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SARI 

Medina, Tiara Wira. 2016. Analisis Kesalahan Perubahan Kata Kerja Bentuk -Te 

Pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 16 Semarang. Skripsi. Jurusan Bahasa 

dan Sastra Asing. Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I : Dra. Yuyun Rosliyah, M.Pd.  

Kata kunci : analisis kesalahan, kata kerja, bentuk -te 

Doushi adalah salah satu kelas kata dalam bahasa Jepang yang digunakan 

untuk menyatakan aktivitas, keberadaan atau keadaan sesuatu. Katsuyookei 

terdapat enam macam bentuk konjugasi, salah satunya yaitu doushi bentuk -te. 

Doushi bentuk -te adalah kata kerja yang digunakan untuk menyatakan atau 

menggabungkan beberapa kegiatan atau kejadian yang berurutan. Doushi bentuk -

te memiliki beberapa aturan perubahan, aturan perubahan kata kerja ke dalam 

bentuk -te cukup sulit karena aturan-aturan tersebut harus dihafal dan dipahami. 

Namun meskipun sulit kata kerja bentuk -te sangat penting untuk dipelajari, 

karena kata kerja bentuk -tebanyak digunakan dalam pola kalimat bahasa Jepang 

seperti bentuk -te yang menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung (-te 

imasu), bentuk -te yang menyatakan perintah (-te kudasai), dan bentuk -te yang 

menyatakan perizinan atau permohonan (-te moiidesu). Sehingga hal ini dapat 

menimbulkan kesalahan pada saat mengubah kata kerja ke dalam bentuk -te. Dari 

wawancara yang telah dilakukan pada 15 siswa kelas XI, diketahui bahwa 

sebagian besar siswa mengalami kesalahan perubahan kata kerja bentuk -

te.Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu diadakan penelitian.  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kesalahan dan  

penyebab kesalahan siswa kelas XI pada perubahan kata kerja bentuk -tesehingga 

dapat dijadikan referensi bagi para pembelajar bahasa Jepang dalam rangka 

mengurangi kesalahan penggunaan kata kerja bentuk -te. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif kualitatif. Populasi dalam 

penelitian ini adalah semua siswa kelas XI SMA Negeri 16 Semarang yang 

berjumlah 210 siswa, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

XI yang berjumlah 90 siswa yang diambil dengan teknik random sampling. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah tes. 

 Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui prosentase kesalahan siswa 

dalam menggunakan kata kerja bentuk -teadalah 44,9%. Dari penelitian ini 

terdapat kesalahan siswa kelas XI SMA Negeri 16 Semarang dalam mengubah 

kata kerja bentuk -te, yaitu kesalahan siswa dalam mengubah kata kerja kelompok 

1, kata kerja kelompok 2 dan kata kerja kelompok 3 menjadi kata kerja bentuk       

-te. Penyebab kesalahan diduga responden belum bisa mengklasifikasikan kata 

kerja kelompok 1,2 dan 3, responden diduga tidak mempelajari kembali materi 

yang telah diajarkan, dan apabila ada kesulitan siswa lebih banyak pasif dan tidak 

banyak bertanya pada guru atau teman. 
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RANGKUMAN 

Medina, Tiara Wira. 2016. Analisis Kesalahan Perubahan Kata Kerja Bentuk 

Bentuk -Te Pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 16 Semarang. Skripsi. 

Jurusan Bahasa dan Sastra Asing. Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I : Dra. Yuyun Rosliyah, M.Pd.  

 

1. Latar Belakang Masalah 

Doushi atau verba atau kata kerja adalah salah satu kelas kata dalam 

bahasa Jepang yang dipakai untuk menyatakan aktivitas, keberadaan atau keadaan 

sesuatu. Doushi dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu godan doushi, ichidan doushi, 

dan fukisoku doushi.Doushi di dalam bahasa Jepang terdapat istilah katsuyookei 

atau bentuk konjugasi. Katsuyookei terdapat enam macam bentuk konjugasi, salah 

satunya yaitu doushi bentuk -te. Doushi bentuk -te adalah kata kerja yang 

digunakan untuk menyatakan atau menggabungkan beberapa kegiatan atau 

kejadian yang berurutan. 

Doushi bentuk -te memiliki beberapa aturan perubahan.Aturan perubahan 

kata kerja ke dalam bentuk -te cukup sulitkarena aturan-aturan tersebut harus 

dihafal dan dipahami. Namun meskipun cukup sulit, perubahan kata kerja bentuk 

-te sangat penting untuk dipelajari, karena kata kerja bentuk -tebanyak digunakan 

dalam pola kalimat bahasa Jepang seperti bentuk -te yang menyatakan kegiatan 

yang sedang berlangsung (-te imasu), bentuk -te yang menyatakan perintah (-te 

kudasai), dan bentuk -te yang menyatakan perizinan atau permohonan (-te 

moiidesu).  Sehingga hal ini dapat menimbulkan kesalahan pada saat mengubah 

kata kerja ke dalam bentuk -te. 
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Dari studi pendahuluan yang telah dilakukan di SMA Negeri 16 Semarang 

terhadap 15 siswa kelas XI, diketahui bahwa sebagian besar siswa mengalami 

kesalahan perubahan kata kerja bentuk -te. Kesalahan yang dialami antara lain 

siswa salah dalam mengubah kata kerja kelompok 1 yaitu みがきます menjadiみ

がきて, あいます menjadi あいて、あびます menjadi あびて、たちます

menjadi たちって、のみます menjadi のみて, べんきょうします menjadi べ

んきょうしって、つくります menjadi つくりって、よみます menjadi よみ

て、ききます menjadi ききて、うたいます menjadi うたて . Adanya 

kesalahan perubahan bentuk -te tersebut, maka dilakukan penelitian. 

2. Landasan Teori 

2.1 Doushi 

 Menurut Shinpan Nihongo Kyouiku Jiten (2005:80), pengertian doushi 

adalah sebagai berikut : 

動詞の基本的な特徴 ------ 典型的代表的な動詞は動きや動作を表すという

語義有する。動きを表すことが起因となり、動詞はさまざまな説の述語に

なるという文保機能を持つ。そのことと結びについて日本語の動詞はその

語形を変化させる。 

Karakteristik kata kerja secara umum yaitu kata yang menunjukkan gerakan dan 

perubahan. Kata kerja memiliki fungsi tata bahasa yang disebut predikat. Untuk 

memperjelas hal itu, kata kerja bahasa Jepang dapat diubah ke dalam beberapa 

perubahan bentuk. 
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2.2  Jenis-jenis Doushi 

  Doushi dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu godan doushi, ichidan 

doushi, dan fukisoku doushi. Berikut penjelasan pengelompokan kata kerja bentuk 

-masu dan kata kerja bentuk kamus.  

2.2.1 Kata Kerja Kelompok 1 (godan doushi) 

  Kata kerja kelompok 1 atau godan doushi adalah kata kerja yang 

mempunyai suku kata akhir bentuk kamus -u, -ku, -gu, -su, -tsu, -nu, -bu, -mu, -ru 

dan mempunyai suku kata akhir bentuk -masu -i, -ki, -gi, -shi, -chi, -ni, -bi, -mi 

dan -ri. 

2.2.2 Kata Kerja Kelompok 2 (ichidan doushi) 

  Kata kerja kelompok 2 atau ichidan doushi adalah kata kerja bentuk 

kamus dan kata kerja bentuk -masu yang mempunyai suku kata berakhiran -iru 

atau -imasu dan -eru atau -emasu.  

2.2.3 Kata Kerja Kelompok 3 (fukisoku doushi) 

  Kata kerja kelompok 3 adalah kata kerja yang hanya mempunyai dua kata 

kerja, yaitu kata kerja suru atau shimasu dan kuru atau kimasu. 

2.3  Konjugasi Kata Kerja Bahasa Jepang  

2.3.1 Definisi Konjugasi Kata Kerja 

  Konjugasi adalah perubahan. Kata kerja adalah kata yang menunjukkan 

kegiatan atau pekerjaan. Konjugasi kata kerja merupakan perubahan kata kerja 

yang mempunyai arti dan fungsi masing-masing. Dapat disimpulkan bahwa 

konjugasi kata kerja yaitu perubahan kata yang menunjukkan kegiatan atau 

pekerjaan yang mempunyai arti dan fungsi masing-masing.   
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2.3.2 Jenis-jenis Konjugasi Kata Kerja 

  Dalam penggunaannya, kata kerja mengalami perubahan bentuk yang 

dalam bahasa Jepang disebut dengan katsuyou doushi. Katsuyou doushi dapat 

dibagi menjadi beberapa macam, yaitu : 

 Mizenkei 

 Renyoukei 

 Shushikei  

 Rentaikei  

 Kateikei  

 Meireikei  

2.4  Doushi bentuk -te. 

 Doushi bentuk -te merupakan kata kerja yang menyatakan kegiatan yang 

berkelanjutan atau aktivitas yang sedang dilakukan. Doushi bentuk -te digunakan 

untuk menyatakan beberapa kegiatan yang berurutan. Apabila terdapat dua kata 

kerja yang digabungkan adalah kata kerja bentuk lampau, maka bagian yang 

digabungkan menggunakan bentuk -te.  

2.5  Analisis Kesalahan  

 Analisis kesalahan adalah penelitian mengenai kesalahan yang dilakukan 

pembelajar. Kesalahan itu meliputi tingkat kesalahannya, mengapa terjadi 

kesalahan dan bagaimana perbaikannya sehingga bermanfaat bagi pembelajar 

bahasa Jepang atau pelajaran bahasa Jepang. 
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2.6 Analisis Kesalahan Berbahasa 

Analisis kesalahan berbahasa adalah teknik untuk mencari, 

mengelompokkan, dan menjabarkan secara urut kesalahan-kesalahan apa saja 

yang ditemui dalam proses pembelajaran bahasa secara bertahap berdasarkan teori 

yang ada untuk mengetahui tingkat kesalahan. Analisis kesalahan berbahasa 

merupakan solusi untuk mengetahui kesalahan-kesalahan pada waktu mempelajari 

bahasa. 

3.  Metode Penelitian 

Pendekatan penelitian ini berupa penelitian deskriptif dengan analisis data 

kuantitatif dan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 

XI SMA Negeri 16 Semarang yang berjumlah 210 siswa. Sampel dalam penelitian 

ini adalah para siswa kelas XI SMA Negeri 16Semarang yang berjumlah 90 

siswa. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik random. 

Teknik pengumpulan data penelitian ini berupa dokumentasi dan tes. Bentuk soal 

tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes objektif berisi 30 isian singkat. 

Penelitian ini menggunakan validitas isi dan menggunakan rumus KR 20 untuk 

menghitung reliabilitas. 

4. Analisis Data 

 Dari penelitian ini terdapat kesalahan siswa kelas XI SMA Negeri 16 

Semarang dalam menggunakan kata kerja bentuk -te, yaitu kesalahan siswa dalam 

menggunakan kata kerja bentuk -te yaitu kesalahan siswa dalam mengubah kata 

kerjakelompok 1 bentuk -masu ke kata kerja kelompok 1 bentuk -te, kesalahan 

siswa dalam mengubah kata kerja kelompok 2 bentuk -masu ke kata kerja 
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kelompok 2 bentuk -te, dan kesalahan siswa dalam mengubah kata kerja 

kelompok 3 bentuk -masuke kata kerja kelompok 3 bentuk -te.  

 Faktor penyebab siswa mengalami kesalahan menggunakan kata kerja 

bentuk -te yaitu siswa diduga belum bisa mengklasifikasikan kata kerja kelompok 

1, kata kerja kelompok 2 dan kata kerja kelompok 3. Selain itu, siswa juga diduga 

tidak memahami kata kerja yang disajikan berupa gambar. Adapun siswa diduga 

tidak mempelajari kembali materi yang telah diajarkan dan apabila ada kesulitan 

siswa lebih banyak pasif dan tidak bertanya pada teman atau guru pada saat 

kegiatan belajar mengajar, sehingga ketika mengerjakan tes banyak terjadi 

kesalahan dalam penggunaan kata kerja bentuk -te.  

5. Kesimpulan dan Saran 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan permasalahan kesalahan menggunakan kata kerja bentuk -te, 

dapat disimpulkan bahwa siswa kelas XI SMA Negeri 16 Semarang mengalami 

kesalahan dalam mengubah kata kerja bentuk -masu ke dalam kata kerja bentuk -

te. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan nilai rata-rata tes yaitu sebesar 54,08 dan 

prosentase kesalahan siswa dalam menggunakan kata kerja bentuk -te adalah 

sebesar 44,9%. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat penulis sampaikan antara lain untuk pembelajar 

disarankan membaca dahulu materi yang akan diajarkan, supaya apabila ada 

kebingungan dapat bertanya kepada pengajar. Selain itu, setelah materi selesai 

diajarkan pembelajar disarankan lebih sering berlatih membuat kalimat 
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menggunakan kata kerja khususnya dari kata kerja bentuk -masu menjadi kata 

kerja bentuk -te.   

 Saran untuk pengajar bahasa Jepang yaitu pengajar sebaiknya 

menggunakan metode yang mempermudah pembelajar dalam menghafal 

perubahan bentuk -te. Metode tersebut berupa singkatan, contohnya ichiritte yang 

berarti kata kerja yang berakhiran -i, -chi, -ri apabila diubah ke bentuk -te  

menjadi -tte. Kemudian pengajar disarankan untuk menyampaikan materi dengan 

media gambar agar pembelajar lebih tertarik untuk memperhatikan materi. Selain 

itu, setiap pengajar yang akan memberikan materi baru disarankan melakukan 

pengulangan kembali atas materi yang sudah diajarkan sebelumya apabila antara 

materi yang sudah diajarkan dan belum diajarkan masih ada kesinambungan.  

Saran untuk peneliti selanjutnya yaitu bagi peneliti yang akan meneliti 

dengan tema yang sejenis, disarankan menggunakan instrumen berupa soal tes 

yang lebih sederhana, mudah dipahami dan tidak menimbulkan pertanyaan yang 

multitafsir. Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian 

eksperimen mengenai metode atau media yang tepat untuk menyampaikan materi 

tentang kata kerja bentuk -te yang dapat mempermudah pembelajar dalam 

mempelajari kata kerja bentuk -te. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Bahasa Jepang merupakan bahasa yang memiliki keunikan terutama dalam 

hal gramatika. Gramatika bahasa Jepang terdapat sepuluh kelas kata, yaitu doushi 

atau verba, i-keiyoushi atau ajektiva-i, na-keiyoushi atau ajektiva-na, meishi atau 

nomina, rentaishi atau prenomina, fukushi atau adverbia, kandoushi atau 

interjeksi, setsuzokushi atau konjungsi, jodoushi atau verba bantu dan joshi atau 

partikel. 

Doushi atau kata kerja adalah salah satu kelas kata dalam bahasa Jepang 

yang dipakai untuk menyatakan aktivitas, keberadaan atau keadaan sesuatu. 

Doushi dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu godan doushi, ichidan doushi, dan 

fukisoku doushi. Godan doushi merupakan kata kerja yang memiliki sembilan 

akhiran, yaitu i, chi, ri, mi, bi, ni, ki, gi, dan shi. Contohnya ai, tachi, tsukuri, 

yomi, asobi, shini, kaki, oyogi, dan hanashi. Ichidan doushi merupakan kata kerja 

yang memiliki ciri akhiran emasu dan imasu. Contohnya tabemasudan okimasu. 

Fukisoku doushi merupakan golongan kata kerja tidak beraturan, yaitu shimasu 

dan kimasu. Contohnya benkyou shimasu dan kimasu. 

Doushi di dalam bahasa Jepang terdapat istilah katsuyookei atau bentuk 

konjugasi. Katsuyookei terdapat enam macam bentuk konjugasi, salah satunya 

yaitu doushi bentuk -te. Doushi bentuk -te adalah kata kerja yang digunakan untuk 

menyatakan atau menggabungkan beberapa kegiatan atau kejadian yang 
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berurutan. Selain itu, doushi bentuk -te digunakan juga untuk menyatakan 

kegiatan yang sedang berlangsung, menyatakan suatu keadaan,dan menyatakan 

bentuk perintah. 

