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ABSTRAK 

 

Tasia, Anindya. 2015. Analisis Kesalahan Siswa dalam Penulisan Hiragana dan 

Katakana di SMA N 15 Semarang. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra 

Asing. Fakultas Bahasa dan Seni. Univeritas Negri Semarang. 

Pembimbing. Dra. Rina Supriatnaningsih, M.Pd 

 

Kata kunci : analisis kesalahan, hiragana dan katakana 

Berdasarkan pengalaman PPL di SMA N 15 Semarang tahun ajaran 

2013/2014, dalam pengajaran bahasa Jepang huruf hiragana dan katakana tidak 

diajarkan secara mendetail. Hal ini dikarenakan menurut guru SMA N 15 

Semarang pelajaran bahasa Jepang di SMA N 15 Semarang hanya memfokuskan 

kemampuan untuk berkomunikasi. Berdasarkan permasalahan tersebut perlu 

dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Kesalahan dalam penulisan huruf 

hiragana dan katakana di SMA N 15 Semarang”. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan apa saja dalam 

menulis huruf hiragana dan katakana sehingga dapat dijadikan sebagai bahan 

evaluasi dan mencari solusi untuk menemukan metode dalam pembelajaran huruf 

hiragana dan katakana. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 

kuantitatif dan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa siswa 

kelas XI SMA Negri 15 Semarang, sedangkan sampel yang digunakan adalah 

kelas XI IPA 3 dan XI IPA 5 yang berjumlah 64 siswa yang diambil dengan 

teknik random sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dokumentasi dan test. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa porsentase kesalahan 

siswa dalam menulis huruf hiragana dan katakana adalah 43,97%. Kesalahan 

pada penulisan huruf katakana yang memiliki kemiripan bentuk, kesalahan 

penempatan tanda baca panjang (ー), kesalahan pada lambang bunyi yoo’on, 

kesalahan  pada penulisan partikel, kesalahan pemahaman huruf yang seharusnya 

ditulis menggunakan huruf katakana, ditulis menggunakan hiragana, kesalahan 

pemahaman huruf romaji ejaan heburn, dan kesalahan pemahaman huruf yang 

seharusnya ditulis menggunakan huruf katakana ditulis menggunakan hiragana. 
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RANGKUMAN 

 

Tasia, Anindya. 2015. Analisis Kesalahan Siswa dalam Penulisan Hiragana dan 

Katakana di SMA N 15 Semarang. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra 

Asing. Fakultas Bahasa dan Seni. Univeritas Negri Semarang. 

Pembimbing. Dra. Rina Supriatnaningsih, M.Pd 

 

Kata kunci : analisis, hiragana, katakana 

1. Latar Belakang 

Huruf bahasa Jepang terdiri dari  kanji, hiragana, katakana dan roomaji. 

Menurut Iwabuchi (dalam Sudjianto, 2007:56) huruf kanji disampaikan ke 

Jepang kira-kira pada abad ke 4 pada waktu negeri China merupakan zaman 

Kan. Menurut Ishida (dalam Sudjianto, 2007:83) katakana dapat dipakai untuk 

menuliskan kata-kata seperti nama tempat dan nama orang asing. Sebaliknya, 

hiragana dipakai untuk menuliskan kata kata seperti kosa kata bahasa Jepang, 

nama tempat dan nama orang asli Jepang. Pada tahap permulaan pengajaran 

bahasa Jepang tingkat dasar ada juga yang diselenggarakan menggunakan 

roomaji (Sudjianto, 2007:93). Seperti yang dilakukan oleh pengajar SMA N 15 

Semarang, pengajar bahasa Jepang menggunakan roomaji. 

Berdasarkan pengalaman PPL di SMA N 15 Semarang tahun ajaran 

2013/2014, dalam pengajaran bahasa Jepang huruf hiragana dan katakana 

tidak diajarkan secara mendetail. Hal ini dikarenakan menurut guru SMA N 15 

Semarang pelajaran bahasa Jepang di SMA N 15 Semarang hanya 

memfokuskan kemampuan untuk berkomunikasi. Oleh karena itu masih 

banyak siswa yang masih salah dalam penulisan hiragana dan katakana pada 

saat menjawab soal UAS. 



ix 
 

ix 
 

Berdasarkan permasalahan tersebut perlu dilakukan penelitian dengan 

judul “Analisis Kesalahan dalam penulisan huruf hiragana dan katakana 

di SMA N 15 Semarang”. 

 

2. Landasan Teori 

2.1 Huruf Dalam Bahasa Jepang 

Menurut Sudjianto (2007:55) huruf dalam bahasa Jepang disebut 

moji, termasuk di dalamnya huruf-huruf kanji, hiragana, katakana, dan 

roomaji. 

1. Kanji  

Dalam Kokugo jiten (1448)  disebutkan bahwa huruf kanji adalah, 

漢字は中国で作られた表意文字。また、それをまねて日本で作

った文字。 

Kanji wa chuugoku de tsukurareta hyoui moji. Mata, sore o manete 

nihon de tsukutta moji. 

Huruf kanji adalah huruf (yang menyatakan arti dan bunyi) yang 

dibuat oleh Cina kemudian ditiru dan dipakai sebagai huruf Jepang. 

2. Hiragana 

Dalam Kokugo jiten (1159) disebutkan bahwa huruf hiragana adalah, 

平仮名は漢字と併用してい一般普通日本語の表記に用いられる

。 

Hiragana wa kanji to heiyoushite ihan futsuu nihongo no hyouki ni 

mochiirareru. 
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Huruf hiragana adalah huruf yang dapat digunakan bersama kanji 

dalam penggunaan bahasa Jepang pada umumnya. 

3. Katakana  

Dalam Kokugo jiten (298) disebutkan bahwa huruf kanji adalah, 

片仮名は外来語や動植物名の表記などにもちいられる。 

Katana wa gairaigo ya dousokubutsuna no hyoukinado ni 

mochiirareru. 

Katakana adalah huruf yang dapat digunakan untuk menuliskan 

bahasa asing atau nama flora fauna. 

4. Roomaji  

Dalam Kokugo jiten (1448) disebutkan bahwa huruf roomaji adalah, 

ローマ字は古代ローマ用いられたラチン語を書き表わすための

表音文字。現在欧来でー般に用いられている文字。 

Roomaji wa kodai rooma mochiirareta rachingo wokaki arawasu 

tameno hyouimoji. Genzai oorai de ihan ni mochiirareta moji. 

Roomaji adalah huruf yang digunakan untuk menulis bahasa 

latin jaman Roma kuno. Huruf ini juga digunakan di Eropa pada saat 

ini. 

2.2 Pembelajaran Bahasa Jepang di SMA N 15 Semarang 

Pelajaran Bahasa Jepang di SMA N 15 Semarang ada di kelas X, XI, 

dan XII. Bahan ajar yang digunakan adalah Buku Pelajaran Bahasa Jepang 

“SAKURA” jilid 1,2, dan 3. Pelajaran Bahasa Jepang di SMA N 15 

Semarang, dalam satu minggu satu kali pertemuan, dengan alokasi waktu 
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2x45 menit. 

2.3 Proses Pembelajaran Bahasa Jepang di SMA N 15 Semarang 

Berdasarkan  hasil observasi kelas, dengan melihat pengajaran bahasa 

Jepang yang dilakukan oleh guru di SMA tersebut, dilanjutkan dengan 

PPL , proses pembelajaran bahasa Jepang dilakukan selama 2x45 menit. 

Materi huruf hiragana dan katakana dalam satu semester hanya diberikan 

kira-kira lima kali pertemuan saja dengan waktu satu kali pertemuan kira-

kira hanya 15 menit. Setelah itu, siswa disuruh belajar untuk menghafalkan 

sendiri. 

2.4 Ulangan yang diberikan di SMA N 15 Semarang 

Ulangan yang diberikan di SMA N 15 Semarang yaitu Ulangan 

Harian, Ulangan Tengah Semester (UTS) dan Ulangan Akhir Semester 

(UAS). Penelitian dilakukan pada soal Ulangan Akhir Semester dua, tahun 

2014 (setelah peneliti selesai PPL di SMA N 15 Semarang). 

2.5 Ulangan Akhir Semester 

Ulangan Akhir Semester (UAS) adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

untuk mengetahui tingkat kemajuan belajar siswa dan merupakan proses 

penilaian hasil belajar siswa yang dilaksanakan pada akhir semester, yang 

dijadwalkan sesuai ketentuan sekolah. 

2.6 Analisis Kesalahan 

Menurut Elis dalam Tarigan (1995:68) analisis kesalahan adalah 

suatu prosedur kerja yang biasa digunakan oleh para peneliti dan guru 

bahasa yang meliputi pengumpulan sampel, penjelasan kesalahan 

tersebut. Pengklasifikasian kesalahan tersebut berdasarkan penyebabnya 
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serta pengevaluasian atau penelitian taraf keseriusan kesalahan itu. 

