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Kata Kunci: Kesesuaian, Media Pembelajaran, Materi bahasa Jepang  

Media pembelajaran harus dipersiapkan sebelum pelaksanaan 

pembelajaran dimulai karena merupakan alat bantu dalam penyampaian materi, 

namun penggunaan media juga harus diperhatikan dengan materi yang akan 

diajarkan. Dalam studi pendahuluan yang dilakukan dengan wawancara kepada 

siswa dan guru bahasa Jepang, ditemukan masalah bahwa masih banyak siswa 

yang merasa kesulitan dalam memahami materi, salah satu penyebabnya yaitu 

penggunaan media pembelajaran yang kurang jelas, karena guru sering 

menggunakan media power point dalam menyampaikan setiap materi.  

Berdasarkan paparan tersebut, masalah penelitian ini adalah (i) media 

pembelajaran apa saja yang digunakan dalam penyampaian materi bahasa Jepang 

kelas XI SMA Negeri 1 Padangan (ii) apakah penggunaan media tersebut sesuai 

dengan materi. Tujuan penelitian ini untuk (i) mendeskripsikan media yang 

digunakan dalam penyampaian materi bahasa Jepang kelas XI SMA Negeri 1 

Padangan(ii) mendeskripsikan kesesuaian penggunaan media dengan materi. 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kuantitatif dan 

kualitatif. Variabel penelitian ini adalah kesesuaian media pembelajaran dengan 

materi bahasa Jepang kelas XI SMA Negeri 1 Padangan. Pengumpulan data 

penelitian menggunakan angket, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data 

menggunakan metode analisis deskriptif prosentase. 

Hasil penelitian ini menunjukkan dari 4 materi yaitu bab 2, bab 3, bab 4 

dan bab 5, media pembelajaran yang digunakan pada 3 materi sudah sesuai tetapi  

media pembelajaran yang digunakan pada 1 materi terakhir belum sesuai. Media 

yang digunakan adalah kartu gambar, kaset/CD, power point dan benda nyata di 

sekitar lingkungan. Media pembelajaran kartu gambar, power point, kaset yang 

digunakan pada pembelajaran materi bab2 かいてください(Kaite kudasai) sudah 

sesuai dengan materi. Media pembelajaran kartu gambar dan power point yang 

digunakan pada materi bab 3 わたしは BENO です(Watashi wa Beno desu) 

sudah sesuai dengan materi. Media pembelajaran kartu gambar dan power point 

yang digunakan pada materi bab 4 でんわばんごう(Denwa bangou) sudah sesuai 

dengan materi. Media pembelajaran power point dan benda nyata di lingkungan 

sekitar yang digunakan pada materi bab5 これはわたしのかさです(Kore wa 

watashi no kasa desu) kurang sesuai dengan materi. 
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1. Latar Belakang 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) merupakan suatu kegiatan 

melaksanakan kurikulum suatu lembaga pendidikan, agar dapat mempengaruhi 

para siswa mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam mencapai 

tujuan tersebut, siswa berinteraksi dengan lingkungan belajar yang diatur guru 

melalui proses pengajaran. 

Proses pengajaran tidak lepas dari banyak pendukung seperti metode 

mengajar dan media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran merupakan 

salah satu wujud persiapan yang dilakukan oleh guru sebelummelaksanakan  

pembelajaran. 

Media pembelajaran adalah perantara atau alat bantu yang digunakan 

dalam penyampaian materi, biasanya berupa media grafis, media tiga dimensi, 

media proyeksi dan penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran, 

Penggunaan media pembelajaran sangat bergantung pada tujuan 

pembelajaran, pola pikir siswa, dan materi yang akan disampaikan, karena akan 

berkaitan dengan tersampaikannya pesan,  target dan tujuan yang akan dicapai 

dalam pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran dapat menetukan 

keefektifan jalannya kegiatan belajar mengajar, karena jika media yang digunakan 
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tidak sesuai dengan materi yang akan disampaikan, kegiatan belajar mengajar 

akan berjalan dengan lambat dan tidak efektif.  

Pada kenyataannya, masih ada pengajar yang kurang memperhatikan 

kesesuaian penggunaan media dengan materi, biasanya karena beberapa faktor, 

seperti kesulitan untuk membuat media yang baru, tidak adanya waktu untuk 

membuat media pembelajaran yang baru sehingga selalu menggunakan yang biasa 

dipakai, dan jika seperti itu akan terjadi masalah dalam proses pembelajaran, 

karena tidak sesuainya media yang digunakan dengan materi yang disampaikan. 

Untuk mengetahui kesesuaian media pembelajaran dengan materi bahasa Jepang 

tersebut diperlukan suatu penelitian. Dari hasil penelitian ini, harapannya pengajar 

bahasa Jepang atau pembaca dapat lebih memperhatikan dan menimbang saat 

akan menggunakan media pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis 

tertarik untuk meneliti media pembelajaran apa saja yang digunakan pada saat 

penyampaian materi bahasa Jepang kelas XI SMA Negeri 1 Padangan, serta ingin 

meneliti apakah penggunaan media-media tersebut sesuai dengan materi bahasa 

Jepang kelas XI SMA Negeri 1 Padangan.  

2. Landasan Teori 

a. Proses Belajar Mengajar 

Menurut Sudjana dan Rivai (2011:1) menyatakan bahwa Proses Belajar 

Mengajar merupakan suatu kegiatan melaksanakan kurikulum suatu lembaga 

pendidikan, agar dapat mempengaruhi para siswa mencapai tujuan pendidikan 

yang telah ditetapkan.  
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b. Komponen Proses Belajar Mengajar 

Hamalik (2003:60) mengemukakan bahwa pengajaran merupakan suatu 

sistem, artinya suatu keseluruhan yan terdiri atas komponen-komponen 

berinterelasi dan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dan dengan 

keseluruhan itu sendiri untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Adapun komponen dalam kegiatan belajar mengajar, 

yaitu: tujuan pendidikan dan pengajaran, pesera didik atau siswa, tenaga 

kependidikan khususnya guru, perencanaan pengajaran sebagai suatu segmen 

kurikulum, strategi pembelajaran, media pengajaran, evaluasi pengajaran dan 

perangkat pembelajaran. 

c. Media Pembelajaran 

Menurut Hamalik (1980): “Mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan 

media pendidikan adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam 

rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa 

dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. 

d. Jenis Media Pembelajaran 

Beberapa jenis media pembelajaran, diantaranya : 

1. Media Grafis  

Grafis sebagai media dapat mengkomunikasikan fakta-fakta dan 

gagasan-gagasan secara jelas dan kuat melalui perpaduan antara 

pengungkapan kata-kata dan gambar. Pengungkapan itu bisa 

berbentuk diagram, sket atau grafik. 
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2. Media Proyeksi  

Overhead Projector merupakan jenis perangkat keras yang 

sangat sederhana, terdiri atas sebuah kotak dengan bagian atasnya 

sebagai landasan yang luas untuk meletakkan materi pengajaran. 

Cahaya yang amat terang dari lampu proyektor amat kuat menyorot 

dari dalam kotak menghasilkan berkas cahaya melewati bahu pengajar. 

Dengan lampunya yang amat terang dan sistemoptiknya yang efisien, 

menghasilkan banyak sekali cahaya pada layar sehingga 

memungkinkan overhead bisa dipergunakan di ruangan biasa tanpa 

penggelapan. Penggunaan proyektornya ditempatkan di depan kelas 

sehingga pengajar bisa bertatap muka langsung dengan siswa. 

3. Media Audio  

Pengertian media audio untuk pengajaran, dimaksudkan sebagai 

bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif (pita suara atau 

piringan suara), yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian 

dan kemauan siswa, sehingga terjadi proses belajar-mengajar. 

4. Media Tiga Dimensi 

Media tiga dimensi yang sering digunakan dalam pengajaran 

adalah boneka dan model. 

5. Lingkungan Sebagai Media Pengajaran 

Guru dan siswa bisa mempelajarai keadaan sebenarnya diluar kelas 

dengan menghadapkan para siswa kepada lingkungan yang aktual 
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untuk dipelajari, diamati dalam hubungannya dengan proses belajar 

mengajar.  

e. Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran dipilih seoptimal mungkin untuk membantu peserta 

didik dalam mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal-hal yang 

perlu diperhatikan berkenaan dengan pemilihan materi pelajaran adalah jenis, 

cakupan, urutan dan perlakuan terhadap materi pelajaran tersebut. 

f. Materi Pembelajaran bahasa Jepang di SMA Negeri 1 Padangan 

Pembelajaran mata pelajaran bahasa Jepang di SMA Negeri 1 Padangan 

menggunakan LKS. Kelas IPA dan IPS mendapatkan pelajaran bahasa Jepang 

sekali dalam seminggu, dan dalam satu kali pertemuan berdurasi dua jam 

pelajaran (90 menit). Untuk kelas IPA dan IPS dalam dua semester ditargetkan 

mempelajari bab 1 sampai bab 10.  

3. Metode Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan 

kualitatif. Metode deskriptif kuantitatif digunakan menguji instrumen, sedangkan 

deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis hasil dari perhitungan angket. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Negeri 1 Padangan 

tahun ajaran 2015/2016 dan diambil 68 orang dari dua kelas yaitu kelas XI IPA 1 

dan XI IPS 1 untuk dijadikan sampel  

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket, 

observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah 

metode analisis deskriptif prosentase. Metode analisis deskriptif prosentase 
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digunakan untuk menghitung prosentase jawaban, yang media apa saja yang 

digunakan guru pada saat penyampaian materi bahasa Jepang kelas XI dan apakah 

media yang digunakan sesuai dengan materi yang disampaikan. 

4. Hasil penelitian dan pembahasan 

Berdasarkan hasil angket yang telah dibagikan dan hasil observasi yang 

dilakukan penulis, media pembelajaran yang digunakan guru pada saat 

pembelajaran materi Bab 2 sampai Bab 5 sebagai berikut: 

Tanggal Materi Media 

3-9-2015 か い て く だ さ い 。 (Kaite 

Kudasai) 

- Kartu Gambar 

- Power Point 

- Kaset/CD 

10-9-2015 わ た し は Beno で す 。

(Watashi wa Beno desu) 

- Kartu Gambar 

- Power Point 

17-9-2015 でんわばんごう。 (Denwa 

Bangou) 

- Kartu Gambar 

- Power Point 

1-10-2015 これはわたしのかさです。

(Kore wa watashi no kasa desu) 

- Power Point 

- Benda nyata di 

sekitar 

lingkungan 

 

Kesesuaian media dengan materi yang diajarkan tergantung pada setiap bab 

materi yang diajarkan, kelas juga berpengaruh pada kesesuaian media dengan 

materi. Berikut penjabarannya:  
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a.  Pada materi かいてください(Kaite Kudasai), guru menggunakan media 

yang sama ( kartu gambar, power point dan kaset atau CD)  pada kedua kelas 

(XI IPA 1 dan XI IPS 1), ditemukan hasil yang sama yakni media 

pembelajaran yang digunakan sudah sesuai dengan materi yang diajarkan. 

Ditunjukkan dengan jawaban angket yang keseluruhan dengan prosentase 

diatas 50% menjawab bahwa media yang digunakan jelas dan baik, mudah 

dimengerti, membantu dalam memahami materi, menumbuhkan antusias dan 

minat siswa, juga dengan hasil observasi yang menunjukkan bahwa semua 

aspek pada lembar observasi menunjukkan hasil yang menunjukkan bahwa 

media tersebut sesuai dengan materi, walaupun pada kelas XI IPA 1 keaktifan, 

minat dan antusias masih jauh dibanding XI IPS 1. 

b.  Pada materi わたしは  BENO です (Watashi wa Beno desu), guru 

menggunakan media yang sama ( kartu gambar dan power point)  pada kedua 

kelas (XI IPA 1 dan XI IPS 1), ditemukan hasil yang sama yakni media 

pembelajaran yang digunakan sudah sesuai dengan materi yang diajarkan. 

Ditunjukkan dengan jawaban angket yang keseluruhan dengan prosentase 

diatas 50% menjawab bahwa media yang digunakan jelas dan baik, mudah 

dimengerti, membantu dalam memahami materi, menumbuhkan antusias dan 

minat siswa, juga dengan hasil observasi yang menunjukkan bahwa semua 

aspek pada lembar observasi menunjukkan hasil yang menunjukkan bahwa 

media tersebut sesuai dengan materi. 

c.  Pada materi でんわばんごう(Denwa Bangou), guru menggunakan media 

yang sama ( kartu gambar dan power point)  pada kedua kelas (XI IPA 1 dan 
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XI IPS 1), ditemukan hasil yang sama yakni media pembelajaran yang 

digunakan sesuai dengan materi yang diajarkan, ditunjukkandengan jawaban 

angket yang keseluruhan dengan prosentase diatas 50% menjawab bahwa 

media yang digunakan jelas dan baik, mudah dimengerti, membantu dalam 

memahami materi kecuali pada penggunaan media menumbuhkan antusias 

dan minat siswa, juga dengan hasil observasi yang menunjukkan bahwa aspek 

pada lembar observasi menunjukkan hasil yang hampir sama dengan 

penjabaran angket. 

d.  Pada materi これはわたしのかさです(Kore wa watashi no kasa desu), 

guru menggunakan media yang sama ( kartu gambar dan benda nyata di 

lingkungan sekitar)  pada kedua kelas (XI IPA 1 dan XI IPS 1), ditemukan 

hasil yang sama yakni media pembelajaran yang digunakan kurang sesuai 

dengan materi yang diajarkan, walaupun jawaban angket menunjukkan hasil 

keseluruhan dengan prosentase diatas 50% menjawab bahwa media yang 

digunakan jelas dan baik, mudah dimengerti, membantu dalam memahami 

materi, menumbuhkan antusias dan minat siswa, namun pada observasi yang 

dilakukan ditemukan hasil yang berbeda, dengan banyak aspek yang tidak 

terlaksana pada pembelajaran, seperti media yang digunakan mempermudah 

siswa dalam memahami materi, media yang digunakan dapat menggambarkan 

materi dengan baik dan media sesuai dengan materi pembelajaran.  
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5. Penutup 

1. Simpulan 

Media pembelajaran yang digunakan pada materi bab 2, bab 2, bab 4 dan 

bab 5 yaitu media kartu gambar, power point, kaset atau CD dan benda nyata 

di lingkungan sekitar. Media pembelajaran kartu gambar, power point, kaset 

yang digunakan pada pembelajaran materi bab 1 かいてください(Kaite 

kudasai) sudah sesuai dengan materi. Media pembelajaran kartu gambar dan 

power point yang digunakan pada materi bab 2 わたしは BENO です

(Watashi wa Beno desu) sudah sesuai dengan materi. Media pembelajaran 

kartu gambar dan power point yang digunakan pada materi bab 3 でんわばん

ごう (Denwa bangou)  sesuai dengan materi. Media pembelajaran power 

point dan benda nyata di lingkungan sekitar yang digunakan pada materi bab 

5 これはわたしのかさです(Kore wa watashi no kasa desu) kurang sesuai 

dengan materi. 

2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, masukan yang dapat diberikan oleh penulis 

adalah (i) Bagi guru mata pelajaran bahasa Jepang, pemilihan media 

pembelajaran perlu perencanaan yang matang, karena harus menimbang 

banyak hal, seperti salah satunya harus sesuai dengan materi yang akan 

diajarkan, dan juga penimbangan bahwa setiap kelas mempunyai gaya belajar 

yang berbeda, tidak menutup kemungkinan bahwa media yang sama kurang 

bisa digunakan pada kelas yang berbeda. (ii) Bagi peneliti selanjutnya 

khususnya di bidang pendidikan bahasa Jepang, dapat menggunakan 
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penelitian ini sebagai bahan rujukan untuk melakukan penelitian sejenis 

mengenai kesesuaian media pembeljaran dengan materi bahasa Jepang. 

Misalnya penelitian lanjutan mengenai seberapa besar pengaruh media 

pembelajaran yang digunakan dengan pemahaman siswa terhadap materi 

yang diajarkan. 
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まとめ 

SMA N 1 Padangan の一年生の日本語の学習のメディアと学習教科の適合 

アニサ・アル・コイルナ 

キーヲード：適合、学習のメディア、日本語の教科  

１．背景 

学習活動とは教育の目的を果たすための活動である。授業の過程

に学習のメディアと教え方が必要だ。学習のメディアを使うことは

先生が授業のまえの準備だ。学習活動が効果的かではないか、学習

メディの次第だ。 

実はメディアと教科の適合のことにあまり注目しない教師はまだ

たくさんいる。原因は新しいメディアを支度することは難しいと感

じたり、時間がないから前のメディアを使うのである。その結果、

授業の過程に困難があるかもしれないと思う。学習のメディアと日

本語の教科の適合を知るために、このテーマで研究をする。この研

究の結果から日本語の教師が学習のメディアの使用にもっと注目し

てほしいと思う。 

そのため、SMA Negeri 1 Padangan の二年生の教師がどんな日本語

の学習メディアを使うか、そのメディアは日本語の教科と適当かで

はないかを研究したいと思う。 

２．基礎的な理論 

a. 学習活動の過程 
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Sudjana dan  Rivai (2011:1) によると学習活動の過程とは教育の目

的を果たすためにある教育機関のカリキュラムにしたがって活

動す。 

b. 学習活動の過程の要素 

Hamalik (2003:60) によると学習活動の過程の要素は教育の目的と

教え、生徒、教師、教案、学習戦略、学習のメディア、学習の

評価と学習ツールである。 

c. 学習メディア 

Hamalik (1980)によると学習メディアは学校の学習活動に先生と

学生の通信を効果的にするための器具や方法や戦略である。 

d. 学習メディアの種類 

学習メディアの種類はグラフィックのメディア、投影のメディ

ア、オーディオのメディア、三次元のメディア、学習メディア

としての環境。 

e. 学習教科 

学習教科を選ぶ時、注意しなければならないことはタイプ、段

階、処置。 

f. SMA Negeri 1 Padangan の学習教科 

SMA Negeri 1 Padangan の日本語学習の教科は学生のワークシー

ト（LKS）を使う。IPA と IPS の教室は一週間に一回日本語の授

業がある。一時間の授業は９０分だ。 
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３．研究の方法 

a. 研究のアプローチ 

本研究では記述的なアプローチを使用した。 

b. 被験者とサンプル 

本研究の被験者はスマラン SMA Negeri 1 Padangan の一年生の

IPA 1 と IPS 1 の学生である。サンプルとして 68 人である。 

c. データを集める方法 

本研究のデータを集める方法はアンケートと観察と文献集の方

法である。アンケートは SMA Negeri 1 Padangan の一年生の IPA 

1 と IPS 1 の学生に配った。5 質問がある。 

d. データ処理の方法 

アンケートのデータをパセントに変え、分析する 

４．研究の結果 

アンケートと観察の結果からみると先生の第２課から第５課までの

学習メディアは: 

年月日 課題 メディア 

3-9-2015 か い て く だ さ い 。 (Kaite 

Kudasai) 

- 絵カード 

- パワーポイン

ト 

- カセット/CD 

10-9-2015 わ た し は Beno で す 。

(Watashi wa Beno desu) 

- 絵カード 

- パワーポイン
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ト 

17-9-2015 でんわばんごう。 (Denwa 

Bangou) 

- 絵カード 

- パワーポイン

ト 

1-10-2015 これはわたしのかさです。

(Kore wa watashi no kasa desu) 

- パワーポイン

ト 

- 実物 

 

そのメディアの適合は次のようである。 

- 第２課のかいてください(Kaite Kudasai)の課題で, XI IPA 1 と XI IPS 1

の先生は同じメディアを使う(絵カード、パワーポイント、カセッ

ト・CD)。そのメディアはこの課題に適当だ。 

- 第３課のわたしは BENO です(Watashi wa Beno desu)の課題で XI IPA 1

と XI IPS 1 の先生は同じメディアを使う(絵カード、パワーポイント)。

そのメディアはこの課題に適当だ。 

- 第４課のでんわばんごう(Denwa Bangou)の課題で XI IPA 1 と XI IPS 1

の先生は同じメディアを使う(絵カード、パワーポイント)。そのメデ

ィアはこの課題に適当だ。 

- これはわたしのかさです(Kore wa watashi no kasa desu)の課題で XI IPA 1

と XI IPS 1 の先生は同じメディアを使う(絵カードと実物)。そのメデ

ィアはこの課題にあまり適当ではない。 
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５．結論 

1. 結論 

第２課から第５課まで使う学習メディアは絵カード、パワーポイ

ント、カセット・CD、実物だ。かいてください(Kaite kudasai) の課題

で使う学習メディア（絵カード、パワーポイント、カセット・CD）

は適当である。わたしは BENO です(Watashi wa Beno desu) の課題で

使う学習メディア（絵カード、パワーポイント）は適当である。で

んわばんごう(Denwa bangou)  の課題で使う学習メディア（絵カード、

パワーポイント）は適当である。これはわたしのかさです(Kore wa 

watashi no kasa desu)の課題で使う学習メディア（絵カード、実物）は

あまり適当ではない。 

2. 提案 

a. 先生のために学習メディアを選ぶ時もっと詳しく考えた方が

いいと思う。例えば、メディアは教科と適当かではないかち

ゃんと考えた方がいいと思う。 

b. 次の研究者のため、同じテーマを研究したいなら学習メディ

アと学生の課題の理解の影響について研究した方がいいと思

う。 
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BAB I 

PENDAHULUAN      

1.1. Latar Belakang   

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) merupakan suatu kegiatan melaksanakan 

kurikulum suatu lembaga pendidikan, agar dapat mempengaruhi para siswa 

mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tujuan pendidikan pada 

dasarnya mengantarkan para siswa menuju pada perubahan-perubahan tingkah 

laku baik intelektual, moral maupun sosial agar dapat hidup mandiri sebagai 

individu dan makhluk sosial. Dalam mencapai tujuan tersebut, siswa berinteraksi 

dengan lingkungan belajar yang diatur guru melalui proses pengajaran. 

