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MOTTO dan PERSEMBAHAN 

Motto : 

 Belajar membaca bagaikan menyalakan api; setiap suku kata yang di eja 

akan menjadi percik yang menerangi. 

(Victor Hugo) 

 Dua kekuatan yang berhasil mempengaruhi pendidikan manusia: seni 

dan sains. Keduanya bertemu dalam buku. 

(Maxim Gorky) 

 Makin banyak kamu membaca, makin banyak yang kamu tahu; makin 

banyak yang kamu pelajari, makin banyak tempat yang akan kamu 

kunjungi. 

(Dr. Seuss) 

Persembahan : 

Skripsi ini saya persembahkan untuk, 

1. Ibu dan Ayah saya 

2. Adik dan  keluarga besar saya 

3. Guru dan dosen yang telah membimbing 

saya 

4. Teman – teman  dekat saya 

5. Teman – teman mahasiswa Prodi 

Pendidikan Bahasa Jepang angkatan 2011 

 



 

vi 
 

PRAKATA 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan 

nikmatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Persepsi 

Guru terhadap Kesesuaian Modul Bahasa Jepang dengan Kurikulum 2013 

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. 

Terselesaikannya skripsi ini tdak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Maka dari 

itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan rasa hormat 

kepada beberapa pihak sebagai berikut ini : 

1. Dekan Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang yang 

telah memberikan ijin atas penulisan skripsi ini. 

2. Dr. Zaim El Mubarok, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra 

Asing yang telah memberikan fasilitas dalam penulisan skripsi ini. 

3. Ai Sumirah Setiawati, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Program Studi 

Pendidikan Bahasa Jepang yang telah memberikan fasilitas atas 

penulisan skripsi ini. 

4. Dra. Rina Supriatnaningsih, M.Pd., selaku dosen pembimbing I yang 

telah memberikan masukan, kritik dan saran hingga terselesaikannya 

skripsi ini. 

5. Setiyani Wardhaningtyas, S.S, M.Pd., selaku dosen pembimbing II yang 

telah memberikan masukan, kritik dan saran hingga terselesaikannya 

skripsi ini. 



 

vii 
 

6. Andy Moorad Oesman, S.Pd., M.Pd., selaku dosen penguji yang telah 

memberikan masukan, kritik serta saran sehingga terselesaikannya 

skripsi ini. 

7. Etiek Yunita, S.Pd., selaku guru pengampu mata pelajaran bahasa 

Jepang SMA Negeri 3 Sukoharjo yang telah memberikan masukan dan 

arahan kepada penulis dalam melakukan penelitian. 

8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah 

membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. 

Semoga semua bimbingan, dorongan dan bantuan yang telah diberikan 

kepada penulis mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. 

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan 

bagi semua pihak pada umumnya. 

Semarang, 8  Desember 2015 

 

Anggraini Probo Sasanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

viii 
 

 

SARI 

Sasanti, Anggraini Probo. 2015. Analisis Persepsi Guru terhadap Kesesuaian 

Modul Bahasa Jepang dengan Kurikulum 2013. Skripsi. Jurusan Bahasa dan 

Sastra Asing. Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I:Dra. Rina Supriatnaningsih, M.Pd . Pembimbing II: Setiyani 

Wardhaningtyas, S.S., M.Pd. 

Kata Kunci : Persepsi, Guru, Modul, Modul bahasa Jepang, Kurikulum 2013 

Bahan ajar merupakan salah satu komponen yang memegang peranan 

penting dalam pembelajaran. Keberadaan bahan ajar dapat mengoptimalkan 

kegiatan belajar dalam rangka mencapai hasil belajar yang optimal. Pentingnya 

keberadaan bahan ajar menjadikan guru sebagai tenaga pendidik harus cermat 

dalam memilih suatu bahan ajar. Di kabupaten  Sukoharjo, bahan ajar yang 

digunakan dalam pembelajaran Jepang pada penerapan Kurikulum 2013  adalah 

Modul Bahasa Jepang untuk SMA yang  dibuat oleh MGMP Bahasa Jepang 

Sukoharjo. Di kabupaten Sukoharjo sendiri ada beberapa sekolah yang masih 

menggunakan Kurikulum 2013 dan KTSP.  

Berdasarkan wawancara dari 5 guru bahasa Jepang di Sukoharjo, kelima 

guru tersebut menggunakan bahan ajar yang berbeda. Ada sekolah yang 

menerapkan Kurikulum KTSP namun untuk pembelajaran masih menggunakan 

modul bahasa Jepang K-13, namun ada pula sekolah yang menerapkan Kurikulum 

2013 tetapi bahan ajar yang digunakan bukan modul bahasa Jepang melainkan 

buku Sakura 2. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui presepsi 

guru mengenai  tingkat kesesuaian Modul bahasa Jepang dengan Kurikulum 2013 

dalam aspek materi/isi,penyajian,kebahasaan,kegrafikan menurut standar BSNP 

2013.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan cara angket. Angket 

diberikan kepada 5 guru bahasa Jepang di Sukoharjo yang sedang atau pernah 

menggunakan modul bahasa Jepang  

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kesesuaian isi/ 

materi masuk kategori cukup sesuai, lalu tingkat kesesuaian penyajian masuk 

kategori sangat sesuai, pada tingkat kesesuaian kebaahasaan masuk kategori 

sangat sesuai, tetapi tingkat kesesuaian kegrafikan pada modul masuk kategori 

sesuai. Sehingga modul bahasa Jepang yang digunakan sesuai dengan Kurikulum 

2013 karena presentase rata- rata terakhir yaitu 75,7% dengan presentase 

kesesuaian tertinggi pada aspek kebahasaan yaitu 88,5%. 
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1. Latar Belakang 

Terdapat tiga komponen utama yang terlibat dalam proses belajar mengajar, 

yaitu pendidik, peserta didik, dan bahan ajar. Pada proses tersebut, terjadi 

transformasi ilmu dari pendidik kepada peserta didik. Hasil dari transformasi 

tersebut ,peserta didik akan memperoleh pengalaman belajar. Bahan ajar 

merupakan salah satu komponen yang memegang peranan penting dalam 

pembelajaran.  

Pentingnya keberadaan bahan ajar dalam proses pembelajaran menjadikan 

guru sebagai tenaga pendidik harus cermat dalam memilih dan mengetahui 

perkembangan terkini ilmu pengetahuan yang disajikan dalam suatu bahan ajar. 

Bahan ajar yang dimaksud dapat berupa bahan ajar tertulis dan tidak tertulis . 

Tahun pelajaran 2013/2014 diterapkanlah kurikulum baru yaitu kurikulum 

2013. Kurikulum 2013 menekan pada kemandirian siswa dalam pembelajaran, 

siswa menjadi subjek dari pembelajaran, sehingga siswa dituntut aktif dalam 

memahami materi yang dipelajari. Penentuan keberhasilan implementasi Kurikulum 2013 

salah satunya yaitu adanya sumber belajar yang memadai. Dengan ini bahan ajar sangat 

diperlukan dalam menunjang proses pembelajaran.Kurikulum 2013 diharapkan siswa 

dapat belajar secara mandiri, dapat belajar secara aktif dan sebagai subjek pembelajaran, 
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selain itu juga siswa mampu menggali informasi dari berbagai sumber mengenai materi 

yang akan dipelajari. Dengan demikian, pemilihan bahan ajar sangat berperan penting 

dalam proses belajar mengajar, karena siswa akan mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan sehingga tujuan dari pembelajaran dapat selesai dengan tuntas dan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. 

Di kabupaten  Sukoharjo, bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran 

Jepang pada penerapan Kurikulum 2013  adalah Modul Bahasa Jepang untuk 

SMA yang  dibuat oleh MGMP Bahasa Jepang Sukoharjo, diterbitkan oleh 

Percada, Sukoharjo. Modul tersebut ditulis oleh Lasono, S.Pd dan Sri 

Supraptiningsih ,S.S yang diperuntukkan bagi siswa SMA/MA/SMK dalam 

pembelajaran bahasa Jepang. Penulisan modul tersebut sebagai acuannya 

menggunakan standar  isi kurikulum 2013. Modul bahasa Jepang SMA/MA/SMK 

tersebut dibuat untuk mendukung berlangsungnya kurikulum 2013.  

Di kabupaten Sukoharjo sendiri ada beberapa sekolah yang masih 

menggunakan Kurikulum 2013 dan KTSP. Akan tetapi berdasarkan wawancara 

dari 5 guru bahasa Jepang di Sukoharjo, kelima guru tersebut menggunakan bahan 

ajar yang berbeda. Ada sekolah yang menerapkan Kurikulum KTSP namun untuk 

pembelajaran masih menggunakan modul bahasa Jepang, namun ada pula sekolah 

yang menerapkan Kurikulum 2013 tetapi bahan ajar yang digunakan bukan modul 

bahasa Jepang melainkan buku Sakura 2.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan 

judul ANALISIS PRESEPSI GURU TERHADAP KESESUAIAN MODUL 

BAHASA JEPANG DENGAN KURIKULUM 2013. 
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2. Landasan Teori 

a. Pengertian Belajar  

Menurut Hilgrad dan Bower dalam Baharuddin (2010 : 13), belajar (to learn) 

memiliki arti : to gain knowledge, comprehension, or mastery of trough 

experience or study, to fix in the mind or memory; memorize; to acquire trough 

experience, to become in forme of to find out. Menurut definisi tersebut, belajar 

memiliki pengertian memperoleh pengetahuan atau menguasai pengetahuan 

melalui pengalaman, mengingat, menguasai pengalaman, dan mendapatkan 

informasi atau menemukan. Dengan demikian, belajar memiliki arti dasar adanya 

aktivitas atau kegiatan dan penguasaan tentang sesuatu. 

b. Persepsi 

Slameto (2010 : 102) Prinsip dasar tentang persepsi yang perlu diketahui oleh 

seorang guru agar ia dapat mengetahui siswanya secara lebih baik dan dengan 

demikian menjadi komunikator yang efektif, yaitu sebagai berikut: 1) persepsi itu 

relatif bukannya absolute; 2) persepsi itu selektif; 3) persepsi itu mempunyai 

tatanan; 4) persepsi dipengaruhi oleh harapan dan kesiapan (penerima 

rangsangan); 5) persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan 

persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama. 

c. Guru 

Wina Sanjaya dalam Majid (2014: 22) berpendapat bahwa guru 

merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kurikulum. 

Bagaimanapun idealnya suatu kurikulum tanpa ditunjang oleh kemampuan guru 

untuk mengimplementasikannya, maka kurikulum itu tidak akan bermakna 
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sebagai suatu alat pendidikan; dan sebaliknya pembelajaran tanpa kurikulum 

sebagai pedoman tidak akan efektif. 

d. Bahan Ajar 

Menurut Hamalik (2007 : 51), bahan ajar merupakan suatu unsur belajar 

yang penting mendapat perhatian oleh guru. Dengan bahan itu, para siswa dapat 

mempelajari hal hal yang diperlukan dalam upaya mencapai tujuan belajar. 

e. Objek Analisis Bahan Ajar Bahasa Jepang 

Dahidi (2008 : 1), Ada tiga cara untuk melakukan kajian dalam Telaah 

Buku Teks Bahasa Jepang, yaitu :  

1. Menelaah materi bahasa Jepang yang terdapat pada salah satu buku 

teks/buku ajarnya.  

2. Menelaah buku teks dengan membanding-bandingkan antara buku teks 

yang satu dengan buku teks yang lain.  

3. Menelaah buku teks berdasarkan sejarah perkembangannya.  

Yang dimaksud dengan butir 1 adalah analisis isi bahan ajar itu sendiri, 

terutama dikaitkan dengan proses belajar mengajar yang dilakukan guru setiap 

pertemuan. Untuk itu perlu diperhatikan :  

a. Kajian terhadap format/struktur bukunya.  

b. Kajian satuan materi yang terkandung di dalam buku teks.  

c. Kajian buku teks yang dikaitkan dengan proses belajar mengajarnya. 
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Yang dimaksud dengan butir 2 (analisis bahan ajar dengan membandingkan 

antara buku teks yang satu dengan buku teks yang lainnya) di atas, yaitu perlu 

dilakukan kegiatan dalam menelaah sejumlah buku atau material pengajaran.  

f. Pengertian Modul 

Modul adalah salah satu bahan ajar yang digunakan dalam proses belajar 

mengajar. Menurut Depdiknas (2008 : 31) modul adalah salah satu bentuk bahan 

ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis sehingga penggunanya dapat belajar 

dengan atau tanpa bimbingan fasilitator/guru.  

g. Modul Bahasa Jepang SMA/SMK/MA 

Modul bahasa Jepang SMA / MA / SMK disusun oleh MGMP Bahasa 

Jepang Sukoharjo yang diterbitkan oleh Percada, Sukoharjo thun 2013. Modul 

ditulis oleh Lasono, S.Pd dan Sri Supraptiningsih ,S.S yang diperuntukkan bagi 

siswa SMA/MA/SMK dalam pengajaran bahasa Jepang. Modul terebut disusun 

untuk memudahkan peserta didik dalam mempelajari empat aspek ketrampilan 

berbahasa yang meliputi aspek mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis . 

Penulisan modul tersebut sebagai acuannya menggunakan standar  isi kurikulum 

2013. Modul bahasa Jepang SMA/MA/SMK tersebut dibuat untuk mendukung 

berlangsungnya kurikulum 2013. 

h. Pengertian Kurikulum 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, 

isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu. (BNSP, 2006 :3) 
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i. Kurkulum 2013 

Mulyasa (2013 : 65), pelaksanaan penyusunan kurikulum 2013 adalah 

bagian  dari melanjutkan pengembangan Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) 

yang telah dirintis pada tahun 2004. Mencakup  kompetensi sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan secara terpadu,  sebagaimana amanat UU 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional pada penjelasan pasal 35, di mana  

kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan  yang mencakup 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah 

disepakati. 

j. Kritria Kesesuaian Modul 

Modul yang digunakan dalam proses pembelajaran haruslah memenuhi 

standar-standar yang telah ditetapkan dalam Permendiknas Nomor 2 Tahun 2008 

tentang buku. Menurut Pusat Perbukuan Depdiknas (2014), setiap modul 

diharapkan memenuhi standar-standar tertentu yang ditetapkan sesuai dengan 

kebutuhan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tuntutan 

kurikulum. Standar yang dimaksud di sini adalah syarat, karakteristik, dan 

kompetensi minimum yang harus dimiliki oleh suatu buku. Pusat Perbukuan 

Depdiknas menyebutkan empat aspek standar modul , yaitu aspek materi/isi, 

penyajian,bahasa, dan kegrafikan.  

3. Metode Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Penelitiann ini menggunakan metode kualitatif untuk 



 

xv 
 

mendeskripsikan kesesuaian modul bahasa Jepang dengan kurikulum 2013 

ditinjau pada aspek kelayakan materi/isi, penyajian, dan bahasa menurut BSNP. 

b. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah guru bahasa Jepang di kabupaten 

Sukoharjo. Sampel dalam penelitian ini adalah guru bahasa Jepang SMA N 1 

Sukoharjo, SMA N 3 Suokoharjo, SMA Veteran Sukoharjo, SMK Tamansiswa, 

SMA N 1 Tawangsari. Peneliti memilih kelima guru tersebut karena kelima guru 

sudah pernah menggunakan modul bahasa Jepang sebagai bahan ajar. 

c. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

dokumentasi dan angket. Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan 

untuk memperoleh data persentase skor pada tiap-tiap sub aspek yang diteliti. 

Angket digunakan untuk mengetahui persepsi guru terhadap kesesuaian modul 

bahasa Jepang dengan kurikulum 2013. 

d. Validitas 

Validitas dalam penelitian ini menggunakan validitas konstruk. Validitas 

konstruk digunakan dalam kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi diambil dari teori standar 

BSNP dari Pusat perbukuan.. 

e. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan instrumen berupa angket.. Data yang hendak 

dikumpulkan melalui angket ini yakni persepsi guru terhadap kesesuaian modul 

bahasa Jepang dengan kurikulum 2013 dan ditinjau pada aspek kelayakan 

materi/isi, penyajian, dan bahasa. 
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4. Hasil Penelitian 

No Komponen Presentase Kriteria 

1. Aspk kelayakan isi 60,8% Cukup Sesuai 

2. Aspek Penyajian 83,5% Sangat Sesuai 

3. Aspek Kebahasaan 88,5% Sangat Sesuai 

4. Aspek Kegrafikan 70% Sesuai  

Rata-Rata 75,7% Sesuai  

 

 Diketahui bahwa komponen isi mendapatkan presentase 60,8 dengan 

kriteria cukup sesuai . Hal ini karena isi modul telah memuat dimensi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan menurut BSNP (2014a). Komponen penyajian 

mendapat persentase 83,5% dengan kriteria sangat sesuai. Hal ini karena 

penyajian modul telah sesuai dengan aspek-aspek pada kriteria kelayakan 

penyajian menurut BSNP ,yaitu meliputi: teknik penyajian, pendukung penyajian 

materi, penyajian pembelajaran, dan kelengkapan penyajian. Komponen bahasa 

mendapat persentase 88,5% dengan kriteria sangat sesuai Hal ini karena bahasa 

yang digunakan telah sesuai dengan aspek-aspek pada kriteria kelayakan bahasa 

menurut BSNP, yaitu meliputi: kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa, 

keterbacaan, kemampuan memotivasi, kelugasan, koherensi dan keruntutan alur 

pikir, kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia, dan penggunaan istilah dan 

simbol/lambang. Terakhir adalah komponen kegrafikaan mendapat persentase 
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70% dengan kriteria sesuai .Hal ini karena kegrafikaan modul telah sesuai dengan 

aspek-aspek kelayakan kegrafikaan menurut BSNP, yaitu meliputi: ukuran modul, 

desain kover modul, dan desain isi modul. 

5. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dapat penulis sampaikan bahwa Modul bahasa 

Jepang yang digunakan sesuai dengan Kurikulum 2013 karena dari keempat aspek 

tersebut sudah dalam kategori sesuai bahkan ada dalam kategori sangat sesuai. 

Presentase rata- rata terakhir yaitu 75,7 dengan presentase kesesuaian tertinggi 

pada aspek kebahasaan yaitu 88,5 % 
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まとめ 

 

日本語モジュールと 2013年カリキュラムの適当の先生の知覚の分析 

アングライニ・プロボ.・ササンティ 

キーワード：知覚 ；先生；モジュール；日本語のモジュール;カ

リキュラム；2013年カリキュラム 

 

1. 背景 

学習に主要な部品がある。その部品は教育者，学習者、教材である。

その学習に教育者（先生）から学習者（学生）に科学の変換がある。学

習に教材はひとつの大切な部品である。教材は大切なので、先生は注意

深いで教材を使用しなければならない。学習に使用することができる教

材はモジュールである。 

Sukoharjo で使用する教材は Percada スコハルジョに発行され、スコハ

ルジョの日本語の MGMP に編成された日本語のモジュールだ。そのモ

ジュールは 2013年のカリキュラムを支援のために編成された。しかし、

Sakura 2の使用している学校もある。Sukoharjoにの学校は KTSP と 2013

年のカリキュラムを使用するからだ。 

Sukoharjo の日本語の先生によると、そのモジュールのはさくら２の

まとめだ。だからこの研究は内容の適合をしるためだ。それに、日本語

のモジュールの 2013年のカリキュラムの適格性について、日本語の先生
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の知覚をしるためだ。それは、2013 年のカリキュラムの手続きを使用す

るかしるためだ。 

そのことから、日本語モジュールと 2013 年カリキュラムの適当の先

生の知覚の分析を研究した。 

2. 基礎的な理論 

a. 教材 

Hamalik (2007:51)によると、教材は大切な学習要素である。学生が

学習目標を達成するためにその教材で必要なことを勉強することがで

きる。 

b. 日本語の教材の分析 

Dahidi (2008:1)によると、日本語の教材の分析する方法は３つある、

それは： 

 ひとつの教材に日本語の内容を研究する。 

 二つの教科書の比べるのを研究する。 

 教科書の歴史の発展を研究する。 

c. モジュール 

 Depdiknas (2008:31) によると、モジュールは体系的で作られた一つ

の教材である。それで、学生は独学すると先生と教えてもらうことが

できる。 
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d. 日本語のモジュール 

 日本語のモジュールは SMA/SMK/MA のために作られた。そ

のモジュールは日本語の MGMP に編成され、2013年に Percada スコ

ハルジョで発行した。そのモジュールは学生に聴解、読解、会話、

作文を容易にする。しかし、モジュールは 2013 年カリキュラムの本

の基準を作られた。 

 f．カリキュラム 

カリキュラムというのは計画と目的の整理と授業の内容と教材と

先生の教え方である。それは教育の目的を達成する。(BNSP, 2006:3) 

h．2013年カリキュラム 

Mulyasa (2013 : 65) によると、2013年カリキュラムの目標は能力

と態度（姿勢）、スキル（技能）、知識（知識）との間のバランス

の増加である。法律 20 号 2003 年、卒業生のすなわち能カが合意さ

れた国の基準に従い、熊度、知識とスキルの能カが含まれる有資格

大学院生機能である。 

3. 研究の方法 

a. 研究のアプローチ 

この研究は質的な研究であり、記述的な研究の方法を使用している。こ

のアプローチを使った理由は先生の知覚を説明するためだ。 
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b．個体数とサンプル 

この研究のサンプルは５人である。それはSukoharjoの高校の日本語

の先生である。サンプルはSMA N 3 Sukoharjo, SMA N 1 Sukoharjo, 

SMA N 1 Tawangsari, SMA Veteran, SMK Tamansiswa の日本語の先生だ。 

c．データの取り集まる方法 

この研究のデータの取り集まる方法ドキュメンテーションとアンケ

ートである。この研究のドキュメンテーションは日本語のモジュール

と学生のリストと期末の結果である。 

4. 研究の結果 

この部分はアンケートで得られたデータの分析を説明する。 

No 局面 パーセンテージ 基準 

1. 内容の妥当性 60,8% かなり適切 

2. 贈呈 83,5% とても適切 

3. 言語 88,5% とても適切 

4. グラフ 70% 適切 

平均 75,7% 適切 

 

スコハルジョの日本語の先生が答えたアンケートによると日本語

のモジュールは 2013 カリキュラムの本の基準と 2013 カリキュラム

の贈呈の適格性テクニックを使用する。しかし、モジュールはさく

ら２の要約だから 2013カリキュラムに参照しない。 



 

xxii 
 

5. 結論 

アンケートの結果から日本語のモジュールは 2013 カリキュラムの

本の基準と 2013 カリキュラムの贈呈の適格性テクニックを使用する。 

研究の結果ことから、最高率の局面は言語である。言語のパーセンテ

ージは 88,5%だ。そして、四つ局面の平均は適切な基準なのでこのモ

ジュールは 2013カリキュラムに使用することができる。 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Terdapat tiga komponen utama yang terlibat dalam proses belajar mengajar, 

yaitu pendidik, peserta didik, dan bahan ajar. Pada proses tersebut, terjadi 

transformasi ilmu dari pendidik kepada peserta didik. Hasil dari transformasi 

tersebut ,peserta didik akan memperoleh pengalaman belajar. Bahan ajar 

merupakan salah satu komponen yang memegang peranan penting dalam 

pembelajaran.  

Menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas (2008:6), 

pengertian bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk 

membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Keberadaan 

bahan ajar dapat mengoptimalkan kegiatan belajar dalam rangka mencapai hasil 

belajar yang optimal. Oleh karena itu, bahan ajar harus dapat menyajikan bahan 

pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. 

Pentingnya keberadaan bahan ajar dalam proses pembelajaran menjadikan 

guru sebagai tenaga pendidik harus cermat dalam memilih dan mengetahui 

perkembangan terkini ilmu pengetahuan yang disajikan dalam suatu bahan ajar. 

Bahan ajar yang dimaksud dapat berupa bahan ajar tertulis dan tidak tertulis . 

Tahun pelajaran 2013/2014 diterapkanlah kurikulum baru yaitu kurikulum 

2013. Kurikulum 2013 menekan pada kemandirian siswa dalam pembelajaran, 
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siswa menjadi subjek dari pembelajaran, sehingga siswa dituntut aktif 

dalam memahami materi yang dipelajari 

Penentuan keberhasilan implementasi Kurikulum 2013 salah satunya yaitu adanya 

sumber belajar yang memadai. Dengan ini bahan ajar sangat diperlukan dalam 

menunjang proses pembelajaran.Kurikulum 2013 diharapkan siswa dapat belajar secara 

mandiri, dapat belajar secara aktif dan sebagai subjek pembelajaran, selain itu juga 

siswa mampu menggali informasi dari berbagai sumber mengenai materi yang akan dipelajari. 

Dengan demikian, pemilihan bahan ajar sangat berperan penting dalam proses belajar 

mengajar, karena siswa akan mendapatkan informasi yang dibutuhkan sehingga tujuan dari 

pembelajaran dapat selesai dengan tuntas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

 Keterlaksanaan suatu pembelajaran dapat didukung dengan adanya sarana 

pembelajaran, media belajar, serta bahan ajar yang relevan. Salah satu sarana 

pembelajaran yang dapat digunakan adalah bahan ajar berupa modul. Pemilihan 

bahan ajar yang sesuai merupakan salah satu faktor yang berperan untuk 

keberhasilan proses pembelajaran. Modul merupakan alat atau sarana 

pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi 

yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang 

diharapkan. 

Di kabupaten  Sukoharjo, bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran 

Jepang pada penerapan Kurikulum 2013  adalah Modul Bahasa Jepang untuk 

SMA yang  dibuat oleh MGMP Bahasa Jepang Sukoharjo, diterbitkan oleh 

Percada, Sukoharjo. Modul tersebut ditulis oleh Lasono, S.Pd dan Sri 

Supraptiningsih ,S.S yang diperuntukkan bagi siswa SMA/MA/SMK dalam 
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pembelajaran bahasa Jepang. Penulisan modul tersebut sebagai acuannya 

menggunakan standar  isi kurikulum 2013. Modul bahasa Jepang SMA/MA/SMK 

tersebut dibuat untuk mendukung berlangsungnya kurikulum 2013.  

Modul Bahasa Jepang digunakan untuk dua semester. Materi untuk setiap 

semester pada modul tersebut disusun dengan menggunakan model dua siklus 

pembelajaran yaitu siklus Lisan (kaiwa) dan tulis (hyouki). Siklus lisan 

pembelajaranya menekankan penguasaan materi mendengarkan dan berbicara. 

Untuk siklus tulis, menekankan penguasaan membaca dan menulis. Jadi dengan 

menggunakan modul tersebut empat ketrampilan bahasa yaitu kemampuan 

mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis diharapkan dicapai oleh peserta 

didik. 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum tahun 2006 

dan Kurikulum 2013 , kurikulum yang digunakan dalam dunia pendidikan di 

Indonesia saat ini adalah kurikulum 2006 (KTSP) dan kurikulum 2013. Dengan 

ketentuan, suatu pendidikan dasar atau pendidikan menengah yang melaksanakan 

Kurikulum 2013 sejak semester pertama tahun pelajaran 2014/2015 kembali 

melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 (KTSP) mulai semester kedua tahun 

pelajaran 2014/2015 sampai ada ketetapan dari Kementerian untuk melaksanakan 

Kurikulum 2013.  

Di kabupaten Sukoharjo sendiri ada beberapa sekolah yang masih 

menggunakan Kurikulum 2013 dan KTSP. Akan tetapi berdasarkan wawancara 

dari 5 guru bahasa Jepang di Sukoharjo, kelima guru tersebut menggunakan bahan 
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ajar yang berbeda. Ada sekolah yang menerapkan Kurikulum KTSP namun untuk 

pembelajaran masih menggunakan modul bahasa Jepang, namun ada pula sekolah 

yang menerapkan Kurikulum 2013 tetapi bahan ajar yang digunakan bukan modul 

bahasa Jepang melainkan buku Sakura 2.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan 

judul ANALISIS PRESEPSI GURU TERHADAP KESESUAIAN MODUL 

BAHASA JEPANG DENGAN KURIKULUM 2013. 

1.1. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam 

penulisan ini adalah : 

1. Bagaimana presepsi guru mengenai tingkat kesesuaian Modul bahasa Jepang 

dengan Kurikulum 2013 dalam aspek materi/isi menurut standar BSNP? 

2. Bagaimana presepsi guru mengenai tingkat kesesuaian Modul bahasa Jepang 

dengan Kurikulum 2013 dalam aspek penyajian menurut standar BSNP? 

3. Bagaimana presepsi guru mengenai tingkat kesesuaian Modul bahasa Jepang 

dengan Kurikulum 2013 dalam aspek kebahasaan  menurut standar BSNP? 

4. Bagaimana presepsi guru mengenai tingkat kesesuaian Modul bahasa Jepang 

dengan Kurikulum 2013 dalam aspek kegrafikan menurut standar BSNP?  

 

1.2. Batasan Masalah 

Untuk membatasi penelitian ini, penulis hanya akan mengambil sampel 

peneltian pada kepada 5 guru bahasa Jepang di Sukoharjo yang pernah atau 

sedang menggunakan modul bahasa Jepang tersebut. Kelima guru tersebut adalah 
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guru di SMA N 3 Sukoharjo, SMA N 1 Sukoharjo, SMK Tamansiswa Sukoharjo, 

SMA Veteran Sukoharjo, dan SMA N 1 Tawangsari 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui presepsi guru mengenai  tingkat kesesuaian Modul bahasa 

Jepang dengan Kurikulum 2013 dalam aspek materi/isi menurut standar 

BSNP. 

2. Untuk mengetahui presepsi guru mengenai tingkat kesesuaian Modul bahasa 

Jepang dengan Kurikulum 2013 dalam aspek penyajian menurut standar 

BSNP. 

3. Untuk mengetahui presepsi guru mengenai tingkat kesesuaian Modul bahasa 

Jepang dengan Kurikulum 2013 dalam aspek kebahasaan menurut standar 

BSNP. 

4. Untuk mengetahui presepsi guru mengenai tingkat kesesuaian Modul bahasa 

Jepang dengan Kurikulum 2013 dalam aspek kegrafikan menurut standar 

BSNP. 

1.4.  Manfaat Penelitian  

1) Teoritis  

Sebagai referensi dan pertimbangan pengajar dalam melaksanakan 

pembelajaran bahasa Jepang, sehingga diharapkan pengajar lebih 

termotivasi untuk menghasilkan inovasi-inovasi pembuatan modul yang 

berkaitan dengan bahan ajar yang lebih baik. 
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2) Praktis  

a. Sebagai gambaran tentang buku siswa mata pelajaran bahasa Jepang dan 

bahan masukan untuk perbaikan bahan ajar. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian penelitian lebih 

luas dan mendalam dalam melakukan penelitian mengenai bahan ajar. 

1.5.  Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, bagian 

pokok, dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman 

pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, matome, daftar isi 

serta daftar lampiran. 

Bagian pokok dari skripsi ini berisi lima bab yaitu : pendahuluan, landasan 

teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, simpulan dan saran. 

Uraian mengenai bagian pokok skripsi ini adalah sebagai berikut : 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan 

penelitian. 

BAB 2 : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi teori-teori yang digunakan dalam penelitian . Antara 

lain : Pengertian belajar,Pengerian dan jenis-jenis bahan ajar, Hasil belajar, 

Pegertian Modul, Tujuan Pengajaran Modul, Kelebihan pembelajaran 

menggunakan modul, Pembahasan modul bahasa Jepang SMA, Kurikulum 

2013, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 
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BAB 3 : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai pendekatan penelitian, variable 

penelitian, Sumber data, Objek data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis  

data. 

BAB 4 : PEMBAHASAN  

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengumpulan data, hasil analisis 

penelitian. 

BAB 5 : PENUTUP 

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari semua hasil penelitian 

yang diperoleh serta saran – saran yang dianggap perlu. Bagian akhir terdiri 

dari daftar pustaka dan lampiran – lampiran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam penelitian ini penulis mencari informasi dari penelitian-penelitian 

dan jurnal-jurnal yang sudah ada sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik 

mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga 

mencari informasi dari skripsi untuk mendapatkan suatu informasi yang berkaitan 

dengan judul yang digunakan. 

 Nurhani, dengan judul penelitian, “Analisis Persepsi Guru dan Peserta 

Didik Terhadap Kualitas Bahan Ajar Fisika Kelas XI SMA Negeri Di Kabupaten 

Pinrang”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan Persepsi peserta didik terhadap 

buku siswa menunjukkan bahwa bahwa buku teks yang digunakan dapat 

membantu mereka dalam belajar, hal ini sejalan dengan teori (Tomlinson, 2008) 

yang menyatakan bahwa buku teks yang baik dapat memotivasi peserta didik 

untuk menyukai lingkungan belajar, penguasaan materi peserta didik juga dapat 

ditingkatkan, sehingga membuat belajar lebih efektif. Perbedaan dengan 

penelitian ini adalah dalam penelitian tersebut presepsi guru  dan peserta didik 

mengenai kualitas bahan ajar, sedangkan dalam penelitian ini menganalisi 

presepsi guru mengenai kesesuaian bahan ajar dengan kurikulum 2013. 

Jimmy Paat, dengan judul penelitian “Penelaahan Buku Teks Pelajaran 

Kurikulum 2013 Ditinjau Dari Aspek Kelayakan Isi, Penyajian, Bahasa, dan 

Kegrafikaan”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bukubuku yang telah diteliti 
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kelayakannya ini telah memenuhi kriteria minimal buku ajar yang 

digunakan dalam penerapan kurikulum 2013. Namun demikian, untuk 

menjadikannya buku teks pelajaran yang digunakan secara nasional, aspek isi, 

penyajian, bahasa, dan kegrafikaan buku tersebut harus diperbaiki, dilengkapi, 

dan dimaksimalkan lagi. Perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam penelitian 

tersebut menganalisis beberapa buah buku , sedangkan pada peenelitian ini hanya 

menganalisis satu buah modul.  

