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SARI 

Hapsari, Merlyana Dwi. 2014. Efektivitas Ludo Word Game (LWG) dalam 

Meningkatkan Penguasaan Kosakata Bahasa Jepang di SMK Mitra 

Karya Mandiri Ketanggungan. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra 

Asing. Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Yoyok Nugroho, S.Pd, M.Pd 

Kata kunci : Efektivitas, Ludo Word Game (LWG), Kosakata 

Pembelajaran bahasa Jepang terdiri dari 4 aspek keterampilan berbahasa 

yang harus diperhatikan, yaitu mendengar (kiku), berbicara (hanasu), membaca 

(yomu), dan menulis (kaku). Keempat aspek tersebut dapat dicapai apabila 

didukung oleh penguasaan unsur-unsur bahasa. Unsur-unsur bahasa tersebut 

meliputi ungkapan komunikatif, pelafalan, ejaan huruf, tata bahasa, dan kosakata. 

Untuk mencapai tujuan tersebut dalam mempelajari kosakata dibutuhkan 

sebuah metode yang sesuai, pembelajaran juga harus disajikan secara menarik dan 

menyenangkan. Ludo Word Game merupakan media yang menggunakan papan 

permainan Ludo yang telah dimodifikasi sedemikian rupa dengan kartu bergambar 

yang disajikan secara menarik, sehingga media ini dapat dimainkan secara mudah  

oleh pembelajar dan dapat mempermudah dalam menghafal kosakata.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 

penelitian eksperimen kuasi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah tes dan angket. Penelitian ini menggunakan validitas isi. Reliabilitas dalam 

penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus KR-20.  

Berdasarkan hasil analisis hasil tes menunjukan bahwa nilai rata-rata pada 

post test lebih besar dari nilai rata-rata pre test. Hasil perhitungan menggunakan 

rumus ttest diperoleh thitung 6,88 lebih besar dari ttabel untuk n-1 yaitu  (db = 34) baik 

pada taraf signifikan 1% yaitu 2,72 maupun pada taraf signifikan 5% yaitu 2,03. 

Hal ini menunjukan bahwa media Ludo Word Game efektif dalam meningkatkan 

kosakata bahasa Jepang di SMK Mitra karya Mandiri Ketanggungan.  
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RANGKUMAN 

Hapsari, Merlyana Dwi. 2014. Efektivitas Ludo Word Game (LWG) dalam 

Meningkatkan Penguasaan Kosakata Bahasa Jepang di SMK Mitra 

Karya Mandiri Ketanggungan. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra 

Asing. Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Yoyok Nugroho, S.Pd, M.Pd 

Kata kunci : Efektivitas, Ludo Word Game (LWG), Kosakata 

1. Latar Belakang  

Pembelajaran bahasa Jepang terdiri dari 4 aspek keterampilan berbahasa 

yang harus diperhatikan, yaitu mendengar (kiku), berbicara (hanasu), 

membaca (yomu), dan menulis (kaku). Keempat aspek tersebut dapat dicapai 

apabila didukung oleh penguasaan unsur-unsur bahasa. Unsur-unsur bahasa 

tersebut meliputi ungkapan komunikatif, pelafalan, ejaan huruf, tata bahasa, 

dan kosakata.  Kualitas keterampilan berbahasa seseorang tergantung pada 

kosakata yang dimiliki seseorang, semakin banyak kosakata maka semakin 

baik pula kita terampil berbahasa.  

Bagi pembelajar bahasa Jepang, kurangnya penguasaan kosakata 

menjadi kendala yang sangat besar dan dapat menghambat pembelajar dalam 

menguasai keempat aspek keterampilan berbahasa tersebut. Dengan bekal 

penguasaan kosakata yang sangat minim, pembelajar akan kesulitan dalam 

memahami maksud yang disampaikan dari bahasa tersebut.  

Ludo Word Game adalah permainan Ludo yang telah dimodifikasi 

sedemikian rupa yang bertujuan untuk meningkatkan penguasaan kosakata 

bahasa Jepang. Dengan mengkolaborasikan media kartu gambar pada sebuah 

media pembelajaran ini, dan akan lebih memotivasi kreativitas siswa dalam 
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belajar. Karena teknik permainan belajar ini mungkin dapat memacu siswa 

untuk berperan aktif dalam melakukan kegiatan pembelajaran, yang secara 

tidak langsung dirasakan siswa dalam metode permainan ini. Berdasarkan hal 

tersebut peneliti bermaksud meneliti efektifitas media Ludo Word Game 

dalam meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Jepang di SMK Mitra 

Karya Mandiri Ketanggungan.  

 

2. Landasan Teori  

a. Kosakata  

Kosakata bahasa Jepang disebut Goi ( 語彙 ). Menurut Shinmura 

dalam Sudjianto (2007: 97) Goi ( 語彙 ) adalah keseluruhan kata yang 

berkenaan dengan suatu bahasa atau bidang tertentu yang ada di dalamnya. 

Sedangkan menurut Kridalaksana dalam Tarigan (1994:446), 

kosakata adalah komponen bahasa yang memuat informasi tentang makna 

dan pemakaian kata dalam bahasa, kekayaan kata yang dimiliki seorang 

pembicara, penulis atau suatu bahasa, dan daftar kata yang disusun seperti 

kamus, tetapi dengan penjelasan yang singkat dan praktis. 

b. Permainan  

Permainan merupakan sebuah aktivitas dengan tujuan bersenang-

senang, mengisi waktu luang, atau berolahraga ringan. Permainan 

biasanya dilakukan sendiri atau bersama-sama (Wikipedia Indonesia). 
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Menurut Sadiman (2006) sebagai media pendidikan,permainan 

mempunyai beberapa kelebihan yaitu: 

1) Permainan adalah sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan 

sesuatu yang menghibur dan menarik.  

2) Permainan memungkinkan adanya partisipasi aktif dari siswa untuk 

belajar.  

3) Permainan dapat memberikan umpan balik langsung 

4) Permainan memungkinkan siswa untuk memecahkan masalah-

masalah yang nyata 

5) Permainan memberikan pengalaman-pengalaman nyata dan dapat 

diulangi sebanyak yang dikehendaki, kesalahan-kesalahan 

operasional dapat diperbaiki 

6) Membantu siswa meningkatkan kemampuan komunikatifnya 

7) Membantu siswa yang sulit belajar dengan metode tradisional 

8) Permainan bersifat luwes, dapat dipakai untuk berbagai tujuan 

pendidikan. Permainan dapat dengan mudah dibuat dan diperbanyak. 

 

c. Ludo Word Game (LWG) 

Ludo Word Game dalam penelitian ini adalah permainan Ludo yang 

sudah dimodifikasi sedemikian rupa yang bertujuan untuk meningkatkan 

perbendaharaan kosakata bahasa Jepang yang merupakan penggabungan 

dari permainan ludo dan monopoli. Sehingga dalam permainan Ludo 

Word Game ini menggunakan beberapa kartu seperti pada permainan 
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monopoli, dalam hal ini kartu bergambar digunakan pemain untuk 

menyebutkan kosakata dalam bahasa Jepang sesuai dengan gambar.  

 

3. Metode Penelitian  

a. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif dengan metode penelitian eksperimen kuasi.  

 

b. Populasi Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMK 

Mitra Karya Mandiri Ketanggungan. Adapun sampel dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas X Farmasi 4 yang belajar bahasa Jepang sebanyak 35 

siswa. 

  

c. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu metode tes dan angket.  

1) Metode tes digunakan untuk pengambilan data, (pre test) untuk 

mendapatkan nilai sebelum diberikan perlakuan (treatment) dan (post 

test ) sesudah dilaksanakan perlakuan (treatment).  

2) Metode angket digunakan untuk mengatahui bagaimana respon siswa 

terhadap media  Ludo Word Game.  
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d. Validitas 

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini berupa validitas isi, 

karena materi yang diteskan disesuaikan dengan materi yang diajarkan 

pada siswa kelas X Farmasi 4 SMK Mitra Karya Mandiri 

Ketanggungan 

 

e. Reliabilitas  

Sebelum instrumen dipakai untuk mengambil data, terlebih 

dahulu diujicobakan. Uji coba instrumen dilaksanakan pada tanggal 27 

Okober  2014  kepada 20 siswa kelas X Farmasi 1 Mitra Karya 

Mandiri.  