Lingkungan belajar yang diatur oleh guru mencakup tujuan pengajaran, bahan 

pengajaran, metodologi pengajaran dan penilaian pengajaran (Sudjana dan  Rivai 

2011:1).  

Metodologi pengajaran adalah cara atau metode yang digunakan guru ketika 

mengajar agar tujuan pembelajaran tercapai. Ada 2 aspek yang penting dalam 

metodologi pengajaran, yaitu metode mengajar dan media pengajaran (Sudjana 

dan  Rivai 2011:1). Metode mengajar merupakan suatu cara atau metode dalam 

penyampaian materi, sedangkan media pengajaran adalah sejumlah bahan, alat, 

media, petunjuk dan pedoman yang akan digunakan dalam pembelajaran. 

Penggunaan media pengajaran merupakan salah satu wujud persiapan yang 

dilakukan oleh guru sebelum melaksanakan  pembelajaran.   
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Media pembelajaran merupakan salah satu komponen yang penting dalam 

pembelajaran, dan yang harus dipersiapkan sebelum pelaksanaan pembelajaran 

dimulai. Media pembelajaran adalah perantara atau alat bantu yang digunakan 

dalam penyampaian materi, dan juga media adalah segala bentuk dan saluran yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi, dan juga bisa diartikan 

sebagai sistem penyampai atau pengantar, biasanya berupa media grafis (seperti 

gambar, foto, kartun), media tiga dimensi, media proyeksi (seperti slide power 

point, film, penggunaan OHP) dan penggunaan lingkungan sebagai media 

pembelajaran, dengan tujuan agar materi yang disampaikan dapat dipahami 

dengan mudah oleh pembelajar. Media pembelajaran bersifat fleksibel, yang 

artinya mengikuti perubahan zaman, dan semakin maju dan bervariatif.   

Penggunaan media pembelajaran sangat bergantung pada tujuan 

pembelajaran, pola pikir siswa, dan materi yang akan disampaikan, karena akan 

berkaitan dengan tersampaikannya pesan,  target dan tujuan yang akan dicapai 

dalam pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran dapat menetukan 

keefektifan jalannya kegiatan belajar mengajar, karena jika media yang digunakan 

tidak sesuai dengan materi yang akan disampaikan, kegiatan belajar mengajar 

akan berjalan dengan lambat dan tidak efektif. Pada kenyataannya, masih ada 

pengajar yang kurang memperhatikan kesesuaian penggunaan media dengan 

materi, biasanya karena beberapa faktor, seperti kesulitan untuk membuat media 

yang baru, tidak adanya waktu untuk membuat media pembelajaran yang baru 

sehingga selalu menggunakan yang biasa dipakai.  
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Peneliti melakukan wawancara dengan guru bahasa Jepang dan siswa kelas 

XII SMA Negeri 1 Padangan tanggal 7 Agustus 2014 pada saat sebelum 

pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PPL), karena ingin mengetahui bagaimana 

kondisi pembelajaran bahasa Jepang di SMA sebelum terjun langsung saat PPL. 

Pelajaran bahasa Jepang di SMA Negeri 1 Padangan hanya diberikan di kelas XI 

saja dan karena wawancara dan observasi dilakukan pada saat awal tahun ajaran 

baru 2014/2015 maka siswa yang diwawancarai adalah siswa kelas XII yang telah 

mempelajari bahasa Jepang pada kelas XI lalu.  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 10 siswa tentang gambaran 

pembelajaran bahasa Jepang di kelas meliputi pertanyaan tentang bagaimana 

pembelajaran bahasa Jepang di kelas, apakah merasa tertarik dan antusias 

terhadap bahasa Jepang, media apa saja yang digunakan pada saat pembelajaran 

bahasa Jepang, kesulitan apa yang dialami saat belajar bahasa Jepang, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa Jepang di kelas menarik dan 

menyenangkan, siswa selalu merasa antusias dan tertarik dalam mempelajari 

bahasa Jepang karena pelajaran bahasa Jepang meliputi banyak hal seperti budaya 

dan huruf-huruf, dalam pembelajaran bahasa Jepang guru selalu menggunakan 

media pembelajaran seperti lagu, power point  dan kartu huruf, namun yang sering 

digunakan adalah media power point, kesulitan yang dialami meliputi kesulitan 

saat menghafal dan menulis huruf kana karena jumlah hurufnya banyak, ada 

beberapa yang bentuknya hampir sama dan terkadang bentuk huruf hiragana yang 

ditulis di komputer dengan ditulis guru di papan tulis berbeda, dan itu membuat 

cukup kebingungan.  
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Berdasarkan wawancara dengan guru bahasa Jepang SMA Negeri 1 

Padangan tentang gambaran pembelajaran bahasa Jepang di kelas meliputi 

pertanyaan tentang bagaimana pembelajaran bahasa Jepang di kelas, apakah siswa 

merasa tertarik dan antusias terhadap bahasa Jepang, media apa saja yang 

digunakan pada saat pembelajaran bahasa Jepang, alasan pemilihan media 

pembelajaran dan kesulitan apa yang sering dialami siswa saat belajar bahasa 

Jepang, dapat disimpulkan bahwa menurut penuturannya, pembelajaran bahasa 

Jepang di kelas dilakukan sesuai alur pembelajaran bahasa Jepang meliputi 

pengantar (導入), latihan dasar (基本練習), latihan penerapan (応用練習) dan 

kesimpulan (まとめ), pada saat pembelajaran bahasa Jepang kebanyakan siswa 

selalu berantusias apalagi saat diputarkan lagu, siswa banyak bertanya tentang 

materi yang bersangkutan apabila belum jelas penjelasannya. Media yang 

digunakan cukup beragam, seperti kartu gambar dan huruf, kaset/CD, power point 

dan benda nyata di lingkungan kelas, namun yang sering digunakan adalah media 

power point, karena memang terbiasa menggunakan power point, lebih praktis 

dan mengefektifkan waktu dan juga tidak ada waktu untuk membuat media yang 

baru. Kesulitan yang sering dialami siswa dalam belajar bahasa Jepang, seperti 

kesulitan menghafal huruf dan kosakata yang baru, memahami penggunaan dan 

fungsi bunkei, serta kesulitan dalam menyusun kalimat.  

Hasil wawancara tersebut diatas diperkuat dengan hasil observasi yang 

dilakukan di kelas XI IPA 2 pada tanggal 14 Januari 2015. Hasil observasi 

menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa Jepang di kelas 

siswa merasa antusias dan kelas cenderung aktif walaupun masih ada beberapa 
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siswa yang duduk dibangku belakang yang tidak memperhatikan penjelasan dari 

guru dan tidur, pada saat itu materi yang diajarkan yaitu bab 6 わたしは

Indonesia じんです(Watashi wa Indonesia jin desu) dan media yang digunakan 

adalah media power point, namun dalam penyajian power point yang ditampilkan 

hanya gambar-gambar bendera negara, kota di Indonesia dan jenis pekerjaan tanpa 

bahasa Jepang, kalau hanya gambar bendera saja, siswa pasti tahu yang dimaksud 

itu negara mana, namun pada penulisan negara, kota dan pekerjaan belum tentu 

siswa langsung bisa dan merasa kesulitan dan dalam tujuan pembelajaran juga 

tertulis bahwa siswa dapat menulis kata/kalimat sesuai lafal. Penulisan nama 

negara, kota dan pekerjaan dalam bahasa Jepang tidak dipertegas ditulis di papan 

tulis, namun guru hanya meminta siswa untuk melihat penulisannya di LKS.  

Penggunaan media pembelajaran terkadang tidak sesuai dengan materi dan 

tujuan pembelajaran karena dalam pemilihan media pertimbangan yang digunakan 

kurang matang. Menurut Sudjana dan  Rivai (2011:4) Penggunaan media tidak 

bisa dilihat atau dinilai dari segi kecanggihan medianya, tetapi yang lebih penting 

adalah fungsi dan peranannya dalam membantu mempertinggi proses pengajaran  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan 

judul “Kesesuaian media pembelajaran dengan materi bahasa Jepang kelas XI 

SMA Negeri 1 Padangan” 
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1.2  Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.2.1 Media pembelajaran apa saja yang digunakan dalam penyampaian materi 

bahasa Jepang kelas XI SMA Negeri 1 Padangan?  

1.2.2 Apakah penggunaan media tersebut sesuai dengan materi bahasa Jepang 

XI SMA Negeri 1 Padangan?  

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.4.1 Untuk mendeskripsikan media pembelajaran apa saja yang digunakan 

dalam penyampaian materi bahasa Jepang kelas XI SMA Negeri 1 

Padangan.  

1.4.2 Untuk mendeskripsikan apakah penggunaan media tersebut sesuai dengan 

materi bahasa Jepang XI  SMA Negeri 1 Padangan. 

1.4  Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat teoritis  

Manfaat teoritis penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat 

bagi perkembangan penelitian pendidikan Indonesia, memperkaya 

khasanah pengetahuan mengenai penggunaan media pembelajaran, juga 

meningkatkan perhatian terhadap kesesuaian media dengan materi yang 

akan diajarkan.  
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini untuk penulis adalah dapat 

mengajarkan agar lebih teliti dan cermat lagi dalam menentukan 

penggunaan media pembelajaran saat menjadi guru nanti.  

Manfaat praktis untuk pembelajar bahasa Jepang adalah diharapkan 

dapat menambah informasi dan inspirasi yang berkaitan dengan media 

pembelajaran. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar skripsi ini dibagi menjadi V bab, yakni bab 1 

pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian 

dan pembahasan, dan bab 5  penutup. Uraian tentang isi dari skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN, berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan 

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

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS, berisi teori-

teori yang berhubungan dengan kesesuaian media pembelajaran dengan materi 

bahasa Jepang, yaitu : Pengertian Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), Komponen 

KBM, Pengertian media pembelajaran, Fungsi media pembelajaran, Manfaat 

media pembelajaran, Media pembelajaran bahasa Jepang, Pengertian materi 

pelajaran, Media pembelajaran yang sesuai dengan materi bahasa Jepang, 

BAB III. METODE PENELITIAN, berisi tentang desain penelitian,  populasi dan 

sampel, variabel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik 

analisis data. 
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BAB IV. PEMBAHASAN, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan 

penelitian. 

BAB V. PENUTUP, berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penggunaan media dalam pembelajaran bahasa Jepang sangat 

membantu guru dalam penyampaian materi, karena dengan media, materi 

yang akan disampaikan menjadi lebih mudah untuk dijelaskan. Ada 

banyak jenis media pembelajaran, yaitu media grafis (seperti gambar, foto, 

kartun), media tiga dimensi, media proyeksi (seperti slide power point, 

film, penggunaan OHP) dan penggunaan lingkungan. Pemilihan 

penggunaan media pembelajaran harus dipertimbangkan, diantara lain, 

harus sesuai dengan kondisi kelas, materi yang akan disampaikan, kondisi 

siswa. Penggunaan media pembelajaran yang kurang sesuai dengan materi 

yang akan diajarkan akan mempengaruhi daya serap siswa terhadap materi 

tersebut. Oleh karena itu, guru harus merencanakan penggunaan media 

pembelajaran secara detail, dengan mempertimbangkan berbagai kondisi, 

seperti kondisi kelas yang memadai atau tidak, kondisi karakteristik siswa, 

dan materi yang akan diajarkan , sesuai atau tidak. 

Penelitian yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan 

sebagai kajian pustaka, di antaranya penelitian Citra (2012). Adapun 

rinciannya adalah sebagai berikut. 

Citra (2012) dalam penelitiannya berjudul Kesesuaian Pemilihan 

Media Dengan Tujuan Pembelajaran Guru Ekonomi SMA Negeri 3 



10 
 

 
 

Salatiga mengkaji tentang penggunaan media yang belum sesuai dengan 

karakteristik siswa dan tujuan pembelajaran. Jika siswa mengerti tentang 

informasi yang diberikan pengajar, maka tujuan pembelajaran akan 

tercapai. Jadi, pemilihan media dalam pembelajaran sangat diperlukan 

banyak pertimbangan yang matang. 

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan 

penelitian yang dilakukan oleh Citra adalah sama-sama meneliti 

kesesuaian penggunaan media. Perbedaannya, Citra meneliti kesesuaian 

pemilihan media pengajaran dengan tujuan pembelajaran, sedangkan 

peneliti meneliti kesesuaian media pembelajaran dengan materi. Selain itu,  

Citra, meneliti media pengajaran untuk mata pelajaran ekonomi, 

sedangkan peneliti meneliti media pengajaran untuk mata pelajaran bahasa 

Jepang. 

2.2 Landasan Teoritis 

2.2.1 Proses Belajar Mengajar  

2.2.1.1 Pengertian Proses Belajar Mengajar  

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) merupakan inti dari proses 

pendidikan secara universal (keseluruhan), sedangkan guru merupakan 

komponen sebagai pemegang peranan fasilitator dan mediator. 

Menurut Sudjana dan  Rivai (2011:1) menyatakan bahwa Proses Belajar 

Mengajar merupakan suatu kegiatan melaksanakan kurikulum suatu 

lembaga pendidikan, agar dapat mempengaruhi para siswa mencapai 

tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tujuan pendidikan pada dasarnya 
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mengantarkan para siswa menuju pada perubahan-perubahan tingkah laku 

baik intelektual, moral maupun sosial agar dapat hidup mandiri sebagai 

individu dan makhluk sosial. Dalam mencapai tujuan tersebut siswa 

berinteraksi dengan lingkungan belajar yang diatur guru melalui proses 

pengajaran.  

Berdasarkan UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 1, kegiatan belajar mengajar merupakan satu kesatuan yang 

tidak dapat dilepaskan dari sebuah pendidikan. Keduanya merupakan 

sebuah proses interaksi antara peserta didik dengan tenaga pendidiknya. 

Kegiatan belajar mengajar dapat juga diartikan sebagai proses 

pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar  pada suatu lingkungan belajar. 

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa proses belajar mengajar 

merupakan interaksi antara siswa didik dan tenaga pendidik dalam suatu 

lingkungan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tujuan 

pembelajaran telah terlampaui. 

2.2.1.2 Komponen Proses Belajar Mengajar  

Hamalik (2003:60) mengemukakan bahwa pengajaran merupakan suatu 

sistem, artinya suatu keseluruhan yang terdiri atas komponen-komponen 

berinterelasi dan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dan dengan 

keseluruhan itu sendiri untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Adapun komponen dalam kegiatan belajar 

mengajar dapat disampaikan sebagai berikut: 
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1. Tujuan pendidikan dan pengajaran. 

Menurut Hamalik (2012:3), tujuan pendidikan adalah 

seperangkat hasil pendidikan yang tercapai oleh peserta didik setelah 

diselenggarakannya kegiatan pendidikan. Seluruh kegiatan 

pendidikan, yakni bimbingan pengajaran, dan atau latihan diarahkan 

untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam konteks ini, tujuan 

pendidikan merupakan suatu komponen sistem pendidikan yng 

menempati kedudukan dan fungsi sentral. Itu sebabnya, setiap tenaga 

kependidikan perlu memahami dengan baik tujuan pendidikan, 

supaya berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai 

tujuan pendidikan yang telah ditentukan.  

2. Peserta didik atau siswa. 

Menurut Hamalik (2012:7), peserta didik merupakan suatu 

komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya 

diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang 

berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sebagai suatu 

komponen pendidikan, peserta didik dapat ditinjau dari berbagai 

pendekatan, antara lain : pendekatan sosial, pendekatan psikologis 

dan pendekatan edukatif atau paedagogis. 

Pendekatan sosial. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang 

sedang dipersiapkan untuk menjadi anggota masyarakat yang lebih 

baik. Peserta didik perlu disiapkan agar pada waktunya mampu 
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melaksanakan perannya dalam dunia kerja dan dapat menyesuaikan 

diri dari masyarakat. 

Pendekatan psikologis. Peserta didik adalah suatu organisme 

yang sedang tumbuh dan berkembang. Peserta didik memiliki 

berbagai potensi manusiawi, seperti : bakat, minat, kebutuhan, 

sosial-emosional-personal, dan kemampuan jasmaniah. Potensi-

potensi itu perlu dikembangkan melalui proses pendidikan dan 

pembelajaran di sekolah, sehingga terjadi perkembangan secara 

menyeluruh menjadi manusia seutuhnya. 

Pendekatan edukatif/paedagogis. Pendekatan pendidikan 

menempatkan peserta didik sebagai unsur penting, yang memiliki 

hak dan kewajiban dalam rangka sistem pendidikan menyeluruh dan 

terpadu. 

3. Tenaga kependidikan khususnya guru. 

Menurut Hadi (1995:27), guru dalam pegertian sederhana adalah 

seseorang yang karena panggilan jiwanya, sebagian besar waktu, 

tenaga dan pikirannya digunakan untuk mengajarkan ilmu 

pengetahuan, ketrampilan dan sikap kepada orang lain di sekolah 

atau lembaga pendidikan formal.  

Menurut Hamalik (2012:9) tenaga kependidikan merupakan 

suatu komponen yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan, 

yang bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, 
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meneliti, mengembangkan, mengelola dan atau memberikan 

pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. 

