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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO : 

 何が起こっても、頑張ろう！ 

 Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan itu adalah 

untuk dirinya sendiri (Al-Ankabut ayat 6). 

 

 

 

      PERSEMBAHAN : 

1. Kedua orang tuaku 

2. Kakak dan adikku 

3. Teman-teman PBJ angkatan 2011 

4. Anda yang membaca karya ini 
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Kata Kunci : Motivasi, Jawa, luar Jawa 

 

 Motivasi mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan belajar. Tetapi, 

motivasi setiap pembelajar ada kalanya berbeda. Motivasi yang berbeda pada tiap 

pembelajar dapat mempengaruhi ketercapaian dalam tujuan belajarnya. Perbedaan 

motivasi setiap siswa dikarenakan berbagai faktor, antara lain adalah cita-cita 

siswa, kemampuan siswa, kondisi siswa,dan  kondisi lingkungan siswa. Setiap 

siswa tentu mempunyai kondisi lingkungan yang berbeda seperti lingkungan 

tempat tinggal atau daerah asal yang berbeda dan latar belakang keluarga yang 

berbeda. Perbedaan latar belakang siswa menjadi faktor yang mempengaruhi 

motivasi belajar, terlihat juga di SMK Bagimu Negeriku Semarang. Berdasarkan 

pengamatan peneliti selama kegiatan praktik pengalaman lapangan (PPL), 

terdapat siswa yang berasal dari latar belakang daerah yang berbeda. Hal ini 

dikarenakan siswa di sekolah ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Selain 

perbedaan kondisi lingkungan siswa, tempat tinggal, dan latar belakang keluarga, 

terdapat pula perbedaan hasil belajar (termasuk hasil belajar bahasa Jepang) pada 

siswa kelas XI. Hasil belajar siswa  kelas XI yang berasal dari Jawa cenderung 

lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang berasal dari luar Jawa. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana motivasi belajar siswa dari Jawa dan luar 

Jawa, serta perbandingannya. 

Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian kuantitatif dan 

kualitatif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMK 

Bagimu Negeriku Semarang sebanyak 125 siswa dan 50 siswa. Pengumpulan data 

menggunakan angket. Analisis data menggunakan analisis deskriptif presentase. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil angket, motivasi 

belajar siswa yang berasal dari Jawa sebesar 78,90% sedangkan siswa luar Jawa 

sebesar 77,85% yang sama-sama termasuk dalam kategori tinggi. Terbukti bahwa 

motivasi siswa dari Jawa dan luar Jawa mempunyai motivasi yang tinggi dalam 

mempelajari bahasa Jepang di SMK Bagimu Negeriku Semarang. Tingkat 

motivasi belajar siswa yang berasal dari Jawa paling tinggi adalah minat sebesar 

94%, sedangkan siswa luar Jawa adalah keinginan berhasil sebesar 95%. Disisi 

lain, tingkat motivasi belajar siswa yang berasal dari Jawa paling rendah adalah 

tingkat kesadaran diri siswa sebesar 68,5%, sedangkan siswa yang berasal dari 

luar Jawa adalah kondisi lingkungan siswa sebesar 68%. 
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1. Latar Belakang 

Motivasi belajar adalah suatu dorongan yang menggerakkan individu untuk 

melakukan perubahan tingkah laku dalam kegiatan belajar secara terus menerus, 

sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Dengan adanya motivasi yang 

ada pada diri siswa, tujuan belajar akan tercapai dengan baik. Tetapi, motivasi 

setiap pembelajar ada kalanya berbeda. Ada pembelajar yang memiliki motivasi 

tinggi dan ada juga pembelajar yang memiliki motivasi rendah. Perbedaan 

motivasi setiap siswa dikarenakan berbagai faktor. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi motivasi belajar tersebut antara lain adalah cita-cita siswa, 

kemampuan siswa, kondisi siswa, dan kondisi lingkungan siswa. Perbedaan 

beberapa faktor tersebut akan menimbulkan perbedaan motivasi belajar siswa dan 

dapat mempengaruhi dalam mencapai hasil belajar.   

Perbedaan latar belakang siswa menjadi faktor yang mempengaruhi motivasi 

belajar, terlihat juga di SMK Bagimu Negeriku Semarang. Berdasarkan 

pengamatan peneliti selama kegiatan praktik pengalaman lapangan (PPL),  

terdapat siswa yang berasal dari latar belakang daerah yang berbeda. Hal ini 

dikarenakan siswa di sekolah ini tidak hanya berasal dari satu daerah saja. 
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Melainkan dari berbagai daerah di Indonesia. Selain perbedaan kondisi 

lingkungan siswa, tempat tinggal, dan latar belakang keluarga, terdapat pula 

perbedaan hasil belajar (termasuk hasil belajar bahasa Jepang) pada siswa kelas 

XI. Hasil belajar siswa  kelas XI yang berasal dari Jawa cenderung lebih tinggi 

dibandingkan dengan siswa yang berasal dari luar Jawa.  

Melihat kondisi siswa di SMK Bagimu Negeriku Semarang, peneliti 

bermaksud untuk mengetahui apakah perbedaan kondisi lingkungan, tempat 

tinggal, dan latar belakang keluarga akan mempengaruhi motivasi belajar 

sehingga hasil belajarpun berbeda atau apakah ada faktor lain yang menyebabkan 

hasil belajarnya berbeda. 

  Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai motivasi 

belajar dengan judul “Perbandingan Motivasi Belajar Siswa Yang Berasal 

Dari Jawa Dan Luar Jawa Di SMK Bagimu Negeriku Semarang”. 

2. Landasan Teori 

a. Pengertian Motivasi Belajar 

Menurut Yamaguchi (1997:981), pengertian motivasi sebagai berikut : 

学習動機とは学習者が学習を維持していくための原動力となるもので

あり、教師が効果的に導くためには、学習動機を理解しておかなければな

らないといわれている。 

Gakushuudouki to wa gakushuusha ga gakushuu o ijishite ikutame no  

gendouryoku to naru mono de ari, kyoushi ga koukatueki ni michibiku tameni, 

gakushuudouki o rikaishite okanakerebanaranai to iwarete iru. 
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(Motivasi belajar adalah suatu dorongan yang ada pada diri pembelajar untuk bisa 

mempertahankan pelajaran, dan seseorang guru harus memahami motivasi belajar 

agar dapat membimbing dengan efektif) 

b. Ciri-ciri Motivasi Belajar 

Ciri-ciri motivasi menurut Sardiman (2014:83) adalah sebagai berikut : 

1) Tekun menghadapi tugas 

2) Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa) 

3) Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah 

4) Lebih senang bekerja mandiri 

5) Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin 

6) Dapat mempertahankan pendapatnya 

7) Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu 

8) Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal 

Di sisi lain, Uno (2014:23) menyebutkan bahwa motivasi belajar mempunyai 

ciri-ciri, yaitu  

1) Adanya hasrat dan keinginan berhasil 

2) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 

3) Adanya harapan dan cita-cita masa depan 

4) Adanya penghargaan dalam belajar 

5) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar  

6) Adanya lingkungan belajar yang kondusif 
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c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi belajar 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2013:97) faktor-faktor yang mempengaruhi 

motivasi belajar yaitu cita-cita siswa, kemampuan siswa, kondisi siswa, kondisi 

lingkungan siswa, unsur-unsur dinamis dalam belajar, dan upaya guru dalam 

membelajarkan siswa. 

3. Metode Penelitian 

a. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah desain penelitian 

deskriptif kuantitatif dan kualitatif.  

b. Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan adalah seluruh siswa kelas XI SMK Bagimu 

Negeriku Semarang yang terdiri dari 125 siswa. Untuk sampel yang digunakan 

peneliti adalah sejumlah 50 orang.  

c. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan menggunakan  

angket.  

d. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan angket. 

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas konstruk. 

Reliabilitas dalam penelitian ini adalah sebesar 0,65.  

e. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

metode analisis deskriptif presentase. 
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4. Hasil dan Pembahasan 

a. Motivasi belajar siswa yang berasal dari Jawa 

Berdasarkan hasil angket, motivasi belajar siswa yang berasal dari Jawa 

mendapatkan rata-rata 78,90% yang tergolong tinggi. Tingkat motivasi belajar 

siswa dari yang paling tinggi ke yang paling rendah, yaitu sebagai berikut : 

1. Minat siswa yang berasal dari Jawa sebesar 94%. 

2. Keinginan untuk berhasil siswa yang berasal dari Jawa sebesar 90%. 

3. Ketekunan siswa yang berasal dari Jawa sebesar 82,5%. 

4. Kondisi lingkungan siswa yang berasal dari Jawa sebesar 77%. 

5. Usaha memperbaiki kegagalan siswa yang berasal dari Jawa sebesar 76,5%. 

6. Keuletan menghadapi kesulitan siswa yang berasal dari Jawa sebesar 76%. 

7. Kemampuan siswa yang berasal dari Jawa sebesar 74%. 

8. Tingkat kesadaran diri siswa sebesar 68,5%. 

Tingkat motivasi belajar siswa yang paling tinggi terdapat pada sub variabel 

minat sebesar 94%, sedangkan yang paling rendah terdapat pada sub variabel 

tingkat kesadaran diri siswa sebesar 68,5%. Hal ini membuktikan bahwa siswa 

yang berasal dari Jawa memiliki motivasi belajar yang tinggi dalam mengikuti 

pelajaran bahasa Jepang di SMK Bagimu Negeriku Semarang. 
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b. Motivasi belajar siswa yang berasal dari luar Jawa 

Berdasarkan hasil angket, motivasi belajar siswa yang berasal dari luar 

Jawa mendapatkan rata-rata 77,85% yang tergolong tinggi. Tingkat motivasi 

belajar siswa dari yang paling tinggi ke yang paling rendah, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Keinginan untuk berhasil siswa yang berasal dari luar Jawa sebesar 95%. 

2. Minat siswa yang berasal dari luar Jawa sebesar 94,5%. 

3. Ketekunan siswa yang berasal dari luar Jawa sebesar 86%. 

4. Usaha memperbaiki kegagalan siswa yang berasal dari luar Jawa sebesar 

76,5%. 

5. Keuletan menghadapi kesulitan siswa yang berasal dari luar Jawa sebesar 74%. 

6. Kemampuan siswa yang berasal dari luar Jawa sebesar 72,5%. 

7. Kesadaran diri siswa yang berasal dari luar Jawa sebesar 72,25%. 

8. Kondisi lingkungan siswa yang berasal dari luar Jawa sebesar 68%. 

Tingkat motivasi belajar siswa yang paling tinggi terdapat pada sub variabel 

keinginan berhasil sebesar 95%, sedangkan yang paling rendah terdapat pada sub 

variabel kondisi lingkungan siswa sebesar 68%. Hal ini membuktikan bahwa 

siswa yang berasal dari luar Jawa memiliki motivasi belajar yang tinggi dalam 

mengikuti pelajaran bahasa Jepang di SMK Bagimu Negeriku Semarang. 
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c. Perbandingan motivasi belajar siswa yang berasal dari Jawa dan luar Jawa 

Berdasarkan hasil angket, motivasi belajar siswa yang berasal dari Jawa 

sebesar 78,90% sedangkan siswa luar Jawa sebesar 77,85% yang sama-sama 

termasuk dalam kategori tinggi. Tingkat motivasi belajar siswa dari yang paling 

tinggi ke yang paling rendah, yaitu sebagai berikut : 

1. Pada urutan pertama, siswa yang berasal dari Jawa terdapat pada sub variabel 

minat sebesar 94%. Sedangkan siswa yang berasal dari luar Jawa terdapat pada 

sub variabel keinginan untuk berhasil sebesar 95%. 

2. Pada urutan kedua, siswa yang berasal dari Jawa terdapat pada sub variabel 

keinginan berhasil sebesar 90%. Sedangkan siswa yang berasal dari luar Jawa 

terdapat pada sub variabel minat sebesar 94,5%. 

3. Pada urutan ketiga, siswa yang berasal dari Jawa dan luar Jawa terdapat pada 

sub variabel ketekunan sebesar 94% dan 86%. 

4. Pada urutan keempat, siswa yang berasal dari Jawa terdapat pada sub variabel 

kondisi lingkungan siswa sebesar 77%. Sedangkan siswa yang berasal dari luar 

Jawa terdapat pada sub variabel usaha memperbaiki kegagalan sebesar 76,5%. 

5. Pada urutan kelima, siswa yang berasal dari Jawa terdapat pada sub variabel 

usaha memperbaiki kegagalan sebesar 76,5%. Sedangkan siswa yang berasal 

dari luar Jawa terdapat pada sub variabel keuletan menghadapi kesulitan 

sebesar 74%. 
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6. Pada urutan keenam, siswa yang berasal dari Jawa terdapat pada sub variabel 

keuletan menghadapi kesulitan sebesar 76%. Sedangkan siswa yang berasal 

dari luar Jawa terdapat pada sub variabel kemampuan siswa sebesar 72,5%. 

7. Pada urutan ketujuh, siswa yang berasal dari Jawa terdapat pada sub variabel 

kemampuan siswa sebesar 74%. Sedangkan siswa yang berasal dari luar Jawa 

terdapat pada sub variabel tingkat kesadaran diri siswa sebesar 72,25%. 

8. Pada urutan terakhir, siswa yang berasal dari Jawa terdapat pada sub variabel 

tingkat kesadaran diri siswa sebesar 68,5%. Sedangkan siswa yang berasal dari 

luar Jawa terdapat pada sub variabel kondisi lingkungan siswa sebesar 68%. 

Tingkat motivasi belajar paling tinggi, siswa yang berasal dari Jawa adalah 

minat sebesar 94%, sedangkan siswa luar Jawa adalah keinginan berhasil sebesar 

95%. Disisi lain, tingkat motivasi belajar paling rendah, siswa yang berasal dari 

Jawa adalah tingkat kesadaran diri siswa sebesar 68,5%, sedangkan siswa yang 

berasal dari luar Jawa adalah kondisi lingkungan siswa 68%. 

5. Penutup 

1. Berdasarkan hasil angket, motivasi siswa yang berasal dari Jawa dalam 

mengikuti pelajaran bahasa Jepang termasuk dalam kategori tinggi yaitu 

78,90%. Tingkat motivasi belajar siswa dari yang paling tinggi ke yang paling 

rendah adalah minat, keinginan berhasil, ketekunan, kondisi lingkungan siswa, 

usaha memperbaiki kegagalan, keuletan dalam menghadapi kesulitan, 

kemampuan siswa, dan tingkat kesadaran diri siswa. Tingkat motivasi belajar 
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siswa yang paling tinggi adalah minat, sedangkan yang paling rendah adalah 

tingkat kesadaran diri siswa. 

2. Berdasarkan hasil angket, motivasi siswa yang berasal dari luar Jawa dalam 

mengikuti pelajaran bahasa Jepang termasuk dalam kategori tinggi, yaitu 

77,85%. Tingkat motivasi belajar siswa dari yang paling tinggi ke yang paling 

rendah adalah keinginan berhasil, minat, ketekunan, usaha memperbaiki 

kegagalan, keuletan dalam menghadapi kesulitan, kemampuan siswa, tingkat 

kesadaran diri siswa, dan kondisi lingkungan siswa. Tingkat motivasi belajar 

siswa yang paling tinggi adalah keinginan berhasil, sedangkan yang paling 

rendah adalah kondisi lingkungan siswa. 