 

3. Metode Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kuantitatif kualitatif. 

b. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua seluruh siswa kelas XI 

SMA N 15 Semarang, sedangkan sampel dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan kelas XI IPA  

c. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan dua macam metode pengumpulan data, 

yaitu metode dokumentasi dan tes. Metode dokumentasi yang digunakan 

merupakan naskah soal UAS bahasa Jepang yang dibuat oleh guru SMA 

Negeri 15 Semarang dengan persetujuan Dinas Pendidikan pemerintah kota 

Semarang. Selain data dari dokumentasi yang telah ada dari hasil UAS juga 

ada penambahan materi tes yang dibuat oleh peneliti. Penambahan materi 

tes tersebut, dikarenakan materi huruf hiragana dan katakana yang ada di 

soal UAS kurang bervariasi. 

d. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1) Validitas. 

Validitas yang digunakan adalah validitas isi. Kevalidan isi 

instrumen tes diuji dengan mengkonsultasikan instrumen kepada dosen 

ahli maupun guru di SMA N 15 Semarang. 
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2) Reliabilitas  

Instrumen dalam penelitian ini telah diujikan kepada 10 siswa 

diluar sampel. Setelah uji instrumen diberikan, kemudian koefisien 

reliabilitas tes dihitung menggunakan rumus Alpha Cronbach. 

 

4. Hasil Penelitian 

Data diperoleh dari hasil UAS dan tes yang diberikan pada tanggal 26 

November 2014 kepada responden yaitu siswa SMA N 15 Semarang kelas XI 

tahun ajaran 2013/2014 dengan sampel penelitian sebanyak 64 siswa. 

Berdasarkan hasil UAS dan test, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata yang 

diperoleh siswa adalah 5,67 sedangkan prosentase kesalahan siswa dalam 

meulis hiragana dan katakana adalah sebesar 43,97% 

Dari hasil tersebut dapat diketahui kesalahan dan faktor penyebab 

kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Kesalahan penulisan partikel, kesalahan 

penulisan huruf yang memiliki kemiripan bunyi dan bentuk, kesalahan 

penulisan lambang bunyi yo’on, kesalahan pemahaman huruf hiragana dan 

katakana, sesalahan pemahaman huruf roomaji ejaan heburn. 

 

5. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Kesalahan yang dilakukan oleh siswa SMA N 15 Semarang dalam menulis 

huruf katakana yang sesuai dengan gambar yaitu kesalahan pada penulisan 

huruf katakana yang memiliki kemiripan bentuk, kesalahan penempatan 
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tanda baca panjang (ー), dan kesalahan pada lambang bunyi yoo’on. 

2. Kesalahan yang dilakukan oleh siswa SMA N 15 Semarang dalam menulis 

kalimat dengan huruf hiragana dan katakana sesuai dengan gambar yang 

disediakan yaitu kesalahan  pada penulisan partikel dan kesalahan 

pemahaman huruf yang seharusnya ditulis menggunakan huruf katakata, 

ditulis menggunakan hiragana. 

3. Kesalahan yang dilakukan siswa SMA N 15 Semarang dalam menulis 

kalimat dengan huruf hiragana dan katakana sesuai dengan teks yang 

disediakan yaitu kesalahan pada pada penulisan partikel, kesalahan pada 

lambang bunyi yoo’on, kesalahan pemahaman huruf roomaji ejaan heburn, 

kesalahan penempatan tanda baca panjang (ー), dan kesalahan pemahaman 

huruf yang seharusnya ditulis menggunakan huruf katakata ditulis 

menggunakan hiragana. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang masalah 

Hampir semua orang yang belajar bahasa Jepang berpendapat bahwa 

bahasa Jepang itu sulit dipelajari, karena bahasa Jepang mempunyai huruf 

tersendiri. Huruf dalam bahasa Jepang disebut moji. Huruf bahasa Jepang terdiri 

dari  kanji, hiragana, katakana dan romaji. Masing-masing huruf tersebut, 

memiliki kekhasan tersendiri baik cara penulisan maupun cara membacanya. 

Menurut Iwabuchi (dalam Sudjianto, 2007:56) huruf kanji disampaikan ke Jepang 

kira-kira pada abad ke 4 pada waktu negeri China merupakan zaman Kan. 

Menurut Ishida (dalam Sudjianto, 2007:83) katakana dapat dipakai untuk 

menuliskan kata-kata seperti nama tempat dan nama orang asing. Sebaliknya, 

hiragana dipakai untuk menuliskan kata kata seperti kosa kata bahasa Jepang, 

nama tempat dan nama orang asli Jepang. Selain itu, keperluan huruf romaji untuk 

penulisan bahasa Jepang dirasakan juga oleh para praktisi bidang pengajaran 

bahasa Jepang bagi orang asing. Pada tahap permulaan pengajaran bahasa Jepang 

tingkat dasar ada juga yang diselenggarakan menggunakan romaji (Sudjianto, 

2007:93). Seperti yang dilakukan oleh pengajar SMA N 15 Semarang, pengajar 

bahasa Jepang menggunakan romaji. 

Di Indonesia pembelajaran formal bahasa Jepang terdapat pada kurikulum 

KTSP(kurikulum 2006) mata pelajaran bahasa Asing. Pembelajaran bahasa asing 

pada kurikulum tersebut, di mulai di tingkat SMA/SMK. Pada tingkat SMA/SMK, 
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merupakan tingkat paling dasar dalam mempelajari bahasa Jepang. Berdasarkan 

pengalaman PPL di SMA N 15 Semarang tahun ajaran 2013/2014, dalam 

pengajaran bahasa Jepang huruf hiragana dan katakana tidak diajarkan secara 

mendetail. Guru hanya menyuruh siswa untuk mempelajari huruf hiragana dan 

katakana secara otodidak, tetapi dalam Ulangan Tengah Semester maupun 

Ulangan Akhir Semester hiragana dan katakana selalu disertakan. Dengan jumlah 

waktu yang sedikit siswa banyak yang mengalami kesalahan dalam menuliskan 

hiragana dan katakana. Hal ini dikarenakan pelajaran bahasa Jepang di SMA N 

15 Semarang hanya memfokuskan untuk kemampuan berkomunikasi. 

Kesalahan dalam menuliskan huruf hiragana dan katakana sering 

dianggap sepele, padahal sebenarnya berakibat fatal. Hal ini disebabkan tulisan 

dengan urutan yang salah akan menghasilkan bentuk yang berbeda sehingga akan 

sulit terbaca dan tidak bermakna. Misalnya huruf あ menjadi お. 

Berdasarkan permasalahan tersebut perlu dilakukan penelitian dengan 

judul “Analisis Kesalahan dalam penulisan huruf hiragana dan katakana di 

SMA N 15 Semarang” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang ingin penulis teliti 

adalah : 

1. Kesalahan apa saja yang dialami siswa SMA N 15 Semarang kelas XI IPA 3 

dan  XI IPA 5  dalam memilih huruf katakana yang sesuai dengan gambar? 
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2. Kesalahan apa saja yang dialami siswa SMA N 15 Semarang kelas XI IPA 3 

dan  XI IPA 5 dalam menulis kalimat dengan huruf katakana dan hiragana 

sesuai dengan gambar yang disediakan. 

3. Kesalahan apa saja yang dialami siswa SMA N 15 Semarang kelas XI IPA 3 

dan XI IPA 5 dalam menulis kalimat dengan huruf katakana dan hiragana 

sesuai dengan teks yang disediakan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang diungkapkan, tujuan dari penelitian 

ini adalah : 

1.  Untuk mengetahui kesalahan apa saja yang dialami siswa SMA N 15 

Semarang kelas XI IPA 3 dan  XI IPA 5 dalam memilih huruf katakana yang 

sesuai dengan gambar. 

2. Untuk mengetahui kesalahan apa saja yang dialami siswa SMA N 15 Semarang 

kelas XI IPA 3 dan XI IPA 5 dalam menulis kalimat dengan huruf katakana 

dan hiragana sesuai dengan gambar yang disediakan. 