4. Perencanaan pengajaran sebagai suatu segmen kurikulum. 

Perencanaan pembelajaran yaitu suatu kegiatan yang dilakukan 

guru dalam mempersiapkan diri sebelum melaksanakan 

pembelajaran. Perencanaan mengajar bertujuan untuk menjabarkan 

kegiatan dan bahan yang akan disajikan guru dalam pembelajaran. 

Indikator perencanaan tersebut diantaranya adalah mampu 

mendeskripsikan tujuan/kompetensi pembelajaran, mampu 

memilih/menentukan materi, mampu mengorganisir materi, mampu 

menentukan metode/strategi pembelajaran, mampu menentukan 

sumber belajar/media/alat peraga pembelajaran, mampu menyusun 

perangkat penilaian, mampu menentukan teknik penilaian, dan 

mampu mengalokasikan waktu. (Mulyasa, 2007:255) 

5. Strategi pembelajaran. 

Strategi pembelajaran merupakan perpaduan dari urutan kegiatan, 

cara mengorganisasikan materi pelajaran peserta didik, peralatan dan 

bahan, dan waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. 

6. Media pengajaran. 

Menurut Gagne dan Briggs (1975) secara implisit mengatakan 

bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan 

untuk menyampaikan isi materi pengajaran, yang terdiri dari antara 



15 
 

 
 

lain buku, tape recorder, kaset, video camera, video recorder, film, 

slide (gambar bingkai), foto, gambar, grafik, televisi dan komputer. 

Dengan kata lain, media adalah komponen sumber belajar atau 

wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan 

siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. 

7. Evaluasi pengajaran. 

Evaluasi pengajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang 

sistematis, berkelanjutan dan menyeluruh dalam rangka 

pengendalian, penjaminandan penetapan kualitas (nilai atau arti) 

berbagai komponen pembelajaran berdasarkan pertimbangan dan 

kriteria tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban guru dalam 

melaksanakan pembelajaran. 

8. Perangkat pembelajaran 

Perangkat pembelajaran merupukan hal yang harus disiapkan oleh 

guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Dalam KBBI (2007: 17), 

perangkat adalah alat atau perlengkapan, sedangkan pembelajaran 

adalah proses atau cara menjadikan orang belajar. Menurut Zuhdan, 

dkk (2011: 16) perangkat pembelajaran adalah alat atau 

perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan 

pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. 

Perangkat pembelajaran menjadi pegangan bagi guru dalam 

melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium atau di luar 

kelas. 
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2.2.2 Media Pembelajaran  

Media pembelajaran sebagai salah satu komponen dalam kegiatan 

belajar mengajar merupakan hal yang penting untuk diperhatikan agar 

proses belajar mengajar berjalan lancar, tercapainya tujuan pendidikan dan 

tujuan pembelajaran. 

2.2.2.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar 

mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan atau ketrampilan 

pebelajar  sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Batasan ini 

cukup luas dan mendalam mencakup pengertian sumber, lingkungan, 

manusia dan metode yang dimanfaatkan untuk tujuan pembelajaran / 

pelatihan.  

Acapkali kata media pendidikan digunakan secara bergantian dengan 

istilah alat bantu atau media komunikasi seperti yang dikemukakan oleh 

Hamalik (1986) dimana ia melihat bahwa hubungan komunikasi akan 

berjalan lancar dengan hasil yang maksimal apabila menggunakan alat 

bantu yang disebut media komunikasi. Sementara itu,  Gagne dan Briggs 

(1975) secara implisit mengatakan bahwa media pembelajaran meliputi 

alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi 

pengajaran, yang terdiri dari antara lain buku, tape recorder, kaset, video 

camera, video recorder, film, slide (gambar bingkai), foto, gambar, grafik, 

televisi dan komputer. Dengan kata lain, media adalah komponen sumber 

http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/
http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/
http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/
http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/


17 
 

 
 

belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di 

lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Di pihak 

lain, National Education Association memberikan definisi media sebagai 

bentuk-bentuk komunikasi baik secara tercetak maupun audio-visual dan 

peralatannya; dengan demikian, media dapat dimanipulasi, dilihat, 

didengar atau dibaca.  

Menurut Sadiman, dkk (1984) mengemukakan bahwa kata media 

berasal dari bahasa Latin yang secara harfiah berarti perantara atau 

pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke 

penerima pesan. Menurut Hamalik (1980): “Mengemukakan bahwa yang 

dimaksud dengan media pendidikan adalah alat, metode, dan teknik yang 

digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi 

antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pembelajaran di 

sekolah. 

Menurut Dale, dalam dunia pendidikan, penggunaan media 

pembelajaran seringkali menggunakan prinsip Kerucut Pengalaman, yang 

membutuhkan media seperti buku teks, bahan belajar yang dibuat oleh 

guru dan“audio-visual”.  

http://belajarpsikologi.com/pentingnya-pendidikan-bagi-kehidupan/
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Tingkat keabstrakan pesan akan semakin tinggi ketika pesan itu 

dituangkan ke dalam lambang-lambang atau simbol-simbol seprti bagan, 

grafik, atau kata. Jika pesan terkandung dalam lambang-lambang seperti 

itu, indera yang dilibatkan untuk menafsirkannya semakin terbatas, yakni 

indera penglihatan dan indera pendengaran. Meskipun tingkat partisipasi 

fisik berkurang, keterlibatan imajinatif semakin bertambah dan 

berkembang. Sesungguhnya, pengalaman kongkret dan pengalaman 

abstrak ini dialami silih berganti; hasil belajar dari pengalaman langsung 

mengubah dan memperluas jangkauan abstraksi seseorang, dan sebaliknya, 

kemampuan interpretasi lambang kata membantu seseorang untuk 

memahami pengalaman yang di dalamnya ia terlibat langsung. 

Dari beberapa pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat 

merangsang fikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat 

mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Media 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-media-pembelajaran/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-media-pembelajaran/
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pemebelajaran bisa dalam bentuk visual dan audia visual, seperti buku, 

tape recorder, kaset, video camera, video recorder, film, slide (gambar 

bingkai), foto, gambar, grafik, televisi dan komputer 

2.2.2.2 Jenis Media Pembelajaran 

Beberapa jenis media pembelajaran, diantaranya : 

1. Media Grafis  

Grafis sebagai media dapat mengkomunikasikan fakta-fakta dan 

gagasan-gagasan secara jelas dan kuat melalui perpaduan antara 

pengungkapan kata-kata dan gambar. Pengungkapan itu bisa 

berbentuk diagram, sket atau grafik. Kata-kata dan angka-angka 

dipergunakan sebagai judul dan penjelasan kepada grafik, bagan, 

diagram, poster, kartun dan komik. Sedangkan sket, lambang, dan 

bahkan foto dipergunakan pada media grafis untuk mengartikan 

fakta, pengertian, dan gagasan yang pada hakikatnya penyampai 

presentasi grafis. Jadi graphics, meliputi berbagai bentuk visual, 

terutama gambar.: bagan, diagram, grafik, poster, kartun, komik 

2. Gambar Fotografi 

Gambar fotografi merupakan salah stau media pengajaran yang 

amat dikenal di dalam setiap kegiatan pengajaran. Hal itu disebabkan 

kesederhanaannya, tanpa memerlukan perlengkapan, dan tidak perlu 

diproyeksikan untuk mengamatinya.  

Gambar fotografi termasuk kepada gambar tetap atau still 

picture yang terdiri dari dua kelompok, yaitu: Pertama flat opaque 
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picture atau gambar datar tidak tembus pandang, misalnya gambar 

fotografi, gambar dan lukisan tercetak. Kedua adalah transparent 

picture atau gambar tembus pandang, misalnya film slides, film strips 

dan transparencies. 

Gambar fotografi bisa dipergunakan baik untuk tujuan 

pengajaran individual, kelompok kecil maupun untuk kelompok 

besar yang dibantu dengan proyektor opek atau opaque projector. 

Sedangkan guna memperoleh dampak tiga dimensi sepasang film 

ukuran 16 mm ditempatkan pada stereographic viewer. 

3. Media Proyeksi 

Overhead Projector merupakan jenis perangkat keras yang 

sangat sederhana, terdiri atas sebuah kotak denga bagian atasnya 

sebagai landasan yang luas untuk meletakkan materi pengajaran. 

Cahaya yang amat terang dari lampu proyektor amat kuat menyorot 

dari dalam kotak kemudian dibiaskan oleh sebuah lensa khusus, 

yaitu lensa fresnel, melewati sebuah transparan ukuran 20 x 25 cm 

yang ditempatkan di atas landasan tersebut. Sebuah sistem pemantul 

cahaya dari cermin dan lensa, yang ditempatkan di atas kotak 

landasan, menghasilkan berkas cahaya berbelok 90’’ melewati bahu 

pengajar. Dengan lampunya yang amat terang dan sistem optiknya 

yang efisien, menghasilkan banyak sekali cahaya pada layar 

sehingga memungkinkan overhead bisa dipergunakan di ruangan 

biasa tanpa penggelapan. Penggunaan proyektornya ditempatkan di 
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depan kelas sehingga pengajar bisa bertatap muka langsung dengan 

siswa.  

Slide adalah gambar transparan dalam bentuk positif karya 

fotografi atau tangan sendiri, dalam ukuran 2 x 2 inci yang 

diproyeksikan pada layar, untuk keperluan belajar mandiri, belajar 

kelompok, atau belajar di kelas. Media slide dapat dipergunakan 

dengan mengoperasikan secara manual, remote control (dari jarak 

tertentu), atau secara sunc-tape (operasi secara otomatis bersama 

dengan suara). 

Penggunaan  Filmstrip hampir sama dengan penggunaan slide. 

Perbedaannya dalam sistem mounting; slide dalam bentuk frame, 

sedangkan filmstrips dalam bentuk film beruntun yang disatukan 

antara gambar satu dengan gambar berikutnya. 

4. Media Audio  

Pengertian media audio untuk pengajaran, dimaksudkan sebagai 

bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif (pita suara atau 

piringan suara), yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian 

dan kemauan siswa, sehingga terjadi proses belajar-mengajar. 

5. Media Tiga Dimensi 

Media tiga dimensi yang sering digunakan dalam pengajaran 

adalah boneka dan model. Model adalah tiruan tiga dimensional dari 

beberapa objek nyata yang terlalu besar, terlalu jauh, terlalu kecil, 

terlalu mahal, terlalu jarang, atau terlalu ruwet untuk dibawa ke 
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dalam kelas dan dipelajari siswa dalam wujud aslinya. Boneka 

merupakan jenis model yangdipergunakan untuk memperlihatkan 

permainan. 

6. Lingkungan Sebagai Media Pengajaran 

Guru dan siswa bisa mempelajarai keadaan sebenarnya diluar 

kelas dengan menghadapkan para siswa kepada lingkungan yang 

aktual untuk dipelajari, diamati dalam hubungannya dengan proses 

belajar mengajar. Cara ini lebih bermakna disebabkan para siswa 

dihadapkan pada peristiwa dan keadaan yang sebenarnya sacara 

alami, sehingga lebih nyata, lebih faktual dan kebenarannya lebih 

dapat dipertanggung jawabkan.  

Lingkungan sebagai media pembelajaran memiliki sangat 

banyak pengaruh positif saat penyampaian materi, karena pada 

hakikatnya ketika siswa dihadapkan oleh keadaan yang nyata di 

lingkungannya, secara otomatis, daya ingatnya akan terekam di otak 

karena berdasarkan pengalaman yang dialami sendiri. Sedangkan 

kekurangannya, yaitu tidak semua penyampaian materi pembelajaran 

bisa langsung diperlihatkan di lingkungan, seperti pada materi ――

が すきです。Pada saat akan memperkenalkan kosakata どうぶ

つ tidak mungkin  jika di dalam kelas diperlihatkan どうぶつ secara 

nyata, namun harus diperlihatkan dan dibantu dengan gambar visual. 

Hakikatnya, keberhasilan menggunakan media pembelajaran 

dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar tergantung 

http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/
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pada (1) isi pesan, (2) cara menjelaskan pesan, dan (3) karakteristik 

penerima pesan. Dengan demikian dalam memilih dan menggunakan 

media, perlu diperhatikan  ketiga faktor tersebut. Apabila ketiga faktor 

tersebut mampu disampaikan dalam media pembelajaran tentunya akan 

memberikan hasil yang maksimal. 

2.2.2.3  Fungsi media pembelajaran  

Menurut Levie & Lents (1982) mengemukakan empat fungsi media 

pembelajaran, khususnya media visual, yaitu:  

1. Fungsi Atensi merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan 

perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang 

berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai 

teks materi pelajaran. Seringkali pada awal pelajaran siswa tidak 

tertarik dengan materi pelajaran atau mata pelajaran itu merupakan 

salah satu pelajaran yang tidak disenangi oleh mereka sehingga 

mereka tidak memperhatikan. Media gambar khususnya gambar 

yang diproyeksikan melalui overhead projector dapat menenangkan 

dan mengarahkan perhatian mereka kepada pelajaran yang akan 

mereka terima. Dengan demikian, kemungkinan untuk memperoleh 

dan mengingat isi pelajaran semakin besar.  

2. Fungsi Afektif, media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan 

siswa ketika belajar (atau membaca) teks yang bergambar. Gambar 
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atau lambang visual dapat menggugah emosi dan sikap siswa, 

misalnya informasi yang menyangkut masalah social atau ras.   

3. Fungsi Kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan 

penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau 

gambar memperlancar pencapaiaan tujuan untuk memahami dan 

mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar.   

4. Fungsi Kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil 

penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk 

memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca 

untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya 

kembali. Dengan kata lain, media pembelajaran berfungsi untuk 

mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat menerima dan 

memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan 

secara verba. 

Media pembelajaran, menurut Kemp & Dayton (1985:28), dapat 

memenuhi tiga fungsi utama apabila media itu digunakan untuk 

perorangan, kelompok, atau kelompok pendengar yang besar jumlahnya, 

yaitu : Memotivasi minat atau tindakan, Menyajikan informasi, Memberi 

instruksi. 

Untuk memenuhi fungsi motivasi, media pembelajaran dapat 

direalisasikan dengan teknik drama atau hiburan. Hasil yang diharapkan 
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adalah melahirkan minat dan merangsang para siswa atau pendengar untuk 

bertindak (turut memikul tanggung jawab, melayani secara sukarela, atau 

memberikan subangan material). Pencapaian tujuan ini akan 

memperngaruhi sikap, nilai, dan emosi. 

Untuk tujuan informasi, media pembelajaran dapat digunakan dalam 

rangka penyajian informasi dihadapan sekelompok siswa. Isi dan bentuk 

penyajian bersifat amat umum, berfungsi sebagai pengantar, ringkasan 

laporan, atau pengetahuan latar belakang. Penyajian dapat pula berbentuk 

hiburan, drama, atau teknik motivasi. Ketika mendengar atau menonton 

bahan informasi, para siswa bersifat pasif. Partisipasi yang diharapkan dari 

siswa hanya terbatas pada persetujuan atau ketidaksetujuan mereka secara 

mental, atau terbatas pada perasaan tidak/kurang senang, netral, atau 

senang. 

Media berfungsi untuk tujuan instruksi di mana informasi yang terdapat 

dalam media itu harus melibatkan siswa baik dalam benak atau mental 

maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata sehingga pembelajaran dapat 

terjadi. Materi harus dirancang secara lebih sistematis dan psikologis 

dilihat dari segi prinsip-prinsip belajar agar dapat menyiapkan instruksi 

yang efektif. Di samping menyenangkan, media pembelajaran harus dapat 

memberikan pengalaman yang menyenangkan dan memenuhi kebutuhan 

perorang siswa.  
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2.2.2.4  Manfaat Media Pembelajaran 

Dale (1969:180) mengemukakan bahwa bahan-bahan audio-visual 

dapat memberikan banyak manfaat asalkan guru berperan aktif dalam 

proses pembelajaran. Hubungan guru-siswa tetap merupakan elemen 

paling penting dalam system pendidikan modern saat ini. Guru harus 

selalu hadir untuk menyajikan materi pelajaran dengan bantuan media apa 

saja agar manfaat berikut ini dapat terealisasi: 

1. Meningkatkan rasa saling pengertian dan simpati dalam kelas. 

2. Membuahkan perubahan signifikan tingkah lalu siswa. 

3. Menunjukkan hubungan antar mata pelajaran dan kebutuhan 

dan minta siswa dengan meningkatnya motivasi belajar siswa. 

4. Membawa kesegaran dan variasi bagi pengalaman belajar 

siswa. 

5. Membuat hasil belajar lebih bermakna bagi berbagai 

kemampuan siswa. 

6. Mendorong pemanfaatan yang bermakna dari mata pelajaran 

dengan jalan melibatkan imajinasi dan partisipasi aktif yang 

mengakibatkan meningkatnya hasil belajar. 

7. Memberikan umpan balik yang diperlukan yang dapat 

membantu siswa menemukan seberapa banyak telah mereka 

pelajar. 

8. Melengkapi pengalaman yang kaya dengan pengalaman itu 

konsep-konsep yang berkala dapat kembangkan.  
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9. Memperluas wawasan dan pengalaman siswa yang 

mencerminkan pembelajaran nonverbalistik dan membuat 

generalisasi yang tepat. 

10. Meyakinkan diri bahwa urutan dan kejelasan pikiran yang 

siswa butuhkan jika mereka membangun struktur konsep dan 

sistem gagasan yang bermakna. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat media 

pembelajaran adalah dapat memperjelas dan membantu siswa dalam 

memahami materi yang akan dipelajari. Sehingga proses belajar menjadi 

lancar dan tujuan pembelajaran akan tercapai. 

2.2.2.5 Pemilihan Media dalam Pembelajaran 

Pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang baik. Media 

yang akan digunakan dalam proses pembelajaran itu juga memerlukan 

perencanaan yang baik. Meskipun demikian, kenyataan di lapangan 

menunjukkan bahwa seorang guru memilih salah satu media dalam 

kegiatannya di kelas atas dasar pertimbangan antara lain: (a) ia merasa 

sudah akrab dengan media itu, (b) ia merasa bahwa media yang dipilihnya 

dapat menggambarkan dengan lebih baik daripada dirinya sendiri, (c) 

media yang dipilihnya dapat menarik minat dan perhatian siswa, serta 

menuntunnya pada penyajian yang lebih terstruktur dan terorganisasi.  
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2.2.2.5.1 Alasan Praktis Pemilihan Media 

Alasan praktis  berkaitan  dengan pertimbangan-pertimbangan si 

pengguna seperti guru, dosen, instruktur. Terdapat beberapa orang 

memilih media, antara lain dijelaskan oleh Arif Sadiman (1996:84) 

sebagai berikut:  

a) Demonstration. Dalam hal ini media dapat digunakan sebagai 

alat untuk mendemonstrasikan sebuah konsep, alat, objek, 

kegunaan, cara mengoperasikan dan lain- lain. Contohnya : 

seorang guru kimia akan  menjelaskan  proses   perubahan-

perubahan  zat dengan menggunakan gelas ukur,  sebelum 

dilakukan praktikum, terlebih  dahulu guru tersebut 

memperagakan  bagaimana  cara  menggunakan  gelas ukur 

dengan baik.  

b) Familiarity. Pengguna  media pembelajaran memiliki alasan 

pribadi mengapa ia menggunakan media, yaitu karena 

sudah  terbiasa menggunakan media tersebut.  

c) Clarity. Alasan ketiga ini mengapa guru menggunakan media 

adalah untuk lebih memperjelas pesan pembelajaran dan 

memberikan penjelasan yang lebih konkrit.  

d) Active Learning. Media dapat berbuat lebih dari yang bisa 

dilakukan oleh guru. Salah satu aspek yang harus diupayakan 

oleh guru dalam pembelajaran adalah siswa harus berperan aktif 
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baik  secara fisik, mental, dan emosional. Dalam prakteknya 

guru tidak selamanya mampu membuat siswa aktif hanya 

dengan cara ceramah, tanya jawab dan lain-lain namun 

diperlukan media untuk menarik minat atau gairah belajar siswa.  