Hasil uji coba dihitung dengan menggunakan rumus KR-20 

dengan hasil 0,47. rtabel  dengan taraf kepercayaan 95% untuk n-1 = 19 

adalah 0,45. Hal ini berarti bahwa rhitung > rtabel. Dengan demikian soal 

tes yang diujicobakan dinyatakan reliabel. 

 

f. Pada tanggal 27 Oktober 2014 dilakukan pre test untuk pengambilan 

data, selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2014 hari pertama dilakukan 

treatment dan pada tanggal 7 November 2014 hari kedua siswa 

diberikan treatment, dilanjutkan dengan memberikan soal post test dan 

angket.  
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4. Analisis Data 

hasil perhitungan di atas, thitung yang diperoleh sebesar 6,88 menunjukan 

angka yang lebih besar dibandingkan dengan nilai ttabel (db = 34) baik pada 

taraf signifikan 1% yaitu 2,72 maupun pada taraf signifikan 5% yaitu 2,03. 

Dengan demikian, nilai thitung lebih besar daripada nilai ttabel. Maka hipotesis 

kerja yang berbunyi “EFEKTIVITAS LUDO WORD GAME (LWG) 

DALAM MENINGKATKAN PENGUASAAAN KOSAKATA BAHASA 

JEPANG DI SMK MITRA KARYA MANDIRI KETANGGUNGAN” 

diterima. Hal ini membuktikan bahwa media Ludo Word Game efektif dalam 

meningkatkan kosakata bahasa Jepang.  

 

5. Simpulan  

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa nilai ttest lebih 

besar daripada nilai ttabel. Dengan demikian “penggunaan media Ludo 

Word Game efektif dalam meningkatkan  penguasaan kosakata bahasa 

Jepang di SMK Mitra Karya Mandiri Ketanggungan”. 
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まとめ 

 

日本語の語彙を高めるための Ludo Word Game の効果 

メルリアナ•ドウイ•ハプサリ 

 

キーワード ：効果的、Ludo Word Game 、語彙 

 

1. 背景 

日本語学習に考慮されなければならない言語の 4 側面がある。それは、話す、

読む、書いて、聞いている。言語要素の習得によってサポートされている場

合は第四の態様は、達成することができる。 

 

日本語学習者のために、語彙の習得の欠如が大きな障害になると言語スキル

のすべての 4 つの側面をマスタリングで。 

 

Ludo Word Gameは、Ludoのゲームが修正し、日本語の語彙を増やすことを

目的とされたである。メディアカード画像上にコラボレーションを、学生が

学ぶことは、よりやる気になります。そのようなことに基づいて、研究者は、

SMK Mitra Karya Mandiriに日本の語彙の習得を増大させる方法 Ludo Word 

Gameの有効性を検討しようとする。 
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2. 基礎的な理論 

a. 語彙 

林(1991)によると、「『語彙』は語の集合であると言われて。伝統的に、

ある語彙を習得する場合にわ、その言語の単語と文法と身つければなら

ない、と言われていた」ことである p.342。 

 

また、Kridalaksana に Tarigan (1994) 「語彙は、言語における意味と言葉

の使用状況に関する情報が含まれている言語コンポーネントである」 

p.446。 

 

b. ゲーム 

ゲームは暇な時、または軽い運動を埋めるために、楽しみを持っている

ことの目的に活動です。ゲームは通常、個別にまたは共同で行われる。 

Sadimanは (2006) ゲームの過剰: 

1) ゲームは何か楽しいものである。 

2) ゲームは、学生の積極的に参加を学習することができる。 

3) ゲームは直接フィードバックを提供することができる。 

4) ゲームは、生徒の問題を解決することができる。 

5) ゲームは体験を提供し、必要に応じて何度でも繰り返す。操作ミス

を補正することができる。 

6) 学生はコミュニケーション能力を向上させる。 

7) 困難な学生が伝統的な手法で学ぶを助ける。 

ゲームは、様々な教育目的のために使用することができる。 
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c. Ludo Word Game 

Ludo Word Gameは、Ludoのゲームが修正し、日本語の語彙を増やすこ

とを目的とされたである。Ludo Word Gameに、ゲームの独占などの絵

カードを使って。プレーヤーのために使用される絵カードは、日本語の

語彙を言及する。 

 

3. 研究の方法 

a. 研究のアプローチ 

本研究は定量的なアプローチを使用し、半実験法で言われた。 

b. 母集団とサンプル 

集団の本研究ではクラス X の SMK Mitra Karya Mandiriのすべての学生で

ある。本研究でにおけるサンプルは 37 の学生の限り多くにクラス X 

Farmasi 4の学生である。 

c. データ収集の方法 

データを集めるために二つの方法を使用した。それはテストとアンケー

トである。 

1) テスト方法 

 予備テストは治療与えられる前にデータの収集である。 

 ポストテストは治療与えられる後にデータの収集である。 

2) アンケートは、Ludo Word Game法にどのように学生の反応を調べる

ために使用される。 
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d. 妥当性 

本研究は内容的妥当性を使用した。テストの内容は Mitra Karya Mandiri 

の専門学校で使われた「さくら 1」という本を参照した。 

 

e. 信頼性 

テスト方法でデータを集める前に、テストの信頼性を測るために、2014

年 10月 27日にその研究の問題は 20 人の学生 Mitra Karya Mandiriの専門

学校に試しされた。 

テストの結果を「KR-20」という公式によって計算し、「r = 0,47」とい

うデータが出てきた。この数字が本研究で使用するテストの 

問題は安定性だと言える。 

 

f. データの収集 

27年 10月 2014は、データ収集のための予備試験を実施し。それは 2014

年 10月 30日に最初の治療を行った後、と 6日に 2014年 11月には、事後

テストとアンケートを継続し第二の処置を行った。 

 

4. データ分析 

分析の結果に基づいて、テストの結果は、ポストテストの平均値は予備試験

の平均値よりも大きいことが示された。研究データの結果は ttest 公式を使

用して、t カウントは 7.99 得られる。TTableの値はよりが t カウント=7.99
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です。つまり、Ludo Word Gameを使った、Mitra Karya Mandiriの専門学校の

日本の語彙の習得を能力が高まる。 

 

5. 結論 

計算の結果に基づいて、不明の t-testの値が t-tabelの値よりも大きい。その

ように「Ludo Word Game の方法の使用は、SMK Mitra Karya Mandiriの日本

の語彙の習得を増加させるのに効果である」。 
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BAB 1 

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Bahasa merupakan alat untuk menyampaikan suatu perasaan, peran, maupun 

pendapat yang dalam prakteknya dapat disampaikan secara lisan maupun tulisan. 

Kemampuan dalam menguasai suatu bahasa merupakan salah satu syarat agar 

dapat saling tukar menukar informasi, juga untuk memperlancar hubungan 

komunikasi dalam pergaulan, baik pergaulan antar pribadi, maupun pergaulan 

antar bangsa, sebagai anggota masyarakat. Selain bahasa ibu, bahasa asing pun 

perlu dipelajari untuk mempermudah dalam berkomunikasi dengan orang yang 

berada di negara lain.  

Pada saat ini, penguasaan bahasa asing, tidak hanya dirasakan penting oleh 

kalangan akademisi, ilmuan, ataupun pengusaha pada level internasional, akan 

tetapi juga oleh semua kalangan khususnya mereka yang bekerja pada sektor-

sektor industri, perdagangan dan pariwisata. Dengan demikian, peningkatan 

kualitas sumber daya manusia saat ini tidak lengkap tanpa adanya upaya 

peningkatan kemampuan bahasa asing. Namun, perbedaan bahasa yang beraneka 

ragam di seluruh dunia menjadi salah satu permasalahan dalam mempelajari 

bahasa asing khususnya bagi pembelajar pemula. Salah satu bahasa asing yang 

cukup diminati oleh masyarakat Indonesia adalah Bahasa Jepang. Di beberapa 

SMA, bahasa Jepang mulai dipelajari sebagai pelajaran muatan lokal. 
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Ada empat aspek penting yang harus diperhatikan dalam pembelajaran 

bahasa, yaitu mendengar （聞く）, berbicara （話す）, membaca （読む）dan  

menulis （書く）. Keempat aspek tersebut dapat dicapai apabila didukung oleh 

penguasaan unsur-unsur bahasa. Dalam pembelajaran bahasa Jepang tingkat dasar, 

satu diantara aspek yang memegang peranan penting dalam keterampilan 

berbahasa adalah unsur-unsur bahasa yang meliputi ungkapan komunikatif, 

pelafalan, ejaan huruf, tata bahasa, dan kosakata. Aspek yang paling ditekankan 

pada pembelajaran bahasa asing tingkat dasar adalah aspek kosakata. Kualitas 

keterampilan berbahasa seseorang jelas tergantung pada kosakata yang dimiliki 

oleh seseorang, semakin banyak maka semakin baik pula kita terampil berbahasa. 

