dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya. 
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LAMPIRAN 1 

DAFTAR PESERTA DIDIK KELAS KONTROL 

 

NO NAMA KODE 

 1 Anindia K.T AND 

2 Aprilia Quratuaini APR 

3 Bayu anugerah BAY 

4 Bima santosa BIM 

5 Citra khasanah CTR 

6 Dyah ayu DYA 

7 Fitri Nur Solekah FIT 

8 Imam hanafi IMA 

9 Luthfiatun Najjah LUT 

10 Mila Kharisma Latifah MIL 

11 Nur Hidayah Tolakoly NUR 

12 Pratiwi PRA 

13 Puji Astuti PUJ 

14 Rahmalika Inas Zhafira RAH 

15 Risqon wahyu RIS 

16 Saiful anam SAI 

17 Septian cahya SEP 

18 Sigit putro SIG 

19 Siti Aminah SIT 

20 Titi astute TITI 
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LAMPIRAN 2 

DAFTAR PESERTA DIDIK KELAS EKSPERIMEN 

 

NO NAMA KODE 

1 Achmad Ubaidillah ACH 

2 Ari Ekwanto ARE 

3 Ari Nugroho ARN 

4 Bahrul Ulum BAH 

5 Chondy Santoso CHO 

6 Galih Catur Pamungkas GAL 

7 Hidayatul Wasi‟ah HID 

8 Marlina nur cahya MAR 

9 Mei handayani MEI 

10 Miftahul Jannah MIF 

11 M. Ali Mukhsin MUA 

12 M. Ikhsan MUK 

13 M. Ulin Nuha MUL 

14 Riski Putriana RIS 

15 Rizal Budi Utama RIZ 

16 Sulhan SUL 

17 Utari wahyuningsih UTA 

18 Wildan Namora Ichsan S WIL 

19 Yeni Anita YEN 

20 Zainudin ZAI 
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LAMPIRAN 3 

 

 

DAFTAR PESERTA DIDIK UJI COBA SOAL 

   NO. NAMA KODE 

1 Alfiyan Fatoni UC-1 

2 Alfin Baharudin Yusuf UC-2 

3 Anisah Damayanti UC-3 

4 Fajar Saefulloh UC-4 

5 Fatma Rosida UC-5 

6 Hani Mabruroh UC-6 

7 Irfansyah Fasya UC-7 

8 Ivan Luthfi Ibrahiem UC-8 

9 Keny Aldi UC-9 

10 Khalimatus Sa'diyah UC-10 

11 Lely anisah UC-11 

12 Muh. Nugroho Eka UC-12 

13 Muhammad Iqbal UC-13 

14 Suherti UC-14 

15 Ulfah Fadhilah UC-15 

16 Ulum Muntafah UC-16 

17 Vannesha Harum p UC-17 

18 Vindi Fatika Sari UC-18 

19 Yuliani UC-19 

20 Zaenal abiding UC-20 
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LAMPIRAN 4 

RPP (RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN) BAHASA 

JEPANG 

Tgl.   

Kelas XI Waktu:90” 

Tema : donna fukuwo kite imasuka. (どすないてをきていますか) 

Kegiatan : (information gap) 

標目 

Target:   peserta didik dapat menginformasikan mengenai pakaian/asesoris yang 

dipakai oleh seseorang. 

流れ） alur（/ 

間時 

 

学習習学 

(Kegiatan Pembelajaran) 

教材 

(Media) 

Pengantar 

 

5 menit 

 Guru melakukan tanya jawab kepada peserta 

didik, supaya peserta didik mempunyai 

gambaran tentang apa yang akan dipelajari 

hari ini. 

- Asesoris apa saja yang sering kalian kenakan? 

- Baju atau pakaian yang sering kalian kenakan 

sehari-hari? 

