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SARI 

Yunitasari, Rike Riszski. Faktor Penyebab Perbedaan Hasil Belajar Bahasa 

Jepang Siswa Pulau Jawa Dan Luar Pulau Jawa SMK Bagimu Negeriku 

Semarang. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Asing. Fakultas Bahasa 

dan Seni. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Lispridona 

Diner, S.Pd.,M.Pd., Pembimbing II: Dyah Prasetiani S.S., M.Pd. 

Kata Kunci :   Faktor penyebab perbedaan hasil belajar, Bahasa Jepang, Jawa, luar 

Jawa 

 

Hasil Belajar merupakan implementasi dari belajar yang menghasilkan 

sebuah penilaian yang mengacu pada satu hal yang sama. Adanya perbedaan hasil 

belajar pada setiap siswa dikarenakan beberapa faktor, antara lain adalah faktor 

internal dan faktor eksternal. Berdasarkan studi pendahuluan peneliti menemukan 

bahwa di SMK Bagimu Negeriku Semarang terdapat perbedaan hasil belajar antara 

siswa pulau Jawa dan siswa luar pulau Jawa.  Melalui studi pendahuluan tersebut, 

dimungkinkan ada faktor yang berpengaruh terhadap perbedaan hasil belajar dari 

siswa yang berasal dari pulau jawa dan siswa yang berasal dari luar pulau jawa di 

SMK Bagimu Negeriku Semarang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang 

menyebabkan perbedaan hasil belajar bahasa Jepang siswa pulau jawa dan siswa 

luar pulau jawa. 
 Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian kuantitatif dan 

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

Bagimu Negeriku Semarang sebanyak 106 siswa dan 50 siswa. Pengumpulan data 

menggunakan angket. Analisis data menggunakan analisis deskriptif presentase. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil angket, faktor 

eksternal yang mempengaruhi belajar, yaitu : a. Perhatian orangtua siswa pulau 

Jawa (96%) dalam mendukung dan mengingatkan belajar lebih besar dibanding 

dengan siswa luar pulau Jawa (49%), b. Guru dan keadaan sekolah yaitu siswa 

pulau jawa (76,3%) dan siwa luar pulau Jawa (64%). c. Tempat tinggal. Siswa 

pulau Jawa (75%) dan siswa luar pulau Jawa (84%) merasa tidak nyaman untuk 

belajar di asrama. Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar, 

yaitu : a. Minat belajar bahasa Jepang pada siswa pulau Jawa (80,3%) lebih tinggi 

dibanding dengan siswa luar pulau Jawa (57,3%,. b. Kesulitan siswa belajar 

bahasa Jepang siswa pulau Jawa (52,3%) lebih rendah dibanding dengan siswa 

luar pulau Jawa (71,7%), c. Cara belajar bahasa Jepang ketika di asrama siswa 

pulau Jawa (68%) lebih besar dibanding dengan siswa luar pulau Jawa (61,2%), d. 

Kesiapan dalam belajar siswa pulau Jawa (80,5%) lebih rendah dibanding dengan 

siswa luar pulau Jawa (83%). 
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Yunitasari, Rike Riszki. 2016. Faktor Penyebab Perbedaan Hasil Belajar Bahasa 

Jepang Siswa Yang Berasal Dari Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa SMK 

Bagimu Negeriku Semarang. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Asing. 

Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: 

Lispridona Diner, S.Pd., M.Pd., Pembimbing II: Dyah Prasetiani S.S., 

M.Pd. 

 

Kata kunci : Faktor penyebab perbedaan hasil belajar, bahasa Jepang, Jawa, Luar 

Jawa 

1. Latar Belakang 

Bahasa Jepang adalah salah satu bahasa asing yang diminati di masyakat 

Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari survei yang dilakukan oleh Japan Foundation 

mengenai jumlah pelajar bahasa Jepang di sejumlah negara. Setiap tiga tahun 

sekali, Japan Foundation melalui kantor cabang Japang Foundation di masing-

masing negara melakukan survei mengenai jumlah pelajar bahasa Jepang.   

SMK Bagimu Negeriku adalah salah satu Sekolah Menengah Kejuruan 

di Semarang yang mengajarkan mata pelajaran Bahasa Jepang. Pelajaran Bahasa 

Jepang yang ada di SMK Bagimu Negeriku Semarang diberikan pada seluruh 

siswa yang meliputi kelas 1, 2, dan 3 semua jurusan. 

Berdasarkan hasil ujian tengah semester tahun ajaran 2014/2015, 

walaupun dalam satu kelas yang diampu oleh guru yang sama, metode yang sama 

namun ada perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa yang berasal dari 

pulau jawa dan siswa yang berasal dari luar pulau jawa. Hal ini dapat dilihat dari 

data daftar nilai dan data asal daerah siswa. Berdasarkan data hasil ujian tengah 
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semester, kelas X memiliki rata-rata nilai siswa pulau jawa 78,3 sedangkan siswa 

luar pulau jawa adalah 70,7. Kelas XI memiliki rata-rata nilai siswa pulau jawa 

79,4 dan rata-rata nilai siswa luar pulau jawa 72,5. Kelas XII memiliki rata-rata 

nilai 78,5 dan rata-rata nilai siswa luar pulau jawa 71,4. 

 Melalui observasi tersebut, dimungkinkan ada faktor yang berpengaruh 

terhadap perbedaan hasil belajar dari siswa yang berasal dari pulau jawa dan siswa 

yang berasal dari luar pulau jawa di SMK Bagimu Negeriku Semarang. 

 Dalam mengatasi permasalahan tersebut, perlu diadakan penelitian yang 

mendalam terhadap siswa yang berasal dari pulau jawa dan siswa yang berasal 

dari luar pulau jawa di SMK Bagimu Negeriku Semarang, sehingga nantinya 

diharapkan dapat menjadi masukan bagi guru yang mengajar kelas yang memiliki 

siswa yang berasal dari berbagai daerah dalam meningkatkan ataupun 

menyamaratakan hasil belajar kelas dan juga mendukung tercapainya tujuan 

pendidikan khususnya mapel bahasa Jepang.  

 Dari masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti “Faktor Penyebab 

Perbedaan Hasil Belajar Bahasa Jepang Siswa Pulau Jawa Dan Luar Pulau 

Jawa SMK Bagimu Negeriku” 

2. Landasan Teori 

a. Pengertian Hasil Belajar 

  Menurut Abdurrahman (2003 : 37) pengertian hasil belajar adalah 

kemampuan yang diperoleh anak setelah mengikuti kegiatan belajar. 

Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha 
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untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif 

menetap. 

Sedangkan Menurut Rifa’i (2012  :  96) pengertian hasil belajar 

perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami 

kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut 

tergantung pada apa yang dipelajari pengetahuan tentang konsep, maka 

perubahan perilaku yang diperoleh adalah berupa penguasaan konsep. 

b. Klasifikasi Hasil Belajar 

Klasifikasi hasil belajar dari Bloom (Isnawati, 2011:21) yang 

secara garis besar membaginya menjadi tiga ranah, yaitu : 

1) Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang 

terdiri dari 6 aspek, yaitu : pengetahuan atau ingatan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek pertama 

disebut kognitif tingkat rendah, dan keempat aspek berikutnya 

termasuk aspek kognitif tingkat tinggi. 

2) Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 5 aspek, 

yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan 

internalisasi. 

3) Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar ketrampilan dan 

kemampuan bertindak. Ada 6 aspek ranah psikomotorik, yaitu 

gerakan reflek, ketrampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, 

keharmonisan atau ketepatan, gerakan ketrampilan kompleks, 

gerakan ekspresif dan interpretatif. 
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Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. 

Diantara ketiga ranah itu, ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai 

oleh para guru di sekolah karena berkaitan dengan kemampuan para 

siswa dalam menguasai isi bahan pengajaran. 

c. Fungsi dan Tujuan Penilaian Hasil Belajar 

Menurut Sudjana (2009 : 22), penilaian berfungsi antara lain sebagai : 

1) Alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional. 

2) Umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. 

3) Dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada para 

orang tuanya. 

Sedangkan tujuan penilaian adalah untuk : 

1) Mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat 

diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai studi atau 

mata pelajaran yang ditempuh. 

2) Mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di 

sekolah. 

3) Menentukan tindak lanjut hasil penilaian. 

4) Memberikan pertanggung jawaban dari pihak sekolah kepada pihak-

pihak yang berkepentingan. 

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal (Sudjana, 2007: 39).  

1. Faktor Internal (dalam diri siswa)  
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a. Kesehatan  

b. Intelegensi dan Bakat  

c. Minat dan Motivasi  

d. Cara Belajar  

Cara belajar yang dapat dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut:  

 Membuat jadwal  

 Membaca dan membuat catatan  

 Mengulangi bahan pelajaran 

 Konsentrasi  

 Mengerjakan tugas  

2. Faktor Eksternal (berasal dari luar siswa)  

a. Keluarga  

b. Sekolah  

c. Lingkungan sekitar 

Menurut Slameto (2003: 54) faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

diantaranya:  

1. Faktor Internal  

a. Faktor jasmaniah  

b. Faktor Psikologis  

Ada tujuh faktor yang tergolong ke dalam faktor psikologis, 

diantaranya:  

1) Intelegensi 

2) Perhatian  
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3) Minat   

4) Bakat  

5) Motif  

6) Kematangan  

7) Kesiapan  

c. Faktor Kelelahan  

2. Faktor Eksternal  

a. Faktor Keluarga  

Yang termasuk faktor keluarga diantaranya:  

1) Cara orang tua mendidik  

2) Relasi antar Anggota keluarga  

3) Suasana rumah  

4) Keadaan ekonomi keluarga  

5) Pengertian orang tua  

b. Faktor Sekolah  

1) Metode mengajar 

2) Kurikulum  

3) Relasi guru dengan siswa  

4) Relasi siswa dengan siswa  

5) Disiplin sekolah  

6) Alat pelajaran  

7) Waktu sekolah  

8) Keadaan gedung  
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c. Faktor Masyarakat  

1) Kegiatan siswa dalam masyarakat  

2) Mass media  

3) Teman bergaul  

e. Pembelajaran Bahasa Jepang di SMK Bagimu Negeriku 

Pendidikan bahasa Jepang di SMK Bagimu Negeriku termasuk 

dalam pendidikan formal yang diselenggarakan pemerintah dengan 

kurikulum yang telah ditetapkan. Menurut Departemen Pendidikan RI 

pembelajaran bahasa Jepang di SMA/SMK bertujuan agar siswa dapat 

berkomunikasi dalam bahasa Jepang mengenai kehidupan di sekolah, 

kehidupan keluarga, kehidupan sehari-hari, hobi dan wisata . Di SMK 

Bagimu Negeriku, bahasa Jepang merupakan pelajaran wajib yang harus 

diikuti oleh peserta didik mulai dari kelas X hingga kelas XII. SMK 

Bagimu Negeriku Semarang adalah sekolah yayasan yang memiliki siswa 

dari seluruh Indonesia. Total siswa SMK Bagimu Negeriku semarang 

adalah 368 siswa, dengan siswa pulau jawa sebanyak 216 siswa dan luar 

pulau jawa senbanyak 152 siswa. Di SMK Bagimu Negeriku Semarang,  

bahasa Jepang merupakan mata pelajaran bahasa asing dengan kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) 75. Bahasa Jepang dipelajari oleh seluruh 

kelas yang meliputi kelas Jasa Boga (JB), Multimedia (MM), Rencana 

Perangkat Lunak (RPL), Teknik Kendaraan Ringan (TKR), dan Teknik 

Konstruksi Batu Beton (TKBB) dari kelas X sampai kelas XII yang 

diampuh oleh satu guru bahasa Jepang dan dilaksanakan satu pertemuan 
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dalam seminggu dengan waktu 1x45 menit pada tiap kelas. Untuk kelas 1 

dan 2, buku yang digunakan adalah sakura 1, sedangkan untuk kelas 3 

buku yang digunakan adalah sakura 2. 

3. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Pendekatan 

deskriptif kuantitatif digunakan untuk mendiskripsikan data dari angket yang 

telah diberikan kepada 50 siswa kelas XI SMK Bagimu Negeriku yang 

dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini. Data yang diperoleh 

dianalisa dengan teknik deskriptif persentase.  

Perhitungan dengan menggunakan rumus deskriptif persentase ini 

mempunyai langkah-langkah berikut ini. 

1. Mengoreksi jawaban angket dari responden. 

2. Menghitung frekuensi jawaban responden. 

3. Jumlah responden keseluruhan 50 orang. 

4. Masukkan kedalam rumus. 

5. Interpretasi data. 

 

4. Hasil Penelitian 

Penelitian dilaksanakan tanggal 17 November 2015 sampai 24 

November 2015 dengan memberikan angket kepada 50 siswa SMK Bagimu 

Negeriku yang dijadikan sebagai responden. Angket dibagikan kepada siswa 

yang berjumlah 50 orang, yang terdiri dari 25 siswa yang berasal dari Jawa 

dan 25 siswa yang berasal dari luar Jawa. Hasil dari angket dideskripsikan 



 

 

xvii 

 

mengenai faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa yang berasal dari 

Jawa dan faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa yang berasal dari 

luar Jawa. 

a. Faktor yang mempengaruhi belajar bahasa Jepang siswa pulau 

Jawa 

1. Perhatian orangtua dalam mengingatkan untuk belajar (97%) 

2. Perhatian orangtua dalam memberikan uang lebih untuk 

membeli perlengkapan sekolah (95%) 

3. Mempersiapkan materi sebelum mengikuti pelajaran bahasa 

Jepang (95%) 

4. Guru memberikan pujian/motivasi (88%) 

5. Mengikuto oraganisasi/klub yang berhubungan dengan 

Jepang (86%) 

6. Perasaan senang terhadap bahasa Jepang (79%) 

7. Metode yang digunakan oleh guru (78%) 

8. Segera mengerjakan tugas (76%) 

9. Suasana asrama (75%) 

10. Aktif bertanya kepada guru (75%) 

11. Membuat cacatan kecil/ringkasan (71%) 

12. Belajar tidak saat ada ujian (69%) 

13. Mengulang materi pelajaran (68%) 

14. Membuat jadwal belajar (68%) 

15. Belajar sebelum mengikuti pelajaran (66%) 
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16. Berdiskusi dengan teman saat ada materi bahasa Jepang yang 

tidak dipahami (64%) 

17. Jam pelajaran (64%) 

18. Kesulitan dalam belajaran kosakata (55%) 

19. Kesulitan merangkai kalimat (53%) 

20. Kesulitan belajar huruf Jepang (49%) 

b. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa luar pulau Jawa 

1. Mempersiapkan materi sebelum mengikuti pelajaran bahasa 

Jepang (96%) 

2. Kesulitan belajar huruf Jepang (88%) 

3. Suasana asrama (84%) 

4. Guru memberikan pujian/motivasi (83%) 

5. Metode yang digunakan oleh guru (81%) 

6. Membuat jadwal belajar (76%) 

7. Perasaab senang terhadap bahasa Jepang (72%) 

8. Berdiskusi dengan teman saat ada materi bahasa Jepang yang 

tidak dipahami (72%) 

9. Aktif bertanya kepada guru (72%) 

10. Belajar sebelum mengikuti pelajaran (70%) 

11. Kesulitan merangkai kalimat (68%) 

12. Kesulitan dalam belajar kosakata (59%) 

13. Belajar tidak saat ada ujian (57%) 

14. Perhatian orangtua dalam memberikan uang lebih untuk 
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memberikan uang lebih untuk membeli perlengkapan sekolah 

(53%) 

15. Mengulang materi pelajaran (52%) 

16. Mengikuti organisasi/klub yang berhubungan dengan Jepang 

(50%) 

17. Segera mengerjakan tugas (50%) 

18. Membuat cacatan kecil/ringkasan (49%) 

19. Perhatian orangtua dalam mengingatkan untuk belajar (45%) 

20. Jam pelajaran (20%) 

5. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan 

faktor yang menyebabkan perbedaan hasil belajar siswa pulau Jawa dan siswa luar 

pulau Jawa sebagai berikut: 

1.) Faktor Eksternal 

a. Perhatian orangtua siswa pulau Jawa (96%) dalam mendukung dan 

mengingatkan belajar lebih besar dibanding dengan siswa luar pulau 

Jawa (49%). 

b. Guru dan keadaan sekolah. Faktor guru dan keadaaan sekolah pada 

siswa pulau jawa (76,3%) lebih tinggi dibanding dengan siwa luar 

pulau Jawa (64%). Hasil angket mengenai jam pelajaran di sekolah 

memiliki selisih hasil presentase paling jauh antara siswa pulau jawa 

(64%) dan siswa luar pulau Jawa (20%). 
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c. Tempat tinggal. Siswa pulau Jawa (75%) dan siswa luar pulau Jawa 

(84%) merasa tidak nyaman untuk belajar di asrama. 