Doushi bentuk -te memiliki beberapa aturan perubahan. Perubahan kata 

kerja dari bentuk -masu pada godan doushi (i, chi, ri, mi, bi, ni, ki, gi, dan shi) 

menjadi bentuk -te yaitu mengganti akhiran i, chi, dan ri dengan -tte. Akhiran  mi, 

bi, ni diganti dengan -nde, ki diganti dengan -ite, gi diganti dengan -ide, dan shi 

diganti dengan shite. Perubahan kata kerja dari bentuk -masu pada ichidan doushi 

menjadi bentuk -te yaitu mengganti akhiran pada ichidan doushi (emasu dan 

imasu) dengan -te. Perubahan kata kerja dari bentuk -masu pada fukisoku doushi 

(shimasu dan kimasu) yaitu mengganti -masu pada kata shimasu dan kimasu 

dengan akhiran -te.  

Aturan perubahan kata kerja ke dalam bentuk -te cukup sulit karena 

aturan-aturan tersebut harus dihafal dan dipahami. Namun meskipun cukup sulit,  

perubahan kata kerja bentuk -te sangat penting untuk dipelajari, karena kata kerja 

bentuk -te banyak digunakan dalam pola kalimat bahasa Jepang seperti bentuk -te 

yang menyatakan keadaan yang sedang berlangsung (-te imasu), bentuk -te yang 

menyatakan bentuk perintah (-te kudasai), dan bentuk -te yang menyatakan 

perizinan (-te mo iidesu). Sehingga hal ini dapat menimbulkan kesalahan pada 

saat mengubah kata kerja ke dalam bentuk -te.  

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukandi kelas XI SMA 

Negeri 16 Semarang, dari 90 siswa 15 siswa yang dipilih secara acak, sebagian 

besar siswa mengalami kesalahan perubahan kata kerja bentuk -te 
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ketikamenjawab pertanyaan yang diajukan dalam wawancara pada tanggal 28 

Januari 2016.Kesalahan yang dialami antara lain siswa salah dalam mengubah 

kata kerja bentuk -te yaitu みがきます menjadiみがきて, あいます menjadiあ

いて、あびます menjadi あびて、たちます menjadi たちって、のみます

menjadi のみて, べんきょうします menjadi べんきょうしって、つくります

menjadi つくりって、よみます menjadi よみて、ききます menjadi ききて、

うたいます menjadiうたて. 

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian mengenai bentuk -teperlu 

dilakukan. Hal ini disebabkan karena perubahan bentuk -te merupakan dasar bagi 

siswa untuk memahami tujuan atau fungsi dari perubahan bentuk -te. Hal ini 

bertujuan untuk mengetahui apa saja kesalahan dan faktor penyebab kesalahan 

bentuk -te. Maka dari itu peneliti berpendapat perlunya diadakan penelitian yang 

berjudul  ANALISIS KESALAHAN PERUBAHAN KATA KERJA BENTUK -

TE PADA SISWA KELAS XI SMA NEGERI 16 SEMARANG.  

1.2.  Rumusan Masalah 

1.2.1 Apa saja kesalahan siswa kelas XI SMA Negeri 16 Semarang ketika   

mengubah kata kerja bentuk -te ? 

1.2.2 Apa penyebab kesalahan perubahan kata kerja bentuk -te yang dilakukan 

siswa kelas XI SMA Negeri 16 Semarang? 

1.3.  Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terfokus pada tujuan yang ingin dicapai, maka 

penelitian ini dibatasi pada perubahan kata kerja bentuk -teyang telah diajarkan 
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pada semester 1 yaitu kata kerja -te yang menyatakan kegiatan yang berurutan 

yang terdapat pada buku Pelajaran Bahasa Jepang Sakura 2.  

1.4.  Tujuan Penelitian  

1.4.1.  Mengetahui apa saja kesalahan siswa kelas XI SMA Negeri 16 Semarang 

ketika mengubah kata kerja bentuk -te. 

1.4.2. Mengetahui penyebab kesalahan perubahan kata kerja bentuk -te pada   

siswa kelas XI SMA Negeri 16 Semarang. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1.  Manfaat Teoritis 

1.5.1.1.Menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca dan peneliti bahasa 

Jepang tentang kesalahan penggunaan kata kerja bentuk -te.  

1.5.1.2.Dapat menjadireferensi bagi para pembelajar bahasa Jepang dalam rangka 

mengurangi kesalahan dalam penggunaan kata kerja bentuk -te. 

1.5.2.  Manfaat Praktis 

1.5.2.1. Sebagai bahan masukan bagi SMA Negeri 16 Semarang khususnya          

siswa kelas XI dalam mempelajari kata kerja bentuk -teyang diajarkan 

pada semester 1. 

1.5.2.2.   Dapat menjadi alternatif dalam pembelajaran bahasa Jepang. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar sistematika penulisan dalam skripsi ini akan dijabarkan 

sebagai berikut : 

BAB 1 berisi Pendahuluan 
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Pada bab ini dijelaskan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II berisi Kajian Pustaka dan Landasan Teori 

Pada bab ini dijelaskan kajian pustaka, teori analisis kesalahan, analisis 

kesalahan berbahasa, doushi, jenis-jenis doushi, konjugasi doushidan doushi 

bentuk -te. 

BAB III berisi Metode Penelitian 

Pada bab ini dijelaskan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, 

dan teknik pengolahan data. 

BAB IV berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada bab ini dijelaskan hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB V berisi Penutup 

Pada bab ini dijelaskan Kesimpulan dan Saran. 
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BAB II 

 KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

2.1 Kajian Pustaka 

Hasil penelitian tentang kata kerja bentuk -te yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Rizqi Maya Ulfa (2014). Rizqi Maya Ulfa (2014) melakukan 

penelitian dengan judul “analisis kesalahan mengubah bentuk jishokei ke dalam 

bentuk -te pada siswa SMA Negeri 2 Pekalongan”. 

Penelitian ini menitik beratkan pada kesalahan apa saja yang dialami dan 

faktor apa saja yang menyebabkan kesalahan dalam mengubah bentuk jishokei ke 

dalam bentuk -te. Hasil dari penelitian ini adalah adanya kesalahan yang dialami 

responden dalam mengubah bentukjishokei ke dalam bentuk te, diantaranya 

kesalahan mengubah kata kerja あそぶ asobu dan いく iku. Hal ini disebabkan 

karena siswa jarang meminta penjelasan dari guru ketika belum memahami pola 

kalimat -te dan siswa jarang mengulang pelajaran di luar kelas mengenai pola 

kalimat -te. 

Dari penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya, diketahui 

persamaan dari penelitian sebelumnya dan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti 

kesalahan penggunaan kata kerja bentuk -te. Perbedaan dari penelitian 

sebelumnya dan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya meneliti kesalahan 

dari kata kerja bentuk kamus atau jishokei ke dalam bentuk -te. Sedangkan pada 

penelitian ini menganalisis kesalahan perubahan kata kerja bentuk -te dari -masu 

kei beserta  faktor penyebab kesalahannya. 
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2.2  Landasan Teoretis 

2.2.1 Doushi 

  Doushi dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kata kerja bahasa 

Jepang. Doushi adalah salah satu kelas kata dalam bahasa Jepang, sama dengan 

ajektiva-i dan ajektiva-na menjadi salah satu jenis yoogen (Sudjianto 2009:149). 

Yoogen adalah kelompok kelas kata yang bisa berdiri sendiri dan membentuk 

kalimat. Doushi merupakan kelas kata yang dipakai untuk menyatakan aktivitas, 

keberadaan, atau keadaan sesuatu.  

  Menurut Shinpan Nihongo Kyouiku Jiten (2005:80), pengertian doushi 

sebagai berikut : 

動詞の基本的な特徴 ------ 典型的代表的な動詞は動きや動作を表すという

語義有する。動きを表すことが起因となり、動詞はさまざまな説の述語に

なるという文保機能を持つ。そのことと結びについて日本語の動詞はその

語形を変化させる。 

  Doushi no kihontekina tokucho ------ tenkeiteki daihyoutekina doushi wa 

ugoki ya dousa o arawasu toiu gogi yuusuru. Ugoki o arawasu koto ga kiin to 

nari, doushi wa sama zamana setsu no jyutsugo ni naru toiu bunpo kinou o motsu. 

Sono koto to musubi nitsuite nihongo no doushi wa sono gokei o henka saseru. 

Karakteristik kata kerja secara umum yaitu kata yang menunjukkan gerakan dan 

perubahan. Kata kerja memiliki fungsi tata bahasa yang disebut predikat. Untuk 
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memperjelas hal itu, kata kerja bahasa Jepang dapat diubah ke dalam beberapa 

perubahan bentuk. 

2.2.2 Jenis-jenis Doushi  

  Kata kerja Bahasa Jepang dibagi menjadi 3 kelompok. Menurut Khanif 

(2011:97), kata kerja dalam bahasa Jepang terdiri dari godan doushi, ichidan 

doushi, danfukisoku doushi. Masing-masing dari pembagian kata kerja tersebut 

dapat dibagi menjadi kata kerja bentuk -masu dan kata kerja bentuk kamus atau 

jishokei. Kata kerja bentuk kamus merupakan kata kerja dasar bahasa Jepang. 

Kata kerja bentuk -masu adalah perubahan kata kerja bentuk kamus atau jishokei 

ke bentuk -masu. Kata kerja bentuk -masu merupakan kata kerja bentuk sopan 

yang digunakan untuk memperhalus kata kerja dalam percakapan. Kata kerja 

bentuk kamus dan kata kerja bentuk -masu mempunyai arti yang sama. Namun 

keduanya mempunyai perbedaan pada penulisan dan penggunaannya. Kata kerja 

bentuk kamus lebih mudah digunakan dalam tata bahasa dan lebih mudah untuk 

diubah ke bentuk lain. Kata kerja bentuk -masu lebih aman digunakan ketika 

belajar bahasa Jepang bagi pemula. 

 Berikut penjelasan pengelompokan kata kerja bentuk -masu dan kata kerja 

bentuk kamus. 
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2.2.2.1 Kata Kerja Kelompok 1 (godan doushi) 

 Bentuk kamus 

Pada kata kerja kelompok 1 terdapat perubahan vokal pada bagian akhir 

kata kerja dasar (A, I, U ,E dan O). Berikut ini suku kata akhir bentuk kamus yang 

termasuk ke dalam kata kerja kelompok 1.  

Suku kata akhir Kata kerja bentuk –

masu 

Arti kata 

-u すう Menghisap 

-ku きく Mendengarkan 

-gu およぐ Berenang 

-su けす Memadamkan 

-tsu かつ Menang 

-nu しぬ Mati 

-bu あそぶ Bermain 

-mu よむ Membaca 

-ru つくる Membuat 

 Bentuk -masu 

Berikut ini suku kata akhir bentuk -masuyang termasuk ke dalam kata 

kerja kelompok 1. 

Suku kata akhir Kata kerja bentuk –

masu 

Arti kata 
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-i すいます Menghisap 

-ki ききます Mendengarkan 

-gi およぎます Berenang 

-shi けします Memadamkan 

-chi かちます Menang 

-ni しにます Mati 

-bi あそびます Bermain 

-mi よみます Membaca 

-ri つくります Membuat 

 

Untuk mengubah kata kerja bentuk kamus (jishokei) menjadi kata kerja 

bentuk -masu, maka kata kerja yang mempunyai suku kata akhir seperti pada tabel 

di atas dihapus dan diganti menjadi bagian suku kata berakhiran -i, -ki, -gi, -shi, -

chi, -ni, -bi, -mi, -rikemudian ditambah -masu. 

-(suku kata akhir u)u jadi (suku kata akhir) -i + -masu 

2.2.2.2 Kata Kerja Kelompok 2 (ichidan doshi) 

      Bentuk kamus 

  Pada kata kerja kelompok 2, perubahan yang terjadi hanya satu perubahan 

saja, yaitu hanya pada suku kata terakhir. Ciri-ciri kata kerja kelompok 2 atau 

ichidan doushiadalah semua kata kerja yang bersuku kata akhir -ru biasanya suku 

katadi depannya adalah huruf vokal E atau I (-eru, -iru).  
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 Berikut inisuku kata akhir bentuk kamus yang termasuk ke dalam kata 

kerja kelompok 2.  

Suku kata akhir Kata kerja bentuk kamus Arti 

-iru あびる Mandi 

 いる Ada, memiliki, tinggal 

 かりる Meminjam 

-eru あける Membuka 

 あげる Memberikan 

 おしえる Memberitahu 

 

 Bentuk -masu 

Suku kata akhir Kata kerja bentuk kamus Arti 

-imasu あびます Mandi 

 います Ada, memiliki, tinggal 

 かります Meminjam 

-emasu あけます Membuka 

 あげます Memberikan 

 おしえます Memberitahu 
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  Untuk mengubah kata kerja kelompok 2 bentuk kamus menjadi kata kerja 

kelompok 2 bentuk -masu, maka suku kata akhir pada kata kerja kelompok 2 

bentuk kamus dihilangkan dan diganti dengan -masu. 

-suku kata akhir (-iru/-eru) + -masu 

2.2.2.3 Kata Kerja Kelompok 3 (fukisoku doshi) 

       Bentuk kamus 

 Kata kerja kelompok 3 dapat dikatakan kata kerja tak beraturan. Kata kerja 

ini merupakan kata kerja khusus karena hanya terdapat dua kata kerja, yaitu kata 

kerja kuru dan suru. kata kerja suru merupakan kata kerja yang paling sering 

digunakan dalam bahasa jepang. Kata kerja ini mempunyai arti melakukan, 

membuat, atau dapat digabungkan dengan kata benda yang berasal dari bahasa 

asing untuk menjadikannya sebagai kata kerja.  

 Bentuk kamus 

  Contoh perubahan kata kerja kelompok 3 adalah sebagai berikut: 

Suku kata akhir Kata kerja bentuk kamus Arti 

Suru する Melakukan 

Kuru くる Datang 

Benkyou suru べんきょうする Belajar 

Undou suru うんどうする Olah raga 

Tenisu suru テニスする Bermain tenis 

 Bentuk -masu 

Suku kata akhir Kata kerja bentuk –masu Arti 
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Shimasu します Melakukan 

Kimasu きます Datang 

Benkyou shimasu べんきょうします Belajar 

Undou shimasu うんどうします Olah raga 

Tenisushimasu テニスします Bermain tenis 

 

Untuk mengubah kata kerja kelompok 3, maka kata kerja kelompok 3 bentuk 

kamus dihapus, kemudian diganti dengan kata kerja bentuk -masu.  

(kata kerja)suru diganti (kata kerja) -masu 

2.2.3 Konjugasi Kata Kerja Bahasa Jepang 

2.2.3.1 Definisi Konjugasi  

  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konjugasi adalah sistem 

perubahan bentuk verba yang berhubungan dengan jumlah, jenis kelamin, modus, 

dan waktu. Konjugasi kata kerja merupakan perubahan kata kerja yang 

mempunyai arti dan fungsi masing-masing.  

2.2.3.2 Jenis-jenis Konjugasi  

  Dalam penggunaannya, kata kerja mengalami perubahan bentuk yang 

dalam bahasa Jepang disebut dengan katsuyou doushi. Katsuyou doushi secara 

garis besar dibagi menjadi beberapa macam, antara lain : 

 Mizenkei (未然形)  

Menurut Sutedi (2003 : 48), mizenkei adalah perubahan bentuk verba yang 

di dalamnya mencakup bentuk menyangkal (bentuk -nai), bentuk maksud 
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(ou/you), bentuk pasif (reru).Mizenkei adalah perubahan bentuk verba yang 

diikuti dengan bentuk penyangkalan(-nai) contohnya かかない , verba bentuk 

pasif  (-reru, -rareru) contohnya : かかれる,かける , verba bentuk perintah atau 

kausatif (-seru) contohnya かかせる dan verba bentuk keinginan atau ajakan, 

contohnya かこう. 

 Renyoukei (連用形) 

Renyoukei adalah perubahan bentuk verba yang mencakup verba bentuk 

sopan (bentuk -masu) contohnya かきます, verba bentuk sambung (bentuk -te) 

contohnya かいて dan bentuk lampau (bentuk -ta) contohnya かいた. 

 Shushikei (終止形) 

  Shushikei adalah verba bentuk kamus atau verba yang digunakan di akhir 

kalimat. Shusikei ditandai dengan adanya kata ka atau karadi akhir kata. 

Contohnya かく. 

 Rentaikei (連体形)  

  Rentaikei yaitu verba (bentuk kamus) yang digunakan sebagai 

modifikator.Rentaikei dapat diikuti katatoki, koto, hito, danmono. Contohnya かく

とき.  