-  Bagaimana dengan bawahan yang dikenakan, 

memakai rok atau celana 

 Guru memberitahukan materi yang dipelajari 

hari ini, yaitu mengenai cara 

menginformasikan mengenai pakaian/asesoris 

yang dipakai seseorang dalam bahasa jepang. 
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Bersambung… 

流れ） alur

（/ 

間時  

 

学習習学 

(Kegiatan Pembelajaran) 

教材 

(Medi

a) 

Pengenalan  

materi dan 

latihan 

dasar 

45menit 

a. Pengenalan kosakata 

 Guru mengenalkan kosakata baru dan melatihnya 

secara kelas-kelompok-individu dengan menggunakan 

Slide animasi. 

Kosakata:  

Pakaian :  

くふ、ツャシ、 T

ツャシ、トャケャジ、とアカス、ンボズ、ふく  

Asesoris: 

しうぼ、ねがめ、めふくね、トジルジ、ふくぼく、サ

ズダジ。  

b. Polakalimat 

KB(pakean/asesoris) wo kite/kakete/kabutte/haite/shite 

imasu. 

 Guru memberi contoh dengan menunjukkan slide, 

kemudian melatihnya secara kelas-kelompok-individu 

Misal: Shatsu o kite imasu. 

 Melatih pola kalimat 

Misal: ada penambahan subjek 

         

Slide 

show 

anima

si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide 

show 

anima

si 
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Bersambung… 

流れ） alur（/ 

間時 

 

学習習学 

(Kegiatan Pembelajaran) 

教材 

(Media) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latihan 

penerapan  

35 menit 

Ani wa shatsu o kite imasu  

 Guru menjelaskan bagaimana cara 

menyatakan kata tanyanya. 

           Q : Oniisan wa donna hito o kite imasuka 

           A :Ani wa boshi o kabutte imasu 

 Guru melatih peserta didik secarakelas-

kelompok-individu menggunakan media 

Slide animasi. 

 

a. Prakegiatan 

 Guru menulis contoh percakapan dan 

melatihnya secara kelas-kelompok-

individu. 

 Guru melatih contoh percakapan, yang 

dilakukan secara klasikal, kelompok, dan 

individu. 

 Guru membagikan worksheet. 

 Guru 

menjelaskantatacarakegiatankepadasiswa. 

b. Kegiatan 

 Peserta didik melakukan kegiatan 

wawancara sesuai percakapan yang sudah 

dilatihkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

worksheet 
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Bersambung…  

流れ） alur（/ 

間時 

 

学習習学 

(Kegiatan Pembelajaran) 

教材 

(Media) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan 

5 menit 

 Guru memantau kegiatan peserta didik. 

c. PascaKegiatan 

 Guru menenangkan suasana di dalam 

kelas. 

 Guru membericontoh  laporan. 

 Guru menunjuk peserta didik untuk 

melaporkan hasil wawancara. 

 Guru mengulangi pokok-pokok  bahasan 

yang telah dipelajari dengan cara tanya 

jawab bebas kepada peserta didik. 

 

 

 

 

        Semarang, februari 2013 

         Peneliti,  

     

        Nikah Umussa‟adah 

        NIM 2302408064 
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RPP (RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN) BAHASA 

JEPANG 

Tgl.   

Kelas XI Waktu:90” 

Tema : donna hitodesuka. (どすなととですか) 

Kegiatan : (information gap) 

標目 

Target:   peserta didik dapat menggambarkan sifat dan keadaan fisik anggota keluarga 

流れ） alur（/ 

間時 

 

学習習学 

(Kegiatan Pembelajaran) 

教材 

(Media) 

Pengantar 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengenalan 

materi dan 

latihan dasar 

45 menit 

 Guru melakukan tanya jawab kepada peserta 

didik, supaya peserta didik mempunyai 

gambaran tentang apa yang akan 

dipelajari.misalnya: 

- Di kelas ini siapa yang orang yang suka 

menolong ,baik hati dan tidak sombong? 

- Di sekolah ini guru yang paling disiplin 

atau galak siapa? 

- Beliau ganteng?cantik? 