Sehingga kosakata merupakan aspek yang sangat penting dalam menunjang 

keterampilan berbahasa. 

Bagi pembelajar bahasa Jepang, kurangnya penguasaan kosakata menjadi 

kendala yang sangat besar dan dapat menghambat pembelajar dalam menguasai 

keempat aspek keterampilan berbahasa tersebut. Dengan bekal penguasaan 

kosakata yang sangat minim, pembelajar akan kesulitan dalam memahami maksud 

yang disampaikan dari bahasa tersebut. Banyak pembelajar mengalami kesulitan 

dalam mempelajari dan menguasai kosakata bahasa Jepang. Kesulitan tersebut 

disebabkan oleh berbagai faktor, salah satu penyebabnya yaitu, pembelajar dapat 

dengan mudah melupakan kata yang didapatkannya, karena sebagian besar dari 

pembelajar tersebut hanya mengingat kata yang dipelajarinya pada saat proses 

pembelajaran berlangsung dan mencari makna sebuah kata dengan cara mencari 

di dalam kamus sesuai dengan urutan alphabetis. Selain faktor di atas, suasana 
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kelas serta situasi belajar yang kurang efektif dapat membuat pembelajar 

mengalami kesulitan dalam proses belajar. 

Dalam mengajarkan kosakata pada umumnya pengajarpun sering 

mendapatkan permasalahan diantaranya yaitu, kesulitan dalam menyampaikan 

materi agar mudah dimengerti dan dipahami oleh pembelajar serta agar 

pembelajaran tidak membosankan. Selain itu juga bagaimana pengajar dapat 

meningkatkan partisipasi pembelajar secara optimal, agar semua pembelajar dapat 

berperan aktif dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, pengajar dituntut 

untuk memiliki kreativitas dalam menyampaikan materi dan memiliki strategi 

pengajaran yang tepat agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien, 

sehingga tujuan pengajaran yang diharapkan dapat tercapai. 

  Strategi yang baik biasanya didukung oleh penggunaan metode dan media. 

Karena dengan menggunakan metode dan media pembelajaran, pengajar dapat 

lebih mudah menyampaikan materi atau bahan ajar yang akan diberikan kepada 

pembelajar. Bagi pembelajar, metode maupun media pembelajaran dapat 

mempermudah dalam memahami materi yang diajarkan dan menjadikan 

pembelajaran lebih efektif. Metode dan media juga dapat  meningkatkan motivasi 

belajar siswa. Dimana metode merupakan salah satu cara yang dipergunakan 

untuk mencapai suatu tujuan. Karena metode dan media merupakan dua aspek 

yang berkaitan.  

Pemilihan salah satu metode mengajar tertentu akan mempengaruhi jenis 

media pembelajaran yang sesuai, meskipun masih ada berbagai aspek lain yang 

harus diperhatikan dalam memilih media, antara lain tujuan pembelajaran, jenis 
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tugas, dan respon yang diharapkan siswa dapat menguasainya setelah 

pembelajaran berlangsung, dan konteks pembelajaran termasuk karakteristik 

siswa (Azhar Arsyad, 1996: 15).  

Berdasarkan hal tersebut, April 2014 penulis melakukan observasi di SMK 

Mitra Karya Mandiri Ketanggungan, sekolah tersebut merupakan sekolah yang 

baru menggunakan mata pelajaran bahasa Jepang pada tahun 2012 dan didapati 

penguasaan kosakata pada siswa masih kurang, dan siswa juga mengalami 

kesulitan dalam mempelajari dan menguasai kosakata bahaasa Jepang, sehingga  

menimbulkan sebuah pemikiran penulis untuk menerapkan sebuah metode yang 

mampu menjadikan situasi belajar yang aktif dan kreatif dengan memilih sebuah 

metode permainan. 

Penulis merasa tertarik menggunakan permainan untuk meningkatkan 

penguasaan kosakata bahasa Jepang tingkat dasar. Dalam hal ini penulis menguji 

cobakan Ludo Word Game. Ludo Word Game adalah permainan Ludo yang telah 

dimodifikasi sedemikian rupa yang bertujuan untuk meningkatkan penguasaan  

kosakata bahasa Jepang. Dengan mengkolaborasikan media kartu gambar pada 

sebuah media pembelajaran ini, dan akan lebih memotivasi kreativitas siswa 

dalam belajar. Karena teknik permainan belajar ini mungkin dapat memacu siswa 

untuk berperan aktif dalam melakukan kegiatan pembelajaran, yang secara tidak 

langsung dirasakan siswa dalam metode permainan ini.  

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul 

“Efektivitas Ludo Word Game (LWG) dalam Meningkatkan Penguasaan Kosakata 

Bahasa Jepang di SMK Mitra Karya Mandiri Ketanggungan-Brebes” 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:  

1.2.1. Bagaimana keefektifan Ludo Word Game dalam pembelajaran kosakata 

bahasa Jepang?  

1.2.2. Bagaimana pendapat siswa tentang pembelajaran penguasaan kosakta 

dengan menggunakan Ludo Word Game? 

 

1.3. Pembatasan Masalah  

Penelitian ini hanya terfokus pada efektivitas penggunaan Ludo Word 

Game dalam meningkatkan penguasaan kosakta bahasa Jepang yang terdapat 

dalam buku Sakura 1 pada siswa kelas X Farmasi 4 SMK Mitra Karya Mandiri 

Ketanggungan-Brebes.  

 

1.4. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diajukan 

maka penelitian ini bertujuan:  

1.4.1. Untuk mengetahui efektivitas penggunaan Ludo Word Game dalam 

pembelajran kosakata bahasa Jepang.  

1.4.2. Untuk mengetahui tanggapan siswa tentang pembelajaran penguasaan 

kosakata bahasa Jepang dengan menggunakan Ludo Word Game.  
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1.5. Manfaat Penelitian  

Selain tujuan tersebut di atas, penelitian ini diharapkan akan memberikan 

manfaat sebagai berikut:  

1.5.1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis media pembelajaran dalam penelitian ini dapat 

digunakan sebagai salah satu alternatif dalam proses pembelajaran dan dapat 

memberikan motivasi kepada pengajar untuk dapat membuat konsep 

pembelajaran yang lebih menarik dan inovatif.   

1.5.2. Manfaat Praktis  

Secara praktis penelitian ini juga memberikan masukan untuk 

peningkatan kualitas pembelajaran di SMK Mitra Karya Mandiri 

Ketanggungan Brebes 

1.5.2.1. Ludo Word Game dapat membantu mempermudah siswa dalam 

mempelajari dan memahami kosakata bahasa Jepang dan dapat 

meningkatkan motivasi serta prestasi belajar siswa.  

1.5.2.2. Ludo Word Game dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif  bagi 

pengajar untuk meningkatkan kemampuan kosakata bahasa Jepang.  

 

 

1.6. Sistematika Penulisan  

Data yang telah diproses melalui tahap klasifikasi dan analisis data serta 

telah menjadi fakta yang telah disusun dalam bentuk laporan dengan sistematika 

sebagai berikut: 
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Bagian Awal  

Pada bagian ini memuat beberapa halaman terdiri dari halaman judul, 

halaman, pengesahan, abstrak, halaman motto dan persembahan, kata pengantar, 

daftar isi dan daftar lampiran.  