 Kateikei (仮定形) 

Kateikeiadalah perubahanverba bentuk kamus kedalam verba bentuk 

pengandaian (bentuk -ba).Kateikeimerupakan bentuk pengandaian yang bermakna 

jika atau apabila. Contoh : かけば. 
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 Meireikei (命令形) 

  Meireikei  adalah perubahan bentuk verba yang bernada perintah di akhir 

kata. Bentuk ini diikuti dengan akhiran -te. Dalam hal ini terjadi perubahan verba 

dari verba bentuk biasa ke verba bentuk -te. Contohnya かいて.  

Untuk lebih jelasnya, jenis-jenis konjugasi verba dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 

Tabel Jenis–jenis Konjugasi Verba 

Kata kerja 

(kelompok/ 

golongan) 

Konjugasi dalam bentuk 

Mizenkei Renyoukei Shushi 

kei 

Rentaikei Kateikei Meireikei 

かく(1) 

 

かかない かきます かく かくこと かけば かけ 

たべる(2) 

 

たべない たべます たべる たべるもの たべれば たべよう 

する(3) しない します する するとき すれば しろう 

 

Renyoukei merupakan kata kerja yang menyatakan perbuatan atau 

kelanjutan suatu aktivitas. Kata kerja bentuk ini dapat diikuti yoogen yang lain 

seperti pada kata yomihajimeru yang artinya „mulai membaca‟. Yoogen adalah 

kata-kata yang dapat berdiri sendiri, dapat mengalami perubahan dan dapat 

berfungsi sebagai predikat. Bentuk ini diikuti -masu, -ta, -da, -tai, -te, atau 
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nagarayang menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan, aktivitas yang 

berkelanjutan, dan kegiatan yang ingin dilakukan. 

2.2.4 Doushibentuk -te 

Doushi bentuk -te merupakandoushi yang termasuk ke dalam 

renyoukei.Doushi bentuk -te merupakan kata kerja yang menyatakan kegiatan 

yang berkelanjutan atau aktivitas yang sedang dilakukan. Menurut Shinpan 

Nihongo Kyouiku Jiten (2005 :169) doushi bentuk -te adalah sebagai berikut : 

手形は事態間の継起関係を表すが先行事態によって後行事態が必然的に引

きおこされる場合に原因とりゆかいさくされる。 

-Te kei wa jitaikan no keiki kankei o arawasu ga senkou jitai niyotte gokou jitaiga 

hitsuzen tekini hiki okosareru baai ni gen in to riyu kaisaku sareru. 

 Doushi bentuk -te digunakan untuk menyatakan beberapa kegiatan yang 

berurutan. Apabila terdapat dua kata kerja yang digabungkan adalah kata kerja 

bentuk lampau, maka bagian yang digabungkan menggunakan bentuk -te.  

Berikut disajikan tabel perubahan doushi bentuk -te: 

Kelompok I 

Bentuk 

kamus 

Bentuk –masu Aturan Perubahan 

Doushi ke dalam bentuk 

–te 

Bentuk –te 

あう あいます -い -って 

 

あって 

つくる つくります -り つくって 

たつ たちます -ち たって 
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よむ よみます -み -んで よんで 

あそぶ あそびます -び あそんで 

しぬ しにます -に しんで 

きく ききます -び -いて きいて 

およぐ およぎます -み -いで およいで 

はなす はなします -し -して はなして 

いく *いきます Kekecualian いって 

Kelompok II 

Bentuk 

kamus 

Bentuk -masu Aturan Perubahan Doshi 

ke dalam bentuk -te 

Bentuk -te 

みる みます ます→て みて 

たべる たべます たべて 

 

Kelompok III 

Bentuk –masu Bentuk –te 

きます きて 

します して 

べんきょうします べんきょうして 

2.2.5 Analisis Kesalahan 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:46), pengertian analisis 

adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan 
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sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk 

perkaranya dan sebagainya). 

 Menurut Shinpan Nihongo Kyouiku Jiten (2005 :169) penelitian kesalahan 

adalah : 

誤用研究学習者がおこす誤りについて、どのような誤用が存在するのか、

どうして誤りおおこすのうか、どのように訂正すればよい課などお考え、

日本語教育日本語学習などにやくにたつとする原因である。 

Penelitian mengenai kesalahan yang dilakukan pembelajar. Kesalahan itu 

meliputi tingkat kesalahannya, mengapa terjadi kesalahan dan bagaimana 

perbaikannya sehingga bermanfaat bagi pembelajar bahasa Jepang atau pelajaran 

bahasa Jepang. 

 Kesalahan dapat disebabkan karena tidak semua kata dalam bahasa 

Indonesia dapat dipadankan dengan bahasa Jepang, seperti yang diungkapkan oleh 

Tarigan (1988:67) perbedaan antara bahasa ibu dengan bahasa asing dapat 

digunakan sebagai landasan untuk memprediksi kesalahan bahasa yang dibuat 

oleh siswa. 

 Dari penjelasan paragraf di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis 

kesalahan adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui kesalahan sasaran 

penelitian yang kemudian dijelaskan dan dikelompokkan berdasarkan 

penyebabnya. 

2.2.6  Analisis Kesalahan Berbahasa 
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) analisis bahasa adalah 

penelaahan yang dilakukan oleh peneliti atau pakar bahasa untuk menggarap data 

kebahasaan yang diperoleh dari penelitian lapangan atau dari pengumpulan teks 

(penelitian kepustakaan).   

Pembelajaran bahasa pada dasarnya adalah proses mempelajari bahasa. 

Dalam mempelajari bahasa tidak pernah lepas dari kesalahan. Kesalahan 

berbahasa merupakan suatu proses yang didasarkan pada analisis kesalahan siswa 

atau seseorang yang sedang mempelajari bahasa. Kesalahan tersebut ditentukan 

berdasarkan kaidah atau aturan yang berlaku dalam bahasa yang dipelajari. Jika 

kata atau kalimat  yang digunakan pembelajar bahasa tidak sesuai dengan kaidah 

yang berlaku, maka pembelajar bahasa dikatakan melakukan kesalahan. 

Berkaitan dengan pengertian analisis kesalahan, Crystal (dalam Pateda, 

1989:32) mengatakan bahwa analisis kesalahan adalah suatu teknik untuk 

sistematis kesalahan-kesalahan yang dibuat siswa yang sedang belajar bahasa 

kedua atau bahasa asing dengan menggunakan teori-teori dan prosedur-prosedur 

berdasarkan linguistik. 

            Tarigan (1990:68) juga mengatakan bahwa analisis kesalahan berbahasa 

adalah suatu proses kerja yang digunakan oleh para guru dan peneliti bahasa 

dengan langkah-langkah pengumpulan data, pengidentifikasian kesalahan yang 

terdapat di dalam data, penjelasan kesalahan-kesalahan tersebut, pengklasifikasian 

kesalahan itu berdasarkan penyebabnya, serta pengevaluasian taraf keseriusan 

kesalahan itu. 
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Dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa analisis kesalahan berbahasa 

adalah teknik untuk mencari, mengelompokkan, dan menjabarkan secara urut 

kesalahan-kesalahan apa saja yang ditemui dalam proses pembelajaran bahasa 

secara bertahap berdasarkan teori yang ada untuk mengetahui tingkat kesalahan. 

Analisis kesalahan berbahasa merupakan solusi untuk mengetahui kesalahan-

kesalahan pada waktu mempelajari bahasa. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Metode Penelitian 

Pendekatan penelitian ini berupa penelitian deskriptif dengan analisis data 

kuantitatif dan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan cara menggambarkan, menjabarkan suatu fenomena yang terjadi saat ini 

dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. 

Penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran dan 

menginterpretasikan hasil analisis berupa instrumen tes yang berkaitan dengan 

kesalahan penggunaan kata kerja bentuk -te.  

Analisis data kuantitatif adalah pengolahan data dengan kaidah matematik 

terhadap data angka atau numeric. Analisis data kuantitatif dilakukan dengan 

menggunakan teknik statistik. Analisis data kuantitatif dilakukan untuk 

menjelaskan hasil tes siswa yang dihitung dengan menggunakan rumus statistik 

agar mendapatkan hasil yang valid. Analisis data kualitatif adalah pengolahan 

data yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati. Analisis data kualitatif dilakukan untuk 

mengetahui hasil kesalahan siswa berupa penjelasan melalui kata-kata. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMA Negeri 

16 Semarang yang berjumlah 210 siswa. Sampel dalam penelitian ini adalah para 

siswa kelas XI SMA Negeri 16 Semarang yang berjumlah 90 siswa. Pengambilan 
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sampel dilakukan dengan menggunakan teknik random. Teknik random adalah 

teknik pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak.  

3.3  Teknik  Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini berupa 

tes. Tes digunakan untuk mengetahui data mengenai kesalahan penggunaan kata 

kerja bentuk -te.  

Bentuk soal tes yang akan digunakan untuk mengetahui kesalahan 

penggunaan kata kerja bentuk -te  adalah tes objektif  berupa isian singkat. 

3.4  Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes. Tes digunakan 

untuk memperoleh data mengenai kesalahan penggunaan kata kerja bentuk -te. 

Berikut ini adalah langkah-langkah dalam menyusun instrumen tes: 

 Mengumpulkan materi mengenai kata kerja bentuk -te yang telah diajarkan 

pada kelas XI melalui bahan ajar, yaitu buku Pelajaran Bahasa Jepang 

Sakura Jilid 2.  

 Menyusun kisi-kisi soal tes. 

 Membuat soal berdasarkan kisi-kisi soal tes. 

 Mengkonsultasikan instrumen penelitian kepada dosen pembimbing 

maupun dosen ahli untuk mengetahui kelayakan. 

 Mengujikan tes yang telah dibuat pada siswa. 

Bentuk soal tes yang akan digunakan untuk mengetahui kesalahan kata 

kerja bentuk -te adalah bentuk soal berupa isian singkat yang terdiri dari : 
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 Siswa mengubah kata kerja bentuk-masu ke dalam  kata kerja bentuk -te. 

Pada soal jenis ini terdiri dari 15 soal. 

 Siswa melengkapi perubahan kata kerja bentuk -tesesuai dengan pola 

perubahan kata kerja bentuk -te. Pada soal jenis ini terdiri dari 10 soal. 

 Siswa menggunakan kalimat dengan pola perubahan kata kerja -te 

berdasarkan gambar yang tersedia. Pada soal jenis ini terdiri dari 5 soal. 

Berikut ini tabel kisi-kisi soal yang akan diujikan : 

KISI-KISI SOAL TES 

N

o 

Tujuan Indikator Materi Sumber Nomor Soal 

1. Mengetahui 

kemampuan 

siswa dalam 

mengubah 

bentuk kata 

kerja -masu 

menjadi 

kata kerja -

te. 

Dapat 

mengubah 

kata kerja 

bentuk  -masu 

menjadi kata 

kerja bentuk -

te. 

Doushi bentuk -te : 

1. tachimasu → 

tatte 

2. asobimasu → 

asonde 

3. kimasu → 

kite 

4. suwarimasu 

→ suwatte 

5. iimasu →     

itte 

6. nemasu → 

nete 

7. kikimasu → 

kiite 

Nihongo 1 

halaman 5-6: 

1. tachimasu→t

atte 

2.  Suwarimasu    

→  suwatte 

3.   kimasu →  

kite 

4.   iimasu →   

itte 

 

Bagian I 

nomor 1, 4, 

3, 5 

Sakura 2 bab わ

たしのいちにち 

halaman 55: 

1. nemasu → 

Bagian I 

nomor 

6,bagian II 

nomor 12 
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8. okimasu → 

okimasu 

9. ikimasu → 

itte 

10. aimasu →  

atte 

11. terebi o 

mimasu →          

terebi o mite 

12. kaerimasu →  

kaette 

13. tsukurimasu  

→ tsukutte 

14. tsukaimasu 

→ tsukatte 

15. nomimasu → 

nonde 

16. kakimasu → 

kaite 

17. benkyou 

shimasu  →   

benkyou shite 

18. hanashi o 

shimasu   →      

hanashi o shite 

nete 

2.   ha o 

migakimasu 

→ ha o 

migaite 

Sakura 2 bab わ

たしのいちにち

halaman 47: 

Ikimasu →  itte 

Bagian I 

nomor 8 

Sakura 2 bab わ

たしのいちにち

halaman 48: 

1. aimasu → 

atte 

2. terebi o 

mimasu →   

terebi o mite 

3. kaerimasu  

→   

kaette 

4.  tsukurimasu  

→ tsukutte 

Bagian I 

nomor 9, 

bagian II 

nomor 

11,16,19 

Sakura 2 bab と

きどき サッカ

ー を します

Bagian II 

nomor 21 
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19. origami o 

orimasu →           

origami o otte 

20. utaimasu → 

utatte 

21. kitte o 

atsumemasu  

→          

kitte o 

atsumete 

22. mizu o 

abimasu  →          

mizu o abite 

23. ha o 

migakimasu  

→   ha o 

migaite 

24. hikimasu   → 

hiite 

25. torimasu → 

totte 

 

: 

tsukaimasu →  

tsukatte 

Sakura 2 bab な

んがいにありま

すか halaman 

55: 

1. nomimasu  

→nonde 

2.   kakimasu 

→ kaite 

Bagian I 

nomor 10, 

bagian II 

nomor 14 

Sakura 2 bab あ

さなにをします

か halaman 10: 

benkyou shimasu 

→ benkyou 

shite 

Bagian II 

nomor 13 

Sakura 2 bab わ

たしのいちにち 

halaman 30: 

hanashi o 

shimasu  →  

hanashi o shite 

Bagian II 

nomor 15 

Nihongo 2 anak 

tema 2 しゅみ

Bagian II 

nomor 
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halaman 16: 

1. Origami o 

orimasu 

→Origami o 

otte 

2. utaimasu 

→utatte 

3. Kitte o 

atsumemasu 

→ Kitte o 

atsumete 

20,22,24 

Sakura 2 bab わ

たしのいちにち

halaman 51: 

mizu o abimasu 

→  mizu o 

abite 

Bagian II 

nomor 17 

2. Mengidenti-

fikasi 

kemampuan 

siswa dalam 

mengguna-

kan kata 

kerja bentuk 

-te. 

Dapat 

menggunakan 

kata kerja 

bentuk -te 

sesuai dengan 

gambar yang 

tersedia 

Doushi bentuk -te: 

26. shinbun o 

yomimasu 

→  

shinbun o 

yonde 

27. sanpo 

shimasu  → 

sanpo shite 

Sakura 2 bab わ

たしのいちにち

halaman 51: 

1. Shinbun o 

yomimasu 

 → Shinbun 

o yonde 

2. sanpo 

shimasu  →   

Bagian III 

nomor 

26,27 
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28. kao o 

araimasu 

→ kao o 

aratte 

29. oyogimasu 

→ oyoide 

30.   shukudai o 

shimasu → 

shukudai o 

shite 

sanpo shite 

 

Sakura 2 bab あ

さんあいをしま

すか halaman 

10: 

kao o araimasu 

→  kao o 

aratte 

Bagian III 

nomor 28 

Sakura 2 bab わ

たしのいちにち

halaman 46: 

oyogimasu → 

oyoide 

 

Bagian III 

nomor 29 

Sakura 2 bab わ

たしのいちにち

halaman 48: 

Shukudai o 

shimasu → 

 Shukudai o shite   

Bagian III 

nomor 30 
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3.5 Penilaian 

 Berdasarkan kisi-kisi soal di atas, penilaian yang digunakan untuk soal 

bagian I,II dan III yaitu 1 poin untuk jawaban benar dan 0 poin untuk jawaban 

salah. Untuk menentukan nilai dari tiap responden maka menggunakan rumus : 

 

      
            

      
      

 3.6 Validitas dan Reliabilitas 

Instrumen yang baik adalah instrumen yang memiliki validitas dan 

realibilitas. Valid artinya dapat mengukur apa yang hendak diukur dengan baik, 

sedang reliabel yaitu ajeg, dalam arti dapat menghasilkan data yang sama 

meskipun digunakan berkali-kali (Sutedi, 2009:217).  Untuk menghitung validitas 

digunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

rpbis     =      Korelasi point biserial 

Mp = Rata-rata skor total yang menjawab benar pada butir soal 

Mt = Rata-rata skor total  

             St = Standart deviasi skor total 

           P = Proporsi siswa yang menjawab benar pada setiap butir soal 

Q = Proporsi siswa yang menjawab salah pada setiap butir soal 

 

q

p
 

S

MM
 r

t

tp

pbis
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Setelah menghitung validitas butir soal, kemudian mengukur tingkat 

kesukaran soal. Untuk mengetahui tingkat kesukaran setiap butir soal, dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

TK 
       

 
 

Keterangan: 

TK = Tingkat kesukaran 

JBA = Jumlah sampel kelompok atas yang menjawab soal dengan benar 

JBB = Jumlah sampel kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar 

N = Jumlah sampel kelompok atas dan kelompok bawah  

Klasifikasi Tingkat Kesukaran 

0,00 - 0,30 

0,31 - 0,70 

0,71 - 1,00 

Sukar 

Sedang 

Mudah 

 

Validitas dalam penelitian ini menggunakan validitas isi. Validitas isi 

berkaitan dengan kesesuaian isi materi yang sudah diajarkan. Prosedur dalam 

menggunakan validitas isi adalah mengumpulkan materi yang berkaitan dengan 

penggunaan kata kerja bentuk -te, membuat kisi-kisi soal tes, kemudian kisi-kisi 

soal tes tentang penggunaan kata kerja bentuk -te dikonsultasikan kepada pihak 

yang lebih ahli atau dosen. 