Tugas pengguna adalah memilih media yang tepat dengan kebutuhan 

pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa dan karakteristik materi 

pembelajaran. Tentu saja hal ini tidaklah mudah, diperlukan analisis 

dan pertimbangan-pertimbangan yang matang sehingga membeli media 

berarti manfaat yang diperoleh, bukan kesia-siaan.  

2.2.2.5.2 Kriteria Pemilihan Media  

Kriteria pemilihan media secara umun sebagai berikut: 

 Kesesuaian dengan Tujuan (instructionagoals).  

Perlu dikaji tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai dalam suatu 

kegiatan pembelajaran. Dari kajian Tujuan Instruksional Umum 

(TIU) dan Tujuan Instruksional khusus (TIK) ini bisa dianalisis 

media apa yang cocok guna mencapai tujuan tersebut.  

 Kesesuaian dengan materi pembelajaran (instructional content. 

Kesesuaian dengan pembelajaran, yaitu bahan atau kajian apa yang 

akan diajarkan pada program pembelajaran tersebut. Pertimbangan 

lainnya, dari bahan atau pokok bahasa tersebut sampai  sejauh mana 



30 
 

 
 

kedalaman yang harus dicapai, dengan demikian kita bisa 

mempertimbangkan media apa yang sesuai untuk penyampaian 

bahan tersebut.   

 Kesesuaian dengan Karakteristik Pembelajar atau siswa.    

Dalam hal ini media haruslah familiar dengan karakteristik 

siswa/guru.      Yaitu mengkaji sifat-sifat dan cirri 

media    yang  akan digunakan. Hal lainnya karakteristik siswa, 

baik secara kuantitatif (jumlah) ataupun  kualitatif (kualitas, ciri, 

dan kebiasaan lain) dari siswa terhadap media yang akan 

digunakan. Terdapat media yang cocok untuk sekelompok siswa, 

namun tidak cocok untuk siswa yang lain.  

 Kesesuaian dengan teori.  

Pemilihan  media  harus di dasarkan  atas  kesesuaian dengan 

teori. Media yang dipilih bukan karena fanatisme guru terhadap 

suatu media yang dianggap paling disukai dan paing bagus, 

namun didasarkan atas teori yang di angkat dari penelitian dan 

riset sehingga telah teruji validitasnya.  

 Kesesuaian  dengan gaya belajar siswa.   

Kriteria ini didasarkan atas kondisi psikologis siswa, bahwa siswa 

belajar dipengaruhi pula oleh gaya belajar siswa.  
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 Kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung, 

dan waktu yang tersedia.  

Bagaimana bagusnya sebuah media, apabila tidak didukung oleh 

fasilitas dan waktu yang tersedia, maka kurang efektif. Misalnya 

guru IPA merencanakan untuk mengadakan pembelajaran dengan 

memanfaatkan TV Edu, tentu saja guru tersebut harus 

mengalokasikan waktu yang tepat sesuai  dengan jam tayang 

dalam TV edu tersebut. 

2.2.3 Materi Pembelajaran  

2.2.3.1 Pengertian Materi Pembelajaran  

Materi pembelajaran pada hakekatnya merupakan bagian yang 

tak terpisahkan dari Silabus, yakni perencanaan, prediksi, dan proyeksi 

tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran. 

Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pelajaran adalah 

pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dikuasai peserta didik 

dalam rangka memenuhi standart kompetensi yang ditetapkan. 

Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari 

keseluruhan kurikulum, yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan 

pembelajaran dapat mencapai sasaran. Sasaran tersebut harus sesuai 

dengan Standart Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang harus dicapai 

oleh peserta didik. Artinya, materi yang ditentukan untuk kegiatan 

pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang 
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tercapainya standart kompetensi dan kompetensi dasar, serta 

tercapainya indicator. 

Materi pelajaran dipilih seoptimal mungkin untuk membantu peserta 

didik dalam mencapai standar kopetensi dan kompetensi dasar. Hal-hal 

yang perlu diperhatikan berkenaan dengan pemilihan materi pelajaran 

adalah jenis, cakupan, urutan dan perlakuan terhadap materi pelajaran 

tersebut. 

Dari pengertian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa 

Materi pembelajaran ini sangat penting untuk dapat dimengerti oleh 

semua siswa  supaya setiap siswa dapat menerima pembelajaran sesuai 

dengan yang telah di tetapkan oleh guru. Maka dari itu dapat di 

simpulkan bahwa sebuah materi pelajaran ini sangat berpengaruh pada 

tingkat keberhasilan ataupun ketercapaian siswa di dalam belajar. 

2.2.3.2 Materi Pembalajaran bahasa Jepang di SMA Negeri 1 

Padangan 

SMA Negeri 1 Padangan adalah salah satu sekolah di kabupaten 

Bojonegoro. SMA Negeri 1 Padangan hanya terdapat dua jurusan yaitu 

jurusan IPA dan jurusan IPS. Jurusan IPA maupun jurusan IPS 

mendapatkan pelajaran bahasa Jepang pada kelas XI. 

Pembelajaran mata pelajaran bahasa Jepang di SMA Negeri 1 

Padangan menggunakan LKS. Kelas IPA dan IPS mendapatkan 

pelajaran bahasa Jepang sekali dalam seminggu, dan dalam satu kali 
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pertemuan berdurasi dua jam pelajaran (90 menit). Untuk kelas IPA dan 

IPS dalam dua semester ditargetkan mempelajari bab 1 sampai bab 10.  

2.2.4 Kerangka Berpikir 

Guru bahasa Jepang di SMA Negeri 1 Padangan menggunakan 

media pembelajaran dalam penyampaian materi bahasa Jepang, seperti 

media power point, kartu gambar, kaset/CD dan benda nyata di 

lingkungan sekitar. Penggunaan media pembelajaran sangat membantu 

pada saat penyampaian materi, karena apabila ada materi yang tidak 

bisa dijangkau dengan benda nyata di lingkungan sekitar, media 

pembelajaran bisa mewakili.   

Penggunaan media pembelajaran pada saat menyampaikan materi 

memang lebih praktis, namun pada dasarnya tidak semua materi harus 

disampaikan melalui media pembelajaran , karena ada juga materi yang 

lebih efektif jika menggunakan media benda nyata di lingkungan sekitar 

jika memang asih bisa dijangkau, dengan melihat dan mengalami secara 

nyata, otak akan lebih menerima, dibanding dengan harus berimajinasi.  

Penelitian ini nantinya akan mendeskripsikan tentang media 

pembelajaran apa saja yang digunakan di SMA Negeri 1 Padangan dan 

akan mendeskripsikan tentang apakah media pembelajaran yang selama 

ini digunakan sebagai alat penyampai materi sesuai dengan setiap 

materi yang diajarkan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif 

analitis yaitu mendreskripsikan kesesuaian media pembelajaran dengan 

materi bahasa Jepang yang dilakukan di kelas XI SMA Negeri 1 Padangan. 

3.1.2 Desain Penelitian 

Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif. 

Metode deskriptif kuantitatif digunakan untuk menghitung perolehan dari 

hasil angket, sedangkan deskriptif kualitatif digunakan untuk 

mendeskripsikan atau menafsirkan kesesuaian media pembelajaran dengan 

materi bahasa Jepang yang telah dilaksanakan. 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMA Negeri 1 

Padangan yaitu kelas XI IPA yang terdiri atas 4 kelas, yaitu kelas XI IPA 1, 

XI IPA 2, XI IPA 3 dan XI IPA 4 dan kelas XI IPS yang terdiri atas 3 kelas, 

yaitu kelas XI IPS 1, XI IPS 2 dan XI IPS 3. 

3.2.2 Sampel 

Sampel penelitian ini yaitu kelas XI IPA 1 dan XI IPS 1 sebagai kelas 

yang dijadikan sebagai objek penelitian. 
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3.2.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik random 

kelas sebagai cara pengambilan sampel. Teknik ini digunakan karena semua 

kelas mendapatkan kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel penelitian. 

Semua kelas IPA dan IPS mendapatkan pembelajaran bahasa Jepang dari 

guru yang sama dan penggunaan media yang sama, oleh karena itu hanya 

mengambil 1 kelas IPA dan 1 kelas IPS yang dijadikan sebagai sampel. 

3.3 Variabel penelitian 

Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah kesesuaian media 

pembelajaran dengan materi bahasa Jepang yang digunakan di dalam 

pembelajaran bahasa Jepang kelas XI IPA di SMA Negeri 1 Padangan. 

3.4 Instrumen penelitian 

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

angket, observasi dan dokumentasi. 

3.4.1 Angket 

Angket yang digunakan adalah angket semi terbuka yaitu angket yang 

jawabannya sudah disediakan oleh peneliti namun juga disertai alasan 

yang diisi bebas oleh responden. Angket digunakan untuk memperoleh 

data tentang apakah penggunaan media pembelajaran yang digunakan 

sesuai dengan materi bahasa Jepang yang diajarkan. 

Setelah angket disusun, kemudian diujicobakan kepada siswa untuk 

mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen-instrumen yang telah 

dibuat. 
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Berikut ini adalah kisi-kisi instrumen angket: 

Tabel 3.1 

BAB 2 かいてください( Kaite kudasai ) 

Kesesuaian 

media yang 

digunakan 

Aspek yang 

diukur 
Indikator 

Nomor 

Soal 

Kesesuaian 

media 

pembelajaran 

yang digunakan 

dengan materi 

yang 

disampaikan di 

kelas XI IPA 1 

di SMA Negeri 

1 Padangan 

 

Media 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

1. Guru menggunakan 

media pembelajaran 

2. Media pembelajaran 

mudah dimengerti 

1 

 

2 

 

 

Fungsi media 

pembelajaran 

1. Fungsi atensi 

a. Siswa tertarik 

dengan media yang 

digunakan guru. 

2. Fungsi kompensatoris 

a. Siswa mudah 

menyerap materi. 

 

4 

 

 

3 

 

 

 Kriteria 
pemilihan 

media 

1. Kesesuaian dengan 
materi pembelajaran 

5 

 

 

Tabel 3.2 

 

BAB 3 わたしは Beno です（Watashi wa Beno desu） 

 

Kesesuaian 

media yang 

digunakan 

Aspek yang 

diukur 
Indikator 

Nomor 

Soal 

Kesesuaian 

media 

pembelajaran 

yang digunakan 

dengan materi 

yang 

disampaikan di 

kelas XI IPA 1 

di SMA Negeri 

1 Padangan 

Media 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

1. Guru menggunakan 

media pembelajaran  

2. Media pembelajaran 

mudah dimengerti 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 
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 Fungsi media 

pembelajaran 

1. Fungsi atensi 

a. Siswa tertarik dengan 

media yang 

digunakan guru. 

2. Fungsi kompensatoris 

b. Siswa mudah 

menyerap materi. 

 

4 

 

 

3 

 

 

 Kriteria 

pemilihan 

media 

1. Kesesuaian dengan 

materi pembelajaran 

5 

 

 

Tabel 3.3 

 

BAB 4 でんわばんごう（Denwa Bangou ） 

 

Kesesuaian 

media yang 

digunakan 

Aspek yang 

diukur 
Indikator 

Nomor 

Soal 

Kesesuaian 

media 

pembelajaran 

yang digunakan 

dengan materi 

yang 

disampaikan di 

kelas XI IPA 1 

di SMA Negeri 

1 Padangan 

 

Media 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

1. Guru menggunakan 

media pembelajaran 

2. Media pembelajaran 

mudah dimengerti 

1 

 

2 

 

 

Fungsi media 

pembelajaran 

1. Fungsi atensi 

b. Siswa tertarik 

dengan media yang 

digunakan guru. 

2. Fungsi kompensatoris 

c. Siswa mudah 

menyerap materi. 

 

4 

 

 

3 

 

 

 Kriteria 

pemilihan 

media 

1. Kesesuaian dengan 

materi pembelajaran 

5 
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Tabel 3.4 

 

BAB 5 これはわたしのかさです（Kore wa Watashi no Kasa desu） 

 

Kesesuaian 

media yang 

digunakan 

Aspek yang 

diukur 
Indikator 

Nomor 

Soal 

Kesesuaian 

media 

pembelajaran 

yang digunakan 

dengan materi 

yang 

disampaikan di 

kelas XI IPA 1 

di SMA Negeri 

1 Padangan 

 

Media 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

1. Guru menggunakan 

media pembelajaran 

2. Media pembelajaran 

mudah dimengerti 

1 

 

2 

 

 

Fungsi media 

pembelajaran 

1. Fungsi atensi 

c. Siswa tertarik 

dengan media yang 

digunakan guru. 

2. Fungsi kompensatoris 

d. Siswa mudah 

menyerap materi. 

 

4 

 

 

3 

 

 

 Kriteria 

pemilihan 

media 

1. Kesesuaian dengan 

materi pembelajaran 

5 

 
 

3.4.2 Observasi 

Lembar observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan 

data tentang media pembelajaran apa saja yang digunakan dan kesesuaian 

media pembelajaran dengan materi bahasa Jepang. Observasi dilakukan 

sendiri oleh peneliti di kelas tersebut. 
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Tabel 3. 5 

 

No Aspek yang diamati 
Hasil pengamatan 

Ya Tidak 

1. Media berupa kartu gambar.    

2. Media berupa film.    

3. Media berupa power point.    

4. Media berupa kaset atau CD.    

5. Media berupa benda nyata di sekitar 

lingkungan.  

  

6. Penggunaan media meningkatkan minat 

dan motivasi siswa. 

  

7. Media yang digunakan mempermudah 

siswa dalam memahami materi.  

  

8. Media yang digunakan dapat 

menggambarkan materi dengan baik.  

  

9. Siswa aktif dan berantusias dalam 

pembelajaran. 

  

10. Media sesuai dengan tujuan pembelajaran.   

11. Media sesuai dengan materi pembelajaran.   

12. Media sesuai dengan karakteristik 

pembelajar atau siswa. 

  

13. Media sesuai dengan gaya belajar siswa.   
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3.4.3 Dokumentasi  

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar 

siswa sebagai tolak ukur pemahaman siswa. Dokumentasi yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa daftar hasil nilai UTS semester gasal tahun 

ajaran 2015/2016. 

3.5 Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah angket, observasi dan dokumentasi. 

3.5.1 Angket 

Penelitian ini menggunakan angket untuk mengumpulkan data. 

Menafsirkan kesesuaian media pembelajaran dengan materi bahasa Jepang 

yang diajarkan.  

3.5.2 Observasi 

Observasi digunakan untuk memperoleh data tentang kesesuaian 

media pembelajaran dengan materi bahasa Jepang yang diajarkan. 

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung. 

Observasi langsung dilakukan oleh peneliti dengan cara melihat Proses 

Belajar Mengajar (PBM) yang dilakukan di kelas secara langsung.  

3.5.3 Dokumentasi  

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa daftar hasil 

nilai UTS semester gasal di kelas XI IPA 1 dan XI IPS 1 tahun ajaran 

2015/2016 . 
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3.6 Validitas dan Reliabilitas 

3.6.1 Validitas Instrumen 

Dalam penelitin ini validitas yang digunakan adalah validitas konstruk 

(bangun pengertian), yaitu kesesuaian intrumen dengan indikator yang 

diukur. Indikator yang diukur bertolak pada teori-teori yang dipaparkan 

dalam bab sebelumnya, yaitu pada teori media pembelajaran mencakup 

pengertian media pembelajaran, jenis media pembelajaran, fungsi media 

pembelajaran, manfaat media pembelajaran, kriteria media pembelajaran.  

3.6.2 Reliabilitas Instrumen 

Untuk mengetahui reliabilitas suatu angket penelitian digunakan 

rumus KR21. Adapun rumusnya sebagai berikut: 

 

  
 

   
 
      

     
  

 

Keterangan: 

r        : angka koefisien reliabilitas yag dicari. 

k       : jumlah butir soal 

M      : rata-rata jumlah seluruh varian butir soal. 

St
2
    : varian soal 

Kemudian untuk mencari St
2
 dapat digunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

 

𝑆𝑡  
∑𝑥  

 ∑𝑥 ²
𝑁

𝑁
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Keterangan: 

X : jumlah skor 

ST : skor total  

N : jumlah responden 

(Sutedi, 2011:225-227) 

3.7 Teknik analisis data 

Teknik analisis data yang digunakan untuk mendeskripsikan data adalah 

teknik analisis deskriptif prosentase. Analisis data yang digunakan dalam 

pengumpulan data berupa angket untuk mendeskripsikan hasil tersebut 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

P = Prosentase 

f = frekuensi jawaban 

x = jumlah responden 

Setelah itu, menganalisis hasil data angket yang telah dihitung, 

kemudian data hasil analisis tersebut diinterpretasikan. 

 

𝑃  
f

x
x 00% 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Analisis Data 

 Penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan kesesuaian media 

pembelajaran dengan materi bahasa Jepang kelas XI SMA Negeri 1 Padangan 

ini dilakukan pada tanggal 3 September 2015 sampai tangal 1 Oktober 2015. 

Hasil penelitian berupa data dari hasil angket, observasi di kelas dan 

dokumentasi nilai UTS. Angket dibagikan kepada siswa kelas XI IPA 1 dan 

kelas XI IPS 1 tahun ajaran 2015. Jumlah responden dalam penelitian ini 

sebanyak 68 responden dari dua kelas beda penjurusan. Jadwal mata pelajaran 

bahasa Jepang pada kedua kelas tersebut terletak di hari yang sama yaitu hari 

kamis. Berikut penjadwalannya: 

Tabel 4.1 

Tanggal Materi yang diajarkan 

3 September 2015 かいてください。(Kaite Kudasai) 

10 September 2015 わたしは Beno です。(Watashi wa Beno desu) 

17 September 2015 でんわばんごう。(Denwa Bangou) 

1 Oktober 2015 これはわたしのかさです。(Kore wa watashi 

no kasa desu) 
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4.2 Media pembelajaran yang digunakan pada kelas XI 

4.2.1 Hasil angket dari penggunaan media pada materi BAB 2  かいてくだ

さい(Kaite Kudasai) di kelas XI IPA 1 

Angket diberikan kepada siswa setelah selesai pelaksanaan pembelajaran. 

Berdasarkan jawaban yang diperoleh dari angket, media pembelajaran yang 

digunakan pada saat materi かいてください (Kaite Kudasai) adalah sebagai 

berikut:  

Pertanyaan angket yang dijawab oleh siswa meliputi: 1) bagaimana media 

pembelajaran yang digunakan guru, 2) apakah media pembelajaran mudah 

dimengerti, 3) apakah media pembelajaran membantu dalam memahami materi, 4) 

apakah media pembelajaran dapat menumbuhkan minat dan antusias dalam 

belajar, dan 5) pendapat tentang apakah media pembelajaran sudah sesuai dengan 

materi pelajaran. 