Suparti, dengan judul penelitian “Persepsi Guru Terhadap Penggunaan 

Buku Teks Bahasa Indonesia Sekolah Dasar Di Kabupaten Jombang”. Hasil 

penelitian tersebut menjelaskan  skor rata-rata tentang persepsi guru terhadap 

tampilan Buku Teks Bahasa Indonesia sebesar 63,95 dengan persentase sebesar 

79,94%. Berdasarkan nilai konversi persentase ditemukan bahwa nilai 79,94% 

termasuk dalam kategori baik. Penelitian tersebut ditinjau dari data yang berupa 

segi fisik buku (gambar, tulisan, ukuran, sampul) dan dari segi isi buku 

(organisasi materi, tingkat kesulitan, jenis latihan). Berdasarkan aspek-aspek yang 

dikaji ditemukan nilai konversi 79,94 yang berarti bahwa persepsi guru terhadap 

tampilan Buku Teks Bahasa Indonesia tergolong baik. Perbedaan dengan 

penelitian ini adalah dalam penelitian tersebut menganalisis presepsi guru 

mengenai penggunaan buku teks berdasarkan aspek fisik buku dan isi, sedangkan 

dalam penelitian ini mengenalisis kesesuaian modul berdasarkan aspek materi, 

penyajian, kebahasaan dan kegrafikan kurikulum 2013. 

Dari tinjauan pustaka di atas tentang penelitian tengtang hasil belajar, 

masih banyak yang hanya meneliti tentang pengaruh  atau efektivitas bahan ajar 
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saja. Oleh karena itu, informasi yang akan direalisasikan dalam penelitian ini 

adalah hasil belajar siswa dengan menggunakan modul bahasa Jepang. 

2.2 LANDASAN TEORI  

2.2.1 Pengertian Belajar 

Menurut Hilgrad dan Bower dalam Baharuddin (2010 : 13), belajar (to 

learn) memiliki arti : to gain knowledge, comprehension, or mastery of trough 

experience or study, to fix in the mind or memory; memorize; to acquire trough 

experience, to become in forme of to find out. Menurut definisi tersebut, belajar 

memiliki pengertian memperoleh pengetahuan atau menguasai pengetahuan 

melalui pengalaman, mengingat, menguasai pengalaman, dan mendapatkan 

informasi atau menemukan. Dengan demikian, belajar memiliki arti dasar adanya 

aktivitas atau kegiatan dan penguasaan tentang sesuatu. 

Arsyad (2002 : 1) Proses belajar terjadi kapan saja dan di mana saja. Salah 

satu pertanda bahwa seseorang telah belajar adalah adanya perubahan tingkah 

laku pada diri orang itu yang mungkin disebabkan oleh terjadinya perubahan pada 

tingkat pengetahuan keterampilan, atau sikapnya 

Djamarah (2002:13) mengemukakan bahwa belajar adalah serangkaian 

kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil 

dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya menyangkut 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

proses perubahan yang terjadi pada seseorang. Hal ini diakibatkan karena 

berinteraksi dengan lingkungan sebagai hasil dari pengalaman . 
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2.2.2 Persepsi 

Malik (2011 : 117), Persepsi dalam pengertian sempit adalah 

“penglihatan”, yaitu bagaimana cara seseorang melihat sesuatu; sedangkan dalam 

arti luas, perception adalah “pandangan”, yaitu bagaimana seseorang memandang 

atau mengartikan sesuatu.  

Pengertian persepsi menurut Jalaluddin Rahmat (2004:51) persepsi adalah 

pengalaman tentang obyek peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh 

dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi berarti 

memberikan makna pada stimulus inderawi (Sensory Stimulus). Berdasarkan 

beberapa pengertian diatas, nampak jelas bahwa di dalam Pengertian persepsi 

mengandung muatan: (1) adanya proses penerimaan stimulus melalui alat indera, 

(2) adanya proses psikologis di dalam otak, (3) adanya kesadaran dari apa yang 

telah diinderakan, (4) memberikan makna pada stimulus. 

Slameto (2010 : 102) Prinsip dasar tentang persepsi yang perlu diketahui 

oleh seorang guru agar ia dapat mengetahui siswanya secara lebih baik dan 

dengan demikian menjadi komunikator yang efektif, yaitu sebagai berikut: 1) 

persepsi itu relatif bukannya absolute; 2) persepsi itu selektif; 3) persepsi itu 

mempunyai tatanan; 4) persepsi dipengaruhi oleh harapan dan kesiapan (penerima 

rangsangan); 5) persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan 

persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama. 

 Pemahaman seseorang terhadap seseorang atau sesuatu akan berbeda, 

proses pemahaman yang berbeda dapat disebabkan karena faktor psikologis. 

Faktor psikologis ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman, pendidikan, dan 
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lingkungan sosial. Secara umum pengetahuan sesuatu hal sangat dipengaruhi 

intensitas pengalaman. Persepsi dapat timbul karena perasaan, kemampuan 

berfikir. Maka dalam mempersepsi suatu stimulus, hasil persepsi tiap individu 

mungkin akan berbeda antara satu individu dengan individu yang lain. Persepsi itu 

bersifat individual ( Walgito, 2002:70) 

 Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpilkan persepsi adalah suatu 

tanggapan atau penilaian terhadap suatu obyek, yang kemudian dilanjutkan 

dengan proses psikologis di dalam otak, sehingga individu dapat menyadari dan 

memberikan makna terhadap obyek yang telah diinderakan tersebut. 

 Dalam penelitian ini persepsi adalah bagaimana guru mata pelajaran 

bahasa jepang mempresepsikan mengenai kesesuaian modul bahasa Jepangdengan 

kurikulum 2013.  

 2.2.3 Guru 

 Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk 

membimbing dan membina anak didik, baik secara individual maupun klasikal, di 

sekolah maupun di luar sekolah (Djamarah, 2010: 32). 

 Wina Sanjaya dalam Majid (2014: 22) berpendapat bahwa guru 

merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kurikulum. 

Bagaimanapun idealnya suatu kurikulum tanpa ditunjang oleh kemampuan guru 

untuk mengimplementasikannya, maka kurikulum itu tidak akan bermakna 

sebagai suatu alat pendidikan; dan sebaliknya pembelajaran tanpa kurikulum 

sebagai pedoman tidak akan efektif. 
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 Mulyasa (2014 :41), Kurikulum 2013 adalah kreativitas guru, karena guru 

merupakan faktor penting yang besar pengaruhnya, bahkan sangat menentukan 

berhasil-tidaknya peserta didik dalam belajar. Berdasarkan pendapat tersebut 

bahwa guru adalah salah satu faktor yang kedudukannya paling penting dalam 

penerapan kurikulum 2013. Bukan hanya jabatan, akan tetapi kreativitas guru juga 

sangat diutamakan dalam mencapai tujuan pembelajaran Kurikulum 2013. 

Tugas guru yang utama adalah mendidik. Jadi dalam hal ini guru dituntut 

untuk menjadi pribadi yang berwibawa, berpengetahuan luas, dan dapat mengikuti 

perkembangan jaman. Kurikulum 2013 menuntut guru untuk menjadi pribadi 

yang kreatif dan berpikir ilmiah. Hal ini menjadi kunci utama dalam mencapai 

tujuan pembelajaran kurikulum 2013. Guru yang kreatif akan dapat menciptakan 

pembelajaran yang menyenangkan peserta didik, sehingga pembelajaran yang 

dilakukan akan mudah diterima oleh peserta didik. Guru yang memiliki 

pengetahuan yang luas akan dapat menginspirasi peserta didik, dan guru yang bisa 

menerapkan pembelajaran dengan berpikir ilmiah akan meningkatkan daya pikir 

peserta didik secara kritis.  

2.2.4 Bahan ajar 

Abdul Majid (2007 : 174) beberapa pengertian bahan ajar adalah sebagai 

berikut : 

1. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan oleh 

guru/instruktur dalam  melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan 

yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis  atau bahan tidak tertulis. 
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2. Bahan ajar merupakan informasi , alat dan/atau teks yang diperlukan 

oleh guru untuk perencanaan pembelajaran. 

3. Bahan ajar adalah seperangkat  materi yang disusun secara sistematis 

baik tertulis maupun  tidak sehingga tercipta lingkungan/suasana yang 

memungkinkan siswa untuk belajar. 

 Menurut Sungkono (2003: 2) bahan ajar dapat diartikan bahan bahan atau 

materi pelajaran yang disusun secara lengkap dan sistematis berdasarkan prinsip-

prinsip pembelajaran yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. 

Bahan ajar bersifat sistematis artinya disusun secara urut sehingga memudahkan 

siswa belajar. Di samping itu bahan ajar juga bersifat unik dan spesifik. Unik 

maksudnya bahan ajar hanya digunakan untuk sasaran tertentu dan dalam proses 

pembelajaran tertentu, dan spesifik artinya isibahan ajar dirancang sedemikian 

rupa hanya untuk mencapai kompetensi tertentu dari sasaran tertentu. 

Menurut Hamalik (2007 : 51), bahan ajar merupakan suatu unsur belajar 

yang penting mendapat perhatian oleh guru. Dengan bahan itu, para siswa dapat 

mempelajari hal hal yang diperlukan dalam upaya mencapai tujuan belajar. 

Menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas (2008:6), 

pengertian bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk 

membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

Jenis bahan ajar, dibedakan atas beberapa kriteria pengelompokan. 

Menurut koesnandar (2008), jenis bahan ajar berdasarkan subjeknya terdiri dari 

dua jenis antara lain : 



15 
 

 

A. Bahan ajar yang sengaja dirancang untuk belajar, seperti buku, 

handouts, LKS dan modul. 

B. Bahan ajar yang tidak dirancang untuk belajar  namun dappat   

dimanfaatkan , contohnya kliping, koran, film, iklan atau berita 

Berdasarkan teknologi yang digunakan, Direktorat Pembinaan  Sekolah 

Menengah Atas (2008:1) mengelompokkan bahan ajar menjadi empat kategori, 

antara lain handout buku, modul, LKS, brosur, wallchart, foto/gambar, dan model/ 

maket bahan ajar dengar ( audio)  antara lain kaset, radio. Bahan ajar pandang 

dengar (audio visual) meliputi video compact disk, dan film. 

Dahidi (2008 :1), Menurut Noji (1981) dalam bukunya Kokugoka Jjuyo 

300 no Kiso Chishiki dijelaskan bahwa Telaah Buku Teks dalam bahasa Jepang 

disebut Kyozai Kenkyu, yang secara singkat tujuannya adalah menelaah buku-

buku pelajaran di seputar nilai-nilai pendidikan apa saja yang terkandung di dalam 

sebuah buku teks. Yang dimaksud dengan nilai pendidikan di sini yaitu seberapa 

jauh kemampuan yang diharapkan oleh guru agar para siswa dapat menguasai 

bahasa Jepang. Di samping kita perlu menelaah isi materi atau menganalisis buku 

teks itu sendiri, juga perlu dikaji, apakah muatan materi tersebut ada manfaatnya 

untuk siswa atau tidak.  

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ada dua hal 

penting ketika kita melakukan kajian sebuah buku teks, yaitu: ada atau tidak 

adanya nilai-nilai pendidikan dan bermanfaat atau tidaknya materi yang disajikan 

pada sebuah buku teks bagi siswa. 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar adalah 

segala bentuk bahan yang digunakan untuk memebantu guru dalam melaksanakan 

proses belajar mengajar. Bahan yag dimaksudkan dapat berupa bahan tertulis 

maupun tidak tertulis . 

 2.2.5 Objek Analisis Bahan Ajar Bahasa Jepang 

Dahidi (2008 : 1), Ada tiga cara untuk melakukan kajian dalam Telaah 

Buku Teks Bahasa Jepang, yaitu :  

1. Menelaah materi bahasa Jepang yang terdapat pada salah satu buku teks/buku 

ajarnya.  

2. Menelaah buku teks dengan membanding-bandingkan antara buku teks yang 

satu dengan buku teks yang lain.  

3. Menelaah buku teks berdasarkan sejarah perkembangannya.  

Yang dimaksud dengan butir 1 adalah analisis isi bahan ajar itu sendiri, 

terutama dikaitkan dengan proses belajar mengajar yang dilakukan guru setiap 

pertemuan. Untuk itu perlu diperhatikan :  

a. Kajian terhadap format/struktur bukunya.  

b. Kajian satuan materi yang terkandung di dalam buku teks.  

c. Kajian buku teks yang dikaitkan dengan proses belajar mengajarnya. 

Yang dimaksud dengan butir 2 (analisis bahan ajar dengan membandingkan 

antara buku teks yang satu dengan buku teks yang lainnya) di atas, yaitu perlu 

dilakukan kegiatan dalam menelaah sejumlah buku atau material pengajaran.  
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2.2.6 Pengertian Modul  

Modul adalah salah satu bahan ajar yang digunakan dalam proses belajar 

mengajar. Menurut Depdiknas (2008 : 31) modul adalah salah satu bentuk bahan 

ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis sehingga penggunanya dapat belajar 

dengan atau tanpa bimbingan fasilitator/guru.  

Mnurut Direktorat Tenaga Kependidikan (2008 : 3), modul merupakan 

bahan ajar yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta 

pembelajaran. Modul disebut juga media untuk belajar mandiri karena di 

dalamnya telah dilengkapi petunjuk untuk belajar sendiri. Artinya, pembaca dapat 

melakukan kegiatan belajar tanpa kehadiran pengajar secara langsung. 

Sebuah modul adalah pernyataan satuan pembelajaran dengan tujuan-

tujuan, pretes aktivitas belajar yang memungkinkan peserta didik memperoleh 

kompetensi-kompetensi yang belum dikuasai dari hasil pretes, dan mengevaluasi 

kompetensinya untuk mengukur keberhasilan belajar (Mulyasa, 2003 : 43). 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa modul 

pembelajaran adalah salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara sistematis 

dan menarik sehingga mudah untuk dipelajari secara mandiri atau denga 

bimbingan guru. 

2.2.7 Tujuan Penulisan Modul  

 Menurut Direktorat Tenaga Kependidikan (2008 : 5) ,penulisan modul 

memiliki tujuan sebagai betikut: 
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1. Memperjelas dan mempermudah penyajian pesan agar tidak terlalu 

bersifat verbal. 

2. Mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera, baik peserta 

belajar maupun guru. 

3. Dapat digunakan secara tepat dan bervariasi, seperti untuk menngkatkan 

motivasi dan gairah belajar, mengembangkan kemampuan dalam 

berinteraksi langsung dengan lingkungan dan sumber belajar lainnya 

yang memungkinkan siswa atau pelajar  belajar mandiri sesuai 

kemampuan dan minatnya. 

4. Memungkinkan siswa atau pelajar dapat mengukur atau mengevaluasi 

sediri hasil belajarnya. 

Tujuan lain dari penulisan modul dalah untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas pelajaran di sekolah, baik waktu, dana, fasilitas, maupun tenaga guna 

mencapai tujuan secara optimal. 

Dengan memperhatikan tujuan-tujuan tersebut, modul sebagai bahan ajar 

akan sama efektifnya dengan pembelajaran tatap muka. Hal ini tergantung pada 

proses penulisan modul. Penulisan modul yang bail menulis seolah-olah sedang 

mengajarkan kepada seorang peserta didik mengenai suatu topik melalui tulisan. 

2.2.8  Kelebihan  dan kekurangan pembelajaran menggunakan modul  

Tjipto (1991 : 72) mengungkapkan beberapa keuntungan yang diperoleh 

jika belajar menggunakan modul, antara lain : 
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1. Motivasi siswa dipertinggi karena setiap kali siswa mengerjakan 

tugas pelajaran dibatasi dengan jelas dan yangsesuai dengan 

kemampuannya. 

2. Sesudah pelajaran selesai guru dan siswa mengetahui benar siswa 

yang berhasil dengan baik dan mana yang kurang berhasil . 

3.  Siswa mencapai hasil yang sesuai kemampuannya  

Dapat disimpulkan bahwa belajar dengan modul banyak manfaatnya, siswa 

dapat bertanggung jawab terhadap kegiatan belajarnya. 

Belajar dengan menggunakan modul juga sering disebut dengan belajar 

mandiri. Menurut Suparman (1993:197), bentuk kegiatan belajar mandiri ini 

mempunyai kekurangan-kekurangan sebagai berikut : 

1.    Biaya pengembangan bahan tinggi dan waktu yang dibutuhkan lama. 

2.    Menentukan disiplin belajar yang tinggi yang mungkin kurang dimiliki 

oleh siswa pada umumnya dan siswa yang belum  matang pada khususnya. 