Reliabilitas merupakan ukuran konsistensi atau ketetapan suatu alat ukur. 

Suatu instrumen penelitian dikatakan reliabilitas apabila kapanpun alat ukur 

tersebut digunakan hasilnya akan konsisten atau tetap sama. Reliabilitas 



30 
 

 
 

diperlukan untuk mengetahui data yang digunakan dapat menghasilkan data yang 

ajeg atau tetap meskipun diuji berulang kali. 

Reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus KR 20. Rumus KR 

20 digunakan untuk menghitung soal tes objektif berupa isian singkat. Untuk 

menguji reliabilitas perangkat tes dilakukan melalui langkah-langkah sebagai 

berikut (Sutedi dalam Nurgiantoro, 1995:127) : 

 Menganalisis jawaban benar dan jawaban salah dari tiap butir soal untuk 

tiap sampel, dengan cara jawaban benar diberi skor 1 dan jawaban salah 

diberi skor 0. 

 Menghitung jawaban benar per sampel (secara horizontal), sehingga 

nantinya menjadi bahan untuk mengetahui besarnya mean dan standar 

deviasinya. 

 Menghitung jawaban benar per butir soal (secara vertikal), dari data ini 

bisa dihitung proporsi jawaban benar (p) dan jawaban salah (q). Nilai (p) 

bisa dicari dengan cara jumlah jawaban benar dibagi jumlah sampel 

(siswa), sedangkan nilai (q) diperoleh dengan rumus “1-p”. Kemudian 

antara (p) dan (q) dikalikan sehingga akan diperoleh  pq. 

Rumus untuk mencari nilai KR 20 adalah sebagai berikut : 

  
 

   
  
    ∑  

   
   

Keterangan : 

r =  Reliabilitas tes 

k =  Banyaknya butir pertanyaan 
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St
2 

=  Varians total 

∑pq     =  Jumlahvariansbutirsoal 

p =  Proporsi subjek dengan jawaban benar pada setiap butir soal 

q =  Proporsi subjek dengan jawaban salah pada setiap butir soal 

Rumus untuk mencari variasi total atau nilai St
2 

adalah sebagai berikut : 

St
2
 = X

2
 : n  dan  X

2
 =  X

2
-( X)

2
 : n 

 Instrumen dalam penelitian ini telah diujikan kepada 30 siswa pada hari 

kamis tanggal 11 februari 2016. 

 Setelah uji instrumen diberikan, kemudian koefisien reliabilitas tes 

dihitung menggunakan rumus KR20. Dari perhitungan rumus tersebut, angka 

reliabilitas yang didapat kemudian dikonsultasikan atau dibandingkan dengan 

tabel r dengan derajat kebebasan db = n – 1 = 10 – 1 = 9.Suatu instrumen dapat 

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

rumus tersebut, diketahui bahwa nilai r hitung (nilai koefisien reliabilitas) adalah 

0,923, sedangkan nilai r tabel pada kisaran 5% adalah 0,374. Sehingga dapat 

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

yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.  

3.7 Teknik Analisis Data 

 Hasil penelitian tentang kesalahan siswa mengubah kata kerja bentuk -

masu menjadi kata kerja bentuk -te pada siswa kelas XI dapat diketahui dengan 
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mengolah data, dianalisis dan diinterpretasikan secara kuantitatif. Penjabaran 

langkah-langkah dalam menganalisis data sebagai berikut:  

1. Instrumen yang telah diujikan dan skor yang telah ditentukan, kemudian 

menghitung nilai masing-masing responden dengan cara DP=n/N x 100% 

2. Menentukan tingkat kesukaran tes tiap butir soalnya menggunakan rumus 

P=B/J (arikunto,2010:176) 

Keterangan : 

P= Taraf kesukaran  

B= Responden yang menjawab benar  

J = Banyaknya responden yang mengerjakan tes 

Penentuan tingkatan kesukaran ini hanya untuk mengklasifikasikan butir 

soal yang dianggap sukar, sedang atau mudah oleh siswa. Indeks kesukaran dapat 

diklasifikasikan melalui tabel di bawah ini: 

Indeks kesukaran Klasifikasi 

0,00 - 0,30 

0,31 - 0,70 

0,71 - 1,00 

Sukar 

Sedang 

Mudah 

 3.  Menjabarkan simpulan hasil analisis secara keseluruhan. 

4. Interpretasi tingkat kesalahan penggunaan kata kerja bentuk -te 

berdasarkan tabel yang terdapat pada pembahasan .  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Uji Instrumen 

Penelitian untuk mengetahui kesalahan dan faktor penyebab kesalahan 

yang dilakukan responden pada penggunaan kata kerja bentuk -tedilakukan 

dengan instrumen berupa tes. Tes berisi 30 butir soal yang terdiri dari tiga bagian. 

30 butir soal dari tes tersebut terdiri dari 15 butir soal pada bagian I, 10 butir soal 

pada bagian II, dan 5 butir soal bagian III. Pada soal bagian I, siswa diminta untuk 

mengubah kata kerja bentuk -masu menjadi kata kerja bentuk -te. Pada soal 

bagian II, siswa diminta untuk mengubah kata kerja bentuk -masu menjadi kata 

kerja bentuk -te yang ada pada kalimat. Pada soal bagian III, siswa diminta untuk 

melengkapi percakapan berdasarkan gambar dengan menggunakan pola kata kerja 

bentuk -te. 

 Data dalam penelitian ini telah dikerjakan oleh responden, yaitu siswa 

SMA Negeri 16 Semarang dengan jumlah responden 90 siswa. Instrumen dalam 

penelitian ini sebelumnya telah diujikan kepada 30 siswa pada hari kamis tanggal 

4 februari 2016. 

 Setelah uji instrumen diberikan, kemudian koefisien reliabilitas tes 

dihitung menggunakan rumus KR20. Dari perhitungan rumus tersebut, angka 

reliabilitas yang didapat kemudian dikonsultasikan atau dibandingkan dengan 

tabel r dengan derajat kebebasan db = n – 1 = 10 – 1 = 9.Suatu instrumen dapat 

dikatakan reliabel jika r hitung ≥ r tabel. Dari perhitungan dengan menggunakan 
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rumus tersebut, diketahui bahwa nilai r hitung (nilai koefisien reliabilitas) adalah 

0,923, sedangkan nilai r tabel pada kisaran 5% adalah 0,374. Sehingga dapat 

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

yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.  

 Setelah instrumen reliabel maka dilakukan penelitian pada tanggal 11 

februari 2016 pada siswa kelas XI SMA Negeri 16 Semarang dengan jumlah 

responden 90 siswa. 

4.2 Analisis Data 

4.2.1 Perolehan Nilai 

 Setelah pelaksanaan tes, data nilai siswa dihitung dengan menggunakan 

rumus :  

      
            

                  
      

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus tersebut, hasil 

atau perolehan nilai masing-masing responden adalah sebagai berikut: 

Tabel Perolehan Nilai Responden 

Responden Skor  Nilai 

R1 30 100 

R2 30 100 

R3 30 100 

R4 30 100 

R5 30 100 

R6 30 100 

R7 30 100 

R8 29 96,7 

R9 29 96,7 

R10 29 96,7 

R11 29 96,7 

R12 28 93,3 

R13 26 86,7 

R14 26 86,7 

R15 26 86,7 
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R16 24 80 

R17 24 80 

R18 24 80 

R19 24 80 

R20 24 80 

R21 24 80 

R22 24 80 

R23 24 80 

R24 24 80 

R25 24 80 

R26 24 80 

R27 24 80 

R28 24 80 

R29 23 76,7 

R30 22 73,3 

R31 22 73,3 

R32 21 70 

R33 20 66,7 

R34 19 63,3 

R35 19 63,3 

R36 18 60 

R37 18 60 

R38 18 60 

R39 18 60 

R40 17 56,7 

R41 17 56,7 

R42 17 56,7 

R43 17 56,7 

R44 16 53,3 

R45 16 53,3 

R46 16 53,3 

R47 16 53,3 

R48 15 50 

R49 15 50 

R50 15 50 

R51 14 46,7 

R52 14 46,7 

R53 14 46,7 

R54 14 46,7 

R55 14 46,7 

R56 13 43,3 

R57 13 43,3 

R58 13 43,3 

R59 13 43,3 

R60 13 43,3 

R61 12 40 

R62 12 40 

R63 12 40 

R64 11 36,7 

R65 11 36,7 

R66 10 33,3 

R67 10 33,3 

R68 9 30 

R69 8 26,7 

R70 8 26,7 

R71 7 23,3 

R72 7 23,3 

R73 6 20 

R74 6 20 

R75 6 20 

R76 6 20 

R77 5 16,7 

R78 5 16,7 

R79 5 16,7 

R80 5 16,7 

R81 4 13,3 

R82 4 13,3 

R83 3 10 

R84 3 10 

R85 3 10 

R86 2 6,7 

R87 2 6,7 

R88 2 6,7 

R89 2 6,7 

R90 1 3,3 

 



36 
 

 
 

Nilai tertinggi : 100 

Nilai terendah : 3,3 

Nilai rata-rata : 54,08 

 Berdasarkan hasil perolehan nilai pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa 

nilai tertinggi yang diperoleh responden adalah 100, nilai terendah 3,3 dan nilai 

rata-rata dari keseluruhan responden adalah 54,08.Responden yang mendapatkan 

nilai tertinggi 100 berjumlah 7 responden. Sementara itu responden yang 

mendapatkan nilai terendah 3,3 berjumlah 1 responden. 

4.2.2 Tingkat Kesalahan 

 Setelah diperoleh hasil dari responden, selanjutnya data dihitung 

berdasarkan prosentase dan frekuensi kesalahan tiap butir soal dengan 

menggunakan rumus : 

  
 

 
        

Keterangan : 

P = prosentase kesalahan 

f  = frekuensi jawaban salah 

x = jumlah responden 

 Berdasarkan hasil rumus dan tabel di atas, hasil perhitungan frekuensi dan 

prosentase kesalahan pada tiap butir soal adalah sebagai berikut : 
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Nomor 

Soal 

Frekuensi 

Jawaban 

Salah (f) 

Prosentase 

Jawaban 

Salah (p) 

22 63 70% 

20 61 67,70% 

25 58 64,40% 

18 57 63,30% 

28 57 63,30% 

16 55 61,10% 

21 55 61,10% 

29 55 61,10% 

14 54 60% 

24 54 60% 

26 50 55,50% 

23 49 54,40% 

12 47 52,20% 

27 41 45,50% 

19 40 44,40% 

30 40 44,40% 

15 37 41,10% 

6 35 38,80% 

7 35 38,80% 

3 33 36,60% 

10 33 36,60% 

1 32 35,50% 

5 32 35,50% 

8 29 32,20% 

13 29 32,20% 

17 23 25,50% 

11 21 23,30% 

2 19 21,10% 

9 11 12,20% 

4 10 11,10% 

 p 1348,90% 

 

 

 

 

 



38 
 

 
 

 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui frekuensi jawaban salah dan 

prosentase jawaban salah tertinggi terletak pada soal nomor 22 dengan jumlah 

frekuensi jawaban salah sebanyak 63 atau 70%. Frekuensi jawaban salah dan 

prosentase jawaban salah terendah terletak pada soal nomor 4 dengan jumlah 

frekuensi jawaban salah sebanyak 10 atau 11,10%. Sehingga diperoleh jumlah 

tingkat kesalahan dari seluruh prosentase jawaban salah pada kesalahan 

penggunaan kata kerja bentuk -te sebanyak 1348,90%. 

 Selanjutnya adalah menghitung tingkat kesalahan secara keseluruhan 

dengan menggunakan rumus : 

 Tk 
  

 
 

Keterangan : 

Tk = Tingkat kesalahan 

 p = Prosentase kesalahan pada tiap soal 

N = Jumlah soal 

 Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus tersebut, tingkat kesalahan 

siswa secara keseluruhan adalah sebagai berikut : 

Tk  
        

  
= 44,9% 

 Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa prosentase 

kesalahan penggunaan kata kerja bentuk -tesecara keseluruhan yaitu sebesar 

44,9%. 



39 
 

 
 

 4.3 Pembahasan 

 Dalam pembahasan ini, akan dibahas analisis kesalahan yang dilakukan 

responden pada tiap butir soal. Analisis kesalahan pada tiap analisis butir soal 

adalah sebagai berikut: 

4.3.1 Pembahasan Analisis Kesalahan 

Soal bagian I  

Ubahlah kata kerja di bawah ini menjadi bentuk -te. 

Soal nomor 1 

Pertanyaan :  tachimasu → ............................ 

Jawaban benar : tatte 

Prosentase pilihan jawaban : 

 Opsi jawaban 

Benar  Salah  Salah  Salah 

Tatte Tachite Tate Tachitte 

  yang 

menjawab 

58 16 12 4 

Prosentase  64,5% 17,8% 13,3% 4,4% 

Prosentase kesalahan : 35,5% 

Analisis : 
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 Berdasarkan data tes yang diperoleh, diketahui sebanyak 58 responden 

atau 64,5% dari 90 responden menjawab benar. Responden yang berjumlah 16 

atau 17,8% menjawab salah  tachite. Responden yang berjumlah 12 atau 13,3% 

menjawab salah tate. Kemudian 4 responden atau 4,4% menjawab salah tachitte. 

Sehingga prosentase keseluruhan responden yang menjawab salah berjumlah 

35,5%.  

Kata kerja tachimasu adalah kata kerja kelompok 1(kata kerja yang 

berakhiran -chi + -masu). Namun responden menjawab salah tachite. Kesalahan 

ini diduga responden mengira kata kerja tachimasu termasuk kata kerja kelompok 

2. Kata kerja kelompok 2 atau ichidan doushiadalah kata kerja yang bersuku kata 

akhir -ru, biasanya suku kata di depannya adalah huruf vokal E atau I (-emasu dan 

-imasu). Sehingga responden mengubahnya menjadi tachite. 

Kesalahan selanjutnya yaitu responden menjawab salahtate. Kesalahan ini 

didugaresponden tidak dapat membedakan kata kerja tachimasu termasuk kata 

kerja kelompok 1 atau kata kerja kelompok 2. Responden mengira kata kerja 

tachimasu termasuk kata kerja kelompok 2. Sehingga responden mengubahnya 

menjadi tate. 

Kesalahan selanjutnya yaitu responden menjawab salah tachitte. 

Kesalahan ini diduga responden tidak mengetahui kata kerja tachimasu harus 

diubah ke -tte, -nde atau -ite. Sehingga responden menjawab salah 

tachitte.Seharusnya cara mengubah kata kerja tachimasu yaitu menghilangkan chi 

dan menambahkan -tte sehingga menjadi tatte. 
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Soal bagian 1 nomor 2  

Pertanyaan : Asobimasu → ........................ 

Jawaban benar : Asonde 

Prosentase pilihan jawaban : 

 Opsi jawaban 

Benar  Salah  Salah  Salah  

Asonde Asobite Abite Asobitte 

  yang 

menjawab 

71 11 4 4 

Prosentase 78,9% 12,3% 4,4% 4,4% 

Prosentase kesalahan : 21,1% 

Analisis : 

Berdasarkan data tes yang diperoleh, diketahui sebanyak 71 responden 

atau 78,9% menjawab benar. Responden yang berjumlah 11 atau 12,3% 

menjawab salah asobite. Responden yang berjumlah 4 atau 4,4% menjawab salah 

abite. Kemudian responden yang berjumlah 4 atau 4,4% menjawab salah asobitte. 