 Berdasarkan jawaban siswa mengenai penggunaan media pembelajaran 

yang digunakan guru yaitu dari 36 siswa, sebagian besar siswa merasa media 

pembelajaran yang digunakan guru pada saat materi かいてください (Kaite 

Kudasai) yaitu media power point dan kaset/CD mudah dipahami karena jelas dan 

menyenangkan, hal tersebut didapat dengan prosentase sebesar 41,67%, 

sedangkan 38,89% siswa menyatakan dengan media tersebut lumayan membantu 

dalam memahami materi yang diajarkan karena dengan diperdengarkan lagu, 

kalimat perintah yang diajarkan mudah dihafal dan 19,44% menyatakan kurang 

bisa membantu dalam memahami materi yang diajarkan karena walaupun dengan 
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lagu dapat membantu beberapa kalimat perintah namun masih sering salah 

mengartikan dan terbalik. Dapat disimpulkan bahwa media power point dan 

kaset/CD yang digunakan pada saat materi かいてください (Kaite Kudasai) 

sudah baik, karena mudah dipahami dan membantu siswa dalam menghafal 

kalimat perintah atau instruksi dalam kelas. 

 Berdasarkan jawaban siswa mengenai pendapat tentang apakah media 

pembelajaran mudah dimengerti yaitu dari 36 siswa, 30 atau 83,33% siswa merasa 

media pembelajaran power point yang digunakan mudah dimengerti, mempelajari 

angka lebih seru karena gambar angka yang bergerak-gerak menarik perhatian 

sehingga membantu dalam menghafal angka, sedangkan 6 siswa atau 16,67% 

siswa mengaku bahwa media yang digunakan tidak mudah dimengerti, karena 

kadang butuh lebih waktu tambahan untuk memahami materi yang tertulis di 

power point. Dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran mudah dimengerti 

oleh siswa dan melatih siswa untuk berpikir secara cepat dan tepat apabila materi 

diringkas dalam power point. 

 Berdasarkan jawaban siswa mengenai pendapat tentang apakah media 

pembelajaran membantu dalam memahami materi yaitu dari 36 siswa, dengan 

prosentase sebesar 86,11% sebagian lebih siswa merasa dengan media tersebut 

membuat siswa mudah memahami, menyerap materi dan tidak kebingungan, 

lumayan merasa terbantu dengan media yang digunakan dan sisanya sebesar 

13,89% siswa menjawab tidak merasa terbantu dengan media yang digunakan 

karena angka bisa langsung disebutkan tanpa harus melalui power point. Dapat 

disimpulkan bahwa media pembelajaran yang digunakan guru sangat membatu 
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siswa mempermudah pemahaman materi menyebutkan angka dan instruksi dalam 

kelas dan penggunaannya tidak membingungkan siswa. 

 Pendapat tentang apakah media pembelajaran dapat menumbuhkan minat 

dan antusias dalam belajar, yaitu setengah lebih siswa menyatakan bahwa siswa 

menjadi lebih antusias pada saat media ditampilkan dengan prosentase 80,55%, 

siswa yang mengaku bahwa dengan media yang diperdengarkan membuat siswa 

bersemangat karena lagu harus dinyanyikan dengan gerak yang heboh dan itu 

menjadikan siswa lebih antusias belajar, sedangkan sisanya sebesar 19,44% 

mengatakan bahwa media tidak membuat siswa merasa lebih antusias dan 

menambah minat belajar karena jika lagu diulang ulang juga akan menjadi 

membosankan. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan media yang digunakan oleh 

guru dapat membuat siswa antusias dan dapat menambah minat siswa dalam 

belajar. Ketertarikan siswa terhadap media yang digunakan guru cukup tinggi.  

 Pendapat tentang apakah media pembelajaran sudah sesuai dengan materi 

pelajaran, sebagian besar siswa atau 91,67% merasa media pembelajaran yang 

digunakan sudah sesuai dengan materi karena dapat membantu memahami materi, 

dan melengkapi penjelasan di lks jika masih ada yang kurang jelas, sedangkan 3 

siswa atau 8,33% merasa media yang digunakan cukup sesuai dengan materi. 

Dapat disimpulkan bahwa media power point dan kaset/CD yang digunakan sudah 

sesuai dengan materi かいてください(Kaite Kudasai). Penyajian power point 

sudah mencakup semua materi pada lks, membantu siswa dalam memahami 

materi dan juga menumbuhkan minat dan antusias siswa dan kaset/CD lagu yang 
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berisi instruksi dalam kelas juga efektif membuat siswa menjadi bersemangat 

dalam belajar. 

4.2.2 Hasil angket dari penggunaan media pada materi BAB 2  かいてくだ

さい(Kaite Kudasai) di kelas XI IPS 1 

Berdasarkan jawaban yang diperoleh dari angket, media pembelajaran yang 

digunakan pada saat materi かいてください (Kaite Kudasai) adalah sebagai 

berikut: 

Pertanyaan angket yang dijawab oleh siswa meliputi: 1) bagaimana media 

pembelajaran yang digunakan guru, 2) apakah media pembelajaran mudah 

dimengerti, 3) apakah media pembelajaran membantu dalam memahami materi, 4) 

apakah media pembelajaran dapat menumbuhkan minat dan antusias dalam 

belajar, dan 5) pendapat tentang apakah media pembelajaran sudah sesuai dengan 

materi pelajaran. 

Berdasarkan jawaban siswa mengenai bagaimana media pembelajaran yang 

digunakan guru yaitu dari 32 siswa, sebagian besar siswa atau 75% merasa media 

pembelajaran yang digunakan guru pada saat materi かいてください (Kaite 

Kudasai) yaitu media power point mudah untuk dicerna dan dipahami sehingga 

memudahkan siswa dalam belajar dan lagu yang diputar mudah untuk diingat, 

sedangkan 25% siswa mengatakan bahwa media power point yang digunakan 

tidak terlalu jelas dikarenakan LCD yang sudah tidak bisa digunakan secara 

maksimal, jadi lebih memilih untuk melihat lks dan lagunya membosankan. Dapat 

disimpulkan bahwa siswa dalam menerima materi memang membutuhkan media 

untuk memudahkan dalam penjelasannya maupun siswa menerimanya. Media 
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power point yang digunakan mampu membantu siswa dalam belajar walaupun ada 

faktor eksternal dalam penyajiannya, yaitu kurang berfungsi baiknya LCD, namun 

dengan diperdengarkannya kaset/CD lagu instruksi dalam kelas membuat siswa 

tertarik. 

Berdasarkan jawaban siswa mengenai pendapat tentang apakah media 

pembelajaran mudah dimengerti yaitu dari 32 siswa, 28 atau 87,5% siswa merasa 

media  power point yang digunakan mencakup materi dan mudah dimengerti 

siswa dan lagu yang diputar juga mudah dimengerti karena disertai gerakan sesuai 

lagu, sedangkan sisanya sebanyak 4 atau 12,5% siswa menyatakan bahwa media 

yang digunakan guru tidak mudah untuk dipahami. Dapat disimpulkan bahwa 

media power point dan kaset/CD yang digunakan oleh guru baik, karena mudah 

dimengerti dan siswa merasa cepat paham dengan materi. 

Berdasarkan jawaban siswa mengenai pendapat tentang apakah media 

pembelajaran membantu dalam memahami materi yaitu dari 32 siswa, sebanyak 

25 siswa atau 78, 12% mengaku bahwa dalam memahami materi ini, peran media 

power point sangat besar, karena dengan ditampilkannya power point membuat 

materi menjadi lebih jelas dan membantu dalam memahami materi dan lagunya 

juga menarik karena dengan gerak bebas namun tetap mewakili lagu. Sebanyak 7 

siswa atau 21,88% merasa media yang digunakan tidak cukup membantu dalam 

memahami materi, karena penguasaan materi dirasa masih sama seperti pada saat 

melihat lks dan lagu yang diputar juga hanya instruksi dalam lagu tersebut yang 

hafal sedangkan instruksi lainnya masih sulit untuk dihafal. Dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan media power point pada materi ini mampu membantu siswa 
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dalam memahami materi. Namun juga masih ada beberapa siswa yang merasa 

pengaruh media yang digunakan tidak cukup membantu dalam pembelajaran.  

Pendapat tentang apakah media pembelajaran dapat menumbuhkan minat dan 

antusias dalam belajar, yaitu dari 32 siswa setengah lebih siswa atau 81,25% 

menyatakan bahwa siswa menjadi lebih antusias dalam mempelajari materi ini, 

media yang digunakan menarik dan tidak monoton, minat terhadap bahasa Jepang 

juga sedikit meningkat, sedangkan 18,75% atau 6 siswa mengaku bahwa minat 

dan antusias tidak meningkat pada saat ditampilkannya media, sempat tertarik dan 

antusias namun tidak bertahan lama karena membosankan. Dapat disimpulkan 

bahwa media yang digunakan mampu menumbuhkan minat dan antusias siswa, 

namun juga perlu diperhatikan bagaimana menjaga agar minat dan antusias 

tersebut dapat bertahan secara permanen pada diri siswa.  

Pendapat tentang apakah media pembelajaran sudah sesuai dengan materi 

pelajaran, sebagian besar siswa atau 84,37% menyatakan bahwa media 

pembelajaran yang digunakan sudah sesuai dengan materi karena dapat membantu 

memahami materi, dan menumbuhkan antusias belajar bahasa Jepang, sedangkan 

15,63% siswa merasa media yang digunakan tidak sesuai dengan materi. Dapat 

disimpulkan bahwa media power point dan kaset/CD yang digunakan sudah 

sesuai dengan materi かいてください(Kaite Kudasai). Penyajian power point 

sudah mencakup semua materi pada lks, membantu siswa dalam memahami 

materi dan juga menumbuhkan minat dan antusias siswa. 
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4.2.3 Hasil angket dari penggunaan media pada materi BAB 3 わたしは 

BENO です(Watashi wa Beno desu) di kelas XI IPA 1 

Berdasarkan jawaban yang diperoleh dari angket, media pembelajaran yang 

digunakan pada saat materi わたしは BENO です(Watashi wa Beno desu) adalah 

sebagai berikut: 

Pertanyaan angket yang dijawab oleh siswa meliputi: 1) bagaimana media 

pembelajaran yang digunakan guru, 2) apakah media pembelajaran mudah 

dimengerti, 3) apakah media pembelajaran membantu dalam memahami materi, 4) 

apakah media pembelajaran dapat menumbuhkan minat dan antusias dalam 

belajar, dan 5) pendapat tentang apakah media pembelajaran sudah sesuai dengan 

materi pelajaran. 

Berdasarkan jawaban siswa mengenai bagaimana media pembelajaran yang 

digunakan guru yaitu sebagian besar siswa merasa media pembelajaran yang 

digunakan guru pada saat materi わたしは BENOです(Watashi wa Beno desu) 

yaitu media power point sudah baik dan sangat menarik. Dari 36 siswa, sebanyak 

30 siswa atau 83,33% merasa media pembelajaran yang digunakan sudah baik dan 

sangat menarik, karena dapat membantu dalam memahami materi. 5 orang siswa 

atau 13,89% mengaku media yang digunakan lumayan menarik, dan 1 orang 

siswa atau 2,78% merasa media yang digunakan lebih sulit dimengerti dibanding 

dengan menggunakan papan tulis.  Dapat disimpulkan bahwa media power point 

yang digunakan pada materi わたしは  BENOです (Watashi wa Beno desu) 

penyajiannya mampu membuat siswa menjadi tertarik untuk belajar dan 

membantu siswa dalam memahami materi. Penyajian media power point memang 
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cukup mampu menarik perhatian siswa pada saat pembelajaran, karena dengan 

penyajian yang dengan warna-warni tidak akan membuat siswa menjadi cepat 

bosan dalam proses belajar mengajar.  

Berdasarkan jawaban siswa mengenai pendapat tentang apakah media 

pembelajaran mudah dimengerti yaitu dari 36 siswa, 31 atau 86,11% siswa merasa 

media pembelajaran power point yang digunakan mudah dimengerti karena kosa 

katanya lengkap dan jelas, sedangkan 5 atau 13, 89% siswa merasa media 

pembelajaran yang digunakan tidak mudah untuk dimengerti, karena lebih susah 

menghafalnya dan ada sedikit masalah dengan media tersebut. Sebagian besar 

siswa terbantu dalam pembelajaran, karena media yang digunakan mudah 

dimengerti siswa, dengan bahasa yang sederhana dan tampilan yang menarik 

membuat siswa menjadi tertarik dan akhirnya memudahkan dalam memahami 

materi. Dapat disimpulkan bahwa penyajian media power point pada materi ini 

mudah dimengerti atau tidak membuat siswa menjadi bingung, dengan penataan 

dan alur yang tepat, dapat membuat siswa menjadi paham secara berurutan pola 

kalimat yang dipelajari. 

Berdasarkan jawaban siswa mengenai pendapat tentang apakah media 

pembelajaran membantu dalam memahami materi yaitu dari 36 siswa, terdapat 

sebanyak 27 siswa atau 75% merasa penggunaan media pembelajaran power point 

sangat membantu dalam memahami materi karena tampilannya menarik dan jelas 

memudahkan dalam memperkenalkan diri lebih lengkap dan mengubah kalimat 

positif ke kalimat negatif dan kalimat tanya dan sisanya sebanyak 9 siswa atau 

sebesar 25% merasa media pembelajaran yang digunakan tidak banyak membantu 
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dalam memahami materi, karena kurang rinci penjelasannya dan contoh-

contohnya kurang. Dapat disimpulkan bahwa media power point yang digunakan 

membantu siswa dalam memahami materi. Penjelasan pada saat power point 

ditampilkan juga sangat diperlukan saat berjalannya pembelajaran. 

Pendapat tentang apakah media pembelajaran dapat menumbuhkan minat dan 

antusias dalam belajar, sebagian besar atau 80,56% siswa mengaku lebih antusias 

dan bersemangat pada saat belajar, karena dengan media power point tidak 

membuat siswa menjadi cepat bosan, suasana belajar menjadi lebih santai karena 

bisa melihat warna warni tampilan di power point, sedangkan 19,44% siswa 

merasa penjelasan materi lebih jelas jika ditulis di papan tulis dan jika terlalu lama 

melihat power point membuat mata jadi sakit. Dapat disimpulkan bahwa antusias 

dan minat siswa bertambah dengan ditampilkannya power point . Antusias dan 

minat siswa sangat bergantung juga pada media pembelajaran yang digunakan 

guru. Guru harus mampu membaca kondisi siswa dan keadaan kelas, dan ini 

dijadikan pertimbangan pada saat pemilihan media pembelajaran. 

Pendapat tentang apakah media pembelajaran sudah sesuai dengan materi 

pelajaran, semua siswa atau 100% merasa media pembelajaran yang digunakan 

sudah sesuai dengan materi karena tampilannya jelas, menarik, dapat membantu 

memahami materi, dan melengkapi penjelasan di lks jika masih ada yang kurang 

jelas. Dapat disimpulkan bahwa media power point yang digunakan sudah sesuai 

dengan materi わたしは BENO です(Watashi wa Beno desu). Penyajian power 

point sudah mencakup semua materi pada lks, membantu siswa dalam memahami 

materi dan juga menumbuhkan minat dan antusias siswa. 
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4.2.4 Hasil angket dari penggunaan media pada materi BAB 3 わたしは 

BENO です(Watashi wa Beno desu) di kelas XI IPS 1 

Berdasarkan jawaban yang diperoleh dari angket, media pembelajaran yang 

digunakan pada saat materi わたしは BENO です(Watashi wa Beno desu) adalah 

sebagai berikut: 

Pertanyaan angket yang dijawab oleh siswa meliputi: 1) bagaimana media 

pembelajaran yang digunakan guru, 2) apakah media pembelajaran mudah 

dimengerti, 3) apakah media pembelajaran membantu dalam memahami materi, 4) 

apakah media pembelajaran dapat menumbuhkan minat dan antusias dalam 

belajar, dan 5) apakah media pembelajaran sudah sesuai dengan materi pelajaran. 

Berdasarkan jawaban siswa mengenai bagaimana media pembelajaran yang 

digunakan guru yaitu sebagian besar siswa merasa media pembelajaran yang 

digunakan guru pada saat materi わたしは BENOです(Watashi wa Beno desu) 

yaitu media power point sudah baik. Dari 32 siswa, sebanyak 25 siswa atau 78, 

12% menyatakan bahwa media pembelajaran yang digunakan sudah baik, karena 

disampaikan secara detail, santai namun tetap serius. 5 orang siswa atau 15,63% 

mengaku media yang digunakan lumayan menarik, dan 2 orang siswa atau 6,25% 

merasa media yang digunakan lebih sulit dimengerti dibanding dengan cara 

penyampaian materi yang seperti biasa (ceramah tanpa media pembelajaran). 

Dapat disimpulkan bahwa power point yang digunakan pada materi わたしは 

BENOです(Watashi wa Beno desu) sudah baik. Penggunaan media pembelajaran 

memang membantu guru dalam penyampaian materi dan juga sekaligus 

membantu siswa dalam memahami materi.  
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Berdasarkan jawaban siswa mengenai pendapat tentang apakah media 

pembelajaran mudah dimengerti yaitu dari 32 siswa, 23 atau 71,88% siswa merasa 

media pembelajaran power point yang digunakan mudah dimengerti karena 

penjelasannya lengkap dan jelas, sedangkan 9 atau 28,12% siswa merasa media 

pembelajaran yang digunakan tidak mudah untuk dimengerti, karena lebih susah 

memahaminya dan rumit penjelasannya. Dapat disimpulkan bahwa penyajian 

media power point mudah dimengerti dan membantu siswa dalam pembelajaran, 

karena media yang digunakan disajikan dengan tampilan yang tidak cepat 

membuat siswa bosan dan tidak membuat siswa menjadi bingung, dengan 

penataan dan alur yang tepat, dapat membuat siswa menjadi paham pergantian 

kalimat dengan pola kalimat yang dipelajari. 

Berdasarkan jawaban siswa mengenai pendapat tentang apakah media 

pembelajaran membantu dalam memahami materi yaitu dari 32 siswa, terdapat 8 

siswa atau sebesar 25% menyatakan bahwa media pembelajaran yang digunakan 

tidak membantu dalam memahami materi, karena pergantian kalimat cukup 

membingungkan kalau hanya diberi contoh lewat power point. Sebanyak 24 siswa 

atau 75% merasa penggunaan media pembelajaran power point sangat membantu 

dalam memahami materi karena bisa memperkenalkan diri lebih lengkap 

ditambah usia dan kelas, dan selain ditampilkan juga guru menambahi penjelasan 

dengan memberi contoh-contoh. Dapat disimpulkan bahwa media power point 

yang digunakan membantu siswa dalam memahami materi. Penggunaan media 

jelas untuk melengkapi apabila dalam buku ajar ada yang kurang penjelasannya.  
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Pendapat tentang apakah media pembelajaran dapat menumbuhkan minat dan 

antusias dalam belajar, sebagian besar atau 62,5% siswa mengaku lebih antusias 

dan bersemangat pada saat belajar, karena dengan media power point tidak 

membuat siswa menjadi tidak terlalu fokus dengan papan tulis yang tanpa warna, 

tidak cepat bosan, suasana belajar menjadi lebih santai namun serius, sedangkan 

37,5% siswa merasa penjelasan materi lebih jelas jika ditulis di papan tulis dan 

jika dengan power point pemahamannya agak lebih sulit dan membutuhkan waktu 

yang lebih. Dapat disimpulkan bahwa antusias dan minat siswa bertambah dengan 

ditampilkannya power point . Antusias dan minat siswa sangat bergantung juga 

pada media pembelajaran yang digunakan guru.  

Pendapat tentang apakah media pembelajaran sudah sesuai dengan materi 

pelajaran, semua siswa atau 100% merasa media pembelajaran yang digunakan 

sudah sesuai dengan materi karena tampilannya jelas, menarik, dapat membantu 

memahami materi, dan melengkapi penjelasan di lks jika masih ada yang kurang 

jelas. Dapat disimpulkan bahwa media power point yang digunakan sudah sesuai 

dengan materi わたしは BENO です(Watashi wa Beno desu). Penyajian power 

point sudah mencakup semua materi pada lks, membantu siswa dalam memahami 

materi dan juga menumbuhkan minat dan antusias siswa. 