3. Berdasarkan hasil angket, motivasi belajar siswa yang berasal dari Jawa 

sebesar 78,90% sedangkan siswa luar Jawa sebesar 77,85%.  Meskipun 

persentase siswa dari Jawa sedikit lebih tinggi, namun keduanya sama-sama 

dalam kategori tinggi. Terbukti bahwa motivasi siswa dari Jawa dan luar 

Jawa termasuk tinggi. Tingkat motivasi belajar siswa yang berasal dari Jawa 

paling tinggi adalah minat, sedangkan siswa luar Jawa adalah keinginan 

berhasil. Disisi lain, tingkat motivasi belajar siswa yang berasal dari Jawa 

paling rendah adalah tingkat kesadaran diri siswa, sedangkan siswa yang 

berasal dari luar Jawa adalah kondisi lingkungan siswa. 
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まとめ  

SMK BAGIMU NEGERIKU にジャワの島学生とジャワの島外学生の学習動機

の比較 

      メガ シルビア ジュリタ 

 

１． 背景 

動機は学習において重要な役割を演ずる。しかし、時々、学生の動

機は夫々違っている。学生の夫々違う動機は学習目的の達成に影響を与え

る。学習動機に影響を与える要因は学生の理想、学生の能力、学生の条件、

学生の環境条件である。夫々の学生は住んでいる所や故郷や家庭環境のよ

うな違う環境条件を持っている。学生の背景違いが、学習動機に影響を与

える要因のことは SMK Bagimu Negeriku に見つけた。PPL の間に、観察し

た結果に基づいて、違う領域背景からの学生がいると言うことが分かった。

それは学生がインドネシアにある多くの所から来たからである。ただ環境

条件、住んでいる所、家庭背景ではなく、十一年生学生の勉強結果も違う。

ジャワの島学生はジャワの島外の学生に比べると勉強結果がもっと良い。 

学生の条件に基づいて、研究者は夫々学生の勉強結果の違いが環境

条件、住んでいる所、家庭背景の要因で学習刺激に影響を与えるか、他の

要因も違う勉強結果に影響を与えるかについて研究する。 
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２． 基礎的な定義 

a. 学習動機の理解 

山口(1997:981)によると、学習動機とは学習者が学習を維持していく

ための原動力となるものであり、教師が効果的に導くためには、学習動機

を理解しておかなければならないといわれている。 

b. 学習動機の特徴 

Sardiman (2014:83)によると、学習動機の特徴は次のような点である。 

1) タスクをやる勤勉さ 

2) 絶望的に困難を直面する 

3) 興味がある 

4) 自立してタスクをやる 

5) 日常的な活動につまらなくなるやすい 

6) 意見を維持する 

7) 信じていることを忘れにくい 

8) 問題を解決することが好き 

Uno (2014:23)によると学習動機は次のような特徴になる。 

1) 成功する欲求と望みがある 

2) 学習に必要がある 

3) 期待と将来の理想を持っている 

4) 学習に価値がある 

5) 学習に面白い活動がある 
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6) 有益な学習環境がある 

c. 学習動機に影響を与える要因 

Dimyati と Mudjiono (2013:97)によると学習動機に影響を与える要因は 

1) 学生の理想 

2) 学生の能力 

3) 学生の条件 

4) 学生の環境条件 

5) 学習にあるダイナミックな要因 

6) 教師の学生に教える努力 

３． 研究の方法 

a. 研究のアプローチ 

本研究は定性定量的なアプローチを使用した。 

b. 研究の対象
たいしょう

 

BAGIMU NEGERIKU 学校の学生は５０人いる。ジャワの島学生は２

５人で、ジャワの島外学生は２５人である。 

c. データを集める方法 

アンケートを配る。 

d． データを処理の方法 

データ処理の結果はパーセントにする。 
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４． 研究の結果 

a. ジャワの島学生の学習動機 

ジャワの島学生の学習動機は 78,90%で、高いカテゴリーである。学

習動機は高いから低いまで、品質がある。それは 94%で興味があること、

90%で成功する欲求、82.5%で勤勉さ、77%で学生の環境条件、76,5%で失

敗を改善する努力、76%で絶望的に困難を直面すること、74%で学生の能

力、68,5%で学生の自己認識である。一番高いのは 94%で興味があること

である。一方で、一番低いのは 68,5%で学生の自己認識である。 

b. ジャワの島外学生の学習動機 

ジャワの島外学生の学習動機は 77,85% で、高いカテゴリーである。

学習動機は高いから低いまで、品質がある。それは 95%で成功する欲求、

94,5%で興味があること、86%で勤勉さ、76,5%で失敗を改善する努力、

74%で絶望的に困難を直面すること、72,5%で学生の能力、72,25%で自己

認識、68%で学生の環境条件である。一番高いのは 95%で成功する欲求で

ある。一方で、一番低いのは 68%で学生の環境条件である。 

c. ジャワの島学生とジャワの島外から学生の学習動機の比較 

ジャワの島学生の学習動機は 78,90%で、一方でジャワの島外学生は

77,85% で、どちらも高い。学習動機は高いから低いまで、品質がある。 

1) 一番目は、ジャワの島学生は 94%で興味があることである。ジャワの

島外学生は 95%で成功する欲求である。 
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2) 二番目は、ジャワの島学生は 90%で成功する欲求である。ジャワの島

外学生は 94,5%で興味があることである。 

3) 三番目は、ジャワの島学生とジャワの島外学生は勤勉さは 82.5%と

86%である。 

4) 四番目は、ジャワの島学生は 77%で学生の環境条件である。ジャワの

島外学生は 76,5%で失敗を改善する努力である。 

5) 語番目は、ジャワの島学生は 76,5%で失敗を改善する努力である。ジャ

ワの島外学生は 74%で絶望的に困難を直面することである。 

6) 六番目は、ジャワの島学生は 76%で絶望的に困難を直面することであ

る。ジャワの島外学生は 72,5%で学生の能力である。 

7) 七番目は、ジャワの島学生は 74%で学生の能力である。ジャワの島外

学生は 72,25%で自己認識である。 

8) 最後には、ジャワの島学生は 68,5%で学生の自己認識である。ジャワの

島外学生は 68%で学生の環境条件である。 

ジャワの島学生の学習動機の一番高いのは 94%で興味があることであ

る。ジャワの島外学生は 95%で成功する欲求である。一方で、一番低い

のは 68,5%で学生の自己認識である。ジャワの島外学生は 68%で学生の環

境条件である。 

５． 結論 

a. ジャワの島学生の学習動機は 78,90%で、高いカテゴリーである。学習

動機は高いから低いまで、品質がある。それは興味があること、成功
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する欲求、勤勉さ、学生の環境条件、失敗を改善する努力、絶望的に

困難を直面すること、学生の能力、学生の自己認識である。一番高い

のは興味があることである。一方で、一番低いのは学生の自己認識で

ある。 

b. ジャワの島外学生の学習動機は 77,85% で、高いカテゴリーである。学

習動機は高いから低いまで、品質がある。それは成功する欲求、興味

があること、勤勉さ、失敗を改善する努力、絶望的に困難を直面する

こと、学生の能力、自己認識、学生の環境条件である。一番高いのは

95%で成功する欲求である。一方で、一番低いのは学生の環境条件であ

る。 

c. ジャワの島学生の学習動機は 78,90%で、一方でジャワの島外学生は

77,85% で、どちらも高い。ジャワの島学生の学習動機の一番高いのは

興味があることである。ジャワの島外学生は成功する欲求である。一

方で、一番低いのは学生の自己認識である。ジャワの島外学生は学生

の環境条件である。 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Motivasi merupakan dorongan yang membuat individu untuk melakukan 

suatu perubahan tingkah laku  sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Motivasi 

diterapkan dalam berbagai kegiatan, tidak terkecuali dalam belajar. Betapa 

pentingnya motivasi dalam belajar, karena keberadaannya sangat berarti bagi 

perbuatan belajar. Dalam kegiatan belajar, biasa disebut dengan motivasi belajar. 

Motivasi belajar adalah suatu dorongan yang menggerakkan individu untuk 

melakukan perubahan tingkah laku dalam kegiatan belajar secara terus menerus, 

sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Dalam mencapai tujuan belajar, 

motivasi mempunyai beberapa peranan penting. Peran motivasi dalam belajar 

yaitu motivasi dapat dijadikan sebagai penguat belajar, memperjelas tujuan belajar, 

dan menentukan ketekunan belajar. Selain itu, motivasi dikatakan penting karena 

menjadi salah satu faktor yang menentukan pembelajaran. Dengan adanya 

motivasi yang ada pada diri siswa,  tujuan belajar akan tercapai dengan baik.  

Tetapi, motivasi setiap pembelajar ada kalanya berbeda. Ada pembelajar yang 

memiliki motivasi tinggi dan ada juga pembelajar yang memiliki motivasi rendah. 

Motivasi yang berbeda pada tiap pembelajar dapat mempengaruhi ketercapaian 

dalam tujuan belajarnya. Pembelajar yang mempunyai motivasi cenderung akan 

lebih cepat mencapai tujuan belajar. Disisi lain, pembelajar yang tidak 

mempunyai motivasi akan sulit mencapai tujuan dalam pembelajarannya.
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Perbedaan motivasi setiap siswa dikarenakan berbagai faktor. Faktor-faktor 

yang  mempengaruhi motivasi belajar tersebut antara lain adalah  cita-cita siswa, 

kemampuan siswa, kondisi siswa,dan  kondisi lingkungan siswa. Salah satu faktor 

yang mempengaruhi motivasi belajar adalah faktor kondisi lingkungan siswa, 

yang dapat berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal,dan pergaulan teman 

sebaya. Selain itu, faktor lingkungan siswa dapat berupa faktor keluarga, yang 

dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Setiap siswa tentu mempunyai 

kondisi lingkungan yang berbeda seperti lingkungan tempat tinggal atau daerah 

asal yang berbeda dan latar belakang keluarga yang berbeda. Perbedaan beberapa 

faktor tersebut akan menimbulkan perbedaan motivasi belajar siswa dan dapat 

mempengaruhi dalam mencapai hasil belajar.   

Perbedaan latar belakang siswa menjadi faktor yang mempengaruhi motivasi 

belajar, terlihat juga di SMK Bagimu Negeriku Semarang. Berdasarkan 

pengamatan peneliti selama kegiatan praktik pengalaman lapangan (PPL),  

terdapat siswa yang berasal dari latar belakang daerah yang berbeda. Hal ini 

dikarenakan siswa di sekolah ini tidak hanya berasal dari satu daerah saja. 

Melainkan dari berbagai daerah di Indonesia. Seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, 

Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Papua. Dalam sistem 

penerimaan siswa di SMK Bagimu Negeriku Semarang, siswa yang berasal dari 

Jawa maupun dari luar Jawa harus melalui tes tertulis, tes wawancara siswa dan 

orang tua serta tes kesehatan.  

Selain perbedaan kondisi lingkungan siswa, tempat tinggal, dan latar 

belakang keluarga, terdapat pula perbedaan hasil belajar (termasuk hasil belajar 
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bahasa Jepang) pada siswa kelas XI. Hasil belajar siswa  kelas XI yang berasal 

dari Jawa cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang berasal dari 

luar Jawa. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel nilai UAS mata pelajaran bahasa 

Jepang, sebagai berikut   

Tabel 1.1 Nilai UAS siswa kelas XI 

Kelas XI 
Nilai Siswa 

Dari Jawa 

Nilai Siswa 

Dari Luar Jawa 

Jasa Boga (JB) 82 77 

Multimedia (MM) 84 78 

Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) 80 76 

Teknik kendaraan Ringan (TKR) 80 75 

Teknik Konstruksi Batu Beton (TKBB) 79 75 

Rata-rata 81 76,2 

                 (sumber: data yang diolah) 

 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa terlihat perbedaan hasil 

belajar antara siswa yang berasal dari Jawa dengan siswa yang berasal dari luar 

Jawa. Selain itu, siswa yang berasal dari Jawa juga lebih aktif dan dapat merespon 

lebih cepat dibandingkan dengan siswa yang berasal dari luar Jawa dalam 

mempelajari bahasa Jepang.  

 Melihat kondisi siswa di SMK Bagimu Negeriku Semarang, peneliti 

bermaksud untuk mengetahui apakah perbedaan kondisi lingkungan, tempat 

tinggal, dan latar belakang keluarga akan mempengaruhi motivasi belajar 

sehingga hasil belajarpun berbeda atau apakah ada faktor lain yang menyebabkan 

hasil belajarnya berbeda. 
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 Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai motivasi 

belajar dengan judul “Perbandingan Motivasi Belajar Siswa Yang Berasal 

Dari Jawa Dan Luar Jawa Di SMK Bagimu Negeriku Semarang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada diatas, masalah yang ingin diteliti antara 

lain : 

1. Bagaimana motivasi belajar siswa kelas XI yang berasal dari Jawa dalam 

mempelajari bahasa Jepang di SMK Bagimu Negeriku Semarang ? 

2. Bagaimana motivasi belajar siswa kelas XI yang berasal dari luar Jawa dalam 

mempelajari bahasa Jepang di SMK Bagimu Negeriku Semarang ? 

3. Bagaimana perbandingan motivasi belajar antara siswa kelas XI yang berasal 

dari Jawa dengan siswa yang berasal dari luar Jawa dalam mempelajari 

bahasa Jepang di SMK Bagimu Negeriku Semarang ? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah perbandingan motivasi belajar 

antara siswa kelas XI yang berasal dari Jawa dengan siswa yang berasal dari luar 

Jawa dalam mempelajari bahasa Jepang di SMK bagimu Negeriku Semarang. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas, tujuan yang akan dicapai 

antara lain : 

1. Mengetahui bagaimana motivasi belajar siswa kelas XI yang berasal dari 

Jawa dalam mempelajari bahasa Jepang di SMK Bagimu Negeriku Semarang. 
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2. Mengetahui bagaimana motivasi belajar siswa kelas XI yang berasal dari luar 

Jawa dalam mempelajari bahasa Jepang di SMK Bagimu Negeriku Semarang. 

3. Mengetahui bagaimana perbandingan motivasi belajar antara siswa kelas XI 

yang berasal dari Jawa dengan siswa yang berasal dari luar Jawa dalam 

mempelajari bahasa Jepang di SMK Bagimu Negeriku Semarang. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dapat diambil adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoretis 

Dalam penelitian ini manfaat teoritis yang dapat diambil adalah bagi yang 

akan meneliti hal yang berhubungan dengan penelitian ini dapat digunakan 

sebagai referensi penelitian dalam hal perbandingan motivasi belajar antara siswa 

yang berasal dari Jawa dengan siswa yang berasal dari luar Jawa dalam mengikuti 

mata pelajaran bahasa Jepang.  

2. Manfaat Praktis 

1. Bagi sekolah, dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memperhatikan 

motivasi belajar siswa dalam mempelajari bahasa Jepang. 

2. Bagi pengajar, khususnya guru bahasa Jepang SMK Bagimu Negeriku 

Semarang, dengan hasil penelitian ini diharapkan guru dapat meningkatkan 

dan mempertahankan motivasi siswa dalam mempelajari bahasa Jepang. 

3. Bagi siswa, dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat mengingat kembali 

tujuan dan motivasi siswa dalam mempelajari bahasa Jepang. 
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1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Secara garis besar skripsi dibagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut :  

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB 2 LANDASAN TEORI 

Bab landasan teori dibahas mengenai pengertian motivasi, macam-macam 

motivasi, pentingnya motivasi dalam belajar, fungsi motivasi dalam belajar, ciri-

ciri motivasi belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, dan 

faktor yang mempengaruhi motivasi belajar bahasa Jepang. 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

Bab metode penelitian diuraikan mengenai desain penelitian, populasi dan 

sampel penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen 

penelitian, validitas instrumen, reliabilitas, dan teknik analisis data. 

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab pembahasan diuraikan mengenai hasil penelitian serta pembahasannya, 

yaitu motivasi belajar siswa yang berasal dari Jawa dalam mempelajari bahasa 

Jepang, motivasi belajar siswa yang berasal dari luar Jawa dalam mempelajari 

bahasa Jepang dan perbandingan motivasi belajar antara siswa yang berasal dari 

Jawa dengan siswa yang belajar dari luar Jawa dalam mempelajari bahasa Jepang. 
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BAB 5 PENUTUP 

Bab penutup, peneliti menjelaskan kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan 

hasil penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Tinjuan Pustaka 

 Dalam penelitian ini, penulis mencari informasi dari penelitian terdahulu 

dan jurnal sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan maupun 

kelebihan yang sudah ada sebelumnya, tentang teori yang berkaitan dengan judul 

yang digunakan untuk memperoleh tinjauan pustaka. 

 Kajian mengenai motivasi belajar dilakukan oleh Levianti Martina Rizky 

Amelia, dengan judul penelitian “Motivasi Belajar Siswa Kelas Bilingual Dan 

Siswa Kelas Non-Bilingual Di SMP N 89 Jakarta Barat”. Berdasarkan hasil 

penelitian, diketahui bahwa siswa kelas bilingual cenderung memiliki motivasi 

belajar tinggi sedangkan siswa kelas non-bilingual cenderung memiliki motivasi 

belajar rendah. 

Di sini terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Persamaannya yaitu sama-sama 

meneliti mengenai motivasi belajar. Kemudian, perbedaannya yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh Levianti ditekankan pada jenis kelas, yaitu bilingual dan non-

bilingual SMP N 89 Jakarta Barat. Kelas bilingual yang berarti siswa kelas ini 

menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, sedangkan 

kelas non bilingual hanya menggunakan bahasa Indonesia. Penelitian kedua kelas 

tersebut untuk membandingkan motivasi belajar siswa kelas bilingual dan non 

bilingual dengan beberapa fakor yaitu bahasa pengantar dalam penyajian materi
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pelajaran, proses seleksi, fasilitas, guru, perilaku siswa saat belajar, pengumpulan 

tugas, standar nilai dan pencapaian nilai. Sedangkan penelitian ini menekankan 

pada wilayah yaitu asal daerah siswa di SMK Bagimu Negeriku Semarang. 

Meskipun sekolah ini berada di pulau Jawa, namun siswanya tak hanya berasal 

dari Jawa, ada juga siswa yang berasal dari luar Jawa. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui perbandingan motivasi belajar siswa yang berasal dari Jawa 

dengan siswa yang berasal dari luar Jawa dalam mengikuti mata pelajaran bahasa 

Jepang berdasarkan beberapa faktor yaitu ketekunan, keuletan dalam menghadapi 

kesulitan, minat, keinginan untuk berhasil, usaha memperbaiki kegagalan, 

kemampuan siswa, kondisi lingkungan siswa dan tingkat kesadaran diri siswa.  

2.2 Landasan Teoretis 

2.2.1 Pengertian Motivasi  

Menurut Yamaguchi dalam kokugojiten (1997:981), pengertian motivasi 

sebagai berikut : 

人の意思決定や言動の直接的な原因理由また目的となるところのもの。 

Hito no ishi kettei ya gendou no chokutetsu tekina genin, riyuu mata mokuteki to 

naru to koro no mono. 

Artinya :  

Alasan seseorang memutuskan suatu tindakan untuk mencapai tujuan. 

Kemudian, menurut Slavin dalam Rifa’I dan Anni (2011:159) berpendapat 

bahwa motivasi merupakan proses internal yang mengaktifkan, memandu, dan 

memelihara perilaku seseorang secara terus menerus. Disisi lain, motivasi adalah 
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perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya 

perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan (Hamalik, 2013:158).  

Selain itu, Subini (2013:89) menyatakan bahwa motivasi merupakan usaha 

yang dapat menyebabkan seseorang atau suatu kelompok tertentu, tergerak 

hatinya untuk melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan kepuasan dengan apa 

yang dilakukannya. 

Pendapat lain mengenai motivasi juga diungkapkan oleh Jamaris (2013:170) 

menjelaskan bahwa motivasi adalah suatu kekuatan atau tenaga yang membuat 

individu bergerak dan memilih untuk melakukan suatu kegiatan dan mengarahkan 

kegiatan tersebut kearah tujuan yang akan dicapainya. Dimyati dan Mudjiono 

(2013:42) juga berpendapat bahwa motivasi adalah tenaga yang menggerakkan 

dan mengarahkan aktivitas seseorang. 

Di sisi lain, menurut Donald dalam Sardiman (2014:73) mengemukakan 

bahwa motivasi adalah perubahan energy dalam diri seseorang yang ditandai 

dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya 

tujuan.  