Sehingga prosentase keseluruhan responden yang menjawab salah berjumlah 

21,1%. 

Kata kerja asobimasu adalah kata kerja kelompok 1(kata kerja yang 

berakhiran -bi + -masu). Namun responden menjawab salah asobite. Kesalahan 

inididuga karena responden menganggap kata kerja asobimasu merupakan kata 
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kerja kelompok 2(kata kerja yang berakhiran -imasu). Sehingga responden 

mengubahnya menjadi asobite. 

Kesalahan selanjutnya yaitu responden menjawab salah abite.Kesalahan 

ini diduga responden tidak memahami pola perubahan bentuk -te.Sehingga 

responden menjawab salah abite. 

Kesalahan selanjutnya yaitu responden menjawab salah 

asobitte.Kesalahan ini diduga karena responden tidak mengetahui kata kerja 

asobimasuapabila diubah ke bentuk -temenjadi -tte, -nde atau -ite. Sehingga 

responden mengubahnya menjadi asobitte.Seharusnya perubahan kata kerja 

asobimasu yang merupakan kata kerja kelompok 1 yaitu menghilangkan -masu 

dan mengubah -bipada  asobimasu menjadi -nde sehingga perubahannya menjadi 

asonde.  

Soal bagian I nomor 3 

Pertanyaan : kimasu → ............................. 

Jawaban benar : kite 

Prosentase pilihan jawaban : 

 Opsi jawaban 

Benar  Salah  Salah  

Kite Kiite Kitte 

  yang 57 15 18 
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menjawab 

Prosentase  63,3% 16,7% 20% 

Prosentase kesalahan : 36,6% 

Analisis : 

Berdasarkan data tes yang diperoleh, sebanyak 57 atau 63,3% responden 

menjawab benar. Responden yang berjumlah 15 atau 16,7% menjawab salah kiite. 

Kemudian 18 atau 20% responden menjawab salah kitte. Sehingga prosentase 

keseluruhan responden yang menjawab salah berjumlah 36,6%. 

Kata kerja kimasu merupakan kata kerja kelompok 3(kata kerja yang 

berakhiran kimasu). Namun responden menjawab salah kiite.Kesalahan ini diduga 

responden tidak dapat membedakan kata kerja kimasu merupakan kata kerja 

kelompok 1 atau kata kerja kelompok 3. Responden mengira kata kerja tersebut 

termasuk kata kerja kelompok 1 sehingga perubahannya menjadi kiite. 

Kesalahan selanjutnya yaitu responden menjawab salah kitte. Kesalahan 

inididuga responden tidak dapat membedakan kata kerja kimasu merupakan kata 

kerja kelompok 1 atau kata kerja kelompok 3. Responden mengira kata kerja 

tersebut termasuk kata kerja kelompok 1 sehingga perubahannya menjadi kitte.  

Seharusnya kata kerja kimasu merupakan kata kerja kelompok 3. Pola perubahan 

kata kerja kelompok 3 yaitu dengan cara menghilangkan -masu dan 

menambahkan -te sehinggamenjadi kite. 

Soal bagian I nomor 4 
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Pertanyaan : suwarimasu → .............................. 

Jawaban benar : suwatte 

Prosentase pilihan jawaban : 

 Opsi jawaban 

Benar  Salah  Salah  Salah  

Suwatte Suwaritte  Suwarite  Suate  

  yang 

menjawab 

80 4 5 1 

Prosentase 88,9% 4,4% 5,6% 1,11% 

Prosentase kesalahan : 11,1% 

Analisis : 

 Berdasarkan data yang diperoleh, sebanyak 88,9% atau 80 responden 

menjawab benar. Responden yang berjumlah 4 atau 4,4% menjawab salah 

suwaritte. Responden yang berjumlah 5 atau 5,6% menjawab salah suwarite. 

Kemudian 1,11%  atau 1 responden  menjawab suate. Sehingga prosentase 

keseluruhan responden yang menjawab salah berjumlah 11,1%. 

 Kata kerja suwarimasu adalah kata kerja kelompok 1(kata kerja yang 

berakhiran -ri+-masu). Namun responden menjawab salah suwaritte.Kesalahan 

ini diduga karena responden tidak mengetahui kata kerja suwarimasu harus 

diubah ke -tte, -nde, atau -ite. Sehingga responden mengubahnya dengan 

suwaritte. 
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 Kesalahan responden selanjutnya yaitu responden menjawab salah 

suwarite diduga karena responden tidak mengetahui kata kerja suwarimasu harus 

diubah ke -tte, -nde, atau -ite. Sehingga responden mengubahnya dengan suwarite. 

Kesalahan selanjutnya yaitu responden menjawab salah suate. Kesalahan 

ini diduga karena responden tidak memahami pola perubahan bentuk -te.Sehingga 

responden mengubahnya menjadi suate. Seharusnya suwarimasu apabila diubah 

ke bentuk -te yaitu -masu dihapus dan -ri diganti dengan -tte sehingga menjadi 

suwatte.  

Soal bagian I nomor 5 

Pertanyaan : iimasu → ........................... 

Jawaban benar : itte 

Prosentase pilihan jawaban : 

 Opsi jawaban 

Benar  Salah  Salah  Salah  Salah  

Itte Iite Iitte Ite iimashite 

  yang 

menjawab 

58 18 9 2 3 

Prosentase 64,4% 20% 10% 2,2% 3,3% 

Prosentase kesalahan : 35,5% 

Analisis : 
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Berdasarkan data yang diperoleh, sebanyak 64,4% atau 58 responden 

menjawab benar. Responden yang berjumlah 18 atau 20% menjawab salah iite. 

Responden yang berjumlah 9 atau 10% menjawab salah iitte. Responden yang 

berjumlah 2 atau 2,2% menjawab salah ite. Kemudian responden yang berjumlah 

3 atau 3,3% menjawab salah imashite. 

Kata kerja iimasu adalah kata kerja kelompok 1(kata kerja yang berakhiran 

–i+-masu). Namun responden menjawab salah iite.Kesalahan ini diduga 

responden tidak dapat membedakan kata kerja iimasu termasuk kata kerja 

kelompok 1 atau kata kerja kelompok 2(kata kerja yang berakhiran -te). sehingga 

responden mengubahnya menjadi iite. 

Kesalahan selanjutnya yaitu responden menjawab salah iitte. Kesalahan 

inididuga responden tidak mengetahui kata kerja iimasu apabila diubah ke bentuk 

-te menjadi -tte,-nde atau -ite. Sehingga responden mengubahnya menjadi iitte. 

Kesalahan selanjutnya yaitu responden menjawab ite.Kesalahan ini diduga 

responden tidak memahami pola perubahan bentuk -te. 

Kesalahan selanjutnya yaitu responden yang menjawab salah iimashite. 

Kesalahan inididuga karena responden tidak mengetahui pola perubahan kata 

kerja bentuk -te.Responden hanya mengubah -masu pada iimasu menjadi 

iimashite. Seharusnya iimasu apabila diubah ke bentuk -te yaitu -masu dihapus 

dan -i diubah menjadi itte. 

Soal bagian I nomor 6 
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Pertanyaan : nemasu → ..................... 

Jawaban benar : nete 

Prosentase pilihan jawaban : 

 Opsi jawaban 

Benar  Salah  Salah  

Nete  Nemashite  Nette  

  yang menjawab 55 15 20 

Prosentase 61,1% 16,7% 22,2% 

Prosentase kesalahan : 38,8% 

Analisis : 

Berdasarkan data yang diperoleh, sebanyak 61,1% atau 55 responden 

menjawab dengan benar.  Responden yang berjumlah 15 atau 16,7% menjawab 

salah nemashite. Kemudian responden yang berjumlah 20 atau 22,2% menjawab 

salah nette. Sehingga prosentase keseluruhan responden yang menjawab salah 

berjumlah 38,8%.  

Kata kerja nemasu adalah kata kerja kelompok 2(kata kerja yang 

berakhiran -emasu). Namun responden menjawab salah nemashite. Kesalahan ini 

diduga karenaresponden tidak mengetahui pola perubahan bentuk -te. Sehingga 

responden menjawab salah nemashite. Seharusnya kata kerja nemasu apabila 

diubah ke bentuk -te yaitu -masu dihapus dan diganti dengan -te sehingga menjadi 

nete. 
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Soal bagian I nomor 7 

Pertanyaan : okimasu → ................... 

Jawaban benar : okite 

Prosentase pilihan jawaban : 

 Opsi jawaban 

Benar  Salah  Salah  Salah  

Okite Okiite  Okitte  Okimashite  

  yang 

menjawab 

55 1 28 6 

Prosentase  61,1% 1,1% 31,1% 6,7% 

Prosentase kesalahan : 38,8% 

Analisis : 

Berdasarkan data yang diperoleh, 61,1% atau 55 responden menjawab 

dengan benar. Responden yang berjumlah 1 atau 1,1% menjawab salah okiite. 

Responden yang berjumlah 28 atau 31,1% menjawab salah okitte. Kemudian 

responden yang berjumlah 6 atau 6,7% menjawab salah okimashite. Sehingga 

prosentase keseluruhan responden yang menjawab salah berjumlah 38,8%. 

Kata kerja okimasu adalah kata kerja kelompok 2(kata kerja yang 

berakhiran -imasu). Namun responden menjawab salah okiite. Kesalahan 

inididuga responden mengira kata kerja okiite merupakan kata kerja kelompok 1. 

Sehingga responden mengubahnya menjadi okiite. 
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Kesalahan selanjutnya yaitu responden menjawab salah okitte.Kesalahan 

ini diduga responden mengira kata kerja okitte termasuk kata kerja kelompok 1. 

Sehingga responden mengubahnya menjadi okitte. 

Kesalahan selanjutnya yaitu responden menjawab salah okimashite. 

kesalahan inididuga responden tidak memahami pola perubahan bentuk -te. 

Seharusnya kata kerja okimasu apabila diubah ke bentuk -te yaitu -masu dihapus 

dan diganti dengan -te sehingga menjadi okite. 

Soal bagian I nomor 8 

Pertanyaan : ikimasu → ......................... 

Jawaban benar : itte 

Prosentase pilihan jawaban : 

 Opsi jawaban 

Benar  Salah  Salah  Salah  Salah  

Itte Ikimashite  Ite  Ikite  Iite  

  yang 

menjawab 

61 9 1 16 3 

Prosentase  67,8% 10% 1,1% 17,8% 3,3% 

Prosentase kesalahan : 32,2% 

Analisis : 
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 Berdasarkan data yang diperoleh, sebanyak 67,8% atau 61 responden 

menjawab benar. Responden yang berjumlah 9 atau 10% menjawab salah 

ikimashite. Responden yang berjumlah 1 atau 1,1% menjawab salah ite. 

Responden yang berjumlah 16 atau 17,8% menjawab salah ikite. Kemudian 

responden yang berjumlah 3 atau 3,3% menjawab salah iite. Sehingga prosentase 

keseluruhan responden yang menjawab salah berjumlah 32,2%. 

Kata kerja ikimasu adalah kata kerja kelompok 1(kata kerja yang 

berakhiran -ki +-masu). Namun responden menjawab salah ikimashite. Kesalahan 

ini diduga karenaresponden tidak memahami pola perubahan kata kerja bentuk te. 

Sehingga responden menjawab salah ikimashite. 

Kesalahan selanjutnya yaitu responden menjawab salah ite.Kesalahan ini 

diduga responden tidak memahami pola perubahan kata kerja bentuk -te. 

Sehingga responden menjawab salah ite. 

Kesalahan selanjutnya yaitu responden menjawab salah ikite.Kesalahan ini 

diduga responden mengira kata kerja ikimasu merupakan kata kerja kelompok 2, 

sehingga responden mengubah dari kata kerja ikimasu menjadi ikite yaitu dengan 

cara hanya menghilangkan kata -masu dan menambahkan kata -tesehingga 

responden menjawab salah ikite. 

Responden yang menjawab salah iite diduga responden tidak mengetahui 

kata kerja ikimasuapabila diubah ke kata kerja bentuk -te menjadi -tte, -nde atau -

ite. Sehingga responden mengubahnya menjadi iite. Seharusnya perubahan 
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ikimasu menjadi itte yaitu masu dihilangkan dan ki diubah menjadi -tte sehingga 

menjadi itte. 

Soal bagian I nomor 9 

Pertanyaan : aimasu → ...................... 

Jawaban benar : atte 

Prosentase pilihan jawaban : 

 Opsi jawaban 

Benar  Salah  Salah  Salah  

Atte  Aimashite  Aitte  Aite  

  yang 

menjawab 

79 5 1 5 

Prosentase  87,8% 5,6% 1,1% 5,6% 

Prosentase kesalahan : 12,2% 

Analisis : 

 Berdasarkan data yang diperoleh, sebanyak 87,8% atau 79 responden 

menjawab benar. Responden yang berjumlah 5 atau 5,6% menjawab salah 

aimashite. Responden yang berjumlah 1 atau 1,1% menjawab salah aitte. 

Kemudian responden yang berjumlah 5 atau 5,6% menjawab salah aite. Sehingga 

prosentase keseluruhan responden yang menjawab salah berjumlah 12,2%. 
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Kata kerja aimasu adalah kata kerja kelompok 1(kata kerja yang 

berakhiran –i+-masu). Namun responden menjawab salah aimashite. Kesalahan 

inididuga karena responden tidak memahami pola perubahan kata kerja bentuk -te. 

sehingga responden mengubahnya menjadi aimashite. 

 Kesalahan selanjutnya yaitu responden menjawab salah aitte diduga 

responden tidak  mengetahui kata kerja aimasuharus diubah menjadi -tte, --nde 

atau –ite. Sehingga responden mengubahnya menjadi aitte. 

 Responden yang menjawab salah aite diduga responden tidak mengetahui 

kata kerja aimasuharus diubah menjadi –tte, -nde atau –ite. Sehingga responden 

mengubahnya menjadi aite. Seharusnya aimasu apabila diubah ke bentuk -te yaitu 

-masu dihapus dan diganti dengan -tte menjadi atte. 

Soal bagian I nomor 10 

Pertanyaan : nomimasu → .......................... 

Jawaban benar : nonde 

Prosentase pilihan jawaban : 

 Opsi jawaban 

Benar  Salah  Salah  Salah  

Nonde Node  Nonda  Nomimashite  

  yang 

menjawab 

57 10 3 20 
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Prosentase 63,3% 11,1% 3,3% 22,2% 

Prosentase kesalahan : 36,6% 

Analisis : 

 Berdasarkan data yang diperoleh, sebanyak 63,3% atau 57 responden 

menjawab benar. Responden  yang berjumlah 10 atau 11,1% menjawab salah 

node. Responden yang berjumlah 3 atau 3,3% menjawab salah nonda. Kemudian 

responden yang berjumlah 20 atau 22,2% menjawab salah nomimashite. Sehingga 

prosentase keseluruhan responden yang menjawab salah berjumlah 36,6%.  

Kata kerja nomimasu merupakan kata kerja kelompok 1(kata kerja yang 

berakhiran -mi+-masu). Namun responden menjawab salah node. Kesalahan 

inididuga karena responden tidak mengetahui pola perubahan kata kerja bentuk -

te. sehingga responden menjawab salah node. 

Kesalahan selanjutnya yaitu responden menjawab salah nonda. Kesalahan 

inididuga karena responden tidak memahami pola perubahan bentuk -te. Sehingga 

responden menjawab salah nonda. 

Kesalahan selanjutnya yaitu responden menjawab salah nomimashite. 

Kesalahan inididuga responden tidak memahami pola perubahan bentuk -te. 

Sehingga responden menjawab salah nomimashite.Seharusnya kata kerja 

nomimasu apabila diubah ke bentuk -te yaitu -mi dan -masu dihapus dan diubah 

menjadi -nde sehingga perubahannya menjadi nonde.  
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Soal bagian I nomor 11 

Pertanyaan : terebi o mimasu → ............................. 