Bagian Inti 

BAB 1 PENDAHULUAN  

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian, populasi dan sampel, 

instrument penelitian, dan sistematika laporan penelitian yang digunakan 

penulis dalam meneliti efektivitas Ludo Word Game (LWG) dalam 

meningkatkan penguasaan kosakata dasar bahasa Jepang di SMK Mitra Karya 

Mandiri Ketanggungan-Brebes. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan teori penegasan istilah-istilah yang 

diambil dari judul, kerangka berfikir, dan hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan penulis 

dalam meneliti objek permasalahan penelitian yang terdiri dari jenis metode 

penelitian yang digunakan, instrument dan sumber penelitian, serta teknik 

pengolahan data penelitian. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dari objek penelitian yang 

penulis kaji yaitu efektivitas ludo word game (LWG) dalam meningkatkan 

penguasaan kosakata bahasa Jepang tingkat dasar di SMK Mitra Karya 

Mandiri Ketanggungan-Brebes.  

BAB VI PENUTUP  

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran penulis 

untuk penelitian berikutnya.  

Bagian akhir  

Pada bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.  

 



9 
 

BAB 2  

LANDASAN TEORI  

 

2.1. Hakikat Belajar  

2.1.1. Pengertian Belajar  

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia dan 

ia mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. Belajar memegang 

peranan penting di dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, 

kepribadian, dan bahkan persepsi manusia. Oleh karena itu dengan menguasai 

prinsip-prinsip dasar tentang belajar, seseorang mampu memahami bahwa 

aktivitas belajar itu memegang peranan penting.  

Gagne dalam (Catharina, 2006: 2) menyatakan bahwa belajar merupakan 

perubahan disposisi atau kecakapan manusia, yang berlangsung selama periode 

waktu tertentu, dan perubahan perilaku itu tidak berasal dari proses 

pertumbuhan. (Slavin, 1994: 152) juga menyatakan bahwa belajar merupakan 

perubahan individu yang disebabkan oleh pengalaman.  

 

2.1.2. Unsur-unsur Belajar  

Belajar merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat berbagai 

unsur yang saling kait mengait sehingga menghasilkan perubahan perilaku.  
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Gagne dalam (Catharina, 2006: 4-5) Unsur yang dimaksud adalah 

sebagai berikut: 

a. Pembelajar dapat berupa peserta didik, warga belajar dan peserta latihan. 

Pembelajar memiliki organ penginderaan yang digunakan untuk 

menangkap rangsangan.  

b. Rangsangan (stimulus). Peristiwa yang merangsang penginderaan 

pembelajar disebut situasi stimulus. Dalam kehidupan seseorang 

terdapat banyak stimulus yang berada di lingkungannya. Suara,dan 

orang adalah stimulus yang selalu berada di lingkungan seseorang. 

c. Memori. Tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori disebut 

respon. 

d. Pembelajar yang sedang mengamati stimulus, maka memori yang ada di 

dalam dirinya kemudian memberikan respon terhadap stimulus tersebut.  

Keempat unsur belajar tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. 

Aktivitas belajar akan terjadi pada diri pembelajar apabila terdapat interaksi 

antara situasi stimulus dengan dengan isi memori sehingga perilakunya 

berubah dari waktu sebelum dan sesudah asanya stimulus tersebut. Perubahan 

perilaku pada diri pembelajar itu menunjukan bahwa pembelajar telah 

melakukan aktivitas belajar.  

2.1.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

Seperangkat faktor yang memberikan kontribusi belajar adalah kondisi 

internal dan eksternal pembelajar. Kondisi internal mencakup kondisi fisik, 
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seperti kesehatan organ tubuh, kondisi psikis, seperti kemampuan intelektual, 

emosional, dan kondisi sosial, seperti kemampuan bersosialisasi dengan 

lingkungan pembelajar. Beberapa faktor eksternal seperti anatara lain variasi 

dan derajat kesulitan materi (stimulus) yang dipelajari (direspon), tempat 

belajar, iklim, suasana lingkungan, dan budaya belajar masyarakat akan 

mempengaruhi kesiapan, proses, dan hasil belajar Catharina (2006: 14). 

 

2.2. Media Pengajaran  

Media pengajaran digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu 

tujuannya adalah untuk menarik minat pembelajar dan dapat menumbuhkan 

motivasi. Media pengajaran dapat dijadikan salah satu sumber belajar yang dapat 

digunakan untuk memperluas wawasan pembelajar. Penggunaan media 

pengajaran yang tepat akan menjadi penunjang keberhasilan kegiatan belajar 

mengajar.  

Media pengajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan anak 

didik sehingga mendorong proses belajar (Ahmadi, 2004: 89). 

Secara sederhana media merupakan sarana komunikasi. Dalam pendidikan, 

ada beberapa pengertian media, yaitu media sebagai segala bentuk yang 

digunakan untuk penyaluran informasi. Media dalam pembelajaran pada 

hakekatnya adalah peralatan fisik untuk membawakan atau menyempurnakan 
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pengajaran, termasuk di dalamnya adalah buku, video, slide suara, suara guru, dan 

perilaku terucap (Danasasmita, 2009: 120). 

Dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran dapat berupa uang, alat 

ataupun kejadian yang mendukung pembelajar dalam menerima pengetahuan. 

Semua media yang digunakan dapat bertujuan untuk mewujudkan tujuan 

pembelajaran. Media menjadi alat bantu dalam kegiatan belajar mengajar.  

Tidak setiap materi pelajaran membutuhkan media atau alat bantu. Hal 

tersebut tergantung kepada kesulitan dari tiap-tiap materi. Ada materi yang tidak 

memerlukan alat bantu, akan tetapi tentu saja ada materi yang sangat 

membutuhkan alat bantu. Suatu kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 

media akan menghasilkan hasil belajar yang sangat memuaskan. Tentu saja hal 

tersebutt harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan.  

Manfaat penggunaan media dalam kegiatan belajar mengajar, terutama 

untuk pengajaran bahasa asing pada tingkat awal sangat penting, sebab pada masa 

ini, pembelajar lebih mudah menangkap arti atau makna kata-kata dan ungkapan 

yang kongkrit daripada abstrak (Danasasmita, 2009: 147). Kehadiran media 

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

ungkapan tertentu, tanpa diterjemahkan dalam bahasa ibu atau bahasa 

pengantarnya. Penjelasan pengajar dapat terwakili oleh peran media pembelajaran 

dan bermanfaat bagi pembelajar maupun pengajar dalam kegiatan belajar 

mengajar.  
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2.3. Permainan  

Permainan merupakan sebuah aktivitas dengan tujuan bersenang-senang, 

mengisi waktu luang, atau berolahraga ringan. Permainan biasanya dilakukan 

sendiri atau bersama-sama (Wikipedia Indonesia). 

Menurut Kimpraswil (dalam As’adi Muhammad, 2009: 26) mengatakan 

bahwa definisi permainan adalah usaha olah diri (olah pikiran dan fisik) yang 

sangat bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan motivasi, kinerja, dan 

prestasi dalam melaksanakan tugas dan kepentingan oerganisasi dengan lebih baik. 

Lain halnya dengan Joan Freeman dan Utami munandar (dalam Andang 

Ismail, 2009: 27) mendefinisikan permainan sebagai suatu aktifitas yang 

membantu anak mencapai perkembangan yang utuh, baik fisik, intelektual, sosial, 

moral, dan emosional. 

Bermain mengandung aspek kegembiraan, kelegaan, kenikmatan yang 

intensif, bebas dari ketegangan atau kedukaan, bersifat memerdekakan jiwa. 

Permainan manusia sangat erat dan ekspresi diri, spontanitas, melatih pribadi 

untuk siap melewati persaingan, siap menerima kemenangan dan siap menerima 

kekalahan. Oleh karena itu, permainan bersifat mendewasakan. Melalui bermain, 

seseorang belajar banyak tentang kehidupan baik itu belajar kemandirian, 

keberanian, sosialisasi, kepemimpinan dan menyadari arti akan eksistensi dirinya. 