 Guru memberitahukan materi yang dipelajari 

hari ini, yaitu mengenai bagaimana peserta 

didik dapat menginformasikan tentang 

gambaran fisik atau keadaan seseorang dalam 

bahasa jepang. 

a. pengenalanKosakata 

Guru mengenalkan kosakata baru dan melatihnya  

secara kelas-kelompok-individu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide show 

animasi 



71 

 

 

 

Bersambung… 

流れ） a

lur（/ 

間時 

 

学習習学 

(Kegiatan Pembelajaran) 

教

材 

(Me

dia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosakata:  

Sifat:  

いしぼね、いしぼね、なめねま  

Gambaranfisik: 

ムズサハ、いいねま、いいねね、いがくいね、いがひふね、

いががまがね、いがががめいね、くスとふ ねない、いいふ 

ねない。  

おいぼしね、なんま、ひス  

b. Polakalimat 

1. KB(orang) wa (sifat/gambaranfisik) desu. 

 Guru memberi contoh dengan menunjukkan slide animasi , 

kemudian melatihnya secara kelas-kelompok-individu 

Misal: Kami ga mijikai desu. 

 Melatih pola kalimat: 

Misal: diberikan gambar seseorang kemudian peserta didik 

membuat kalimat dengan tepat sesuai gambaran fisik/sifat 

seseorang. 

 Guru menjelaskan bagaimana cara menyatakan kata 

tanyanya. 

           Q :1. Oniisan wa  donna hito desuka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slid

e 

sho

w 

ani

masi 

 

 

Bersambung… 
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流れ） alur（/ 

間時 

 

学習習学 

(Kegiatan Pembelajaran) 

教材 

(Media) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latihan 

penerapan 

35menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A :2.  Aniwa se gatakaidesu 

 Guru melatih peserta didik secara kelas-

kelompok-individu menggunakan media 

Slide animasi. 

a. Prakegiatan 

 Guru memberi contoh percakapan dan 

melatihnya secara kelas-kelompok-

individu. 

 Guru melatih contoh percakapan, yang 

dilakukan secara klasikal, kelompok, dan 

individu. 

 Guru membagikan worksheet. 

 Guru menjelaskan tata cara kegiatan 

kepada peserta didik. 

 

b. Kegiatan 

 Peserta didik melakukan kegiatan 

wawancara sesuai percakapan yang sudah 

dilatihkan. 

 Guru memantau kegiatan peserta didik. 

c. PascaKegiatan 

 Guru menenangkan suasana di dalam 

kelas. 

 Guru memberi contoh laporan. 

 

 

 

 

 

 

Worksheet  

 

Bersambung… 
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流れ） alur（/ 

間時 

 

学習習学 

(Kegiatan Pembelajaran) 

教材 

(Media) 

 

 

 

 

 

Kesimpulan 

 5 menit 

 

 Guru menunjuk peserta didik untuk 

melaporkan hasil wawancara. 

 

 Guru mengulangi  pokok-pokokbahasan 

yang telah dipelajari dengan cara tanya 

jawab bebas kepada peserta didik. 

 

 

        Semarang, februari 2013 

         Peneliti, 

 

 

        Nikah Umussa‟adah 

        NIM 2302408064 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 5 
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SOAL TES 

I. Menjodohkan 

Jodohkanlah gambar di sebelah kiri dengan kata keja yang tepat di sebelah 

kanan! 

 

 

 

 

II. Isian singkat  

Tulislah gambaran fisik seseorang dengan tepat sesuai dengan gambar di 

bawah ini! 

       Contoh : 

   (  …  ) 

 

Kami ga mijikai desu 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

a. Kite imasu 

b. Kabutte imasu 

c. Haite imasu 

d. Kakete imasu 
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           ( …          )         (          …          ) 

 

  ( … )                ( … )    

III. Menjawab pertanyaan 

Jawablah dengan melihat gambar sesuai sifat seseorang dengan tepat! 

Contoh:  

        

                   

 

 

 

 

  Q : Ali-san wa donna hito desuka. 

 
   A : ( … ) 

      = Ali-san wa majimena hito desu desu 

Q : Ani-sensei wa donna hito desuka 

A : ( … ) 

Q : otôtosan wa donna hito desu ka. 

A : ( … ) 

8.  