Jawaban benar : terebi o mite 

Prosentase pilihan jawaban : 

 Opsi jawaban 

Benar  Salah  Salah  

Terebi o mite Terebi o 

mimashitte 

Terebi o 

mimashite 

  yang menjawab 69 3 18 

Prosentase  76,6% 3,4% 20% 

Prosentase kesalahan : 23,4% 

Analisis : 

 Berdasarkan data yang diperoleh, sebanyak 69 atau 76,6% responden 

menjawab benar. Responden yang berjumlah 3 atau 3,3% menjawab salah terebi o 

mimashitte. Responden yang berjumlah 18 atau 20% menjawab salah terebi o 

mimashite. Sehingga prosentase keseluruhan responden yang menjawab salah 

berjumlah 23,3%. 

Kata kerja terebi o mimasu termasuk kata kerja kelompok 1 (kata kerja 

yang berakhiran -i+-masu). Namun responden menjawab salah terebi o 

mimashitte. Kesalahan ini diduga responden tidak mengetahui makna perubahan 

bentuk -te.  
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Kesalahan selanjutnya yaitu responden menjawab salah terebi o 

mimashite. Kesalahan ini diduga responden tidak mengetahui makna perubahan 

bentuk -te. seharusnya kata kerja mimasu apabila diubah ke bentuk -te yaitu -

masu dihapus dan diganti dengan -te sehingga menjadi mite. 

Soal bagian I nomor 12 

Pertanyaan : ha o migakimasu → ......................... 

Jawaban benar : ha o migaite 

Prosentase pilihan jawaban : 

 Opsi jawaban 

Benar  Salah  Salah  Salah  

Ha o migaite Ha o migakite Ha o migakitte Ha o migakiite 

  yang 

menjawab 

43 15 18 14 

Prosentase  47,8% 16,7% 20% 15,5% 

Prosentase kesalahan : 52,2% 

Analisis : 

 Berdasarkan data yang diperoleh, 43 atau 47,8% responden menjawab 

dengan benar. Responden yang menjawab salah ha o migakite berjumlah 15 atau 

16,7%. Kemudian responden yang menjawab salah ha o migakitte berjumlah 18 

atau 20%. Responden yang menjawab salah ha o migakiite berjumlah 14 atau 
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15,5%.Sehingga prosentase keseluruhan responden yang menjawab salah 

berjumlah 52,2%.    

 Kata kerja migakimasu adalah kata kerja kelompok 1(kata kerja yang 

berakhiran -ki+-masu). Namun responden yang menjawab salah ha o migakite. 

Kesalahan inididuga responden tidak dapat membedakan kata kerja migakimasu 

termasuk kata kerja kelompok 1 atau kata kerja kelompok 2. Sehingga responden 

menjawab salah migakite. 

 Kesalahan selanjutnya yaitu responden menjawab salah ha o migakitte. 

Kesalahan inididuga responden tidak mengetahui kata kerja migakimasu apabila 

diubah ke bentuk -te menjadi -tte,-nde atau -ite. Sehingga responden menjawab 

salah migakitte. 

 Kesalahan selanjutnya yaitu responden menjawab salah ha o migakiite. 

Kesalahan inididuga responden tidak mengetahui kata kerja migakimasuapabila 

diubah ke bentuk -te menjadi -tte, -nde atau -ite. Sehingga responden menjawab 

salah migakiite. Seharusnya migakimasu apabila diubah ke bentuk te yaitu -ki dan 

-masu dihapus dan diganti dengan -ite sehingga menjadi migaite. 

Soal bagian I nomor 13 

Pertanyaan : benkyou shimasu → ........................ 

Jawaban benar : benkyou shite 

Prosentase pilihan jawaban : 
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 Opsi jawaban 

Benar  Salah  Salah  Salah  

Benkyou shite Benkyou 

shimashite 

Tidak 

Menjawab 

Benkyou 

shitte 

  yang 

menjawab 

61 2 8 19 

Prosentase  67,7% 2,2% 8,9% 21,1% 

Prosentase kesalahan : 32,2% 

Analisis : 

 Dari data yang diperoleh, sebanyak 61 atau 67,7% responden menjawab 

benar. Responden yang berjumlah 2 atau 2,2% menjawab salah benkyou 

shimasite. Responden yang berjumlah 8 atau 8,9% tidak menjawab. Kemudian 

responden yang berjumlah 19 atau 21,1%  menjawab salah benkyou shitte. 

Sehingga prosentase keseluruhan responden yang menjawab salah berjumlah 

32,2%. 

Kata kerja benkyou shimasu adalah kata kerja kelompok 3(kata kerja yang 

berakhiran shimasu). Namun responden menjawab salah benkyou shimashite. 

Kesalahan inididuga respondentidak mengetahui pola perubahan bentuk -te. 

Sehingga responden menjawab shimashite. 

Kesalahan selanjutnya yaitu responden tidak menjawab soal. Kesalahan ini 

diduga responden tidak memahami makna kata kerja yang terdapat pada soal. 
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 Kesalahan selanjutnya yaitu responden menjawab salah benkyou shitte. 

Kesalahan inididuga responden tidak dapat membedakan kata kerja shimasu 

termasuk kata kerja kelompok 1 atau kata kerja kelompok 3. Responden mengira 

kata kerja shimasu merupakan kata kerja kelompok 1, sehingga responden 

mengubahnya dengan menambahkan -tte di belakang shi-. Sehingga responden 

menjawab salah benkyou shitte.Seharusnya kata kerja shimasu apabila diubah ke 

bentuk –te yaitu –masu dihapus dan diganti dengan –te sehingga menjadi shite. 

Soal bagian I nomor 14 

Pertanyaan : tegami o kakimasu → ........................ 

Jawaban benar : tegami o kaite 

Prosentase pilihan jawaban : 

 Opsi jawaban 

Benar  Salah  Salah  

Tegami o kaite Tegami o kakite Tegami o kate 

  yang 

menjawab 

36 30 24 

Prosentase  40% 33,3% 26,7% 

Prosentase kesalahan : 60% 

Analisis : 

 Dari data yang diperoleh, sebanyak 36 atau 40% responden menjawab 

benar. Responden yang berjumlah 30 atau 33,3% menjawab salah tegami o kakite 
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. Responden yang berjumlah 24 atau 26,7% menjawab salah tegami o kate. 

Sehingga prosentase keseluruhan responden yang menjawab salah berjumlah 

60%. 

 Kata kerja tegami o kakimasu adalah kata kerja kelompok 1(kata kerja 

yang berakhiran –ki + -masu). Namun responden menjawab salah tegami o kakite. 

Kesalahan inididuga responden tidak dapat membedakan kata kerja kakimasu 

termasuk kata kerja kelompok 1 atau kata kerja kelompok 2. Responden mengira 

kata kerja tersebut adalah kata kerja kelompok 2(kata kerja yang berakhiran -

imasu). Sehingga responden mengubahnya dengan menghapus -masu dan 

menambahkan -te menjadi kakite. 

 Kesalahan selanjutnya yaitu responden menjawab salah tegami o kate. 

Kesalahan ini diduga respondentidak memahami pola perubahan bentuk -te. 

sehingga responden menjawab salah kate.Seharusnya perubahan kata kerja 

kakimasu yang merupakan kata kerja kelompok 1 apabila diubah ke bentuk te 

yaitu dengan cara menghilangkan masu dan mengubah ki pada kaki menjadi ite 

sehingga menjadi kaite. 

Soal bagian I nomor 15 

Pertanyaan : hanashi o shimasu → ................... 

Jawaban benar : hanashi o shite 

Prosentase pilihan jawaban : 
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Opsi jawaban Hanashi o 

shite 

Hanashi o 

shitte 

Hanashi o 

shimashite 

  yang menjawab 53 30 7 

Prosentase  58,9% 33,3% 7,8% 

Prosentase kesalahan : 41,1% 

Analisis : 

 Dari data yang diperoleh, sebanyak 53 atau 58,9% responden menjawab 

benar. Responden yang berjumlah 30 atau 33,3% menjawab salah hanashi o 

shitte. Responden yang berjumlah 7 atau 7,8% menjawab salah hanashi o 

shimashite.Sehingga prosentase keseluruhan responden yang menjawab salah 

berjumlah 41,1%. 

 Kata kerja hanashi o shimasu adalah kata kerja kelompok 3(kata kerja 

yang berakhiran shimasu). Namun responden menjawab salah hanashi o shitte. 

Kesalahan inididuga responden tidak dapat membedakan kata kerja shimasu 

termasuk kata kerja kelompok 1 atau kelompok 3. Responden mengira kata kerja 

shimasu merupakan kata kerja kelompok 1(kata kerja yang berakhiran –i+-masu). 

Sehingga responden menjawab salah shitte. 

 Kesalahan responden selanjutnya adalah responden menjawab salah 

hanashi o shimashite. Kesalahan ini diduga karena responden tidak mengetahui 

pola perubahan bentuk -te. Seharusnya kata kerja shimasu apabila diubah ke 

bentuk -te yaitu -masu dihapusdan diganti dengan -te sehingga menjadi shite. 
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Soal bagian II 

Ubahlah kalimat menjadi bentuk -te seperti contoh di bawah ini. 

Tenisu o shimasu.sakka o shimasu. 

→ tenisu oshite sakka o shimasu.  

 Soal nomor 16 

Pertanyaan : uci e kaerimasu. Benkyou shimasu → ...................... 

Jawaban benar : uci e kaette benkyou shimasu. 

Prosentase pilihan jawaban : 

 Opsi jawaban 

Benar  Salah  Salah  

Kaette Kaeritte Tidak menjawab 

  yang menjawab 35 30 25 

Prosentase 38,9% 33,3% 27,8% 

Prosentase kesalahan :61,1% 

Analisis:  

 Dari data yang diperoleh, sebanyak 35 atau 38,9% responden menjawab 

benar. Responden yang berjumlah 30 atau 33,3% menjawab salah kaeritte. 

Responden yang berjumlah 25 atau 27,8% tidak menjawab. Sehingga prosentase 

keseluruhan responden yang menjawab salah berjumlah 61,1%. 
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 Kata kerja kaerimasu adalah kata kerja kelompok 1(kata kerja yang 

berakhiran –ri+-masu). Namun responden menjawab salah kaeritte. Kesalahan ini 

diduga responden tidak mengetahui kata kerja kaerimasuharus diubah menjadi –

tte, -nde atau –ite. Sehingga responden mengubahnya menjadi kaeritte.  

Kesalahan selanjutnya yaitu responden tidak menjawab soal. Kesalahan ini  

diduga responden tidak memahami makna kata kerja yang terdapat pada soal. 

Seharusnya kaerimasu apabila diubah ke bentuk –te yaitu –ri dan –masu dihapus 

dan diubah ke –tte sehingga menjadi kaette. 

Soal bagian II nomor 17 

Pertanyaan : mizu o abimasu.k h  o nomimasu. 

Jawaban benar : mizu oabimasu, k h  o nomimasu.  

Prosentase pilihan jawaban : 

 Opsi jawaban 

Benar Salah  Salah  

Abite Abitte Tidak menjawab 

  yang menjawab 67 14 9 

Prosentase  74,4% 15,6% 10% 

Prosentase kesalahan :25,5% 

Analisis : 



63 
 

 
 

 Dari data yang diperoleh, sebanyak 67 atau 74,4% responden menjawab 

benar. Responden yang berjumlah 14 atau 15,6% menjawab salah abitte. 

Responden yang berjumlah 9 atau 10% tidak menjawab. Sehingga prosentase 

keseluruhan responden yang menjawab salah berjumlah 25,5%. 

 Kata kerja abimasu adalah kata kerja kelompok 2(kata kerja yang 

berakhiran -imasu). Kesalahan ini diduga karena respondenmengira kata kerja 

abitteadalah kata kerja kelompok 1(kata kerja yang berakhiran -bi+-masu). 

Sehingga responden mengubahnya menjadi abitte. 

Kesalahan selanjutnya yaitu responden tidak menjawab soal. Kesalahan ini  

diduga responden tidak memahami makna kata kerja yang terdapat pada soal. 

Seharusnya abimasu apabila diubah ke bentuk –te yaitu –i dan –masu dihapus dan 

diubah ke –te sehingga menjadi abite. 

Soal bagian II nomor 18 

Pertanyaan : piano o hikimasu. shukudai o shimasu. 

Jawaban benar : piano o hiite shukudai o shimasu. 

Prosentase pilihan jawaban : 

 Opsi jawaban 

Benar  Salah  Salah  

Hiite Hitte Hikite 

  yang menjawab 33 20 37 
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Prosentase  36,7% 22,2% 41,1% 

Prosentase kesalahan : 63,3% 

Analisis : 

 Dari data yang diperoleh, sebanyak 33 atau 36,7% responden menjawab 

benar. Responden yang berjumlah 20 atau 22,2% menjawab salah hitte. 

Responden yang berjumlah 37 atau 41,1% menjawab hikite. Sehingga prosentase 

keseluruhan responden yang menjawab salah berjumlah 63,3%. 

 Kata kerja hikimasu adalah kata kerja kelompok 1(kata kerja yang 

berakhiran –ki + -masu). Namun responden menjawab salah hitte. Kesalahan ini 

diduga responden mengira perubahan kata kerja yang berakhiran -ki yaitu dengan 

menghilangkan -masu dan menambahkan -tte sehingga responden menjawab salah 

hitte. 

 Kesalahan responden selanjutnya yaitu responden menjawab salah 

hikite.Kesalahan ini diduga responden mengira kata kerja hikite adalah kata kerja 

kelompok 2(kata kerja yang berakhiran -imasu). Sehingga responden 

menghilangkan masu dan menambahkan -temenjadi hikite. Seharusnya kata kerja 

hikimasu apabila diubah ke bentuk -te yaitu –ki dan –masu dihapus dan diganti 

dengan –ite menjadi hiite. 

Soal bagian II nomor 19 

Pertanyaan : ry ri o tsukurimasu.souji o shimasu. 

 awaban benar : ry ri o tsukutte.souji o shimasu. 
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Prosentase pilihan jawaban : 

 Opsi jawaban 

Benar  Salah  

Tsukutte Tsukute 

  yang menjawab 50 40 

Prosentase  55,6% 44,4% 

Prosentase kesalahan : 44,4% 

Analisis : 

 Dari data yang diperoleh, sebanyak 50 atau 55,6% responden menjawab 

benar. Responden yang berjumlah 40 atau 44,4% menjawab salah tsukute. 

Sehingga prosentase keseluruhan responden yang menjawab salah berjumlah 

44,4%. 

 Kata kerja tsukurimasu adalah kata kerja kelompok 1(kata kerja yang 

berakhiran –ri+-masu).Namun responden menjawab salah tsukute. Kesalahan ini 

diduga karena responden tidak mengetahui pola perubahannya harus diubah 

menjadi –tte, -nde atau –ite. Sehingga responden menjawab salah 

tsukute.Seharusnya tsukurimasu apabila diubah ke bentuk –te yaitu –ri dan –masu 

dihapus dan diganti dengan –tte sehingga menjadi tsukutte. 

Soal bagian II nomor 20 

Pertanyaan : origami o orimasu oinori o shimasu. 

Jawaban benar : origami o otte oinori o shimasu.  
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Prosentase pilihan jawaban : 

Opsi jawaban Otte Orite orimashite Oritte Tidak 

menjawab 

  yang 

menjawab 

29 21 4 16 20 

Prosentase  32,2% 23,3% 4,4% 17,8% 22,2% 

Prosentase kesalahan : 67,7% 

Analisis : 

 Berdasarkan data test yang diperoleh responden yang berjumlah 29 atau 

32,2% menjawab benar. Responden yang berjumlah 21 atau 23,3% menjawab 

salah orite. Responden yang berjumlah 4 atau 4,4% menjawab salah orimashite. 

Responden yang berjumlah 16 atau 17,8% menjawab salah oritte. Dan responden 

yang berjumlah 20 atau 22,2% tidak menjawab. Sehingga prosentase keseluruhan 

responden yang menjawab salah berjumlah 67,7%. 

 Kata kerja orimasu adalah kata kerja kelompok 1(kata kerjayang 

berakhiran –ri+-masu). Namun respondenmenjawab salah orite. Kesalahan ini 

diduga responden mengira kata kerja orite adalah kata kerja kelompok 2. 

Sehingga responden mengubahnya dengan menghapus –masu dan mengubahnya 

menjadi orite. 

Kesalahan responden selanjutnya yaitu responden menjawab salah 

orimashite. Kesalahan inididuga karena responden tidak memahami makna kata 
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kerja yang terdapat pada soal. Sehingga responden mengubahnya dengan 

menghapus -masu pada orimasu menjadi orimashite. 