 

2.) Faktor Internal 

a. Minat belajar bahasa Jepang pada siswa pulau Jawa (80,3%) lebih 

tinggi dibanding dengan siswa luar pulau Jawa (57,3%). 

b. Kesulitan siswa belajar bahasa Jepang siswa pulau Jawa (52,3%) 

lebih rendah dibanding dengan siswa luar pulau Jawa (71,7%) 

c. Cara belajar bahasa Jepang ketika di asrama siswa pulau Jawa (68%) 

lebih besar dibanding dengan siswa luar pulau Jawa (61,2%). 

d. Kesiapan dalam belajar siswa pulau Jawa (80,5%) lebih rendah 

dibanding dengan siswa luar pulau Jawa (83%). 
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まとめ  

SMK BAGIMU NEGERIKU のジャワ島出身の学生とジャワ

島外出身の学生の日本語学習の結果違いの原因要因 

リカー リズキ ユニタサリ 

1. 背景 

最近、インドネシアには日本語を学習する人が多い。Japan Foundation に

よると、日本語を勉強する人がいつも増えていく。いつかの国に 三年一

回日本語を勉強する人の数、各国に Japan Foundation の 支店 をとして

調査を実施である。 

 SMK Bagimu Negerikuはスマランに日本語 を 教える専門学校のひ

とつだ 。日本語 を 教えるのは十年生から十二年生まで教えられる。 

予備研究 にもとして２０１４/２０１５に中間テスト、一教室の中に同

じ 教え方法と同じ 先生に教えてもジャワ島 の 生徒 と 外ジャワの生徒 

に 比べたら 大きくて違い結果がある。 

    見学のあと、SMK Bagimu Negerikuにジャワ島出身の学生と

ジャワ島外出身の学生の日本語学習の結果違いの原因要因があ

る。 
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     その問題に対して、解決方法を見つけるためにジャワ島出身の学生と

ジャワ島外出身の学生の日本語学習の結果違いの原因要因の研究ヲする必

要がある。また、教室にジャワ島外出身の学生がいる日本語の教師がどう

すれば学生の勉強結果を高めたり平等を作ったりする方法が見つかれるよ

うにとこの研究をした。 

2. 基礎的な理論 

a. 学習の結果 

 Abdurrahmanによると、学習の結果は学んだことによって習

得されるの能力である。学ぶというのは変化の態度を習得しよう

とするプロセルである。 

b. 学習する結果の評価の目的 

Sudjanaによると、評価の機能はつぎである。 

1. 教育目標を達成するかどうかを決定するためのツールであ

る。 

2. 学習プロセスの改善のためのフィードバックである。 

3. 両親に報告学生の進捗状況をする際に木曽である。 

評価の目的はつぎである。 

1. 学校の能力を説召する。 

2. 学校での教育と教育のプロセスの成功を説召する。 
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3. フォローアップ評価を決定する。 

4. 学校のアカウンタビリテイを与える。 

c. 学習の結果の影響する要因 

Sudjanaにようると、学生の学習の結果を影響する要因は内

部要因と外部要因である。 

1. 内部要因 （学生から） 

a. 健康 

b. 知能と才能 

c. 興味と モチベーション 

d. 勉強の方法  

勉強の方法の種類は： 

1) 勉強のスケジュールをちゃんと立てる 

2) 読むこととノートを作る 

3) 勉強した教材を復習する 

4) 濃度 

5) 宿題をやる 

2. 外部要因 （外の学生から） 

a. 家族 

b. 学校  

c. 環境 
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Slametoによると、学習の結果違いの原因は： 

1. 内部要因 

a. 健康要因 

b. 心理的要因  

心理的要因の分類は： 

1) 知能 

2) 注意 

3) 関心 

4) 才能 

5) モチーフ 

6) 成熟 

7) 準備 

c. 疲労要因 

2. 外部要因 

a. 家族要因 

家族要因の分類は： 

1) 両親の教育することの方法 

2) 家族の関係 

3) 家の雰囲気 

4) 家族の経済状況 

5) 両親の注目 
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b. 学校要因 

学校要因の分類は： 

1) 先生の教え方 

2) カリキュラム 

3) 学校の関係 

4) 学生の関係 

5) 学校の法律 

6) メデイア 

7) 学校の時間 

8) ビルの状態 

c. 社会要因 

社会要因の分類は： 

1) 社会の中で学生の活動 

2) マスメデイア 

3) 友達 

 

3. 研究の方法 

a. 研究のアプローチ 

 本研究は定性量的
ていせいりょうてき

なローチを使用した。 

b. 研究の対象 
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SMK BAGIMU NEGERIKU学校の学生は５０人いる。ジャワ島出

身の学生は２５人で、ジャワ島外出身の学生は２５人である。 

c. データを集める方法 

見学をし、アンケートを配り、インタービューをする。 

d. データを処理の方法 

データ処理の結果はパーセントにする。 

4. 研究の結果 

        本研究は２０１５年１０月１７日から１０月２４日まで研究の対

象になるＳＭＫ ＢＡＧＩＭＵ ＮＥＧＥＲＩＫＵの学生にアンケート

を配った。アンケートは２５人ジャワ島出身の学生とジャワ島外出身

の学生に配った。 

a. ジャワ島出身の学生の学習成果に影響を与える要因 

１．勉強意識を起こす両親の注目（９７％） 

２．両親から学用品をかうためのお金注目（９５％） 

３．日本語の授業に入る前の勉強準備（９５％） 

４．先生からの支えやお世辞（８８％） 

５．日本語に関わるクラブやグルプを参加する（８６％） 

６．日本語に興味がある（７９％） 

７．先生の教え方（７８％） 

８．早く宿題をやる（７６％） 
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９．寮の雰囲気（７５％） 

１０．先生によく知らないことを聞く（７５％） 

１１．ノートをする（７１％） 

１２．試験準備以外のときも勉強をする（６９％） 

１３．勉強した教材を復習する（６８％） 

１４．勉強のスケジュールをちゃんと立てる（６８％） 

１５．日本語の授業に入る前に勉強準備（６６％） 

１６．分からない部分があったら同級生と相談する（６４％） 

１７．授業の時間（６４％） 

１８．語彙の勉強の問題（５５％） 

１９．文法を作るの問題（５３％） 

２０．日本の文字の勉強の問題（４９％） 

b. ジャワ島外出身の学生の学習成果に影響を与える要因 

１．日本語の授業に入る前の勉強準備（９６％） 

２．日本の文字の勉強の問題（８８％） 

３．寮の雰囲気（８４％） 

４．先生からの支えやお世辞（８３％） 

５．先生の教え方（８１％） 

６．勉強のスケジュールをちゃんと立てる（７６％） 

７．日本語に興味がある（７２％） 

８．分からない部分があったら同級生と相談する（７２％） 
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９．先生によく知らないことを聞く（７２％） 

１０．日本語の授業に入る前に勉強準備（７０％） 

１１．文法を作るの問題（６８％） 

１２．語彙の勉強の問題（５９％） 

１３．試験準備以外のときも勉強をする（５７％） 

１４．両親から学用品をかうためのお金注目（５３％） 

１５．勉強した教材を復習する（５２％） 

１６．日本語に関わるクラブやグルプを参加する（５０％） 

１７．早く宿題をやる（５０％） 

１８．ノートをする（４９％） 

１９．勉強意識を起こす両親の注目（４５％） 

２０．授業の時間（２０％） 

5. 結論 

      研究の結果とアンケートのデータからみると、SMK BAGIMU 

NEGERIKU のジャワ島出身の学生とジャワ島外出身の学生の学習の結果

違いの原因要因は次のようである。 

1.  外部要因  

a. ジャワ島出身の学生の両親の注目の要因 (96%)は両親の注

目のジャワ島外出身の学生(49%)より高い。 
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b. 先生と学校の条件との要因。ジャワ島出身の学生は(76,3%)

とジャワ島外出身の学生は(64%)である。学校で日本語の授

業の時間は、もっとも遠い異なる。 

c. 住んでいる所要因。寮でジャワ島出身の学生(75%)とジャワ

島外出身の学生(84%)は勉強できない。 

 

2.   内部要因 

a. ジャワ島出身の学生の日本語の学習に興味(80,3%)はジャ

ワ島外出身の学生(57,3%)より高い。 

b. 日本語の勉強の問題ジャワ島出身の学生(52,3%)はジャワ

島外出身の学生(71,7%)より低い。 

c. 寮で日本語を勉強する方法はジャワ島出身の学生(68%)は

ジャワ島外出身の学生(61,2%)より多い。 

d. 日本語を勉強する準備ジャワ島出身の学生(80,5%)は日本

語を勉強する準備ジャワ島外出身の学生(83%)より低い。 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

       Bahasa Jepang adalah salah satu bahasa asing yang diminati di masyakat 

Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari survei yang dilakukan oleh Japan 

Foundation mengenai jumlah pelajar bahasa Jepang di sejumlah negara setiap 

tiga tahun sekali, melalui kantor cabang Japang Foundation di masing-masing 

negara. Berdasarkan survei Japan Foundation pada tahun 2012, Indonesia 

berada di posisi kedua jumlah terbanyak pelajar bahasa Jepang pada 

pendidikan formal maupun informal setelah China.  Data Japan Foundation 

menunjukkan ada 872.406 pelajar bahasa Jepang di Indonesia pada tahun 

2012, meningkat 21,8% dibandingkan pada tahun 2009 sebesar 716.353 

orang. Jika melihat jangka yang lebih panjang, terjadi peningkatan sebanyak 

16 kali lipat dibandingkan survei pada tahun 1998 yaitu 54.016 orang, dan 10 

kali lipat dibandingkan pada tahun 2003 yaitu 85.221 orang. Survei ini 

dilakukan secara menyeluruh mulai dari pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, pendidikan atas maupun pendidikan informal seperti lembaga 

kursus di semua provinsi. 
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      SMK Bagimu Negeriku adalah salah satu Sekolah Menengah Kejuruan di 

Semarang yang mengajarkan mata pelajaran bahasa Jepang. Pelajaran bahasa 

Jepang yang ada di SMK Bagimu Negeriku Semarang diberikan pada seluruh 

siswa yang meliputi kelas 1, 2, dan 3 semua jurusan.  

      Pelajaran bahasa Jepang di SMK Bagimu Negeriku Semarang 

disampaikan menggunakan metode yang menyesuaikan dengan tema yang 

akan diajarkan, hal ini bertujuan agar target pembelajaran dapat tercapai. 

Metode pembelajaran yang digunakan pada setiap pertemuan dapat berubah, 

bergantung pada tema pengajaran yang akan diberikan. Selain itu penggunaan 

media oleh pengajar yang beragam bertujuan agar siswa dapat bersemangat 

dan bersungguh-sungguh dalam belajar bahasa Jepang. 

      Berdasarkan pengalaman penulis pada saat praktek mengajar di SMK 

Bagimu Negeriku Semarang, Sekolah SMK Bagimu Negeriku merupakan 

sekolah yayasan yang memiliki siswa dari seluruh Indonesia. Dengan 5 

Jurusan yang berbeda, SMK Bagimu Negeriku memiliki siswa lebih istimewa 

dibanding dengan sekolah lainnya. Bermacam suku, ras, dan agama dapat 

dengan mudah ditemui dalam sekolah tersebut. Setiap kelas di SMK Bagimu 

Negeriku memiliki karakter unik yang berbeda. Selain itu, dalam satu kelas 

memiliki siswa dengan asal daerah yang berbeda sehingga terdapat bahasa dan 

adat yang beragam. Perbedaan asal daerah pada siswa dalam satu kelas, 

memunculkan karakter setiap siswa yang berbeda dapat terlihat jelas ketika 

mengikuti kegiatan belajar mengajar. Pada saat kegiatan belajar mengajar 
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berlangsung, beberapa siswa yang berasal dari luar pulau jawa terlihat 

memiliki kegiatan sendiri seperti tidak memperhatikan pada pengajar, namun 

ketika pengajar memberikan pertanyaan, siswa tersebut dapat menjawabnya 

dengan benar dengan bantuan dari temannya. 

      Berdasarkan hasil ujian tengah semester tahun ajaran 2014/2015, 

walaupun dalam satu kelas yang diampu oleh guru yang sama, metode yang 

sama namun ada perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa yang 

berasal dari pulau Jawa dan siswa yang berasal dari luar pulau Jawa. Hal ini 

dapat dilihat dari data daftar nilai dan data asal daerah siswa. 

      Data hasil ujian tengah semester, kelas X memiliki rata-rata nilai siswa 

pulau Jawa 78,3 sedangkan siswa luar pulau Jawa adalah 70,7. Kelas XI 

memiliki rata-rata nilai siswa pulau Jawa 79,4 dan rata-rata nilai siswa luar 

pulau jawa 72,5. Kelas XII memiliki rata-rata nilai 78,5 dan rata-rata nilai 

siswa luar pulau Jawa 71,4. 

      Melalui observasi tersebut, dimungkinkan ada faktor yang berpengaruh 

terhadap perbedaan hasil belajar dari siswa yang berasal dari pulau Jawa dan 

siswa yang berasal dari luar pulau Jawa di SMK Bagimu Negeriku 

Semarang. 

      Dalam mengatasi permasalahan tersebut, perlu diadakan penelitian yang 

mendalam terhadap siswa yang berasal dari pulau Jawa dan siswa yang 

berasal dari luar pulau Jawa di SMK Bagimu Negeriku Semarang, sehingga 

nantinya diharapkan dapat menjadi masukan bagi guru yang mengajar kelas 
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yang memiliki siswa yang berasal dari berbagai daerah dalam meningkatkan 

ataupun menyamaratakan hasil belajar kelas dan juga mendukung 

tercapainya tujuan pendidikan khususnya mapel bahasa Jepang.  

      Dari masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti “Faktor Penyebab 

Perbedaan Hasil Belajar Bahasa Jepang Siswa Pulau Jawa Dan Luar 

Pulau Jawa SMK Bagimu Negeriku Semarang” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

      Adapun rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu : 

1) Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya perbedaan hasil belajar 

siswa pulau Jawa dan siswa luar pulau Jawa di SMK Bagimu Negeriku 

Semarang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

      Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah : 

1) Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya 

perbedaan hasil belajar siswa pulau Jawa dan siswa luar pulau Jawa di 

SMK Bagimu Negeriku Semarang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

      Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1) Manfaat teoritis 

 Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian-

penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian mengenai 

faktor penyebab perbedaan hasil belajar antara siswa pulau Jawa dan 

siswa luar pulau Jawa. 

2) Manfaat praktis 

a. Bagi pengajar bahasa Jepang, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi referensi dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada 

umumnya, dan meningkatkan hasil belajar siswa pulau Jawa atau 

siswa  luar Jawa pada khususnya. 

b. Bagi pembelajar bahasa Jepang, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan salah satu motivasi diri dalam pencapaian hasil belajar yang 

maksimal. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

      Secara garis besar skripsi ini dibagi menjadi V bab yaitu bab 1 sebagai 

pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka dan landasan teori, bab 3 metode 
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penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 simpulan dan saran. 

Uraian tentang isi skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1) Bab 1 

Pada bab ini akan dituliskan pendahuluan yang terdiri atas latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat 

penelitian. 

2) Bab II 

Pada bab ini akan dituliskan tinjauan pustaka dan landasan teoritis 

yang akan digunakan dalam penelitian. Adapun teori yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teori tentang pengertian hasil belajar, 

klasifikasi hasil belajar, fungsi dan tujuan penilaian hasil belajar, faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil belajar, dan pembelajaran bahasa Jepang 

di SMK Bagimu Negeriku Semarang. 

3) Bab III 

Pada bab ini akan dituliskan metode penelitian yang akan digunakan. 

Penjabarannya terdiri atas pendekatan penelitian, populasi dan sampel, 

metode pengumpulan data, instrumen penelitian, validitas dan reliabilitas 

instrumen, pelaksanaan penelitian, dan analisis data. 

4) Bab IV 

Pada bab ini akan dituliskan hasil penelitian dan pembahasan berupa 

proses pengolahan data yang telah diperoleh dan hasil dari pengolahan 

data tersebut. 
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5) Bab V 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORITIS 

2.1 Tinjauan Pustaka 

      Penelitian mengenai faktor penyebab perbedaan hasil belajar bahasa Jepang 

sudah pernah diteliti sebelumnya oleh beberapa mahasiswa prodi pendidikan 

bahasa Jepang Universitas Negeri Semarang. Beberapa penelitian yang berkaitan 

dengan topik penelitian ini adalah sebagai berikut. 

      Ramandhan (2013) melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-faktor Yang 

Mempengaruhi Perbedaan Prestasi Belajar Bahasa Jepang”. 

      Hasil dari penelitian ini yaitu setelah dibandingkan, ditemukan adanya 

perbedaan prestasi belajar di SMAN 12 Semarang antara  kelas X9 dan kelas X6. 

Kelas X9 yang memiliki prestasi belajar yang tinggi. Faktor yang paling 

berpengaruh dalam membentuk prestasi belajar dibagi menjadi dua, yaitu faktor 

eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang paling berpengaruh terhadap 

prestasi belajar adalah guru selalu memotivasi (memuji, memberi tepuk tangan) 

saat proses belajar, sedangkan faktor internal yang paling berpengaruh adalah 

minat siswa terhadap pelajaran bahasa Jepang. 
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      Muftiqoh (2015) melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Perbedaan Hasil Belajar Bahasa Jepang di SMAN 4 Magelang 

dan MAN 1 Karet Magelang” 

      Hasil dari penelitian tersebut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi 

berbedaan hasil belajar bahasa Jepang di SMAN 4 Magelang dan MAN 1 Karet 

Magelang adalah perhatian orang tua, keadaan sekolah yang kondusif, dan jam 

atau jadwal pembelajaran bahasa Jepang yang sesuai untuk belajar bahasa 

Jepang. 

      Istiqomah (2015) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kesulitan 

Belajar Bahasa Jepang Siswa SMK Bagimu Negeriku Semarang”. 

      Hasil dari penelitian tersebut adalah Kesulitan siswa SMK Bagimu Negeriku 

Semarang dalam belajar bahasa Jepang adalah: menyusun pola kalimat bahasa 

Jepang, membedakan huruf hiragana dan katakana yang bentuknya mirip, 

berbicara menggunkan bahasa Jepang dan menggunakan kosakata dalam 

menyusun pola kalimat. Penyebab kesulitan siswa dalam belajar bahasa Jepang 

yang paling besar adalah kurang tersediannya bahan ajar (buku) untuk memenuhi 

kebutuhan belajar siswa yaitu sebesar 61,7%. Sedangkan metode pengajaran 

hanya sebesar 15,4%.  

      Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar bahasa Jepang. Faktor-faktor 
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tersebut terbagi menjadi 2, yaitu faktor eksternal dan faktor intern. Faktor 

eksternal yaitu teman atau lingkungan, cara mengajar guru bahasa Jepang, 

suasana kelas, motivasi dari guru, model pembelajaran, dan perhatian orang tua. 