9.  

10. 

6.  

5. 7 
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IV. Kalimat rumpang 

Lengkapilah kalimat berikut ini! 

11. Q : imotô wa (…)  hito desu ka. 

A : (…) ga nagai desu. Yasete  (…) 

12. Q : Rani-san wa  donna (…) o kite  imasu ka. 

A: bôshi o (…) imasu. Shiroi kutsu o (…) imasu. 

13. Eni-sa wa (…) ga hikui desu. (…) kirei desu. 

 

V. Menyusun kalimat 

Susunlah kata-kata berikut sehingga menjadi kalimat yang benar. 

Contoh : gakusei-watashi-desu-wa. 

         = watashi wa gakusei desu. 

14. (hito) – (hansamu-na) – (ani wa) – (desu) 

15. (futtote)  – ( imasu ) – (Nina-san wa) – ( desu) – (kirei) – (demo) 

16. (kutsushita o) – (Diah-san wa) – (imasu) – ( haite) 

17.  (desu ka) – (okasan wa) – (donna) – (hito). 

VI.  Buatlah kalimat sesuai dengan gambar! 

Contoh  

 

Contoh : Ali 

 

1 2 

= Ali-san wa shatsu o kite imasu. Zubon o haite imasu. 

 
1 2 
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 Desi  

             

                                       

           

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 6 

Tedy 

Tiara 

2 

1 

1 

2 

19. Tiara-san wa ……. 

20. Tedy-san wa ……… 

18. Desi-san wa ……. 

2 

1 
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KUNCI JAWABAN SOAL TES 

I. Menjodohkan  

1. (c) haite imasu 

2. (d) kakete imasu 

3. (a) kite imasu 

4. (b) kabutte imasu 

II. Isian singkat 

5. Se ga takai 

6. Se ga hikui 

7. Kami ga nagai 

8. Futotte imasu 

III. Menjawab pertanyaan 

9. Ani-sensei wa kibishii desu 

10. Otôto wa yasashii desu 

IV. Kalimat rumpang 

11. Donna, kami, imasu 

12. Fuku, kabutte, haite 

13. Se, demo 

V. Menyusun Kalimat 

14. Ani wa hansamu-na hito desu 

15. Nina-san wa futtote imasu. Demo kirei desu 

Atau Nina-san wa kirei desu. Demo futotte imasu. 

16. Diah-san wa kutsushita o haite imasu 

17. Okasan wa donna hito desu ka 

VI. Membuat kalimat 

18. Desi-san wa jilbab o kabutte imasu, sukaato o haite imasu 
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19. Tiara-san T-shatsu o kite imasu, megane o kakete imasu 

 

20. Tedy-san wa jaketto o kite imasu, kutsu o haite imasu 
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LAMPIRAN 7 

LEMBAR OBSERVASI PESERTA DIDIK 

No. Indikator yang dinilai Kelas kontrol Kelas eksperimen 

1 Sikap peserta didik saat 

proses pembelajaran 

berlangsung 

Sebagian besar peserta didik 

kurang memperhatikan 

materi yang diajarkan, 

cenderung diam dan kadang 

kala berbicara sendiri 

Sebagian besar peserta didik 

memperhatikan, tetapi ada 

juga peserta didik yang 

bercanda dan berbicara 

sendiri 

2 Keaktifan peserta didik  Peserta didik cenderung 

lebih pasif, saat menjawab 

soal hanya peserta didik 

tertentu saja yang mau 

menjawab 

Peserta didik cukup aktif, 

pada saat menjawab soal 

banyak peserta didik yang 

berlomba-lomba untuk 

tunjuk jari 

3 Respon peserta didik 

dalam proses 

pembelajaran 

Peserta didik cenderung 

kurang menanggapi materi 

yang disampaikan guru, 

hanya peserta didik tertentu 

saja yang banyak merespon 

Hampir seluruh peserta didik 

menanggapi materi yang 

disampaikan 

4 Pemahaman materi Proses dalam memahami 

materi cukup lama 

Peserta didik cepat dalam 

memahami materi yang 

diajarkan 

5 Motivasi peserta didik 

dalam pembelajaran 

Motivasi peserta didik dalam 

pembelajaran kurang 

Motivasi peserta didik dalam 

pembelajaran cukup tinggi 
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LAMPIRAN 8 
TABEL ANALISIS DATA UJI COBA SOAL 