3.    Membutuhkan ketekunan yang lebih tinggi dari fasilitator untuk terus 

menerus mamantau proses belajar siswa, memberi motivasi dan konsultasi 

secara individu setiap waktu siswa membutuhkan. 

 4.    Kegiatan belajar memerlukan organisasi yang baik 

5.    Selama proses belajar perlu diadakan beberapa ulangan/ujian, yang perlu 

dinilai sesegera mungkin 

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran menggunakan 

modul juga memiliki beberapa kelemahan yang mendasar yaitu bahwa 

memerlukan biaya yang cukup besar serta memerlukan waktu yang lama dalam 
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pengadaan atau pengembangan modul itu sendiri, dan membutuhkan ketekunan 

tinggi dari guru sebagai fasilitator untuk terus memantau proses belajar siswa. 

2.2.9 Modul bahasa Jepang SMA / MA / SMK 

Modul bahasa Jepang SMA / MA / SMK disusun oleh MGMP Bahasa Jepang 

Sukoharjo yang diterbitkan oleh Percada, Sukoharjo thun 2013. Modul ditulis oleh 

Lasono, S.Pd dan Sri Supraptiningsih ,S.S yang diperuntukkan bagi siswa 

SMA/MA/SMK dalam pengajaran bahasa Jepang. Modul terebut disusun untuk 

memudahkan peserta didik dalam mempelajari empat aspek ketrampilan 

berbahasa yang meliputi aspek mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis . 

Penulisan modul tersebut sebagai acuannya menggunakan standar  isi kurikulum 

2013. Modul bahasa Jepang SMA/MA/SMK tersebut dibuat untuk mendukung 

berlangsungnya kurikulum 2013. 

 Selain itu modul tersebut juga disusun dengan menggunakan model dua 

siklus pembelajaran yaitu siklus Lisan (kaiwa) dan tulis (hyouki). Siklus lisan 

pembelajaranya menekankan penguasaan materi mendengarkan dan berbicara. 

Untuk siklus tulis menekankan penguasaan membaca dan menulis. Jadi dengan 

menggunakan modul tersebut empat ketrampilan bahasa yaitu kemampuan 

mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis peserta didik diharapkan 

tercapai . 

2.2.10 Pengertian Kurikulum 

Menurut Yasmin (2009 : 24), secara etimologis, istilah kurikulum 

(curricullum) berasal dari bahasa Yunani, yaitu curir yang berarti “pelari” dan 
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curere yang berarti “tempat berpacu”. Istilah kurikulum berasal dari dunia 

olahraga, terutama dalam bidang atletik pada zaman Romawi kuno di Yunani. 

Nasution (2008 : 2) Dalam kamus Webster tahun 1995, Kurikulum khusus 

digunakan dalam pendidikan dan pengajaran, yakni sejumlah mata plajaran di 

sekolah atau mata kuliah di perguruan tinggi yang harus ditempuh untuk 

mencapai ijazah atau tingkatan. 

Ragan mengungkapkan kurikulum dalam arti yang luas, yang meliputi 

seluruh program dan kehidupan dalam sekolah, yakni segala pengalaman anak di 

bawah tanggung-jawab sekolah. Kurikulum tidak hanya meliputi bahan pelajaran 

tetapi meliputi seluruh kehidupan dalam kelas. Jadi hubungan sosial antara guru 

dan murid, metode mengajar, cara mengevaluasi termasuk kurikulum. (Nasution, 

2008 : 6)  

Menurut Tyler, kurikulum adalah semua pelajaran-pelajaran murid yang 

direncanakan dan dilakukan oleh pihak sekolah untuk mencapai tujuan-tujuan 

pendidikan (Jihad, 2008 : 1) 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, 

isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu. (BNSP, 2006 :3) 

Hamalik (Yasmin, 2009 : 35) mengatakan bahwa kurikulum terdiri dari 

tiga poin penting,  yaitu mencakup kurikulum yang memuat isi dan materi 

pelajaran, kurikulum sebagai rencana pembelajaran, dan kurikulum sebagai 

pengalaman belajar. Poin pertama lebih jauh dinyatakan sebagai kumpulan mata 
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pelajaran yangharus ditempuh dan dipelajari oleh anak didik guna memperoleh 

pengetahuan.  

Poin kedua menjelaskan bahwa kurikulum merupakan program pendidikan 

yang disediakan untuk mengajarkan anak didik. Dengan program tersebut, mereka 

melakukan berbagai kegiatan belajar yang berujung pada perubahan dan 

perkembangan tingkah laku peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan dan 

pembelajaran. Dalam konteks ini, sekolah menyediakan lingkungan yang 

memberikan kesempatan belajar, mencakup segala sesuatu yang bisa 

mempengaruhi perkembangan anak didik mulai dari bangunan sekolah, alat 

pelajaran, perlengkapan, perpustakaan, halaman sekolah, dan masih banyak lagi.  

Poin ketiga menjelaskan bahwa kurikulum merupakan serangkaian 

pengalaman belajar yang meliputi kegiatan dalam kelas dan luar kelas. 

Menurut UU. No.19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

“kurikulum adalah adalah  seperangkat rencana dan pegaturan mengenai 

tujuan,isi,dan bahan pelajara serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu”. 

Berdasarkan beberapa pngertian kurikulum tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa kurikulum adalah usaha menyeluruh yang dirancang oleh pihak sekolah 

untuk membimbing murid memperoleh hasil pembelajaran yang sudah ditentukan. 

2.2.11 Peranan dan Fungsi Kurikulum 

Menurut Hamalik (1990) terdapat tiga jenis peranan kurikulum yang 

dinilai sangat  penting, yaitu “peranan konservatif, peranan kritis dan evaluatif”  
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Dalam penelitiannya yang berjudul “Pengertian, Peranan, dan fungsi 

Kurikulum “,  Simanjuntak menjelaskan ada tiga peranan kurikulum yang sangat 

penting, yakni peranan konservatif, peranan kritis atau evluatif, dan peranan 

kreatif 

a) Peranan Konservatif  

Salah satu tanggung jawab kurikulum adalah mentransmisikan dan 

menafsirkan wariswan sosial bagi generasi muda. Dengan demikian, 

sekolah sebagai suatu lembaga sosial dapat mempengaruhi dan membina 

tingkah laku siswa sesuai dengan berbagai nilai sosial yang ada dalam 

masyarakat, sejalan dengan peranan pendidikan sebagai suatu proses sosial. 

Ini seiring dengan hakikat pendidikan itu sendiri, yang berfungsi sebagai 

jembatan antara siswa selaku anak didik dengan orang dewasa, dalam 

suatu proses pembudayaan yang semakin berkembang menjadi lebih 

kompleks. Oleh karenanya, dalam kerangka ini fungsi kurikulum menjadi 

teramat penting, karena ikut membantu proses tersebut.  

b) Peranan Kritis dan Evaluatif  

Kebudayaan senantiasa berubah dan bertambah. Sekolah tidak hanya 

mewariskan kebudayaan yang ada, melainkan juga menilai dan memilih 

berbagai unsur kebudayaan yang akan diwariskan. Dalam hal ini, 

kurikulum turut aktif berpartisipasi dalam kontrol sosial dan memberi 

penekanan pada unsur berpikir kritis. Nilai-nilai sosial yang tidak sesuai 

lagi dengan keadaan di masa mendatang dihilangkan, serta diadaka 
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modifikasi dan perbaikan. Dengan demikian, kurikulum harus merupakan 

pilihan yang tepat atas dasar kriteria tertentu. 

c) Peranan Kreatif 

Kurikulum berperan dalam melakukan berbagai kegiatan kreatif dan 

konstruktif, dalam artian menciptakan dan menyusun suatu hal yang baru 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa mendatang. Untuk 

membantu setiap individu dalam mengembangkan semua yang ada 

padanya, maka kurikulum menciptakan pelajaran, pengalaman, cara 

berpikir, kemampuan, dan keterampilan yang baru, yang memberikan 

manfaat bagi masyarakat. 

Ketiga peran kurikulum tersebut harus berjalan secara seimbang, atau 

dengan kata lain terdapat keharmonisan diantara ketiganya. Dengan demikian, 

kurikulum dapat memenuhi tuntutan waktu dan keadaan dalam membawa siswa 

menuju kebudayaan masa depan. 

Dilihat dari sisi pengembang kurikulum (guru), kurikulum mempunyai 

fungsi sebagai berikut : 

a. Fungsi preventif, yaitu mencegah kesalahan para pengembang 

kurikulum terutama dalam melakukan hal hal yang tidak sesuai dengan 

rencana kurikulum. 

b. Fungsi korektif, yaitu mengoreksi dan membetulkan kesalahan 

kesalahan yang dilakukan oleh pengembang kurikulum dalam 

melaksanakan kurikulum. 
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c. Fungsi konstruktif, yaitu memberikan arah yang jelas bagi para 

pelaksana dan pengembang kurikulum untuk membangun kurikulum 

yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang. 

Hilda (1962) mengemukakan terdapat tiga fungsi kurikulum, yaitu  

a.    Sebagai transmisi, yaitu mewariskan nilai-nilai kebudayaan.  

b. Sebagai transformasi, yaitu melakukan perubahan atau rekonstruksi sosial  

c.   Sebagai pengembangan individu. 

Dilihat dari peserta didik, Inglis (Jihad, 2008 : 24) dalam bukunya 

mengemukakan beberapa fungsi kurikulum, sebagai berikut  

a. Fungsi penyesuaian, yaitu membantu peserta didik untuk menyesuaikan 

diri dengan lingkungannya secara menyeluruh.  

b. Fungsi pengintegrasian, yaitu membentuk pribadi-pribadi yang 

terintegrasi sehingga mempu bermasyarakat.  

c. Fungsi perbedaan, yaitu membantu memberikan pelayanan terhadap 

perbedaan-perbeaan individual dalam masyarakat. 

d.  Fungsi persiapan, yaitu mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan 

ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

e.  Fungsi pemilihan, yaitu memberikan kesempatan kepada pesera untuk 

memilih program-program pembelajaran secara selektif sesuai dengan 

kemampuan, minat dan kebutuhannya. 

f. Fungsi diagnostik, yaitu membantu peserta didik untuk memahami dirinya 

sehingga dapat mengembangkan semua potensi yang dimilikinya. 
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Dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga peranan kurikulum yang dinilai 

sangat penting, yaitu peranan konservatif, peranan kritis atau evaluatif, dan 

peranan kreatif. Ketiga peranan kurikulum tersebut harus berjalan seimbang untuk 

mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Pelaksanaan ketiga peranan 

kurikulum menjadi tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam proses 

pendidikan.  

2.2.12  Kurikulum 2013 

Mulyasa (2013 : 65), Kurikulum 2013 mempunyai tujuan untuk 

mendorong  peserta didik atau siswa, mampu lebih baik melakukan observasi,  

bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan (mempresentasikan) apa yang 

mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pelajaran. 

Pelaksanaan penyusunan kurikulum 2013 adalah bagian  dari melanjutkan 

pengembangan Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang telah dirintis pada 

tahun 2004. Mencakup  kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara 

terpadu,  sebagaimana amanat UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pada penjelasan pasal 35, di mana  kompetensi lulusan merupakan 

kualifikasi kemampuan lulusan  yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. 

Menurut Nuh, Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi 

yang pernah digagas dalam Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 

2004, tapi belum terselesaikan karena desakan untuk segera 

mengimplementasikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006.  
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Menurut Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012 (Dokumen 

Kurikulum 2013, 2012 ; 9), Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan prinsip-

prinsip berikut : 

a. Kurikulum bukan hanya merupakan sekumpulan daftar mata pelajaran 

karena mata pelajaran hanya merupakan sumber materi pembelajaran 

untuk mencapai kompetensi. 

b. Kurikulum didasarkan pada standar kompetensi lulusan yang 

ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan 

program pendidikan. Sesuai dengan kebijakan pemerintah mengenai 

Wajib Belajar 12 Tahun maka Standar Kompetensi Lulusan yang 

menjadi dasar pengembangan kurikulum adalah kemampuan yang 

harus dimiliki peserta didik setelah mengikuti proses pendidikan 

selama 12 tahun. 

c. Kurikulum didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi. 

Model kurikulum berbasis kompetensi ditandai oleh pengembangan 

kompetensi berupa sikap, pengetahuan, keterampilan berpikir, dan 

keterampilan psikomotorik yang dikemas dalam berbagai mata 

pelajaran. 

d. Kurikulum didasarkan atas prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan, 

dan pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum berbentuk 

Kompetensi Dasar dapat dipelajari dan dikuasai setiap peserta didik 

(mastery learning) sesuai dengan kaidah kurikulum berbasis 

kompetensi. 
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e. Kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dalam kemampuan 

dan minat. 

f. Kurikulum berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan 

kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kurikulum 

dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik berada pada 

posisi sentral dan aktif dalam belajar. 

g. Kurikulum harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, 

budaya, teknologi, dan seni. 

h. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. Kurikulum 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari 

permasalahan di lingkungan masyarakatnya dan kesempatan untuk 

mengaplikasikan yang dipelajari di kelas dalam kehidupan di 

masyarakat. 

i. Kurikulum harus diarahkan kepada proses pengembangan, 

pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung 

sepanjang hayat. 

j. Kurikulum didasarkan kepada kepentingan nasional dan kepentingan 

daerah. 

k. Penilaian hasil belajar ditujukan untuk mengetahui dan memperbaiki 

pencapaian kompetensi. Instrumen penilaian hasil belajar adalah alat 

untuk mengetahui kekurangan yang dimiliki setiap peserta didik atau 

sekelompok peserta didik. Kekurangan tersebut harus segera diikuti 
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dengan proses memperbaiki kekurangan dalam aspek hasil belajar 

yang dimiliki seorang atau sekelompok peserta didik. 

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kurikulum 

2013 adalah kurikulum yang  bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa, 

mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan 

mengkomunikasikan (mempresentasikan) apa yang mereka peroleh atau mereka 

ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Dengan itu diharapkan siswa  

memiliki sikap, ketrampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan lebih 

kreatif, inovatif, dan lebih produktif, sehingga nantinya mereka bisa menghadapi 

berbagai persoalan dan tantangan di zamannya, memasuki masa depan yang lebih 

baik. 

 2.2.13 Krteria Kesesuaian Modul 

Modul yang digunakan dalam proses pembelajaran haruslah memenuhi 

standar-standar yang telah ditetapkan dalam Permendiknas Nomor 2 Tahun 2008 

tentang buku. Menurut Pusat Perbukuan Depdiknas (2014), setiap modul 

diharapkan memenuhi standar-standar tertentu yang ditetapkan sesuai dengan 

kebutuhan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tuntutan 

kurikulum. Standar yang dimaksud di sini adalah syarat, karakteristik, dan 

kompetensi minimum yang harus dimiliki oleh suatu buku. 

Pusat Perbukuan Depdiknas menyebutkan empat aspek standar modul , yaitu 

aspek materi/isi, penyajian,bahasa, dan kegrafikan.  

 

http://guru.or.id/santri-muhammadiyah-juarai-lomba-lari-aksioma-diy.html
http://guru.or.id/ngeblog-di-materi-plpg.html
http://guru.or.id/belajar-berbuat-dan-bekerjasama.html
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Standar-standar yang dipandang berkaitan dengan materi/isi yang termuat 

dalam suatu buku teks meliputi aspekaspek sebagai berikut: 

1. Dimensi sikap spiritual 

2. Dimensi sikap sosial 

3. Dimensi pengetahuan, meliputi cakupan materi, keakuratan materi, dan 

ketaatan pada hukum dan perundang-undangan. 

4. Dimensi keterampilan. 

Standar-standar yang dipandang berkaitan dengan komponen penyajian yang 

termuat dalam suatu buku teks meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

1. Teknik penyajian 

2. Pendukung penyajian materi 

3. Penyajian pembelajaran 

4. Kelengkapan penyajian. 

Standar-standar yang dipandang berkaitan dengan komponen kebahasaan 

yang termuat dalam suatu buku teks meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

1. Kesesuaian dengan perkembangan peserta didik 

2. Keterbacaan 

3. Kemampuan memotivasi 

4. Kelugasan 

5. Koherensi dan keruntutan alur pikir 

6. Kesesuaian dengan kaidah bahasa indonesia 

7. Penggunaan istilah dan simbol/lambang 
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Standar-standar yang dipandang berkaitan dengan komponen kegrafikan yang 

termuat dalam suatu buku teks meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 

1. Ukuran modul 

2. Penggunaan Ilustrasi dan tata letak 

Setiap aspek standar buku teks di atas, terdiri atas beberapa indikator. 