3. Untuk mengetahui kesalahan apa saja yang dialami siswa SMA N 15 Semarang 

kelas XI IPA 3 dan XI IPA 5 dalam menulis kalimat dengan huruf katakana 

dan hiragana sesuai dengan teks yang disediakan. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada huruf hiragana dan katakana 

yang muncul dalam buku Sakura I dan II. Selain itu dibatasi juga pada penulisan 

huruf hiragana dan katakana dalam soal UAS pada tahun 2014 di SMA N 15 
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Semarang. Tidak keseluruhan soal yang ada pada UAS, tetapi hanya dua bentuk 

soal. Bentuk soal pertama yaitu pilihan ganda yang jawabannya ditulis oleh guru, 

hanya menggunakan huruf katakana  saja. Bentuk soal kedua yaitu soal uraian 

yang jawabannya ditulis oleh siswa dengan menggunakan huruf hiragana dan 

katakana. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara praktis 

maupun teoritis. Adapun manfaat tersebut sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoris 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu 

pendidikan khususnya teori proses belajar mengajar huruf katakana dan 

hiragana untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengajar, pembelajar 

bahasa Jepang, pembaca dan mahasiswa prodi pendidikan bahasa Jepang. 

1) Pengajar  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk para 

guru agar lebih baik, kreatif dan inovatif dalam mengajarkan bahasa 

Jepang di tingkat SMA/SMK. Selain itu agar pengajar bahasa Jepang lebih 

memperhatikan kemampuan siswa dalam menulis huruf hiragana dan 

katakana. 

 

2) Pembelajar bahasa Jepang 
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Diharapkan penelitian ini menjadi pemicu siswa agar lebih serius 

dalam mempelajari bahasa Jepang, agar mampu menulis huruf hiragana 

dan katakana. 

 

3) Pembaca  

Diharapkan penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan 

bahasa Jepang dalam menulis huruf hiragana dan katakana. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal 

skripsi, bagian inti skripsi dan bagian akhir skripsi. 

Bagian awal skripsi berisi halaman judul, halaman pengesahan, lembar 

pernyataan, motto dan pengesahan, kata pengantar, abstrak, rangkuman, dan 

daftar isi 

Bagian inti skripsi ini berisi lima BAB, yaitu: 

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

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II Landasan Teori. Bab ini berisi tinjauan tentang teori huruf bahasa 

Jepang, Ujian Akhir Sekolah, dan teori analisis kesalahan yang 

menguraikan pendapat para ahli dari berbagai sumber kepustakaan yang 

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

dan desain penelitian, variabel, populasi dan sampel, metode 

pengumpulan data. 

BAB IV Analisa Data. Bab ini berisi analisis dan pembahasan 

BAB V Berisi kesimpulan dan saran 

Bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB II 

Landasan Teori 

2.1 Huruf Dalam Bahasa Jepang 

Menurut Sudjianto (2007:55) huruf dalam bahasa Jepang disebut moji, 

termasuk di dalamnya huruf-huruf kanji, hiragana, katakana, dan roomaji. 

1. Kanji 

Dalam Kokugo jiten (1448)  disebutkan bahwa huruf kanji adalah, 

漢字は中国で作られた表意文字。また、それをまねて日本で

作った文字。 

Kanji wa chuugoku de tsukurareta hyoui moji. Mata, sore o manete 

nihon de tsukutta moji. 

Huruf kanji adalah huruf (yang menyatakan arti dan bunyi) yang 

dibuat oleh Cina kemudian ditiru dan dipakai sebagai huruf Jepang. 

Huruf-huruf seperti 大, 小, 人, 子, dan sebagainya adalah huruf 

kanji. Iwabuchi dalam Sudjianto (2007:56) menerangkan bahwa, huruf 

kanji disampaikan ke Jepang kira-kira pada abad 4 pada waktu negeri Cina 

merupakan zaman Kan. Oleh sebab itulah maka huruf tersebut dinamakan 

kanji yang berarti huruf negeri Kan. 

Huruf kanji memiliki dua cara baca yaitu cara baca on’yomi dan cara 

baca kun’yomi. On’yomi yaitu pembacaan kanji dengan cara meniru 

ucapannya dalam bahasa Cina zaman dulu. Kun’yomi yaitu pembacaan 

kanji dengan cara menetapkan bahasa Jepang sebagai cara membaca kanji 

berkanaan dengan arti kanji tersebut (Sudjianto 2007:68). 

7 
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Berikut adalah beberapa contoh cara on’yomi dan kun’yomi kanji: 

kanji on’yomi kun’yomi 

生 セイ(sei) 

ショウ(shoo) 

い.きる(ikiru) 
う.む (umu) 

う.まれる (umareru) 

なま(nama) 
い.かす(ikasu) 

い.ける(ikeru) 

お.う(ou) 

は.える(haeru) 

は.やす(hayasu) 

き(ki) 

明 メイ(mei) 

ミョウ(myoo) 

あか.るい (akarui) 

あ.ける (akeru) 

あき.らかだ (akirakada) 

あ.く (aku) 

あ.くる (akuru) 

あ.かす(akasu) 

あ.かり(akari) 

あか.らむ(akaramu) 

あか.るむ(akarumu) 

 

 

2. Hiragana 

Dalam Kokugo jiten (1159) disebutkan bahwa huruf hiragana 

adalah, 

平仮名は漢字と併用してい一般普通日本語の表記に用いられ

る。 

Hiragana wa kanji to heiyoushite ihan futsuu nihongo no hyouki ni 

mochiirareru. 

Huruf hiragana adalah huruf yang dapat digunakan bersama kanji 

dalam penggunaan bahasa Jepang pada umumnya. 
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Menurut Sudjianto (2007:73) Hiragana adalah huruf-huruf yang 

berbentuk seperti あ , い , う , え , お , dan sebagainya. Huruf hiragana 

terbentuk dari garis-garis atau coretan-coretan yang melengkung 

(kyokusenteki), sedangkan katakana terbentuk dari garis-garis yang lurus 

(chokusenteki) (Iwabuchi, 1989:229). Pendapat ini dapat dijadikan salah 

satu karakteristik hiragana yang membedakan dengan katakana. Walaupun 

ada huruf hiragana seperti か,き,せ,へ,や,り yang secara sepintas terlihat 

sama dengan bentuk katakana カ,キ,セ,ヘ,ヤ,リ namun ada perbedaan yang 

mendasar. Perbedaan-perbedaan tersebut terletak pada bentuk coretan-

coretan atau garis-garisnya. Coretan-coretan yang membentuk katakana 

tidak melengkung. Katakana terbentuk dari garis-garis atau coretan-

coretan yang lurus yang terkesan kaku. 

Ada beberapa fungsi huruf hiragana  (Sudjianto 2007:78): 

1. Berdasarkan asal-usulnya, hiragana dapat dipakai untuk menulis wago, 

kango, dan bagian-bagian kata yang dipakai pada konshugo yang 

berasal dari wago atau kango, 

2. Hiragana dapat dipakai untuk menulis bagian kata yang termasuk 

yoogen (verba, ajektiva-i, ajektiva-na), 

3. Hiragana dipakai untuk menulis partikel (joshi), 

4. Huruf hiragana dapat dipakai untuk menulis verba bantu (jodooshi), 

5. Huruf hiragana dapat dipakai untuk menulis prefiks atau sufiks yang 

tidak ditulis dengan kanji. 

Daftar huruf hiragana :  
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Tabel 1. Huruf Hiragana 
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3. Katakana  

Dalam Kokugo jiten (298) disebutkan bahwa huruf katakana adalah, 

片仮名は外来語や動植物名の表記などにもちいられる。 

Katana wa gairaigo ya dousokubutsuna no hyoukinado ni 

mochiirareru. 

Katakana adalah huruf yang dapat digunakan untuk menuliskan 

bahasa asing atau nama flora fauna. 

Dalam Sujianto (2007:80) katakana adalah huruf-huruf yang 

berbentuk seperti ア,イ,ウ,エ,オ, dan sebagainya. Katakana terbentuk dari 

garis-garis atau coretan coretan yang lurus (chokusenteki). 

Walaupun katakana sama dengan hiragana termasuk kelompok 

huruf kana, namun fungsi katakana tidak sama dengan hiragana. 

Katakana dapat dipakai untuk menuliskan kata-kata seperti nama tempat 

dan nama orang asing, kata pungut dan kata-kata bahasa asing, kata-kata 

yang tergolong onomatope (termasuk bunyi/suara tiruan benda hidup atau 
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benda mati), nama-nama binatang dan tumbuh-tumbuhan, istilah-istilah 

khusus bidang keahlian (senmon yoogo), nomina nama diri (koyuu meishi), 

dan dapat dipakai pula terutama dengan maksud memberikan penekanan, 

penarik perhatian pembaca, atau memberikan pengertian yang khusus 

(Ishida, 1991:75). Namun selain untuk hal-hal tersebut di atas, pemakaian 

katakana dapat kita temukan pula pada bahasa-bahasa telegram. Dalam 

ilmu bahasa Jepang seperti dalam lambang bunyi atau lambang 

pengucapan. Katakana biasa dipakai juga untuk menulis ingo (bahasa 

rahasia) dan zokugo (slang). Selain itu katakana sering dipakai pada buku-

buku tabungan, pada reesi rekening pembayaran listrik, gas, dan 

sebagainya (termasuk untuk penulisan nama orang Jepang), dan lain-

lainnya. Dengan demikian katakana tidak hanya dipakai untuk penulisan 

kata pungut, namun dapat dipakai juga untuk menuliskan kata-kata atau 

kalimat-kalimat yang sebenarnya bisa dituliskan dengan huruf hiragana 

atau huruf kanji. 