   

No Nama 
Butir Soal  

  
X 

  
X² 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 UC-1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 12 144 

2 UC-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 13 169 

3 UC-3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 17 289 

4 UC-4 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 15 225 

5 UC-5 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 14 196 

6 UC-6 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 16 256 

7 UC-7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 18 324 

8 UC-8 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 16 256 

9 UC-9 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16 256 

10 UC-10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 16 256 

11 UC-11 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 16 256 

12 UC-12 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 11 121 

13 UC-13 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 14 196 

14 UC-14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 19 361 

15 UC-15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 18 324 

16 UC-16 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 16 256 

17 UC-17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 18 324 

18 UC-18 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 15 225 

19 UC-19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 15 225 

20 UC-20 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 12 144 

  ∑ 20 14 20 14 16 15 16 17 20 14 17 17 11 20 16 20 17 5 12 6 307 4803 

  p 1 0.7 1 0.7 0.8 0.75 0.8 0.85 1 0.7 0.85 0.85 0.55 1 0.8 1 0.85 0.25 0.6 0.3     

  q 0 0.3 0 0.3 0.2 0.25 0.2 0.15 0 0.3 0.15 0.15 0.45 0 0.2 0 0.15 0.75 0.4 0.7     

  pq 0 0.21 0 0.21 0.16 0.19 0.16 0.128 0 0.21 0.13 0.128 0.248 0 0.16 0 0.128 0.19 0.24 0.21 2.7   
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LAMPIRAN 9 

PERHITUNGAN RELIABILITAS 

Diketahui 

n = 20 

k = 20 

∑x = 307 

∑x² = 4803 

∑pq = 2,69 

M =  307:20 

 =  15,35 

St² = 
     

     

 

 
 

= 
     

      

  

  
 

= 
     

     

  

  
 

= 
            

  
 

= 
      

  
 

= 7,53 

KR-20 r =  
 

   
 (
        

   
) 

   = 
  

    
 (

          

    
) 

   = 
  

  
 ( 

    

    
   

  = 
  

  
  (0,643) 

  = 1,05 (0,643) 

  = 0,675 (reliabel) 

 

 

Atau  dengan KR-21 

r = (
 

   
) ( 1-  

        

     
) 

= ( 
  

     
) ( 1- 

                

       
 ) 

  = 1,05 ( 1- 
            

   
 ) 

= 1,05 ( 1 – 
     

   
 ) 

= 1,05 (1 – 0,486) 

= 1,05 (0,514) 

= 0,539  (reliabel) 
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LAMPIRAN 10 

TABEL ANALISIS HASIL TES KELAS KONTROL 

DAN KELAS EKSPERIMEN 
 

No.  X Y x y x² y² 

<1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> 

1 90 90 14.5 22.5 210.25 506.25 

2 90 80 14.5 12.5 210.25 156.25 

3 90 80 14.5 12.5 210.25 156.25 

4 90 80 14.5 12.5 210.25 156.25 

5 80 70 4.5 2.5 20.25 6.25 

6 80 70 4.5 2.5 20.25 6.25 

7 80 70 4.5 2.5 20.25 6.25 

8 80 70 4.5 2.5 20.25 6.25 

9 80 70 4.5 2.5 20.25 6.25 

10 80 70 4.5 2.5 20.25 6.25 

11 80 70 4.5 2.5 20.25 6.25 

12 70 70 -5.5 2.5 30.25 6.25 

13 70 60 -5.5 -7.5 30.25 56.25 

14 70 60 -5.5 -7.5 30.25 56.25 

15 70 60 -5.5 -7.5 30.25 56.25 

16 70 60 -5.5 -7.5 30.25 56.25 

17 60 60 -15.5 -7.5 240.25 56.25 

18 60 60 -15.5 -7.5 240.25 56.25 

19 60 50 -15.5 -17.5 240.25 306.25 

20 60 50 -15.5 -17.5 240.25 306.25 

              