Menurut Sadiman (2006) sebagai media pendidikan,permainan mempunyai 

beberapa kelebihan yaitu: 

a. Permainan adalah sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan sesuatu 

yang menghibur dan menarik.  
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b. Permainan memungkinkan adanya pertisipasi aktif dari siswa untuk belajar.  

c. Permainan dapat memberikan umpan balik langsung.  

d. Permainan memungkinkan siswa untuk memecahkan masalah-masalah yang 

nyata.  

e. Permainan memberikan pengalaman-pengalaman nyata dan dapat diulangi 

sebanyak yang dikehendaki, kesalahan-kesalahan operasional dapat 

diperbaiki 

f. Membentu siswa meningkatkan kemampuan kognitifnya.  

g. Membantu siswa yang sulit belajar dengan metode tradisional.  

h. Permainan bersifat luwes, dapat dipakai untuk berbagai tujuan pendidikan. 

Permainan dapat dengan mudah dibuat dan diperbanyak. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa permainan 

merupakan kegiatan yang menimbulkan kesenangan kepada pesertanya dengan 

tidak melupakan tujuan dan peraturan dalam permainan tersebut. Permainan 

dapat dijadikan salah satu alat atau media dalam pendidikan. Permaian dapat 

berfungsi sebagai alat sosial karena mengharuskan pesertanya berinteraksi 

dengan peserta lain. Namun dalam hal memilih permainan, hal pertama yang 

harus diperhatikan adalah pengaruh terhadap pendidikannya, dan khusus untuk 

pengajaran bahasa adalah faktor relevansi dengan pengajaran bahasa atau teori 

pengajaran tersebut. Permainan dapat membantu membuat suasana lingkungan 

belajar menjadi senang, bahagia, santai namun tetap memiliki suasana belajar 

yang kondusif.  
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Dapat dinyatakan bahwa dalam proses belajar mengajar, permainan untuk 

meningkatkan pembelajaran adalah bersifat positif. Dengan media permainan 

dalam pembelajaran siswa merasa tertarik dan tertantang untuk lebih mengetahui 

materi pembelajaran. 

 

2.4. Kosakata  

Kosakata adalah kata-kata atau frase yang memberi label pada setiap bagian 

material dari segala sesuatu untuk menjelaskan objek, orang, sikap, kejadian dan 

ide-ide yang abstrak serta untuk berkomunikasi sehingga kosakata menjadi aspek 

yang penting untuk mempelajari bahasa khusunya bahasa asing. 

Menurut Kridalaksana dalam Tarigan (1994:446), kosakata adalah 

komponen bahasa yang memuat informasi tentang makna dan pemakaian kata 

dalam bahasa, kekayaan kata yang dimiliki seorang pembicara, penulis atau suatu 

bahasa, dan daftar kata yang disusun seperti kamus, tetapi dengan penjelasan yang 

singkat dan praktis. Sedangkan menurut Soedjito dalam Tarigan (1994: 447), 

kosakata merupakan semua kata yang terdapat dalam satu bahasa, kekayaan kata 

yang dimiliki oleh pembicara, kata yang dipakai dalam satu bidang ilmu 

pengetahuan dan daftar kata yang disusun seperti kamus disertai penjelasan secara 

singkat dan praktis.  

Kosakata merupakan aspek dasar yang harus dikuasai  oleh siswa dalam 

pengajaran suatu bahasa termasuk bahasa asing. Karena fungsi bahasa sebagai alat 

komunikasi tanpa penguasaan kosakata maka siswa tidak akan bisa menggunakan 

bahasa asing tersebut. 
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 597) menyatakan bahwa 

kosakata adalah perbendaharaan kata. Shinmura dalam Dahidi dan Sudjianto 

(2004: 97) kosakata juga dapat dikatakan sebagai keseluruhan kata (Tango) 

berkenaan dengan suatu bahasa atau bidang tertentu didalamnya. 

Dalam bahasa Jepang kosakata disebut Goi ( 語彙 ). Menurut Shinmura 

dalam Sudjianto (2007: 97) Goi ( 語彙 ) adalah keseluruhan kata yang berkenaan 

dengan suatu bahasa atau bidang tertentu yang ada di dalamnya. Menurut Hayasi 

(1991: 342) kosakata adalah kumpulan kata. Dengan mempelajari bahasa secara 

tradisional tidak bisa terlepas dari tata bahasa dan kosakata.  

Dari beberapa pengertian kosakata diatas, dapat disimpulkan bahwa 

kosakata adalah keseluruhan kata yang terdapat dalam suatu bahasa yang 

mempunyai ragam dan jumlah yang banyak. Kosakata merupakan salah satu  

komponen kebahasaan yang sangat penting karena aspek-aspek kebahasaan atau 

kemampuan berbahasa dioperasikan dengan kosakata dan struktur.  

 

2.5. Manfaat Penguasaan Kosakata 

Dalam pengajaran bahasa bertujuan agar para siswa terampil berbahasa, 

berbicara, membaca, dan menulis. Keempat keterampilan berbahasa tersebut 

sangat bergantung kepada kualitas kosakata yang dimiliki. Sebagai bagian dari 

komponen bahasa, kosakata, terdiri dari kata-kata yang digunakan dalam 

komunikasi melalui bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. 
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Untuk memenuhi kemampuan bahasa yang baik hendaknya mempunyai 

penguasaan kosakata yang baik pula seperti diungkapkan Tarigan (1993: 2-3) 

“kualitas keterampilan  berbahasa seseorang jelas bergantung kepada kualitas dan 

kuantitas yang dimilikinya. Selain kaya kosakata yang dimiliki semakin besar 

pula kemungkinan terampil berbahasa. Sehingga bisa dikatakan bahwa kualitas 

dan kuantitas, tingkatan dan kedalaman kosakata seseorang merupakan indeks 

pribadi yang terbaik bagi perkembangan mentalnya”. 

Maka dapat disimpulkan bahwa dengan memiliki penguasaan kosakata yang 

baik diperoleh manfaat sebagai berikut: 

a. Keterampilan berbahasa menjadi meningkat 

b. Dapat berkomunikasi dengan baik 

c. Mengemukakan gagasan secara tepat dengan penempatan kata yang tepat 

pula 

d. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi 

 

2.6. Permainan dalam Pengajaran Kosakata 

Pada intinya pengajaran kosakata adalah mengajarkan bagaimana 

menguasai kosakata dengan maknanya. Akan tetapi, menguasai kosakata tidak 

hanya dalam pengertian mampu memahami arti berbagai kosakata, tetapi juga 

dapat menempatkan kosakata tersebut dalam kalimat dengan sesuai. 

Tarigan (1984: 24) teknik pengembangan kosakata yang dapat membantu 

siswa meningkatkan penguasaaan kosakata mereka secara kualitatif maupun 

kuantitatif.  
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Dari pendapat tersebut bisa diaplikasikan pada permainan Ludo Word Game. 

Dalam sebuah pembelajaran suatu media permainan memiliki keunggulan dan 

kelemahan.  

2.6.1. Keunggulan media permainan  

1) Melalui permainan, anak didik dapat segera melihat atau mengetahui 

hasil dari pekerjaan mereka.  

2) Biaya untuk latihan dapat dikurangu dengan adanya permainan. 

3) Permainan dapat memberikan pengalaman-pengalaman yang nyata 

dan dapat diulangi sebanyak yang dikehendaki.  

4) Ada berbagai macam kemungkinan variansi dalam permainan 

sehingga memungkinkan penggunaanya dalam segala bidang.  

(Latuheru dalam Fiktiany, 2007: 16). 

 

2.6.2. Kelemahan media permainan  

1) Ketepatgunaan (efektivitas) belajar dengan melalui permainan 

bergantung dari materi dipilih secara khusus serta bagaimana 

manfaatnya.  

2) Beberapa kegiatan permainan membutuhkan adanya diskusi sesudah 

permainan dilaksanakan demi keberhasilan proses pembelajaran 

tersebut.  

3)  Waktu, dalam hal ini merupakan rintangan yang berarti. (Latuheru 

dalam Fiktiany, 2007: 16) 
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Tidak sedikit orang beranggapan bahwa banyak bermain akan mengurangi 

waktu belajar. Sedangkan kebanyakan siswa menyatakan bahwa bermain itu 

menyenangkan sedangkan belajar itu menjemukan. Bermain kadang disamakan 

dengan main-main yang lebih disepelekan, tidak serius dan dianggap sebagai 

tindakan yang hanya dilakukan oleh anak kecil. Padahal, ketika bermain kita juga 

belajar dalam permainan tersebut.  