4.2.5 Hasil angket dari penggunaan media pada materi BAB 4 でんわばん

ごう(Denwa Bangou) di kelas XI IPA 1 

Berdasarkan jawaban yang diperoleh dari angket, media pembelajaran yang 

digunakan pada saat materi でんわばんごう(Denwa Bangou) adalah sebagai 

berikut: 
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Pertanyaan angket yang dijawab oleh siswa meliputi: 1) bagaimana media 

pembelajaran yang digunakan guru, 2) apakah media pembelajaran mudah 

dimengerti, 3) apakah media pembelajaran membantu dalam memahami materi, 4) 

apakah media pembelajaran dapat menumbuhkan minat dan antusias dalam 

belajar, dan 5) pendapat tentang apakah media pembelajaran sudah sesuai dengan 

materi pelajaran. 

Berdasarkan jawaban siswa mengenai bagaimana media pembelajaran yang 

digunakan guru yaitu sebagian besar siswa merasa media pembelajaran yang 

digunakan guru pada saat materi でんわばんごう(Denwa Bangou) yaitu media 

power point menarik. Dari 36 siswa, sebanyak 20 siswa atau 55,56% mengaku 

bahwa media pembelajaran yang digunakan mampu mencakup materi keseluruhan 

dan contoh-contoh yang diberikan cukup jelas, sedangkan 10 siswa atau 27,78% 

menyatakan bahwa media yang digunakan lumayan memudahkan siswa untuk 

memahami materi, materinya asyik, dan sisanya sebanyak 16,66% siswa merasa 

bahwa media yang digunakan kurang cocok, karena pada saat pemberian contoh 

lebih mudah dipahami kalau ditulis di papan tulis. Dapat disimpulkan bahwa 

media yang digunakan guru sudah baik karena cukup jelas, namun juga dilihat 

masih banyaknya siswa yang merasa media yang digunakan kurang mampu 

membuat siswa lebih mudah memahami materi, jadi perlu diperhatikan lagi 

manfaat dan penyajian power point.  

Berdasarkan jawaban siswa mengenai pendapat tentang apakah media 

pembelajaran mudah dimengerti yaitu dari 36 siswa, 29 atau 80,56% siswa merasa 

media pembelajaran power point yang digunakan mudah dimengerti karena jelas 
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dalam mencakup penjelasan tempat tinggal, nomor telepon beserta kata tanya 

yang digunakan. Sedangkan 7 atau 19,44% siswa mengaku tidak mudah 

dimengerti. Dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran yang digunakan 

mudah dimengerti karena penyusunannya yang berurutan dan rinci sehingga siswa 

mudah mengerti apa isi dari medi tersebut.  

Berdasarkan jawaban siswa mengenai pendapat tentang apakah media 

pembelajaran membantu dalam memahami materi yaitu dari 36 siswa, terdapat 24 

siswa atau sebesar 66,67% merasa media pembelajaran yang digunakan sangat 

membantu dalam memahami materi, contoh-contoh yang diberikan dengan 

mengganti kata atau angka memudahkan siswa untuk memahami penggunaan kata, 

partikel maupun kata tanya. Sebanyak 33,33% atau 12 siswa merasa media yang 

digunakan tidak cukup membantu dalam memahami materi karena tanpa 

menggunakan power point penyebutan tempat tinggal dan nomor telepon bisa 

langsung dilihat di lks dan lebih jelas. Dapat disimpulkan bahwa media power 

point yang digunakan membantu siswa dalam memahami materi, namun juga 

masih terdapat banyak siswa yang merasa media yang digunakan tidak cukup 

membantu memahami materi karena dirasa pemberian contoh akan lebih jelas 

apabila ditulis kembali di papan tulis. 

Pendapat tentang apakah media pembelajaran dapat menumbuhkan minat dan 

antusias dalam belajar, sebagian siswa atau 72,22 % merasa minat dan antusias 

siswa bertambah pada saat belajar bahasa Jepang pada materi ini karena tentang 

menanyakan tempat tinggal dan nomor telepon teman, sedangkan sebanyak 

27,78% siswa mengaku tidak lebih antusias dan bersemangat pada saat belajar, 
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karena walaupun medianya asyik dan materinya menarik namun karena harus 

menyebutkan angka yang banyak jadi tidak antusias lagi. Dapat disimpulkan 

bahwa antusias dan minat siswa tumbuh karena ditampilkannya media power 

point, selain media pembelajaran juga materi memang cukup berpengaruh juga 

pada minat dan antusias siswa.  

Pendapat tentang apakah media pembelajaran sudah sesuai dengan materi 

pelajaran, sebagian siswa yakni sebanyak 24 atau 61,11% siswa merasa media 

pembelajaran yang digunakan sudah sesuai dengan materi karena mencakup 

semua materi di lks, sedangkan sebanyak 12 siswa atau 38,89% siswa merasa 

media yang digunakan kurang sesuai dengan materi, karena lebih mudah lagi 

kalau ditulis di papan tulis, lebih jelas. Dapat disimpulkan bahwa media power 

point yang digunakan sudah sesuai dengan materi でんわばんごう (Denwa 

Bangou). Penyajian power point sudah mencakup semua materi pada lks, 

membantu siswa dalam memahami materi walaupun juga peran materi yang 

menarik justru mampu membuat siswa lebih merasa terbantu dalam memahami 

materi. 

4.2.6 Hasil angket dari penggunaan media pada materi BAB 4 でんわばん

ごう(Denwa Bangou) di kelas XI IPS 1 

Berdasarkan jawaban yang diperoleh dari angket, media pembelajaran yang 

digunakan pada saat materi でんわばんごう(Denwa Bangou) adalah sebagai 

berikut: 

Pertanyaan angket yang dijawab oleh siswa meliputi: 1) bagaimana media 

pembelajaran yang digunakan guru, 2) apakah media pembelajaran mudah 
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dimengerti, 3) apakah media pembelajaran membantu dalam memahami materi, 4) 

apakah media pembelajaran dapat menumbuhkan minat dan antusias dalam 

belajar, dan 5) pendapat tentang apakah media pembelajaran sudah sesuai dengan 

materi pelajaran. 

Berdasarkan jawaban siswa mengenai bagaimana media pembelajaran yang 

digunakan guru yaitu sebagian besar siswa merasa media pembelajaran yang 

digunakan guru pada saat materi でんわばんごう(Denwa Bangou) yaitu media 

power point sudah baik. Dari 32 siswa, sebanyak 27 siswa atau 84,37% 

menyatakan bahwa media pembelajaran yang digunakan mampu mewakili materi 

secara rinci contoh-contoh yang diberikan cukup jelas, sedangkan 5 siswa atau 

15,63% menyatakan bahwa media yang digunakan cukup baik dan cukup 

menyeluruh walaupun lebih jelas di lks dan ditulis di papan tulis. Dapat 

disimpulkan bahwa media yang digunakan guru sudah baik karena cukup jelas, 

mampu mencakup materi keseluruhan sesuai dengan manfaat media pembelajaran 

itu sendiri. 

Berdasarkan jawaban siswa mengenai pendapat tentang apakah media 

pembelajaran mudah dimengerti yaitu dari 32 siswa, 29 atau 90,62% siswa merasa 

media pembelajaran power point yang digunakan mudah dimengerti, sedangkan 3 

atau 9,38% siswa mengaku tidak mudah dimengerti, karena lebih rumit, lebih baik 

dalam penyebutan angka tidak usah memakai power point dan langsung saja 

diucapkan. Dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran yang digunakan mudah 

dimengerti karena penyusunannya yang berurutan dan rinci sehingga siswa mudah 

mengerti apa isi dari media tersebut.  
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Berdasarkan jawaban siswa mengenai pendapat tentang apakah media 

pembelajaran membantu dalam memahami materi yaitu dari 32 siswa, terdapat 24 

siswa atau sebesar 75% merasa media pembelajaran yang digunakan sangat 

membantu dalam memahami materi karena penggantian partiel dan kata tanya 

yang disusun pada power point akan lebih menghemat waktu pembelajaran. 

Sebanyak 25% atau 8 siswa merasa penggunaan media pembelajaran power point 

tidak membantu dalam memahami materi karena cepat bosan dengan media 

tersebut. Dapat disimpulkan bahwa media power point yang digunakan membantu 

siswa dalam memahami materi, namun juga masih terdapat siswa yang merasa 

media yang digunakan tidak cukup membantu memahami materi karena dirasa 

penggunaan media power point membosankan dan pemberian contoh akan lebih 

jelas apabila ditulis kembali di papan tulis. 

Pendapat tentang apakah media pembelajaran dapat menumbuhkan minat dan 

antusias dalam belajar, sebagian siswa atau 18,75% merasa penggunaan media 

tersebut tidak cukup menumbuhkan minat dan antusias siswa dalam belajar, 

namun minat dan antusias tumbuh karena materinya yang menarik yakni tentang 

menanyakan tempat tinggal dan nomor telepon teman, sedangkan sebanyak 

81,25% siswa mengaku lebih antusias dan bersemangat pada saat belajar, karena 

dengan media power point tidak membuat siswa menjadi cepat bosan, suasana 

belajar menjadi lebih santai namun tetap serius dan materinya juga menarik. 

Dapat disimpulkan bahwa antusias dan minat siswa tumbuh karena 

ditampilkannya media power point, karena materi tentang menanyakan tempat 
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tinggal dan nomor telepon ini memang menarik dan juga penyajian power point 

yang juga menarik.  

Pendapat tentang apakah media pembelajaran sudah sesuai dengan materi 

pelajaran, sebagian besar siswa atau 84,37% menyatakan bahwa media 

pembelajaran yang digunakan sudah sesuai dengan materi karena dapat membantu 

memahami materi, sedangkan 15,63% siswa merasa media yang digunakan tidak 

sesuai dengan materi. Dapat disimpulkan bahwa media power point yang 

digunakan sudah sesuai dengan materi でんわばんごう (Denwa Bangou). 

Penyajian power point sudah mencakup semua materi pada lks, membantu siswa 

dalam memahami materi walaupun juga peran materi yang menarik justru mampu 

membuat siswa lebih merasa terbantu dalam memahami materi. 

4.2.7 Hasil angket dari penggunaan media pada materi BAB 5 これはわた

しのかさです(Kore wa watashi no Kasa desu) di kelas XI IPA 1 

Berdasarkan jawaban yang diperoleh dari angket, media pembelajaran yang 

digunakan pada saat materi これはわたしのかさです(Kore wa watashi no Kasa 

desu) adalah sebagai berikut: 

Pertanyaan angket yang dijawab oleh siswa meliputi: 1) bagaimana media 

pembelajaran yang digunakan guru, 2) apakah media pembelajaran mudah 

dimengerti, 3) apakah media pembelajaran membantu dalam memahami materi, 4) 

apakah media pembelajaran dapat menumbuhkan minat dan antusias dalam 

belajar, dan 5) pendapat tentang apakah media pembelajaran sudah sesuai dengan 

materi pelajaran. 
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Berdasarkan jawaban siswa mengenai bagaimana media pembelajaran yang 

digunakan guru yaitu sebagian siswa merasa media pembelajaran yang digunakan 

guru pada saat materi これはわたしのかさです(Kore wa watashi no Kasa desu) 

yaitu media power point sudah jelas. Dari 36 siswa, sebanyak 25 siswa atau 

69,44% merasa media pembelajaran yang digunakan kurang jelas karena terlalu 

disingkat dan tidak dijabarkan semua. 11 orang siswa atau 30,56% mengaku 

media yang digunakan sudah baik sehingga materi mudah dimengerti, kosa kata 

yang diberikan juga banyak dan bisa memperbaiki apabila di lks terdapat 

kesalahan penulisan. Dapat disimpulkan bahwa media power point yang 

digunakan pada materi これはわたしのかさです(Kore wa watashi no Kasa 

desu) kurang jelas karena banyak juga siswa yang merasa bahwa power point 

yang disajikan terlalu singkat dan kurang menyeluruh penjabarannya. Penggunaan 

power point memang bertujuan untuk menyingkat penjelasan menjadi lebih 

ringkas, namun ketika penyajian menjadi terlalu ringkas, justru akan membuat 

siswa menjadi bingung dan akhirnya tetap memilih untuk melihat lks dan tidak 

memperhatikan power point .  

Berdasarkan jawaban siswa mengenai pendapat tentang apakah media 

pembelajaran mudah dimengerti yaitu dari 36 siswa, 29 atau 80,56% siswa merasa 

media pembelajaran power point yang digunakan mudah dimengerti, karena lebih 

menarik dan bervariasi. Sedangkan 7 atau 19,44% siswa merasa media 

pembelajaran yang digunakan tidak cukup mudah untuk dimengerti, karena terlalu 

singkat jadi agak bingung untuk memahaminya. Dapat disimpulkan bahwa siswa 

terbantu dalam pembelajaran, karena media yang digunakan mudah dimengerti 
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siswa, dengan bahasa yang sederhana dan tampilan yang menarik membuat siswa 

menjadi tertarik dan akhirnya memudahkan dalam memahami materi.  

Berdasarkan jawaban siswa mengenai pendapat tentang apakah media 

pembelajaran membantu dalam memahami materi yaitu dari 36 siswa, terdapat  17 

siswa atau sebesar 47,22% merasa media pembelajaran yang digunakan jelas dan 

sangat membantu dalam memahami materi. Sebanyak 19 siswa atau 52, 78% 

merasa penggunaan media pembelajaran power point tidak cukup membantu 

karena pengenalan kosa kata lebih jelas saat menggunakan benda nyata, kata 

tunjuk juga lebih jelas saat ditunjuk secara langsung tanpa diperlihatkan gambar 

orang yang sedang menunjuk. Dapat disimpulkan bahwa media power point yang 

digunakan tidak cukup membantu siswa dalam memahami materi. Materi sebagai 

target utama yang harus dikuasai siswa, seharusnya dengan adanya media tersebut 

membuat siswa menjadi terbantu dalam memahami materi, sehingga tujuan 

pembelajaran akan tercapai. 

Pendapat tentang apakah media pembelajaran dapat menumbuhkan minat dan 

antusias dalam belajar, sebagian besar atau 86,11% siswa mengaku lebih antusias 

dan bersemangat pada saat belajar, karena media power point yang digunakan 

menarik dan membuat siswa menjadi lebih ingin mempelajari bahasa Jepang 

secara mendalam, sedangkan 13,89% siswa merasa antusias terhadap materi 

materi memang ada, namun cepat bosan karena materinya cukup sulit. Dapat 

disimpulkan bahwa antusias dan minat siswa bertambah dengan ditampilkannya 

power point . Antusias dan minat siswa sangat berpengaruh pada berjalannya 
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proses belajar mengajar, hidupnya suasana kelas dan antusias siswa sangat 

dibutuhkan dalam belajar.  

Pendapat tentang apakah media pembelajaran sudah sesuai dengan materi 

pelajaran, sebagian besar siswa atau 47,22% merasa media pembelajaran yang 

digunakan sudah sesuai dengan materi karena karena tampilannya jelas, menarik, 

dapat membantu memahami materi, dan melengkapi penjelasan di lks jika masih 

ada yang kurang jelas, sedangkan 52,78% siswa merasa media yang digunakan 

tidak sesuai dengan materi, karena penggunaan media power point pada materi ini 

tidak cukup membantu, karena penggunaan benda nyata lebih baik. Dapat 

disimpulkan bahwa media power point yang digunakan tidak sesuai dengan materi 

これはわたしのかさです(Kore wa watashi no Kasa desu) karena penggunaan 

media benda nyata di lingkungan sekitar lebih efektif dibanding media power 

point. 

4.2.8 Hasil angket dari penggunaan media pada materi BAB 5 これはわた

しのかさです(Kore wa watashi no Kasa desu) di kelas XI IPS 1 

Berdasarkan jawaban yang diperoleh dari angket, media pembelajaran yang 

digunakan pada saat materi これはわたしのかさです(Kore wa watashi no Kasa 

desu) adalah sebagai berikut: 

Pertanyaan angket yang dijawab oleh siswa meliputi: 1) bagaimana media 

pembelajaran yang digunakan guru, 2) apakah media pembelajaran mudah 

dimengerti, 3) apakah media pembelajaran membantu dalam memahami materi, 4) 

apakah media pembelajaran dapat menumbuhkan minat dan antusias dalam 

belajar, dan 5) apakah media pembelajaran sudah sesuai dengan materi pelajaran. 
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Berdasarkan jawaban siswa mengenai bagaimana media pembelajaran yang 

digunakan guru yaitu sebagian besar siswa merasa media pembelajaran yang 

digunakan guru pada saat materi これはわたしのかさです(Kore wa watashi no 

Kasa desu) yaitu media power point, dari 32 siswa, sebanyak 10 siswa atau 31, 

25% menyatakan bahwa media pembelajaran yang digunakan baik dan dapat 

dimengerti, karena disampaikan secara jelas. 15 siswa atau 46,87% mengaku 

media yang digunakan cukup menarik dan praktis, dan 7 orang siswa atau 21,88% 

merasa media yang digunakan terlalu ringkas dan lebih sulit dimengerti dibanding 

di lks. Dapat disimpulkan bahwa power point yang digunakan pada materi これは

わたしのかさです(Kore wa watashi no Kasa desu) cukup baik, dapat dimengerti 

siswa. Keefektifan penulisan di power point memang diperlukan, namun juga 

tidak boleh terlalu singkat.  

Berdasarkan jawaban siswa mengenai pendapat tentang apakah media 

pembelajaran mudah dimengerti yaitu dari 32 siswa, 15 atau 46,87% siswa merasa 

media pembelajaran power point yang digunakan mudah dimengerti, sedangkan 

17 atau 53,13% siswa lainnya merasa media pembelajaran yang digunakan tidak 

mudah untuk dimengerti, karena lebih susah memahaminya dan rumit 

penjelasannya. Dapat disimpulkan bahwa penyajian media power point tidak 

mudah dimengerti, karena penyajian yang terlalu singkat membuat peran media 

tersebut menjadi kurang maksimal.  

Berdasarkan jawaban siswa mengenai pendapat tentang apakah media 

pembelajaran membantu dalam memahami materi materi yaitu dari 32 siswa, 

terdapat 13 siswa atau sebesar 40,62% merasa media pembelajaran yang 
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digunakan jelas dan sangat membantu dalam memahami materi. Sebanyak 19 

siswa atau 59,38% merasa penggunaan media pembelajaran power point tidak 

cukup membantu karena pengenalan kosa kata lebih jelas saat menggunakan 

benda nyata, kata tunjuk juga lebih jelas saat ditunjuk secara langsung tanpa 

diperlihatkan gambar orang yang sedang menunjuk. Dapat disimpulkan bahwa 

media power point yang digunakan tidak cukup membantu siswa dalam 

memahami materi. Materi sebagai target utama yang harus dikuasai siswa, 

seharusnya dengan adanya media tersebut membuat siswa menjadi terbantu dalam 

memahami materi, sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai  

Pendapat tentang apakah media pembelajaran dapat menumbuhkan minat dan 

antusias dalam belajar, 15 atau 46,87% siswa mengaku lebih antusias dan 

berminat terhadap bahasa Jepang, sedangkan 17 atau 53,13% siswa siswa merasa 

media power point yang disajikan terlalu biasa dan bosan, sehingga antusias dan 

minat kurang tercipta pada saat pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa antusias 

dan minat siswa tidak bertambah dengan ditampilkannya power point dan juga 

antusias dan minat siswa kurang tercipta pada saat pembelajaran. Antusias dan 

minat siswa sangat bergantung juga pada media pembelajaran yang digunakan 

guru. Guru harus mampu membaca kondisi siswa dan keadaan kelas, dan ini 

dijadikan pertimbangan pada saat pemilihan media pembelajaran. 