∑ 1510 1350 0 0 2095 1975 

M 75.5 67.5         
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LAMPIRAN 11 

PERHITUNGAN T-TABEL 
 

a. Mean 

Mx  = 
  

  
 

                = 
    

  
 

                 = 75,5 

My  = 
  

  
 

              = 
    

  
 

                 = 67,5 
b. Standar deviasi 

Sdx = √
   

  
 

 = √
    

  
 

              =√       

 =10,23 

Sdy = √
   

  
 

 = √
    

  
 

               =√      

 =9,937 

 

c. Standar Error 

SEMx = 
   

√      
 

               = 
     

√      
 

               =
     

    
 

 = 2,346 

 

SEMy = 
   

√      
 

               = 
     

√      
 

               =
     

    
 = 2,279 

Standar error perbedaan mean x dan mean y 

SEMx-y = √            

              = √              

              =  √            

=√     

=3,27 

t hitung = 
     

      
 

               = 
         

    
 

               = 
 

    
 

               = 2,45 

 db = (20+20) – 2 =38 

Nilai t tabel untuk db 39 2,03 (5%) dan 2,71 

(1%), jadi  nilai t hitung > t tabel pada taraf 

signifikan 5%. 
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LAMPIRAN 12 

TABEL r PRODUCT-MOMENT 
db 5% 1% db 5% 1% db 5% 1% 

1 0,997 1,000 16 0,468 0,590 35 0,325 0,418 

2 0,950 0,990 17 0,456 0,575 40 0,304 0,393 

3 0,878 0,959 18 0,444 0,561 45 0,288 0,372 

4 0,811 0,917 19 0,433 0,549 50 0,273 0,354 

5 0,754 0,874 20 0,423 0,537 60 0,250 0,325 

6 0,707 0,834 21 0,413 0,526 70 0,232 0,302 

7 0,666 0,798 22 0,404 0,515 80 0,217 0,283 

8 0,632 0,765 23 0,396 0,505 90 0,205 0,267 

9 0,602 0,735 24 0,388 0,496 100 0,195 0,254 

10 0,576 0,708 25 0,381 0,487 125 0,174 0,228 

11 0,553 0,684 26 0,374 0,478 150 0,159 0,208 

12 0,5132 0,661 27 0,367 0,470 200 0,138 0,181 

13 0,514 0,641 28 0,361 0,463 300 0,113 0,148 

14 0,497 0,623 29 0,355 0,456 400 0,098 0,128 

15 0,482 0,606 30 0,349 0,449 500 0,088 0,115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

 

LAMPIRAN 13 

TABEL NILAI t 

 

Db 5% 1% db 5% 1% db 5% 1% 

1 12.71 63.66 16 2.12 2.92 35 2.03 2.72 

2 4.30 9.92 17 2.11 2.90 40 2.02 2.71 

3 3.18 5.84 18 2.10 2.88 45 2.02 2.69 

4 2.78 4.60 19 2.09 2.86 50 2.01 2.68 

5 2.57 4.03 20 2.09 2.84 60 2.00 2.65 

6 2.45 3.71 21 2.08 2.83 70 2.00 2.65 

7 2.36 3.50 22 2.07 2.82 80 1.99 2.64 

8 2.31 3.36 23 2.07 2.81 90 1.99 2.63 

9 2.26 3.25 24 2.06 2.80 100 1.98 2.63 

10 2.23 3.17 25 2.06 2.79 125 1.98 2.62 

11 2.20 3.11 26 2.06 2.78 150 1.98 2.61 

12 2.18 3.06 27 2.05 2.77 200 1.97 2.60 

13 2.16 3.01 28 2.05 2.76 300 1.97 2.59 

14 2.14 2.98 29 2.04 2.76 400 1.97 2.59 

15 2.13 2.95 30 2.04 2.75 500 1.96 2.59 
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