Penjelasan mengenai masing-masing indikator pada aspek materi/isi, penyajian, 

kebahasaan dan kegrafikan akan diuraikan sebagai berikut : 

1. Aspek  Materi/Isi 

Pada aspek materi/isi, empat subkomponen dengan indikator masing-masing 

yang harus diperhatikan. Empat subkomponen pada aspek materi, yaitu (1) 

Dimensi sikap spiritual (KI-1); (2) Dimensi sikap sosial (KI-2); (3) Dimensi 

pengetahuan (KI-3); dan (4) Dimensi keterampilan (KI-4). 

a. Dimensi sikap spiritual (KI-1) 

Pada subkomponen dimensi sikap spiritual sesuai dengan kompetensi inti 

pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Pada 

dimensi sikap spiritual, terdapat dua butir yang harus diperhatikan, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Ajakan untuk menghayati agama yang dianutnya 

a. Uraian, contoh, dan latihan pada tiap bab yang disajikan dapat membuka 

wawasan peserta didik untuk mengenal materi yang dipelajari dapat 

membangkitkan rasa syukur peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
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b. Ajakan untuk menghayati agama harus tersurat dalam modul  misalnya 

pada akhir bab atau pada bagian tertentu dari buku, berupa refleksi atau 

penugasan. 

2. Ajakan untuk mengamalkan agama yang dianutnya 

Ajakan untuk mengamalkan agama harus tersurat dalam buku pada tiap bab 

misalnya berupa keterkaitan antara materi dengan keimanan sehingga siswa 

akan tergerak untuk mengamalkan aspek agama yang dianutnya.Sebagai 

contoh, ajakan berdoa sebelum mengerjakan suatu kegiatan, berlaku jujur 

dalam bertindak. 

b. Dimensi sikap sosial (KI-2) 

Pada subkomponen dimensi sikap sosial sesuai dengan kompetensi inti kedua 

yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan 

dan keberadaannya. Pada dimensi sikap sosial, terdapat dua butir yang harus 

diperhatikan, yaitu sebagai berikut: 

1) Kecakapan personal 

Pada setiap bab terdapat kalimat yang membangkitkan sikap positif dan 

karakter (disiplin, rasa ingin tahu, kreatif, teliti, jujur,percaya diri, dsb) 

2) Kecakapan sosial 

Pada setiap bab terdapat kalimat yang membangkitkan aspek sikap sosial 

(kerja sama, kesediaan membantu, kepedulian, empati, toleransi, bertanggung 

jawab, terbuka dsb) 
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c. Dimensi pengetahuan (KI-3) 

Pada subkomponen dimensi pengetahuan sesuai dengan kompetensi inti ketiga 

yaitu memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Pada dimensi 

pengetahuan, terdapat tiga subkomponen yang harus diperhatikan, yaitu 

sebagai berikut: 

1) Cakupan materi : kelengkapan materi, dan  keluasan materi 

2) Keakuratan materi : keakuratan contoh dan keakuratan soal. 

3) Ketaatan pada hukum dan perundang-undangan : Ketaatan terhadap HAKI, 

materi/isi, bahasa, dan/atau gambar/ilustrasi yang terdapat di dalam modul 

tidak menimbulkan masalah suku, agama, ras, antargolongan (SARA) dan 

tidak  mengandung unsur pornografi. 

d. Dimensi keterampilan (KI-4) 

Pada subkomponen dimensi keterampilan sesuai dengan kompetensi inti 

keempat yaitu mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu 

menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. Pada dimensi keterampilan, 

terdapat tiga butir yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut: 
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1) Cakupan keterampilan 

Materi dan kegiatan yang disajikan dapat mengembangkan semua aspek 

keterampilan yang mendukung pencapaian semua Kompetensi Dasar (KD) 

dalam Kompetensi Inti 4 (KI-4). 

2) Akurasi Kegiatan 

Dalam setiap bab harus ada kegiatan berupa proyek atau pemecahan 

masalah atau menemukan yang memerlukan prosedur yang akurat dan 

strategi penyelesaian yang mungkin bersifat divergen (metakognisi). Harus 

ada kalimat yang jelas dan mengarahkan siswa untuk melakukan kegiatan-

kegiatan tersebut. 

3) Karateristik kegiatan mengacu pada pendekatan saintifik. 

Uraian (soal, kasus), latihan atau contohcontoh yang disajikan memotivasi 

peserta didik untuk melakukan kegiatan mengamati, menanya (membuat 

pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan), mengumpulkan informasi 

(mencoba), mengasosiasi (memperluas konsep, membuktikan) dan 

mengomunikasikan (menyimpulkan dan mengaitkan dengan konsep lain 

serta menyampaikan kepada teman/guru baik secara tertulis maupun lisan). 

2. Aspek Penyajian 

Pada aspek penyajian, empat subkomponen dengan indikator masing-masing 

yang harus diperhatikan. Empat subkomponen pada aspek penyajian, yaitu 

Teknik penyajian, Pendukung penyajian materi, Penyajian pembelajaran, dan 

Kelengkapan penyajian. 
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a. Teknik penyajian 

Pada subkomponen teknik penyajian, terdapat dua butir yang harus 

diperhatikan, yaitu sebagai berikut: 

1) Konsistensi sistematika sajian dalam bab 

Sistematika penyajian dalam setiap bab taat asas, memiliki pendahuluan, 

isi dan penutup 

2) Keruntutan penyajian 

Penyajian materi dari yang mudah ke sukar, dari yang konkret ke abstrak, 

dan dari yang sederhana ke yang kompleks, dari hal-hal yang sudah 

dikenal ke hal-hal yang belum dikenal. 

b. Pendukung Penyajian Materi 

Pada subkomponen pendukung penyajian materi, terdapat lima butir yang 

harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut: 

1) Kesesuaian dan ketepatan ilustrasi 

Terdapat gambar, ilustrasi atau kalimat-kalimat kunci yang memudahkan 

peserta didik memahami butir-butir penting yang disajikan dalam setiap 

bab  Ada kesesuaian dan ketepatan penggunaan ilustrasi dengan materi 

dalam bab 

2) Advance organizer (pembangkit motivasi belajar)pada awal bab 

Penjelasan singkat sebelum memulai bab baru diberikan untuk 

membangkitkan motivasi belajar peserta didik 
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3) Peta konsep pada setiap awal bab dan rangkumanpada setiap akhir 

bab 

Di awal setiap bab ada peta konsep berupa gambaran mengenai 

keterkaitan antar konsep yang dijelaskan dalam bab tersebut.  Pada setiap 

akhir bab diberikan rangkuman atau ringkasan yang merupakan konsep 

kunci bab yang bersangkutan, dinyatakan dengan kalimat ringkas dan 

jelas, memudahkan peserta didik memahami keseluruhan isi bab 

4) Soal latihan pada setiap akhir bab 

Pada setiap akhir bab diberikan soal-soal latihan yang mendukung 

pencapaian KD dan KI serta Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 

5) Ketepatan penomoran dan penamaan tabel, gambar, dan lampiran 

Penomoran dan penamaan pada tabel, gambar, dan lampiran urut dan 

sesuai dengan yang tertulis pada teks 

c. Penyajian Pembelajaran 

Pada subkomponen penyajian pembelajaran, terdapat dua butir yang harus 

diperhatikan, yaitu sebagai berikut: 

1) Keterlibatan aktif peserta didik dan berpusat pada peserta didik 

Penyajian materi bersifat interaktif dan partisipatif yang memotivasi 

peserta didik terlibat secara mental dan emosional, sehingga menimbulkan 

sikap kreatif siswa. Penyajian materi menempatkan peserta didik sebagai 

subjek pembelajaran 

 

 



37 
 

 

2) Pendekatan ilmiah/saintifik 

Penyajian materi merangsang peserta didik untuk melakukan kegiatan 

yang bersifat saintifik meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan.Seebagai contoh pada 

modul terdapat kegiatan memecahkan masalah .  

d. Kelengkapan Penyajian 

Pada subkomponen kelengkapan penyajian, terdapat lima butir yang harus 

diperhatikan, yaitu terdapat pendahuluan, daftar isi, glosarium, daftar 

pustaka.indeks 

3. Aspek Kebahasaan  

Pada aspek komponen kebahasaan, tujuh subkomponen dengan indikator 

masing-masing yang harus diperhatikan. Tujuh subkomponen pada aspek 

materi, yaitu kesesuaian dengan perkembangan peserta didik, Keterbacaan,  

Kemampuan memotivasi, Kelugasan, Koherensi dan keruntutan alur pikir, 

Kesesuaian dengan kaidah bahasa indonesia, dan Penggunaan istilah dan 

simbol/lambang. 

a. Kesesuaian dengan perkembangan peserta didik 

Bahasa yang digunakan, baik untuk menjelaskan konsep maupun ilustrasi 

aplikasi konsep, menggambarkan contoh konkret (yang dapat dijumpai oleh 

peserta didik) sampai dengan contoh abstrak (yang secara imajinatif dapat 

dibayangkan peserta didik). Bahasa yang digunakan sesuai dengan 

kematangan sosial emosional peserta didik dengan ilustrasi yang 
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menggambarkan konsep-konsep mulai dari lingkungan terdekat (lokal) 

sampai dengan lingkungan global. 

b. Keterbacaan 

Pesan (materi ajar) disajikan dengan bahasa yang menarik, mudah dipahami, 

dan tidak menimbulkan multi tafsir 

c. Kemampuan memotivasi 

Bahasa yang digunakan menumbuhkan rasa senang ketika peserta didik 

membacanya dan mendorong mereka untuk mempelajari buku tersebut secara 

tuntas 

d. Kelugasan 

Kalimat yang dipakai mewakili isi pesan yang disampaikan dan mengikuti 

tata kalimat yang benar dalam Bahasa Indonesia. 

e. Koherensi dan keruntutan alur pikir 

Pada subkomponen koherensi dan keruntutan alur pikir, terdapat dua butir 

yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut: 

1) Ketertautan antarbab/subab/kalimat/alinea 

Penyampaian pesan atau materi antara satu bab dengan bab lain, antara bab 

dengan subbab dalam bab, antarsubbab, dan antarkalimat dalam satu alinea 

yang berdekatan mencerminkan keruntutan dan keterkaitan isi. 

2) Keutuhan makna dalam bab/subbab/alinea 

Pesan atau materi yang disajikan dalam satu bab harus mencerminkan 

kesatuan tema, kesatuan subtema dalam subbab, dan kesatuan pokok 

pikiran dalam satu alinea 
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f.  Kesesuaian dengan kaidah bahasa indonesia 

Tata kalimat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan ejaan mengacu 

pada kaidah tatabahasa Indonesia 

g. Penggunaan istilah dan simbol/lambang 

Penggunaan simbol/lambang yang menggambarkan suatu konsep, prinsip, 

asas, atau sejenisnya harus konsisten antarbagian dalam modul. 

2.3     KERANGKA BERPIKIR 

Terdapat tiga komponen utama yang terlibat dalam proses belajar 

mengajar, yaitu pendidik, peserta didik, dan bahan ajar. Pada proses tersebut, 

terjadi transformasi ilmu dari pendidik kepada peserta didik. Pentingnya 

keberadaan bahan ajar dalam proses pembelajaran menjadikan guru sebagai 

tenaga pendidik harus cermat dalam memilih dan mengetahui perkembangan 

terkini ilmu pengetahuan yang disajikan dalam suatu bahan ajar. Bahan ajar yang 

dimaksud dapat berupa bahan ajar tertulis dan tidak tertulis . 

Keterlaksanaan suatu pembelajaran dapat didukung dengan adanya sarana 

pembelajaran, media belajar, serta bahan ajar yang relevan. Salah satu sarana 

pembelajaran yang dapat digunakan adalah bahan ajar berupa modul. Pemilihan 

bahan ajar yang sesuai merupakan salah satu faktor yang berperan untuk 

keberhasilan proses pembelajaran. Modul merupakan alat atau sarana 

pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi 

yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang 

diharapkan. 
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Di kabupaten  Sukoharjo, bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran 

Jepang pada penerapan Kurikulum 2013  adalah Modul Bahasa Jepang untuk 

SMA yang  dibuat oleh MGMP Bahasa Jepang Sukoharjo, diterbitkan oleh 

Percada, Sukoharjo. Modul tersebut ditulis oleh Lasono, S.Pd dan Sri 

Supraptiningsih ,S.S yang diperuntukkan bagi siswa SMA/MA/SMK dalam 

pembelajaran bahasa Jepang. Penulisan modul tersebut sebagai acuannya 

menggunakan standar  isi kurikulum 2013. Modul bahasa Jepang SMA/MA/SMK 

tersebut dibuat untuk mendukung berlangsungnya kurikulum 2013. 

Di kabupaten Sukoharjo sendiri ada beberapa sekolah yang masih 

menggunakan Kurikulum 2013 dan KTSP. Akan tetapi berdasarkan wawancara 

dari 5 guru bahasa Jepang di Sukoharjo, kelima guru tersebut menggunakan bahan 

ajar yang berbeda. Ada sekolah yang menerapkan Kurikulum KTSP namun untuk 

pembelajaran masih menggunakan modul bahasa Jepang, namun ada pula sekolah 

yang menerapkan Kurikulum 2013 tetapi bahan ajar yang digunakan bukan modul 

bahasa Jepang melainkan buku Sakura 2.  

 Dengan alasan tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui persepsi guru 

bahasa Jepang di Sukoharjo terhadap kesesuaian modul dengan Kurikulum 2013 

karena dalam satu kabupaten setiap sekolah menggunakan bahan ajar yang 

berbeda. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Penelitiann ini menggunakan metode kualitatif untuk 

mendeskripsikan kesesuaian modul bahasa Jepang dengan kurikulum 2013 

ditinjau pada aspek kelayakan materi/isi, penyajian, dan bahasa menurut BSNP. 

3.2 Data dan sumber data 

   Data dalam penelitian ini adalah Modul bahasa Jepang untuk 

SMK/MA/SMK 2A yang dibuat oleh MGMP Bahasa Jepang Sukoharjo dan 

diterbitkan oleh Percada, Sukoharjo. Modul tersebut ditulis oleh Lasono, S.Pd dan 

Sri Supraptiningsih ,S.S 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1 Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah guru bahasa Jepang di kabupaten 

Sukoharjo. 

3.3.2  Sampel Penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah guru bahasa Jepang SMA N 1 

Sukoharjo, SMA N 3 Suokoharjo, SMA Veteran Sukoharjo, SMK 

Tamansiswa, SMA N 1 Tawangsari. Peneliti memilih kelima guru 
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tersebut karena kelima guru sudah pernah menggunakan modul bahasa 

Jepang sebagai bahan ajar. 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

dokumentasi dan angket. Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan 

untuk memperoleh data persentase skor pada tiap-tiap sub aspek yang diteliti. 

Angket digunakan untuk mengetahui persepsi guru terhadap kesesuaian modul 

bahasa Jepang dengan kurikulum 2013. 

3.5 Validitas Penelitian 

Validitas dalam penelitian ini menggunakan validitas konstruk. Validitas 

konstruk digunakan dalam kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi diambil dari teori standar 

BSNP dari Pusat perbukuan. 

3.6 Instrumen Penelitan  

Penelitian ini menggunakan instrumen berupa angket.. Data yang hendak 

dikumpulkan melalui angket ini yakni persepsi guru terhadap kesesuaian modul 

bahasa Jepang dengan kurikulum 2013 dan ditinjau pada aspek kelayakan 

materi/isi, penyajian, dan bahasa. 

Angket berisi pertanyaan terkait respon guru terhadap modul bahasa 

Jepang yang digunakan . Angket yang digunakan adalah termasuk angket semi 

tertutup yang sudah disediakan jawaban sehingga responden tinggal memilih 

jawaban yang telah disediakan meenggunakan tanda X, namun tetap diberi tempat 

untuk menulis alasan. 
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  Kisi -kisi angket adalah sebagai berikut 

Tabel 3.1 

Variabel Subvariabel  Indikator Nomor 

butir 

Aspek 

Kelayakan Isi 

1. Dimensi sikap 

spiritual. 

 

 

 

 

2. Dimensi sikap 

sosial. 

 

 

3. Dimensi 

pengetahuan 

 

 

 

 

 

 

 

a. Ajakan untuk 

menghayati agama 

yang dianutnya. 

b. Ajakan untuk 

mengamal kan agama 

yang dianutnya 

 

a. Kecakapan personal 

b. Kecapakan sosial 

 

 

a. Cakupan materi 

diperinci menjadi 

kelengkapan materi, 

dan  keluasan materi 

b. Keakuratan materi 

berupa keakuratan 

contoh dan keakuratan 

soal. 

c. Ketaatan pada hukum 

dan perundang-

undangan. 

 

1,2 

 

 

 

 

3,4 

 

 

 

5,6,7 
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4. Dimensi 

keterampilan 

a. Cakupan keterampilan 

b. Akurasi kegiatan  

c. Karateristik kegiatan 

mengacu pada 

pendekatan saintifik. 

8,9,10, 

Aspek 

Penyajian 

1. Teknik Penyajian 

 

 

 

2. Pendukung 

penyajian materi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Penyajian 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

a. Konsistensi sistematika 

sajian dalam bab. 

b. Keruntutan penyajian. 