Motivasi merupakan suatu dorongan yang timbul oleh adanya rangsangan 

dari dalam maupun dari luar sehingga seseorang berkeinginan untuk mengadakan 

perubahan tingkah laku atau aktivitas tertentu lebih baik dari keadaan sebelumnya 

(Uno, 2014:9).  

Berdasarkan penjelasan para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa motivasi 

merupakan dorongan yang membuat seorang individu untuk melakukan suatu 

perubahan tingkah laku  sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 
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2.2.2 Macam-macam Motivasi 

Motivasi mempunyai berbagai macam, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi 

ekstrinsik.  

1) Motivasi intrinsik 

Motivasi instrinsik adalah motivasi yang tercakup dalam situasi belajar yang 

bersumber dari kebutuhan dan tujuan-tujuan siswa sendiri (Hamalik, 2013:112). 

Motivasi ini sering disebut motivasi murni atau motivasi yang sebenarnya. 

Sedangkan menurut Subini (2013:89) mengungkapkan bahwa motivasi intrinsik 

adalah semua faktor yang berasal dari dalam diri individu dan memberikan 

dorongan untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, menurut Dimyati dan Mudjiono 

(2013:43) motivasi intrinsik adalah tenaga pendorong yang sesuai dengan 

perbuatan yang dilakukan. 

Pendapat lain yang diungkapkan Sardiman (2014:89) menyatakan bahwa 

motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak 

perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan 

untuk melakukan sesuatu. Motivasi itu muncul dari kesadaran diri sendiri dengan 

tujuan secara esensial, bukan sekedar simbol dan seremonial. 

Di sisi lain, motivasi intrinsik merupakan perilaku yang disebabkan oleh 

motif perbuatan individu yang benar-benar didasari oleh suatu dorongan yang 

tidak diketahui secara jelas, tanpa perlu adanya ganjaran atas perbuatan, dan tidak 

perlu hukuman untuk tidak melakukannya (Uno, 2014:33).  
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2) Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah dorongan terhadap perilaku seseorang yang ada 

di luar perbuatan yang dilakukannya. Orang berbuat sesuatu, karena dorongan dari 

luar seperti adanya hadiah dan menghindari hukuman (Dimyati dan Mudjiono, 

2013:91). 

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Subini (2013:89) bahwa motivasi 

ekstrinsik adalah faktor yang datang dari luar individu tetapi memberi pengaruh 

terhadap kemauan untuk belajar. Seperti pujian, peraturan, tata tertib, teladan guru, 

orang tua, dan sebagainya. Sedangkan menurut Hamalik (2013:112) motivasi 

ekstrinsik adalah motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor dari luar situasi 

belajar, seperti : angka, kredit, ijazah, tingkatan, hadiah, medali, pertentangan dan 

persaingan; yang bersifat negatif ialah sarkasme, ejekan (ridicule), dan hukuman. 

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena 

adanya perangsang dari luar (Sardiman, 2014:91). Motivasi ekstrinsik dapat juga 

dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas belajar dimulai dan 

diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak secara mutlak berkaitan 

dengan aktivitas belajar. Selanjutnya, pendapat lain yang diungkapkan oleh Uno 

(2014:33) bahwa motivasi ekstrinsik merupakan perilaku individu yang hanya 

muncul karena adanya hukuman atau tidak muncul karena hukuman. Hukuman 

atau ganjaran atas suatu perbuatan, menguatkan motif yang melatarbelakangi 

perbuatan itu, sedangkan hukuman memperlemahnya. 

 Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa macam-

macam motivasi terbagi menjadi dua yaitu motivasi intrinsik (berasal dari dalam 



13 

 

 

diri) dan motivasi ekstrinsik (berasal dari luar diri). Motivasi intrinsik adalah 

dorongan yang berasal dari dalam diri individu, tanpa ada pengaruh dari luar 

untuk melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang 

berasal dari luar individu yang menyebabkan individu untuk melakukan sesuatu. 

2.2.3 Pengertian Motivasi Belajar 

Pengertian mengenai motivasi belajar diungkapkan oleh Kurairi 

(1992:152) sebagai berikut : 

学習動機とは学習者が学習を維持していくための原動力となるもの

であり、教師が効果的に導くためには、学習動機を理解しておかなければ

ならないといわれている。 

Gakushuudouki to wa gakushuusha ga gakushuu o ijishite ikutame no  

gendouryoku to naru mono de ari, kyoushi ga koukatueki ni michibiku tameni, 

gakushuudouki o rikaishite okanakerebanaranai to iwarete iru. 

Artinya :  

“Motivasi belajar adalah suatu dorongan yang ada pada diri pembelajar 

untuk bisa mempertahankan pelajaran, dan seseorang guru harus memahami 

motivasi belajar agar dapat membimbing dengan efektif”. 

Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa 

yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan 

belajar, dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang 

dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai (Sardiman, 2014:75). 

Sedangkan, menurut Uno (2014:31) mengungkapkan bahwa hakikat motivasi 
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belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar 

untuk mengadakan perubahan tingkah laku.  

 Jadi, berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa motivasi 

belajar merupakan suatu dorongan yang menggerakkan individu untuk melakukan 

kegiatan belajar secara terus menerus dalam mencapai tujuan. 

2.2.4 Pentingnya Motivasi Dalam Belajar 

Motivasi merupakan hal yang penting dalam belajar, melalui motivasi 

dapat menjelaskan tingkah laku siswa yang sedang belajar. Ada beberapa peranan 

penting dari motivasi dalam belajar menurut Uno (2014:27) yaitu : 

1) Peran Motivasi dalam Menentukan Penguatan Belajar 

Motivasi dapat berperan dalam penguatan belajar apabila seorang anak yang 

belajar dihadapkan pada suatu masalah yang memerlukan pemecahan dan hanya 

dapat dipecahkan berkat bantuan hal-hal yang pernah dilaluinya. 

2) Peran Motivasi dalam Memperjelas Tujuan Belajar 

Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar erat kaitannya dengan 

kemaknaan belajar. Anak akan tertarik untuk belajar sesuatu, jika yang dipelajari 

itu sedikitnya sudah dapat diketahui atau dinikmati manfaatnya bagi anak. 

3) Peran Motivasi dalam Menentukan Ketekunan Belajar 

Seorang anak yang termotivasi dalam belajar, akan berusaha mempelajarinya 

dengan tekun. Sebaliknya, apabila seseorang kurang atau tidak memiliki motivasi 

untuk belajar, maka tidak tahan lama belajar. Dia mudah tergoda untuk 

mengerjakan hal yang lain dan bukan belajar. Itu berarti motivasi sangat 

berpengaruh terhadap ketahanan dan ketekunan belajar. 
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Jadi, berdasarkan penjelasan para ahli, dapat disimpulkan bahwa pentingnya 

motivasi dalam belajar adalah motivasi dapat memberikan penguatan dalam 

belajar, dapat menentukan tujuan belajar, dapat menentukan ketekunan dalam 

belajar,dan memberikan semangat dalam belajar. 

2.2.5 Fungsi Motivasi Dalam Belajar 

Dalam belajar sangat diperlukan motivasi, karena motivasi akan 

menentukan intensitas usaha belajar bagi para siswa. Menurut Sardiman (2014:85) 

ada tiga fungsi motivasi dalam belajar, yaitu : 

a. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor 

yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari 

setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 

b. Menentukan arah perbuatan, yakni ke  arah tujuan yang hendak dicapai. 

Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus 

dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. 

c. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang 

harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan 

perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Seseorang siswa 

yang akan menghadapi ujian dengan harapan dapat lulus, tentu akan melakukan 

kegiatan belajar dan tidak akan menghabiskan waktunya untuk bermain kartu atau 

membaca komik, sebab tidak serasi dengan tujuan. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa motivasi memiliki 

tiga fungsi, yaitu  motivasi berfungsi untuk mendorong manusia melakukan 

sesuatu, menentukan arah perbuatan dan menyeleksi perbuatan. 
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2.2.6 Ciri-Ciri Motivasi Belajar 

 Motivasi merupakan hal yang penting dalam kegiatan belajar-mengajar. 

Dalam kegiatan belajar-mengajar, siswa yang mempunyai motivasi tinggi, akan 

berhasil dengan baik dalam belajarnya. Menurut Rifa’I dan Anni (2011:160) 

peserta didik yang termotivasi menunjukkan proses kognitif yang tinggi dalam 

belajar, menyerap dan mengingat apa yang telah dipelajari. Selain itu kinerja dan 

hasil yang dicapai oleh peserta didik yang termotivasi akan lebih baik 

dibandingkan dengan peserta didik yang tidak termotivasi. Peserta didik yang 

tidak memiliki motivasi belajar, tidak akan terjadi kegiatan belajar pada diri 

peserta didik tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa  prestasi peserta didik itu 

rendah. Sedangkan menurut Subini (2013:90) motivasi yang tinggi tercermin dari 

ketekunan yang tidak mudah patah untuk mencapai kesuksesan walaupun 

berbagai kesulitan menghadang. Ia akan tetap belajar meskipun sulit demi meraih 

apa yang menjadi tujuannya (cita-citanya) selama ini.  

Oleh karena itu, untuk membedakan siswa yang mempunyai motivasi dan 

siswa yang tidak mempunyai motivasi, dapat di lihat dengan beberapa ciri 

motivasi. Ciri-ciri motivasi menurut Sardiman (2014:83) adalah sebagai berikut : 

9) Tekun menghadapi tugas 

10) Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa) 

11) Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah 

12) Lebih senang bekerja mandiri 

13) Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin 

14) Dapat mempertahankan pendapatnya 
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15) Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu 

16) Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal 

Di sisi lain, Uno (2014:23) menyebutkan bahwa motivasi belajar mempunyai 

beberapa indikator sebagai berikut : 

7) Adanya hasrat dan keinginan berhasil 

8) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 

9) Adanya harapan dan cita-cita masa depan 

10) Adanya penghargaan dalam belajar 

11) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar  

12) Adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan 

seorang siswa dapat belajar dengan baik 

Kemudian, menurut Frandsen dalam Sardiman (2014:46) menyatakan ada 

beberapa hal yang mendorong seseorang untuk belajar, yakni yang memiliki ciri 

sebagai berikut : 

1) Adanya sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang lebih luas 

2) Adanya sifat kreatif pada orang yang belajar dan adanya keinginan untuk 

selalu maju 

3) Adanya keinginan untuk mendapat simpati dari orang tua, guru dan teman-

temannya 

4) Adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan usaha 

yang baru, baik dengan kooperasi maupun dengan kompetisi 

5) Adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman bila menguasai pelajaran 

6) Adanya ganjaran atau hukuman sebagai akhir dari belajar 
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Berdasarkan penjelasan di atas, dapat di simpulkan bahwa ciri-ciri motivasi 

belajar adalah tekun dalam belajar, ulet dalam menghadapi kesulitan, lebih senang 

bekerja mandiri, menunjukkan minat, dapat memecahkan masalah, memiliki cita-

cita masa depan, adanya keinginan untuk berhasil, adanya rasa ingin tahu, adanya 

sifat kreatif, dan adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan.  

2.2.7 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2013:97) faktor-faktor yang mempengaruhi 

motivasi belajar yaitu : 

1) Cita-cita atau Aspirasi Siswa 

 Timbulnya cita-cita dibarengi oleh perkembangan akal, moral, kemauan, 

bahasa,dan nilai-nilai kehidupan. Dari segi pembelajaran, penguatan dengan 

hadiah atau juga hukuman akan dapat mengubah keinginan menjadi kemauan, dan 

kemudian kemauan menjadi cita-cita. Cita-cita akan memperkuat motivasi belajar 

intrinsik maupun ekstrinsik. Sebab tercapainya suatu cita-cita akan mewujudkan 

aktualisasi diri. 

2) Kemampuan Siswa 

Keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan atau kecakapan 

mencapainya. Kemampuan akan memperkuat motivasi anak untu melaksanakan 

tugas-tugas perkembangan. 

3) Kondisi Siswa 

 Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmanai dan rohani mempengaruhi 

motivasi belajar. Seorang siswa yang sakit, lapar, atau marah-marah akan 

mengganggu perhatian belajar. Sebaliknya seseorang siswa yang sehat, kenyang, 
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dan gembira akan mudah memusatkan perhatian. Dengan kata lain, kondisi 

jasmani dan rohani siswa berpengaruh pada motivasi belajar. 

4) Kondisi Lingkungan Siswa 

 Lingkungan siswa dapat berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, 

pergaulan sebaya, dan kehidupan kemasyarakatan. Disisi lain, menurut Subini 

(2013:91) kondisi lingkungan disekitar anak meliputi tiga hal yaitu, faktor 

keluarga, sekolah dan masyarakat. Dengan lingkungan yang aman, tentram, tertib 

dan indah, maka semangat dan motivasi belajar mudah diperkuat. 

5) Unsur-Unsur Dinamis dalam Belajar dan Pembelajaran 

 Siswa memiliki perasaan, perhatian, kemauan, ingatan, dan pikiran yang 

mengalami perubahan berkat pengalaman hidup. Pengalaman dengan teman 

sebayanya berpengaruh pada motivasi dan perilaku belajar. Lingkungan siswa 

yang berupa lingkungan alam, lingkungan tempat tinggal, dan pergaulan juga 

mengalami perubahan. Lingkungan budaya siswa yang berupa surat kabar, 

majalah, radio, televisi, dan film semakin menjangkau siswa. Kesemua 

lingkungan tersebut mendinamiskan motivasi belajar. 

6) Upaya Guru dalam Membelajarkan Siswa 

 Guru adalah seorang pendidik professional. Tugas profesionalnya 

mengharuskan dia belajar sepanjang hayat. Sebagai pendidik, guru dapat memilah 

dan memilih yang baik. Partisipasi dan teladanmemilih perilaku tersebut sudah 

merupakan upaya membelajarkan siswa. 

Sedangkan menurut Hamalik (2013:113) menyatakan bahwa munculnya 

motivasi intrinsik maupun ekstrinsik dipengaruhi oleh bebagai faktor, yaitu : 
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1) Tingkat kesadaran diri siswa atas kebutuhan yang mendorong tingkah laku 

atau perbuatannya dan kesadaran atas tujuan belajar yang hendak dicapainya. 

2) Sikap guru terhadap kelas; guru yang bersikap bijak dan selalu merangsang 

siswa untuk berbuat ke arah suatu tujuan yang jelas dan bermakna bagi kelas, 

akan menumbuhkan sifat intrinsik itu, tetapi bila guru lebih menitikberatkan pada 

rangsangan-rangsangan sepihak maka sifat ekstrinsik menjadi lebih dominan. 

3) Pengaruh kelompok siswa. Bila pengaruh kelompok terlalu kuat maka 

motivasinya lebih condong ke sifat ekstrinsik. 

4) Suasana kelas juga berpengaruh terhadap muncul sifat tertentu pada motivasi 

belajar siswa. Suasana kebebasan yang bertanggung jawab tentunya lebih 

merangsang munculnya motivasi intrinsik dibandingkan dengan suasana penuh 

tekanan dan paksaan. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi motivasi adalah cita-cita siswa, kemampuan siswa, kondisi siswa, 

kondisi lingkungan siswa, unsur-unsur dinamis dalam belajar, upaya guru 

membelajarkan siswa, tingkat kesadaran siswa, sikap guru terhadap kelas, 

pengaruh kelompok siswa, dan suasana kelas. 

2.2.8 Motivasi Dalam Pembelajaran Bahasa Jepang 

Menurut Aiko (2012:43)  dalam penelitiannya yang berjudul : 

Studi tentang motivasi pemilihan belajar bahasa Jepang : Perbandingan antara 

pembelajar bahasa Jepang dan bukan pembelajar bahasa Jepang di Timur Tengah  

Dalam hasil penelitiannya, faktor motivasi belajar bahasa Jepang yaitu sebagai 

berikut : 
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1. Ingin bekerja di perusahaan Jepang 

2. Ingin melanjutkan studi di Jepang 

3. Ada ketertarikan untuk bekerja di Jepang 

4. Ingin membaca komik berbahasa Jepang 

5. Ingin menonton kartun berbahasa Jepang 

6. Menyukai lagu berbahasa Jepang 

7. Menyukai anime Jepang 

8. Menyukai game Jepang 

9. Menyukai bahasa Jepang  

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor motivasi 

belajar bahasa Jepang meliputi keinginan bekerja diperusahaan Jepang, keinginan 

melanjutkan studi di Jepang,  menyukai bahasa jepang, menyukai anime, komik, 

dan lagu berbahasa Jepang. 

2.3 Kerangka Berpikir 
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Mata pelajaran bahasa Jepang di SMK Bagimu Negeriku Semarang 

merupakan mata pelajaran  bahasa asing yang wajib diikuti oleh seluruh siswa. 

Setiap siswa tentu mempunyai motivasi dalam mengikuti mata pelajaran bahasa 

Jepang. Di SMK Bagimu Negeriku, terdapat siswa yang berasal dari Jawa dan 

siswa yang berasal dari luar Jawa. Siswa yang berasal dari Jawa maupun luar 

Jawa tersebar di seluruh kelas XI.  

Dalam mengikuti pelajaran bahasa Jepang, motivasi siswa yang berasal dari 

Jawa dan motivasi siswa yang berasal dari luar Jawa tentunya memiliki persamaan 

dan perbedaan masing-masing. Dengan persamaan dan perbedaan yang dimiliki 

oleh siswa yang berasal dari Jawa dan luar Jawa, mungkin terjadi masalah dalam 

motivasi belajar misalnya, terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran bahasa Jepang.  

Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian yang membandingkan antara 

motivasi belajar siswa yang berasal dari Jawa dan luar Jawa. Dari hasil penelitian 

ini, diharapkan sekolah dan guru mata pelajaran bahasa Jepang SMK Bagimu 

Negeriku Semarang maupun pembaca dapat mengetahui persamaan dan 

perbedaan yang terjadi antara motivasi belajar siswa yang berasal dari Jawa dan 

luar Jawa dalam mengikuti mata pelajaran bahasa Jepang. 