 

2.7. Ludo  

Kata Ludo berasal dari bahasa latin yang berarti game (permainan). 

Permainan ludo sangat menarik jika dimainkan beramai-ramai. Papan permaian 

ini terdiri dari empat warna yang mewakili setiap pemain. Umumnya, permainan 

ini dilakukan oleh 2 sampai 4 orang pemain. Permainan ini merupakan 

simplifikasi dari permainan orang India, Pachisi. Pachisi diperkirakan sudah 

dimainkan sejak 500 tahun yang lalu sebelum masehi. Meskipun mendapat 

pengaruh India, permainan ludo yang muncul pada 1896 ini mulai dipatenkan di 

Inggris.                               
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Gambar 1. Permainan Pachisi 

 

 

 

Gambar 2. Permaianan Ludo di Inggris 
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Gambar 3. Permainan Ludo Populer 

Permainan ini hampir sama dengan ular tangga. Perbedaan keduanya 

terletak pada papan arena yang digunakan. Selain itu, ular tangga memerlukan dua 

buah dadu, sedangkan untuk memainkan ludo hanya membutuhkan satu buah 

dadu.  

2.7.1. Aturan main 

Dalam 1 set permainan terdapat tata cara atau aturan main permainan 

Ludo tersebut (rules for the game of Ludo) by “Harlesden”series of the 

Games, made in England. Menjalankan permainan ludo sangatlah mudah. 

Anda hanya melempar dadu tersebut dan jalankan bidak menuju garis finish. 

Apabila dadu yang muncul angka 6, anda bisa mengeluarkan bidak ke arena 

permainan. Hal ini jelas berbeda dengan Pachisi yang memerlukan dua buah 

dau, sedangkan ludo hanya memerlukan satu buah dadu. Perjalan bidak di 

area permainan ini searah dengan perputaran jarum jam.  
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2.7.2. Manfaat permainan Ludo 

Permainan ludo bukan hanya sebuah permainan untuk refreshing, tetapi 

juga ada segi positif lainnya, antara lain:  

a. Kognitif, kemampuan mengetahui dan mengingat 

b. Motorik, kemampuan mengkoordinasikan anggota tubuh seperti 

tangan dan kaki 

c. Logika, kemampuan berpikir secara tepat dan teratur 

d. Emosional dan sosial, kemampuan merasakan dan menjalin hubungan 

interpersonal.  

e. Kreatif dan imajinatif, kemampuan menghasilkan ide sesuai dengan 

konteks.  

f. Visual, kemampuan mata menangkap bentuk dan warna objek.  

Permainan ini tidak hanya dimainkan oleh anak-anak kecil, tetapi juga 

orang dewasa. Permainan ini bisa bermanfaat untuk memupuk rasa 

kebersamaan satu sama lain.     

 

2.8. Ludo Word Game 

Mark Hancock (2008: 48) a racing game with dice and board for three or 

four players. This game is a team activity designed to encourage students to ask 

and answer common questions . You play this game like you would with 

Ludo/Parcheezi. 
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Ludo Word Game dalam penelitian ini adalah permainan Ludo yang sudah 

dimodifikasi sedemikian rupa yang bertujuan untuk meningkatkan 

perbendaharaan kosakata bahasa Jepang yang merupakan penggabungan dari 

permainan ludo dan monopoli. Sehingga dalam permainan Ludo Word Game ini 

menggunakan beberapa kartu seperti pada permainan monopoli, dalam hal ini 

berupa kartu gambar dan berwarna yang berfungsi untuk pemain menyebutkan 

gambar yang terdapat dalam kartu dalam bahasa Jepang. 

 

2.8.1. Alat bermain yang digunakan dalam LWG 

 Dadu  

 Satu buah pengocok dadu 

 Pion  

 Papan permainan  

 Kartu bergambar 

 

2.8.2. Aturan permainan LWG 

 Masing-masing pemain mengocok dadu untuk menentukan pemain 

yang akan mengocok dadu terlebih dahulu dan selanjutnya 

berdasarkan pada jumlah angka dadu, yang paling banyak angka 

dadunya berarti yang pertama mengocok dadu.  

 Setelah itu, kocoklah dadu hingga mendapat angka enam untuk dapat 

keluar dari rumah awal. Jika tidak mendapat angka enam maka 
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pemain tidak dapat menjalankan pionnya dan dioper kepemain 

selanjutnya untuk mengocok dadu.  

 Jika sudah keluar dari rumah awal (home) dengan mendapat angka 

enam maka pemain dapat mengocok dadu kembali untuk 

memperoleh angka.  

 Jika sudah memperoleh angka setelah keluar dari rumah awal maka 

jalankan pion sesuai dengan angka yang diperoleh dan jika 

mendapatkan angka enam dapat mengocok dadu lagi.  

 Ketika menempati kotak yang berwarna maka pemain mengambil 

kartu sesuai dengan warna yang terdapat pada kotak yang ditempati 

tersebut, kemudian menyebutkan kosakata bahasa Jepang sesuai 

dengan gambar yang terdapat pata kartu gambar tersebut.  

 Bila pemain menemukan kesulitan dalam menyebutkan kosakata 

diberi hukuman mundur satu langkah. Ketika ia mundur dan 

menempati kotak yang terdapat perintah lainnya, maka pemain tetap 

menyebutkan kosakata.  

 Setiap kotak tidak bisa ditempati oleh 2 pion yang berbeda sehingga 

bila ada pion-pion yang menempati dua kotak maka pion pertama 

yang menempati kotak akan ditabrak dan harus kembali ke rumah 

awal (home).  

 Carilah angka sesuai dengan jumlah langkah yang dibutuhkan 

menuju star (finish).  
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 Pihak yang dinyatakan menang adalah pemain yang dapat dengan 

cepat mencapai Star (finish).   

 

 

Gambar 4. Papan Permainan Ludo Word Game 

 

2.8.3. Arti tanda-tanda tertentu dalam permainan 

 Home   : tempat pion awal 

 Start    : tempat awal setelah keluar dari rumah awal pion. 

 Smiley  : pemain tidak perlu mengambil kartu bergambar  

dan menyebutkan kosakata dalam bahasa Jepang 

 Back  : kembali ke rumah awal, berlaku bagi pion yang  

berhenti di tempat yang sama dengan pion yang 

lain.  

 Warna  : ambil kartu dan sebutkan kosakata yang terdapat  
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di kartu 

 Star  : tempat akhir pemberhentian pion (finish) 

 

2.8.4. Langkah-langkah teknik LWG 

2.8.4.1. Persiapan  

 Menentukan materi yang akan dijadikan bahan pembelajaran 

dalam kegiatan belajar mengajar. 

 Mempersiapkan alat bermain LWG 

 Guru menjelaskan tata cara dan aturan permainan LWG kepada 

siswa. 

  

2.8.4.2. Pelaksanaan permainan  

 Siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Jumlah satu kelompok 

terdiri dari 8 orang 

 Siswa memulai permainan dengan tata cara dan aturan yang 

sudah dijelaskan oleh guru.  

 Guru mengamati setiap kelompok siswa yang bermain LWG, 

apakah setiap siswa menikmati aktivitasnya dan tidak berbuat 

curang. 

  

2.8.4.3. Evaluasi  

 Guru menyampaikan beberapa evaluasi tentang permainan yang 

telah dimainkan oleh siswa.  
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 Guru memberikan penghargaan kepada siswa-siswa yang 

memenangkan permainan.  

 Guru menunjuk beberapa siswa untuk menjawab kosakata yang 

diperlihatkan dalam kartu.  

 

2.9. Hasil Penelitian Terdahulu 

Teknik pembelajaran menggunakan Ludo Word Game telah dilaksanakan 

sebelumnya. Di sini akan dibahas hasil penelitian yang berkaitan dengan 

pembelajaran menggunakan Ludo Word Game, yaitu oleh Iriani Indri Hapsari 

Fakultas Psikologi Universitas Airlangga dengan judul Efektivitas Ludo Word 

Game (LWG) terhadap Peningkatan Kosakata Bahasa Inggris pada Anak Studi 

Kasus Pada Siswa Kelas IV SD Muhammadiyah 4 Pucang. 