Daftar huruf katakana :  

Tabel 2. Huruf Katakana 
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4. Romaji 

Dalam Kokugo jiten (1448) disebutkan bahwa huruf romaji adalah, 

ローマ字は古代ローマ用いられたラチン語を書き表わすため

の表音文字。現在欧来でー般に用いられている文字。 

Romaji wa kodai rooma mochiirareta rachingo wokaki arawasu 

tameno hyouimoji. Genzai oorai de ihan ni mochiirareta moji. 

Romaji adalah huruf yang digunakan untuk menulis bahasa latin 

jaman Roma kuno. Huruf ini juga digunakan di Eropa pada saat ini. 

Menurut Sudjianto (2007:93) keperluan huruf romaji untuk 

penulisan bahasa Jepang digunakan oleh para praktisi bidang pengajaran 

bahasa Jepang tingkat dasar ada juga yang diselenggarakan menggunakan 

romaji. 

Romaji disebut tan’on moji yaitu huruf yang melambangkan sebuah 

fonem. Pemakaian romaji untuk penulisan bahasa Jepang dipakai untuk 

menuliskan lafal (hatsu’on) bahasa Jepang yang berdasarkan cara 

pemakaian roomaji bahasa Portugis. Pada tahun 1886 lahirlah sistem yang 

baru yaitu sistem yang yaitu Sistem Jepang (nihonshiki), pada tahun 1937 

munculah kenreishiki (sistem kunrei). Pada tahun 1945, dibuatlah 

“Roomaji no Tsuzurikata” (Sistem Ejaan Huruf Roomaji) sebagai salah 

satu maklumat kabinet Jepang. Di dalam Romaji no Tsuzurikata itu 

kunreishiki dijadikan Daftar kesatu, sedangkan cara penulisan dengan 



15 
 

 
 

sistem yang lainnya yang berbeda dengan kunreishiki semuanya 

dicantumkan dalam Daftar Kedua (Iwabuchi dalam Sudjianto 2007:94) 

Menurut Iwabuchi (dalam Sudjianto 2007:94) sebagai dasar 

pemakaian romaji  ditentukan bahwa pada umumnya untuk penulisan 

kokugo dipergunakan Daftar Kesatu, sedangkan Daftar Kedua diantaranya 

dipakai untuk penulisan bahasa Jepang yang menyangkut hubungan 

internasional. 

 

2.2 Pelajaran Bahasa Jepang di SMA N 15 Semarang 

Pelajaran Bahasa Jepang di SMA N 15 Semarang ada di kelas X, XI, dan 

XII. Bahan ajar yang digunakan adalah Buku Pelajaran Bahasa Jepang 

“SAKURA” jilid 1,2, dan 3. Pelajaran Bahasa Jepang di SMA N 15 Semarang, 

dalam satu minggu satu kali pertemuan, dengan alokasi waktu 2x45 menit. 

 

2.3 Proses Pembelajaran Bahasa Jepang di SMA N 15 Semarang 

 Berdasarkan  hasil observasi kelas, dengan melihat pengajaran bahasa 

Jepang yang dilakukan oleh guru di SMA tersebut, dilanjutkan dengan PPL , 

proses pembelajaran bahasa Jepang dilakukan selama 90 menit. Alur 

pengajarannya yaitu 5 menit pertama guru mengingatkan kembali kepada siswa 

pelajaran sebelumnya lalu mejelaskan pelajaran yang akan dipelajari. Setelah itu 

pengenalan kosakata dan latihan kosakata menggunakan media kartu gambar. 

Setelah pengenalan kosakata dan latihan, pengenalan pola kalimat dan latihan pola 
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kalimat selama 45 menit. Setelah pengenalan kosa kata, latihan penerapan selama 

35 menit. Penutup 5 menit, guru mengulangi pokok-pokok bahasan yang telah 

dipelajari dengan cara tanya jawab bebas dengan siswa. Materi huruf hiragana 

dan katakana dalam satu semester hanya diberikan kira-kira lima kali pertemuan 

saja dengan waktu satu kali pertemuan kira-kira hanya 15 menit. Setelah itu, siswa 

disuruh belajar untuk menghafalkan sendiri. 

 

2.4 Ulangan Yang Diberikan di SMA N 15 Semarang 

 Ulangan yang diberikan di SMA N 15 Semarang yaitu Ulangan Harian, 

Ulangan Tengah Semester (UTS) dan Ulangan Akhir Semester (UAS). Ulangan 

Harian dilakukan setiap tiga tema diselesaikan. Penilaian yang dilakukan biasanya 

dengan praktik berbicara bahasa Jepang. Ulangan Tengah Semester dilakukan 

setiap lima tema telah diselesaikan. Ulangan Akhir Semester dilakukan setelah 

sepuluh tema diselesaikan. Penelitian dilakukan pada soal Ulangan Akhir 

Semester dua, tahun 2014 (setelah peneliti selesai PPL di SMA N 15 Semarang). 

 

2.5 Ulangan Akhir Semester 

Ulangan Akhir Semester (UAS) adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

untuk mengetahui tingkat kemajuan belajar siswa dan merupakan proses penilaian 

hasil belajar siswa yang dilaksanakan pada akhir semester, yang dijadwalkan 

sesuai ketentuan sekolah.  

UAS merupakan salah satu tes sumatif. Sesuai dengan fungsi tes sumatif 

yaitu memberikan tanda kepada siswa bahwa mereka telah mengikuti suatu 
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program pembelajaran serta menentukan posisi kemampuan siswa (Arikunto, 

2009:45), maka nilai UAS digunakan untuk menentukan dapat atau tidaknya 

siswa naik kelas. 

UAS di SMA N 15 Semarang dibuat oleh guru bahasa Jepang di SMA N 

15 Semarang dengan persetujuan Dinas Pendidikan pemerintah kota Sematang. 

Soal UAS kelas bahasa dibuat oleh tim yang ditunjuk Dinas Pendidikan. SMA N 

15 Semarang dikarenakan hanya ada kelas IPA dan IPS sehingga soal UAS tidak 

dibuat oleh tim. Bahan ajar yang digunakan siswa kelas XI SMA N 15 Semarang 

adalah buku Sakura 2. Bentuk soal UAS yang diberikan kepada siswa yaitu 

pilihan ganda 50 soal dan isian 5 soal dengan waktu 90 menit (soal terlampir). 

 

2.6 Analisis Kesalahan 

Pengertian analisis kesalahan menurut Ichikawa (2005:169) adalah sebagai 

berikut: 

誤用研究は、学習者が犯す誤りについて、どのような誤りが存在するのか

、どうして誤りを犯すのか、どのように訂正すればよいかなどを考え、日

本語教育・日本語学などに役立ってようとする研究である。 

Goyoukenkyuuwa, gakushusha ga okasu ayamari nitsuite, dono youna ayamari ga 

sonzaisurunoka, doushite ayamari wo okasunoka, donoyouni teiseisureba yoika 

nado wo kangae, nihongo kyouiku/ nihongo gaku nadoni yakudatte youto 

surukenkyuu dearu. 

“penelitian kesalahan adalah penelitian mengenai kesalahan yang dilakukan 

pembelajar seperti, kesalahan seperti apa yang dilakukan, mengapa menimbulkan 
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kesalahan dan bagaimana perbaikannya sehingga bermanfaat bagi pembelajar 

pendidikan bahasa Jepang ataupun pelajaran bahasa Jepang.” 

Menurut Elis dalam Tarigan (1995:68) analisis kesalahan adalah suatu 

prosedur kerja yang biasa digunakan oleh para peneliti dan guru bahasa yang 

meliputi pengumpulan sampel, penjelasan kesalahan tersebut. Pengklasifikasian 

kesalahan tersebut berdasarkan penyebabnya serta pengevaluasian atau penelitian 

taraf keseriusan kesalahan itu. Selain itu, Tarigan (1995: 75-76) juga menyatakan 

bahwa kesalahan biasanya disebabkan oleh faktor kompetensi, artinya pembelajar 

belum memahami sistem linguistik yang digunakannya. Kesalahan ini bersifat 

konsisten  dan berlangsung lama jika tidak diperbaiki. 