 

2.4 Hipotesis  

Hipotesis dalam penelitian ini dianggap benar bila sesuai dengan kenyataan 

yang ada atau uyang didapat dari hasil penelitian. Sedangkan dianggap salah bila 
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tidak sesuai dengan kenyataan yang diperoleh dari hasil penelitian. Pada 

penelitian ini dapat dirumuskan dengan hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesis nol 

(Ho) sebagai berikut : 

Ha : Ada perbedaan motivasi belajar antara siswa yang berasal dari Jawa dengan 

 siswa yang berasal dari luar Jawa  

Ho : Tidak ada perbedaan motivasi belajar antara siswa yang berasal dari Jawa 

dengan siswa yang berasal dari luar Jawa 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

  Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah desain 

penelitian deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif digunakan 

untuk mengetahui tingkat motivasi belajar siswa, sedangkan penelitian kualitatif 

digunakan untuk menjelaskan perbandingan antara motivasi belajar siswa yang 

berasal dari Jawa dengan siswa yang berasal dari luar Jawa. 

3.2 Populasi dan Sampel 

  Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan peneliti adalah seluruh 

siswa kelas XI SMK Bagimu Negeriku Semarang yang terdiri dari 5 jurusan, yaitu 

Jasa Boga (JB), Multimedia (MM), Rekayasa Perangkat Lunak (RPL), Teknik 

Kendaraan Ringan (TKR), dan Teknik Konstruksi Batu Beton (TKBB) dengan 

jumlah 125 siswa. Siswa yang berasal dari Jawa berjumlah 91 orang, sedangkan 

siswa yang berasal dari luar Jawa berjumlah 34 orang. Peneliti menggunakan 

teknik purposif yaitu pengambilan sampel yang didasarkan atas pertimbangan 

sendiri, yaitu mengambil jumlah siswa yang berasal dari Jawa dan luar Jawa yang 

disesuaikan dengan jumlah yang ada disetiap kelas. Untuk sampel yang digunakan 

peneliti adalah sejumlah 50 orang yang diambil dari 5 kelas. Siswa yang berasal 

dari Jawa  25 orang sedangkan siswa yang berasal dari luar Jawa 25 orang. 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini ada dua variabel yaitu motivasi belajar siswa 

kelas XI yang berasal dari Jawa dan variabel motivasi belajar siswa yang berasal
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dari luar Jawa dalam mempelajari bahasa Jepang di SMK Bagimu Negeriku 

Semarang. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan 

menggunakan angket. Angket ini berisi daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh 

responden yakni, siswa kelas XI SMK Bagimu Negeriku Semarang sesuai dengan 

kondisi masing-masing responden untuk memperoleh informasi tertulis mengenai 

motivasi belajar siswa yang berasal dari Jawa dan luar Jawa, kemudian 

membandingkannya. 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang peneliti gunakan adalah dengan menggunakan 

angket. Angket ini berupa angket yang berisi motivasi belajar dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi motivasi belajar siswa dalam mempelajari bahasa Jepang. 

Dalam hal ini, angket yang digunakan adalah angket tertutup, yaitu responden 

menjawab dengan jawaban yang sudah disediakan sehingga responden tinggal 

memilih dengan cara memberi tanda silang pada jawaban. Dalam angket ini, 

disediakan empat alternatif jawaban. Setaip butir soal diberi skor masing-masing, 

sebagai berikut : 

a. Memberi skor 4 pada butir-butir angket dengan jawaban a 

b. Memberi skor 3 pada butir-butir angket dengan jawaban b 

c. Memberi skor 2 pada butir-butir angket dengan jawaban c 

d. Memberi skor 1 pada butir-butir angket dengan jawaban d 



26 

 

 

Setelah angket disusun, kemudian diujicobakan kepada siswa untuk 

mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen yang telah dibuat. 

Tabel 3.1 Kisi-kisi angket 

Variabel 

Penelitian  

Sub Variabel Indikator Nomor 

soal 

Jumlah 

soal 

Motivasi 

belajar 

siswa 

1) Tekun  a. Memperhatikan 

pelajaran 

b. Mencatat materi 

pelajaran 

c. Mengerjakan tugas  

d. Mengumpulkan tugas  

1 

 

2 

 

3 

4 

4 

2) Ulet 

menghadapi 

kesulitan 

a. Bertanya kepada 

guru 

b. Berdiskusi dengan 

teman 

5 

 

6 

2 

3) Minat  a. Ketertarikan siswa 

b. Perasaan senang 

terhadap pelajaran 

7 

8 

2 

4) Keinginan 

berhasil 

Mempunyai target 

nilai yang tinggi 

9 

 

1 

5) Memperbaiki 

kegagalan 

a. Berusaha menambah 

jam belajar  

10 

 

2 
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b. Memperhatikan 

catatan dari guru 

11 

Faktor-

faktor yang 

mempengar

uhi motivasi 

belajar 

1) Kemampuan 

siswa 

a. Mendapatkan nilai 

diatas KKM 

b. Kemampuan 

menjawab 

pertanyaan dari guru 

12 

 

 

13 

2 

2) Kondisi 

lingkungan 

siswa 

a. Lingkungan tempat 

tinggal 

b. Suasana kelas 

14, 15 

 

16, 17 

4 

3) Tingkat 

kesadaran diri 

siswa 

a. Belajar sebelum 

materi pelajaran 

diberikan 

b. Mempelajari 

kembali materi 

pelajaran 

c. Memanfaatkan 

waktu untuk 

mengerjakan soal 

d. Bertanya kepada 

guru atau teman 

ketika tidak masuk 

sekolah 

18 

 

 

19 

 

 

20 

 

 

21 

4 
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3.5.1 Validitas Instrumen 

Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas yang tinggi. 

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas konstruk (bangun 

pengertian), yaitu kesesuaian instrumen dengan indikator yang diukur, dimana 

indikator yang diukur berdasarkan teori mengenai motivasi belajar. 

3.5.2 Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah 

menggunakan rumus Alpha, karena jawaban yang terdapat pada angket 

menggunakan rentang. Menurut Nurgiantoro dalam Sutedi (2011:225) rumus 

alpha digunakan untuk tes subjektif, sebagai berikut:  

 

Keterangan:  

r  : angka koefisien reliabilitas yang dicari 

k : jumlah butir soal 

  : jumlah varian seluruh butir soal 

 : varian total  

Untuk mencari nilai Si2 tiap butir soal adalah sebagai berikut: 

 

 

Kemudian untuk mencari St2 dapat digunakan rumus sebagai berikut: 
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3.6 Teknik Analisa Data 

Analisa data yang digunakan bertujuan untuk mengetahui gambaran 

tentang perbedaan motivasi antara siswa yang berasal dari Jawa dengan siswa 

yang berasal dari luar Jawa. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu menggunakan metode analisis deskriptif presentase, yaitu menghitung 

frekuensi dan prosentase jawaban pada tiap butir angket, dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

 

Keterangan: 

P  : Prosentase 

f   : frekuensi jawaban 

x  :  jumlah responden  

(Ali, 1993: 188) 

Setiap jawaban dari pertanyaan pada angket dihitung dan diklasifikasikan 

berdasarkan besar presentase jawaban. Klasifikasi intepretasi jumlah jawaban 

responden tersebut adalah sebagai berikut: 

Perhitungan dengan menggunakan rumus deskriptif persentase ini 

mempunyai langkah-langkah sebagai berikut ini. 

1. Mengoreksi jawaban angket dari responden 

2. Menghitung frekuensi jawaban responden 

3. Jumlah responden keseluruhan 50 orang  

4. Masukkan kedalam rumus 

5. Interpretasi data 
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Setelah diambil kesimpulan dengan melihat nilai rata-rata yang didapat dan 

diurutkan mulai dari yang paling tinggi nilainya. Dari nilai tersebut dapat 

diketahui motivasi belajar siswa dalam mengikuti pelajaran bahasa Jepang. Cara 

mencari tingkat tersebut dengan menggunakan rumus sebagai berikut 

Presentase tertinggi =  ×100% =100% 

Presentase terendah =  ×100% =25% 

Rentang = presentase tertinggi – presentase terendah =100% - 25% = 75% 

Panjang kelas interval = =   =18,75% 

Dengan demikian panjang setiap kelas intervalnya adalah 18,75%  sehingga dapat 

dibuat kelas interval sebagai berikut:  

Tabel 3.2 Persentase motivasi belajar bahasa Jepang 

(Moh. Ali, 1993:186) 

Selanjutnya untuk menginterpretasikan jawaban dari responden pada tiap butir 

pertanyaan, setiap jawaban dari pertanyaan akan dihitung dan diklasifikasikan 

berdasarkan besar persentase jawaban. Klasifikasi jumlah persentase jawaban 

responden tersebut adalah sebagai berikut 

Interval Kategori  

81,26% - 100% 

62,51% - 81,25% 

43,76% - 62,50% 

25%      - 43,75% 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Rendah 

Sangat rendah 
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Tabel 3.3 Interval persentase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Moh.Ali, 1993) 

Persentase Keterangan 

0% Tidak seorangpun 

1% - 5% Hampir tidak ada 

6% - 25% Sebagian kecil 

26% - 49% Hampir sebagiannya 

50% Sebagian 

51% - 75% Lebih dari sebagian 

76% - 95% Sebagian besar 

96% - 99% Hampir seluruhnya 

100% Seluruhnya 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN 

Penelitian mengenai perbandingan motivasi belajar siswa yang berasal 

dari Jawa dan luar Jawa dalam mempelajari bahasa Jepang di SMK Bagimu 

Negeriku, dilaksanakan pada tanggal 17 Juni sampai 23 Juni 2015 dengan 

membagikan angket. Angket dibagikan kepada siswa yang berjumlah 50 orang, 

yang terdiri dari 25 siswa yang berasal dari Jawa dan 25 siswa yang berasal dari 

luar Jawa. Hasil dari angket dideskripsikan mengenai motivasi belajar siswa yang 

berasal dari Jawa, motivasi belajar siswa yang berasal dari luar Jawa, dan 

perbandingan motivasi belajar siswa yang berasal dari Jawa dan luar Jawa. 

4.1 Motivasi Belajar Siswa Yang Berasal Dari Jawa 

Berikut uraian rinci dari hasil data yang diperoleh berdasarkan jawaban 

responden  

Keterangan : 

 B  : bobot nilai 

 Pilihan jawaban angket : 

4 : selalu     3 : sering  2 : jarang  1 : tidak pernah 

 f  : frekuensi jawaban responden (jumlah responden yang menjawab) 

 N  : nilai yang diperoleh 

 X  : jumlah total nilai 

 P : persentase jawaban
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4.1.1 Ketekunan 

Tabel 4.1 Motivasi belajar siswa Jawa dalam memperhatikan pelajaran 

No Pertanyaan B f 
N 

(B x f) 
X P 

1. 

Apakah Anda 

memperhatikan materi 

pelajaran bahasa Jepang 

yang diterangkan oleh 

guru? 

4 

3 

2 

1 

12 

12 

1 

0 

48 

36 

2 

0 

25 

25 

25 

25 

 

 86 100 86% 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 25 siswa, 12 siswa 

menjawab selalu, 12 siswa menjawab sering dan 1 siswa menjawab jarang. 

Presentase skor yang diperoleh adalah 86/100 x 100% = 86%. Nilai tersebut 

termasuk dalam kategori sangat tinggi. Dengan kategori tersebut dapat dikatakan 

bahwa sebagian besar siswa yang berasal dari Jawa memperhatikan materi 

pelajaran bahasa Jepang yang diterangkan oleh guru. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa siswa dapat berkonsentrasi saat pelajaran. 

Tabel 4.2 Motivasi belajar siswa Jawa dalam mencatat materi pelajaran 

No Pertanyaan B f 
N 

(B x f) 
X P 

2. 

Apakah Anda mencatat 

materi bahasa Jepang, 

yang diterangkan oleh 

guru? 

4 

3 

2 

1 

14 

8 

3 

0 

56 

24 

6 

0 

25 

25 

25 

25 

 

 86 100 86% 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 25 siswa, 14 siswa 

menjawab selalu, 8 siswa menjawab sering dan 3 siswa menjawab jarang. 

Persentase skor yang diperoleh adalah 86/100 x 100% = 86%. Nilai tersebut 

termasuk dalam kategori sangat tinggi. Dengan kategori tersebut, dapat dikatakan 

bahwa sebagian besar siswa yang berasal dari Jawa mencatat materi bahasa 

Jepang, setelah guru selesai menerangkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

siswa rajin dalam mencatat pelajaran. 

Tabel 4.3 Motivasi belajar siswa Jawa dalam mengerjakan tugas 

No Pertanyaan B f 
N 

(B x f) 
X P 

3. 

Apakah Anda 

mengerjakan dengan 

sungguh-sungguh tugas 

bahasa Jepang yang 

diberikan oleh guru ? 

4 

3 

2 

1 

8 

16 

1 

0 

32 

48 

2 

0 

25 

25 

25 

25 

 

 82 100 82% 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 25 siswa 8 siswa 

menjawab selalu, 16 siswa menjawab sering, dan 1 siswa menjawab jarang. 

Presentase skor yang diperoleh adalah 82/100 x 100% = 82%. Nilai tersebut 

termasuk dalam kategori sangat tinggi. Kategori tersebut menunjukkan bahwa 

sebagian besar siswa yang berasal dari Jawa mengerjakan dengan sungguh-

sungguh tugas bahasa Jepang yang diberikan oleh guru. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa siswa dapat bekerja mandiri dalam mengerjakan tugas 

bahasa Jepang. 
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Tabel 4.4 Motivasi belajar siswa Jawa dalam mengumpulkan tugas 

No Pertanyaan B f 
N 

(B x f) 
X P 

4. 

Apakah Anda 

mengumpulkan tugas atau 

pekerjaan rumah (PR) 

tepat pada waktunya ? 

4 

3 

2 

1 

6 

14 

5 

0 

24 

42 

10 

0 

25 

25 

25 

25 

 

 76 100 76% 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa 6 siswa menjawab selalu, 

14 siswa menjawab sering, dan 5 siswa menjawab jarang. Presentase skor yang 

diperoleh adalah 76/100 x 100% = 76%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori 

tinggi. Kategori tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar siswa yang berasal 

dari Jawa mengumpulkan tugas atau pekerjaan rumah (PR) tepat pada waktunya. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa mempunyai rasa disiplin dalam 

mengumpulkan tugas. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat 

ketekunan siswa sebesar 82,5% yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hal 

ini menunjukkan bahwa tingkat ketekunan siswa tinggi dalam belajar bahasa 

Jepang. Hal ini menunjukkan bahwa siswa yang berasal dari Jawa dapat 

berkonsentrasi saat belajar dikelas, rajin mencatat materi, dapat bekerja mandiri 

dan disiplin dalam mengerjakan tugas. 
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4.1.2 Keuletan Menghadapi Kesulitan  

Tabel 4.5 Motivasi belajar siswa Jawa untuk bertanya kepada guru 

No Pertanyaan B f 
N 

(B x f) 
X P 

5. 

Apakah Anda bertanya 

kepada guru ketika 

mengalami kesulitan 

bahasa Jepang? 

4 

3 

2 

1 

10 

7 

8 

0 

40 

21 

16 

0 

25 

25 

25 

25 

 

 77 100 77% 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 25 siswa, 10 siswa 

menjawab selalu, 7 siswa menjawab sering, dan 8 siswa menjawab jarang. 

Presentase skor yang diperoleh adalah 77/100 x 100% = 77%. Nilai tersebut 

termasuk dalam kategori tinggi. Dengan kategori tersebut, dapat dikatakan bahwa 

sebagian besar siswa yang berasal dari Jawa bertanya kepada guru ketika 

mengalami kesulitan bahasa Jepang. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa 

mempunyai rasa ingin tahu dan berusaha untuk mencari solusi kesulitannya. 

Tabel 4.6 Motivasi belajar siswa Jawa dalam berdiskusi dengan teman 

No Pertanyaan B f 
N 

(B x f) 
X P 

6. 

Apakah Anda 

mendiskusikan dengan 

teman-teman ketika 

mengalami kesulitan 

bahasa Jepang? 

4 

3 

2 

1 

6 

13 

6 

0 

24 

39 

12 

0 

25 

25 

25 

25 

 

 75 100 75% 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 25 siswa, 6 siswa 

menjawab selalu, 13 siswa menjawab sering, dan 6 siswa menjawab jarang. 

Presentase skor yang diperoleh adalah 75/100 x 100% = 75%. Nilai tersebut 

termasuk dalam kategori tinggi. Dengan kategori tersebut, dapat dikatakan bahwa 

lebih dari sebagian siswa yang berasal dari Jawa berdiskusi dengan teman-teman, 

ketika mengalami kesulitan bahasa Jepang. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

siswa mempunyai usaha untuk bertukar pikiran memecahkan kesulitan bersama 

teman. 

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa keuletan siswa 

menghadapi kesulitan belajar sebesar 76% yang termasuk dalam kategori tinggi. 

Hal ini menunjukkan bahwa ketika mengalami kesulitan bahasa Jepang, siswa 

yang berasal dari Jawa memahami strategi bagaimana mereka harus menghadapi 

masalah dan dapat menemukan cara penyelesaiannya. 

4.1.3 Minat  

Tabel 4.7 Ketertarikan siswa Jawa pada pelajaran bahasa Jepang 

No Pertanyaan f X P 

7. 
Apakah Anda tertarik pada bahasa 

Jepang? 

25 

0 

25 

25 
 

 25 100 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa 25 siswa menjawab ya. 

Presentase skor yang diperoleh adalah 25/25 x 100% = 100%. Nilai tersebut 

termasuk dalam kategori sangat tinggi. Dengan kategori tersebut, dapat dikatakan 

bahwa seluruh siswa yang berasal dari Jawa merasa tertarik pada pelajaran 
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bahasa Jepang. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa antusias dan merasa 

senang pada pelajaran bahasa Jepang. 