Dari hasil penelitian tersebut, hasil analisis data menunjukan bahwa LWG 

dapat secara efektif dapat meningkatkan jumlah kosakata bahasa Inggris pada 

anak SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya 

 

2.10. Pembelajaran Bahasa Jepang di SMK Mitra Karya Mandiri  

SMK Mitra Karya Mandiri merupakan salah satu SMK yang 

menyelenggarakan pelajaran bahasa Jepang sebagai mata pelajaran muatan lokal. 

Dengan adanya guru yang profesional dapat menunjang pembelajaran bahasa 

Jepang menjadi lebih baik.  
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Sarana dan prasana yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Jepang juga 

baik, di kelas X pertama kali mata pelajaran bahasa Jepang diajarkan, dengan 

alokasi waktu satu jam setiap minggu. Semua kelas XI juga mendapat pelajaran 

bahasa Jepang .  
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BAB 3 

METODE PENELITIAN  

 

3.1. Pendekatan Penelitian  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

metode penelitian quasi eksperiment (eksperimen kuasi). Pada eksperimen ini 

yang menjadi kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah adalah kelas yang sama. 

Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya perlakuan dalam penelitian ini, 

kemampuan awal dibandingkan dengan kemampuan akhir setelah diberikan 

perlakuan dengan cara melakukan tes awal (pre test) dan tes akhir ( post test).  

Quasi eksperiment adalah dimana peneliti akan mengadakan pengamatan 

langsung terhadap satu kelompok subjek dengan kondisi observasi yang 

dilaksanakan tanpa adanya kelompok pembanding, sehingga setiap subjek 

merupakan kontrol  atas dirinya sendiri (Suryana, 1996: 11).  

Arikunto (2006: 212) menggambarkan desain penelitian pre test- post test 

satu kelompok (one group pretest-post test design) sebagai berikut:  

 

Keterangan : 

= pre test dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa sebelum diberi 

treatment (perlakuan).  
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X = treatment (perlakuan), berupa pengajaran kosakata dengan menggunakan 

Ludo Word Game.  

= post test dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa setelah diberi  

treatment (perlakuan). 

 

3.2. Variabel Penelitian  

Arikunto (1998: 99) variabel adalah obejek penelitian atau apa yang menjadi 

titik berat perhatian suatu penelitian. Variabel penelitian terbagi dalam dua macam 

variabel yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Dalam penelitian ini, 

media Ludo Word Game (LWG) merupakan variabel bebas dan penguasaan 

kosakata bahasa Jepang merupakan variabel terikat.  

 

3.3. Populasi dan Sampel  

3.3.1. Populasi Penelitian  

Menurut Arikunto (2010: 173) populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa siswi kelas X 

semester 1 tahun ajaran 2014/2015 SMK Mitra Karya Mandiri Ketanggungan 

Brebes. 

 

 



31 
 

 

3.3.2. Sampel Penelitian  

Sampel penelitian menurut Sugiyono (2012: 81) yaitu bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun sampel yang 

diambil adalah siswa kelas X F armasi  4yang belajar bahasa Jepang, sebanyak 35 

siswa.  

 

3.4. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

metode tes dan angket.  

3.4.1. Metode tes 

Metode tes digunakan untuk pengambilan data, (pre test) untuk 

mendapatkan nilai sebelum diberikan perlakuan (treatment) dan (post test ) 

sesudah dilaksanakan perlakuan (treatment).  

 

3.4.2. Metode angket  

Metode angket digunakan untuk mengatahui bagaimana respon siswa 

terhadap media Ludo Word Game.  
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3.5. Instrument Penelitian  

3.5.1. Tes  

Tes merupakan alat ukur yang biasanya digunakan untuk mengukur 

hasil belajar siswa setelah selesai satu satuan program pengajaran tertentu 

(Sutedi, 2009:157).  

Jenis tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah  tes formatif yang 

berupa pre test dan post test. Tes ini berfungsi sebagai alat evaluasi untuk 

mengetahui hasil pembelajaran kosakata bahasa Jepang tingkat dasar dengan 

menggunakan permainan Ludo Word Game.  

Pre test digunakan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan awal 

siswa sebelum pembelajaran menggunakan Ludo Word Game. Sedangkan 

post test digunakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

peningkatan kosakata siswa setelah diberikan treatment. Materi pelajaran 

selama peneliti melakukan pre test  yaitu dari buku pelajaran bahasa Jepang 

sakura 1 pada bab 1 (あいさつ)、bab 2 (たってください).  

kisi-kisi soal  pre test yang diberikan kepada siswa  

No Indikator Nomor soal 

1. Mengidentifikasi salam sapaan dalam 

bahasa Jepang 

I. 

2, 5, 7, 9, 

2. Mengidentifikasi instruksi dalam bahasa 

Jepang  

I 

1, 3, 4, 6, 8,  
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3. Mengucapkan salam sapaan dalam 

bahasa Jepang 

II 

1-7 

4. Menyebutkan angka-angka dalam bahasa 

Jepang  

III 

1-6 

Total Soal : 20 

Tabel 1. Kisi-kisi soal pre test 

 

Materi pelajaran selama peneliti melakukan treatment  yaitu dari buku 

pelajaran bahasa Jepang sakura 1 pada bab 3 ( はじめまして ), bab 4 ( でん

わばんごう ).  

kisi-kisi soal post test yang diberikan kepada siswa  

No Indikator Nomor soal 

1. Mengidentifikasi ungkapan perkenalan 

dalam bahasa Jepang 

I. 

1-8 

2. Mengucapkan ungkapan perkenalan 

dalam bahasa Jepang  

II 

1, 2, 4, 6, 5 

 

3. Mengucapkan ungkapan yang 

menyatakan dan menanyakan tempat 

tinggal dan nomor telepon dalam bahasa 

Jepang 

II 

3, 7 
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4. Menyebutkan angka nomor telepon 

dalam bahasa Jepang  

III 

1-5 

Total Soal : 20 

Tabel 2. Kisi-kisi soal post  test 

 

3.5.2. Angket  

Angket atau kuesioner menurut Arikunto (2010:194) adalah sejumlah 

pertanyaan yang tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 

responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang 

diketahuinya. 

 Angket dalam penelitian ini berfungsi untuk mengetahui bagaimana 

respon peserta didik terhadap penggunaan metode Ludo Word Game dan 

untuk mengetahui seberapa besar presentase efektifitas Ludo Word Game 

dalam pembelajaran kosakata bahasa Jepang. Angket terdiri dari 10 

pertanyaan. Jenis angket yang digunakan adalah angket semi terbuka (semi 

open quetionaire), yaitu bentuk angket yang pertanyaannya atau 

pernyataannya berbentuk tertutup, tetapi diikuti pertanyaan terbuka (Gantina 

Komalasari, 20011:82) dan angket terbuka 1 butir pertanyaan.  
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Tabel 3  

Kisi-Kisi Angket Penelitian  

No 
Variabel 

Penelitian 
Indikator 

Nomor 

Pertanyaan 

1. Metode 

pembelajaran  

 pentingnya metode pembelajaran 

dalam mempelajari kosakata 

 metode pembelajaran yang 

menarik  

1 

 

 

2 

2. Metode Ludo 

Word Game  

 Motivasi belajar bahasa Jepang  

 Peningkatan dan penguasaan 

kosakata bahasa  Jepang  

 Perbandingan metode Ludo 

Word Game dengan metode 

konvensional 

 Keefektifan metode Ludo Worf 

Game dalam meningkatkan 

penguasaan kosakata bahasa 

Jepang  

 Kecocokan metode Ludo Word 

Game dalam pembelajaran 

bahasa Jepang tingkat dasar 

 Metode Ludo Word Game 

sebagai alternatif.  

3 

 

 

4 dan 6 

 

 

5 

 

 

 

 

7 

 

 

 

7 

 

 

9 
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 Kesan terhadap metode Ludo 

Word Game 

 

10 

 

3.6. Validitas dan Reliabilitas Instrumen  

3.6.1. Validitas instrumen 

3.6.1.1. Validitas test 

Validitas yang digunakan untuk tes dalam penelitian ini berupa 

validitas isi karena materi yang diteskan disesuaikan dengan materi yang 

diajarkan pada siswa kelas X F 4 SMK Mitra Karya Mandiri 

Ketanggungan Brebes 

 

3.6.1.2. Validitas angket  

Validitas yang digunakan untuk angket dalam penelitian ini berupa 

validitas konstruk karena disesuaikan dengan apa yang ada di dalam 

landasan teori.  