Tarigan (1995:96 ) juga mengemukakan bahwa analisis kesalahan 

memiliki langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Langkah-langkah tersebut 

antara lain : 

a. Pengumpulan sampel kesalahan 

b. Pengidentifikasian kesalahan 

c. Penjelasan kesalahan 

d. Pengklasifikasian kesalahan 

e. Pengevaluasian kesalahan 

Dengan adanya analisis kesalahan tersebut, maka dapat diketahui 

kesalahan yang sering dilakukan para pembelajar, sehingga dapat digunakan 

sebagai evaluasi dan untuk perbaikan pengajaran yang sebelumnya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu tentang 

kesalahan siswa dalam penulisan huruf hiragana dan katakana, maka pendekatan 

penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif. 

Metode deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menjabarkan 

hasil tes siswa yang dihitung dengan menggunakan rumus statistik agar 

mendapatkan hasil yang valid, sedangkan metode deskriptif kualitatif digunakan 

untuk menjabarkan hasil kesalahan siswa yang berupa analisis (dijabarkan melalui 

kata-kata). 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah kesuluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh siswa kelas XI SMA Negeri 15 Semarang. 

 

3.2.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Dalam 

pengambilan sampel ini peneliti menggunakan kelas XI IPA 3 dan XI IPA 5. 

Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah random sampling atau 

sampel secara acak. Random sampling dapat dilakukan karena populasi yang 

19 
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homogen tanpa adanya perbedaan. Kelas XI IPA 3 dan IPA 5 semua mendapat 

pengajaran bahasa Jepang dengan materi yang sama. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan dua macam metode pengumpulan data, yaitu 

metode dokumentasi dan tes. Metode dokumentasi yang digunakan merupakan 

naskah soal UAS bahasa Jepang yang dibuat oleh guru SMA Negeri 15 Semarang 

dengan persetujuan Dinas Pendidikan pemerintah kota Semarang. Soal yang 

digunakan sebagai instrumen penelitian ini hanya pada jenis soal pilihan ganda 

nomor 41- 46 dan jenis soal uraian nomor 5. Instrumen ini diambil karena hanya 

pada soal tersebut yang menggunakan huruf hiragana dan katakana. Selain data 

dari dokumentasi yang telah ada dari hasil UAS juga ada penambahan materi tes 

yang dibuat oleh peneliti. Penambahan materi tes tersebut, dikarenakan materi 

huruf hiragana dan katakana yang ada di soal UAS kurang bervariasi, yaitu 

belum ada penulisan lambang bunyi yoo’on dan choo’on dalam huruf hiragana. 

Lambang bunyi yoo’on adalah bunyi-bunyi yang dapat digambarkan dengan 

bentuk tulisan yang terbentuk dari huruf-huruf hiragana き, し, ち, に, ひ, み, り, 

き, じ, び, atau ぴ ditambah huruf-huruf や, ゆ, atau よ ukuran kecil ( Sudjianto, 

2007:75 ). Contohnya きゃ(kya), きゅ(kyu), きょ(kyo), ちゃ(cha), ちゅ(chu), 

ちょ (cho), dan sebagainya. Lambang bunyi choo’on adalah bunyi panjang. 

Contohnya ゆう(yuu), ねえ(nee), とお(too), dan sebagainya ( Sudjianto, 2007:48 

). 
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Jenis soal pada soal UAS adalah pilihan ganda dan uraian. Pada soal 

pilihan ganda, jawaban benar diberi skor 1 sedangkan untuk jawaban salah diberi 

skor 0. Kriteria penilaian jenis soal uraian pada soal UAS sebagai berikut: 

3   = Penulisan huruf yang ditulis siswa dengan hiragana / katakana benar 

semua 

2,5 = penulisan huruf salah lebih dari 2 huruf 

2    = penulisan huruf partikel salah 

1 = mengerjakan, tapi salah semua 

0    = tidak mengerjakan sama sekali 

Berikut ini adalah kisi-kisi tes penelitian, yakni: 

Tabel 4. Kisi-kisi Tes 

Tujuan Indikator Materi 

Bentuk 

Soal 

Nomor Soal 

 Mengetahui 

kemampuan 

siswa dalam 

menulis huruf 

hiragana 

 Mengetahui 

kemampuan 

siswa dalam 

menulis huruf 

hiragana dan 

katakana 

 Siswa dapat 

menulis 

hiragana 

yang benar. 

 

 Siswa dapat 

menulis 

hiragana dan 

katakana 

yang benar 

 Buku 

pelajaran 

bahasa 

Jepang 

“Sakura” 

Jilid 2. Bab 

40. 

 Isian   Kalimat 1, 

3, 4, 5, 6, 

7, 8, 10 

 

 

 Kalimat 2 

dan 9 
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Soal teks yang dibuat oleh peneliti diberi skor antara 0 – 3. Dengan kriteria 

penilaian sebagai berikut: 

3   = Penulisan huruf yang ditulis siswa dengan hiragana / katakana benar 

semua 

2,5 = penulisan huruf salah lebih dari 2 huruf 

2 = penulisan huruf partikel salah 

1    = mengerjakan, tapi salah semua 

0 = tidak mengerjakan sama sekali  

 

3.4 Validitas 

Untuk mengetahui valid tidaknya suatu instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini digunakan validitas isi karena materi yang diteskan sesuai dengan 

materi yang telah diajarkan pada siswa kelas XI SMA N 15 Semarang. Kevalidan 

isi instrumen tes diuji dengan mengkonsultasikan isi instrumen kepada dosen ahli 

maupun guru di SMA N 15 Semarang. 

 

3.5 Reliabilitas 

Suatu instrumen penelitian perlu diuji kereliabilitasnya karena bertujuan 

untuk mengetahui apakah data yang digunakan akan sama hasilnya meskipun 

instrumen tersebut diujikan secara berkali-kali (keajegan) dan keterpercayaan. 

Artinya, suatu alat tes kapan pun dan di mana pun digunakan akan memiliki hasil 

yang relatif sama, kalaupun ada perbedaan atau perubahan tidak akan 

menunjukkan pebedaan yang signifikan (Sutedi, 2009:161) 
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Instrumen dalam penelitian ini telah diujikan kepada 10 siswa diluar 

sampel. Setelah uji instrumen diberikan, kemudian koefisien reliabilitas tes 

dihitung menggunakan rumus Alpha Cronbach. Dari perhitungan rumus tersebut, 

angka reliabilitas yang didapat kemudian dikonsultasikan atau dibandingkan 

dengan tabel r dengan derajat kebebasan db = n-1 = 10-1 = 9. Suatu insrumen 

dapat dikatakan reliabel jika r hitung ≥ r tabel. Dari perhitungan dengan 

menggunakan rumus tersebut, diketahui bahwa r hitung (nilai koefisien 

reliabilitas) adalah 0,71, sedangkan nilai r tabel pada kisaran 5% adalah 0,602. 

Dapat diketahui bahwa r hitung ≥ r tabel. Berdasarkan hasil tersebut, maka 

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel. 

 

3.6 Analisis Data 

 Hasil data kemudian dianalisis. Berikut ini adalah langkah-langkah 

menganalisis data: 

1. Mengoreksi jawaban mahasiswa yang benar dan salah pada setiap soal 

2. Memberi penilaian pada soal pilihan ganda,  1 untuk jawaban benar dan 0 

untuk jawaban salah 

3. Memberi penilaian pada soal uraian antara 0 - 3. 

4. Memberi penilaian pada soal teks antara 0 - 3. 

5. Menghitung skor yang diperoleh mahasiswa setiap soal sesuai dengan 

ketentuan dari masing-masing bagian soal. Setelah itu skor keseluruhan 

dihitung dengan rumus (Sukestiyarno, 2009:64): 

∑                 

∑                 
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6. Menganalisis kesalahan pemilihan huruf katakana yang sesuai dengan 

gambar. 

7. Menganalisis kesalahan penulisan huruf hiragana dan katakana dalam 

kalimat. 

8. Menganalisis kesalahan penulisan huruf hiragana dan katakana sesuai 

dengan teks yang disediakan. 

9. Menghitung prosentase jawaban dari tiap butir soal, dengan menggunakan 

rumus : 

   
 

 
        

Keterangan : 

P : prosentase kesalahan 

f : frekuensi kesalahan 

N : Jumlah responden atau banyaknya individu (Ali, 1993:188) 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Data 

Data diperoleh dari hasil UAS dan tes yang diberikan kepada responden 

yaitu siswa SMA N 15 Semarang kelas XI tahun ajaran 2013/2014 dengan sampel 

penelitian sebanyak 64 siswa. Soal UAS yang diteliti hanya soal yang membahas 

hiragana dan katakana, yaitu soal pilihan ganda nomor 41-46 dan soal uraian 

nomor 5, karena soal dari nomor 1-40, 46-50 pada jenis soal pilihan ganda dan 

nomor 1-4 pada jenis soal uraian bukan soal yang menggunakan huruf hiragana 

dan katakana. Oleh karena soal dari UAS belum lengkap keseluruhan huruf 

hiragana dan katakana, sehingga ditambah dengan soal tes yang dibuat peneliti 

yang sudah diuji reliabilitasnya. Soal tes yang diberikan peneliti kepada 

responden terdiri dari 10 kalimat berupa bacaan dengan menyalin dari romaji ke 

hiragana dan katakana. 