Sedangkan yang menjadi faktor internal adalah minat siswa terhadap pelajaran 

bahasa Jepang,  

      Berdasarkan kajian pustaka tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

penelitian tentang faktor penyebab perbedaan hasil belajar siswa pulau Jawa dan 

siswa luar pulau Jawa belum pernah dilakukan. Terutama dalam penelitian 

tentang siswa luar pulau Jawa yang belajar bahasa Jepang. Guna melengkapi 

penelitian-penelitian yang ada, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor 

apa saja yang mempengaruhi terjadinya perbedaan hasil belajar siswa yang 

berasal dari daerah yang berbeda. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan 

dengan penelitian mengenai faktor penyebab perbedaan hasil belajar siswa dari 

pulau Jawa dan siswa dari luar Jawa dalam belajar bahasa Jepang. 

2.2 Landasan Teoritis 

Peneliti menggunakan teori sebagai dasar dalam melakukan penelitian adapun 

teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini meliputi : 
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2.2.1 Pengertian Hasil Belajar 

      Menurut Abdurrahman (2003 : 37) pengertian hasil belajar adalah 

kemampuan yang diperoleh anak setelah mengikuti kegiatan belajar. 

Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang 

berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang 

relatif menetap. Kata belajar dalam Bahasa Jepang sendiri disebut 

dengan gakushuu (学習), menurut Kamus Besar Bahasa Jepang atau 

daijiten (大辞典) ada 3 arti makna belajar sesuai sudut pandang  

penilaiannya: 

１． 学問  . 技術などをまなびならうこと 

 Ilmu (hal yang mempelajari suatu teknik pembelajaran) 

２． 手引（~会）. 学校で系統的計的にまなぶこと（英語を~

する） 

 Petunjuk/ penuntun (hal mengenai belajar secara sistematis di 

 sekolah) dalam bahasa Inggris 

３． 人間も含めて動物が、生後に経験を通じて知識や、環境

に適応する態度・行動などを耳につけていくこと。不安

や嫌な好ましくないものの体得も含まれる。 

Memberikan pengalaman kepada anak didik yang bisa berupa 

manusia dan juga hewan supaya bisa memilih sikap atau 
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berperilaku yang sesuai dengan lingkungan (adaptasi). Pengalaman 

tersebut tidak hanya hal yang baik saja, tapi juga hal yang tidak baik 

dan tidak diinginkan.  

      Dalam kegiatan belajar yang terprogram dan terkontrol yang 

disebut kegiatan pembelajaran atau kegiatan instruksional, tujuan 

belajar telah ditetapkan lebih dahulu oleh guru. Anak yang berhasil 

dalam belajar ialah yang berhasil mencapai tujuan-tujuan 

pembelajaran atau  tujuan-tujuan instruksional. 

      Sedangkan Menurut Rifa’i (2012  :  96) pengertian hasil belajar 

adalah perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah 

mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan 

perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari dari 

pengetahuan tentang konsep, maka perubahan perilaku yang 

diperoleh adalah berupa penguasaan konsep. 

      Beragamnya pengertian hasil belajar menurut para ahli di atas 

dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah implementasi dari 

belajar yang menghasilkan sebuah penilaian yang mengacu pada satu 

hal yang sama. Hasil belajar dimaknai sebagai penilaian, baik berupa 

angka maupun bukan angka, yang dicapai oleh seseorang setelah 

proses belajar. Penilaian tersebut juga bisa berupa nilai buruk dan 

juga baik.  

 

http://dilihatya.com/
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2.2.2 Klasifikasi Hasil Belajar 

      Klasifikasi hasil belajar dari Bloom (Isnawati, 2011:21) yang 

secara garis besar membaginya menjadi tiga ranah, yaitu : 

4) Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang 

terdiri dari 6 aspek, yaitu : pengetahuan atau ingatan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek pertama 

disebut kognitif tingkat rendah, dan keempat aspek berikutnya 

termasuk aspek kognitif tingkat tinggi. 

5) Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 5 aspek, 

yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan 

internalisasi. 

6) Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar ketrampilan 

dan kemampuan bertindak. Ada 6 aspek ranah psikomotorik, yaitu 

gerakan reflek, ketrampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, 

keharmonisan atau ketepatan, gerakan ketrampilan kompleks, 

gerakan ekspresif dan interpretatif. 

      Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. 

Diantara ketiga ranah itu, ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai 

oleh para guru di sekolah karena berkaitan dengan kemampuan para 

siswa dalam menguasai isi bahan pengajaran. 

 



14 

 

 

 

2.2.3 Fungsi dan Tujuan Penilaian Hasil Belajar 

Menurut Sudjana (2009 : 22), penilaian berfungsi antara lain sebagai : 

4) Alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional. 

5) Umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. 

6) Dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada 

para orang tuanya. 

Sedangkan tujuan penilaian adalah untuk : 

5) Mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat 

diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai studi atau 

mata pelajaran yang ditempuh. 

6) Mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di 

sekolah. 

7) Menentukan tindak lanjut hasil penilaian. 

8) Memberikan pertanggung jawaban dari pihak sekolah kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan. 

2.2.4     Faktor-faktor yang mempengaruhi Hasil Belajar  

      Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal (Sudjana, 2007: 39).  

1. Faktor Internal (dalam diri siswa)  

      Menurut Purwanto (2009: 15) faktor internal adalah faktor yang 

berasal dari dalam diri seseorang yang melakukan aktivitas belajar, 
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baik yang berhubungan dengan keadaan fisik jasmani maupun psikis 

rohani.  

a. Kesehatan  

      Kesehatan jasmani dan rohani sangat besar pengaruhnya 

terhadap kemampuan belajar. Karena minat belajar seseorang 

ditentukan dengan kondisi yang sehat, jika kondisi seseorang tidak 

sehat otomatis minat belajar menjadi berkurang. 

b. Intelegensi dan Bakat  

      Seseorang yang mempunyai hasil belajar yang baik, biasanya 

mempunyai intelegensi yang baik juga. Menurut Wechsler (dalam 

Dewa Ketut Sukardi, 2003: 16) mengungkapkan bahwa Intelegensi 

adalah kemampuan bertindak dengan menetapkan suatu tujuan, 

untuk berpikir secara rasional dan untuk berhubungan dengan 

lingkungan di sekitarnya secara memuaskan. Intelegensi merupakan 

kemampuan bertindak dengan menetapkan suatu tujuan juga 

diungkapkan oleh Binet (dalam Dewa Ketut Sukardi, 2003: 16), 

Intelegensi adalah kemampuan untuk menetapkan dan 

mempertahankan suatu tujuan untuk mengadakan penyesuaian 

dalam rangka mencapai tujuan itu dan untuk bersifat kritis terhadap 

diri sendiri. Siswa yang mempunyai intelegensi tinggi dapat dilihat 

melalui keaktifan siswa di kelas seperti interaksi dengan guru 

(bertanya-menjawab). Dengan adanya intelegensi yang tinggi dan 
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mempunyai bakat maka proses belajarnya bisa berjalan dengan 

berhasil dan sukses.  

c. Minat dan Motivasi  

      Mempunyai minat yang besar merupakan modal yang besar 

untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Minat belajar yang 

besar berpengaruh menghasilkan prestasi yang tinggi, sebaliknya 

minat belajar yang rendah menghasilkan prestasi yang dicapai 

rendah. Motivasi merupakan dorongan untuk melakukan sesuatu. 

Seseorang yang mempunyai motivasi tinggi akan melaksanakan 

semua kegiatan belajarnya dengan semangat, senang hati dan 

sungguh-sungguh. Sebaliknya jika seseorang mempunyai motivasi 

yang lemah, akan menyebabkan kurang semangat dalam kegiatan 

belajar dan cenderung malas untuk mengikuti aktivitas belajar.  

d. Cara Belajar  

      Untuk mencapai hasil belajar yang tinggi cara belajar dapat 

mempengaruhi pencapaian hasil belajar. Belajar dengan 

menggunakan teknik, faktor fisiologis dan ilmu kesehatan dapat 

memperoleh hasil yang memuaskan. Menurut Slameto (2003: 82), 

cara belajar yang efektif dapat dilakukan dengan hal-hal sebagai 

berikut:  
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1) Membuat jadwal  

      Jadwal adalah pembagian waktu untuk sejumlah kegiatan 

yang dilaksanakan oleh seseorang setiap harinya. Agar dapat 

belajar dengan baik dan berhasil perlulah seorang siswa 

mempunyai jadwal yang baik dan melaksanakannya dengan 

teratur atau disiplin. 

2) Membaca dan membuat catatan  

      Agar dapat belajar dengan baik maka perlulah membaca 

dengan baik pula. Karena membaca adalah alat belajar. 

Membuat catatan besar pengaruhnya dalam membaca.  

3) Mengulangi bahan pelajaran 

      Mengulangi besar pengaruhnya dalam belajar, karena 

dengan adanya pengulangan (review) “bahan yang belum 

begitu dikuasai serta mudah terlupakan” akan tetap tertanam 

dalam otak seseorang. Mengulang dapat secara langsung 

sesudah membaca, tetapi juga bahkan lebih penting adalah 

mempelajari kembali bahan pelajaran yang sudah dipelajari.  

4) Konsentrasi  

      Konsentrasi adalah pemusatan pikiran terhadap suatu hal 

dengan menyampingkan semua hal lainnya yang tidak 

berhubungan. Dalam belajar konsentrasi berarti pemusahatan 
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pikiran terhadap suatu mata pelajaran dengan menyampingkan 

semua hal lainnya yang tidak berhubungan dengan pelajaran.  

5) Mengerjakan tugas  

      Salah satu prinsip belajar adalah ulangan dan latihan-latihan 

mengerjakan tugas mempengaruhi hasil belajar. Agar siswa 

berhasil dalam belajarnya perlulah mengerjakan tugas dengan 

sebaik-baiknya.  

2. Faktor Eksternal (berasal dari luar siswa)  

a. Keluarga  

      Keadaan keluarga yang berbeda-beda mau tidak mau ikut 

menentukan bagaimana hasil yang diperoleh ketika proses belajar.  

b. Sekolah  

     Tempat belajar atau keadaan sekolah ikut mempengaruhi tingkat 

keberhasilan belajar. Fasilitas dan keadaan ruangan sekolah 

ditambah dengan kualitas guru dan teknik mengajar guru di sekolah 

bisa mempengaruhi keberhasilan belajar siswa.  

c. Lingkungan sekitar 

      Keadaan lingkungan tempat tinggal meliputi suasana yang 

berada di sekitarnya. Hal ini menentukan keberhasilan prestasi 

belajar siswa keadaan yang tidak mendukung dapat mengakibatkan 

menurunnya hasil belajar siswa.  
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      Dalam buku “Belajar Secara Efektif” karya Thursan Hakim 

dituliskan bahwa faktor yang mempengaruhi hasil belajar meliputi 3 

faktor meliputi 1. Faktor Biologis (kondisi fisik yang normal dan 

kesehatan kondisi fisik), 2. Faktor Psikologis yaitu berupa Intelegensi 

baik kecerdasan intelektual maupun kecerdasan emosi, kemampuan, 

bakat, daya ingat dan daya konsentrasi, 3. Faktor Eksternal meliputi 

lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat dan 

waktu.  

 

Menurut Slameto (2003: 54) faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

diantaranya:  

1. Faktor Internal  

a. Faktor jasmaniah  

Yang termasuk faktor jasmaniah yaitu faktor kesehatan dan 

cacat tubuh. Kesehatan seseorang berpengaruh terhadap 

belajarnya. Proses belajar akan terganggu bila kesehatan seseorang 

terganggu, selain itu juga ia akan cepat lelah, kurang bersemangat, 

mudah pusing, ngantuk jika badannya lemah, ataupun gangguan-

gangguan fungsi alat inderanya serta tubuhnya. Demikian juga 

dengan cacat tubuh juga dapat mengganggu belajar seseorang. 

Jika hal itu terjadi hendaknya siswa tersebut belajar pada lembaga 
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pendidikan khusus atau diusahakan alat bantu agar dapat 

menghindari atau mengurangi kecacatannya tersebut.  

b. Faktor Psikologis  

      Ada tujuh faktor yang tergolong ke dalam faktor psikologis, 

diantaranya:  

1) Intelegensi 

      Intelegensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis 

yaitu kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke 

dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif, 

mengetahui/menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara 

efektif, mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat.  

2) Perhatian  

      Menurut Gazali (dalam Slameto, 2003: 56) perhatian 

adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa itu pun semata-

mata tertuju kepada suatu obyek (benda/hal) atau sekumpulan 

objek. Agar siswa dapat belajar dengan baik, usahakanlah 

bahan pelajaran selalu menarik perhatian dengan cara 

mengusahakan pelajaran itu sesuai dengan hobi atau 

bakatnya. 
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3) Minat  

      Hilgard (dalam Slameto, 2003: 57) mengemukakan bahwa 

minat adalah “Interest is persisting tendency to pay attention 

to and enjoy some activity or content”. Minat adalah 

kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati 

seseorang, diperhatikan terus menerus yang disertai dengan 

rasa senang. Bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai 

dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar dengan sebaik-

baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya. Siswa yang 

mempunyai minat akan hal yang sedang dipelajari akan 

cenderung mengulang –ulang pelajaran tersebut.  

4) Bakat  

      Bakat atau aptitude menurut Hilgard (dalam Slameto, 

2003: 57) adalah: “the capacity to learn”. Bakat adalah 

kemampuan untuk belajar. Kemampuan tersebut baru akan 

terealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau 

berlatih. Teori tentang bakat juga dituliskan oleh Sukardi 

(2003: 106) bahwa bakat merupakan kemampuan bawaan 

yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau 

dilatih. Conny Semiawan, dalam buku yang sama juga 

mengemukakan bahwa bakat sebagai suatu kondisi pada diri 
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individu yang dengan suatu latihan khusus memungkinkan 

mencapai suatu kecakapan, pengetahuan dan keterampilan 

khusus.  

5) Motif  

      Motif erat sekali hubungannya dengan tujuan yang akan 

dicapai. Di dalam menentukan tujuan itu dapat disadari atau 

tidak, akan tetapi untuk mencapai tujuan itu perlu berbuat, 

sedangkan yang menjadi penyebab berbuat adalah motif itu 

sendiri sebagai daya penggerak/pendorongnya.  

6) Kematangan  

      Kematangan adalah suatu tingkat/fase dalam pertumbuhan 

seseorang, di mana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk 

melaksanakan kecakapan baru.  

7) Kesiapan  

     Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respon atau 

bereaksi.  

c. Faktor Kelelahan  

Yang termasuk faktor kelelahan meliputi kelelahan jasmani dan 

kelelahan rohani. Kelelahan jasmani terlihat dengan kondisi tubuh 

yang lemah dan kurang bersemangat sedangkan rohani dilihat dari 

adanya kelesuan dan kebosanan sehingga minat dan dorongan untuk 

menghasilkan sesuatu menjadi hilang. Kelelahan rohani dapat 
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dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan 

dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang.  

2. Faktor Eksternal  

a. Faktor Keluarga  

Yang termasuk faktor keluarga diantaranya:  

1) Cara orang tua mendidik  

      Sutjipto Wirowidjojo mengemukakan bahwa keluarga adalah 

lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Orang tua yang 

kurang atau tidak memperhatikan pendidikan anaknya, misalnya 

mereka acuh tak acuh terhadap belajar anaknya, tidak 

memperhatikan apakah anak belajar atau tidak dan lain-lain 

dapat menyebabkan anak tidak atau kurang berhasil dalam 

belajar dan hasil belajarnya. 

2) Relasi antar Anggota keluarga  

      Relasi antar orang tua, saudara dan dengan anggota keluarga 

yang lain mempengaruhi belajar dan hasil belajar anak. Wujud 

relasi itu misalnya apakah hubungan itu penuh dengan kasih 

sayang dan pengertian ataukah diliputi oleh kebencian, sikap 

yang terlalu keras ataukah sikap yang acuh tak acuh dsb.  

3) Suasana rumah  

      Suasana rumah dimaksudkan sebagai situasi atau kejadian-

kejadian yang sering terjadi di dalam keluarga. Suasa rumah 
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yang gaduh atau ramai dan semrawut tidak akan memberi 

ketenangan anak untuk belajar. Rumah yang bising dengan suara 

radio, tape recorder atau TV pada waktu belajar juga 

mengganggu belajar anak. 

4) Keadaan ekonomi keluarga  

      Anak yang sedang belajar harus terpenuhi kebutuhan 

pokoknya juga membutuhkan fasilitas belajar seperti ruang 

belajar, alat tulis menulis dll. Anak yang hidup dalam keluarga 

tidak mampu akan merasa minder dengan teman lainnya 

sehingga mengganggu belajar dan hasil belajar anak.  

5) Pengertian orang tua  

      Anak belajar perlu dorongan dan pengertian dari orang tua. 

Bila anak sedang belajar sebaiknya jangan diganggu dengan 

tugas-tugas di rumah seperti menyapu lantai dan sebagainya.  

b. Faktor Sekolah  

1) Metode mengajar 

      Metode mengajar guru yang kurang baik akan mempengaruhi 

belajar siswa yang tidak baik pula. Metode mengajar yang 

kurang baik itu dapat terjadi misalnya karena guru kurang 

menguasai bahan pelajaran, dsb. Guru yang mengajar 

menggunakan metode ceramah saja bisa menyebabkan siswa 

menjadi bosan, mengantuk, pasif dan hanya mencatat saja.  
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2) Kurikulum  

      Kurikulum diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang 

diberikan kepada siswa. Kegiatan itu sebagian besar adalah 

menyajikan bahan pelajaran agar siswa menerima, menguasai 

dan mengembangkan bahan pelajaran itu. Kurikulum yang tidak 

baik itu misalnya kurikulum yang terlalu padat, di atas 

kemampuan siswa, tidak sesuai dengan bakat minat dan 

perhatian siswa.  