Tabel 4.8 Perasaan senang siswa Jawa terhadap pelajaran bahasa Jepang 

No Pertanyaan B f 
N 

(B x f) 
X P 

8. 

Apakah Anda merasa 

senang pada saat 

pelajaran bahasa Jepang? 

4 

3 

2 

1 

14 

10 

1 

0 

56 

30 

2 

0 

25 

25 

25 

25 

 

 88 100 88% 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 25 siswa, 14 siswa 

menjawab selalu, 10 siswa menjawab sering, dan 1 siswa menjawab jarang. 

Presentase skor yang diperoleh adalah 88/100 x 100% = 88%. Nilai tersebut 

termasuk dalam kategori sangat tinggi. Dengan kategori tersebut, dapat dikatakan 

bahwa sebagian besar siswa yang berasal dari Jawa merasa senang pada saat 

pelajaran bahasa Jepang. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa tidak merasa 

bosan saat pelajaran berlangsung. 

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa minat siswa terhadap 

pelajaran bahasa Jepang sebesar 94% yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa dari Jawa mempunyai minat yang sangat 

tinggi untuk menguasai bahasa Jepang. 
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4.1.4 Keinginan berhasil 

Tabel 4.9 Siswa Jawa mempunyai target nilai yang tinggi 

No Pertanyaan B f 
N 

(B x f) 
X P 

9. 

Apakah Anda berusaha 

mendapat nilai yang 

tinggi (diatas rata-rata) 

pada mata pelajaran 

bahasa Jepang ? 

4 

3 

2 

1 

16 

8 

1 

0 

64 

24 

2 

0 

25 

25 

25 

25 

 

 90 100 90% 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa 16 siswa menjawab 

selalu, 8 siswa menjawab sering, dan 1 siswa menjawab jarang. Presentase skor 

yang diperoleh adalah 90/100 x 100% = 90%. Nilai tersebut termasuk dalam 

kategori sangat tinggi. Dengan kategori tersebut, dapat dikatakan bahwa sebagian 

besar siswa yang berasal dari berusaha mendapatkan nilai yang tinggi (diatas 

rata-rata) pada mata pelajaran bahasa Jepang. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

siswa mempunyai usaha untuk belajar bahasa Jepang. 

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa keinginan untuk berhasil 

sebesar 90% yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan 

bahwa siswa yang berasal dari Jawa mempunyai usaha dalam mencapai 

kesuksesan akademis pada mata pelajaran bahasa Jepang. 
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4.1.5 Memperbaiki kegagalan 

Tabel 4.10 Motivasi belajar siswa Jawa dalam usaha menambah jam belajar 

No Pertanyaan f X P 

10. 

Ketika nilai bahasa Jepang Anda 

buruk, apakah Anda menambah 

jam belajar agar mendapatkan 

nilai yang diharapkan ? 

19 

6 

25 

25 
 

 19 100 76% 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa 19 siswa menjawab ya. 

Presentase skor yang diperoleh adalah 19/25 x 100% = 76%. Nilai tersebut 

termasuk dalam kategori tinggi. Dengan kategori tersebut, dapat dikatakan bahwa 

sebagian besar siswa yang berasal dari Jawa, ketika nilai bahasa Jepang buruk, 

menambah jam belajar agar mendapatkan nilai yang diharapkan. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa siswa tidak hanya belajar dikelas. Mereka mempunyai 

inisiatif untuk menambah jam belajar selain dikelas.  

Tabel 4.11 Motivasi belajar siswa Jawa dalam memperhatikan catatan dari guru 

No Pertanyaan B f 
N 

(B x f) 
X P 

11. 

Ketika guru 

mengembalikan hasil 

ulangan, tugas atau PR 

dengan beberapa catatan, 

apakah Anda 

memperhatikan catatan 

tersebut untuk perbaikan 

selanjutnya? 

4 

3 

2 

1 

8 

11 

6 

0 

48 

33 

12 

0 

25 

25 

25 

25 

 

 77 100 77% 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 25 siswa, 8 siswa 

menjawab selalu, 11 siswa menjawab sering, dan 6 siswa menjawab jarang. 
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Presentase skor yang diperoleh adalah 77/100 x 100% = 77%. Nilai tersebut 

termasuk dalam kategori tinggi. Dengan kategori tersebut, dapat dikatakan bahwa 

sebagian besar siswa yang berasal dari Jawa memperhatikan catatan dari guru 

pada hasil ulangan, tugas atau PR untuk perbaikan selanjutnya. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa siswa mampu mengevaluasi hasil belajar agar tidak 

mengulangi kesalahan yang sama. 

Dari penjelasan tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa memperbaiki 

kegagalan sebesar 76,5% yang termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam menghadapi kegagalan pada mata pelajaran bahasa 

Jepang, siswa yang berasal dari Jawa dapat menghadapi kegagalan pada pelajaran 

bahasa Jepang. 

4.1.6 Kemampuan Siswa 

Tabel 4.12 Siswa Jawa Mendapatkan nilai diatas KKM 

No Pertanyaan B f 
N 

(B x f) 
X P 

12. 

Apakah nilai ulangan 

harian Anda diatas nilai 

ketuntasan minimal 

(KKM) bahasa Jepang ? 

4 

3 

2 

1 

4 

15 

5 

1 

16 

45 

10 

1 

25 

25 

25 

25 

 

 72 100 72% 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 25 siswa, 4 siswa 

menjawab selalu, 15 siswa menjawab sering, 5 siswa menjawab jarang, dan 1 

siswa menjawab tidak pernah. Presentase skor yang diperoleh adalah 72/100 x 

100% = 72%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori tinggi. Dengan kategori 
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tersebut, dapat dikatakan bahwa lebih dari sebagian siswa yang berasal dari Jawa 

mendapatkan nilai ulangan harian diatas nilai ketuntasan minimal (KKM) bahasa 

Jepang. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa mampu memenuhi standar dan 

tujuan yang telah ditentukan. 

Tabel 4.13 Kemampuan siswa Jawa menjawab pertanyaan dari guru 

No Pertanyaan B f 
N 

(B x f) 
X P 

13. 

Apakah Anda dapat 

menjawab dengan benar, 

ketika guru memberi 

pertanyaan mengenai 

materi pelajaran bahasa 

Jepang ? 

4 

3 

2 

1 

5 

16 

4 

0 

20 

48 

8 

0 

25 

25 

25 

25 

 

 76 100 76% 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 25 siswa, 5 siswa 

menjawab selalu, 16 siswa menjawab sering, dan 4 siswa menjawab jarang. 

Presentase skor yang diperoleh adalah 76/100 x 100% = 76%. Nilai tersebut 

termasuk dalam kategori tinggi. Dengan kategori tersebut, dapat dikatakan bahwa 

sebagian besar siswa yang berasal dari Jawa dapat menjawab dengan benar, 

ketika guru memberi pertanyaan mengenai materi pelajaran bahasa Jepang. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa siswa mampu menguasai materi bahasa Jepang 

yang telah dipelajari 

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa 

sebesar 74% yang termasuk dalam kategori tinggi. Dapat dikatakan bahwa 

kemampuan siswa tergolong tinggi dalam belajar bahasa Jepang. Hal ini 

menunjukkan bahwa siswa mampu menguasai materi bahasa Jepang yang telah 
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dipelajari dan mampu memenuhi standar dan tujuan yang telah ditentukan. 

4.1.7 Kondisi Lingkungan Siswa 

Tabel 4.14 Lingkungan tempat tinggal siswa Jawa 

No Pertanyaan f X P 

14. 

Apakah suasana asrama yang saat 

ini Anda tinggali, nyaman dan 

kondusif untuk belajar ? 

18 

7 

25 

25 
 

 18 100 72% 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 25 siswa, 18 siswa 

menjawab ya. Presentase skor yang diperoleh adalah 18/25 x 100% = 72%. Nilai 

tersebut termasuk dalam kategori tinggi. Dengan kategori tersebut, dapat 

dikatakan bahwa lebih dari sebagian siswa yang berasal dari Jawa merasa 

suasana asrama yang saat ini ditinggali, nyaman dan kondusif untuk belajar. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa lingkungan asrama mendukung siswa dalam belajar 

sehingga dapat berkonsentrasi untuk belajar. 

Tabel 4.15 Lingkungan tempat tinggal siswa Jawa 

No Pertanyaan f X P 

15. 

Sebelum tinggal di asrama, apakah 

suasana tempat tinggal Anda 

nyaman dan kondusif untuk 

belajar ? 

17 

8 

25 

25 
 

 17 100 68% 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa 17 siswa menjawab ya. 

Presentase skor yang diperoleh adalah 17/25 x 100% = 68%. Nilai tersebut 

termasuk dalam kategori tinggi. Dengan kategori tersebut, dapat dikatakan bahwa 

lebih dari sebagian siswa yang berasal dari Jawa merasa sebelum tinggal di 
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asrama, suasana tempat tinggalnya nyaman dan kondusif untuk belajar. Hal 

tersebut menunjukkkan bahwa sebelum siswa tinggal diasrama mereka merasa 

nyaman dengan suasana rumah yang tenang dan kondusif untuk belajar. 

Tabel 4.16 Suasana kelas untuk belajar siswa Jawa 

No Pertanyaan f X P 

16. 

Apakah keadaan kelas nyaman 

dan kondusif untuk digunakan 

dalam proses pembelajaran ? 

21 

4 

25 

25 
 

 21 100 84% 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa 21 siswa menjawab ya. 

Presentase skor yang diperoleh adalah 21/25 x 100% = 84%. Nilai tersebut 

termasuk dalam kategori sangat tinggi. Dengan kategori tersebut, dapat dikatakan 

bahwa sebagian besar siswa yang berasal dari Jawa merasa keadaan kelas 

nyaman dan kondusif untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa selama pembelajaran di kelas siswa dapat memperhatikan 

pelajaran dan merasa senang. 

Tabel 4.17 Suasana kelas untuk belajar siswa Jawa 

No Pertanyaan f X P 

17. 

Apakah Anda terganggu dengan 

kegaduhan teman didalam kelas pada 

saat proses belajar mengajar ? 

21 

6 

25 

25 
 

 21 100 84% 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa 19 siswa menjawab ya. 

Presentase skor yang diperoleh adalah 21/25 x 100% = 84%. Nilai tersebut 

termasuk dalam kategori sangat tinggi. Dengan kategori tersebut, dapat dikatakan 

bahwa sebagian besar siswa yang berasal dari Jawa merasa terganggu dengan 
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kegaduhan teman didalam kelas pada saat proses belajar mengajar. Hal ini 

menunjukkan bahwa siswa tidak dapat berkonsentrasi dengan adanya kegaduhan 

teman di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung. 

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan 

siswa sebesar 77% yang termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan 

bahwa siswa dari Jawa merasa nyaman dengan kondisi lingkungan. 

4.1.8 Tingkat Kesadaran Diri Siswa 

Tabel 4.18 Persiapan belajar siswa Jawa sebelum materi pelajaran diberikan 

No Pertanyaan B f 
N 

(B x f) 
X P 

18. 

Apakah Anda belajar 

(mempersiapkan materi) 

sebelum materi pelajaran 

diberikan oleh guru ? 

4 

3 

2 

1 

3 

5 

17 

0 

12 

15 

34 

0 

25 

25 

25 

25 

 

 61 100 61% 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 25 siswa, 3 siswa 

menjawab selalu, 5 siswa menjawab sering, dan 17 siswa menjawab jarang. 

Presentase skor yang diperoleh adalah 61/100 x 100% = 61%. Nilai tersebut 

termasuk dalam kategori rendah. Dengan kategori tersebut, dapat dikatakan 

bahwa lebih dari sebagian siswa yang berasal dari Jawa tidak belajar 

(mempersiapkan materi) sebelum materi pelajaran diberikan oleh guru. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa siswa tidak mempunyai kesiapan untuk belajar 

bahasa Jepang. 
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Tabel 4.19 Siswa Jawa mempelajari kembali materi pelajaran bahasa Jepang 

No Pertanyaan B f 
N 

(B x f) 
X P 

19. 

Apakah Anda 

mempelajari kembali 

materi bahasa Jepang 

yang sudah diajarkan oleh 

guru ? 

4 

3 

2 

1 

2 

10 

12 

1 

8 

30 

24 

1 

25 

25 

25 

25 

 

 63 100 63% 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa 2 siswa menjawab selalu, 

10 siswa menjawab sering, dan 12 siswa menjawab jarang dan 1 siswa menjawab 

tidak pernah. Persentase skor yang diperoleh adalah 63/100 x 100% = 63%. Nilai 

tersebut termasuk dalam kategori tinggi. Dengan kategori tersebut, dapat 

dikatakan bahwa lebih dari sebagian siswa yang berasal dari Jawa mempelajari 

kembali materi bahasa Jepang yang sudah diajarkan oleh guru. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa adanya kesadaran diri siswa untuk mengulang materi atau 

mengingat materi yang telah diajarkan. 

Tabel 4.20 Siswa Jawa memanfaatkan waktu untuk mengerjakan soal 

No Pertanyaan B f 
N 

(B x f) 
X P 

20. 

Apakah Anda 

mengerjakan soal-soal 

(tugas) ketika guru 

berhalangan hadir ? 

4 

3 

2 

1 

9 

10 

5 

1 

36 

30 

10 

1 

25 

25 

25 

25 

 

 77 100 77% 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 25 siswa, 9 siswa 

menjawab selalu, 10 siswa menjawab sering, dan 5 siswa menjawab jarang dan 1 

siswa menjawab tidak pernah. Presentase skor yang diperoleh adalah 77/100 x 

100% = 77%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori tinggi. Dengan kategori 

tersebut, dapat dikatakan bahwa sebagian besar siswa yang berasal dari Jawa 

mengerjakan soal-soal (tugas) ketika guru berhalangan hadir. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa siswa mempunyai rasa tanggung jawab, disiplin dan dapat 

memanfaatkan waktu. 

Tabel 4.21 Siswa Jawa bertanya kepada guru atau teman ketika tidak masuk 

sekolah 

No Pertanyaan B f 
N 

(B x f) 
X P 

21. 

Ketika Anda tidak masuk 

sekolah, apakah Anda 

bertanya kepada guru atau 

teman mengenai materi 

pelajaran bahasa Jepang 

saat itu agar tidak 

tertinggal pelajaran ? 

4 

3 

2 

1 

7 

10 

7 

1 

28 

30 

14 

1 

25 

25 

25 

25 

 

 73 100 73% 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 25 siswa 7 siswa 

menjawab selalu, 10 siswa menjawab sering, dan 7 siswa menjawab jarang dan 1 

siswa menjawab tidak pernah. Presentase skor yang diperoleh adalah 73/100 x 

100% = 73%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori tinggi. Dengan kategori 

tersebut, dapat dikatakan bahwa lebih dari sebagian besar siswa yang berasal dari 

Jawa ketika tidak masuk sekolah, siswa bertanya kepada guru atau teman 

mengenai materi pelajaran bahasa Jepang saat itu agar tidak tertinggal pelajaran. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa mempunyai inisiatif untuk menanyakan 
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materi yang tertinggal.  

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran diri 

siswa berdasarkan hasil angket, 68,5%. Hal ini menunjukkan bahwa siswa yang 

berasal dari Jawa tidak mempunyai kesiapan untuk belajar, adanya kesadaran diri 

siswa untuk mengingat materi pelajaran, bertanggung jawab mengerjakan tugas, 

dan mempunyai inisiatif untuk bertanya. 

Kesimpulan motivasi belajar siswa yang berasal dari Jawa 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar 

siswa yang berasal dari Jawa mendapatkan rata-rata 78,90% yang tergolong 

tinggi. Tingkat motivasi belajar siswa dari yang paling tinggi ke yang paling 

rendah, yaitu sebagai berikut : 

1. Minat siswa yang berasal dari Jawa sebesar 94% yang tergolong sangat tinggi. 

Terbukti siswa tertarik dan merasa senang pada pelajaran bahasa Jepang. 

2. Keinginan untuk berhasil siswa yang berasal dari Jawa sebesar 90% yang 

tergolong sangat tinggi. Terbukti siswa berusaha mendapat nilai yang tinggi. 

3. Ketekunan siswa yang berasal dari Jawa sebesar 82,5% yang tergolong sangat 

tinggi. Terbukti bahwa siswa dapat memperhatikan pelajaran, mencatat 

materi, bersungguh-sungguh, dan mengumpulkan tugas tepat waktu. 

4. Kondisi lingkungan siswa yang berasal dari Jawa sebesar 77% yang tergolong 

tinggi. Terbukti siswa merasa nyaman dengan lingkungan asrama, lingkungan 

sebelum diasrama, suasana kelas, terganggu kegaduhan teman. 
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5. Usaha memperbaiki kegagalan siswa yang berasal dari Jawa sebesar 76,5% 

yang tergolong tinggi. Terbukti siswa menambah jam belajar dan 

memperhatikan catatan dari guru. 

6. Keuletan dalam menghadapi kesulitan siswa yang berasal dari Jawa sebesar 

76% yang tergolong tinggi. Terbukti bahwa siswa aktif bertanya kepada guru 

dan berdiskusi dengan teman. 

7. Kemampuan siswa yang berasal dari Jawa sebesar 74% yang tergolong tinggi. 

Terbukti siswa mendapatkan nilai di atas KKM dan dapat menjawab dengan 

benar pertanyaan dari guru. 

8. Tingkat kesadaran diri siswa sebesar 68,5% yang tergolong tinggi. Terbukti 

bahwa siswa tidak belajar (mempersiapkan materi), mengulang materi 

pelajaran, mengerjakan soal dan bertanya materi yang tertinggal. 