 

a. Kesesuaian dan 

ketepatan ilustrasi. 

b. Advance organizer 

(pembangkit motivasi 

belajar) pada awal bab. 

c. Peta konsep pada setiap 

awal bab dan 

rangkuman pada setiap 

akhir bab. 

d. Soal latihan pada akhir 

bab. 

e. Ketepatan penomoran 

dan penamaan tabel, 

gambar, dan lampiran. 

 

a. Keterlibatan aktif 

peserta didik dan 

berpusat pada peserta 

didik. 

b. Menggunakan 

pendekatan saintifik. 

 

11,12 

 

 

13,14,15,1

6,17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,19 
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4. Kelengkapan 

penyajian. 

a. Terdapat Pendahuluan, 

daftar isi,glosarium, 

daftar pustaka.indeks 

 

20 

Aspek 

kebahasaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kesesuaian 

dengan 

perkembangan 

peserta didik 

 

 

 

2. Keterbacaan 

 

 

3. Kemampuan 

memotivasi 

 

4. Kelugasan 

 

 

5. Koherensi dan 

keruntutan alur 

pikir 

 

 

6. Kesesuaian 

dengan kaidah 

bahasa Indonesia 

a. Kesesuaian dengan 

tingkat perkembangan 

berpikir peserta didik 

dan sesesuai  dengan 

tingkat perkembangan 

sosial-emosional peserta 

didik. 

 

a. Keterpahaman peserta 

didik terhadap materi 

ajar.  

 

a. Kemampuan 

memotivasi peserta 

didik. 

a. Ketepatan sktruktur 

kalimat dan kebakuan 

istilah. 

 

a. Ketertautan antar bab 

/subbab/kalimat/alinea. 

b. Keutuhan makna dalam 

bab/subbab/alinea. 

 

 

a. Ketepatan tatabahasa. 

21 

 

 

 

 

 

22 

 

23 

 

 

24 

 

 

25,26 

 

 

27 
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Aspek 

Kegrafikan 

7. Penggunaan 

istilah dan 

simbol/lambang. 

 

 

 

1. ukuran modul,  

 

 

2. Penggunaan 

ilustrasi dan tata 

letak . 

 

 

a. Konsistensi penggunaan 

simbol/lambang dan 

istilah. 

 

a. ukuran modul sesuai 

dengan ISO  

 

b. ilustrasi, jenis huruf 

dan tata letak 

mempermudah 

pemahaman materi..  

 

28 

 

 

 

29 

 

30 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis presepsi guru terhadap kesesuaian modul dengan 

Kurikulum 2013, penulis membuat angket, kemudian setelah hasil angket 

didapatkan, angket tersebut dianalisis. Langkah-langkahnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengumpulkan data 

Data dikumpulkan dari responden dengan membagikan angket. Angket 

boleh dibawa pulang/diisi di rumah. Angket diisi sesuai dengan petunjuk yang 

diberikan. Angket yang telah diisi dan dikembalikan kemudian direkam pada 

suatu tabel perekam data. 
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2. Menghitung persentase 

Hasil penjumlahan skor setiap kelompok dihitung persentase dengan 

menggunakan rumus berikut: 

 

 

 

3. Menganalisis data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian 

kepustakaan menggunakan analisis deskriptif. Kajian deskriptif dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui jawaban guru yang sudah dikategorikan berdasarkan 

teori kelayakan buku dan kriterian buku Kurikulum 2013. Angket presepsi guru 

dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan teknik persentase. Hasil persentase 

kemudian diinterpretasikan hasilnya dengan ketentuan seperti terlihat pada tabel 

Tabel 3.2 

Presentase Kriteria Interpretasi 

0%-20% Sangat Tidak Sesuai 

21%-40% Tidak Sesuai 

41%-60% Cukup Sesuai 

61%-80% Sesuai 

81%-100% Sangat Sesuai 

Riduwan (2013:15) 

𝑃 =  
𝑓

𝑁
 × 100% 
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BAB 4 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam bab 4 ini akan diuraikan hasil penelitian dan juga pembahasan tentang 

analisis kesesuaian modul bahasa Jepang. Modul yang menjadi data penelitian 

adalah buku Bahasa Jepang dengan judul Modul bahasa Jepang 2A yang 

diterbitkan oleh Percada, Sukoharjo. Dalam penelitian ini peneliti akan 

menganalisis tentang kelayakan modul  yang meliputi analisis kelayakan isi/ 

materi, analisis penyajian modul, analisis kelayakan bahasa dalam modul, serta 

analisis kelayakan kegrafikaan. 

Instrumen yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa angket yang 

dibagikan kepada guru yang menjadi responden, yaitu sebanyak 5 guru 

SMA/SMK di kabupaten Sukoharjo. Angket tersebut berisi pertanyaan mengenai 

kesesuaian modul bahasa Jepang dengan Kurikulum 2013. Hasil dari angket 

tersebut dapat mendeskripsikan kelayakan modul bahasa Jepang pada Kurikulum 

2013. 

4.1 Anaisis Presepsi Guru terhadap Kesesuaian Modul Bahasa Jepang 

dengan Kurikulum 2013 

Untuk mengtahui presepsi guru terhadap kesesuaian modul bahasa Jepang 

dengan Kurikulum 2013, penulis telah menyebarkan angket kepada 5 guru di 

sekolah yang berbeda di Sukoharjo. Kelima sekolah tersebut antara lain SMA N 3 

Sukoharjo, SMA N 1 Sukoharjo, SMK Tamansiswa Sukoharjo, SMA Veteran 
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Sukoharjo, dan SMA N 1 Tawangsari. Seteah angket terkumpul, didapatkan hasil 

seperti berikut: 

4.1.1 Aspek Kelayakan Materi/Isi modul 

Aspek materi/isi terdiri atas empat subkomponen dengan masing-masing 

indikator penilaian. Empat subkomponen tersebut, yaitu subkomponen dimensi 

sikap spiritual (KI-1), subkomponen dimensi sikap sosial (KI-2), subkomponen 

dimensi pengetahuan (KI-3) dan subkomponen dimensi keterampilan (KI-4). 

A. Dimensi Sikap Spiritual (KI.1) 

 Terdapat dua butir pertanyaan dalam angket untuk membahas mengenai 

kesesuaian modu dengan konsep kurikulum 2013, berikut hasil dari angket : 

     Tabel 4.1 

No Pertanyaan 
Ya 

(f) 
Tidak P 

1. 

Pada modul, uraian, contoh, dan latihan 

pada tiap bab yang disajikan dapat 

membangkitkan rasa syukur peserta didik 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

1 4 20% 

2. 

Apakah ajakan untuk mengamalkan agama 

tersurat dalam modul pada tiap tiap bab? 

misalnya berupa keterkaitan antara materi 

dengan keimanan sehingga siswa akan 

tergerak untuk mengamalkan aspek agama. 

Sebagai contoh, ajakan berdoa sebelum 

mengerjakan suatu kegiatan, berlaku jujur 

dalam bertindak, dsb. 

0 5 0% 
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 20% 

 

 Berdasarkan tabel hasil tersebut, pada pertanyaan pertama 1 guru (20%) 

menjawab ya, dan 4 guru (80%) menjawab tidak. Pada pertanyaan keedua, kelima 

guru menjawab ya tidak.  Menurut alasan dari guru, makna dari aspek spiritual 

tidak ditemukan di dalam modul secara tersirat dan tersurat tentang penghayatan 

dan pengamatan agama yang dianut. Menurut penilai, KI-1 hanya tataran teknis. 

Dalam modul bahasa Jepang hanya dibahas mengenai kosa kata, pola kalimat, dan 

pada contoh kalimat kegiatan sehari-hari dan kegiatan pada modul tidak 

membahas mengenai aspek agama. 

 B. Dimensi Sikap Sosial (KI. 2) 

Subkomponen dimensi sikap sosial (KI-2) dibagi menjadi dua butir, yaitu 

kecakapan personal dan kecakapan sosial. Hasil dari angket adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.2  

No Pertanyaan 
Ya 

(f) 
Tidak P 

3.  

Apakah pada setiap bab terdapat kalimat 

yang membangkitkan sikap positif dan 

karakter (disiplin, rasa ingin tahu, objektif, 

teliti, jujur, dsb) ? 

3 2 60% 

4. 
Apakah pada setiap bab terdapat kalimat 

yang membangkitkan aspek sikap sosial 

(kerja sama, toleransi, kesesiaan 

4 1 80% 



51 
 

 

membantu, kepedulian, dsb) 

 70% 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 3 guru (60%) 

menyatakan bahwa pada modul terdapat aspek kecakapan personal. Pada 

kecakapan sosial, sebanyak 4 guru (80%) menyatakan bahwa pada modul terdapat 

aspek kecakapan sosial. Menurut alasan dari kelima responden, dapat disimpulkan 

bahwa kecakapan personal dilihat dari masalah-masalah yang diberikan sebagai 

latihan  individu pada modul. Di dalam modul, materi memuat kecakapan 

personal, hampir pada setiap bab disertai dengan pertanyaan. Kecakapan sosial 

dilihat dari masalah-masalah yang diberikan sebagai latihan kelompok. Namun, 

untuk kecakapan sosial, ada beberapa saja yang berkelompok, yaitu pada bab yang 

terdapat kegiatan roleplay yang mengharuskan siswa bekerjasama dengan siswa 

lain. 

C. Dimensi Pengetahuan (KI .3) 

Pada subkomponen dimensi pengetahuan sesuai dengan kompetensi inti 

ketiga yaitu memahami pengetahuan, terdapat tiga subkomponen yang harus 

diperhatikan, yaitu cakupan materi, keakuratan materi, ketaatan pada hukum dan 

perundang-undangan. 
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     Tabel 4.3 

No Pertanyaan 
Ya 

(f) 
Tidak P 

5.  

Apakah materi yang disajikan pada modul 

mencakup semua materi yang sesuai 

dengan setiap Kompetensi Dasar (KD) 

dalam Kometensi inti 3? 

5 0 100% 

6.  

Contoh dan soal yang disajikan dalam tiap 

bab pada modul sudah sesuai dengan 

materi, tingkat kesulitan, dan bervariasi 

3 2 60% 

7.  

Materi/isi ,bahasa ,dan gambar/ilustrasi 

yang terdapat pada modul tidak 

menimbulkan masalah SARA dan tidak 

mengandung pornografi. 

5 0 100% 

 86,7% 

 Berdasarkan hasil pada tabel di atas dapat diketahui bahwa pada 

pertanyaan nomor 5 dan nomor 7, kelima guru menjawab Ya (100%). Dari alasan 

kelima guru tersebut, dapat disimpulkan bahwa cakupan materi pada modul sudah 

sesuai dan materi yang disajikan mencerminkan jabaran yang mendukung 

pencapaian semua kompetensi yang mencakup kosakata, struktur bahasa dan 

budaya Jepang, dengan tema-tema yang dekat dengan kondisi peserta didik, yaitu, 

identitas diri, kehidupan sekolah, kehidupan keluarga, kehidupan sehari-hari, hobi, 

dan rekreasi, disesuaikan tujuan pembelajaran. Selain itu, percakapan/dialog, 

contoh kalimat, ilustrasi/gambar/foto bebas HAKI dan memperhatikan kesetaraan 

jender. Misalnya, tidak menampilkan kesan suatu ’pekerjaan’ tertentu hanya 

dilakukan oleh ’laki-laki’ atau ’perempuan’ saja. Muatan di dalam modul bahasa 

Jepang bebas dari unsur SARA dan unsur pornografi. Pertanyaan nomor 6, 
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sebanyak 3 (60%) guru menyatakan bahwa contoh kalimat disajikan secara 

sederhana sesuai tema untuk meningkatkan pemahaman peserta didik sesuai 

dengan tingkat pendidikan an soal yang disajikan dalam tiap bab pada modul 

sudah sesuai dengan materi dan bervariasi karena soal-soal latihan terdiri dari soal 

piliha ganda, melengkapi kalimat, menjawab pertanyaan sesuai dengan keadaan 

yang sebenarnya, membuat kalimat, menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia/ 

bahasa Jepang,melengkapi percakapan, dan sebagainya. 

 D. Dimensi Keterampilan (KI. 4) 

Subkomponen dimensi keterampilan (KI-4) dibagi menjadi tiga butir, 

yaitu cakupan keterampilan, akurasi kegiatan, dan karakteristik kegiatan mengacu 

pada pendekatan saintifik 

Tabel 4.4 

No Pertanyaan 
Ya 

(f) 
Tidak P 

8.  

Apakah materi dan kegiatan pada modul 

yang disajikan dapat mengembangkan 

aspek keterampilan yang mendukung 

pencapaian kompetensi dasar dalam 

kompetensi Inti 4 yaitu memahami, 

mencoba,  dan menyaji dalam ranah 

konkret (menggunakan, merangkai, 

membuat, memodifikasi) dan ranah absrak 

( menulis, mengarang, membaca) 

3 2 60% 

9.  

Kegiatan pada setiap bab pada modul 

berupa proyek atau pemecahan masalah 

dan terdapat kalimat yang jelas dan 

mengarahkan siswa untuk melakukan 

4 1 80% 
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kegiatan-kegiatan tersebut 

10.  

Uraian, soal, latihan dan contoh-contoh 

yang disajikan  dapat memotivasi peserta 

didik untuk melakukan kegiatan 

mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, mengasosiasi, dan 

mengkomunikasikan . 

3 2 60% 

 66,7% 

 

 Berdasarkan hasil tabl di atas, 3 guru (60%) menyatakan bahwa cakupan 

keterampilan KI. 4 sudah ada pada modul, baik dalam soal maupun isi 

materi.menurut alasan dari kelima responden dapat disimpulkan bahwa materi dan 

kegiatan pada modul diarahkan pada usaha mengembangkan keterampilan 

berbahasa yaitu, mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis, secara 

bertahap, sesuai dengan fokus pembahasan dan tingkat kemampuan peserta didik.  

  Pada pertanyaan kedua, 4 guru (80%) menyatakan bahwa kalimat pada 

modul dapat mengarahkan siswa untuk melakukan kegiatan. Berdasarkan alasan 

dari kelima responden, dapat disimpulkan bahwa meskipun kalimat ada modul 

sudah jelas, namun dalam melakukan kegiatan masih banyak dipandu oleh guru, 

sehingga keterampilan peserta didik kurang terlihat. Pada pertanyaan ketiga, 3 

guru (60%) menyatakan bahwa karateristik kegiatan mengacu pada saintifik.  

 Menurut keempat tabel diatas, peneiti mendapatkan nilai rata-rata 

prosentase pada setiap subvariabel dalam aspek kelayakan isi, yaitu: 
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Tabel 4.5 

No Subvariabel Rata-rata 

1 Dimensi Sikap Spritual 20% 

2 Dimensi Sikap Sosial 70% 

3 Dimensi Pengetahuan 86,7% 

4 Dimensi Keterampilan 66,7% 

 60,85% 

  

 4.1.2 Aspek Penyajian Modul 

Aspek penyajian terdiri atas empat subkomponen dengan masing-masing 

indikator penilaian. Empat subkompenen tersebut, yaitu subkomponen teknik 

penyajian, subkomponen pendukung penyajian materi, subkomponen penyajian 

pembelajaran, dan subkomponen kelengkapan penyajian. 

 

A.Teknik Penyajian 

Subkomponen teknik penyajian dibagi menjadi dua  butir, yaitu 

konsistensi sistematika sajian dalam bab, dan kelogisan penyajian 

 

Tabel 4.6 

No Pertanyaan 
Ya 

(f) 
Tidak P 

11.  

Pada modul, sistematika penyajian dalam 

setiap bab taat asas (memiliki 

pendahuluan, isi dan penutup). 

4 1 80% 
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12. 

Penyajian konsep disajikan secara runtun 

mulai dari yang mudah ke sukar, dari yang 

konkret ke abstrak dan dari yang sederhana 

ke kompleks, dari yang dikenal sampai 

yang belum dikenal. Materi bagian 

sebelumnya bisa membantu pemahaman 

materi pada bagian selanjutnya 

5 0 100% 

 90% 

 

Berdasarkan hasil pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 4 guru 

(80%) menyatakan bahwa konsistensi sistematika sajian dalam bab sudah bagus 

karena terdapat pendahuluan yaitu berupa indikator, isi berupa kosakata dan pola 

kalimat, dan penutu berupa latihan dan kegiatan. Pada  pertanyaan kedua, kelima 

guru (100%) menyatakan bahwa  keruntutan penyajian sudah baik dan menurut 

alasan dari kelima guru tersebut dapat disimpulkan bahwa materi disajikan secara 

runtut sesuai urutan tema di KD, mulai dari yang mudah ke yang sukar, dari yang 

konkrit ke yang abstrak, dan dari yang sederhana ke yang kompleks, dari 

lingkungan yang dekat ke yang jauh, dan materi bagian sebelumnya dapat 

membantu pemahaman materi bagian selanjutnya. Isi memperhatikan ketertautan 

satu dengan lainnya dan mencerminkan kesatuan tema, terdapat pula bagian 

fukushu untuk mengulang bab-bab pada materi sebelumnya. 