Pendapat tentang apakah media pembelajaran sudah sesuai dengan materi 

pelajaran, sebagian siswa atau 50% merasa media pembelajaran yang digunakan 

sudah sesuai dengan materi karena tampilannya jelas, menarik, sedangkan 50% 

siswa mengaku media yang digunakan kurang sesuai dan lebih jelas di lks. Dapat 



67 
 

 
 

disimpulkan bahwa media power point yang digunakan cukup sesuai dengan 

materi これはわたしのかさです(Kore wa watashi no Kasa desu). Penyajian 

power point membantu siswa dalam memahami materi dan juga menumbuhkan 

minat dan antusias siswa. 

4.3 Hasil Penelitian Berdasarkan Observasi di dalam Kelas 

4.3.1 Analisis Hasil Observasi 

4.3.1.1 BAB 2 かいてください(Kaite Kudasai) 

Tabel 4.2 

No Aspek yang diamati 
Hasil pengamatan 

IPA IPS 

1. Media berupa kartu gambar. √ √ 

2. Media berupa film.  - - 

3. Media berupa power point. √ √ 

4. Media berupa kaset atau CD. √ √ 

5. Media berupa benda nyata di 

sekitar lingkungan. 

- - 

6. Penggunaan media 

meningkatkan minat dan 

motivasi siswa. 

- √ 

7. Media yang digunakan 

mempermudah siswa dalam 

memahami materi. 

√ √ 

8. Media yang digunakan dapat 

menggambarkan materi dengan 

baik. 

√ √ 

9. Siswa aktif dan berantusias 

dalam pembelajaran. 
- √ 

10. Media sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 
√ √ 

11. Media sesuai dengan materi 

pembelajaran. 
√ √ 

12. Media sesuai dengan 

karakteristik pembelajar atau 

siswa. 

√ √ 
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13. Media sesuai dengan gaya 

belajar siswa. 
√ √ 

 

Tabel di atas menunjukkan hasil observasi selama pembelajaran. Hasil 

observasi berupa proses dan perilaku siswa yang diamati selama pembelajaran. 

Hasil observasi berupa pengamatan proses pembelajaran yakni pada materi かい

てください(Kaite Kudasai) guru menggunakan media pembelajaran yang sama, 

yaitu media kartu huruf yang digunakan pada saat fukushuu huruf hiragana あー

そ, media power point untuk menjelaskan materi yang baru dan media kaset atau 

CD yang digunakan untuk melatih hafalan kata perintah (berupa lagu yang berisi 

tentang kata perintah たって、すわってーーーー) di kelas XI IPA 1 maupun XI 

IPS 1.  

Pada aspek penggunaan media meningkatkan minat dan motivasi siswa, 

dari hasil pengamatan pada kedua kelas, kedua kelas tersebut menunjukkan hasil 

yang berbeda pada saat pelajaran berlangsung, pada kelas XI IPA 1 pembelajaran 

berlangsung sedikit pasif dan tidak tampaknya minat siswa untuk belajar, banyak 

siswa yang tertidur, tidak memperhatikan guru, dan asik mengobrol dengan teman 

sebangkunya. Pada saat menyanyi lagu perintahpun menunjukkan sikap yang 

malas untuk bergerak. Namun pada kelas XI IPS 1 pembelajaran berlangsung 

cukup aktif, ditunjukkan dengan mereka bersuara lantang pada saat menjawab 

pertanyaan dari guru, selalu menjawab ketika diberi pertanyaan, walaupun 

terkadang jawabannya kurang tepat, namun itu sudah menunjukkan adanya 

antusias, minat dan feed back dari siswa, pada saat bernyanyipun mereka meminta 

guru untuk mengulang terus lagu tersebut. 
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 Hasil observasi pengamatan media yang digunakan mempermudah siswa 

dalam memahami materi dan media yang digunakan dapat menggambarkan materi 

dengan baik, kedua kelas tersebut sama-sama menunjukkan hasil yang positif 

yakni mereka sama-sama memahami materi dan dapat menjawab pertanyaan 

dengan tepat.  

 Pada aspek siswa aktif dan berantusias dalam pembelajaran, menunjukkan 

hasil yang berbeda antara kedua kelas, pada kelas XI IPA 1 pembelajaran justru 

cenderung pada siswa yang berada di deretan bangku depan, bangku yang di 

belakang kurang mendapat perhatian sehingga siswa yang berada di bangku 

belakang jadi banyak yang kurang memperhatikan dan terkesan malas untuk 

belajar. Namun berbeda dengan kelas XI IPS 1 dimana mereka menikmati 

pelajaran yang berlangsung, terbukti dengan terciptanya kelas yang aktif namun 

tetap kondusif, ditambah pada saat mereka menyanyi, mereka dibebaskan untuk 

berekspresi untuk memilih gerakan pada perintah di lagu yang diputarkan.  

 Media pembelajaran yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan 

pembelajaran, yakni bertujuan agar siswa dapat menyebutkan kata perintah dalam 

bahasa Jepang.  

 Pada aspek media sesuai dengan materi pelajaran, menunjukkan bahwa di 

kedua kelas, media yang digunakan sudah mencakup semua materi dan dengan 

diperjelas dengan penjelasan yang detail dan diberikannya contoh-contoh 

membuat siswa lebih cepat paham.  

 Hasil observasi pada aspek media sesuai dengan karakteristik pembelajar 

atau siswa dan media sesuai dengan gaya belajar siswa, menunjukkan hasil bahwa 
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kedua kelas memiliki karakteristik dan gaya belajar yang sama yakni kelas yang 

ramai dan aktif, kedua kelas tersebut kurang menyukai metode ceramah, sesuatu 

yang baru dan unik bisa membuat siswa lebih aktif dalam belajar, pengguanaan 

media power point cocok untuk materi ini di kedua kelas tersebut. Namun karena 

pada kelas XI IPA 1 pelajaran bahasa Jepang terletak di akhir jam pelajaran dan 

juga setelah pelajaran olah raga, sedikit banyak itu berpengaruh terhadap siswa, 

dengan kondisi yang sudah lelah dan tenaga yang sudah terforsir membuat siswa 

menjadi kurang aktif dan mengantuk sehingga tidak memperhatikan guru pada 

saat menyampaikan materi. 

Dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran pada materi 

ini sesuai, karena tercapainya lebih dari setengah aspek dari hasil observasi. 

4.3.1.2 BAB 3 わたしは Beno です。 (Watashi wa Beno desu) 

Tabel 4.3 

No Aspek yang diamati 
Hasil pengamatan 

IPA IPS 

1. Media berupa kartu gambar. √ √ 

2. Media berupa film.  - - 

3. Media berupa power point. √ √ 

4. Media berupa kaset atau CD. - - 

5. Media berupa benda nyata di 

sekitar lingkungan. 

- - 

6. Penggunaan media 

meningkatkan minat dan 

motivasi siswa. 

√ √ 

7. Media yang digunakan 

mempermudah siswa dalam 

memahami materi. 

√ - 

8. Media yang digunakan dapat 

menggambarkan materi dengan 

baik. 

√ - 
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9. Siswa aktif dan berantusias 

dalam pembelajaran. 
√ √ 

10. Media sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 
√ √ 

11. Media sesuai dengan materi 

pembelajaran. 
√ √ 

12. Media sesuai dengan 

karakteristik pembelajar atau 

siswa. 

√ √ 

13. Media sesuai dengan gaya 

belajar siswa. 
√ √ 

 

Tabel di atas menunjukkan hasil observasi selama pembelajaran. Hasil 

observasi berupa proses dan perilaku siswa yang diamati selama pembelajaran. 

Hasil observasi berupa pengamatan proses pembelajaran yakni pada materi わた

しは BENOです(Watashi wa Beno desu) guru menggunakan media pembelajaran 

yang sama, yaitu media kartu huruf yang digunakan pada saat fukushuu huruf 

hiragana あーと dan media power point untuk menjelaskan materi yang baru di 

kelas XI IPA 1 maupun XI IPS 1.  

Pada aspek penggunaan media meningkatkan minat dan motivasi siswa, 

dari hasil pengamatan pada kedua kelas, kedua kelas tersebut sama sama 

menunjukkan sikap yang antusias pada saat pelajaran berlangsung, seperti mereka 

bersuara lantang pada saat menjawab pertanyaan dari guru, selalu menjawab 

ketika diberi pertanyaan, walaupun terkadang jawabannya kurang tepat, namun itu 

sudah menunjukkan adanya antusias, minat dan feed back dari siswa. 

 Hasil observasi pengamatan media yang digunakan mempermudah siswa 

dalam memahami materi dan media yang digunakan dapat menggambarkan materi 

dengan baik, sama-sama menunjukkan hasil yang berbeda anatara kedua kelas 
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tersebut, pada kelas XI IPA 1, siswa lebih cepat memahami materi dan dapat 

menjawab pertanyaan dengan tepat, sedangkan di XI IPS 1, siswa sedikit 

membutuhkan waktu yang lebih untuk memahami materi, ditunjukkan dengan 

beberapa siswa meminta tolong guru untuk mengulangi penjelasan materinya dan 

hilangnya konsentrasi dan pada saat menjawab pertanyaan menjadi kurang tepat.  

 Pada aspek siswa aktif dan berantusias dalam pembelajaran, menunjukkan 

hasil yang antara kedua kelas, yakni mereka menikmati pelajaran yang 

berlangsung, terbukti dengan terciptanya kelas yang aktif namun tetap kondusif.  

 Media pembelajaran yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan 

pembelajaran, yakni bertujuan agar siswa dapat menyebutkan atau 

memperkenalkan diri sendiri, asal, dan juga memperkenalkan orang lain. 

 Pada aspek media sesuai dengan materi pelajaran, menunjukkan bahwa di 

kedua kelas, media yang digunakan sudah mencakup semua materi dan dengan 

diperjelas dengan penjelasan yang detail membuat siswa lebih cepat paham.  

 Hasil observasi pada aspek media sesuai dengan karakteristik pembelajar 

atau siswa dan media sesuai dengan gaya belajar siswa, menunjukkan hasil bahwa 

kedua kelas memiliki karakteristik dan gaya belajar yang sama yakni kelas yang 

ramai dan aktif, kedua kelas tersebut tidak menyukai metode ceramah, sesuatu 

yang baru dan unik bisa membuat siswa lebih aktif dalam belajar, pengguanaan 

media power point cocok untuk materi ini di kedua kelas tersebut. 

Dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran pada materi 

ini sesuai, karena tercapainya lebih dari setengah aspek dari hasil observasi. 
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4.3.1.3 BAB 4 でんわばんごう (Denwa Bangou) 

Tabel 4.4 

No Aspek yang diamati 
Hasil pengamatan 

IPA IPS 

1. Media berupa kartu gambar. √ √ 

2. Media berupa film.  - - 

3. Media berupa power point. √ √ 

4. Media berupa kaset atau CD. - - 

5. Media berupa benda nyata di 

sekitar lingkungan. 

- - 

6. Penggunaan media 

meningkatkan minat dan 

motivasi siswa. 

- √ 

7. Media yang digunakan 

mempermudah siswa dalam 

memahami materi. 

√ - 

8. Media yang digunakan dapat 

menggambarkan materi dengan 

baik. 

√ - 

9. Siswa aktif dan berantusias 

dalam pembelajaran. 
- √ 

10. Media sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 
√ √ 

11. Media sesuai dengan materi 

pembelajaran. 
√ √ 

12. Media sesuai dengan 

karakteristik pembelajar atau 

siswa. 

√ √ 

13. Media sesuai dengan gaya 

belajar siswa. 
√ √ 

 

Tabel di atas menunjukkan hasil observasi selama pembelajaran. Hasil 

observasi berupa proses dan perilaku siswa yang diamati selama pembelajaran. 

Hasil observasi berupa pengamatan proses pembelajaran yakni pada materi でん

わばんごう(Denwa Bangou) guru menggunakan media pembelajaran yang sama, 
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yaitu media kartu huruf yang digunakan pada saat fukushuu huruf hiragana あー

ほ dan media power point untuk menjelaskan materi yang baru di kelas XI IPA 1 

maupun XI IPS 1.  

Pada aspek penggunaan media meningkatkan minat dan motivasi siswa, 

dari hasil pengamatan pada kedua kelas, kedua kelas tersebut menunjukkan hasil 

yang berbeda pada saat pelajaran berlangsung, pada kelas XI IPA 1 pembelajaran 

berlangsung sedikit pasif dan tidak tampaknya minat siswa untuk belajar, banyak 

siswa yang tertidur, tidak memperhatikan guru, dan asik mengobrol dengan teman 

sebangkunya, walaupun pada saat diminta untuk melakukan tanya jawab 

menanyakan tempat tinggal dan nomor telepon sebagian besar dari mereka bisa 

melakukannya namun pada saat penyampaian materi yang dilakukan guru 

sebagian besar dari mereka kurang menunjukkan adanya minat belajar. Namun 

pada kelas XI IPS 1 pembelajaran berlangsung cukup aktif, ditunjukkan dengan 

mereka bersuara lantang pada saat menjawab pertanyaan dari guru, melakukan 

tanya jawab dengan suara yang lantang, walaupun terkadang pertanyaan maupun 

jawabannya kurang tepat, namun itu sudah menunjukkan adanya antusias, minat 

dan feed back dari siswa,seperti mereka bersuara lantang pada saat menjawab 

pertanyaan dari guru, selalu menjawab ketika diberi pertanyaan, walaupun 

terkadang jawabannya kurang tepat, namun itu sudah menunjukkan adanya 

antusias, minat dan feed back dari siswa. 

 Hasil observasi pengamatan media yang digunakan mempermudah siswa 

dalam memahami materi dan media yang digunakan dapat menggambarkan materi 

dengan baik, sama-sama menunjukkan hasil yang berbeda anatara kedua kelas 
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tersebut, pada kelas XI IPA 1, siswa lebih cepat memahami materi dan dapat 

menjawab pertanyaan dengan tepat, sedangkan di XI IPS 1, siswa sedikit 

membutuhkan waktu yang lebih untuk memahami materi, ditunjukkan dengan 

beberapa siswa meminta tolong guru untuk mengulangi penjelasan materinya dan 

hilangnya konsentrasi dan pada saat menjawab pertanyaan menjadi kurang tepat.  

 Pada aspek siswa aktif dan berantusias dalam pembelajaran, menunjukkan 

hasil yang berbeda antara kedua kelas, pada kelas XI IPA 1 pembelajaran justru 

cenderung pada siswa yang berada di deretan bangku depan, bangku yang di 

belakang kurang mendapat perhatian sehingga siswa yang berada di bangku 

belakang jadi banyak yang kurang memperhatikan dan terkesan malas untuk 

belajar. Namun berbeda dengan kelas XI IPS 1 dimana mereka menikmati 

pelajaran yang berlangsung, terbukti dengan terciptanya kelas yang aktif namun 

tetap kondusif.   

 Media pembelajaran yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan 

pembelajaran, yakni bertujuan agar siswa dapat menyebutkan tempat tinggal dan 

nomor telepon sendiri, dapat melakukan tanya jawab dengan teman tentang 

menanyakan tempat tinggal dan nomor telepon.  

 Pada aspek media sesuai dengan materi pelajaran, menunjukkan bahwa di 

kedua kelas, media yang digunakan sudah mencakup semua materi dan dengan 

diperjelas dengan penjelasan yang detail membuat siswa lebih cepat paham.  

 Hasil observasi pada aspek media sesuai dengan karakteristik pembelajar 

atau siswa dan media sesuai dengan gaya belajar siswa, menunjukkan hasil bahwa 

kedua kelas memiliki karakteristik dan gaya belajar yang sama yakni kelas yang 
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ramai dan aktif, kedua kelas tersebut tidak menyukai metode ceramah, sesuatu 

yang baru dan unik bisa membuat siswa lebih aktif dalam belajar, pengguanaan 

media power point cocok untuk materi ini di kedua kelas tersebut. 

Dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran pada materi 

ini sesuai, karena tercapainya lebih dari setengah aspek dari hasil observasi. 

4.3.1.4 BAB 5 これはわたしのかさです。(Kore wa watashi no Kasa desu) 

Tabel 4.5 

No Aspek yang diamati 
Hasil pengamatan 

IPA IPS 

1. Media berupa kartu gambar. - - 

2. Media berupa film.  - - 

3. Media berupa power point. √ √ 

4. Media berupa kaset atau CD. - - 

5. Media berupa benda nyata di 

sekitar lingkungan. 
√ √ 

6. Penggunaan media 

meningkatkan minat dan 

motivasi siswa. 

√ √ 

7. Media yang digunakan 

mempermudah siswa dalam 

memahami materi. 

- - 

8. Media yang digunakan dapat 

menggambarkan materi dengan 
baik. 

- - 

9. Siswa aktif dan berantusias 

dalam pembelajaran. 
√ √ 

10. Media sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 
√ √ 

11. Media sesuai dengan materi 

pembelajaran. 

- - 

12. Media sesuai dengan 

karakteristik pembelajar atau 

siswa. 

√ √ 

13. Media sesuai dengan gaya 

belajar siswa. 

- - 
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Tabel di atas menunjukkan hasil observasi selama pembelajaran. Hasil 

observasi berupa proses dan perilaku siswa yang diamati selama pembelajaran. 

Hasil observasi berupa pengamatan proses pembelajaran yakni pada materi これ

はわたしのかさです(Kore wa watashi no Kasa desu) guru menggunakan media 

pembelajaran yang sama, yaitu media power point untuk menjelaskan materi yang 

baru di kelas XI IPA 1 maupun XI IPS 1 dan media benda nyata di sekitar 

lingkungan untuk memberikan latihan-latihannya.  

Pada aspek penggunaan media meningkatkan minat dan motivasi siswa, 

dari hasil pengamatan pada kedua kelas, kedua kelas tersebut sama sama 

menunjukkan sikap yang antusias pada saat pelajaran berlangsung, seperti mereka 

bersuara lantang pada saat menjawab pertanyaan dari guru, selalu menjawab 

ketika diberi pertanyaan, walaupun terkadang jawabannya kurang tepat, namun itu 

sudah menunjukkan adanya antusias, minat dan feed back dari siswa. 

 Hasil observasi pengamatan media yang digunakan mempermudah siswa 

dalam memahami materi dan media yang digunakan dapat menggambarkan materi 

dengan baik, sama-sama menunjukkan hasil yang sama antara kedua kelas 

tersebut, siswa cenderung bingung pada pada saat pola kalimat これ/それ/あれは

ーーです, sering terukar antara それ dan あれ, dan juga pada saat guru bertanya 

これはなんですか、siswa masih banyak yang menjawab dengan kata これはー

ーです。Pada pola kalimat yang kedua, yakni これはーーのーーです、siswa 
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juga masih sering menjawab dengan kurang tepat, kadang partikel の yang 

ketinggalan, kadang juga terbalik antara pemilik dan nama benda.  

 Pada aspek siswa aktif dan berantusias dalam pembelajaran, menunjukkan 

hasil yang sama antara kedua kelas, yakni mereka menikmati pelajaran yang 

berlangsung, terbukti dengan terciptanya kelas yang aktif namun tetap kondusif. 

Pada saat menyebutkan nama benda pun siswa bersuara lantang. 

 Media pembelajaran yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan 

pembelajaran, yakni bertujuan agar siswa dapat menyebutkan kata tunjuk dan juga 

menyebutkan kepemilikan benda sendiri maupun benda orang lain. 