3) Relasi guru dengan siswa  

      Proses belajar mengajar dipengaruhi oleh relasi yang ada 

dalam proses itu sendiri. Di dalam relasi (guru dengan siswa) 

yang baik, siswa akan menyukai gurunya, juga akan menyukai 

mata pelajaran yang diberikannya sehingga siswa berusaha 

mempelajari sebaik-baiknya. Guru yang kurang berinteraksi 

dengan siswa akan menyebabkan proses belajar mengajar kurang 

lancar sehingga siswa akan segan berpartisipasi secara aktif 

dalam belajar.  

4) Relasi siswa dengan siswa  

       Guru yang kurang mendekati siswa dan kurang bijaksana 

tidak akan melihat bahwa di dalam kelas ada grup yang saling 

bersaing secara tidak sehat. Jika diantara siswa mengalami 

perlakuan yang kurang baik dari teman-temannya, guru 
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sebaiknya memberikan pelayanan bimbingan dan penyuluhan 

agar ia dapat diterima ke dalam kelompoknya. Menciptakan 

relasi yang baik antar siswa adalah perlu agar dapat memberikan 

pengaruh yang positif terhadap belajar siswa.  

5) Disiplin sekolah  

      Kedisiplinan sekolah mencakup kedisiplinan guru dalam 

mengajar dengan melaksanakan tata tertib. Kedisiplinan pegawai 

atau karyawan dalam pekerjaan administrasi dan kebersihan atau 

keteraturan kelas, gedung sekolah, halaman dan lain-lain. 

Kedisiplinan kepada sekolah dalam mengelola staf beserta siswa-

siswanya. Seluruh staf yang mengikuti tata tertib dan bekerja 

dengan disiplin membuat siswa menjadi disiplin pula. Selain itu 

juga memberi pengaruh positif terhadap belajarnya.  

6) Alat pelajaran  

      Alat pelajaran yang dipakai oleh guru pada waktu mengajar 

dipakai pula oleh siswa untuk menerima bahan yang diajarkan 

itu. Alat pelajaran yang lengkap dan tepat akan memperlancar 

penerimaan bahan pelajaran yang diberikan kepada siswa. Jika 

siswa mudah menerima pelajaran dan menguasainya, maka 

belajarnya akan menjadi lebih giat dan lebih maju.  

7) Waktu sekolah  
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      Waktu sekolah ialah waktu terjadinya proses belajar 

mengajar di sekolah, waktu itu dapat pagi hari, siang, sore atau 

malam hari. Waktu sekolah juga mempengaruhi belajar sekolah.  

8) Keadaan gedung  

      Keadaan gedung yang baik untuk belajar adalah gedung atau 

ruangan yang mempunyai sarana prasarana yang memadai 

seperti meja, kursi, papan tulis, penerangan, luas ruangan yang 

tidak sempit dan letak gedung yang jauh dari pusat keramaian 

seperti pasar, jalan raya, dsb.  

c. Faktor Masyarakat  

1) Kegiatan siswa dalam masyarakat  

      Kegiatan siswa dalam masyarakat dapat menguntungkan 

terhadap perkembangan pribadinya. Tetapi jika siswa ambil 

bagian dalam kegiatan masyarakat yang terlalu banyak, misalnya 

berorganisasi dan lain-lain, belajarnya akan terganggu. 

 

2) Mass media  

      Yang termasuk dalam mass media adalah bioskop, radio, 

televise, surat kabar, majalah, buku-buku, komik-komik dan lain-

lain. Mass media yang baik memberi pengaruh yang baik 

terhadap siswa dan juga terhadap belajarnya.  

3) Teman bergaul  
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      Teman bergaul yang baik akan berpengaruh baik terhadap 

diri siswa, begitu juga sebaliknya. Teman bergaul yang jelek 

pasti mempengaruhi yang bersifat buruk juga.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor internal dan 

faktor internal sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

2.2.5    Pembelajaran Bahasa Jepang di SMK Bagimu Negeriku  

      Pendidikan bahasa Jepang di SMK Bagimu Negeriku termasuk 

dalam pendidikan formal yang diselenggarakan pemerintah dengan 

kurikulum yang telah ditetapkan. Menurut Departemen Pendidikan 

RI pembelajaran bahasa Jepang di SMA/SMK bertujuan agar siswa 

dapat berkomunikasi dalam bahasa Jepang mengenai kehidupan di 

sekolah, kehidupan keluarga, kehidupan sehari-hari, hobi dan wisata . 

Di SMK Bagimu Negeriku, bahasa Jepang merupakan pelajaran 

wajib yang harus diikuti oleh peserta didik mulai dari kelas X hingga 

kelas XII. 

      SMK Bagimu Negeriku Semarang adalah sekolah yayasan yang 

memiliki siswa dari seluruh Indonesia. Total siswa SMK Bagimu 

Negeriku semarang adalah 368 siswa, dengan siswa pulau Jawa 

sebanyak 216 siswa dan luar pulau Jawa senbanyak 152 siswa. Di 

SMK Bagimu Negeriku Semarang. Bahasa Jepang merupakan mata 
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pelajaran bahasa asing dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM) 

75. Bahasa Jepang dipelajari oleh seluruh kelas yang meliputi kelas 

Jasa Boga (JB), Multimedia (MM), Rencana Perangkat Lunak (RPL), 

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

(TKBB) dari kelas X sampai kelas XII yang diampuh oleh satu guru 

bahasa Jepang dan dilaksanakan satu pertemuan dalam seminggu 

dengan waktu 1x45 menit pada tiap kelas. Untuk kelas 1 dan 2, buku 

yang digunakan adalah sakura 1, sedangkan untuk kelas 3 buku yang 

digunakan adalah sakura 2. 

2.3 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mata pelajaran bahasa Jepang di SMK Bagimu Negeriku Semarang 

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

SMK Bagimu Negeriku, terdapat siswa yang berasal dari Jawa dan siswa yang 

berasal dari luar Jawa. Siswa yang berasal dari Jawa maupun luar Jawa tersebar di 

seluruh kelas X, XI dan XII.  

Mata pelajaran 
Bahasa Jepang 

Hasil belajar siswa 
dari Jawa 

Faktor penyebab 
perbedaan hasil 

belajar 
Hasil belajar siswa 

dari luar Jawa 
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Pembelajaran bahasa Jepang di SMK Bagimu Negeriku, diampu oleh guru 

yang sama, metode yang sama akan tetapi terdapat perbedaan hasil belajar yang 

signifikan antara siswa yang berasal dari pulau Jawa dan siswa yang berasal dari 

luar pulau Jawa.  

Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian yang mendalam terhadap faktor 

penyebab perbedaan hasil belajar siswa yang berasal dari pulau Jawa dan siswa 

yang berasal dari luar pulau Jawa di SMK Bagimu Negeriku Semarang, sehingga 

nantinya diharapkan dapat menjadi masukan bagi guru yang mengajar kelas yang 

memiliki siswa yang berasal dari berbagai daerah dalam meningkatkan ataupun 

menyamaratakan hasil belajar kelas dan juga mendukung tercapainya tujuan 

pendidikan khususnya dalam mata pelajaran  bahasa Jepang.  

Penelitian akan dilakukan pada kelas XI SMK Bagimu Negeri dengan 

menggunakan angket sebagai instrumen utama dan wawancara serta dokumentasi 

sebagai instrumen pendukung. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Pendekatan Penelitian  

      Penelitian mengenai faktor penyebab perbedaan hasil belajar bahasa 

Jepang siswa pulau jawa dan luar pulau jawa SMK Bagimu Negeriku 

menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif dan kualitatif. 

Penelitian kuantitatif digunakan untuk mengetahui jumlah presentase faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar bahasa Jepang siswa dengan menggunakan 

metode statistik, sedangkan penelitian kualitatif digunakan untuk menjelaskan 

faktor penyebab perbedaan hasil belajar antara siswa yang berasal dari Jawa 

dengan siswa yang berasal dari luar Jaw. 

3.2   Populasi dan Sampel Penelitian   

3.2.1 Populasi Penelitian 

       Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMK Bagimu 

Negeriku Semarang yang terdiri dari 5 jurusan yang setiap jurusannya hanya 

terdapat satu kelas. Jurusan yang terdapat di SMK Bagimu Negeriku yaitu 

Jasa Boga, Multimedia, Rekayasa Perangkat Lunak, Teknik Kendaraan 

Ringan, dan Teknik Konstruksi Batu Beton dengan jumlah pada kelas XI
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 sebanyak 106 siswa. Siswa yang berasal dari Jawa berjumlah 60 orang, 

sedangkan siswa yang berasal dari luar Jawa berjumlah 46 orang. 

3.2.2  Sampel Penelitian 

       Peneliti menggunakan teknik purposif yaitu pengambilan sampel yang 

didasarkan atas pertimbangan sendiri. Dalam penelitian ini teknik purposif 

yang dimaksud yaitu mengambil jumlah siswa yang berasal dari Jawa dan luar 

Jawa yang disesuaikan dengan jumlah yang ada disetiap kelas. Sampel yang 

digunakan peneliti adalah sejumlah 50 responden. Pengambilan 50 sampel 

dianggap peneliti sudah mewakili populasi yang berjumlah 106 responden. 

Siswa yang berasal dari Jawa  sebanyak 25 responden sedangkan siswa yang 

berasal dari luar Jawa sebanyak 25 responden. Pengambilan sampel pada 

setiap kelasnya diambil sebanyak 10 responden yang meliputi 5 reponden 

yang berasal dari pulau jawa dan 5 responden yang berasal dari luar pulau 

jawa yang dipilih secara acak. 

3.3  Variabel Penelitian  

      Dalam penelitian mengenai faktor penyebab perbedaan hasil belajar ini 

variabel yang digunakan yaitu faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

kelas XI yang berasal dari Jawa dan variabel faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar siswa kelas XI yang berasal dari luar Jawa dalam mempelajari bahasa 

Jepang di SMK Bagimu Negeriku Semarang. Dua variabel tersebut akan 
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dibandingkan melalui pendeskripsian persamaan dan perbedaannya, kemudian 

disimpulkan. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

      Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu kuesioner atau angket, 

wawancara dan dokumentasi.  

3.4.1 Kuesioner atau Angket 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya 

atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto 2006: 225). 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

metode angket. Metode angket dipilih didasarkan pada kemudahan dan 

kepercayaan peneliti bahwa responden mengetahui tentang dirinya dan dapat 

memberi jawaban yang jujur sesuai dengan keadaan dirinya. 

Angket ini berisi daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh responden 

yakni, siswa kelas XI SMK Bagimu Negeriku Semarang sesuai dengan 

kondisi masing-masing responden untuk memperoleh informasi tertulis 

mengenai faktor yang mempengaruhi hasil belajar bahasa Jepang dan 

kemudian menganalisisnya. 
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3.4.2 Wawancara 

Dalam penelitian ini wawancara digunakan sebagai instrumen 

pendukung angket, yakni untuk menambah atau mengumpulkan data yang 

diperoleh. Bentuk pertanyaan untuk wawancara berupa pertanyaan terbuka 

yang memerlukan pendapat dari siswa. 

3.4.3 Dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulan, agenda 

dan sebagainya (Arikunto 2006: 158).  

Peneliti menggunakan dokumentasi berupa daftar nama siswa beserta 

asal daerahnya dan hasil belajar akhir semester bahasa Jepang siswa untuk 

mengetahui sejauh mana nilai hasil belajar siswa.  

3.5 Instrumen Penelitian  

Instrumen pada penelitian ini berupa angket atau kuesioner, 

wawancara dan dokumentasi. 

3.5.1 Angket 

Angket yang akan digunakan sudah disediakan alternatif jawabannya 

sehingga responden tinggal memilih dengan cara memberi tanda (X) pada 

alternatif jawaban yang disediakan atau yang disebut dengan angket tertutup 

(Sutedi,2011:164). Hal ini akan memudahkan responden dalam menjawab.  
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Di dalam angket ini disediakan empat alternatif jawaban. Setiap butir 

soal diberi skor masing-masing: (Sutedi,2011:240) 

a. Jawaban Selalu (SL)   = 4 

b. Jawaban Sering (S)   = 3 

c. Jawaban Kadang-Kadang  (KK) = 2 

d. Jawaban Tidak Pernah (TP)  = 1 

Namun ada beberapa bulir pertanyaan dalam angket yang memiliki 

dua alternatif  jawaban yaitu ya dan tidak. 

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Angket 

Variabel 

penelitian 

Sub variable Indikator No 

butir 

Faktor 

Intern 

Minat  Mengikuti organisasi atau klub yang 

berhubungan dengan Jepang 

 Merasa senang ketika mengikuti 

pelajaran bahasa Jepang 

 Segera mengerjakan tugas (PR) 

1 

2 

3 

Kesiapan  Mempersiapkan materi sebelum 

mengikuti pelajaran bahasa Jepang 

4 

5 

Cara belajar  Mengulangi bahan pelajaran bahasa 

Jepang yang saya terima di sekolah. 

 Membuat cacatan/kartu ketika 

belajar bahasa Jepang. 

 Berdiskusi kepada teman saat ada 

materi bahasa Jepang yang tidak 

dipahami. 

6 

7 

8 
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 Belajar bahasa Jepang tidak hanya 

saat akan tes Bahasa Jepang. 

 Membuat jadwal untuk belajar 

bahasa Jepang. 

9 

10 

 

Kesulitan 

Belajar 

 Kesulitan mempelalajari huruf 

Jepang (Hiragana, Katakana, Kanji) 

 Kesulitan mengingat kosakata 

Bahasa Jepang 

 Kesulitan mempelajari kalimat 

Bahasa Jepang 

11 

12 

13 

 

Faktor 

Eksternal 

Suasana 

Tempat 

Tinggal 

 

 Suasana asrama 14 

Perhatian 

Orangtua 

 Perhatian orangtua dalam 

mengingatkan untuk belajar 

 Perhatian orangtua dalam 

memberikan uang saku guna 

membeli perlengkapan sekolah 

15 

16 

Guru & 

Keadaan 

Sekolah 

 

 Guru memberikan pujian/motivasi 

 Paham dengan materi Bahasa Jepang 

dengan Metode yang guru Ajarkan 

 Bertanya kepada guru saat ada 

materi Bahasa Jepang yang tidak 

dipahami. 

 Jam pelajaran bahasa Jepang 

disekolah, cukup untuk belajar 

Bahasa Jepang. 

17 

18 

19 

20 
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3.5.2 Wawancara 

Kisi-kisi daftar wawancara : 

1. Kapan pertama kali anda mengenal tentang bahasa Jepang? 

2. Di daerah asal anda, apakah terdapat klub/organisasi yang berhubungan 

dengan Jepang? 

3. Menurut anda bagaimana pelajaran bahasa Jepang disini? 

4. Apakah anda senang mengikuti pelajaran bahasa Jepang? 

5. Apakah guru sering memberikan soal pertanyaan pada anda? 

6. Apakah anda bisa menjawab dengan benar pertanyaan dari guru? 

7. Apakah anda belajar sendiri sebelum/sehari sebelum mengikuti pelajaran 

bahasa Jepang? Apa sajakah yang anda pelajari? 

8. Apakah anda membuat jadwal belajar di asrama?  Apakah anda rutin 

melaksanakan jadwal belajar yang telah anda buat? 

9. Apakah anda nyaman tinggal di asrama? Apakah anda nyaman belajar di 

asrama? 

10. Ketika mengerjakan tugas, pelajaran bahasa jepang (kosakata/merangkai 

kalimat/huruf) apa yang paling sulit bagi anda? 

11. Ketika terdapat materi yang tidak dipahami, apa yang anda lakukan? 

12. Ketika terdapat tugas yang tidak anda pahami, apa yang anda lakukan? 

13. Apakah anda belajar bahasa jepang berkelompok di asrama? 

14. Kapan biasanya anda belajar bahasa Jepang? Apasaja yang anda pelajari? 
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15. Menurut anda, jam pelajaran bahasa Jepang di sekolah ini, apakah sudah 

cukup bagi anda untuk belajar bahasa Jepang? 

16. Apakah keluarga anda sering menghubungi anda? Kapan biasanya keluarga 

anda menghubungi anda? Apakah keluarga anda sering menanyakan 

mengenai sekolah anda dan selalu mengingatkan untuk belajar? 

17. Perlengkapan sekolah (fotocopy/alat tulis, dll) apakah anda selalu meminta 

kepada orang tua? 

3.5.3 Dokumentasi 

      Instrumen dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa daftar 

nama siswa beserta asalnya dan hasil belajar Bahasa Jepang ulangan terakhir 

yang ditempuh atau pada saat kelas X semester 1 dan semester 2. 

3.6 Validitas dan Reliabilitas 

3.6.1 Validitas 

      Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan suatu 

instrumen (Arikunto 2006: 168). Suatu instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas yang tinggi. Validitas yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah validitas konstruk ( bangun pengertian ), yaitu kesesuaian instrumen 

dengan indikator yang diukur, dimana indikator yang diukur berdasarkan teori 

mengenai faktor yang mempengaruhi hasil belajar. 
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3.6.2 Reliabilitas 

      Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik (Arikunto 2006: 178). 

      Reliabilitas angket penelitian dicari dengan menggunakan rumus alpha 

dengan alasan karena jawaban yang digunakan dalam angket penelitian ini 

merupakan rentang.  

      Uji reabilitas instrumen dilakukan pada 10 siswa SMK Bagimu Negeriku 

Semarang pada tanggal 26 Oktober 2015. 

      Menurut Nurgiantoro dalam Sutedi (2011:225) rumus alpha digunakan 

untuk tes subjektif, sebagai berikut:  

  
 

    
(  

∑    

   
) 

Keterangan:  

r  : angka koefisien reliabilitas yang dicari 

k : jumlah butir soal 

∑     : jumlah varian seluruh butir soal 

     : varian total  

Untuk mencari nilai Si
2
 tiap butir soal adalah sebagai berikut: 

 

 
𝑆𝑖  

JKi

n
 

JKs

n 
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Kemudian untuk mencari St
2
 dapat digunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

Berdasarkan Uji reabilitas yang dilakukan oleh peneliti dengan hasil    = 0,809, 

dengan n = 10 taraf kesalahan 5% diperoleh 0,602 dan taraf kesalahan 1% = 

0,735. Karena    hitung lebih besar dari r tabel untuk taraf kesalahan 5% maupun 

1% (0,809 > 0,735 > 0,602), maka dapat disimpulkan instrumen angket tersebut 

reliabel. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

      Analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan hasil data dua variabel 

mengenai faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa pulau Jawa dan luar 

pulau Jawa adalah teknik analisis deskriptif persentase. 