Kesalahan responden selanjutnya yaitu responden menjawab salah oritte. 

Kesalahan ini diduga responden tidak mengetahui kata kerja orimasu apabila 

diubah ke bentuk -te perubahannya menjadi -tte, -nde atau -ite. Responden 

mengira perubahan kata kerja yang berakhiran -ri apabila diubah ke bentuk -te 

yaitu dengan cara menambahkan -tte di belakang ori sehingga responden 

menjawab salah oritte. 

Kesalahan selanjutnya yaitu responden tidak menjawab soal. Kesalahan ini  

diduga responden tidak memahami makna kata kerja yang terdapat pada soal. 

Seharusnya orimasu apabila diubah ke bentuk -te yaitu -ri dan -masu dihapus dan 

diubah ke -tte sehingga menjadi otte. 

Soal bagian II nomor 21 

Pertanyaan : konpyuuta o tsukaimasu benkyou shimasu.   

Jawaban benar : konpyuuta o tsukatte benkyou shimasu.  

Prosentase pilihan jawaban : 

 Opsi jawaban 

Benar  Salah  Salah  Salah  Salah  

Tsukatte Tsukaite Tsukaitte tsukaiite Tidak 

menjawab 
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  yang menjawab 35 21 25 8 1 

Prosentase  38,9% 23,3% 27,8% 8,9% 1,1% 

Prosentase kesalahan : 61,1% 

Analisis : 

 Berdasarkan data test yang diperoleh 35 atau 38,9% responden menjawab 

benar. Responden yang berjumlah 21 atau 23,3% menjawab salah tsukaite. 

Responden yang berjumlah 25 atau 27,8% menjawab salah tsukaitte. Responden 

yang berjumlah 8 atau 8,9% menjawab salah tsukaiite. Dan responden yang 

berjumlah 1 atau 1,1% tidak menjawab. Sehingga prosentase keseluruhan 

responden yang menjawab salah berjumlah 61,1%. 

 Kata kerja tsukaimasu adalah kata kerja kelompok 1(kata kerja yang 

berakhiran –i + -masu). Namun responden menjawab salah tsukaite. Kesalahan ini 

diduga karena responden tidak mengetahui -masu pada tsukaimasu harus diubah 

menjadi –tte, -nde atau –ite. Sehingga responden menjawab salah tsukaite.  

Kesalahan selanjutnya yaitu responden tidak menjawab soal. Kesalahan ini  

diduga responden tidak memahami makna kata kerja yang terdapat pada soal. 

Seharusnya utaimasu apabila diubah ke bentuk -te yaitu -i dan -masu dihapus dan 

diubah ke –tte sehingga menjadi utatte. 

Soal bagian II nomor 22 

Pertanyaan : uta o utaimasu tomodachi ni aimasu.  

Jawaban benar : uta o utatte tomodachi ni aimasu. 
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Prosentase pilihan jawaban : 

 Opsi jawaban 

Benar  Salah  Salah  Salah  Salah  

Utatte Utaite Utaitte Utashite Tidak 

menjawab 

  yang menjawab 27 29 12 4 18 

Prosentase 30% 32,2% 13,4% 4,4% 20% 

Prosentase kesalahan : 70% 

Analisis : 

 Berdasarkan dari data yang diperoleh sebanyak 27 atau 30% responden 

menjawab benar. Responden yang berjumlah 29 atau 32,2% menjawab salah 

utaite. Responden yang berjumlah 12 atau 13,3% menjawab salah utaitte. 

Responden yang berjumlah 4 atau 4,4% menjawab salah utashite. Dan responden 

yang berjumlah 18 atau 20% tidak menjawab. Sehingga prosentase keseluruhan 

responden yang menjawab salah berjumlah 70%. 

 Kata kerja uta o utaimasu adalah kata kerja kelompok 1(kata kerja yang 

berakhiran –i+-masu). Namun responden menjawab salah utaite.Kesalahan 

inididuga karena responden mengira kata kerja utaite adalah kata kerja kelompok 

2(kata kerja yang berakhiran -imasu). Sehingga responden mengubahnya dengan 

cara menghilangkan -masu dan menambahkan -temenjadi utaite. 
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Kesalahan responden selanjutnya yaitu responden menjawab salah utaitte. 

Kesalahan ini diduga karena responden tidak memahami kata kerja utaimasu 

apabila diubah ke bentuk -te harus diubah menjadi -tte,-nde atau -ite. Sehingga 

responden menjawab salah utaitte. 

Kesalahan responden selanjutnya yaitu responden menjawab salah 

utashite. Kesalahan ini diduga karena responden tidak memahami pola perubahan 

bentuk -te. Sehingga responden menghapus -imasu dan mengubahnya menjadi 

utashite. 

Kesalahan responden selanjutnya yaitu responden tidak menjawab soal. 

Kesalahan ini diduga responden tidak memahami makna kata kerja yang terdapat 

pada soal. Seharusnya kata kerja utaimasu apabila diubah menjadi bentuk –te 

yaitu –i dan –masu dihapus dan diganti dengan –tte sehingga menjadi utatte. 

Soal bagian II nomor 23 

Pertanyaan : shashin o torimasu uci e kaerimasu. 

Jawaban benar : shashin o totte uci e kaerimasu. 

Prosentase pilihan jawaban : 

 Opsi jawaban 

Benar  Salah  Salah  Salah  

Totte  Toritte Torimashite Tidak mnjawab 

  yang menjawab 41 23 6 20 
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Prosentase  45,6% 25,5% 6,7% 22,2% 

Prosentase kesalahan : 54,4% 

Analisis : 

 Berdasarkan dari hasil yang diperoleh sebanyak 41 atau 45,6% responden 

menjawab benar. Responden yang berjumlah 23 atau 25,5% menjawab salah 

toritte. Responden yang berjumlah 6 atau 6,7% menjawab salah torimashite. Dan 

responden yang berjumlah 20 atau 22,2% tidak menjawab. Sehingga prosentase 

keseluruhan responden yang menjawab salah berjumlah 54,4%. 

 Kata kerja shashin o torimasu adalah kata kerja kelompok 1(kata kerja 

yang berakhiran -ri+-masu). Namun responden menjawab salah toritte. Kesalahan 

inididuga responden tidak mengetahui kata kerja torimasu apabila diubah ke 

bentuk -te perubahannya menjadi -tte,-nde atau -ite. Sehingga responden 

menjawab salah toritte. 

Kesalahan responden selanjutnya yaitu responden menjawab salah 

torimashite.Kesalahan ini diduga karena responden tidak memahami pola 

perubahan bentuk -te. Sehingga responden hanya mengubah kata kerja dengan 

cara menghilangkan -masu kemudian menambahkan -shite di belakang kata kerja 

torimasu tanpa memperhatikan pola perubahan kata kerja bentuk -te. 

 Kesalahan responden selanjutnya yaitu responden tidak menjawab 

pertanyaan. Kesalahan ini diduga karena responden tidak memahami makna kata 
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kerja yang terdapat pada soal. Seharusnya kata kerja torimasu apabila diubah ke 

bentuk -te yaitu -ri dan -masu dihilangkan dan diganti dengan –tte menjadi totte. 

Soal bagian II nomor 24 

Pertanyaan : kitte o atsumemasu e o kakimasu. 

Jawaban benar : kitte o atsumete e o kakimasu. 

Prosentase pilihan jawaban : 

 Opsi jawaban 

Benar  Salah  Salah  Salah  Salah  

Atsumete Atsute atsume

mashite 

Atsumette Tidak 

menjawab 

  yang 

menjawab 

36 7 12 14 21 

Prosentase  40% 7,8% 13,3% 15,6% 23,3% 

Prosentase kesalahan :60% 

Analisis : 

 Berdasarkan data yang diperoleh sebanyak 36 atau 40% responden 

menjawab benar. Responden yang berjumlah 7 atau 7,8% menjawab salah atsute. 

Responden yang berjumlah 12 atau 13,3% menjawab salah atsumemashite. 

Responden yang berjumlah 14 atau 15,6% menjawab salah atsumette. Dan 

responden yang berjumlah 21 atau 23,3% tidak menjawab. Sehingga prosentase 

keseluruhan responden yang menjawab salah berjumlah 60%. 
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 Kata kerja kitte o atsumemasu adalah kata kerja kelompok 2(kata kerja 

yang berakhiran -emasu). Namun responden menjawab salah atsute. Kesalahan ini 

diduga karena responden tidak mengetahui pola perubahan bentuk -te.Sehingga 

responden mengubahnya menjadi atsute. 

Kesalahan responden selanjutnya yaitu respondenmenjawab salah 

atsumemashite. Kesalahan ini diduga karena responden tidak memahami pola 

perubahan bentuk -te. Sehingga responden hanya mengubah kata kerja hanya 

dengan menambahkan -shite di belakang kata kerja atsumemasu tanpa 

memperhatikan pola perubahan kata kerja bentuk -te. 

 Kesalahan responden selanjutnya yaitu responden menjawab salah 

atsumette. Kesalahan ini diduga responden tidak memahami pola perubahan 

bentuk -te. sehingga responden mengubahnya menjadi atsumette. 

 Kesalahan responden selanjutnya yaitu responden tidak menjawab 

pertanyaan. Responden yang tidak menjawab pertanyaan diduga responden tidak 

memahami makna kata kerja yang disajikan berupa gambar.Seharusnya kata kerja 

yang disajikan berupa gambar adalah kata kerja kitte o atsumete. Kata kerja kitte o 

atsumemasu merupakan kata kerja kelompok 2 (kata kerja yang berakhiran -

emasu). Kata kerja atsumemasu apabila diubah ke bentuk -te yaitu -masu pada 

atsumemasu dihapus dan diganti dengan -te sehingga menjadi atsumete. 

Soal bagian II nomor 25 

Pertanyaan : rajio o kikimasu tegami o kakimasu. 
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Jawaban benar : rajio kiite tegami o kakimasu. 

Prosentase pilihan jawaban : 

 Opsi Jawaban 

Benar Salah Salah  Salah  Salah 

Kiite Kitte Kiitte Kite Tidak 

menjawab 

  yang menjawab 32 32 8 5 13 

Prosentase  35,6% 35,6% 8,9% 5,5% 14,4% 

Prosentase kesalahan : 64,4% 

Analisis : 

 Berdasarkan data yang diperoleh sebanyak 32 atau 35,6% responden 

menjawab benar. Responden yang berjumlah 32 atau 35,6% menjawab salah kitte. 

Responden yang berjumlah 8 atau 8,9% menjawab salah kiitte. Responden yang 

berjumlah 5 atau 5,5% menjawab salah kite. Dan responden yang berjumlah 13 

atau 14,4% tidak menjawab. Sehingga prosentase keseluruhan responden yang 

menjawab salah berjumlah 64,4%. 

Kata kerja kikimasu adalah kata kerja kelompok 1(kata kerja yang 

berakhiran -ki+-masu). Namun responden menjawab salah kitte. Kesalahan ini 

diduga karena responden tidak mengetahui pola perubahan kata kerja yang 

berakhiran -ki+-masu harus diubah menjadi -tte, -ite, atau -nde. Responden 

mengira kata kerja kikimasu apabila diubah ke bentuk -te menjadi kitte.  
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Kesalahan responden selanjutnya yaitu responden menjawab salah 

kiitte.Kesalahan ini diduga responden tidak mengetahui pola perubahan kata kerja 

yang berakhiran -ki harus diubah menjadi -tte, -ite, atau -nde. Responden mengira 

kata kerja kikimasu apabila diubah ke bentuk -te menjadi kiitte. 

Kesalahan responden selanjutnya yaitu responden menjawab salah kite. 

Kesalahan ini diduga responden tidak memahami makna katakerja yang disajikan 

berupa gambar. Responden mengira kata kerja tersebut adalah rajio o kimasu. 

Sehingga responden mengubahnya dengan menghilangkan -masu dan 

menambahkan -temenjadi kite. 

Kesalahan responden selanjutnya yaitu responden tidak menjawab 

pertanyaan. Kesalahan ini diduga karena responden tidak memahami makna kata 

kerja yang disajikan berupa gambar. Seharusnya kata kerja yang disajikan berupa 

gambar adalah rajio o kikimasu.Kata kerja rajio o kikimasu merupakan kata kerja 

kelompok 1(kata kerja yang berakhiran -ki+-masu). Seharusnya kata kerja 

kikimasu apabila diubah ke bentuk -te yaitu -ki dan -masu dihapus, kemudian 

diganti -ite sehingga menjadi kiite.  

Soal bagian III 

Lengkapilah percakapan berikut dengan melihat gambar di bawahnya. 

Contoh: 

Dina : Agus san, kinou nani o shimashitaka. 

Agus : Tenisu o shite, sakka o shmashita. 
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 Soal nomor 26 

Pertanyaan : Ari :  on san, kin  nani o shimashitaka. 

Jawaban benar : Jon : shinbun o yonde, ongaku o kikimashita. 

Prosentase pilihan jawaban : 

 Opsi Jawaban 

Benar Salah Salah Salah 

Shinbun o 

yonde 

shinbun o 

yomite 

Shinbun o 

yomide 

Tidak 

menjawab 

  yang menjawab 40 30 1 19 

Prosentase  44,4% 33,3% 1,1% 21,1% 

Prosentase kesalahan : 55,5% 

Analisis : 

 Berdasarkan data yang diperoleh, sebanyak 40 responden atau 44,4% 

menjawab benar. Responden yang berjumlah 30 atau 33,3% menjawab salah 

shinbun o yomite. 1 atau 1,1% responden  menjawab salah shinbun o yomide. Dan 

responden yang berjumlah 19 atau 21,1% tidak menjawab. Sehingga prosentase 

keseluruhan responden yang menjawab salah berjumlah 55,5%. 

 Kata kerja shinbun o yomimasu adalah kata kerja yang termasuk kata kerja 

kelompok 1(kata kerja yang berakhiran -mi+-masu). Namun responden menjawab 

salah shinbun o yomite. Responden mengira kata kerja yomite pada shinbun o 

yomite merupakan kata kerja kelompok 2 (kata kerja yang berakhiran -imasu). 
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Sehingga responden mengubah kata kerja yomite dengan menghapus -masu dan 

menambahkan -te sehingga menjadi yomite.      

 Kesalahan responden selanjutnya yaitu responden menjawab salah shinbun 

o yomide.Responden mengira kata kerja yomide merupakan kata kerja kelompok 2 

(kata kerja yang berakhiran -imasu). Sehingga responden mengubah kata kerja 

yomimasu ke bentuk -tedengan caramenghapus -masu dan menambahkan -ide 

sehingga perubahannya menjadi yomide. 

Kesalahan responden selanjutnya yaitu responden tidak menjawab 

pertanyaan. Responden yang tidak menjawab diduga responden tidak memahami 

makna kata kerja yang disajikan berupa gambar. Seharusnya kata kerja yang 

disajikan berupa gambar tersebut adalah kata kerja shinbun o yomimasu. Kata 

kerja yomimasu merupakan kata kerja kelompok 1 (kata kerja yang berakhiran -

mi). Kata kerja yomimasu apabila diubah ke bentuk -te yaitu kata kerja berakhiran 

-mi pada yomimasu diubah menjadi -nde sehingga menjadi yonde. 

Soal bagian III nomor 27 

Pertanyaan : Ela san, kesa nani o shimashitaka. 

Jawaban benar : shanpo shite, kaimono shimashita. 

Prosentase pilihan jawaban : 

 Opsi Jawaban 

Benar  Salah  Salah  
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Shanpo shite Shanpo shitte Tidak menjawab 

  yang menjawab 49 31 10 

Prosentase  54,5% 34,4% 11,1% 

Prosentase kesalahan : 45,5% 

Analisis : 

 Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui sebanyak 49 atau 54,4% 

responden menjawab benar. Responden yang berjumlah 31 atau 34,4% menjawab 

salah shanpo shitte. Responden yang berjumlah 10 atau 11,1% tidak menjawab. 

Sehingga prosentase keseluruhan responden yang menjawab salah berjumlah 

45,5%.  