 

4.2 Analisis Data 

4.2.1 Perolehan Nilai Mahasiswa 

Untuk menghitung perolehan nilai dari masing-masing responden, 

menggunakan rumus: 

                    

                  
       

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus tersebut, 

hasil atau perolehan nilai masing-masing responden adalah sebagai berikut: 

25 
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Tabel 4. Perolehan Nilai Responden 

 

XI IPA 3 XI IPA 5 

Responden Nilai responden Nilai 

1 3,61 1 4,55 

2 9,11 2 4,00 

3 6,66 3 4,44 

4 5,78 4 9,44 

5 6,78 5 6,11 

6 5,83 6 6,44 

7 5,17 7 5,61 

8 4,22 8 8,88 

9 5,67 9 6,33 

10 6,11 10 5,50 

11 5,94 11 5,67 

12 6,50 12 8,25 

13 7,22 13 7,44 

14 6,11 14 7,44 

15 6,61 15 4,94 

16 4,94 16 5,27 

17 6,61 17 4,94 

18 5,05 18 4,94 

19 5,00 19 6,77 

20 4,17 20 3,33 

21 4,39 21 4,27 

22 4,61 22 5,11 

23 5,05 23 3,44 

24 4,94 24 4,33 

25 4,89 25 9,17 

26 6,61 26 5,33 

27 5,08 27 4,67 

28 8,11 28 4,94 

29 5,39 29 4,44 

30 5,74 30 5,61 

31 6,78 31 5,11 

  32 3,28 

  33 4,06 

 

Nilai tertinggi : 9,44  

Nilai terendah : 3, 27 

Nilai rata-rata : 5,67 
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Berdasarkan hasil perolehan nilai pada kelas XI IPA 3 dan XI IPA 5, 

dapat diketahui bahwa nilai tertinggi yang diperoleh responden adalah 9,44 

dan nilai terendah adalah 3,27 sedangkan nilai rata-rata dari keseluruhan 

responden adalah 5,67. 

 

4.2.2 Tingkat Kesalahan 

Setelah nilai tes diperoleh, selanjutnya data dihitung berdasarkan 

prosentase dan frekuensi kesalahan tiap butir soal dengan menggunakan 

rumus : 

   
 

 
        

Keterangan : 

P : prosentase kesalahan 

f : frekuensi jawaban salah 

N : jumlah responden 

 

Tabel 5. Frekuensi dan Prosentase Kesalahan 

Nomor Soal 
Jawaban Salah 

Frekuensi (f) Prosentase (p) 

Soal Uas Pilihan Ganda 

41 40 62,5% 

42 44 68,8% 

43 30 46,9% 

44 25 39,1% 

45 23 35,9% 

46 38 59,4% 

Soal Uas Uraian 

5a 93,5 48,7% 

5b 91,5 47,7% 

5c 94 49% 

5d 111,5 58,1% 
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Tes Bacaan 

Kalimat 1 40 20,8% 

Kalimat 2 81 42,2% 

Kalimat 3 97 50,5% 

Kalimat 4 53,5 27,9% 

Kalimat 5 94 49% 

Kalimat 6 80 41,7% 

Kalimat 7 29 15,1% 

Kalimat 8 80 41,7% 

Kalimat 9 102 53,1% 

Kalimat 10 40 20,8% 

 

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Pembahasan Soal UAS Pilihan Ganda 

Dalam pembahasan ini, akan dibahas analisis kesalahan yang 

dilakukan responden pada tiap butir soal, adapun analisis kesalahan pada tiap 

butir soal adalah sebagai berikut: 

 

Soal No. 41 

  

A. パティー 

B. パーティ 

C. パーディー 

D. バーティー 

E. パーティー 

 

Jawaban : E 

Prosentase pilihan jawaban: 

Opsi jawaban A B C D E 

∑ yang menjawab 1 6 16 17 24 

Prosentase 1,6% 9,4% 25% 26,6% 37,5% 

Prossentase kesalahan : 62,5% 
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Analisis :  

a. Siswa yang menjawab (A. パティー) melakukan kesalahan karena tidak 

mengerti penulisan katakana “party” seharusnya menggunakan tanda “ー” 

setelah huruf  “パ”. 

b. Siswa yang menjawab (B. パーティ) melakukan kesalahan karena tidak 

mengerti penulisan katakana “party” seharusnya menggunakan tanda “ー” 

setelah huruf  “ティ”. 

c. Siswa yang menjawab (C. パーディー ) melakukan kesalahan karena 

siswa tidak memperhatikan tanda dakuten pada huruf  “ディ”. 

d. Siswa yang menjawab (D. バーティー ) melakukan kesalahan karena 

siswa tidak memperhatikan tanda dakuten  pada huruf  “バ”. 

e. Siswa yang menjawab (E. パーティー) sudah benar dalam menjawab 

soal. siswa dapat menuliskan huruf katakana “パーティー” dengan benar. 

 

Soal no. 42 

A. ジョグジャカルタ 

B. ジュグジャガルタ 

C. ジョグシャカルタ 

D. ジャクジャカルタ 

E. ジュグシャカルタ 

 

Jawaban : A 

Prosentase pilihan jawaban: 
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Opsi jawaban A B C D E 

∑ yang menjawab 20 4 12 28 0 

Prosentase  31,2% 6,3% 18,8% 43,8% 0% 

Prossentase kesalahan : 68,8% 

Analisis :  

a. Siswa yang menjawab (A. ジョグジャカルタ ) sudah benar dalam 

menjawab soal. Siswa sudah dapat menuliskan katakana “ジョグジャカルタ

” dengan tepat sehingga tidak terkecoh dengan pilihan jawaban yang lain. 

b. Siswa yang menjawab (B. ジュグジャガルタ ) mengalami kesulitan 

dalam penulisaan bunyi yoo’on dan tidak teliti bahwa ada tanda dakuten di 

huruf “カ” yang sebenarnya di baca (ga).  

c. Siswa yang menjawab (C. ジョグシャカルタ) melakukan kesalahan 

karena tidak teliti bahwa pilihan jawaban ini pada huruf ジ tidak 

menggunakan tanda dakuten. 

d. Siswa yang menjawab (D. ジャクジャカルタ) melakukan kesalahan 

karena tidak teliti bahwa pilihan jawaban ini pada huruf グ tidak 

menggunakan  tanda dakuten. 

e. Siswa tidak ada yang menjawab (E. ジュグシャカルタ). Hal tersebut 

disebabkan responden berpikir bahwa pilihan jawaban tersebut bukan 

jawaban yang tepat. 
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Soal No. 43 

   

A. バスケツトボール 

B.  ハスケットポール 

C. バスケットボール 

D. パスケットボール 

E.  パスケツトボール 

 

Jawaban : C 

 

Prosentase pilihan jawaban: 

Opsi jawaban A B C D E 

∑ yang menjawab 19 6 34 4 1 

Prosentase  29,7% 9,4% 53,1% 6,3% 1,6% 

Prossentase kesalahan : 46,9% 

Analisis :  

a. Siswa yang menjawab (A. バスケツトボール) melakukan kesalahan 

karena siswa belum paham mengenai lambang bunyi sokuon . 

b. Siswa yang menjawab (B. ハスケットポール ) melakukan kesalahan 

karena siswa kurang memahami fungsi tanda dakuten maupun handakuon 

pada huruf katakana. 

c. Siswa yang menjawab (C. バスケットボール ) sudah benar dalam 

menjawab soal. Siswa sudah dapat menuliskan katakana “バスケットボ

ール” dengan tepat sehingga tidak terkecoh dengan pilihan jawaban yang 

lain. 
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d. Siswa yang menjawab (D. パスケットボール) melakukan kesalahan 

karena tidak memperhatikan tanda handakuon pada huruf  パ yang jika di 

baca menjadi “pasukettobo-ru”. 

e. Siswa yang menjawab (E. パスケツトボール ) melakukan kesalahan 

karena tidak mengerti fungsi tanda handakuon dan lambang bunyi sokuon.  