Rumus deskriptif persentase sebagai berikut: 

     
 

 
       

Keterangan:  

P= Presentase  

𝑆𝑡  
∑xt

 

n
 

 ∑xt 
 

n 
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N= Nilai yang diperoleh  

X= Jumlah Responden   

           Dalam penelitian ini digunakan sistem scoring dengan 4 alternatif.  

Untuk setiap jawaban pertanyaan diberi skor sebagai berikut:  

1. Jawaban Selalu (SL)   = 4 

2. Jawaban  Sering (S)   = 3 

3. Jawaban Tidak Sering (TS)  = 2 

4. Jawaban Tidak Pernah (TP)  = 1 

      Akan tetapi, skala jawaban yang penulis pergunakan dalam instrumen ini 

adalah sebagai berikut:    

a. Jawaban dengan skala 4, untuk tingkat kesesuaian yang tinggi dengan 

kondisi sampel.  

b. Jawaban dengan skala 3, untuk tingkat kesesuaian yang sedang dengan 

kondisi sampel.  

c. Jawaban dengan skala 2, untuk tingkat kesesuaian yang rendah dengan 

kondisi sampel.  

d. Jawaban dengan skala 1, untuk tingkat kesesuaian yang sangat rendah 

dengan kondisi sampel.    
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      Setiap jawaban dari pertanyaan angket dihitung dan diklasifikasikan 

berdasarkan besar prosentase jawaban. Klasifikasi interpretasi jumlah 

prosentase jawaban responden tersebut adalah berikut ini, 

Tabel 3.2 Klasifikasi interval persentase 

Interval Persentase Tingkat Hubungan 

86% - 100% Sangat tinggi 

66%  - 85% Tinggi 

36% - 65% Sedang 

16% - 35% Rendah 

<16% Sangat rendah 

       (Moh. Ali, 1993:186) 

 

      Setelah didapatkan presentase jawaban sesuai dengan instrumen angket, 

kemudian hasil tersebut dihubungkan dengan hasil belajar responden dan 

dicari kesimpulan faktor apa yang paling berpengaruh pada masing-masing 

kelas yang dijadikan penelitian. 

3.8 Langkah-langkah Penelitian 

      Dalam penelitian ini penulis menyusun langkah-langkah penelitian sebagai 

berikut:  

(1) Melakukan studi pendahuluan dengan observasi di SMK Bagimu 

Negeriku Semarang  
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(2) Menentukan masalah yang akan diteliti yaitu perbandingan hasil belajar 

siswa yang berasal dari daerah yang berbeda berdasarkan data dari 

gumong 

(3) Menentukan metode penelitian 

(4) Menentukan populasi dan sampel penelitian 

(5) Menentukan metode yang akan digunakan untuk mengumpulkan data 

(6) Menentukan instrumen penelitian 

(7) Menyusun instrumen penelitian 

(8) Uji coba instrumen penelitian 

(9) Menentukan teknik yang akan digunakan untuk mengolah data 

(10) Melakukan penelitian dan  pengambilan data 

(11) Mengolah data 

(12) Mengambil kesimpulan dari hasil pengolahan data 

(13) Menyusun laporan  

(14) Melaporkan hasil penelitian 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

      Penelitian mengenai faktor penyebab perbedaan hasil belajar bahasa Jepang 

siswa yang berasal dari Jawa dan siswa yang berasal dari luar Jawa di SMK Bagimu 

Negeriku, dilaksanakan pada tanggal 17 November sampai 24 November 2015 

dengan membagikan angket dan wawancara sebagai pendukung angket. Angket 

dibagikan kepada siswa yang berjumlah 50 orang, yang terdiri dari 25 siswa yang 

berasal dari Jawa dan 25 siswa yang berasal dari luar Jawa. Sedangkan wawancara 

kepada 20 siswa yang terdiri dari 10 siswa yang berasal dari Jawa dan 10 siswa yang 

berasal dari luar pulau Jawa. Hasil dari angket dideskripsikan mengenai faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa yang berasal dari Jawa dan faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa yang berasal dari pulau Jawa.  
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4. 1    Hasil Belajar 

Nilai UAS kelas X semester 1 

             Daftar Responden Pulau Jawa              Daftar Responden Pulau Jawa 

No Nama Nilai 

 

No Nama Nilai 

1 R1 78 

 

1 R26 76 

2 R2 79 

 

2 R27 75 

3 R3 85 

 

3 R28 73 

4 R4 78 

 

4 R29 70 

5 R5 90 

 

5 R30 71 

6 R6 77 

 

6 R31 50 

7 R7 81 

 

7 R32 54 

8 R8 79 

 

8 R33 70 

9 R9 78 

 

9 R34 71 

10 R10 69 

 

10 R35 76 

11 R11 79 

 

11 R36 57 

12 R12 78 

 

12 R37 72 

13 R13 84 

 

13 R38 73 

14 R14 75 

 

14 R39 60 

15 R15 89 

 

15 R40 59 

16 R16 66 

 

16 R41 66 

17 R17 78 

 

17 R42 76 

18 R18 70 

 

18 R43 68 

19 R19 79 

 

19 R44 67 

20 R20 83 

 

20 R45 53 

21 R21 84 

 

21 R46 70 

22 R22 80 

 

22 R47 70 

23 R23 76 

 

23 R48 72 

24 R24 80 

 

24 R49 60 

25 R25 69 

 

25 R50  70 
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Nilai UAS Kelas X Semester 2 

          Daftar Responden Pulau Jawa              Daftar Responden Pulau Jawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama Kelas 

 

No Nama Kelas 

1 R1 80 

 

1 R26 75 

2 R2 80 

 

2 R27 73 

3 R3 82 

 

3 R28 76 

4 R4 79 

 

4 R29 68 

5 R5 93 

 

5 R30 70 

6 R6 75 

 

6 R31 60 

7 R7 80 

 

7 R32 59 

8 R8 81 

 

8 R33 71 

9 R9 76 

 

9 R34 78 

10 R10 79 

 

10 R35 77 

11 R11 82 

 

11 R36 60 

12 R12 76 

 

12 R37 73 

13 R13 79 

 

13 R38 75 

14 R14 74 

 

14 R39 61 

15 R15 85 

 

15 R40 59 

16 R16 70 

 

16 R41 64 

17 R17 79 

 

17 R42 69 

18 R18 70 

 

18 R43 74 

19 R19 80 

 

19 R44 70 

20 R20 78 

 

20 R45 49 

21 R21 82 

 

21 R46 73 

22 R22 79 

 

22 R47 71 

23 R23 75 

 

23 R48 69 

24 R24 81 

 

24 R49 55 

25 R25 70 

 

25 R50  67 
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4.2 Faktor Penyebab Perbedaan Hasil Belajar Siswa Pulau Jawa 

Dan Luar Pulau Jawa 

Berikut uraian rinci dari hasil data yang diperoleh berdasarkan jawaban 

responden  

Keterangan : 

 B  : bobot nilai 

 Pilihan jawaban angket : 

4 : selalu     3 : sering  2 : kadang-kadang  1 : tidak pernah 

 f  : frekuensi jawaban responden (jumlah responden yang menjawab) 

 N  : nilai yang diperoleh 

 X  : jumlah total nilai 

 P   : persentase jawaban 

4.2.1 Minat 

Tabel 4.1 Pengaruh mengikuti organisasi atau klub Jepang siswa pulau Jawa 

No Pertanyaan B F 

N 

(B x f) 

X P 

1. 

Apakah anda mengikuti 

organisasi atau klub yang 

berhubungan dengan 

Jepang baik di luar atau di 

4 

3 

2 

1 

14 

8 

3 

0 

56 

24 

6 

0 

25 

25 

25 

25 
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dalam Sekolah? 

 86 100 86% 

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

(56%) menjawab selalu, 8 siswa (24%) menjawab sering dan 3 siswa (6%) 

menjawab kadang-kadang. Persentase skor yang diperoleh adalah 86/100 x 100% = 

86%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori sangat tinggi. Dengan kategori tersebut, 

dapat dikatakan bahwa sebagian besar siswa yang berasal dari Jawa mengikuti 

organisasi atau klub yang berhubungan dengan Jepang baik di luar atau di dalam 

Sekolah. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa pulau jawa sudah tidak asing lagi 

dengan kebudayaan ataupun bahasa Jepang. 

Tabel 4.2 Pengaruh mengikuti organisasi atau klub Jepang siswa luar pulau Jawa 

No Pertanyaan B F 

N 

(B x f) 

X P 

1. 

Apakah anda mengikuti 

organisasi atau klub yang 

berhubungan dengan 

Jepang baik di luar atau di 

dalam sekolah? 

4 

3 

2 

1 

1 

4 

16 

2 

4 

12 

32 

2 

25 

25 

25 

25 

 



49 

 

 

 

 50 100 50% 

      Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 25 siswa, 1 siswa (4%) 

menjawab selalu, 4 siswa (12%) menjawab sering, 16 siswa (32%) menjawab 

kadang-kadang dan 2 siswa (2%) menjawab tidak pernah. Persentase skor yang 

diperoleh adalah 50/100 x 100% = 50%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori 

sedang. Dengan kategori tersebut, dapat dikatakan bahwa hampir setengah lebih 

siswa yang berasal dari luar Jawa kurang tertarik mengikuti organisasi atau klub 

yang berhubungan dengan Jepang baik di luar atau di dalam sekolah. Hal tersebut 

menunjukan bahwa sebagian siswa luar pulau Jawa tidak pernah mengikuti atau 

mengenal kebudayaan Jepang sebelumnya. 

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa mengikuti organisasi atau 

klub yang berhubungan dengan Jepang merupakan faktor yang mempengaruhi 

perbedaan hasil belajar bahasa Jepang pada siswa pulau Jawa dan luar pulau Jawa di 

SMK Bagimu Negeriku. Hal tersebut dikarenakan hasil presentase jawaban angket 

antara siswa pulau jawa dan siswa luar pulau jawa yang mengikuti organisasi atau 

klub yang berhubungan dengan Jepang berbeda cukup jauh. Hasil presentasi jawaban 

angket dari siswa pulau Jawa sebesar 86% yang termasuk dalam kategori sangat 

tinggi, sedangkan hasil presentasi jawaban angket dari siswa luar pulau Jawa sebesar 

50% yang termasuk dalam kategori sedang. Berdasarkan wawancara mengenai 

organisasi atau klub yang berhubungan dengan Jepang di asal daerah, hampir 

setengah lebih siswa pulau  Jawa mengetahui/bahkan mengikuti organisasi atau klub 
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yang berhubungan dengan Jepang ketika masih SMP. Sedangkan hampir sebagian 

besar siswa yang berasal luar pulau jawa belum mengetahui/mengenal organisasi 

atau klub yang berhubungan dengan Jepang yang berada di daerah asal mereka. 

Dapat dikatakan  bahwa organisasi atau klub yang berhubungan dengan Jepang di 

luar pulau jawa masih sangat jarang. Sehingga dapat diintreprestasikan bahwa hasil 

angket mengenai mengikuti organisasi atau klub yang berhubungan dengan Jepang 

berbeda dikarenakan organisasi atau klub yang berhubungan dengan Jepang di luar 

pulau jawa masih sangat jarang. 

Tabel 4.3 Pengaruh perasaan senang pelajaran bahasa Jepang siswa pulau Jawa 

No Pertanyaan B F 

N 

(B x f) 

X P 

2. 

Apakah Anda bersemangat 

ketika mengikuti pelajaran 

bahasa Jepang dengan cara 

mencacat atau aktif 

menjawab pertanyaan dari 

guru? 

4 

3 

2 

1 

7 

15 

3 

0 

28 

45 

6 

0 

25 

25 

25 

25 

 

 79 100 79% 

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

(28%) menjawab selalu, 15 siswa (45%) menjawab sering, dan 3 siswa (6%) 
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menjawab kadang-kadang. Presentase skor yang diperoleh adalah 79/100 x 100% = 

79%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori tinggi. Kategori tersebut menunjukkan 

bahwa sebagian besar siswa yang berasal dari Jawa bersemangat ketika mengikuti 

pelajaran bahasa Jepang dengan cara mencacat atau aktif menjawab pertanyaan dari 

guru. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa merasa senang ketika mengikuti 

pelajaran bahasa Jepang. 

Tabel 4.4 Pengaruh perasaan senang pelajaran bahasa Jepang siswa luar pulau Jawa 

No Pertanyaan B F 

N 

(B x f) 

X P 

2. 

Apakah Anda bersemangat 

ketika mengikuti pelajaran 

bahasa Jepang dengan cara 

mencacat atau aktif 

menjawab pertanyaan dari 

guru? 

4 

3 

2 

1 

6 

11 

7 

1 

24 

33 

14 

1 

25 

25 

25 

25 

 

 72 100 72% 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 25 siswa 6 siswa (24%) 

menjawab selalu, 11 siswa (33%) menjawab sering, 7 siswa (14%) menjawab 

kadang-kadang dan 1 siswa (1%) menjawab tidak pernah. Presentase skor yang 

diperoleh adalah 72/100 x 100% = 72%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori 
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tinggi. Kategori tersebut menunjukkan bahwa setengah lebih siswa yang berasal dari 

luar pulau Jawa bersemangat ketika mengikuti pelajaran bahasa Jepang dengan cara 

mencacat atau aktif menjawab pertanyaan dari guru. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa siswa merasa senang ketika mengikuti pelajaran bahasa Jepang. 

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa perasaaan senang pada 

saat mengikuti pelajaran dengan cara bersemangat ketika mengikuti pelajaran bahasa 

Jepang seperti mencacat atau aktif menjawab pertanyaan dari guru bukan merupakan 

faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil belajar bahasa Jepang pada siswa pulau 

Jawa dan luar pulau Jawa di SMK Bagimu Negeriku. Hal tersebut dikarenakan hasil 

presentase jawaban angket perasaan senang pada pelajaran dengan cara bersemangat 

ketika mengikuti pelajaran bahasa Jepang dan aktif dalam mencacat atau aktif 

menjawab pertanyaan dari guru masih dalam kategori sama yaitu tinggi. 

Tabel 4.5 Pengaruh mengerjakan tugas dengan segera siswa pulau Jawa 

No Pertanyaan B F 

N 

(B x f) 

X P 

3. 

Apakah anda segera 

mengerjakan tugas (PR) 

ketika guru memberikan 

tugas (PR) bahasa Jepang? 

4 

3 

2 

1 

6 

14 

5 

0 

24 

42 

10 

0 

25 

25 

25 

25 

 

 76 100 76% 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa 6 siswa (24%) menjawab 

selalu, 14 siswa (42%) menjawab sering, dan 5 siswa (10%) menjawab jarang. 

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

termasuk dalam kategori tinggi. Kategori tersebut menunjukkan bahwa sebagian 

besar siswa yang berasal dari Jawa mengumpulkan tugas atau pekerjaan rumah (PR) 

tepat pada waktunya. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa memiliki minat dalam 

pelajaran bahasa Jepang dengan cara segera mengerjakan tugas (PR) ketika guru 

memberikan tugas (PR) bahasa Jepang. 

Tabel 4.6 Pengaruh mengerjakan tugas dengan segera pada siswa luar pulau Jawa 

No Pertanyaan B F 

N 

(B x f) 

X P 

3. 

Apakah anda segera 

mengerjakan tugas (PR) 

ketika guru memberikan 

tugas (PR) bahasa Jepang? 

4 

3 

2 

1 

1 

5 

12 

7 

4 

15 

24 

7 

25 

25 

25 

25 

 

 50 100 50% 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa 1 siswa (4%) menjawab 

selalu, 5 siswa (15%) menjawab sering, 12 siswa (24%) menjawab kadang-kadang, 

dan 7 siswa (7%) menjawab tidak pernah. Presentase skor yang diperoleh adalah 

50/100 x 100% = 50%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori sedang. Kategori 
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tersebut menunjukkan bahwa setengah siswa yang berasal dari luar Jawa segera 

mengerjakan tugas (PR) ketika guru memberikan tugas (PR) bahasa Jepang. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa setengah siswa luar pulau jawa memiliki minat dalam 

pelajaran bahasa Jepang dengan cara segera mengerjakan tugas (PR) ketika guru 

memberikan tugas (PR) bahasa Jepang. 

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa minat dalam pelajaran 

bahasa Jepang dengan cara segera mengerjakan tugas (PR) ketika guru memberikan 

tugas (PR) bahasa Jepang merupakan faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil 

belajar bahasa Jepang pada siswa pulau Jawa dan luar pulau Jawa di SMK Bagimu 

Negeriku. Hal tersebut dikarenakan hasil presentase jawaban angket mengenai minat 

dalam pelajaran bahasa Jepang dengan cara segera mengerjakan tugas (PR) ketika 

guru memberikan tugas (PR) bahasa Jepang berbeda cukup jauh yakni antara 76% 

dan 50%. Sebagian besar siswa pulau Jawa memilih segera mengerjakan tugas (PR) 

bahasa Jepang ketika guru memberikan tugas. Berdasarkan wawancara, hal ini 

dikarenakan siswa pulau Jawa segera mengerjakan tugas bahasa Jepang ketika 

sampai di asrama agar setelah itu dapat mengerjakan tugas lainnya. Sedangkan 

sebagian siswa luar pulau Jawa lebih memilih mengerjakan tugas sehari sebelum ada 

pelajaran bahasa Jepang di sekolah. 
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4.2.2 Kesiapan 

Tabel 4.7 Pengaruh kesiapan materi sebelum belajar pada siswa pulau Jawa 

No Pertanyaan B F 

N 

(B x f) 

X P 

4. 