 Kata kerja shanpo shimasu adalah kata kerja yang termasuk kata kerja 

kelompok 3(kata kerja yang berakhiran shimasu). Namun responden menjawab 

salah shanpo shitte. Kesalahan ini diduga karena responden tidak dapat 

membedakan kata kerja shimasu termasuk kata kerja kelompok 1atau kata kerja 

kelompok 3. Responden mengira kata kerja shanpo shimasu merupakan kata kerja 

kelompok 1(kata kerja yang berakhiran -tte). Sehingga responden mengubahnya 

dengan cara menghapus -masu pada shanposhimasu menjadi shittepada shanpo 

shitte.   

Kesalahan responden selanjutnya yaitu responden tidak menjawab 

pertanyaan. Kesalahan ini diduga responden tidak memahami makna kata kerja 

yang disajikan berupa gambar. Seharusnya kata kerja yang disajikan berupa 

gambar adalah kata kerja shanpo shimasu. Kata kerja shimasu merupakan kata 
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kerja kelompok 3 (kata kerja yang berakhiran shimasu). Kata kerja shimasu 

apabila diubah ke bentuk -te yaitu kata kerja -masu pada shimasu dihapus dan 

diganti dengan shite sehingga menjadi shanpo shite. 

Soal bagian III nomor 28 

Pertanyaan : Kimura : Bado san, kesa nani o shimashitaka.  

Jawaban benar : Bado : kao o aratte, gohan o tabemashita. 

Prosentase pilihan jawaban : 

 Opsi Jawaban 

Benar  Salah  Salah  Salah  

Kao o 

aratte 

Kao o atte Kao o 

araite 

Kao o 

araitte 

  yang menjawab 33 18 20 19 

Prosentase  36,7% 20% 22,2% 21,1% 

Prosentase kesalahan : 63,3% 

Analisis : 

 Berdasarkan data yang diperoleh, sebanyak 33 atau 36,7% responden 

menjawab benar. Responden yang berjumlah 18 atau 20% menjawab salah kao o 

atte. Responden yang berjumlah 20 atau 22,2% menjawab salah kao o araite. 

Responden yang berjumlah 19 atau 21,1% menjawab salah kao o araitte. 

Sehingga prosentase keseluruhan responden yang menjawab salah berjumlah 

63,3%. 
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 Kata kerja araimasu termasuk kata kerja kelompok 1(kata kerja yang 

berakhiran -i+-masu). Namun responden menjawab salah kao o atte. Kesalahan 

ini diduga karena responden tidak memahami kata kerja yang disajikan berupa 

gambar. Responden mengira kata kerja yang dimaksud adalah kao o aimasu, 

sehingga responden mengubahnya dengan cara menghapus -i dan -masu, 

menambahkan -tte dan mengubahnya menjadi atte.  

 Kesalahan responden selanjutnya adalah kao o araite. Kesalahan ini 

diduga karena responden tidak memahami kata kerja yang disajikan berupa 

gambar. Responden mengira kata kerja yang dimaksud adalah kao o arakimasu. 

Sehingga responden mengubahnya dengan cara menghapus -kimasu pada 

arakimasu dan menambahkan -ite menjadi araite. 

 Kesalahan responden selanjutnya yaitu responden menjawab salah kao o 

araitte. Kesalahan inididuga responden tidak mengetahui pola perubahan kata 

kerja yang berakhiran -i+-masu harus diubah menjadi -tte,-ite atau -nde. Sehingga 

responden mengubahnya dengan cara menghapus -masu dan menambahkan -tte 

menjadi araitte. hanya mengetahui araimasu merupakan kata kerja yang 

berakhiran -i. Tetapi responden tidak mengetahui pola perubahan kata kerja yang 

berakhiran -i harus diubah menjadi -tte, -ite atau -nde. Sehinggaresponden 

mengubahnya dengan cara menghapus -masu dan menambahkan -te menjadi 

araitte.Seharusnya kata kerjaaraimasu merupakan kata kerja kelompok 1 (kata 

kerja yang berakhiran -i pada araimasu). Kata kerja araimasu apabila diubah ke 

bentuk -te menjadi masu dihilangkan dan ditambah -tte sehingga menjadi aratte. 
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Soal bagian III nomor 29 

Pertanyaan : Ratna : Akemi san, senshu no nichiyoubi ni nani o shimashitaka. 

Jawaban benar : Akemi : Oyoide, shaw  o abimashita. 

Prosentase pilihan jawaban : 

 Opsi Jawaban 

Benar  Salah  Salah  

Oyoide Oyode Oyogite 

  yang menjawab 35 35 20 

Prosentase  38,9% 38,9% 22,2% 

Prosentase kesalahan : 61,1% 

Analisis : 

 Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui sebanyak 35 atau 38,9% 

responden menjawab benar. Responden yang berjumlah 35 atau 38,9% menjawab 

salah oyode. Responden yang berjumlah 20 atau 22,2% menjawab salah 

oyogite.Sehingga prosentase keseluruhan responden yang menjawab salah 

berjumlah 61,1%. 

 Kata kerja oyogimasu adalah kata kerja yang termasuk kata kerja 

kelompok 1(kata kerja yang berakhiran -gi+-masu). Namun responden menjawab 

salah oyode. Kesalahan ini diduga responden tidak mengetahui kata kerja 

oyogimasu merupakan kata kerja kelompok 1, kata kerja kelompok 2 dan kata 

kerja kelompok 3. Kemudian responden tidak mengetahui pola perubahan kata 
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kerja kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Sehingga responden 

mengubahnya menghapus -gimasu dan menambahkan -demenjadi oyode. 

 Kesalahan selanjutnya yaitu responden menjawab salah oyogite.Kesalahan 

ini diduga responden tidak mengetahui perbedaan antara kata kerja kelompok 1 

(kata kerja yang berakhiran -gi pada oyogimasu)dan kata kerja kelompok 2 (kata 

kerja yang berakhiran -imasu). Responden mengira kata kerja oyogite merupakan 

kata kerja kelompok 2 (kata kerja yang berakhiran -imasu), sehingga responden 

mengubahnya dengan pola perubahan kata kerja kelompok 2 yang berakhiran -

imasu yaitu dengan  menghapus -masu dan menambahkan -te, dari oyogimasu 

menjadi oyogite.Seharusnya kata kerja oyogimasu termasuk kata kerja kelompok 

1(kata kerja yang berakhiran -gi+ -masu) apabila diubah ke bentuk -teyaitu -gi dan 

-masu pada oyogimasu dihapus kemudian diganti dengan -ide, sehingga 

perubahannya menjadi oyoide. 

Soal bagian III nomor 30 

Pertanyaan : Made :  uki san, y be nani o shimashitaka. 

Jawaban benar : Yuki : shukudai o shite, sentaku o shimashita. 

Prosentase pilihan jawaban : 

 Opsi Jawaban 

Benar Salah  

Shukudai o shite Shukudai o shitte 

  yang menjawab 50 40 
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Prosentase  55,6% 44,4% 

Prosentase kesalahan : 44,4% 

Analisis : 

 Dari data yang diperoleh, diketahui sebanyak 50 atau 55,6% responden 

menjawab benar. Responden yang berjumlah 40 atau 44,4% menjawab salah 

shukudai o shitte. Sehingga prosentase keseluruhan responden yang menjawab 

salah berjumlah 44,4%.  

 Kata kerja shukudai o shimasu adalah kata kerja yang termasuk kata kerja 

kelompok 3(kata kerja yang berakhiran shimasu). Namun responden menjawab 

salah shukudai o shitte. Kesalahan ini diduga karena responden tidak dapat 

membedakan kata kerja shimasu termasuk kata kerja kelompok 1 atau kata kerja 

kelompok 3. Responden mengira kata kerja shukudai o shitte merupakan kata 

kerja kelompok 1(kata kerja yang berakhiran -tte). Sehingga responden 

mengubahnya dengan menghapus -masu pada shimasu dan menambahkan -tte di 

belakang shi-. Seharusnya kata kerja shimasu apabila diubah ke bentuk -te yaitu -

masu pada shimasu dihilangkan kemudian ditambahkan -te di belakang shi 

sehingga perubahannya menjadi shite. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil perolehan nilai rata-rata tes dan tingkat kesalahan siswa 

secara keseluruhan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dari 90 siswa 

yang menjadi sampel penelitian, diperoleh nilai rata-rata tes yaitu sebesar 54,08, 

sedangkan prosentase kesalahan siswa dalam menggunakan kata kerja bentuk -

teadalah sebesar 44,9%.  

 Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan 

mengenai kesalahan penggunaan kata kerja bentuk -tepada siswa kelas XI SMA 

Negeri 16 Semarang. Kesalahan siswa dalam mengubah kata kerja bentuk -te 

yaitu kesalahan siswa dalam mengubah kata kerjakelompok 1 menjadi kata kerja 

kelompok 1 bentuk -te, kesalahan siswa dalam mengubah kata kerja kelompok 2 

menjadi kata kerja kelompok 2 bentuk -te, dan kesalahan siswa dalam mengubah 

kata kerja kelompok 3 menjadi kata kerja kelompok 3 bentuk -te. Selain itu, siswa 

tidak memahami kata kerja yang disajikan berupa gambar.   

Kesalahan yang dilakukan siswa pada saat mengubah kata kerja kelompok 

1 bentuk -masu ke kata kerja kelompok 1 bentuk -te yaitu kata kerja utaimasu, 

orimasu, kikimasu, hikimasu, araimasu, kaerimasu, tsukaimasu, oyogimasu, 

kakimasu, yomimasu, torimasu, migakimasu, tsukaimasu, nomimasu, tachimasu, 

iimasu, ikimasu, asobimasu, aimasu, dan suwarimasu. Kesalahan yang paling 

banyak dilakukan siswa pada saat mengubah kata kerja kelompok 1 bentuk -masu 
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yaitu kata kerja utaimasu dengan prosentase jawaban salah sebanyak 70%. 

Kesalahan yang dilakukan siswa dalam mengubah kata kerja kelompok 2 bentuk -

masu ke kata kerja kelompok 2 bentuk -te yaitu kata kerja atsumemasu, nemasu, 

okimasu dan abimasu. Kesalahan yang paling banyak dilakukan siswa pada saat 

mengubah kata kerja kelompok 2 bentuk -masu yaitu kata kerja atsumemasu 

dengan prosentase jawaban salah sebanyak 60%. Kesalahan siswa dalam 

mengubah kata kerja kelompok 3 bentuk -masu ke kata kerja kelompok 3 bentuk -

te yaitu kata kerja, shanpo shimasu, shukudai o shimasu, hanashi o shimasu, 

kimasu dan benkyou shimasu.  

 Kesalahan siswa dalam menggunakan kata kerja bentuk -te disebabkan 

oleh beberapa faktor penyebab, yaitu siswa diduga belum bisa mengklasifikasikan 

kata kerja mana yang termasuk kata kerja kelompok 1, kata kerja kelompok 2 dan 

kata kerja kelompok 3. Adapun siswa diduga tidak mempelajari kembali materi 

yang telah diajarkan dan apabila ada kesulitan siswa lebih banyak pasif dan tidak 

bertanya pada teman atau guru pada saat kegiatan belajar mengajar, sehingga 

ketika mengerjakan tes banyak terjadi kesalahan dalam penggunaan kata kerja 

bentuk -te.  

5.2  Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, saran yang dapat penulis 

sampaikan antara lain untuk pembelajar disarankan membaca dahulu materi yang 

akan diajarkan, supaya apabila ada kebingungan dapat bertanya kepada pengajar. 

Selain itu, setelah materi selesai diajarkan siswa disarankan lebih sering berlatih 
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membuat kalimat menggunakan kata kerja khususnya dari kata kerja bentuk -

masu menjadi kata kerja bentuk -te.   

 Saran untuk pengajar bahasa Jepang yaitu pengajar sebaiknya 

menggunakan metode yang mempermudah pembelajar dalam menghafal 

perubahan bentuk -te. Metode tersebut berupa singkatan, contohnya ichiritte yang 

berarti kata kerja yang berakhiran -i, -chi, -ri apabila diubah ke bentuk -te  

menjadi -tte. Kemudian pengajar disarankan untuk menyampaikan materi dengan 

media gambar agar pembelajar lebih tertarik untuk memperhatikan dan dapat 

lebih mudah memahami materi. Selain itu, setiap pengajar yang akan memberikan 

materi baru disarankan melakukan pengulangan kembali atas materi yang sudah 

diajarkan sebelumya apabila antara materi yang sudah diajarkan dan belum 

diajarkan masih ada kesinambungan.  

Saran untuk peneliti selanjutnya yaitu bagi peneliti yang akan meneliti 

dengan tema yang sejenis, disarankan menggunakan instrumen berupa soal tes 

yang lebih sederhana, mudah dipahami dan tidak menimbulkan pertanyaan yang 

multitafsir. Selain itu peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian 

eksperimen mengenai metode atau media yang tepat untuk menyampaikan materi 

tentang kata kerja bentuk -te yang dapat mempermudah pembelajar dalam 

mempelajari kata kerja bentuk -te. 
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LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN  

I. Ubahlah kata kerja di bawah ini menjadi bentuk -te. 

Contoh: Shimasu    shite 

1.  Tachimasu   → ...................................................... 

2. Asobimasu   →...................................................... 

3. Kimasu   →...................................................... 

4. Suwarimasu   →...................................................... 

5. Iimasu    →...................................................... 

6. Nemasu   →...................................................... 

7. Okimasu   →...................................................... 

8. Ikimasu   →...................................................... 

9. Aimasu   →...................................................... 

10. Nomimasu   →...................................................... 

Contoh : Tenisu o shimasu       tenisu o shite 

11. terebi o mimasu →...................................................... 

12. ha o migakimasu →...................................................... 

13. Benky  shimasu →...................................................... 

14. Tegami o kakimasu →...................................................... 

15. Hanashi o shimasu →...................................................... 

II. Ubahlah kalimat menjadi bentuk -teseperti contoh di bawah ini. 

 Tenisu o shimasu. Sakk  o shimasu. 
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  Tenisu o shite, sakk  o shimasu. 

16. Uchi e kaerimasu. Benkyô shimasu. 

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

17. Mizu o abimasu. K h  o nomimasu.

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

18. Piano o hikimasu. Shukudai o shimasu. 

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

19. Ryôri o tsukurimasu. Sôji o shimasu.

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

20. Origami o orimasu. Oinori o shimasu.

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

21. Konpy t  o tsukaimasu. Benky  shimasu. 

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

22. Uta o utaimasu. Tomodachi ni aimasu.

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

23. Shasin o torimasu. Uchi e kaerimasu.

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

24. Kitte o atsumemasu. E o kakimasu.

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

25. Rajio o kikimasu. Tegami o kakimasu.

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

III. Lengkapilah percakapan berikut dengan melihat gambar. 

Contoh : 
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Dina : Agus san, kin  nani o shimashitaka. 

Agus : tenisu o shite, sakk  o shimashita. 

 

 

 

       

 

26. Ari :  on san, kin  nani o shimashitaka. 

 Jon : .............................................................................. 

 

         

 

 

27. Tina ： Ela san, kesa nani o shimashitaka. 

 Ela ： ................................................................................ 
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28. Kimura ：Bado san, kesa nani o shimashitaka. 

 Bado  ：................................................................................ 

 

   

 

 

29. Ratna  ：Akemi san, sensh  no nichi y bi ni nani o shimashitaka. 

 Akemi  ：..................................................................................... 

    PR   

  

 

 

30. Made  ： uki san, y be nani o shimashitaka. 

 Yuki  ：.............................................................................   
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KUNCI JAWABAN 

I. 

1. tatte 

2. asonde 

3. kite 

4. suwatte 

5. itte 

6. nete 

7. okite 

8. itte 

9. atte 

10. nonde 

11. terebi o mite 

12. ha o migaite 

13. benky  shite 

14. tegami o kaite 

15. hanashi o shite 

II. 

16. uchi e kaette, benky  shimasu 

17. mi u o abite, k h  o nomimasu 

18. piano o h te, shukudai o shimasu 

19. ry ri o tsukutte, s ji o shimasu 
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20. origami o otte, oinori o shimasu 

21. konpy t  o tsukatte, benky  shimasu 

22. uta o utatte, tomodachi ni aimasu 

23. shashin o totte, uchi e kaerimasu 

24. kitte o atsumete, e o kakimasu 

25. rajio o k te, tegami o kakimasu 

III. 

26. Shinbun o yonde, ongaku o kikimashita. 

27. Sanpo shite, kaimono shimashita. 

28. Kao o aratte, gohan o tabemashita. 

29. Oyoide, shaw  o abimashita. 

30. Shukudai shite, sentaku shimashita. 

 

 

 

 