 Pada aspek media sesuai dengan materi pelajaran, menunjukkan bahwa di 

kedua kelas, media yang digunakan kurang mewakili materi secara baik, dan lebih 

baik jika materi ini disampaikan melalui media benda nyata di sekitar saja tanpa 

menggunakan power point, penjelasan kata tunjuk akan lebih efektif apabila 

disampaikan secara langsung dengan menunjuk sesuatu, tidak usah ditampilkan di 

power point gambar orang sedang menunjuk benda.  

 Hasil observasi pada aspek media sesuai dengan karakteristik pembelajar 

atau siswa dan media tidak sesuai dengan gaya belajar siswa, menunjukkan hasil 

bahwa kedua kelas memiliki karakteristik dan gaya belajar yang sama yakni kelas 

yang ramai dan aktif, namun kedua kelas tersebut tidak menyukai media yang 

terus menerus digunakan karena cenderung cepat bosan. 

 Dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran pada materi 

ini kurang sesuai, karena tidak tercapainya setengah aspek (aspek media yang 

digunakan mempermudah siswa dalam memahami materi, media yang digunakan 
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dapat menggambarkan materi dengan baik, media sesuai dengan materi 

pembelajaran dan  media sesuai dengan gaya belajar siswa) dari hasil observasi. 

4.4 Hasil Penelitian Berdasarkan Dokumentasi berupa Nilai UTS Semester 1 

4.4.1 Hasil UTS kelas XI IPA 1 

Tabel 4.6 

DAFTAR NILAI TENGAH SEMESTER 

TAHUN PELAJARAN 2015/2016 

          Mata Pelajaran : Bahasa Jepang 
  

Kelas 
 

: XI. IPA 1 
    

KKM 

 

: 75 

     

          

No. Nama L/P 

Nilai 
Nilai 

UTS 
Tugas UH 

1 2 3 1 2 

1 R1 P       96   76 

2 R2 L       75   82 

3 R3 L       75   69 

4 R4 L       80   81 

5 R5 P       96   80 

6 R6 P       96   94 

7 R7 P       75   84 

8 R8 L       75   54 

9 R9 L       75   78 

10 R10 L       75   75 

11 R11 L       75   70 

12 R12 P       75   85 

13 R13 L       75   85 

14 R14 P       100   94 

15 R15 P       92   79 

16 R16 P       88   90 

17 R17 P       100   94 

18 R18 P       88   91 

19 R19 P       100   98 

20 R20 P       92   85 
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21 R21 P       75   77 

22 R22 P       90   92 

23 R23 L       100   94 

24 R24 L       80   86 

25 R25 P       84   80 

26 R26 L       80   83 

27 R27 P       84   85 

28 R28 P       88   85 

29 R29 P       75   85 

30 R30 P       76   91 

31 R31 L       75   80 

32 R32 P       76   88 

33 R33 P       100   80 

34 R34 P       75   87 

35 R35 P       88   88 

36 R36 P       100   100 

          

  

L 12 

      

  
P 24 

      

  

JUMLAH 36 

       Rata-Rata : 84,02 

Berdasarkan pada hasil UTS tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kelas 

XI IPA 1 mampu memahami dan menguasai materi pada bab 1 sampai bab 5, 

dibuktikan dengan hasil UTS yakni dengan hampir dari semua siswa di kelas XI 

IPA 1 memperoleh nilai diatas KKM, yakni sebanyak 34 siswa, bahkan ada yang 

mendapat nilai sempurna yakni 100 sebanyak 1 siswa, ada 1 siswa yang nilainya 

pas KKM dan hanya 1 siswa yang mendapat nilai di bawah KKM. Ini 

menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran pada saat pembelajaran 

berhasil membantu siswa dalam memahami materi. 
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4.4.2 Hasil UTS kelas XI IPS 1 

Tabel 4.7 

DAFTAR NILAI TENGAH SEMESTER 

TAHUN PELAJARAN 2015/2016 

          Mata Pelajaran : Bahasa Jepang 
  

Kelas 
 

: XI. IPS 1 
    

KKM 
 

: 75 
    

          

No. Nama L/P 

Nilai 
Nilai 

UTS 
Tugas UH 

1 2 3 1 2 

1 R1 L       50   71 

2 R2 L       50   65 

3 R3 L       75   67 

4 R4 P       75   62 

5 R5 L       50   62 

6 R6 L       75   77 

7 R7 P       75   73 

8 R8 P       75   72 

9 R9 P       50   47 

10 R10 L       50   65 

11 R11 P       100   94 

12 R12 P       75   54 

13 R13 P       50   68 

14 R14 P       50   59 

15 R15 P       75   67 

16 R16 L       75   71 

17 R17 L       50   50 

18 R18 L       75   55 

19 R19 L       50   56 

20 R20 L       50   58 

21 R21 P       75   37 

22 R22 P       75   32 

23 R23 P       96   53 

24 R24 P       80   70 
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25 R25 P       100   66 

26 R26 L       50   25 

27 R27 P       75   70 

28 R28 P       80   58 

29 R29 P       100   99 

30 R30 P       80   98 

31 R31 L       50   36 

32 R32 L       50   30 

          

          

  

L 14 
      

  

P 18 
      

  

JUMLAH 32 
      Rata-rata : 61,46 

Berdasarkan pada hasil UTS tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kelas 

XI IPS 1 kurang mampu memahami dan menguasai materi pada bab 1 sampai bab 

5, dibuktikan dengan hasil UTS yakni dengan hampir dari semua siswa di kelas 

XI IPS 1 memperoleh nilai dibawah KKM, yakni sebanyak 28 siswa, bahkan ada 

1 siswa yang mendapat nilai 5 dan yang mendapat nilai diatas KKM ada 4 siswa. 

Ini menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran pada saat pembelajaran 

berhasil membantu menarik minat dan antusias siswa namun dalam memahami 

materi kembali kepada siswa tersebut, karena masih banyak factor lain yang 

menyebabkan tidak meksimalnya dalam mengerjakan ujian, seperti tidak belajar 

dan tidak mau usaha bertanya ketika tidak memahami materi. 
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4.5 Hasil Penelitian 

4.4.1 Rekapan penggunaan media pembelajaran di kelas XI IPA 1 dan XI 

IPS 1 

Berdasarkan hasil angket yang telah dibagikan dan hasil observasi yang 

dilakukan penulis, media pembelajaran yang digunakan guru pada saat 

pembelajaran materi Bab 2 sampai Bab 5 sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Tanggal Materi Media 

3-9-2015 か い て く だ さ い 。 (Kaite 

Kudasai) 

- Kartu Gambar 

- Power Point 

- Kaset/CD 

10-9-2015 わ た し は Beno で す 。

(Watashi wa Beno desu) 

- Kartu Gambar 

- Power Point 

17-9-2015 でんわばんごう。 (Denwa 

Bangou) 

- Kartu Gambar 

- Power Point 

1-10-2015 これはわたしのかさです。

(Kore wa watashi no kasa desu) 

- Power Point 

- Benda nyata di 

sekitar 

lingkungan 

 

Kesesuaian media dengan materi yang diajarkan tergantung pada setiap bab 

materi yang diajarkan, tidak berarti bahwa media yang digunakan pada materi bab 

1 akan sesuai juga apabila digunakan pada materi bab 2. Kelas juga berpengaruh 

pada kesesuaian media dengan materi, tidak berarti bahwa media yang digunakan 

pada pada kelas pertama akan sesuai juga apabila digunakan pada kelas kedua. 

Berikut penjabarannya:  
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a.  Pada materi bab 2 かいてください(Kaite Kudasai), guru menggunakan 

media yang sama ( kartu gambar, power point dan kaset atau CD)  pada kedua 

kelas (XI IPA 1 dan XI IPS 1), ditemukan hasil yang sama yakni media 

pembelajaran yang digunakan sudah sesuai dengan materi yang diajarkan. 

Ditunjukkan dengan jawaban angket yang keseluruhan dengan prosentase 

diatas 50% menjawab bahwa media yang digunakan jelas dan baik, mudah 

dimengerti, membantu dalam memahami materi, menumbuhkan antusias dan 

minat siswa, juga dengan hasil observasi yang menunjukkan bahwa semua 

aspek pada lembar observasi menunjukkan hasil yang menunjukkan bahwa 

media tersebut sesuai dengan materi, walaupun pada kelas XI IPA 1 keaktifan, 

minat dan antusias masih jauh dibanding XI IPS 1. 

b.  Pada materi わたしは  BENO です (Watashi wa Beno desu), guru 

menggunakan media yang sama ( kartu gambar dan power point)  pada kedua 

kelas (XI IPA 1 dan XI IPS 1), ditemukan hasil yang sama yakni media 

pembelajaran yang digunakan sudah sesuai dengan materi yang diajarkan. 

Ditunjukkan dengan jawaban angket yang keseluruhan dengan prosentase 

diatas 50% menjawab bahwa media yang digunakan jelas dan baik, mudah 

dimengerti, membantu dalam memahami materi, menumbuhkan antusias dan 

minat siswa, juga dengan hasil observasi yang menunjukkan bahwa semua 

aspek pada lembar observasi menunjukkan hasil yang menunjukkan bahwa 

media tersebut sesuai dengan materi. 

c.  Pada materi でんわばんごう(Denwa Bangou), guru menggunakan media 

yang sama ( kartu gambar dan power point)  pada kedua kelas (XI IPA 1 dan 
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XI IPS 1), ditemukan hasil yang sama yakni media pembelajaran yang 

digunakan sesuai dengan materi yang diajarkan, ditunjukkan dengan jawaban 

angket yang keseluruhan dengan prosentase diatas 50% menjawab bahwa 

media yang digunakan jelas dan baik, mudah dimengerti, membantu dalam 

memahami materi kecuali pada penggunaan media menumbuhkan antusias 

dan minat siswa, juga dengan hasil observasi yang menunjukkan bahwa aspek 

pada lembar observasi menunjukkan hasil yang hampir sama dengan 

penjabaran angket.  

d.  Pada materi これはわたしのかさです(Kore wa watashi no kasa desu), 

guru menggunakan media yang sama ( kartu gambar dan benda nyata di 

lingkungan sekitar)  pada kedua kelas (XI IPA 1 dan XI IPS 1), ditemukan 

hasil yang sama yakni media pembelajaran yang digunakan kurang sesuai 

dengan materi yang diajarkan, ditunjukkan dengan jawaban angket yang 

menunjukkan hasil keseluruhan dengan prosentase dibawah 50% menjawab 

bahwa media yang digunakan jelas dan baik namun kurang mudah dimengerti, 

kurang membantu dalam memahami materi, tidak cukup menumbuhkan 

antusias dan minat siswa, dan pada observasi yang dilakukan ditemukan hasil 

yang sama, bahwa ada setengah dari jumlah aspek yang tidak terlaksana pada 

pembelajaran, seperti media yang digunakan mempermudah siswa dalam 

memahami materi, media yang digunakan dapat menggambarkan materi 

dengan baik dan media sesuai dengan materi pembelajaran. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan 

angket, observasi dan dokumentasi di SMA Negeri 1 Padangan kelas XI IPA 1 

dan XI IPS 1 dapat disimpulkan dua hal berikut: 

Media pembelajaran yang digunakan pada materi dari bab 2, bab 3, bab 4 dan 

bab 5 adalah media kartu gambar, power point, kaset atau CD dan benda nyata di 

lingkungan sekitar,  contohnya kosakata peralatan sekolah (tempat pensil, buku, 

kamus, bolpoint, buku catatan, buku pelajaran, penggaris, gunting, penghapus).   

Media pembelajaran yang digunakan di kelas XI IPA 1 dan XI IPS 1 SMA 

Negeri 1 Padangan, dari 4 materi yang menggunakan media pembelajaran, 3 

media yang digunakan sudah sesuai dengan materi dan ada 1 media yang kurang 

sesuai dengan materi yaitu pada materi bab 5 . Media pembelajaran kartu gambar, 

power point, kaset yang digunakan pada pembelajaran materi bab 2 かいてくだ

さい (Kaite kudasai) sudah sesuai dengan materi. Media pembelajaran kartu 

gambar dan power point yang digunakan pada materi bab 3 わたしは BENO で

す(Watashi wa Beno desu) sudah sesuai dengan materi. Media pembelajaran kartu 

gambar dan power point yang digunakan pada materi bab 4 でんわばんごう

(Denwa bangou) sudah sesuai dengan materi. Media pembelajaran power point 
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dan benda nyata di lingkungan sekitar yang digunakan pada materi bab 5 これは

わたしのかさです(Kore wa watashi no kasa desu) kurang sesuai dengan materi. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis data, masukan yang dapat diberikan oleh 

penulis adalah:  

1. Bagi guru mata pelajaran bahasa Jepang, pemilihan media pembelajaran perlu 

perencanaan yang matang, karena harus menimbang banyak hal, seperti salah 

satunya harus sesuai dengan materi yang akan diajarkan, dan juga 

penimbangan bahwa setiap kelas mempunyai gaya belajar yang berbeda, 

tidak menutup kemungkinan bahwa media yang sama kurang bisa digunakan 

pada kelas yang berbeda.  

2. Bagi guru mata pelajaran bahasa Jepang, pemilihan media pembelajaran 

harus dilakukan secara efektif, apabila kosakata ataupun materi pembelajaran 

masih dalam jangkauan akan lebih efektif jika menggunakan benda nyata di 

lingkungan sekitar. 

3. Bagi peneliti selanjutnya khususnya di bidang pendidikan bahasa Jepang, 

dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan rujukan untuk melakukan 

penelitian sejenis mengenai kesesuaian media pembeljaran dengan materi 

bahasa Jepang. Misalnya penelitian lanjutan mengenai seberapa besar 

pengaruh media pembelajaran yang digunakan dengan pemahaman siswa 

terhadap materi yang diajarkan.  
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LAMPIRAN 2 

Angket Bab 2 

Nama : 

Kelas : 

Petunjuk pengisian : 

1. Isilah dengan singkat identitas responden. 

2. Mohon untuk menjawab yang sesuai dengan apa yang dirasakan, 

jangan sampai terpengaruh oleh orang lain. 

3. Angket dan jawaban harap dikembalikan. 

 

I. Jawablah pertanyaan di bawah sesuai dengan yang dialami pada saat Proses 

Belajar Mengajar (PBM). 

1. Bagaimana media pembelajaran yang digunakan guru pada materi かいて

ください。 (Kaite Kudasai)? 

.................................................................................................................... 

2. Apakah media pembelajaran yang digunakan mudah dimengerti? 

Ya, karena................................................................................................... 

Tidak, karena............................................................................................... 

3. Apakah media pembelajaran yang digunakan membantu dalam memahami 

materi かいてください。 (Kaite Kudasai)? 

Ya, karena................................................................................................... 

Tidak, karena............................................................................................... 

4. Apakah media pembelajaran yang digunakan dapat menumbuhkan minat 

dan antusias dalam belajar materi かいてください。 (Kaite Kudasai)? 

Ya, karena................................................................................................... 

Tidak, karena............................................................................................... 

5. Apakah media pembelajaran yang digunakan guru sudah sesuai dengan 

materi かいてください。 (Kaite Kudasai)? 

Sudah sesuai, karena................................................................................... 

Tidak sesuai, karena................................................................................... 



 
 

 

Angket Bab 3 

Nama : 

Kelas : 

Petunjuk pengisian : 

1. Isilah dengan singkat identitas responden. 

2. Mohon untuk menjawab yang sesuai dengan apa yang dirasakan, 

jangan sampai terpengaruh oleh orang lain. 

3. Angket dan jawaban harap dikembalikan. 

 

I. Jawablah pertanyaan di bawah sesuai dengan yang dialami pada saat Proses 

Belajar Mengajar (PBM). 

1. Bagaimana media pembelajaran yang digunakan guru pada materi わたし

は BENO です。 (Watashi wa BENO desu)? 

.....................................................................................................................  

2. Apakah media pembelajaran yang digunakan mudah dimengerti? 

Ya, karena................................................................................................... 

Tidak, karena............................................................................................... 

3. Apakah media pembelajaran yang digunakan membantu dalam memahami 

materi わたしは BENO です。 (Watashi wa BENO desu)? 

Ya, karena. .................................................................................................. 

Tidak, karena................................................................................................ 

4. Apakah media pembelajaran yang digunakan dapat menumbuhkan minat 

dan antusias dalam belajar materi わたしは BENO です。 (Watashi wa 

BENO desu)? 

Ya, karena. ................................................................................................... 

Tidak, karena................................................................................................ 

5. Apakah media pembelajaran yang digunakan guru sudah sesuai dengan 

materi わたしは BENO です。 (Watashi wa BENO desu)? 

Sudah sesuai, karena.................................................................................... 

Tidak sesuai, karena.................................................................................... 



 
 

 

 

Angket Bab 4 

Nama : 

Kelas : 

Petunjuk pengisian : 

1. Isilah dengan singkat identitas responden. 

2. Mohon untuk menjawab yang sesuai dengan apa yang dirasakan, 

jangan sampai terpengaruh oleh orang lain. 

3. Angket dan jawaban harap dikembalikan. 

 

I. Jawablah pertanyaan di bawah sesuai dengan yang dialami pada saat Proses 

Belajar Mengajar (PBM). 

1. Bagaimana media pembelajaran yang digunakan guru pada materi でんわ

ばんごう。 (Denwa Bangou)? 

................................................................................................................... 

2. Apakah media pembelajaran yang digunakan mudah dimengerti? 

Ya, karena................................................................................................... 

Tidak, karena.............................................................................................. 

3. Apakah media pembelajaran yang digunakan membantu dalam memahami 

materi でんわばんごう。 (Denwa Bangou)? 

Ya, karena................................................................................................... 

Tidak, karena............................................................................................... 

4. Apakah media pembelajaran yang digunakan dapat menumbuhkan minat 

dan antusias dalam belajar materi でんわばんごう。 (Denwa Bangou)? 

Ya, karena................................................................................................... 

Tidak, karena............................................................................................... 

5. Apakah media pembelajaran yang digunakan guru sudah sesuai dengan 

materi でんわばんごう。 (Denwa Bangou)? 

Sudah sesuai, karena................................................................................... 

Tidak sesuai, karena.................................................................................... 



 
 

 

 

Angket Bab 5 

Nama : 

Kelas : 

Petunjuk pengisian : 

1. Isilah dengan singkat identitas responden. 

2. Mohon untuk menjawab yang sesuai dengan apa yang dirasakan, 

jangan sampai terpengaruh oleh orang lain. 

3. Angket dan jawaban harap dikembalikan. 

I. Jawablah pertanyaan di bawah sesuai dengan yang dialami pada saat Proses 

Belajar Mengajar (PBM). 

1. Bagaimana media pembelajaran yang digunakan guru pada materi これは

わたしのかさです。(Kore wa watashi no kasa desu)? 

................................................................................................................... 

2. Apakah media pembelajaran yang digunakan mudah dimengerti? 

Ya, karena.................................................................................................. 

Tidak, karena.............................................................................................. 

3. Apakah media pembelajaran yang digunakan membantu dalam memahami 

materi これはわたしのかさです。(Kore wa watashi no kasa desu)? 

Ya, karena.................................................................................................. 

Tidak, karena............................................................................................. 

4. Apakah media pembelajaran yang digunakan dapat menumbuhkan minat 

dan antusias dalam belajar materi これはわたしのかさです。(Kore wa 

watashi no kasa desu)? 

Ya, karena. .................................................................................................. 

Tidak, karena................................................................................................ 

5. Apakah media pembelajaran yang digunakan guru sudah sesuai dengan 

materi これはわたしのかさです。(Kore wa watashi no kasa desu)? 

Sudah sesuai, karena.................................................................................... 

Tidak sesuai, karena..................................................................................... 
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