Tingkat motivasi belajar siswa yang paling tinggi terdapat pada sub variabel 

minat, sedangkan yang paling rendah terdapat pada sub variabel tingkat kesadaran 

diri siswa. Dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa yang berasal dari 

Jawa termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini membuktikan bahwa siswa yang 

berasal dari Jawa memiliki motivasi belajar yang tinggi dalam mengikuti 

pelajaran bahasa Jepang di SMK Bagimu Negeriku Semarang.  
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4.2 Motivasi Belajar Siswa Yang Berasal Dari Luar Jawa 

4.2.1 Ketekunan 

Tabel 4.22 Motivasi belajar siswa luar Jawa dalam memperhatikan pelajaran 

No Pertanyaan B f 
N 

(B x f) 
X P 

1. 

Apakah Anda 

memperhatikan materi 

pelajaran bahasa Jepang 

yang diterangkan oleh 

guru? 

4 

3 

2 

1 

18 

5 

2 

0 

72 

15 

4 

0 

25 

25 

25 

25 

 

 91 100 91% 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 25 siswa, 18 siswa 

menjawab selalu, 5 siswa menjawab sering, dan 2 siswa menjawab jarang. 

Presentase skor yang diperoleh adalah 91/100 x 100% = 91%. Nilai tersebut 

termasuk dalam kategori sangat tinggi. Dengan kategori tersebut dapat dikatakan 

bahwa sebagian besar siswa yang berasal dari luar Jawa memperhatikan materi 

pelajaran bahasa Jepang yang diterangkan oleh guru. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa siswa dapat berkonsentrasi saat pelajaran. 

Tabel 4.23 Motivasi belajar siswa luar Jawa dalam mencatat materi pelajaran 

No Pertanyaan B f 
N 

(B x f) 
X P 

2. 

Apakah Anda mencatat 

materi bahasa Jepang, 

yang diterangkan oleh 

guru ? 

4 

3 

2 

1 

18 

6 

1 

0 

72 

18 

2 

0 

25 

25 

25 

25 

 

 92 100 92% 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 25 siswa,  18 siswa 

menjawab selalu, 6 siswa menjawab sering dan 1 siswa menjawab jarang. 

Persentase skor yang diperoleh adalah 92/100 x 100% = 92%. Nilai tersebut 

termasuk dalam kategori sangat tinggi. Dengan kategori tersebut dapat dikatakan 

bahwa sebagian besar siswa yang berasal dari luar Jawa mencatat materi bahasa 

Jepang, setelah guru selesai menerangkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

siswa rajin mencatat materi pelajaran. 

Tabel 4.24 Motivasi belajar siswa luar Jawa dalam mengerjakan tugas 

No Pertanyaan B f 
N 

(B x f) 
X P 

3. 

Apakah Anda 

mengerjakan dengan 

sungguh-sungguh tugas 

bahasa Jepang yang 

diberikan oleh guru ? 

4 

3 

2 

1 

12 

11 

2 

0 

48 

33 

4 

0 

25 

25 

25 

25 

 

 85 100 85% 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 25 siswa, 12 siswa 

menjawab selalu, 11 siswa menjawab sering, 2 siswa menjawab jarang. 

Presentase skor yang diperoleh adalah 85/100 x 100% = 85%. Nilai tersebut 

termasuk dalam kategori sangat tinggi. Dengan kategori tersebut dapat dikatakan 

bahwa sebagian besar siswa yang berasal dari luar Jawa mengerjakan dengan 

sungguh-sungguh tugas bahasa Jepang yang diberikan oleh guru. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa siswa dapat bekerja mandiri dalam mengerjakan tugas 

bahasa Jepang. 
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Tabel 4.25 Motivasi belajar siswa luar Jawa dalam mengumpulkan tugas 

No Pertanyaan B f 
N 

(B x f) 
X P 

4. 

Apakah Anda 

mengumpulkan tugas atau 

pekerjaan rumah (PR) 

tepat pada waktunya ? 

4 

3 

2 

1 

6 

14 

5 

0 

24 

42 

10 

0 

25 

25 

25 

25 

 

 76 100 76% 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 25 siswa, 6 siswa 

menjawab selalu, 14 siswa menjawab sering, 5 siswa menjawab jarang. 

Presentase skor yang diperoleh adalah 76/100 x 100% = 76%. Nilai tersebut 

termasuk dalam kategori tinggi. Dengan kategori tersebut, dapat dikatakan bahwa 

sebagian besar siswa yang berasal dari luar Jawa mengumpulkan tugas atau 

pekerjaan rumah (PR) tepat pada waktunya. Hal ini menunjukkan bahwa siswa 

tidak disiplin dalam mengumpulkan tugas. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat 

ketekunan siswa yang berasal dari luar Jawa sebesar 86% yang termasuk kategori 

tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa siswa dari luar jawa siswa dapat 

berkonsentrasi saat pelajaran, rajin mencatat materi,  dapat bekerja mandiri, dan  

disiplin mengumpulkan tugas.  
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4.2.2 Keuletan Menghadapi Kesulitan  

Tabel 4.26 Motivasi belajar siswa luar Jawa dalam bertanya kepada guru 

No Pertanyaan B f 
N 

(B x f) 
X P 

5. 

Apakah Anda bertanya 

kepada guru ketika 

mengalami kesulitan 

bahasa Jepang? 

4 

3 

2 

1 

9 

8 

7 

1 

36 

24 

14 

1 

25 

25 

25 

25 

 

 75 100 75% 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 25 siswa,  9 siswa 

menjawab selalu, 8 siswa menjawab sering, 7 siswa menjawab jarang dan 1 siswa 

menjawab tidak pernah. Presentase skor yang diperoleh adalah 75/100 x 100% = 

75%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori tinggi. Dengan kategori tersebut 

dapat dikatakan bahwa lebih dari sebagian siswa yang berasal dari luar Jawa 

bertanya kepada guru ketika mengalami kesulitan bahasa Jepang. Hal ini 

menunjukkan bahwa siswa mempunyai rasa ingin tahu dan berusaha untuk 

mencari solusi kesulitannya. 

Tabel 4.27 Motivasi belajar siswa luar Jawa dalam berdiskusi dengan teman 

No Pertanyaan B f 
N 

(B x f) 
X P 

6. 

Apakah Anda 

mendiskusikan dengan 

teman-teman ketika 

mengalami kesulitan 

bahasa Jepang? 

4 

3 

2 

1 

8 

8 

8 

1 

16 

18 

16 

1 

25 

25 

25 

25 

 

 73 100 73% 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 25 siswa,  8 siswa 

menjawab selalu, 8 siswa menjawab sering, 8 siswa menjawab jarang, dan 1 

siswa menjawab tidak pernah. Presentase skor yang diperoleh adalah 73/100 x 

100% = 73%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori tinggi. Dengan kategori 

tersebut dapat dikatakan bahwa lebih dari sebagian siswa yang berasal dari luar 

Jawa berdiskusi dengan teman-teman, ketika mengalami kesulitan bahasa Jepang. 

Hal ini menunjukkan bahwa siswa mempunyai usaha untuk bertukar pikiran 

memecahkan kesulitan bersama teman. 

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa keuletan menghadapi 

kesulitan belajar sebesar 74% yang termasuk kategori tinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa ketika mengalami kesulitan bahasa Jepang, siswa yang 

berasal dari luar Jawa memahami strategi bagaimana mereka harus menghadapi 

masalah dan dapat menemukan cara penyelesaiannya.  

4.2.3 Minat  

Tabel 4.28 Ketertarikan siswa luar Jawa terhadap pelajaran 

No Pertanyaan f X P 

7. 
Apakah Anda tertarik pada bahasa 

Jepang? 

24 

1 

25 

25 
 

 24 100 96% 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 25 siswa, 24 siswa 

menjawab ya. Presentase skor yang diperoleh adalah 24/25 x 100% = 96%. Nilai 

tersebut termasuk dalam kategori sangat tinggi. Dengan kategori tersebut dapat 

dikatakan bahwa hampir seluruh siswa yang berasal dari luar Jawa tertarik pada 
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pelajaran bahasa Jepang. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa antusias dan 

merasa senang pada pelajaran bahasa Jepang. 

Tabel 4.29 Perasaan senang siswa luar Jawa terhadap pelajaran bahasa Jepang 

No Pertanyaan B f 
N 

(B x f) 
X P 

8. 

Apakah Anda merasa 

senang pada saat 

pelajaran bahasa Jepang? 

4 

3 

2 

1 

19 

5 

1 

0 

76 

15 

2 

0 

25 

25 

25 

25 

 

 93 100 93% 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 25 siswa,  19 siswa 

menjawab selalu, 5 siswa menjawab sering, dan 1 siswa menjawab jarang. 

Presentase skor yang diperoleh adalah 93/100 x 100% = 93%. Nilai tersebut 

termasuk dalam kategori sangat tinggi. Dengan kategori tersebut dapat dikatakan 

bahwa sebagian besar siswa yang berasal dari luar Jawa merasa senang pada saat 

pelajaran bahasa Jepang. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa tidak merasa 

bosan saat pelajaran berlangsung. 

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa minat siswa terhadap 

pelajaran bahasa Jepang sebesar 94,5% yang termasuk kategori sangat tinggi. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa siswa dari luar Jawa mempunyai minat yang sangat 

tinggi untuk menguasai bahasa Jepang. 
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4.2.4 Keinginan berhasil 

Tabel 4.30 Siswa luar Jawa mempunyai target nilai yang tinggi 

No Pertanyaan B f 
N 

(B x f) 
X P 

9. 

Apakah Anda berusaha 

mendapat nilai yang 

tinggi (diatas rata-rata) 

pada mata pelajaran 

bahasa Jepang ? 

4 

3 

2 

1 

20 

5 

0 

0 

80 

15 

0 

0 

25 

25 

25 

25 

 

 95 100 95% 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 25 siswa, 20 siswa 

menjawab selalu dan 5 siswa menjawab sering. Presentase skor yang diperoleh 

adalah 95/100 x 100% = 95%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori sangat 

tinggi. Dengan kategori tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian besar siswa 

yang berasal dari luar Jawa berusaha mendapat nilai yang tinggi (diatas rata-rata) 

pada mata pelajaran bahasa Jepang. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa 

mempunyai usaha untuk belajar bahasa Jepang. 

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa keinginan siswa untuk 

berhasil sebesar 95% yang termasuk kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan 

siswa yang berasal dari luar Jawa mempunyai usaha dalam mencapai kesuksesan 

akademis pada mata pelajaran bahasa Jepang. 
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4.2.5 Memperbaiki kegagalan 

Tabel 4.31 Motivasi belajar siswa luar Jawa dalam menambah jam belajar 

No Pertanyaan f X P 

10. 

Ketika nilai bahasa Jepang Anda 

buruk, apakah Anda menambah jam 

belajar agar mendapatkan nilai yang 

diharapkan ? 

18 

7 

25 

25 
 

 18 100 72% 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa 18 siswa menjawab ya. 

Presentase skor yang diperoleh adalah 18/25 x 100% = 72%. Nilai tersebut 

termasuk dalam kategori tinggi. Dengan kategori tersebut dapat dikatakan bahwa 

lebih dari sebagian siswa yang berasal dari luar Jawa menambah jam belajar agar 

mendapatkan nilai yang diharapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa 

tidak hanya belajar dikelas. Mereka mempunyai inisiatif untuk menambah jam 

belajar selain dikelas.  

Tabel 4.32 Motivasi belajar siswa luar Jawa dalam memperhatikan catatan dari 

guru 

No Pertanyaan B f 
N 

(B x f) 
X P 

11. 

Ketika guru 

mengembalikan hasil 

ulangan, tugas atau PR 

dengan beberapa catatan, 

apakah Anda 

memperhatikan catatan 

tersebut untuk perbaikan 

selanjutnya? 

4 

3 

2 

1 

11 

9 

5 

0 

44 

39 

10 

0 

25 

25 

25 

25 

 

 81 100 81% 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 25 siswa, 11 siswa 

menjawab selalu, 9 siswa menjawab sering, dan 5 siswa menjawab jarang. 

Presentase skor yang diperoleh adalah 81/100 x 100% = 81%. Nilai tersebut 

termasuk dalam kategori tinggi. Dengan kategori tersebut dapat dikatakan bahwa 

sebagian besar siswa yang berasal dari luar Jawa memperhatikan catatan dari 

guru untuk perbaikan selanjutnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa dapat 

mengevaluasi hasil belajar. 

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha dalam 

memperbaiki kegagalan sebesar 76,5% yang termasuk kategori tinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa siswa yang berasal dari luar Jawa mempunyai inisiatif 

secara mandiri untuk menambah jam belajar dan dapat mengevaluasi hasil belajar. 

4.2.6 Kemampuan Siswa 

Tabel 4.33 Motivasi belajar siswa luar Jawa dalam mendapatkan nilai di atas 

KKM 

No Pertanyaan B f 
N 

(B x f) 
X P 

12. 

Apakah nilai ulangan 

harian Anda diatas nilai 

ketuntasan minimal 

(KKM) bahasa Jepang ? 

4 

3 

2 

1 

7 

14 

3 

1 

28 

42 

6 

1 

25 

25 

25 

25 

 

 77 100 77% 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 25 siswa, 7 siswa 

menjawab selalu, 14 siswa menjawab sering, 3 siswa menjawab jarang, dan 1 

siswa menjawab tidak pernah. Presentase skor yang diperoleh adalah 77/100 x 
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100% = 77%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori tinggi. Dengan kategori 

tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian besar siswa yang berasal dari luar Jawa 

mendapatkan nilai ulangan harian diatas nilai ketuntasan minimal (KKM) bahasa 

Jepang. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa mampu memenuhi standar dan 

tujuan yang telah ditentukan. 

Tabel 4.34 Kemampuan siswa luar Jawa menjawab pertanyaan dari guru 

No Pertanyaan B f 
N 

(B x f) 
X P 

13. 

Apakah Anda dapat 

menjawab dengan benar, 

ketika guru memberi 

pertanyaan mengenai 

materi pelajaran bahasa 

Jepang ? 

4 

3 

2 

1 

1 

16 

8 

0 

4 

48 

16 

0 

25 

25 

25 

25 

 

 68 100 68% 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 25 siswa, 1 siswa 

menjawab selalu, 16 siswa menjawab sering, dan 8 siswa menjawab jarang. 

Presentase skor yang diperoleh adalah 68/100 x 100% = 68%. Nilai tersebut 

termasuk dalam kategori tinggi. Dengan kategori tersebut dapat dikatakan bahwa 

lebih dari sebagian siswa yang berasal dari luar dapat menjawab dengan benar, 

ketika guru memberi pertanyaan mengenai materi pelajaran bahasa Jepang. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa siswa selama pelajaran berlangsung mereka tidak 

memperhatikan pelajaran dan tidak mencatat materi pelajaran. 

Dari penjelasan diatas, dapat diinterpretasikan bahwa tingkat kemampuan 

siswa sebesar 72,5% yang termasuk kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa 

siswa dapat menguasai secara penuh materi bahasa Jepang yang telah dipelajari 
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dan mampu memenuhi standar dan tujuan yang telah ditentukan. 

4.2.7 Kondisi Lingkungan Siswa 

 Tabel 4.35 Lingkungan tempat tinggal siswa luar Jawa 

No Pertanyaan f X P 

14. 

Apakah suasana asrama yang saat 

ini Anda tinggali, nyaman dan 

kondusif untuk belajar ? 

16 

9 

25 

25 
 

 16 100 64% 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 25 siswa, 16 siswa 

menjawab ya. Presentase skor yang diperoleh adalah 16/25 x 100% = 64%. Nilai 

tersebut termasuk dalam kategori tinggi. Dengan kategori tersebut, dapat 

dikatakan bahwa lebih dari sebagian siswa yang berasal dari luar Jawa merasa 

suasana asrama yang saat ini ditinggali, nyaman dan kondusif untuk belajar. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa lingkungan asrama mendukung siswa dalam belajar 

sehingga dapat berkonsentrasi untuk belajar. 

Tabel 4.36 Lingkungan tempat tinggal untuk belajar siswa luar Jawa 

No Pertanyaan f X P 

15. 

Sebelum tinggal di asrama, apakah 

suasana tempat tinggal Anda 

nyaman dan kondusif untuk 

belajar ? 

17 

8 

25 

25 
 

 17 100 68% 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 25 siswa, 17 siswa 

menjawab ya. Presentase skor yang diperoleh adalah 17/25 x 100% = 68%. Nilai 

tersebut termasuk dalam kategori tinggi. Dengan kategori tersebut, dapat 

dikatakan bahwa lebih dari sebagian siswa yang berasal dari luar Jawa merasa 
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sebelum tinggal di asrama, suasana tempat tinggalnya nyaman dan kondusif 

untuk belajar. Hal tersebut menunjukkkan bahwa sebelum siswa tinggal diasrama 

mereka merasa nyaman dengan suasana rumah yang tenang dan kondusif untuk 

belajar. 

Tabel 4.37 Suasana kelas untuk belajar siswa luar Jawa 

No Pertanyaan f X P 

16. 

Apakah keadaan kelas nyaman 

dan kondusif untuk digunakan 

dalam proses pembelajaran ? 

16 

9 

25 

25 
 

 16 100 64% 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 25 siswa, 16 siswa 

menjawab ya. Presentase skor yang diperoleh adalah 16/25 x 100% = 64%. Nilai 

tersebut termasuk dalam kategori tinggi. Dengan kategori tersebut dapat 

dikatakan bahwa lebih dari sebagian siswa yang berasal dari luar Jawa merasa 

keadaan kelas nyaman dan kondusif untuk digunakan dalam proses pembelajaran. 

Hal tersebut dibuktikan dengan selama pembelajaran di kelas siswa dapat 

memperhatikan pelajaran dan merasa senang. 

Tabel 4.38 Suasana kelas untuk belajar siswa luar Jawa 

No Pertanyaan f X P 

17. 

Apakah Anda terganggu dengan 

kegaduhan teman didalam kelas 

pada saat proses belajar 

mengajar ? 