 

Soal No. 44 

わたしは ばどみんとん が すきでは ありません。 

A. バトミントン  D. バドミントン 

B. バドミソトン   E. バドミソトソ 

C. バトミンドン 

Jawaban : D 

Prosentase pilihan jawaban: 

Opsi jawaban A B C D E 

∑ yang menjawab 5 12 4 39 4 

Prosentase  7,8% 18,8% 6,3% 60,9% 6,3% 

Prossentase kesalahan : 39,1% 

Analisis:  

a. Siswa yang menjawab (A. バトミントン) melakukan kesalahan karena 

tidak teliti bahwa pilihan jawaban ini pada huruf ド tidak menggunakan  

tanda dakuten. 

b. Siswa yang menjawab (B. バドミソトン) melakukan kesalahan karena 

terkecoh  dengan huruf katakana ソ yang menyerupai huruf katakana ン . 

c. Siswa yang menjawab (C. バトミンドン) melakukan kesalahan karena 

terkecoh tanda dakuten sehingga pada pilihan jawaban ini di baca 

batomindon. 
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d. Siswa yang menjawab (D. バドミントン) sudah benar dalam menjawab 

soal. Siswa sudah dapat menuliskan katakana “バスケットボール ” 

dengan tepat sehingga tidak terkecoh dengan pilihan jawaban yang lain. 

e. Siswa yang menjawab (E. バドミソトソ) melakukan kesalahan karena 

huruf ソ menyerupai huruf  ン sehingga responden sulit untuk 

membedakan.  

 

Soal No. 45 

がそりんすたんどは ほんやの まえに あります。 

A. ガンリソスタソド   D. カソリンスタント 

B. ガソリンスタンド   E. ガノリソスタンド 

C. ガソリンズタンド 

Jawaban : B 

Prosentase pilihan jawaban: 

Opsi jawaban A B C D E 

∑ yang menjawab 3 41 0 3 17 

Prosentase  4,7% 64,1% 0% 4,7% 26,6% 

Prossentase kesalahan : 35,9% 

Analisis : 

a. Siswa yang menjawab (A. ガンリソスタソド) melakukan kesalahan 

karena siswa tidak dapat membedakan huruf ン dan huruf ソ yang 

bentuknya hampir menyerupai. 

b. Siswa yang menjawab (B. ガソリンスタンド ) sudah benar dalam 

menjawab soal. Siswa sudah dapat menuliskan katakana “ガソリンスタ

ンド” dengan tepat sehingga tidak terkecoh dengan pilihan jawaban yang 

lain. 
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c. Siswa tidak ada yang menjawab (C. ガソリンズタンド). Hal tersebut 

disebabkan siswa berpikir bahwa pilihan jawaban tersebut bukan jawaban 

yang tepat. 

d. Siswa yang menjawab (D. カソリンスタント) melakukan kesalahan 

karena siswa terkecoh pada huruf ガ  ditulis カ  sehingga dibaca 

kasorinsutando.. 

e. Siswa yang menjawab (E. ガノリソスタンド ) melakukan kesalahan 

karena terkecoh dengan huruf  ノ yang menyerupai huruf ソ. Selain itu 

siswa tidak teliti bahwa huruf  ソ yang menyerupai huruf  ン adalah yang 

tertulis di sana.  

 

Soal No. 46 

しいでぃいは にかいに あります。 

A. ツーディー    D. シーディー 

B. ツーティー    E. シーティー 

C. ツイデイイ 

Jawaban : D 

Prosentase pilihan jawaban: 

Opsi jawaban A B C D E 

∑ yang menjawab 10 10 16 26 3 

Prosentase  15,6% 15,6% 23,4% 40,6% 4,7% 

Prossentase kesalahan : 59,4% 

Analisis :  

a. Siswa yang menjawab (A. ツーディー ) melakukan kesalahan karena 

huruf katakana ツ menyerupai huruf シ sehingga responden sulit untuk 

membedakan. 
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b. Siswa yang menjawab (B. ツーティー ) melakukan kesalahan karena 

huruf katakana ツ menyerupai huruf シ sehingga responden sulit untuk 

membedakan. Selain itu, yang tertulis pada pilihan jawaban ini adalah 

huruf ティ, seharusnya ディ. 

c. Siswa yang menjawab (C. ツイデイイ ) melakukan kesalahan karena 

responden kurang memahami bahwa tanda baca panjang dalam katakana 

dilambangkan dengan tanda (ー) bukan menggunakan huruf (イ). 

d. Siswa yang menjawab (D. シーディー) sudah benar dalam menjawab 

soal. Siswa sudah dapat menuliskan katakana “シーディー” dengan tepat 

sehingga tidak terkecoh dengan pilihan jawaban yang lain. 

e. Siswa yang menjawab (E. シーティー) melakukan kesalahan kesalahan 

karena yang tertulis pada pilihan jawaban ini adalah huruf テ ィ , 

seharusnya ディ. 

 

4.3.2 Pembahasan Soal UAS Uraian 

Dalam pembahasan ini, dibahas analisis kesalahan yang dilakukan 

responden pada tiap butir soal, adalah sebagai berikut: 

 

Soal nomor 50 a : 
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Jawaban Benar 
Responden yang menjawab salah 

Jumlah Prosentase  

ほんをよむことです。 53 82,8% 

 

Analisis :  

Dilihat dari kesalahan yang dilakukan siswa pada soal ini yaitu 

penulisan partikel を . Kebanyakan siswa menuliskan partikel  dengan 

menuliskan  huruf hiragana お (o).  

 

Soal nomor 50 b: 

 

Jawaban Benar 
Responden yang menjawab salah 

Jumlah Prosentase  

うたをうたうことです。 52 81,3% 

 

Analisis : 

Dilihat dari kesalahan yang dilakukan siswa pada soal ini yaitu 

penulisan partikel を . Kebanyakan siswa menuliskan partikel  dengan 

menuliskan  huruf hiragana お (o). 
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Soal nomor 50 c: 

 

Jawaban Benar 
Responden yang menjawab salah 

Jumlah Prosentase  

おんがくをきくことです。 53 82,8% 

 

Analisis : 

Dilihat dari kesalahan yang dilakukan siswa pada soal ini yaitu 

penulisan partikel を . Kebanyakan siswa menuliskan partikel  dengan 

menuliskan  huruf hiragana お (o). 

Soal nomor 50d: 

 

Jawaban Benar 
Responden yang menjawab salah 

Jumlah Prosentase  

ピアノをひくことです。 59 92,2% 
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Analisis : 

Dilihat dari kesalahan yang dilakukan siswa pada soal ini yaitu 

penulisan partikel を . Kebanyakan siswa menuliskan partikel  dengan 

menuliskan  huruf hiragana お (o). Selain itu banyak juga siswa yang salah 

menulis ピアノ menggunakan huruf hiragana.  

 

4.3.3 Pembahasan Tes Bacaan 

Dalam pembahasan ini, analisis kesalahan yang dilakukan responden 

pada tiap butir soal, adalah sebagai berikut: 

Kalimat 1 

Hajimemashite  

Jawaban Benar 
Responden yang menjawab salah 

Jumlah Prosentase  

はじめまして。 33 51,6% 

 

Analisis : 

Kesalahan yang sering terjadi pada kalimat ini adalah siswa menulis 

kalimat ini menjadi はぢめまして dan はじみまひて. Dapat disimpulkan 

siswa belum bisa membedakan penulisan じ dan ぢ. 

 

Kalimat 2 

Watashi no namae wa Maria Takumi desu 
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Jawaban Benar 
Responden yang menjawab salah 

Jumlah Prosentase  

わたしのなまえはマ

リアたくみです。 
59 92,2% 

 

Analisis : 

Kesalahan yang sering terjadi pada kalimat ini adalah pada partikel は

. Siswa tidak mengerti bahwa partikel “wa” seharusnya menggunakan huruf  

は  bukan わ . Selain itu  penulisan nama マリ ア yang seharusnya 

menggunakan katakana, ditulis menggunakan hiragana. Dapat disimpulkan 

siswa belum mengerti penulisan partikel dan belum bisa membedakan mana 

yang menggunakan katakana, mana yang menggunakan hiragana. 

 

Kalimat 3 

Shumi wa shashin o toru koto desu. 

Jawaban Benar 
Responden yang menjawab salah 

Jumlah Prosentase  

しゅみはしゃしんを

とることです。 
58 90,6% 

 

Analisis : 

Kesalahan yang sering terjadi pada kalimat ini adalah pada partikel は

. Siswa tidak mengerti bahwa partikel “wa” seharusnya menggunakan huruf  

は bukan わ. Selain partikel “wa” pada kalimat ini juga ada partikel “o”. 

Siswa juga mengalami kesalahan pada bagian tersebut. Selain itu siswa 

mengalami kesulitan dalam menuliskan kata しゅみ  dan しゃしん . 
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Kebanyakan siswa menulis kata しゅみ menjadi しゆみ atau すみ dan しゃ

しん menjadi さしん atau しやしん.Dapat disimpulkan bahwa siswa belum 

mengerti penulisan partikel dan lambang bunyi yo’on yang tepat.  

 

Kalimat 4 

Umi no shashin ga ichiban suki desu. 