 

3.6.2. Reliabilitas Instrumen  

Sebelum instrumen dipakai untuk mengambil data, terlebih dahulu 

diujicobakan. Uji coba instrumen dilaksanakan pada tanggal 27 Okober  2014  

kepada 20 siswa kelas X F 1 Mitra Karya Mandiri.  
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Dalam penelitian ini realibilitas instrumen dihitung dengan 

menggunakan rumus KR 20 karena diterapkan pada tes yang mempunyai skor 

1 untuk jawaban benar dan 0 untuk jawaban yang salah.  

Rumus KR 20 :  

 

 

Keterangan :  

  = koefisien reliabilitas tes 

  = jumlah butir soal  

  = variasi soal  

  = proporsi jawaban benar  

  = proporsi jawaban salah 

  = jumlah hasil perkalian antara p dan q  

(sutedi, 2009: 223) 

 

Dengan menggunakan tabel kerja pembantu, maka untuk uji reliabilitas 

dengan menggunakan rumus KR-20. Sebelum menghitung reliabilitas 

instrumen terlebih dahulu menghitung varians total dari tes tersebut. Adapun 

perhitungannya sebagai berikut: 

 

  

      = 4098 –  
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      = 4098 –  

      = 4098 – 3976,2 

 = 121,8 

 

  

 =  

 = 6,09 

 

Sehingga perhitungan reliabilitas dengan rumus KR-20 adalah 

 

    =  

    =  

    = 1,05 (0,45) 

    = 0,47 

 

Berdasarkan penghitungan di atas, maka hasil dari r untuk tes adalah 0,47. 

rtabel  dengan taraf kepercayaan 95% untuk n-1 = 19 adalah 0,45. Hal ini berarti 

bahwa rhitung > rtabel. Dengan demikian soal tes yang diujicobakan dinyatakan 

reliabel.  
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3.7. Teknik Pengolahan Data 

Data hasil penelitian ini diolah menggunakan rumus t-test.  

Rumus t-test :  

 

Keterangan :  

t     = nilai hitung 

Md    = mean gain atau selisih antara post test dan pre test  

∑x
2
d = jumlah kuadrat deviasi  

N       = jumlah sampel/ banyaknya subjek penelitian  

(Arikunto, 1998: 263) 

 

3.8. Prosedur Penelitian  

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah kegiatan yang ditempuh 

dalam penelitian. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:  

a. Membuat proposal penelitian  

b. Mengadakan studi pendahuluan ke lapangan yaitu sekolah yang 

bersangkutan guna memperoleh informasi yang berhubungan dengan 

permasalahan dalam pengajaran bahasa Jepang.  

c. Mengurus surat ujin penelitian ke SMK Mitra Karya Mandiri 

Ketanggungan Brebes 

d. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
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e. Menyusun instrument penelitian 

f. Melakukan uji coba instrument penelitian 

g. Melakukan pre test untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Pre test 

diberikan untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum treatment 

diberikan.  

h. Melakukan treatment (perlakuan) kepada siswa berupa pembelajaran 

dengan menggunakan metode Ludo Word Game selama 1x45 menit. 

Materi yang digunakan adalah latihan soal  kosakata. 

i. Melakukan post test untuk mengetahui peningkatan kemampuan kosakata 

siswa setelah diberikan perlakuan.  

j. Memberikan angket. Angket diberikan untuk mengetahui kesan dan 

pendapat siswa mengenai pembelajaran kosakata dengan menggunakan 

metode Ludo Word Game.  

k. Mengolah data penelitian dan mengujinya.  

l. Menarik kesimpulan 

m. Membuat laporan hasil penelitian 

 

3.9. Pelaksanaan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti membuat beberapa instrument yaitu RPP, tes, 

dan angket, pada hari pertama penelitian , (Senin, 27 Oktober 2014) peneliti 

memberikan pre test yaitu tes sebelum dilakukannya treatment. Pada hari kedua, 

(Kamis, 30 Oktober 2014) peneliti memberikan perlakuan atau treatment pertama, 

dan hari  ketiga (Kamis, 6 November 2014) peneliti memberikan perlakuan atau 
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treatment yang kedua dilanjutkan melihat hasil belajar siswa setelah belajar 

dengan menggunakan metode Ludo Word Game dengan cara memberikan post 

test kepada siswa. Setelah mengisi post test, siswa diberi angket untuk mengetahui 

pendapat atau pernyataan atas diberikannya pembelajaran dengan media Ludo 

Word Game.  
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BAB 5  

PENUTUP  

 

Dalam bab ini, penulis menarik kesimpulan dan saran yang berkaitan 

dengan permasalahan yang penulis teliti. Kesimpulan diperoleh dari hasil analisis 

dan penafsiran data yang telah diolah. Saran diberikan sebagai masukan serta 

bahan pertimbangan agar dapat membantu telaksananya kegiatan pengajaran 

dengan baik.  

5.1. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di kelas X Farmasi 1 

SMK Mitra Karya Mandiri Ketanggungan, penulis menarik kesimpulan sebagai 

berikut:   

5.1.1. Sebelum treatment (perlakuan) diberikan, peneliti memberikan pre 

test yaitu test kosakata yang menjadi materi pembelajaran. Nilai rata-rata pre 

test yang diperoleh siswa adalah 63,57. Kemudian penulis memberikan 

treatment (perlakuan) yaitu dengan menggunakan teknik permainan Ludo 

Word Game. Setelah treatment diberikan, penulis mengetahui nilai rata-rata 

siswa semakin meningkat dari hasil post test, yaitu 73. Setelah diolah dengan 

rumus statistik, diketahui nilai t-hitung > t-tabel thitung yang diperoleh sebesar 

6,88 menunjukan angka yang lebih besar dibandingkan dengan nilai ttabel 

untuk n-1 yaitu (db = 34) baik pada taraf signifikan 1% yaitu 2,72 maupun 
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pada taraf signifikan 5% yaitu 2,028. Dengan demikian hipotesis diterima. 

Sehingga kemampuan penguasaan kosakata bahasa Jepang siswa mengalami 

peningkatan setelah diberikan pembelajaran dengan menggunakan Ludo 

Word Game.   

 

5.1.2. Berdasarkan data angket yang sudah dianalisis kemudian 

ditafsirkan dengan mencari nilai rata-rata dari persentase angket,  hasilnya 

adalah 89,4% (tinggi) siswa menjawab YA, dan 10,6% (sangat rendah) 

siswa menjawab TIDAK. Hal ini membuktikan bahwa berdasarkan 

pendapat siswa metode Ludo Word Game cocok untuk pembelajaran 

kosakata bahasa Jepang dan dapat menjadi metode alternatif dalam 

pembelajaran bahasa Jepang. Sebagian besar siswa juga berpendapat bahwa 

metode LWG ini juga memudahkan dan meningkatkan penguasaaan 

kosakata bahasa Jepang, sehingga metode LWG ini efektif dalam 

meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Jepang. 

 

5.2. Saran  

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian, maka saran yang dapat 

disampaikan adalah:  

5.2.1. penggunanaan Ludo Word Game dalam pembelajaran dapat 

meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Jepang siswa. Oleh karena itu, 

pengajar dapat mengunakannya sebagai alternatif dalam pembelajaran bahasa 
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Jepang. Sebaiknya pelaksanaan permainan ini diterapkan pada saat きほん練

習 (pengenalan kosakata), karena permainan ini lebih cocok diterapkan ketika 

きほん練習 (pengenalan kosakata).  

 

5.2.2. Bagi para peneliti khususnya dibidang pendidikan bahasa Jepang. 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk melakukan penelitian 

sejenis namun perlu dikembangkan pada  efisiensi waktu dalam permainan 

Ludo Word Game (LWG) karena dalam penelitian ini permainan LWG masih 

memakan waktu yang lama dalam memainkannya.  
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