 

 

B.Pendukung Penyajian Materi 

Subkomponen pendukung penyajian materi dibagi menjadi enam butir, yaitu 

kesesuaian dan ketepatan ilustrasi, Advance Organizer (pembangkit motivasi 
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belajar) pada awal bab, peta konsep pada setiap awal bab dan rangkuman pada 

setiap akhir bab, soal latihan pada akhir bab, dan ketepatan penomoran dan 

penamaan tabel, gambar, dan lampiran. 

Tabel 4.7 

No Pertanyaan 
Ya 

(f) 
Tidak P 

13.  
Ada kesesuaian dan ketepatan penggunaan 

ilustrasi dengan materi dalam bab 
5 0 100% 

14.  

Pada modul terdapat uraian tentang apa 

yang akan dicapai peserta didik setelah 

mempelajari bab tersebut dalam upaya 

membangkitkan motivasi belajar. 

3 2 60% 

15.  

Di awal setiap bab ada peta konsep berupa 

gambaran atau kalimat mengenai 

keterkaitan antar konsep yang dijelaskan 

dalam bab tersebut. 

3 2 60% 

16. 

Soal-soal yang dapat melatih kemampuan 

memahami dan menerapkan konsep  yang 

berkaitan dengan materi dalam bab sebagai 

umpan balik disajikan pada setiap akhir 

bab 

5 0 100% 

17. 

Pada modul, penomoran dan penamaan 

pada tabel, gambar, dan lampiran urut dan 

sesuai dengan yang tertulis pada teks 

5 0 100% 

 84% 

 

Berdasarkan hasil tabel di atas, pada pertanyaan nomor 13, kelima guru 

(100%) menyatakan bahwa gambar/ilustrasi/foto yang digunakan sesuai dengan 

tema atau pokok bahasan dan target pembelajaran. Menurut alasan dari guru dapat 
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disimpulkan bahwa gambar, foto dan ilustrasi disajikan untuk digunakan peserta 

didik dalam kegiatan pembelajaran hal tersebut dapat dilihat pada ilustrasi gambar 

pada kosakata maupun ilustrasi pada soal latihan. Gambar, foto dan ilustrasi yang 

ditampilkan pada modul mudah dipahami.  

Pertanyaan nomor 14, 3 guru (60%) menyatakan bahwa advance organizer 

sudah terdapat pada modul. Berdasarkan jawaban dari kelima guru, advance 

organizer pada modul terdapat di bagian indikator setiap awal bab dijelaskan 

mengenai apa saja yang akan dipelajari di bab tersebut, tetapi pada indikator 

hanya dijelaskan secara umum dan kurang begitu jelas.  

Pada pertanyaan 15, 3 guru (60%) menyatakan bahwa terdapat peta konsep 

pada setiap bab, dapat dilihat pada setiap judul bab berupa kalimat yang 

berhubungan langsung dengan isi materi bab tersebut. Untuk soal-soal latihan 

pada akhir bab, kelima guru (100%) menyatakan tiap-tiap bab pada modul 

memiliki kumpulan soal-soal latihan pada akhir bab yang dapat digunakan siswa 

untuk latihan sendiri maupun dengan guru. Bagian terakhir pada moodul terdapat 

kumpulan soal-soal latihan dari bab pertama sampai dengan bab terakhir. 

Pertanyaan 17, kelima guru (100%) menyatakan bahwa penomorandan penamaan 

gambar pada modul sudah baik dan urut. 

C.Penyajian Pembelajaran 

Subkomponen penyajian pembelajaran dibagi menjadi dua butir, yaitu 

keterlibatan aktif peserta didik dan berpusat pada peserta didik, pendekatan 

ilmiah/saintifik. 
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Tabel 4.8 

No Pertanyaan 
Ya 

(f) 
Tidak P 

18.  

Penyajian materi bersifat interaktif dan 

partisipatif (ada bagian yang mengajak 

pembaca untuk berpartisipasi – misalnya 

dengan mengajak peserta mencoba latihan 

dengan data baru). 

5 0 100% 

19. 

Penyajian materi merangsang peserta didik 

untuk melakukan kegiatan yang bersifat 

saintifik meliputi mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, mengasosiasi, 

dan mengkomunikasikan.Sebagai contoh 

pada modul terdapat kegiatan memecahkan 

masalah .  

3 2 60% 

 80% 

 

Berdasarkan hasil tabel di atas, kelima guru (100%) menyatakan bahwa 

penyajian materi pada modul berpusat pada pesrta didik, hal tersbut dapat dilihat 

dari teknik penggantian pada latihan pola kalimat, dan pada latihan soal yang 

mengharuskan siswa menjawab sesuai  dengan data, atau sesuai dengan 

kehidupan sehari-hari. Selain itu bentuk latihan dan bentuk kegiatan pada modul 

dapat diaplikasikan di dalam kelas dan melibatkan peserta didik secara maksimal.  

Pada pertanyaan nomor 19, tiga guru (60%) menyatakan bahwa modul bahaa 

Jepang  dengan Kurikulum 2013 sudah bagus dan menerapkan pendekatan 

saintifik, tetapi kurang komunikasi interaktif. 
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D.Kelengkapan Penyajian 

Subkomponen kelengkapan penyajian dibagi menjadi lima butir, yaitu 

pendahuluan, daftar isi, glosarium, daftar pustaka, dan indeks. 

Tabel 4.9 

No Pertanyaan 
Ya 

(f) 
Tidak P 

20.  
Pada modul terdapat pendahuluan, daftar 

isi, glosarium, daftar pustaka, dan indeks. 
4 1 80% 

 80% 

 

Berdasarkan tabel hasil tersebut, 4 guru (80%) menyatakan bahwa 

kelengkapan penyajian modul sudah baik, tetapi menurut alasan dari kelima guru 

tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam  modul bahasa Jepang belum terlihat 

indeks dan glosarium, dan hanya ada pendahuluan berupa pengantar, daftar isi, 

dan daftar pustaka saja.  

Menurut keempat tabel diatas, peneiti mendapatkan nilai rata-rata 

prosentase pada setiap subvariabel dalam aspek penyajian, yaitu: 

 

Tabel 4.10 

No Subvariabel Rata-rata 

1 Teknik Penyajian 90% 

2 Pendukung Penyajian Materi 84% 

3 Penyajian Pembelajaran 80% 
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4 Kelengkapan Penyajian 80% 

 83,5% 

 

4.1.3 Aspek Kebahasaan 

Aspek bahasa terdiri atas tujuh subkomponen dengan masing-masing 

indikator penilaian. Tujuh subkompenen tersebut, yaitu subkomponen kesesuaian 

dengan perkembangan peserta didik, subkomponen keterbacaan, subkomponen 

kemampuan memotivasi, subkomponen  kelugasan, subkomponen koherensi dan 

keruntutan alur pikir, subkomponen kesesuaian dengan kaidah Bahasa Indonesia, 

dan subkomponen penggunaan istilah dan simbol/lambang 

A. Kesesuaian dengan Perkembangan Peserta Didik 

Subkomponen kesesuaian dengan perkembangan peserta didik terdiri atas 

kesesuaian dengan tingkat perkembangan berpikir peserta didik, dan kesesuaian 

dengan tingkat perkembangan sosial emosional peserta didik. 

Tabel 4.11 

No Pertanyaan 
Ya 

(f) 
Tidak P 

21.  

Bahasa yang digunakan pada modul sesuai 

dengan kematangan sosial emosional 

peserta didik dengan ilustrasi yang 

menggambarkan konsep mulai dari 

lingkungan terdekat sampai dengan 

lingkungan global. 

5 0 100% 

 100% 
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Berdasarkan hasil tabel di atas, kelima guru (100%) menyatakan bahwa 

bahasa yang digunakan pada modul sudah sesuai dengan tingkat berpikir peserta 

didik dan sesuai dengan tingkat perkembangan sosial-emosional peserta didik. 

Menurut alasan dari kelima guru dapat disimpulkan bahwa bahasa yang 

digunakan dalam penjelasan, latihan dan instruksi sudah sesuai dengan 

perkembangan sosial emosional dan usia peserta didik tingkat SMA/SMK/MA 

dan sudah sesuai dengan perkembangan intelektual peserta didik tingkat 

SMA/SMK/MA  

B. Keterbacaan 

Subkomponen keterbacaan dibagi menjadi satu butir, yaitu keterpahaman 

peserta didik terhadap pesan.  

Tabel 4.12 

No Pertanyaan 
Ya 

(f) 
Tidak P 

22.  

Pesan (materi ajar) pada modul disajikan 

dengan bahasa yang menarik, mudah 

dipahami, dan tidak menimbulkan multi 

tafsir. 

4 1 80% 

 80% 

 

Berdasarkan hasil tabel tersebut 4 guru (80%) menyatakan bahwa modul 

disajikan dengan bahasa yang menarik, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan 

multi tafsir. Dari kelima alasan guru tersebut dapat disimpulkan bahwa kalimat 

yang digunakan modul cenderung singkat dan dilengkapi dengan ilustrasi gambar 

sehingga peserta didik dapat memahami materi. Kalimat bahasa yang dipakai 
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sederhana dan langsung mewakili pesan yang disampaikan. Pesan atau materi 

yang disajikan dalam bahasa Indonesia mudah dipahami, mengacu langsung pada 

isi pesan, tidak menggunakan kata yang ambigu. Selain itu, pesan atau materi 

yang disajikan dalam bahasa Jepang mudah dipahami, tidak menggunakan kata 

yang ambigu dan berpedoman pada kosakata dasar yang sudah dipelajari oleh 

siswa SMA/SMK/MA. 

C. Kemampuan Memotivasi 

Subkomponen kemampuan memotivasi terdiri atas kemampuan 

memotivasi peserta didik.  

Tabel 4.13 

No Pertanyaan 
Ya 

(f) 
Tidak P 

23.  

Bahasa yang digunakan pada modul 

mendorong peserta didik untuk 

mempelajari modul tersebut secara tuntas 

2 3 40% 

 40% 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hanya 2 guru (40%) 

menyatakan bahasa yang digunakan pada modul dapat memotivasi siswa, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa bahasa yang digunakan pada modul kurang 

memotivasi. Berdasarkan alasan dari kelima guru tersebut, bahasa yang digunakan 

pada modul sangat singkat dan  hanya menjelaskan mengenai materi saja dan pada 

modul lebih menekankan pada gambar/foto, latihan, atau kegiatan yang dapat 

mendorong peserta didik untuk mencari tahu lebih jauh  
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D. Kelugasan 

Pada subkomponen kelugasan terdiri atas 2 butir, yaitu ketepatan struktur 

kalimat dan kebakuan istilah. 

Tabel 4.14 

No Pertanyaan 
Ya 

(f) 
Tidak P 

24.  

Pada modul, kalimat yang digunakan 

mewakili isi pesan yang disampaikan dan 

mengikuti tata kalimat yang benar dalam 

bahasa Indonesia 

5 0 100% 

 100% 

Berdasarkan hasil tabel tersebut, dapat diketahui bahwa kelima guru 

(100%) menyatakan bahasa yang digunakan pada modul mewakili isi pesan yang 

disampaikan dan mengikuti tata kalimat yang benar dalam bahasa Indonesia, 

karena penjelasan materi, pola kalimat, latihan dan instruksi pada kegiatan sudah 

menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Struktur kalimat yang digunakan pada 

modul juga sudah sesuai dengan struktur kalimat bahasa Indonesia yang baku.  

E. Koherensi dan Keruntutan Alur Pikir 

Subkomponen kelugasan terdiri atas 2 butir, yaitu ketertautan 

antarbab/subbab/kalimat/alinea dan keutuhan makna dalam bab/subbab/alinea 

Tabel 4.15. 

No Pertanyaan 
Ya 

(f) 
Tidak P 
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25.  

Penyampaian pesan antara sub bab dengan 

bab lain/subbab dengan subbab/antaralinea 

dalam subbab yang berdekatan 

mencerminkan keruntutan dan keterkaitan 

isi. 

5 0 100% 

26. 

Pesan atau materi yang disajikan dalam 

satu bab/subbab/alinea mencerminkan 

kesatuan tema 

5 0 100% 

 100% 

 

Berdasarkan hasil tabel di atas, pertanyaan nomor 25 dan 26 kelima guru 

(100%) menjawab Ya, dapat disimpulkan bahwa pesan atau materi pada modul 

bahasa Jepang mencerminkan keruntutan isi dan mencerminkan kesatuan tema. 

Menurut alasan dari kelima guru tersebut, modul bahasa Jepang dalam 

penyampaian pesan antar materi memiiki ketertautan antar bab/subbab/alinea. Hal 

tersebut dikarenakan materi bagian sebelumnya dapat membantu pemahaman 

materi bagian selanjutnya. Isi memperhatikan ketertautan satu dengan lainnya dan 

mencerminkan kesatuan mencerminkan keutuhan makna dalam tema. 

F. Kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia 

Pada subkomponen kesesuaian dengan kaidah bahasa indonesia, terdapat 

satu butir yang harus diperhatikan, yaitu  ketepatan tatabahasa 

Tabel 4.16 

No Pertanyaan 
Ya 

(f) 
Tidak P 

27.  Tata kalimat yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan atau ejaan mengacu 
5 0 100% 
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pada kaidah tata bahasa Indonsia 

 100% 

 

Berdasarkan hasil tabel diatas dapat diketahui bahwa kelima guru (100%) 

menjawab Ya, dan dari alasan kelima guru tersebut dapat disimpulkan bahwa 

struktur kalimat yang digunakan untuk penjelasan materi, latihan, dan instruksi 

kegiatan sudah sesuai dengan struktur kalimat bahasa Indonesia yang baku. Selain 

itu, ejaan yang digunakan dalam penulisan pada modul sudah sesuai dengan EYD 

bahasa Indonesia. 

G. Penggunaan istilah dan simbol/lambang 

Pada subkomponen penggunaan istilah dan simbol/lambang, terdapat dua 

butir yang harus diperhatikan, yaitu konsistensi penggunaan istilah dan 

konsistensi penggunaan simbol/lambang 

Tabel 4.17 

No Pertanyaan 
Ya 

(f) 
Tidak P 

28.  

Apakah penggunaan simbol/lambang dan 

istilah sudah konsisten antarbagian dalam 

modul 

5 0 100% 

 100% 

  

Berdasarkan hasil tabel diatas dapat diketahui bahwa kelima guru (100%) 

menjawab Ya, dan dari alasan kelima guru tersebut dapat disimpulkan bahwa 

Penggunaan istilah tata bahasa pada modul sudah taat azas (sebagai contoh: KB 
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(Kata Benda) atau N (Nomina), KS (Kata Sifat) atau Adj (Adjektiva) dst.)  . 

Penggunaan simbol/tanda (angka, huruf untuk penandaan) yang digunakan sudah 

ajeg antar satu bab dengan bab yang lain, sebagai contoh, pada modul 

menggunakan  A untuk pertanyaan pada percakapan, dan B untuk jawaban pada 

percakapan 

Berdasarkan ketujuh tabel diatas, peneiti mendapatkan nilai rata-rata 

prosentase pada setiap subvariabel dalam aspek kebahasaan, yaitu: 

Tabel 4.18 

No Subvariabel Rata-rata 

1 Kesesuaian dengan Perkembangan Peserta 

Didik 

100% 

2 Keterbacaan 80% 

3 Kemampuan Memotivasi 40% 

4 Kelugasan 100% 

5. Koherensi dan Keruntutan Alur Pikir 100% 

6. Kesesuaian dengan kaidah bahasa 

Indonesia 
100% 

7. Penggunaan istilah dan simbol/lambang 100% 

 88,5% 

 

 

4.1.3 Aspek Kegrafikan  

Aspek Kegrafikan terdiri atas dua subkomponen dengan masing-masing 

indikator penilaian. Empat subkomponen tersebut, yaitu ukuran modul dan 

Penggunaan ilustrasi dan tata letak . 
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A. Ukuran modul 

Pada subkomponen ukuran modul, desain cover modul, dan desain isi 

modul, terdapat satu butir yang harus diperhatikan, yaitu kesesuaian dengan 

standar ISO. 

Tabel 4.19 

No Pertanyaan 
Ya 

(f) 
Tidak P 

29.  
Apakah ukuran modull bahasa Jepang 

memiliki ukuran sesuai standar ISO? 
3 2 60% 

 60% 

 

Berdasarkan hasil tabel di atas dapat diketahui 3 guru (60%) menjawab Ya, 

menurut alasan dari kelima guru tersbut dapat disimpulkan bahwa ukuran modul 

sudah sesuai Badan Standar Nasional Pendidikan(2014) dalam mengikuti standar ISO,  

ukuran moudul menggunakan ukuran pres (A4, A5, B5, atau crown quarto) yaitu B5 

(176 x 250 )mm ukuran ini dipilih karena disesuaikan dengan materi isi modul 

yang  memuat banyak latihan soal, tabel dan gambar ilustrasi. 