Jawaban Benar 
Responden yang menjawab salah 

Jumlah Prosentase  

うみのしゃしんが 

いちばんすきです。 
40 62,5% 

 

Analisis : 

Siswa mengalami kesulitan dalam menuliskan kata しゃしん. Pada 

lambang bunyi yoo’on siswa kurang memahami. Kebanyakan siswa menulis 

kata しゃしん menjadi さしん atau しやしん. .Dapat disimpulkan bahwa 

siswa belum mengerti penulisan lambang bunyi yo’on yang tepat. 

 

Kalimat 5 

Mai-shû nichi-yobi ni tomodachi to umi e ikimasu 

Jawaban Benar 
Responden yang menjawab salah 

Jumlah Prosentase  

まいしゅうにちよう

びにともだちとうみ

へ いきます。 

60 93,8% 
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Analisis : 

Siswa mengalami kesulitan dalam menuliskan kata まいしゅう

menjadi まいす atau まいしゆ. Selain itu siswa menuliskan partikel “e” 

yang seharusnya へ  menjadi え . Dapat disimpulkan bahwa siswa belum 

mengerti penulisan partikel dan lambang bunyi yo’on yang tepat. 

 

Kalimat 6 

Umi de shashin o torimasu. 

Jawaban Benar 
Responden yang menjawab salah 

Jumlah Prosentase  

うみでしゃしんをと

ります。 
56 87,5% 

 

Analisis : 

Siswa mengalami kesulitan dalam menuliskan kata しゃし ん . 

Kebanyakan siswa menulis kata しゃしん menjadi さしん atau しやしん. 

Selain itu siswa menuliskan partikel を dengan menuliskan huruf hiragana お

. Dapat disimpulkan bahwa siswa belum mengerti penulisan partikel dan 

lambang bunyi yo’on yang tepat. 

 

Kalimat 7 

Totemo kirȇ desu. 

Jawaban Benar 
Responden yang menjawab salah 

Jumlah Prosentase  

とてもきれいです。 24 37,5% 
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Analisis : 

Kesalahan pada kalimat ini siswa salah menulis kata きれい menjadi 

きれ. Dapat disimpulkan siswa tidak mengerti bahwa (kire) seharusnya ada 

huruf い di belakang. 

 

Kalimat 8 

Minasan wa shashin ga suki desuka. 

Jawaban Benar 
Responden yang menjawab salah 

Jumlah Prosentase  

みなさんはしゃしん

がすきですか。 
55 85,9% 

 

Analisis : 

Kesalahan yang sering terjadi pada kalimat ini adalah pada partikel は

. Siswa tidak mengerti bahwa partikel “wa” seharusnya menggunakan huruf  

は bukan わ. Selain itu kesalahan dalam menuliskan kata しゃしん. Pada 

lambang bunyi yoo’on siswa kurang memahami. Kebanyakan siswa menulis 

kata しゃしん menjadi さしん atau しやしん. Dapat disimpulkan bahwa 

siswa belum mengerti penulisan partikel dan lambang bunyi yo’on yang tepat. 

 

Kalimat 9 

Nihongo de mȇru o kudasai. 

Jawaban Benar 
Responden yang menjawab salah 

Jumlah Prosentase  

にほんごでメールを

ください。 
59 92,2% 
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Analisis : 

Kesalahan yang dilakukan siswa adalah penulisan partikel を . 

Kebanyakan siswa menuliskan partikel を ini dengan huruf hiragana お (o). 

Selain itu pada kata メール siswa menggunakan huruf hiragana atau  メル. 

Dapat disimpulkan bahwa siswa belum mengerti penulisan partikel dan 

penggunaan huruf katakana yang tepat. 

 

Kalimat 10 

Dȏzo yoroshiku. 

Jawaban Benar 
Responden yang menjawab salah 

Jumlah Prosentase  

どうぞよろしく。 29 45,3% 

 

Analisis : 

Kesalahan yang dilakukan siswa pada kalimat ini adalah kebanyakan 

menuliskan どぞよろしく. Dapat disimpulkan bahwa siswa tidak mengerti 

jika huruf ど dalam kalimat ini dibaca panjang yang ditambahkan huruf う di 

belakangnya. 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 
 

BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dilakukan,  dapat disimpulkan 

mengenai kesalahan siswa SMA N 15 Semarang dalam menuliskan huruf 

hiragana dan katakana. Dari 64 siswa yang menjadi sampel penelitian, diperoleh 

nilai rata-rata tes yaitu sebesar 5,67, sedangkan prosentase kesalahan siswa dalam 

menuliskan huruf hiragana dan katakana adalah sebesar 43,97%  

Kesalahan dan faktor penyebab kesalahan penulisan huruf hiragana dan 

katakana yang dilakukan oleh siswa adalah sebagai berikut: 

1. Kesalahan yang dilakukan oleh siswa SMA N 15 Semarang dalam menulis 

huruf katakana yang sesuai dengan gambar: 

a. Kesalahan pada penulisan katakana yang memiliki kemiripan bentuk, misal 

pada huruf カ dengan ガ, ク dengan グ, ハ dengan パ, dan lain-lain 

b. Kesalahan penempatan tanda baca panjang (ー), misal pada kata  パーティ

ー. 

c. Kesalahan pada lambang bunyi yoo’on, misal pada kata ジョグジャカルタ 

masih ada siswa yang memilih jawaban ジュグジャガルタ dan ジャクジ

ャカルタ 

44 
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2. Kesalahan yang dilakukan oleh siswa SMA N 15 Semarang dalam menulis 

kalimat dengan huruf hiragana dan katakana sesuai dengan gambar yang 

disediakan: 

a. Kesalahan  pada penulisan partikel, misal partikel は ditulis dengan huruf わ

, partikel を ditulis dengan huruf お, partikel へ ditulis dengan huruf え.  

b. Kesalahan pemahaman huruf yang seharusnya ditulis menggunakan huruf 

katakata, ditulis menggunakan hiragana. Misalnya, ピ ア ノ  ditulis 

menggunakan huruf hiragana menjadi ぴあの. 

3. Kesalahan yang dilakukan siswa SMA N 15 Semarang dalam menulis kalimat 

dengan huruf hiragana dan katakana sesuai dengan teks yang disediakan: 

a. Kesalahan pada pada penulisan partikel, misal partikel は ditulis dengan 

huruf わ, partikel を ditulis dengan huruf お, partikel へ ditulis dengan 

huruf え. 

b. Kesalahan pada lambang bunyi yoo’on, misal pada kata しゃしん menjadi 

さしん atau しやしん. 

c. Kesalahan pemahaman huruf roomaji ejaan heburn, misal pada kaia kire 

yang seharusnya ditulis きれい  menjadi きれ , dan どうぞよろしく 

menjadi どぞよろしく. 

d. Kesalahan penempatan tanda baca panjang (ー), misal pada kata メール 

menjadi メル. 
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e. Kesalahan pemahaman huruf yang seharusnya ditulis menggunakan huruf 

katakata, ditulis menggunakan hiragana. Misalnya, メ ー ル   ditulis 

menggunakan huruf hiragana menjadi める. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat dikemukakan adalah 

sebagai berikut: 

1) Saran bagi pembaca dan pembelajar bahasa Jepang SMA N 15 Semarang 

dalam menulis huruf hiragana dan katakana hendaknya selain belajar di 

sekolah, siswa lebih sering berlatih sendiri menulis huruf hiragana dan 

katakana agar dapat meningkatkan kemampuannya dalam menulis huruf 

hiragana dan katakana. 

2) Saran bagi pengajar di SMA N 15 Semarang: 

a. Diharapkan memberikan penjelasan tentang hal-hal yang penting dalam 

menulis huruf hiragana dan katakana lebih detail, seperti penulisan 

partikel, penulisan lambang bunyi yo’on, peerbedaan fungsi huruf hiragana 

dan katakana, dan lain-lain. Selain itu memberikan lebih banyak waktu 

untuk mengajar huruf hiragana dan katakana. 

b. Apabila huruf hiragana dan katakana tidak diutamakan untuk siswa 

jurusan IPA / IPS, menurut penulis sebaiknya pada UAS atau ulangan 

lainnya tidak diberikan soal mengenai huruf hiragana dan katakana. Lebih 

baik sisw16a hanya diberi pengenalan huruf saja. 
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SOAL TES BACAAN 

 

Hajimemashite. Watashi no namae wa Maria Takumi desu. 

Shumi wa shasin o toru koto desu. 

Umi no shashin ga ichiban suki desu.  

Mai-shu nichi-yobi ni tomodachi to umi e ikimasu 

Umi de shashin o torimasu. Totemo kire desu. 

Minasan wa shashin ga suki desuka. 

Nihongo de meru o kudasai. 

Dozo yoroshiku. 
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