19 

6 

25 

25 
 

 19 100 76% 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 25 siswa, 19 siswa 

menjawab ya. Presentase skor yang diperoleh adalah 19/25 x 100% = 76%. Nilai 
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tersebut termasuk dalam kategori tinggi. Dengan kategori tersebut dapat 

dikatakan bahwa lebih dari sebagian siswa yang berasal dari luar Jawa merasa 

terganggu dengan kegaduhan teman didalam kelas pada saat proses belajar 

mengajar. Hal ini menunjukkan bahwa siswa tidak dapat berkonsentrasi dengan 

adanya kegaduhan teman di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung. 

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan 

siswa sebesar 68% termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa 

siswa dari luar Jawa merasa nyaman dengan kondisi lingkungan. 

4.2.8 Tingkat Kesadaran Diri Siswa 

Tabel 4.39 Motivasi siswa luar Jawa dalam mempersiapkan materi belajar 

No Pertanyaan B f 
N 

(B x f) 
X P 

18. 

Apakah Anda belajar 

(mempersiapkan materi) 

sebelum materi pelajaran 

diberikan oleh guru ? 

 

4 

3 

2 

1 

4 

13 

7 

1 

16 

39 

14 

1 

25 

25 

25 

25 

 

 70 100 70% 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 25 siswa,  4 siswa 

menjawab selalu, 13 siswa menjawab sering, 7 siswa menjawab jarang dan 1 

siswa menjawab tidak pernah. Persentase skor yang diperoleh adalah 70/100 x 

100% = 70%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori tinggi. Dengan kategori 

tersebut dapat dikatakan bahwa lebih dari sebagian siswa yang berasal dari luar 

Jawa belajar (mempersiapkan materi) sebelum materi pelajaran diberikan oleh 

guru. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa mempunyai kesiapan untuk belajar 
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bahasa Jepang. 

Tabel 4.40 Motivasi belajar siswa Jawa dalam mempelajari kembali materi 

pelajaran 

No Pertanyaan B f 
N 

(B x f) 
X P 

19. 

Apakah Anda 

mempelajari kembali 

materi bahasa Jepang 

yang sudah diajarkan oleh 

guru ? 

4 

3 

2 

1 

3 

14 

8 

0 

12 

42 

8 

0 

25 

25 

25 

25 

 

 70 100 70% 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 25 siswa, 3 siswa 

menjawab selalu, 14 siswa menjawab sering, dan 8 siswa menjawab jarang. 

Persentase skor yang diperoleh adalah 70/100 x 100% = 70%. Nilai tersebut 

termasuk dalam kategori tinggi. Dengan kategori tersebut dapat dikatakan bahwa 

lebih dari sebagian siswa yang berasal dari luar Jawa mempelajari kembali materi 

bahasa Jepang yang sudah diajarkan oleh guru. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

adanya kesadaran diri siswa untuk mengulang materi atau mengingat materi yang 

telah diajarkan. 

Tabel 4.41 Siswa luar Jawa memanfaatkan waktu untuk mengerjakan soal 

No Pertanyaan B f 
N 

(B x f) 
X P 

20. 

Apakah Anda 

mengerjakan soal-soal 

(tugas) ketika guru 

berhalangan hadir ? 

4 

3 

2 

1 

5 

13 

7 

0 

20 

39 

14 

0 

25 

25 

25 

25 

 

 73 100 73% 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 25 siswa, 5 siswa 

menjawab selalu, 13 siswa menjawab sering, dan 7 siswa menjawab jarang. 

Presentase skor yang diperoleh adalah 73/100 x 100% = 73%. Nilai tersebut 

termasuk dalam kategori tinggi. Dengan kategori tersebut dapat dikatakan bahwa 

lebih dari sebagian siswa yang berasal dari luar Jawa mengerjakan soal-soal 

(tugas) ketika guru berhalangan hadir. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa 

mempunyai rasa tanggung jawab, disiplin dan dapat memanfaatkan waktu. 

Tabel 4.42 Siswa luar Jawa bertanya kepada guru atau teman ketika tidak masuk  

No Pertanyaan B f 
N 

(B x f) 
X P 

21. 

Ketika Anda tidak masuk 

sekolah, apakah Anda 

bertanya kepada guru atau 

teman mengenai materi 

pelajaran bahasa Jepang 

saat itu agar tidak 

tertinggal pelajaran ? 

4 

3 

2 

1 

9 

8 

8 

0 

36 

24 

16 

0 

25 

25 

25 

25 

 

 76 100 76% 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 25 siswa, 9 siswa 

menjawab selalu, 8 siswa menjawab sering, dan 8 siswa menjawab jarang. 

Presentase skor yang diperoleh adalah 76/100 x 100% = 76%. Nilai tersebut 

termasuk dalam kategori tinggi. Dengan kategori tersebut, dapat dikatakan bahwa 

lebih dari sebagian siswa yang berasal dari luar Jawa ketika tidak masuk sekolah, 

bertanya kepada guru atau teman mengenai materi pelajaran bahasa Jepang saat 

itu agar tidak tertinggal pelajaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa 

mempunyai inisiatif untuk menanyakan materi yang tertinggal.  

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran diri 

siswa sebesar 72,25% yang termasuk kategori tinggi. Hal ini menunjukkan 
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bahwa siswa yang berasal dari Jawa mempunyai kesiapan untuk belajar, adanya 

kesadaran diri siswa untuk mengulang materi atau mengingat materi yang telah 

diajarkan, mempunyai rasa tanggung jawab, dan mempunyai inisiatif untuk 

bertanya. 

Kesimpulan motivasi belajar siswa yang berasal dari luar Jawa 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar 

siswa yang berasal dari luar Jawa mendapatkan rata-rata 77,85% yang tergolong 

tinggi. Tingkat motivasi belajar siswa dari yang paling tinggi ke yang paling 

rendah, yaitu sebagai berikut : 

1. Keinginan untuk berhasil siswa yang berasal dari luar Jawa sebesar 95% yang 

tergolong sangat tinggi. Terbukti bahwa siswa berusaha mendapat nilai yang 

tinggi. 

2. Minat siswa yang berasal dari luar Jawa sebesar 94,5% yang tergolong sangat 

tinggi. Terbukti bahwa siswa tertarik dan merasa senang pada pelajaran bahasa 

Jepang. 

3. Ketekunan siswa yang berasal dari luar Jawa sebesar 86% yang tergolong 

sangat tinggi. Terbukti bahwa siswa dapat memperhatikan pelajaran, mencatat 

materi, bersungguh-sungguh, dan mengumpulkan tugas. 

4. Usaha memperbaiki kegagalan siswa yang berasal dari luar Jawa sebesar 

76,5% yang tergolong tinggi. Terbukti bahwa siswa menambah jam belajar dan 

memperhatikan catatan dari guru. 
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5. Keuletan dalam menghadapi kesulitan siswa yang berasal dari luar Jawa 

sebesar 74% yang tergolong tinggi. Terbukti bahwa siswa aktif bertanya 

kepada guru dan berdiskusi dengan teman. 

6. Kemampuan siswa yang berasal dari luar Jawa sebesar 72,5% yang tergolong 

tinggi. Terbukti bahwa siswa mendapatkan nilai di atas KKM dan dapat 

menjawab dengan benar pertanyaan dari guru. 

7. Kesadaran diri siswa yang berasal dari luar Jawa sebesar 72,25% yang 

tergolong tinggi. Terbukti bahwa siswa belajar (mempersiapkan materi), 

mengulang materi pelajaran, mengerjakan soal, dan bertanya materi yang 

tertinggal. 

8. Kondisi lingkungan siswa yang berasal dari luar Jawa sebesar 68%, siswa 

merasa nyaman dengan lingkungan asrama, lingkungan sebelum diasrama, 

suasana kelas, terganggu kegaduhan teman. 

Tingkat motivasi belajar siswa yang paling tinggi terdapat pada sub variabel 

keinginan berhasil, sedangkan yang paling rendah terdapat pada sub variabel 

kondisi lingkungan siswa. Dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa yang 

berasal dari luar Jawa termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini membuktikan 

bahwa siswa yang berasal dari luar Jawa memiliki motivasi belajar yang tinggi 

dalam mengikuti pelajaran bahasa Jepang di SMK Bagimu Negeriku Semarang.  
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4.3 Perbandingan Motivasi Belajar Siswa Yang Berasal Dari Jawa dan Luar 

Jawa 

 Untuk mengetahui perbandingan antara motivasi belajar siswa yang berasal 

dari Jawa dengan siswa yang berasal dari luar Jawa, maka akan ditampilkan tabel 

sebagai berikut 

Tabel 4.43 Perbandinngan motivasi belajar 

No Pertanyaan 

Persentase 

Keterangan 
Jawa 

Luar 

Jawa 

1 Apakah Anda 

memperhatikan 

materi pelajaran 

bahasa Jepang 

yang diterangkan 

oleh guru ? 

86% 91% 

Motivasi siswa yang berasal dari 

Jawa dan luar Jawa termasuk 

kategori sangat tinggi dalam 

memperhatikan materi pelajaran. 

Hal ini menunjukkan bahwa siswa 

dapat berkonsentrasi saat pelajaran. 

2 Apakah Anda 

mencatat materi 

bahasa Jepang, 

setelah guru 

selesai 

menerangkan  ? 

86% 92% 

Motivasi siswa yang berasal dari 

Jawa dan luar Jawa termasuk dalam 

kategori sangat tinggi dalam 

mencatat materi pelajaran. Hal ini 

menunjukkan bahwa siswa dari 

Jawa dan luar Jawa rajin mencatat 

materi pelajaran.  

3 Apakah Anda 

mengerjakan 

dengan sungguh-

sungguh tugas 

bahasa Jepang 

yang diberikan 

82% 85% 

Motivasi siswa yang berasal dari 

Jawa dan luar Jawa termasuk 

kategori sangat tinggi dalam 

mengerjakan dengan sungguh-

sungguh tugas bahasa Jepang. dapat 

bekerja mandiri dalam mengerjakan 
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oleh guru ? tugas bahasa Jepang. 

4 Apakah Anda 

mengumpulkan 

tugas atau 

pekerjaan rumah 

(PR) tepat pada 

waktunya ? 

 

76% 76% 

Motivasi siswa yang berasal dari 

Jawa dan luar Jawa termasuk 

kategori tinggi, dalam 

mengumpulkan tugas bahasa 

Jepang. Hal ini menunjukkan bahwa 

siswa dari Jawa disiplin dalam 

mengumpulkan tugas.  

5 Apakah Anda 

bertanya kepada 

guru, ketika  

mengalami 

kesulitan dalam 

belajar bahasa 

Jepang ? 

77% 75% 

Motivasi siswa yang berasal dari 

Jawa dan luar Jawa termasuk 

kategori tinggi, dalam bertanya 

kepada guru ketika mengalami 

kesulitan. Hal ini menunjukkan 

bahwa siswa aktif bertanya kepada 

guru. 

6 Apakah Anda 

mendiskusikan 

dengan teman-

teman ketika 

mengalami 

kesulitan belajar 

bahasa Jepang ? 

 

75% 73% 

Motivasi siswa yang berasal dari 

Jawa dan luar Jawa termasuk 

kategori tinggi dalam dalam hal 

berdiskusi dengan teman-teman 

ketika mengalami kesulitan dalam 

belajar bahasa Jepang. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa siswa 

mempunyai usaha untuk bertukar 

pikiran memecahkan kesulitan 

bersama teman. 

7 Apakah Anda 

tertarik pada 

pelajaran bahasa 

Jepang ? 

 

100% 96% 

Motivasi siswa yang berasal dari 

Jawa dan luar Jawa termasuk 

kategori sangat tinggi dalam 

ketertarikan siswa pada pelajaran 

bahasa Jepang. Hal tersebut 
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menunjukkan bahwa siswa antusias 

dan merasa senang pada pelajaran 

bahasa Jepang. 

8 Apakah Anda 

merasa senang 

pada saat 

pelajaran bahasa 

Jepang ? 

 

88% 93% 

Motivasi siswa yang berasal dari 

Jawa dan luar Jawa termasuk 

kategori sangat tinggi. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa siswa tidak 

merasa bosan saat pelajaran 

berlangsung. 

9 Apakah Anda 

berusaha 

mendapat nilai 

yang tinggi 

(diatas rata-rata) 

pada mata 

pelajaran bahasa 

Jepang ? 

90% 95% 

 Motivasi siswa yang berasal dari 

Jawa dan luar Jawa termasuk 

kategori sangat tinggi dalam usaha 

mendapatkan nilai yang tinggi. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa siswa 

dari Jawa dan luar Jawa mempunyai 

usaha untuk belajar bahasa Jepang. 

10 Ketika nilai 

bahasa Jepang 

Anda buruk, 

apakah Anda 

menambah jam 

belajar agar 

mendapatkan nilai 

yang diharapkan ? 

 

76% 72% 

Motivasi siswa yang berasal dari 

Jawa dan luar Jawa termasuk dalam 

kategori tinggi dalam menambah 

jam belajar ketika mendapat nilai 

buruk pada pelajaran bahasa Jepang. 

Hal ini menunjukkan keduanya 

mempunyai inisiatif untuk 

menambah jam belajar selain 

dikelas. 

11 Ketika guru 

mengembalikan 

hasil ulangan, 

tugas atau PR 

77% 81% 

Motivasi siswa yang berasal dari 

Jawa dan luar Jawa termasuk dalam 

kategori tinggi dalam 

memperhatikan catatan dari guru 
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dengan beberapa 

catatan, apakah 

Anda 

memperhatikan 

catatan tersebut 

untuk perbaikan 

selanjutnya ? 

untuk perbaikan selanjutnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa siswa dari 

Jawa dan luar Jawa dapat 

mengevaluasi hasil belajar. 

12 Apakah nilai 

ulangan harian 

Anda diatas nilai 

ketuntasan 

minimal (KKM) 

bahasa Jepang ? 

 

72% 77% 

Motivasi siswa yang berasal dari 

Jawa dan luar Jawa termasuk dalam 

kategori tinggi dalam mendapatkan 

nilai ulangan harian diatas nilai 

KKM. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa siswa mampu memenuhi 

standar dan tujuan yang telah 

ditentukan. 

13 Apakah Anda 

dapat menjawab 

dengan benar, 

ketika guru 

memberi 

pertanyaan 

mengenai materi 

pelajaran bahasa 

Jepang ? 

76% 68% 

Motivasi siswa yang berasal dari 

Jawa dan luar Jawa termasuk dalam 

kategori tinggi dalam menjawab 

dengan benar ketika guru memberi 

pertanyaan. Hal ini menunjukkan 

bahwa siswa mampu menguasai 

materi bahasa Jepang yang telah 

dipelajari 

14 Apakah suasana 

asrama yang saat 

ini Anda tinggali, 

nyaman dan 

kondusif untuk 

belajar ? 

72% 64% 

Motivasi siswa yang berasal dari 

Jawa dan luar Jawa termasuk dalam 

kategori tinggi. Siswa dari Jawa dan 

luar Jawa sama-sama merasa 

nyaman lingkungan asrama yang 

mendukung siswa untuk belajar 
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 sehingga dapat berkonsentrasi untuk 

belajar. 

15 Sebelum tinggal 

di asrama, apakah 

suasana tempat 

tinggal Anda 

nyaman dan 

kondusif untuk 

belajar ? 

 

68% 68% 

Motivasi siswa yang berasal dari 

Jawa dan luar Jawa sama-sama 

termasuk dalam kategori tinggi. Hal 

ini menunjukkan keduanya sebelum 

siswa tinggal diasrama mereka 

merasa nyaman dengan suasana 

rumah yang tenang dan kondusif 

untuk belajar. 

16 Apakah keadaan 

kelas Anda 

nyaman dan 

kondusif untuk 

digunakan dalam 

proses 

pembelajaran ? 

 

84% 64% 

Motivasi siswa yang berasal dari 

Jawa termasuk dalam kategori 

sangat tinggi, sedangkan siswa dari 

luar Jawa termasuk dalam kategori 

tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa 

selama pembelajaran di kelas siswa 

dari Jawa dan luar Jawa merasa 

nyaman sehingga dapat 

memperhatikan pelajaran dan 

merasa senang.  

17 Apakah Anda 

terganggu dengan 

kegaduhan  teman 

didalam kelas 

pada saat proses 

belajar mengajar ? 

 

84% 76% 

Motivasi siswa yang berasal dari 

Jawa termasuk dalam kategori 

sangat tinggi, sedangkan siswa dari 

luar Jawa termasuk dalam kategori 

tinggi. Keduanya sama-sama 

terganggu dengan kegaduhan teman 

di dalam kelas saat proses belajar 

mengajar. Hal ini menunjukkan 

bahwa kedua siswa tidak dapat 

berkonsentrasi ketika kegaduhan 
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teman terjadi didalam kelas.  

18 Apakah Anda 

belajar 

(mempersiapkan 

materi) sebelum 

materi pelajaran 

diberikan oleh 

guru ? 

 

61% 70% 

Motivasi siswa yang berasal dari 

Jawa termasuk dalam kategori 

rendah, sedangkan siswa yang 

berasal dari luar Jawa termasuk 

dalam kategori tinggi dalam 

mempersiapkan materi sebelum 

pelajaran diberikan oleh guru. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa siswa 

dari Jawa tidak mempunyai 

kesiapan untuk belajar bahasa 

Jepang, sedangkan siswa dari luar 

Jawa mempunyai kesiapan belajar. 

19 Apakah Anda 

mempelajari 

kembali materi 

bahasa Jepang 

yang sudah 

diajarkan oleh 

guru ? 

 

63% 

 

 

 

 

70% 

Motivasi siswa yang berasal dari 

Jawa dan luar Jawa termasuk dalam 

kategori tinggi dalam mempelajari 

kembali materi yang sudah 

diajarkan guru. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa adanya 

kesadaran diri siswa untuk 

mengulang materi atau mengingat 

materi yang telah diajarkan. 

20 Apakah Anda 

mengerjakan soal-

soal (tugas) ketika 

guru berhalangan 

hadir ? 