Apakah anda belajar atau 

sekedar membaca buku 

pelajaran bahasa Jepang 

sebelum menguikuti 

pelajaran bahasa Jepang di 

Sekolah? 

4 

3 

2 

1 

4 

9 

11 

1 

16 

27 

22 

1 

25 

25 

25 

25 

 

 66 100 66% 

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

(16%) menjawab selalu, 9 siswa (27%) menjawab sering, 11 siswa (22%) menjawab 

kadang-kadang dan 1 siswa (1%) menjawab tidak pernah. Presentase skor yang 

diperoleh adalah 66/100 x 100% = 66%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori 

tinggi. Dengan kategori tersebut, dapat dikatakan bahwa setengah lebih siswa pulau 

Jawa melakukan persiapan dengan belajar atau sekedar membaca buku pelajaran 

bahasa Jepang sebelum menguikuti pelajaran bahasa Jepang di sekolah. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa siswa berusaha mempersiapkan materi sebelum mengikuti 

pelajaran bahasa Jepang. 
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Tabel 4.8 Pengaruh kesiapan materi sebelum belajar pada siswa luar pulau Jawa 

No Pertanyaan B F 

N 

(B x f) 

X P 

4. 

Apakah anda belajar atau 

sekedar membaca buku 

pelajaran bahasa Jepang 

sebelum menguikuti 

pelajaran bahasa Jepang di 

Sekolah? 

4 

3 

2 

1 

5 

10 

10 

0 

20 

30 

20 

0 

25 

25 

25 

25 

 

 70 100 70% 

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

(20%) menjawab selalu, 10 siswa (30%) menjawab sering, dan 10 siswa (20%) 

menjawab kadang-kadang. Presentase skor yang diperoleh adalah 70/100 x 100% = 

70%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori tinggi. Dengan kategori tersebut, dapat 

dikatakan bahwa setengah lebih siswa luar pulau Jawa melakukan persiapan dengan 

belajar atau sekedar membaca buku pelajaran bahasa Jepang sebelum menguikuti 

pelajaran bahasa Jepang di sekolah. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa 

berusaha mempersiapkan materi sebelum mengikuti pelajaran bahasa Jepang. 

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa persiapan siswa dalam 

belajar atau sekedar membaca buku pelajaran bahasa Jepang sebelum menguikuti 
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pelajaran bahasa Jepang di sekolah bukan merupakan faktor yang mempengaruhi 

perbedaan hasil belajar bahasa Jepang pada siswa pulau Jawa dan luar pulau Jawa di 

SMK Bagimu Negeriku. Hal tersebut dikarenakan hasil presentase jawaban angket 

siswa luar pulau Jawa mengenai persiapan siswa dalam belajar atau sekedar 

membaca buku pelajaran bahasa Jepang sebelum menguikuti pelajaran bahasa 

Jepang di sekolah lebih tinggi dibanding dengan siswa pulau Jawa, yaitu 70% dan 

66%. Berdasarkan wawancara, hampir sebagian siswa SMK Bagimu Negeriku, akan 

belajar atau sekedar membaca buku pelajaran bahasa Jepang sebelum menguikuti 

pelajaran bahasa Jepang di sekolah. 

Tabel 4.9 Pengaruh Kesiapan buku sebelum belajar pada siswa pulau Jawa 

No Pertanyaan B F 

N 

(B x f) 

X P 

5. 

Apakah anda menyiapkan 

dan membawa buku-buku 

bahasa Jepang ketika 

mengikuti pelajaran 

bahasa Jepang di sekolah? 

4 

3 

2 

1 

20 

5 

0 

0 

80 

15 

0 

0 

25 

25 

25 

25 

 

 95 100 95% 

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

(80%) menjawab selalu dan 5 siswa (15%) menjawab sering. Presentase skor yang 

diperoleh adalah 95/100 x 100% = 95%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori 
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sangat tinggi. Dengan kategori tersebut, dapat dikatakan bahwa hampir seluruh siswa 

pulau Jawa menyiapkan dan membawa buku-buku bahasa Jepang ketika mengikuti 

pelajaran bahasa Jepang di sekolah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat akan 

mengikuti pelajaran bahasa Jepang, siswa sudah melakukan persiapan dengan 

membawa buku bahasa Jepang. 

Tabel 4.10 Pengaruh Kesiapan buku sebelum belajar pada siswa luar pulau jawa 

No Pertanyaan B F 

N 

(B x f) 

X P 

5. 

Apakah anda menyiapkan 

dan membawa buku-buku 

bahasa Jepang ketika 

mengikuti pelajaran 

bahasa Jepang di sekolah? 

4 

3 

2 

1 

23 

0 

2 

0 

92 

0 

4 

0 

25 

25 

25 

25 

 

 96 100 96% 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 25 siswa, 23 siswa 

(92%) menjawab selalu dan 2 siswa (4%) menjawab kadang-kadang. Presentase skor 

yang diperoleh adalah 96/100 x 100% = 96%. Nilai tersebut termasuk dalam 

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

seluruh siswa luar pulau jawa menyiapkan dan membawa buku-buku bahasa Jepang 

ketika mengikuti pelajaran bahasa Jepang di sekolah. Hal tersebut menunjukkan 
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bahwa pada saat akan mengikuti pelajaran bahasa Jepang, siswa sudah melakukan 

persiapan dengan membawa buku bahasa Jepang. 

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa persiapan siswa dalam 

menyiapkan dan membawa buku-buku bahasa Jepang ketika mengikuti pelajaran 

bahasa Jepang, bukan merupakan faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil belajar 

bahasa Jepang pada siswa pulau Jawa dan luar pulau Jawa di SMK Bagimu 

Negeriku. Hal tersebut dikarenakan hasil presentase jawaban angket mengenai 

persiapan siswa dalam menyiapkan dan membawa buku-buku bahasa Jepang ketika 

mengikuti pelajaran bahasa Jepang antara siswa pulau Jawa dan siswa luar Jawa 

masih dalam kategori yang sama yaitu tinggi. 

4.2.3 Cara Belajar 

Tabel 4.11 Pengaruh mengulang materi pelajaran pada siswa pulau Jawa 

No Pertanyaan B F 

N 

(B x f) 

X P 

6. 

Ketika di asrama, apakah 

anda mengulangi materi 

pelajaran bahasa Jepang 

yang anda terima di 

sekolah? 

4 

3 

2 

1 

3 

15 

4 

3 

12 

45 

8 

3 

25 

25 

25 

25 
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 68 100 68% 

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

(12%) menjawab selalu, 15 siswa (45%) menjawab sering, 4 siswa (8%) menjawab 

kadang-kadang dan 3 siswa (3%)  menjawab tidak pernah. Presentase skor yang 

diperoleh adalah 68/100 x 100% = 68%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori 

tinggi. Dengan kategori tersebut, dapat dikatakan bahwa sebagian besar siswa yang 

berasal dari Jawa ketika di asrama akan belajar bahasa Jepang dengan mengulangi 

materi pelajaran bahasa Jepang yang diterima di sekolah. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa siswa berusaha memahami kembali materi yang telah diajarkan oleh guru. 

Tabel 4.12 Pengaruh mengulang materi pelajaran pada siswa luar pulau Jawa 

No Pertanyaan B F 

N 

(B x f) 

X P 

6. 

Ketika di asrama, apakah 

anda mengulangi materi 

pelajaran bahasa Jepang 

yang anda terima di 

sekolah? 

4 

3 

2 

1 

1 

5 

14 

5 

4 

15 

28 

5 

25 

25 

25 

25 

 

 52 100 52% 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 25 siswa, 1 siswa (4%) 

menjawab selalu, 5 siswa (15%) menjawab sering, 14 siswa (28%) menjawab 
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kadang-kadang dan 5 siswa (5%) menjawab tidak pernah. Presentase skor yang 

diperoleh adalah 52/100 x 100% = 52%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori 

sedang. Dengan kategori tersebut, dapat dikatakan bahwa sebagian besar siswa yang 

berasal dari luar Jawa ketika di asrama akan belajar dengan mengulangi materi 

pelajaran bahasa Jepang yang diterima di sekolah. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

siswa berusaha untuk memahami materi yang diajarkan oleh guru ketika di kelas. 

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa cara belajar siswa ketika 

di asrama dengan mengulang materi pelajaran bahasa Jepang yang diajarkan oleh 

guru ketika di sekolah bukan merupakan faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil 

belajar bahasa Jepang pada siswa pulau jawa dan luar pulau jawa di SMK Bagimu 

Negeriku. Hal tersebut dikarenakan hasil presentase jawaban mengenai cara belajar 

ketika di asrama memiliki selisih yang sedikit yaitu 68% dan 52%. Sehingga dapat 

diinterprestasikan bahwa sebagian besar siswa SMK Bagimu Negeriku belajar di 

asrama dengan mengulang materi pelajaran bahasa Jepang yang diajarkan oleh guru 

ketika di sekolah dan sebagian siswa lagi belajar dengan mengerjakan tugas (PR) 

dari guru. 

Tabel 4.13 Pengaruh membuat ringkasan pada siswa pulau Jawa 

No Pertanyaan B F 

N 

(B x f) 

X P 
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7. 

Ketika di asrama, apakah 

anda membaca kembali 

catatan dari guru kemudian 

meringkasnya kembali? 

4 

3 

2 

1 

4 

14 

6 

1 

16 

42 

12 

1 

25 

25 

25 

25 

 

 71 100 71% 

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

(16%) menjawab selalu, 14 siswa (42%) menjawab sering, 6 siswa (12%) menjawab 

jarang, dan 1 siswa (1%) menjawab tidak pernah. Presentase skor yang diperoleh 

adalah 71/100 x 100% = 71%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori tinggi. Dengan 

kategori tersebut, dapat dikatakan bahwa sebagian besar siswa pulau jawa akan 

belajar dengan membuat ringkasan atau catatan kecil agar mempermudah dalam 

belajar bahasa Jepang. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa mempunyai inisiatif 

dengan membuat ringkasan atau catatan kecil agar belajar bahasa Jepang menjadi 

lebih mudah dan menyenangkan. 

Tabel 4.14 Pengaruh membuat ringkasan pada siswa luar pulau Jawa 

No Pertanyaan B F 

N 

(B x f) 

X P 

7. 

Ketika di asrama, apakah 

anda membaca kembali 

catatan dari guru kemudian 

4 

3 

2 

1 

6 

9 

4 

18 

18 

25 

25 

25 
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meringkasnya kembali? 1 9 9 25 

 49 100 49% 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 25 siswa, 1 siswa (4%) 

menjawab selalu, 6 siswa (18%) menjawab sering, 9 siswa (18%) menjawab jarang, 

dan 9 siswa (9%) menjawab tidak pernah. Presentase skor yang diperoleh adalah 

49/100 x 100% = 49%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori sedang. Dengan 

kategori tersebut, dapat dikatakan bahwa sebagian siswa yang berasal dari luar pulau 

Jawa membuat ringkasan atau catatan kecil untuk permudah dalam belajar bahasa 

Jepang. 

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa cara belajar siswa ketika 

di asrama dengan membaca kembali catatan dari guru kemudian meringkasnya 

kembali merupakan faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil belajar bahasa 

Jepang pada siswa pulau jawa dan luar pulau jawa di SMK Bagimu Negeriku. Hal 

tersebut dikarenakan hasil presentase jawaban angket mengenai cara belajar dengan 

membaca kembali catatan dari guru kemudian meringkasnya kembali antara siswa 

pulau Jawa dan siswa luar Jawa berbeda. Berdasarkan wawancara, untuk mengisi 

waktu luang, beberapa siswa pulau Jawa membuat kartu huruf dan kartu kosakata 

bahasa Jepang agar belajar bahasa Jepang menjadi lebih mudah dan menyenangkan. 
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Tabel 4.15 Pengaruh belajar tidak hanya saat akan tes pada siswa pulau Jawa 

No Pertanyaan B F 

N 

(B x f) 

X P 

8. 

Apakah anda belajar 

bahasa Jepang tidak hanya 

saat akan tes bahasa 

Jepang? 

4 

3 

2 

1 

3 

14 

7 

1 

12 

42 

14 

1 

25 

25 

25 

25 

 

 69 100 69% 

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

(12%) menjawab selalu, 14 siswa (42%) menjawab sering, 7 siswa (14%) menjawab 

kadang-kadang dan 1 siswa (1%) menjawab tidak pernah. Presentase skor yang 

diperoleh adalah 69/100 x 100% = 69%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori 

tinggi. Dengan kategori tersebut, dapat dikatakan bahwa sebagian besar siswa yang 

berasal dari Jawa belajar tidak hanya saat akan tes bahasa Jepang. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa siswa belajar walaupun tidak ada tes bahasa Jepang dalam 

waktu dekat. 
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Tabel 4.16 Pengaruh belajar tidak hanya saat akan tes pada siswa luar pulau Jawa 

No Pertanyaan B F 

N 

(B x f) 

X P 

8. 

Apakah anda belajar 

bahasa Jepang tidak hanya 

saat akan tes Bahasa 

Jepang? 

4 

3 

2 

1 

1 

8 

13 

3 

4 

24 

26 

3 

25 

25 

25 

25 

 

 57 100 57% 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 25 siswa, 1 siswa (4%) 

menjawab selalu, 8 siswa (24%)  menjawab sering, 13 siswa (26%) menjawab 

kadang-kadang dan 3 siswa (3%) menjawab tidak pernah. Presentase skor yang 

diperoleh adalah 57/100 x 100% = 57%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori 

sedang. Dengan kategori tersebut, dapat dikatakan bahwa sebagian siswa yang 

berasal dari luar Jawa belajar bahasa Jepang tidak hanya saat akan tes bahasa Jepang. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian siswa luar pulau jawa tetap belajar 

walaupun tidak ada tes bahasa Jepang dalam waktu dekat. 

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa cara belajar siswa yang 

tidak hanya saat akan ada tes bahasa Jepang bukan merupakan faktor yang 

mempengaruhi perbedaan hasil belajar bahasa Jepang pada siswa pulau Jawa dan 

luar pulau Jawa di SMK Bagimu Negeriku. Hal tersebut dikarenakan hasil 



66 

 

 

 

presentase jawaban mengenai cara belajar ketika di asrama memiliki selisih yang 

tidak terlalu jauh yaitu 69% dan 57%. 

Tabel 4.17 Pengaruh berdiskusi dengan teman-teman pada siswa pulau Jawa 

No Pertanyaan B F 

N 

(B x f) 

X P 

9. 

Apakah anda 

mendiskusikan dengan 

teman-teman ketika ada 

materi bahasa Jepang yang 

tidak anda pahami? 

4 

3 

2 

1 

4 

10 

7 

4 

16 

30 

14 

4 

25 

25 

25 

25 

 

 64 100 64% 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 25 siswa, 4 siswa (16%) 

menjawab selalu, 10 siswa (30%) menjawab sering, 7 siswa (14%) menjawab 

kadang-kadang dan 4 siswa (4%) menjawab tidak pernah. Presentase skor yang 

diperoleh adalah 64/100 x 100% = 64%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori 

sedang. Dengan kategori tersebut, dapat dikatakan bahwa lebih dari sebagian siswa 

yang berasal dari Jawa mendiskusikan dengan teman-teman ketika ada materi bahasa 

Jepang yang tidak dipahami. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa berusaha 

memahami materi dengan belajar secara berkelompok dengan teman. 
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Tabel 4.18 Pengaruh berdiskusi dengan teman-teman pada siswa luar pulau Jawa 

No Pertanyaan B F 

N 

(B x f) 

X P 

9. 

Apakah anda 

mendiskusikan dengan 

teman-teman ketika ada 

materi bahasa Jepang yang 

tidak anda pahami? 

4 

3 

2 

1 

6 

12 

5 

2 

24 

36 

10 

2 

25 

25 

25 

25 

 

 72 100 72% 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 25 siswa, 6 siswa (24%) 

menjawab selalu, 12 siswa (36%) menjawab sering, 5 siswa (10%) menjawab 

kadang-kadang dan 2 siswa (2%) menjawab tidak pernah. Presentase skor yang 

diperoleh adalah 68/100 x 100% = 72%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori 

tinggi. Dengan kategori tersebut, dapat dikatakan bahwa sebagian besar siswa yang 

berasal dari luar pulau Jawa mendiskusikan dengan teman ketika ada materi bahasa 

Jepang yang tidak dipahami. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa luar pulau Jawa 

berusaha memahami materi dengan bertanya atau belajar berkelompok dengan 

teman. 

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa cara belajar siswa dengan 

berdiskusi dengan teman ketika ada materi yang tidak dipahami merupakan faktor 
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yang mempengaruhi perbedaan hasil belajar bahasa Jepang pada siswa pulau Jawa 

dan luar pulau Jawa di SMK Bagimu Negeriku. Hal tersebut dikarenakan siswa luar 

Jawa sering bertanya atau melakukan diskusi dengan teman, ketika ada materi yang 

tidak di pahami. Hasil presentase yang diperoleh dari jawaban angket termasuk 

dalam kategori sedang dan tinggi. Dengan kategori tersebut, dapat dikatakan bahwa 

lebih dari sebagian besar siswa luar pulau Jawa berdiskusi dengan teman-teman, 

ketika mengalami kesulitan bahasa Jepang sedangkan siswa pulau Jawa lebih 

memilih mempelajari lagi materi dari buku ketika mengalami kesulitan belajar. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa siswa mempunyai usaha untuk bertukar pikiran 

memecahkan kesulitan. 

Tabel 4.19 Membuat Jadwal belajar pada siswa pulau Jawa 

No Pertanyaan F X P 

10. 

Ketika di asrama, apakah anda 

membuat jadwal untuk belajar 

bahasa Jepang? 