B. Penggunaan ilustrasi dan tata letak  

Pada subkomponen ilustrasi dan tata letak  modul terdapat satu butir yang 

harus diperhatikan, yaitu ilustrasi, jenis huruf, dan tata letak mempermudah 

pemahaman materi. 
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Taabel 4.20 

No Pertanyaan 
Ya 

(f) 
Tidak P 

29.  
Apakah ilustrasi dan tata letak pada modul 

mempermudah  dalam pemahaman materi? 
4 1 80% 

 80% 

 

Berdasarkan hasil tabel di atas dapat diketahui 4 guru (80%) menjawab Ya, 

menurut alasan dari kelima guru tersbut dapat disimpulkan bahwa Tata letak, jenis 

huruf dan ilustrasi pada desain isi modul sudah sesuai dan mempermudah dalam 

pemahaman materi . Tata letak teks (dialog, narasi), kosakata, penjelasan pola 

kalimat, ungkapan bersifat variatif dan menarik. Misalnya dialog, monolog dan 

teks bacaan diletakkan pada posisi tertentu dengan ilustrasi yang menarik, 

kosakata disajikan dengan gambar atau ilustrasi, pola kalimat, penjelasan dan 

latihan pola kalimat disajikan dengan jenis huruf yang jelas dan mudah dibaca . 

Namun pada desain cover modul, warna dan unsur tata letak belum memperjelas fungsi 

atau materi isi modul, dan belum mampu mengungkap  makna atau arti dari objek dalam 

modul. 

Berdasarkan kedua tabel diatas, peneiti mendapatkan nilai rata-rata 

prosentase pada setiap subvariabel dalam aspek kegrafikan, yaitu 

Tabel 4.21 

No Subvariabel Rata-rata 

1 Ukuran modul 60% 
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2 Penggunaan ilustrasi dan tata letak  80% 

 70% 

 

4.2 Pembahasan  

Kesesuaian modul bahasa Jepang yang digunakan di SMA/SMK/MA di 

kabupaten Sukoharjo diketahui berdasarkan hasil angket yang diberikan kepada 

lima guru SMA/SMK/MA di Sukoharjo yang pernah atau sedang menggunakan 

modul bahasa Jepang tersebut. Kesesuaian modul dilihat dari komponen 

kelayakan isi, penyajian, bahasa, dan kegrafikaan. Berikut disajikan rekapitulasi 

hasil angket dari kelima guru. 

Tabel 4.22 

No Komponen Presentase Kriteria 

1. Aspk kelayakan isi 60,8% Cukup Sesuai 

2. Aspek Penyajian 83,5% Sangat Sesuai 

3. Aspek Kebahasaan 88,5% Sangat Sesuai 

4. Aspek Kegrafikan 70% Sesuai  

Rata-Rata 75,7% Sesuai  

 

Berdasarkan tabel 4.22, diketahui bahwa komponen isi mendapatkan 

presentase 60,8 dengan kriteria cukup sesuai . Hal ini karena isi modul telah 

memuat dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan menurut BSNP (2014a). 
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Pada dimensi sikap, modul telah memuat fitur pendidikan karakter yang mengajak 

siswa mengamalkan sikap sosial, yaitu rasa ingin tahu, dan kerjasama. Namun, 

makna dari aspek spiritual tidak ditemukan di dalam modul secara tersirat dan 

tersurat tentang penghayatan dan pengamatan agama yang dianut .Pada dimensi 

pengetahuan, modul telah menyajikan materi dengan lengkap sesuai Kompetensi 

Dasar dan tujuan pembelajaran. Materi dalam modul juga bersifat kontekstual 

yang mengaitkan setiap materi dengan kehidupan sehari-hari siswa. Pada dimensi 

keterampilan, modul telah memuat keterampilan sesuai Kompetensi Dasar serta 

menggunakan tahapan kegiatan 5M (mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, menalar/ mengasosiasi, dan mengomunikasikan) sesuai Kurikulum 

2013. 

Komponen penyajian mendapat persentase 83,5% dengan kriteria sangat 

sesuai (Riduwan, 2013:15). Hal ini karena penyajian modul telah sesuai dengan 

aspek-aspek pada kriteria kelayakan penyajian menurut BSNP ,yaitu meliputi: 

teknik penyajian, pendukung penyajian materi, penyajian pembelajaran, dan 

kelengkapan penyajian. Modul memiliki sistematika sajian yang konsisten, runtut, 

dan lengkap, seperti pembangkit motivasi belajar pada awal bab, contoh soal, peta 

konsep, soal latihan, daftar pustaka,tetapi tidak terdapat indeks dan glosarium 

pada modul. Penyajian pembelajaran dalam modul juga meminta siswa untuk 

aktif dalam pembelajaran dengan mempelajari materi dan mengerjakan tugas 

secara berkelompok. Akan tetapi kalimat-kalimat dalam modul yang disajikan 

kurang komunikatif. 
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Komponen bahasa mendapat persentase 88,5% dengan kriteria sangat sesuai 

(Riduwan, 2013:15). Hal ini karena bahasa yang digunakan telah sesuai dengan 

aspek-aspek pada kriteria kelayakan bahasa menurut BSNP, yaitu meliputi: 

kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa, keterbacaan, kemampuan 

memotivasi, kelugasan, koherensi dan keruntutan alur pikir, kesesuaian dengan 

kaidah bahasa Indonesia, dan penggunaan istilah dan simbol/lambang. Bahasa 

yang digunakan dalam modul telah sesuai dengan tingkat perkembangan berpikir 

dan sosial emosional siswa, mampu memotivasi siswa. Dalam hal struktur kalimat, 

tata bahasa, ejaan, dan penulisan nama asing yang digunakan sudah tepat. Selain 

itu, penggunaan istilah dan simbol/lambang sudah konsisten dan sesuai kaidah 

bahasa Indonesia. Dalam menyampaikan materi atau pesan yang disajikan dalam 

bahasa Jepang mudah dipahami, tidak menggunakan kata yang ambigu dan 

berpedoman pada kosakata dasar.  

 Komponen kegrafikaan mendapat persentase 70% dengan kriteria sesuai 

(Riduwan, 2013:15). Hal ini karena kegrafikaan modul telah sesuai dengan aspek-

aspek kelayakan kegrafikaan menurut BSNP, yaitu meliputi: ukuran modul, 

desain kover modul, dan desain isi modul. Modul yang dikembangkan memiliki 

ukuran sesuai standar ISO yaitu menggunakan kertas B5. Ukuran ini dipilih 

karena disesuaikan dengan materi isi modul yang memuat banyak tabel dan 

gambar ilustrasi. Namun pada desain cover modul, warna dan unsur tata letak belum 

memperjelas fungsi atau materi isi modul, dan belum mampu mengungkap  makna 

atau arti dari objek dalam modul. 
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 Rata-rata persentase keseluruhan adalah 75,7% dengan kriteria sesuai 

(Riduwan, 2013:15). Artinya, modul bahasa Jepang yang digunakan di 

SMA,SMK,MA kabupaten sukoharjo sudah sesuai dengan kurikulum 2013 

meskipun ada beberapa aspek yang belum ada pada modul. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analisis angket tentang 

kesesuaian modul bahasa Jepang terhadap Kurikulum 2013, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Tingkat kesesuaian isi/ materi masuk kategori cukup sesuai. 

2. Tingkat kesesuaian  penyajian modul masuk kategori sangat sesuai 

3. Tingkat kesesuaian kebahasaan modul masuk kategori sangat sesuai  

4. Tingkat kesesuaian kegrafikan modul masuk kategori sesuai 

Modul bahasa Jepang yang digunakan sesuai dengan Kurikulum 2013 

karena resentase rata- rata terakhir yaitu 75,7 dengan presentase kesesuaian 

tertinggi pada aspek kebahasaan. 

5.1  Saran 

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian tersebut, peneliti mengemukakan 

saran sebagai berikut : 

1. Saran bagi guru bahasa Jepang selaku tim penyusun modul bahasa 

Jepang ,perlu ditambahkan materi yang berkaitan dengan dimensi sikap 

spiritual, seperti pada pendahuluan atau motivasi, karena dalam modul 

bahasa Jepang Kurikulum 2013 belum ditemukan. 
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2. Saran bagi pembaca, dalam penelitian ini hanya menganalisis bahan ajar 

saja dan tidak membandingkan dengan hasil belajar. Diharapkan bagi 

peneliti yang tertarik meneruskan penelitian ini untuk menganalisis hasil 

belajar menggunakan modul dengan kesesuaian modul atau bahan ajar yang 

digunakan. 

3. Saran bagi pembaca yang ingin meneruskan penelitian ini, perlu diadakan 

penelitian lebih lanjut untuk menganalisis buku bahasa Jepang lain yang 

digunakan di sekolah. Hal itu dimaksudkan untuk mengetahui kualitas buku 

teks bahasa Jepang yang digunakan di sekolah. 
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ANGKET PENELITIAN 

Identitas 

Nama  Responden       : 

Nama Sekolah             : 

Penjelasan dan petunjuk pengisian angket. 

1.         Angket ini diajukan dalam rangka pembuatan skripsi. 

2.        Jawaban Bapak/ Ibu tidak akan mempengaruhi Bapak/ Ibu di   lingkungan 

sekolah 

3.        Di bawah ini disediakan beberapa bentuk pertanyaan terkait masalah 

penelitian yang sedang diteliti.  

 

 

 

1.  Pada modul, uraian, contoh dan latihan pada tiap bab yang disajikan  

dapat membangkitkan rasa syukur peserta didik kepada Tuhan Yang Maha 

Esa 

a. Ya      b. Tidak 

Alasan:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. Apakah ajaan untuk mengamalkan agama tersurat dalam modul pada tiap 

tiap bab? misalnya berupa keterkaitan antara materi dengan keimanan 

sehingga siswa akan tergerak untuk mengamalkan aspek agama. Sebagai 
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contoh, ajakan berdoa sebelum mengerjakan suatu kegiatan, berlaku jujur 

dalam bertindak, dsb. 

a. Ya      b. Tidak 

Alasan:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. Apakah pada setiap bab terdapat kalimat yang membangkitkan sikap 

positif dan karakter (disiplin, rasa ingin tahu, objektif, teliti, jujur, dsb) ? 

a.Ya      b. Tidak 

Alasan:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

4. Apakah pada setiap bab terdapat kalimat yang membangkitkan aspek sikap 

sosial (kerja sama, toleransi, kesesiaan membantu, kepedulian, dsb) ? 

a.Ya      b. Tidak 

Alasan:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

5. Apakah materi yang disajikan pada modul mencakup semua materi yang 

sesuai dengan setiap Kompetensi Dasar (KD) dalam Kometensi inti 3? 

a. Ya      b. Tidak 

Alasan:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

6. Contoh dan soal yang disajikan dalam tiap bab pada modul sudah sesuai 

dengan materi, tingkat kesulitan, dan bervariasi 

a.Ya      b. Tidak 
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Alasan:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

7. Materi/isi ,bahasa ,dan gambar/ilustrasi yang terdapat pada modul tidak 

menimbulkan masalah SARA dan tidak mengandung pornografi. 

a.Ya      b. Tidak 

Alasan:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

8. Apakah materi dan kegiatan pada modul yang disajikan dapat 

mengembangkan aspek keterampilan yang mendukung pencapaian 

kompetensi dasar dalam kompetensi Inti 4 yaitu memahami, mencoba,  

dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, merangkai, membuat, 

memodifikasi) dan ranah absrak ( menulis, mengarang, membaca) ? 

a.Ya      b. Tidak 

Alasan:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

9. Kegiatan pada setiap bab pada modul berupa proyek atau pemecahan 

masalah dan terdapat kalimat yang jelas dan mengarahkan siswa untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan tersebut 

a.Ya      b. Tidak 

Alasan:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 



83 
 

 

10. Uraian, soal, latihan dan contoh-contoh yang disajikan  dapat memotivasi 

peserta didik untuk melakukan kegiatan mengamati, menanya, 

mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan . 

a.Ya      b. Tidak 

Alasan:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

11. Pada modul, sistematika penyajian dalam setiap bab taat asas (memiliki 

pendahuluan, isi dan penutup). 

a. Ya      b. Tidak 

Alasan :……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

12. Penyajian konsep disajikan secara runtun mulai dari yang mudah ke sukar, 

dari yang konkret ke abstrak dan dari yang sederhana ke kompleks, dari 

yang dikenal sampai yang belum dikenal. Materi bagian sebelumnya bisa 

membantu pemahaman materi pada bagian selanjutnya 

a. Ya      b. Tidak 

Alasan :……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

13. Ada kesesuaian dan ketepatan penggunaan ilustrasi dengan materi dalam 

bab 

a. Ya      b. Tidak 

Alasan :……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………  
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14. Pada modul terdapat uraian tentang apa yang akan dicapai peserta didik 

setelah mempelajari bab tersebut dalam upaya membangkitkan motivasi 

belajar. 

a. Ya      b. Tidak 

Alasan :……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

15. Di awal setiap bab ada peta konsep berupa gambaran atau kalimat 

mengnai keterkaitan antar konsep yang dijelaskan dalam bab tersebut. 

a. Ya      b. Tidak 

Alasan :……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

16. Soal-soal yang dapat melatih kemampuan memahami dan menerapkan 

konsep  yang berkaitan dengan materi dalam bab sebagai umpan balik 

disajikan pada setiap akhir bab 

a.Ya      b. Tidak 

Alasan :……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

17. Pada modul, penomoran dan penamaan pada tabel, gambar, dan lampiran 

urut dan sesuai dengan yang tertulis pada teks. 

a.Ya      b. Tidak 
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Alasan:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

18. Penyajian materi bersifat interaktif dan partisipatif (ada bagian yang 

mengajak pembaca untuk berpartisipasi – misalnya dengan mengajak 

peserta mencoba latihan dengan data baru). 

a. Ya      b. Tidak 

Alasan :……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

19. Penyajian materi merangsang peserta didik untuk melakukan kegiatan 

yang bersifat saintifik meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan.Seebagai contoh pada 

modul terdapat kegiatan memecahkan masalah .  

a. Ya      b. Tidak 

Alasan :……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

20. Pada modul terdapat Pendahuluan, daftar isi, daftar pustaka, dan indeks 

a.Ya      b. Tidak 

Alasan :……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 



86 
 

 

21. Bahasa yang digunakan pada modul sesuai dengan kematangan sosial 

emosional peserta didik dengan ilustrasi yang menggambarkan konsep 

mulai dari lingkungan terdekat sampai dengan lingkungan global. 

a.Ya      b. Tidak 

Alasan :……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

22. Pesan (materi ajar) pada modul disajikan dengan bahasa yang menarik, 

mudah dipahami, dan tidak menimbulkan multi tafsir. 

a.Ya      b. Tidak 

Alasan :……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

23. Bahasa yang digunakan pada modul mendorong peserta didik untuk 

mempelajari buku tersebut secara tuntas 

a.Ya      b. Tidak 

Alasan :……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

24. Pada modul, kalimat yang digunakan mewakili isi pesan yang disampaikan 

dan mengikuti tata kalimat yang benar dalam bahasa Indonesia. 

a.Ya      b. Tidak 

Alasan :……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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25. Penyampaian pesan antara sub bab dengan bab lain/subbab dengan 

subbab/antaralinea dalam subbab yang berdekatan mencerminkan 

keruntutan dan keterkaitan isi. 

a. Ya      b. Tidak 

Alasan :……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

26. Pesan atau materi yang disajikan dalam satu bab/subbab/alinea harus 

mencerminkan kesatuan tema 

a. Ya      b. Tidak 

Alasan :……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

27. Tata kalimat yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau ejaan 

mengacu pada kaidah tata bahasa Indonsia 

a.Ya      b. Tidak 

Alasan :……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

28. Penggunaan simbol/lambang dan istilah konsisten antarbagian dalam 

modul 

a.Ya      b. Tidak 

Alasan :……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………… 
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29. Apakah ukuran modul bahasa Jepang memiliki ukuran sesuai standar ISO? 

a.Ya      b. Tidak 

Alasan :……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

30. Apakah ilustrasi dan tata letak pada modul mempermudah  dalam 

pemahaman materi? 

a.Ya      b. Tidak 

Alasan :……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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Data Responden 

No Nama Responden Nama Sekolah 

1 Ibu Etiek SMA N 3 Sukoharjo 

2 Ibu Anik SMA N 1 Sukoharjo 

3 Bapak Lasono SMK Tamansiswa Sukoharjo 

4 Ibu Wati SMA N 1 Tawangsari, Sukoharjo 

5 Ibu Putri SMA Veteran Sukoharjo 

 