 

77% 73% 

Motivasi siswa yang berasal dari 

Jawa dan luar Jawa termasuk tinggi 

dalam mengerjakan soal-soal (tugas) 

ketika guru berhalangan hadir. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa siswa 

mempunyai rasa tanggung jawab, 

disiplin dan dapat memanfaatkan 

waktu. 
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21 Ketika Anda tidak 

masuk sekolah, 

apakah Anda 

bertanya kepada 

guru atau teman 

mengenai materi 

pelajaran bahasa 

Jepang saat itu 

agar tidak 

tertinggal 

pelajaran ? 

73% 76% 

Motivasi siswa yang berasal dari 

Jawa dan luar Jawa sama-sama 

termasuk dalam kategori tinggi 

dalam bertanya kepada guru atau 

teman mengenai materi yang 

tertingggal. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa siswa 

mempunyai inisiatif untuk 

menanyakan materi yang tertinggal.  

 

Rata-rata 

78,90 77,85 

Motivasi siswa yang berasal dari 

Jawa dan luar Jawa termasuk 

kategori tinggi dalam mempelajari 

bahasa Jepang. 

 

Berdasarkan hasil angket, motivasi belajar siswa yang berasal dari Jawa 

sebesar 78,90% sedangkan siswa luar Jawa sebesar 77,85% yang sama-sama 

termasuk dalam kategori tinggi. Tingkat motivasi belajar siswa dari yang paling 

tinggi ke yang paling rendah, yaitu sebagai berikut : 

No Sub variabel 

(Jawa) 

Persentase Sub variabel 

(luar Jawa) 

Persentase 

1. Minat 94% Keinginan berhasil  95% 

2. Keinginan berhasil 90% Minat  94,5% 

3. Ketekunan 82,5% Ketekunan 86% 

4.  Kondisi lingkungan 
77% 

Usaha memperbaiki 
76,5% 
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siswa kegagalan 

5. Usaha memperbaiki 

kegagalan 
76,5% 

Keuletan menghadapi 

kesulitan 
74% 

6. Keuletan mengahadapi 

kesulitan 
76% 

Kemampuan siswa 
72,5% 

7. Kemampuan siswa 
74% 

Tingkat kesadaran diri 

siswa 
72,25% 

8. Tingkat kesadaran diri 

siswa 
68,5% 

Kondisi lingkungan 

siswa 
68% 

 

Berdasarkan tabel diatas, tingkat motivasi belajar paling tinggi, siswa yang 

berasal dari Jawa adalah minat sebesar 94%, sedangkan siswa luar Jawa adalah 

keinginan berhasil sebesar 95%. Disisi lain, tingkat motivasi belajar paling rendah, 

siswa yang berasal dari Jawa adalah tingkat kesadaran diri siswa sebesar 68,5%, 

sedangkan siswa yang berasal dari luar Jawa adalah kondisi lingkungan siswa 

68%. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

4. Berdasarkan hasil angket, motivasi siswa yang berasal dari Jawa dalam 

mengikuti pelajaran bahasa Jepang termasuk dalam kategori tinggi yaitu 

78,90%. Tingkat motivasi belajar siswa dari yang paling tinggi ke yang paling 

rendah adalah minat, keinginan berhasil, ketekunan, kondisi lingkungan siswa, 

usaha memperbaiki kegagalan, keuletan dalam menghadapi kesulitan, 

kemampuan siswa, dan tingkat kesadaran diri siswa. Tingkat motivasi belajar 

siswa yang paling tinggi adalah minat, sedangkan yang paling rendah adalah 

tingkat kesadaran diri siswa. 

5. Berdasarkan hasil angket, motivasi siswa yang berasal dari luar Jawa dalam 

mengikuti pelajaran bahasa Jepang termasuk dalam kategori tinggi, yaitu 

77,85%. Tingkat motivasi belajar siswa dari yang paling tinggi ke yang paling 

rendah adalah keinginan berhasil, minat, ketekunan, usaha memperbaiki 

kegagalan, keuletan dalam menghadapi kesulitan, kemampuan siswa, tingkat 

kesadaran diri siswa, dan kondisi lingkungan siswa. Tingkat motivasi belajar 

siswa yang paling tinggi adalah keinginan berhasil, sedangkan yang paling 

rendah adalah kondisi lingkungan siswa. 

6. Berdasarkan hasil angket, motivasi belajar siswa yang berasal dari Jawa 

sebesar 78,90% sedangkan siswa luar Jawa sebesar 77,85%.  Meskipun 

persentase siswa dari Jawa sedikit lebih tinggi, namun keduanya sama-sama



 

7. dalam kategori tinggi. Terbukti bahwa motivasi siswa dari Jawa dan luar 

Jawa termasuk tinggi. Tingkat motivasi belajar siswa yang berasal dari Jawa 

paling tinggi adalah minat, sedangkan siswa luar Jawa adalah keinginan 

berhasil. Disisi lain, tingkat motivasi belajar siswa yang berasal dari Jawa 

paling rendah adalah tingkat kesadaran diri siswa, sedangkan siswa yang 

berasal dari luar Jawa adalah kondisi lingkungan siswa. 

5.2 Saran 

1. Bagi pihak sekolah SMK Bagimu Negeriku Semarang, sebaiknya sekolah 

dapat mempertahankan suasana sekolah yang nyaman dan kondusif sehingga 

siswa dapat berkonsentrasi saat pelajaran berlangsung. 

2. Bagi guru bahasa Jepang SMK Bagimu Negeriku Semarang, sebaiknya 

mempertahankan motivasi belajar siswa dengan cara memberikan penilaian, 

memberikan pujian, membangkitkan minat, menciptakan suasana yang 

menyenangkan, dan memperjelas tujuan belajar yang ingin dicapai. 

3. Bagi siswa SMK Bagimu Negeriku Semarang, motivasi belajar siswa yang 

berasal dari Jawa paling rendah adalah tingkat kesadaran diri siswa sedangkan 

siswa dari luar Jawa adalah kondisi lingkungan siswa. Oleh karena itu 

sebaiknya siswa dari Jawa meningkatkan kesadaran diri dengan 

mempersiapkan materi pelajaran, sedangkan siswa dari luar Jawa sebaiknya 

menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, jika akan melakukan penelitian yang sejenis 

diharapkan dapat melakukan wawancara dan observasi untuk memperkuat data. 
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LAMPIRAN 1 

 

Daftar Responden Jawa dan Luar Jawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama Kelas 

1. R1 TKBB 

2. R2 TKBB 

3. R3 TKBB 

4. R4 TKBB 

5. R5 TKBB 

6. R6 TKBB 

7. R7 TKBB 

8. R8 JB 

9. R9 JB 

10. R10 JB 

11. R11 JB 

12. R12 JB 

13. R13 MM 

14. R14 MM 

15. R15 MM 

16. R16 RPL 

17. R17 RPL 

18. R18 RPL 

19. R19 RPL 

20. R20 RPL 

21. R21 TKR 

22. R22 TKR 

23. R23 TKR 

24. R24 TKR 

25. R25 TKR 

No Nama Kelas 

1. R26 TKBB 

2. R27 TKBB 

3. R28 TKBB 

4. R29 TKBB 

5. R30 TKBB 

6. R31 TKBB 

7. R32 TKBB 

8. R33 TKBB 

9. R34 JB 

10. R35 JB 

11. R36 JB 

12. R37 JB 

13. R38 MM 

14. R39 MM 

15. R40 MM 

16. R41 RPL 

17. R42 RPL 

18. R43 RPL 

19. R44 RPL 

20. R45 TKR 

21. R46 TKR 

22. R47 TKR 

23. R48 TKR 

24. R49 TKR 

25. R50  TKR 
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LAMPIRAN 2 

ANGKET MOTIVASI BELAJAR 

Nama : 

 Kelas : 

 Petunjuk Pengisian :  

1. Bacalah setiap pertanyaan secara teliti sebelum Anda menjawab 

pertanyaan 

2. Berilah tanda (X) pada jawaban yang Anda anggap paling tepat dan 

sesuai dengan keadaan yang anda alami saat ini 

3. Jawaban yang anda berikan tidak berpengaruh terhadap apapun, 

termasuk nilai pelajaran Anda 

Selamat mengerjakan ! 

1. Apakah Anda memperhatikan materi pelajaran bahasa Jepang yang 

diterangkan oleh guru ? 

a. Selalu     c. Jarang 

b. Sering     d. Tidak Pernah 

2. Apakah Anda mencatat materi bahasa Jepang, setelah guru selesai 

menerangkan  ? 

a. Selalu     c. Jarang 

b. Sering     d. Tidak Pernah 

3. Apakah Anda mengerjakan dengan sungguh-sungguh tugas bahasa Jepang 

yang diberikan oleh guru ? 

 a. Selalu     c. Jarang 

b. Sering     d. Tidak Pernah 
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4. Apakah Anda mengumpulkan tugas atau pekerjaan rumah (PR) tepat pada 

waktunya ? 

a. Selalu                c. Jarang 

b. Sering     d. Tidak Pernah 

5. Apakah Anda bertanya kepada guru, ketika  mengalami kesulitan dalam 

belajar bahasa Jepang ? 

a. Selalu                c. Jarang 

b. Sering     d. Tidak Pernah 

6. Apakah Anda mendiskusikan dengan teman-teman ketika mengalami 

kesulitan belajar bahasa Jepang ? 

a. Selalu                c. Jarang 

b. Sering     d. Tidak Pernah 

7. Apakah Anda tertarik pada pelajaran bahasa Jepang ? 

a. Ya      b. Tidak 

8. Apakah Anda merasa senang pada saat pelajaran bahasa Jepang ? 

a. Selalu                c. Jarang 

b. Sering     d. Tidak Pernah 

9. Apakah Anda berusaha mendapat nilai yang tinggi (diatas rata-rata) pada 

mata pelajaran bahasa Jepang ? 

a. Selalu                c. Jarang 

b. Sering     d. Tidak Pernah 
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10. Ketika nilai bahasa Jepang Anda buruk, apakah Anda menambah jam 

belajar agar mendapatkan nilai yang diharapkan ? 

a. Ya                  c. Tidak    

11. Ketika guru mengembalikan hasil ulangan, tugas atau PR dengan beberapa 

catatan, apakah Anda memperhatikan catatan tersebut untuk perbaikan 

selanjutnya ? 

a. Selalu                c. Jarang 

b. Sering     d. Tidak Pernah 

12. Apakah nilai ulangan harian Anda diatas nilai ketuntasan minimal (KKM) 

bahasa Jepang ? 

a. Selalu                c. Jarang 

b. Sering     d. Tidak Pernah 

13. Apakah Anda dapat menjawab dengan benar, ketika guru memberi 

pertanyaan mengenai materi pelajaran bahasa Jepang ? 

a. Selalu                c. Jarang 

b. Sering     d. Tidak Pernah 

14. Apakah suasana asrama yang saat ini Anda tinggali, nyaman dan kondusif 

untuk belajar ? 

a. Ya                   b. Tidak    

15. Sebelum tinggal di asrama, apakah suasana tempat tinggal Anda nyaman 

dan kondusif untuk belajar ? 

a. Ya                   b. Tidak 
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16. Apakah keadaan kelas Anda nyaman dan kondusif untuk digunakan dalam 

proses pembelajaran ? 

a. Ya                 b. Tidak  

17. Apakah Anda terganggu dengan kegaduhan  teman didalam kelas pada 

saat proses belajar mengajar ? 

a. Ya                 b. Tidak 

18. Apakah Anda belajar (mempersiapkan materi) sebelum materi pelajaran 

diberikan oleh guru ? 

a. Selalu                c. Jarang 

b. Sering     d. Tidak Pernah 

19. Apakah Anda mempelajari kembali materi bahasa Jepang yang sudah 

diajarkan oleh guru ? 

a. Selalu                c. Jarang 

b. Sering     d. Tidak Pernah 

20. Apakah Anda mengerjakan soal-soal (tugas) ketika guru berhalangan 

hadir ? 

a. Selalu                c. Jarang 

b. Sering     d. Tidak Pernah 

21. Ketika Anda tidak masuk sekolah, apakah Anda bertanya kepada guru atau 

teman mengenai materi pelajaran bahasa Jepang saat itu agar tidak 

tertinggal pelajaran ? 

a. Selalu                c. Jarang 

b. Sering     d. Tidak Pernah 
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LAMPIRAN 3  

Tabel Reliabilitas Menggunakan Rumus Alpha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N Nomor soal (X) 
Skor 
total 

Kuadrat 
Skor 
total   1 2 3 4 5 6 8 9 11 12 13 18 19 20 21 

1 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 1 2 2 43 1849 

2 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 2 51 2601 

3 4 4 4 4 2 3 4 3 3 2 4 2 2 2 2 45 2025 

4 3 3 3 4 3 3 4 4 2 3 3 1 2 2 2 42 1764 

5 4 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 2 3 3 48 2304 

6 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 3 1 3 1 39 1521 

7 4 4 3 2 2 2 4 4 3 3 2 1 1 2 1 38 1444 

8 3 4 3 3 1 2 4 2 2 3 3 3 2 3 2 40 1600 

9 4 4 4 3 2 3 4 2 3 3 2 2 2 2 2 42 1764 

10 4 4 3 3 1 3 4 3 3 4 2 1 1 2 1 39 1521 

  36 37 35 32 23 27 37 32 28 30 27 23 17 25 18 427 18393 

  132 139 125 106 61 75 139 108 80 94 79 63 33 67 36 1337   
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LAMPIRAN 4 

HASIL UJI RELIABILITAS MENGGUNAKAN RUMUS ALPHA 

 Menghitung varians total : 

 

 

 

 

  = 16,01 

Menghitung ,  butir soal 1 =  

 

 

 

 

 = 0,24 
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Dari perhitungan nilai  tiap butir soal diketahui 

No soal  
1 0,24 
2 0,21 
3 0,25 
4 0,36 
5 0,81 
6 0,21 
7 0,21 
8 0,56 
9 0,16 
10 0,4 
11 0,61 
12 1,01 
13 0,41 
14 0,45 
15 0,36 

 6,25 

 

 Menghitung koefisien reliabilitas : 
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 Konsultasikan ke harga tabel : 

Penafsiran Angka Korelasi 
 

Angka korelasi Penafsiran 

0,00- 0, 20 Sangat rendah 

0,21 – 0,40 Rendah 

0,41 – 0,60 Sedang 

0,61 – 0,80 Kuat 

0,81 – 1,00 Sangat kuat 

(Sutedi, 2011: 214) 
 

Dari hasil uji coba angket, diperoleh hasil reliabilitas instrument sebesar 0,65. 

Hal ini menunjukkan bahwa instrument termasuk dalam kategori kuat. Sehingga 

instrument layak dan dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. 
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LAMPIRAN 5 

Data Hasil Jawaban Angket Siswa dari Jawa 

 

 

 

 

 

Nomor Soal 
  No Res 1 2 3 4 5 6 8 9 11 12 13 18 19 20 21 ST ST2 

R1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 39 1521 

R2 3 3 3 3 2 4 4 4 2 2 2 2 1 4 2 41 1681 

R3 3 4 3 4 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 40 1600 

R4 3 3 2 2 2 3 3 3 2 1 2 2 2 3 2 35 1225 

R5 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 2 2 4 3 43 1849 

R6 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 51 2601 

R7 3 4 3 3 3 2 3 4 4 4 3 2 3 3 3 47 2209 

R8 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 51 2601 

R9 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 56 3136 

R10 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59 3481 

R11 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 42 1764 

R12 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 2 3 2 42 1764 

R13 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 44 1936 

R14 4 2 4 3 4 2 4 4 3 4 4 3 3 3 4 51 2601 

R15 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 2 2 2 1 47 2209 

R16 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 45 2025 

R17 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 4 3 45 2025 

R18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 1 3 52 2704 

R19 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 32 1024 

R20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 57 3249 

R21 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 49 2401 

R22 3 4 3 2 2 2 4 4 4 3 3 3 2 2 4 45 2025 

R23 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 45 2025 

R24 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 51 2601 

R25 4 4 4 3 4 2 4 4 2 3 3 2 3 4 4 50 2500 

∑ 86 86 82 76 77 75 88 90 77 72 76 61 63 77 73 1159 54757 

∑(x2) 304 308 276 242 255 237 318 332 251 220 240 161 171 255 231     
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Data Hasil Jawaban Angket Siswa dari Luar Jawa 

 

 

 

 

 

 

 

Nomor Soal     

Nom Res 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ST ST2 

R1 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 42 1764 

R2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 57 3249 

R3 4 4 3 3 4 2 4 4 2 2 2 3 2 3 2 44 1936 

R4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 2 3 2 3 3 4 49 2401 

R5 3 4 3 2 4 2 4 3 2 3 3 4 3 3 2 45 2025 

R6 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 52 2704 

R7 4 4 4 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 42 1764 

R8 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 49 2401 

R9 4 4 2 2 1 1 4 4 2 1 2 2 4 2 2 37 1369 

R10 4 4 3 3 2 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 43 1849 

R11 3 3 4 3 3 4 2 4 4 3 2 3 3 2 3 46 2116 

R12 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 54 2916 

R13 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 46 2116 

R14 4 4 3 2 2 2 4 3 4 3 2 1 2 2 4 42 1764 

R15 3 4 3 3 4 2 4 3 2 3 3 2 2 3 3 44 1936 

R16 4 4 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 48 2304 

R17 4 4 4 3 3 2 4 4 4 3 3 4 3 3 3 51 2601 

R18 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 45 2025 

R19 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 55 3025 

R20 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 55 3025 

R21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 3600 

R22 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 50 2500 

R23 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 51 2601 

R24 2 3 3 2 2 2 3 4 2 3 2 3 2 2 4 39 1521 

R25 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 49 2401 

∑ 91 92 85 76 75 73 93 95 81 77 68 70 70 73 76 1195 57913 

∑(x2) 341 346 299 242 245 233 353 365 277 251 192 210 206 225 248     
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