17 

8 

25 

25 

 

 17 100 68% 

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

menjawab ya dan 8 siswa menjawab tidak. Persentase skor yang diperoleh adalah 

17/25 x 100% = 68%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori tinggi. Dengan 

kategori tersebut, dapat dikatakan bahwa lebih dari sebagian siswa yang berasal dari 
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Jawa membuat jadwal untuk bahasa Jepang. Hal ini menunjukan bahwa siswa telah 

menjadwalkan waktu belajar untuk bahasa Jepang. 

 

Tabel 4.20 Membuat Jadwal belajar pada siswa luar pulau Jawa 

No Pertanyaan F X P 

10. 

Ketika di asrama, apakah anda 

membuat jadwal untuk belajar 

bahasa Jepang? 

19 

6 

25 

25 

 

 76 100 76% 

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

menjawab ya dan 6 siswa menjawab tidak. Persentase skor yang diperoleh adalah 

19/25 x 100% = 76%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori tinggi. Dengan 

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

luar pulau Jawa membuat jadwal untuk bahasa Jepang. Hal ini menunjukan bahwa 

siswa telah menjadwalkan waktu belajar untuk bahasa Jepang. 

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa cara belajar siswa dengan 

membuat jadwal untuk belajar bahasa Jepang bukan merupakan faktor yang 

mempengaruhi perbedaan hasil belajar bahasa Jepang pada siswa pulau Jawa dan 

luar pulau Jawa di SMK Bagimu Negeriku. Hal tersebut dikarenakan hampir 
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sebagian besar siswa SMK Bagimu Negeriku, baik yang berasal dari Jawa ataupun 

luar pulau Jawa membuat jadwal untuk belajar bahasa Jepang. Namun berdasarkan 

hasil wawancara, sebagian besar siswa luar pulau Jawa tidak belajar sesuai dengan 

jadwal yang telah dibuat. Sedangkan hampir semua siswa pulau Jawa yang membuat 

jadwal belajar, akan belajar sesuai dengan jadwal yang mereka buat. 

4.2.4 Kesulitan Belajar 

Tabel 4.21 Kesulitan siswa pulau Jawa mempelajari huruf Jepang 

No Pertanyaan B F 

N 

(B x f) 

X P 

11. 

Apakah anda merasa 

kesulitan ketika 

mempelajari huruf Jepang 

(Hiragana, Katakana dan 

Kanji)? 

4 

3 

2 

1 

2 

4 

10 

9 

8 

12 

20 

9 

25 

25 

25 

25 

 

 49 100 49% 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 25 siswa, 2 siswa (8%) 

menjawab selalu, 4 siswa (12%) menjawab sering, 10 siswa (20%) menjawab 

kadang-kadang dan 9 siswa (9%) menjawab tidak pernah. Presentase skor yang 

diperoleh adalah 49/100 x 100% = 49%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori 

sedang. Dengan kategori tersebut, dapat dikatakan bahwa setengah siswa yang 
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berasal dari pulau Jawa merasa kesulitan dalam mempelajari huruf Jepang. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa siswa membutuhkan latihan dalam mempelajari huruf 

bahasa Jepang. 

Tabel 4.22 Kesulitan siswa luar pulau Jawa mempelajari huruf Jepang  

No Pertanyaan B F 

N 

(B x f) 

X P 

11. 

Apakah anda merasa 

kesulitan ketika 

mempelajari huruf Jepang 

(Hiragana, Katakana dan 

Kanji)? 

4 

3 

2 

1 

14 

10 

1 

0 

56 

30 

2 

0 

25 

25 

25 

25 

 

 88 100 88% 

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

(56%) menjawab selalu, 10 siswa (30%) menjawab sering, dan 1 siswa (2%) 

menjawab kadang-kadang. Presentase skor yang diperoleh adalah 88/100 x 100% = 

88%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori sangat tinggi. Dengan kategori tersebut, 

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

merasa kesulitan dalam mempelajari huruf Jepang. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

siswa membutuhkan latihan lebih banyak dalam mempelajari huruf bahasa Jepang. 
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Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa kesulitan dalam 

mempelajari huruf Jepang merupakan faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil 

belajar bahasa Jepang pada siswa pulau Jawa dan luar pulau Jawa di SMK Bagimu 

Negeriku. Hal tersebut dikarenakan hasil presentase jawaban angket mengenai 

kesulitan siswa dalam belajar huruf Jepang berbeda cukup jauh. Dari hasil tersebut 

dapat diinterpretasikan bahwa sebagian besar siswa kesulitan dalam menghapal huruf 

bahasa Jepang. Hal ini dikarenakan huruf jepang yang mirip dan memiliki urutan 

penulisan. Berdasarkan wawancara, siswa luar pulau Jawa merasa asing dengan huruf 

Jepang sehingga merasa kesulitan untuk menghapalkan huruf Jepang dikarenakan 

huruf Jepang yang berbeda jauh dengan huruf alphabet dan merasa kesulitan untuk 

menulis ulang huruf Jepang. Sedangkan hampir sebagian besar siswa pulau Jawa 

sudah pernah mengenal huruf Jepang sebelum masuk ke SMK. 

Tabel 4.23 Kesulitan siswa  pulau jawa dalam mengingat kosakata 

No Pertanyaan B F 

N 

(B x f) 

X P 

12. 

Apakah anda merasa 

kesulitan mengingat 

kosakata Bahasa Jepang? 

4 

3 

2 

1 

1 

4 

19 

1 

4 

12 

38 

1 

25 

25 

25 

25 

 

 55 100 55% 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 25 siswa, 1 siswa (4%) 
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menjawab selalu, 4 siswa (12%) menjawab sering, 19 siswa (38%) menjawab 

kadang-kadang dan 1 siswa (1%) menjawab tidak pernah. Presentase skor yang 

diperoleh adalah 55/100 x 100% = 55%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori 

sedang. Dengan kategori tersebut, dapat dikatakan bahwa setengah siswa pulau Jawa 

merasa kesulitan dalam mengingat kosaksata bahasa Jepang. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa siswa masih merasa asing dan memerlukan latihan untuk 

menghafal kosakata bahasa Jepang. 

Tabel 4.24 Kesulitan siswa luar pulau Jawa dalam mengingat kosakata 

No Pertanyaan B F 

N 

(B x f) 

X P 

12. 

Apakah anda merasa 

kesulitan mengingat 

kosakata Bahasa Jepang? 

4 

3 

2 

1 

1 

9 

13 

2 

4 

27 

26 

2 

25 

25 

25 

25 

 

 59 100 59% 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 25 siswa, 1 siswa (4%) 

menjawab selalu, 9 siswa (27%) menjawab sering, 13 siswa (26%) menjawab 

kadang-kadang dan 2 siswa (2%) menjawab tidak pernah. Presentase skor yang 

diperoleh adalah 55/100 x 100% = 59%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori 

sedang. Dengan kategori tersebut, dapat dikatakan bahwa setengah lebih siswa luar 

pulau Jawa merasa kesulitan dalam mengingat kosaksata bahasa Jepang. Hal tersebut 
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menunjukkan bahwa siswa masih merasa asing dan memerlukan latihan untuk 

menghafal kosakata bahasa Jepang. 

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa kesulitan dalam 

mengingat kosakata bahasa Jepang bukan merupakan faktor yang mempengaruhi 

perbedaan hasil belajar bahasa Jepang pada siswa pulau jawa dan luar pulau jawa di 

SMK Bagimu Negeriku. Hal tersebut dikarenakan hasil presentase jawaban angket 

mengenai kesulitan siswa dalam mengingat kosakata bahasa Jepang masih dalam 

kategori sama yaitu sedang. Dari hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa 

sebagian besar siswa kesulitan dalam mengingat kosataka bahasa Jepang. Hal ini 

dikarenakan bahasa Jepang merupakan bahasa asing yang baru diterima siswa ketika 

masuk di SMK. Selain itu, sebagian besar siswa jarang menggunakan kosakata yang 

telah dipelajari ketika latihan berbicara di kelas. Hal ini dimungkinkan karena 

banyaknya kosakata bahasa Jepang sehingga siswa tidak tahu atau lupa arti dari 

kosakata yang telah dipelajari sehingga kesulitan untuk mengingatnya. 

Tabel 4.25 Kesulitan siswa pulau Jawa dalam merangkai kalimat 

No Pertanyaan B F 

N 

(B x f) 

X P 

13. 

Apakah anda merasa 

kesulitan mempelajarai 

atau membuat atau 

4 

3 

2 

1 

2 

21 

4 

6 

42 

25 

25 

25 
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merangkai kalimat bahasa 

Jepang? 

1 1 1 25 

 53 100 53% 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 25 siswa, 1 siswa (4%) 

menjawab selalu, 2 siswa (6%) menjawab sering, 21 siswa (42%) menjawab kadang-

kadang dan 1 siswa (1%) menjawab tidak pernah. Presentase skor yang diperoleh 

adalah 53/100 x 100% = 53%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori sedang. 

Dengan kategori tersebut, dapat dikatakan bahwa setengah siswa pulau Jawa merasa 

kesulitan dalam mempelajari atau membuat atau merangkai kalimat bahasa Jepang. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa kurang berlatih dalam membuat membuat 

atau merangkai kalimat bahasa Jepang. 

Tabel 4.26 Kesulitan siswa luar pulau Jawa dalam merangkai kalimat 

No Pertanyaan B F 

N 

(B x f) 

X P 

13. 

Apakah anda merasa 

kesulitan mempelajarai 

atau membuat atau 

merangkai kalimat bahasa 

Jepang? 

4 

3 

2 

1 

5 

9 

10 

1 

20 

27 

20 

1 

25 

25 

25 

25 
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 68 100 68% 

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

(20%) menjawab selalu, 9 siswa (27%) menjawab sering, 10 siswa (20%) menjawab 

kadang-kadang dan 1 siswa (1%) menjawab tidak pernah. Presentase skor yang 

diperoleh adalah 68/100 x 100% = 68%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori 

tinggi. Dengan kategori tersebut, dapat dikatakan bahwa setengah siswa pulau Jawa 

merasa kesulitan dalam mempelajarai atau membuat atau merangkai kalimat bahasa 

Jepang. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa kurang berlatih dalam membuat atau 

merangkai kalimat bahasa Jepang. 

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa kesulitan dalam 

mempelajari atau membuat atau merangkai kalimat bahasa Jepang merupakan faktor 

yang mempengaruhi perbedaan hasil belajar bahasa Jepang pada siswa pulau Jawa 

dan luar pulau Jawa di SMK Bagimu Negeriku. Hal tersebut dikarenakan hasil 

presentase jawaban mengenai kesulitan siswa dalam mempelajarai atau membuat 

atau merangkai kalimat bahasa Jepang siswa luar pulau Jawa lebih tinggi dibanding 

dengan siswa pulau Jawa. Dari hasil tersebut dapat diinterpretasikan sebagian siswa 

kesulitan dalam mempelajarai atau membuat atau merangkai kalimat dalam bahasa 

Jepang. Hal ini dikarenakan susunan pola kalimat bahasa Jepang berbeda dengan 

pola kalimat bahasa Indonesia sehingga siswa kesulitan dalam mempelajarai atau 

membuat atau merangkai kalimat bahasa Jepang. 
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4.2.5 Tempat Tinggal 

Tabel 4.27 Faktor suasana asrama pada siswa pulau Jawa 

No Pertanyaan B F 

N 

(B x f) 

X P 

14. 

Ketika anda sedang belajar 

di asrama, apakah anda 

terganggu dengan 

kegaduan yang 

ditimbulkan teman? 

4 

3 

2 

1 

10 

6 

8 

1 

40 

18 

16 

1 

25 

25 

25 

25 

 

 75 100 75% 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa 10 siswa (40%) menjawab 

sering, 6 siswa (18%) menjawab selalu, 8 siswa (16%) menjawab kadang-kadang 

dan 1 siswa (1%) menjawab tidak pernah. Presentase skor yang diperoleh adalah 

75/100 x 100% = 75%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori tinggi. Dengan 

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

Jawa merasa terganggu dengan kegaduhan teman didalam asrama. Hal ini 

menunjukkan bahwa keadaan asrama yang ramai membuat siswa tidak konsentrasi 

dalam belajar, sehingga dapat dikatakan bahwa asrama bukan tempat kondusif untuk 

belajar. 
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Tabel 4.28 Faktor suasana asrama pada siswa luar pulau Jawa  

No Pertanyaan B F 

N 

(B x f) 

X P 

14. 

Ketika anda sedang belajar 

di asrama, apakah anda 

terganggu dengan 

kegaduan yang 

ditimbulkan teman? 

4 

3 

2 

1 

14 

6 

5 

0 

56 

18 

10 

0 

25 

25 

25 

25 

 

 84 100 84% 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa 14 siswa (56%) menjawab 

sering, 6 siswa (18%) menjawab selalu, dan 5 siswa (10%) menjawab kadang-

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

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

sebagian besar siswa yang berasal dari luar pulau Jawa merasa terganggu dengan 

kegaduhan teman didalam asrama. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan asrama 

yang ramai membuat siswa tidak konsentrasi dalam belajar, sehingga dapat 

dikatakan bahwa asrama bukan tempat kondusif untuk belajar. 

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa suasana di asrama bukan 

merupakan faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil belajar bahasa Jepang pada 

siswa pulau Jawa dan luar pulau Jawa di SMK Bagimu Negeriku. Hal tersebut 
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dikarenakan hasil presentase jawaban angket mengenai suasana asrama termasuk 

dalam kategori yang sama yaitu tinggi. Berdasarkan wawancara, sebagian besar 

siswa merasa nyaman untuk tinggal di asrama, namun ketika belajar mereka 

mengaku sulit untuk konsentrasi karena suasana yang ramai oleh pengguni asrama 

yang lain. 

4.2.6 Perhatian Orang Tua 

Tabel 4.29 Perhatian orang tua pada siswa pulau Jawa 

No Pertanyaan B F 

N 

(B x f) 

X P 

15. 

Apakah orang tua anda 

menghubungi anda baik 

lewat telepon 

seluler/media sosial untuk 

mengingatkan anda untuk 

belajar? 

4 

3 

2 

1 

22 

3 

0 

0 

88 

9 

0 

0 

25 

25 

25 

25 

 

 97 100 97% 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 25 siswa, 22 siswa 

(88%) menjawab selalu dan 3 siswa (9%) menjawab sering. Presentase skor yang 

diperoleh adalah 97/100 x 100% = 97%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori 

sangat tinggi. Dengan kategori tersebut, dapat dikatakan bahwa hampir seluruh siswa 
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yang berasal dari Jawa selalu mendapat perhatian dari orang tua melalui 

telepon/media sosial. Hal tersebut menunjukkan siswa pulau Jawa selalu 

mendapatkan teguran untuk belajar dari orang tua melalui telepon/media sosial 

walaupun mereka tinggal di asrama. 

Tabel 4.30 Perhatian orang tua pada siswa luar pulau jawa 

No Pertanyaan B F 

N 

(B x f) 

X P 

15. 

Apakah orang tua anda 

menghubungi anda baik 

lewat telepon seluler/sosial 

media untuk mengingatkan 

anda untuk belajar? 

4 

3 

2 

1 

1 

4 

9 

11 

4 

12 

18 

11 

25 

25 

25 

25 

 

 45 100 45% 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 25 siswa, 1 siswa (4%) 

menjawab selalu, 4 siswa (12%) menjawab sering, 9 siswa (18%) menjawab kadang-

kadang dan 11 siswa (11%) menjawab tidak pernah. Presentase skor yang diperoleh 

adalah 45/100 x 100% = 45%. Nilai tersebut termasuk dalam rendah. Dengan 

kategori tersebut, dapat dikatakan bahwa kurang dari setengah siswa yang yang 

berasal dari pulau Jawa kurang mendapatkan perhatian dari orang tua melalui 

telepon/media sosial. Hal tersebut menunjukkan kurangnya perhatian orang tua 
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siswa untuk mengingatkan belajar. 

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa perhatian orang tua 

merupakan faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil belajar bahasa Jepang pada 

siswa pulau Jawa dan luar pulau Jawa di SMK Bagimu Negeriku. Hal tersebut 

dikarenakan hasil presentase jawaban angket mengenai perhatian orang tua dalam 

mengingatkan untuk belajar berbeda jauh. Berdasarkan wawancara, orang tua siswa 

luar pulau Jawa lebih sering menanyakan mengenai kabar, kesehatan dan hari libur. 

Karena jarak yang cukup jauh dan biaya transportasi mahal, menyebabkan siswa luar 

pulau Jawa jarang atau bahkan tidak pulang ketika libur sekolah sehingga 

menyebabkan sering timbul rasa rindu kampung halaman pada siswa luar Jawa. 

Sedangkan orang tua siswa pulau Jawa memberikan perhatian dalam belajar pada 

siswa, seperti bertanya mengenai pembelajaran di sekolah, mengingatkan untuk 

belajar dan memberikan motivasi agar prestasi siswa meningkat.  

Tabel 4.31 Perlengkapan sekolah pada siswa pulau Jawa 

No Pertanyaan B F 

N 

(B x f) 

X P 

16. 

Apakah orang tua anda 

memberikan uang saku 

lebih untuk membeli 

perlengkapan sekolah? 

4 

3 

2 

1 

10 

15 

0 

0 

40 

45 

0 

0 

25 

25 

25 

25 
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(Fotocopy,bulpoin,pensil,d

ll) 

 95 100 95% 

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

(40%) menjawab selalu dan 15 siswa (45%) menjawab sering. Presentase skor yang 

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

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

tua siswa yang berasal dari Jawa memberikan uang saku lebih untuk membeli 

perlengkapan sekolah. Hal tersebut menunjukkan bahwa perhatian orang tua siswa 

pulau Jawa dalam mendukung perlengkapan sekolah sangat tinggi. 

Tabel 4.32 Perlengkapan sekolah pada siswa luar pulau Jawa 

No Pertanyaan B F 

N 

(B x f) 

X P 

16. 

Apakah orang tua anda 

memberikan uang saku 

lebih untuk membeli 

perlengkapan sekolah? 

(Fotocopy,bulpoin,pensil,d

ll) 

4 

3 

2 

1 

2 

4 

14 

5 

8 

12 

28 

5 

25 

25 

25 

25 
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 53 100 53% 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 25 siswa, 2 siswa (8%) 

menjawab selalu, 4 siswa (12%) menjawab sering, 14 siswa (28%) menjawab 

kadang-kadang dan 5 siswa (5%) menjawab tidak pernah. Presentase skor yang 

diperoleh adalah 53/100 x 100% = 53%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori 

sedang. Dengan kategori tersebut, dapat dikatakan bahwa setengah orang tua siswa 

yang berasal dari luar Jawa memberikan uang saku untuk membeli perlengkapan 

sekolah. Hal tersebut menunjukkan bahwa perhatian orang tua siswa luar pulau jawa 

dalam mendukung perlengkapan sekolah masih dalam kategori sedang. 

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa perhatian orang tua 

terhadap memberikan uang saku guna mendukung perlengkapan sekolah merupakan 

faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil belajar bahasa Jepang pada siswa pulau 

Jawa dan luar pulau Jawa di SMK Bagimu Negeriku. Hal tersebut dikarenakan hasil 

presentase jawaban angket mengenai perhatian orang tua terhadap memberikan uang 

saku guna mendukung perlengkapan sekolah berbeda cukup jauh yaitu, 95% dan 

53%. Berdasarkan wawancara, hal ini dikarenakan siswa pulau Jawa hampir setiap 

bulan sekali dapat pulang ke kampung halaman dan mendapat uang saku lebih dari 

orang tua, dan beberapa siswa pulau Jawa juga selalu mendapat kunjungan dari 

orangtua ke sekolah guna memberikan uang untuk memenuhi kebutuhannya. 

Sedangkan sebagian siswa luar pulau Jawa jarang atau hampir tidak pernah pulang 

ke rumah, sehingga sebagian besar siswa luar pulau Jawa mendapatkan uang dengan 
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usaha sendiri, seperti bekerja di hari libur, berjualan kecil-kecilan, membantu di 

kantin sewaktu istirahat, meminjam uang teman, dan lain-lain. 

4.2.7 Guru dan Keadaan Sekolah 

Tabel 4.33 Pengaruh perhatian guru pada siswa pulau Jawa 

No Pertanyaan B F 

N 

(B x f) 

X P 

17. 

Apakah guru memberikan 

pujian/motivasi belajar 

kepada anda, ketika anda 

menjawab pertanyaan 

yang diberikan oleh guru 

dengan benar? 

4 

3 

2 

1 

13 

12 

0 

0 

52 

36 

0 

0 

25 

25 

25 

25 

 

 88 100 88% 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 25 siswa, 13 siswa 

(52%) menjawab selalu dan 12 siswa (36%) menjawab sering. Presentase skor yang 

diperoleh adalah 88/100 x 100% = 88%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori 

sangat tinggi. Dengan kategori tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian besar siswa 

yang berasal dari Jawa mendapatkan pujian/motivasi belajar dari guru pada saat 

mengikuti pelajaran bahasa Jepang. 
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Tabel 4.34 Pengaruh perhatian guru pada siswa luar pulau Jawa 

No Pertanyaan B F 

N 

(B x f) 

X P 

17. 

Apakah guru memberikan 

pujian/motivasi belajar 

kepada anda, ketika anda 

menjawab pertanyaan 

yang diberikan oleh guru 

dengan benar? 

4 

3 

2 

1 

11 

11 

3 

0 

44 

33 

6 

0 

25 

25 

25 

25 

 

 83 100 83% 

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

(44%) menjawab selalu, 11 siswa (33%) menjawab sering dan 3 siswa (6%) 

menjawab kadang-kadang. Presentase skor yang diperoleh adalah 83/100 x 100% = 

83%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori tinggi. Dengan kategori tersebut dapat 

dikatakan bahwa sebagian besar siswa yang berasal dari luar Jawa mendapatkan 

pujian/motivasi belajar dari guru pada saat mengikuti pelajaran bahasa Jepang. 

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa pujian/motivasi belajar 

dari guru bukan merupakan faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil belajar 

bahasa Jepang pada siswa pulau Jawa dan luar pulau Jawa di SMK Bagimu 

Negeriku. Hal tersebut dikarenakan hasil presentase jawaban angket mengenai 
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pujian/motivasi belajar dari guru masih dalam kategori sangat tinggi dan tinggi.  

Tabel 4.35 Pengaruh metode yang digunakan guru pada siswa pulau Jawa 

No Pertanyaan B F 

N 

(B x f) 

X P 

18. 

Apakah anda paham 

dengan materi bahasa 

Jepang dengan cara yang 

diajarkan oleh guru? 

4 

3 

2 

1 

7 

14 

4 

0 

28 

42 

8 

0 

25 

25 

25 

25 

 

 78 100 78% 

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

(28%) menjawab selalu, 14 siswa (42%) menjawab sering, dan 4 siswa (8%) 

menjawab kadang-kadang. Presentase skor yang diperoleh adalah 78/100 x 100% = 

78%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori tinggi. Dengan kategori tersebut, dapat 

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

dengan materi bahasa Jepang dengan cara yang diajarkan oleh guru . Hal tersebut 

menunjukkkan bahwa metode yang digunakan oleh guru untuk mengajar bahasa 

Jepang sudah dapat dipahami oleh siswa. Namun berdasarkan wawancara, siswa luar 

pulau Jawa mulai bosan dengan metode yang diajarkan oleh guru. Mereka 

berpendapat ingin suasana yang baru dalam belajar bahasa Jepang di sekolah. 
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Tabel 4.36 Pengaruh metode yang digunakan guru pada siswa luar pulau Jawa 

No Pertanyaan B F 

N 

(B x f) 

X P 

18. 

Apakah anda paham 

dengan materi bahasa 

Jepang dengan cara yang 

diajarkan oleh guru? 

4 

3 

2 

1 

9 

13 

3 

0 

36 

39 

6 

0 

25 

25 

25 

25 

 

 81 100 81% 

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

(36%) menjawab selalu, 13 siswa (39%) menjawab sering, dan 3 siswa (6%) 

menjawab kadang-kadang. Presentase skor yang diperoleh adalah 81/100 x 100% = 

81%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori tinggi. Dengan kategori tersebut, dapat 

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

paham dengan materi bahasa Jepang dengan cara yang diajarkan oleh guru . Hal 

tersebut menunjukkkan bahwa metode yang digunakan oleh guru untuk mengajar 

bahasa Jepang sudah dapat dipahami oleh siswa. 

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan 

untuk guru mengajar bukan merupakan faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil 

belajar bahasa Jepang pada siswa pulau Jawa dan luar pulau Jawa di SMK Bagimu 

Negeriku. Hal tersebut dikarenakan hasil presentasi jawaban angket antara siswa 
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pulau Jawa dan siswa luar pulau Jawa dalam kategori yang sama, yaitu tinggi.  Dari 

data tersebut dapat diinterpretasikan bahwa dalam mengajar  bahasa Jepang guru 

menggunakan metode yang dapat dipahami oleh sebagian besar siswa SMK Bagimu 

Negeriku. Namun berdasarkan hasil wawancara sebagian siswa luar pulau Jawa 

sudah bosan dengan metode yang diajarkan oleh guru. Mereka ingin metode baru 

yang tidak hanya diajarkan di dalam kelas. 

Tabel 4.37 Aktif bertanya pada guru pada siswa pulau Jawa 

No Pertanyaan B F 

N 

(B x f) 

X P 

19. 

Apakah anda bertanya 

kepada guru ketika ada 

materi bahasa Jepang yang 

tidak anda pahami? 

4 

3 

2 

1 

11 

4 

9 

1 

44 

12 

18 

1 

25 

25 

25 

25 

 

 75 100 75% 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa 11 siswa (44%) menjawab 

selalu, 4 siswa (12%) menjawab sering, 9 siswa (18%) menjawab kadang-kadang 

dan 1 siswa (1%) menjawab tidak pernah. Presentase skor yang diperoleh adalah 

75/100 x 100% = 75%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori tinggi. Dengan 

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

Jawa bertanya kepada guru ketika ada materi bahasa Jepang yang tidak dipahami. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa berusaha memahami materi dengan bertanya 
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langsung pada guru agar memperoleh jawaban secara jelas dan detail. 

Tabel 4.38 Aktif bertanya pada guru pada siswa luar pulau Jawa 

No Pertanyaan B F 

N 

(B x f) 

X P 

19. 

Apakah anda bertanya 

kepada guru ketika ada 

materi bahasa Jepang yang 

tidak anda pahami? 

4 

3 

2 

1 

6 

10 

9 

0 

24 

30 

18 

0 

25 

25 

25 

25 

 

 72 100 72% 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa 6 siswa (24%) menjawab 

selalu, 10 siswa (30%) menjawab sering, dan 9 siswa (18%) menjawab kadang-

kadang. Presentase skor yang diperoleh adalah 76/100 x 100% = 72%. Nilai tersebut 

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

sebagian besar siswa yang berasal dari luar pulau Jawa bertanya kepada guru ketika 

ada materi bahasa Jepang yang tidak dipahami. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

siswa berusaha memahami materi dengan bertanya langsung pada guru agar 

memperoleh jawaban secara jelas dan detail. 

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa aktif bertanya kepada 

guru  bukan merupakan faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil belajar bahasa 

Jepang pada siswa pulau Jawa dan luar pulau Jawa di SMK Bagimu Negeriku. Hal 
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tersebut dikarenakan hasil presentasi jawaban angket antara siswa pulau Jawa dan 

siswa luar pulau Jawa dalam kategori yang sama, yaitu tinggi.  Dari data tersebut 

dapat diinterpretasikan bahwa sebagian besar siswa SMK Bagimu Negeriku aktif 

dalam bertanya pada guru ketika ada materi yang tidak dipahami, namun 

berdasarkan wawancara sebagian siswa masih takut bertanya pada guru dan jika ada 

materi yang tidak dipahami mereka akan memilih bertanya pada teman atau diam. 

Tabel 4.39 Faktor jam pelajaran di sekolah pada siswa pulau Jawa 

No Pertanyaan F X P 

20. 

Apakah jam pelajaran bahasa Jepang 

di sekolah cukup bagi anda untuk 

belajar bahasa Jepang? 

16 

9 

25 

25 

 

 16 100 64% 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 16 siswa menjawab ya, 

dan 9 siswa menjawab tidak. Presentase skor yang diperoleh adalah 16/25 x 100% = 

64%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori rendah. Dengan kategori tersebut, dapat 

dikatakan bahwa sebagian kecil siswa yang berasal dari Jawa merasa jam pelajaran 

bahasa Jepang di sekolah cukup bagi siswa untuk belajar bahasa Jepang.  Hal 

tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar siswa merasa kurang akan jam 

pelajaran bahasa Jepang di SMK Bagimu Negeriku. 
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Tabel 4.40 Faktor jam pelajaran di sekolah pada siswa luar pulau Jawa 

No Pertanyaan F X P 

20. 

Apakah jam pelajaran bahasa Jepang 

di sekolah cukup bagi anda untuk 

belajar bahasa Jepang? 

5 

20 

25 

25 

 

 5 100 20% 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 5 siswa menjawab ya 

dan 20 siswa menjawab tidak. Presentase skor yang diperoleh adalah 5/25 x 100% = 

20%. Nilai tersebut  termasuk dalam kategori rendah. Dengan kategori tersebut, 

dapat dikatakan bahwa sebagian kecil siswa yang berasal dari Jawa merasa jam 

pelajaran bahasa Jepang di sekolah cukup bagi siswa untuk belajar bahasa Jepang.  

Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar siswa merasa kurang akan jam 

pelajaran bahasa Jepang di SMK Bagimu Negeriku. 

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa jam pelajaran bahasa 

Jepang bukan merupakan faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil belajar bahasa 

Jepang pada siswa pulau Jawa dan luar pulau Jawa di SMK Bagimu Negeriku. Hal 

tersebut dikarenakan hasil presentase jawaban angket mengenai suasana asrama 

termasuk dalam kategori yang sama yaitu rendah. Berdasarkan wawancara, sebagian 

besar siswa merasa kurang akan jam pelajaran bahasa Jepang yang hanya satu jam 

dalam seminggu dan seharusnya jam pelajaran bahasa Jepang ditambah menjadi dua 
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jam dalam seminggu. Selain itu, sebagian besar siswa luar pulau Jawa merasa 

kesulitan untuk belajar dengan hanya satu jam pelajaran dalam seminggu dengan 

materi yang sangat banyak menurut mereka. Sehingga penambahan jam pelajaran 

sangat penting agar guru dapat mengajar dengan pelan sehingga sebagian besar 

siswa luar pulau Jawa dapat menerima pelajaran dengan baik. 

4. 3  Kesimpulan Hasil Penelitian 

4.3.1 Tingkat Presentase Indikator 

Berdasarkan hasil angket, tingkat presentase faktor penyebab perbedaan hasil 

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

Tabel 4.41 Hasil tingkat presentase setiap indikator 

No Indikator 

(Jawa) 

Persentase Indikator 

(luar Jawa) 

Persentase 

1. Perhatian orang tua 

dalam mengingatkan 

untuk belajar 

97% 

Mempersiapkan materi 

sebelum mengikuti 

pelajaran bahasa Jepang 

96% 

2. Perhatian orang tua 

dalam memberikan uang 

lebih untuk membeli 

perlengkapan sekolah 

95% 

Kesulitan belajar huruf 

Jepang 

88% 
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3. Mempersiapkan materi 

sebelum mengikuti 

pelajaran bahasa Jepang 

95% 

Suasana asrama 

84% 

4.  Guru memberikan 

pujian/motivasi 

88% 

Guru memberikan 

pujian/motivasi 

83% 

5. Mengikuti 

organisasi/klub yang 

berhubungan dengan 

Jepang 

86% 

Metode yang digunakan 

oleh guru 

81% 

6. Perasaan senang terhadap 

bahasa Jepang 

79% 

Membuat jadwal belajar 

76% 

7. Metode yang digunakan 

oleh guru 

78% 

Perasaan senang terhadap 

bahasa Jepang 

72% 

8. Segera mengerjaan tugas 

(PR) 

76% 

Berdiskusi dengan teman 

saat ada materi bahasa 

Jepang yang tidak 

dipahami 

72% 

9. Suasana asrama 75% Aktif bertanya kepada 72% 
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guru 

10. Aktif bertanya kepada 

guru 

75% 

Belajar sebelum mengikuti 

pelajaran 

70% 

11. Membuat cacatan kecil/ 

ringkasan 

71% 

Kesulitan merangkai 

kalimat 

68% 

12. Belajar tidak saat ada 

ujian 

69% 

Kesulitan dalam belajar 

kosakata 

59% 

13. Mengulang materi 

pelajaran 

68% 

Belajar tidak saat ada 

ujian 

57% 

14. Membuat jadwal belajar 

68% 

Perhatian orang tua dalam 

memberikan uang lebih 

untuk membeli 

perlengkapan sekolah 

53% 

15. Belajar sebelum 

mengikuti pelajaran 

66% 

Mengulang materi 

pelajaran 

52% 

16. Berdiskusi dengan teman 

saat ada materi bahasa 

Jepang yang tidak 

64% 

Mengikuti organisasi/klub 

yang berhubungan dengan 

Jepang 

50% 
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dipahami. 

17. Jam pelajaran 

64% 

Segera mengerjaan tugas 

(PR) 

50% 

18. Kesulitan dalam belajar 

kosakata 

55% 

Membuat catatan kecil/ 

ringkasan 

49% 

19. Kesulitan merangkai 

kalimat 53% 

Perhatian orang tua dalam 

mengingatkan untuk 

belajar 

45% 

20. Kesulitan belajar huruf 

Jepang 

49% 

Jam pelajaran 

20% 

 

4.3.2  Hasil Presentase Sub Variabel 

Berikut merupakan hasil presentase setiap sub variable faktor penyebab 

perbedaan hasil belajar siswa dari yang paling tinggi ke yang paling rendah, yaitu 

sebagai berikut : 

4.3.2.1 Minat 

Tabel 4.42 Hasil presentase faktor minat 

No Sub variable Persentase 

Jawa 

Persentase 

luar Jawa 
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1. Mengikuti organisasi atau 

klub yang berhubungan 

dengan Jepang 

86% 50% 

2. Senang dengan pelajaran 

bahasa Jepang 

79% 72% 

3. Segera mengerjakan tugas 

(PR) 

76% 50% 

 Rata-rata 
80,3% 57,3% 

 

4.3.2.2 Kesiapan 

Tabel 4.43 Hasil presentase faktor kesiapan 

No Sub variable Persentase 

Jawa 

Persentase 

luar Jawa 

1. Mempersiapkan materi 66% 70% 

2. Mempersiapkan buku 

pelajaran 

95% 96% 

 Rata-rata 
80,5% 83% 
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4.3.2.3 Cara Belajar 

Tabel 4.44 Hasil presentase faktor cara belajar 

No Sub variable Persentase 

Jawa 

Persentase 

luar Jawa 

1. Mengulangi materi 

pelajaran 

68% 52% 

2. Membuat catatan 

kecil/ringkasan 

71% 49% 

3. Belajar tidak saat akan ujian 69% 57% 

4. Berdiskusi dengan teman 

saat ada materi bahasa 

Jepang yang tidak dipahami. 

64% 72% 

5. Membuat jadwal belajar 68% 76% 

 Rata-rata 
68% 61,2% 

 

4.3.2.4 Kesulitan Belajar 

Tabel 4.45 Hasil presentase faktor kesulitan belajar 

No Sub variable Persentase 

Jawa 

Persentase 

luar Jawa 

1. Kesulitan belajar huruf 49% 88% 
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Jepang 

2. Kesulitan belajar kosakata 55% 59% 

3. Kesulitan mempelajari / 

membuat / merangkai 

53% 68% 

 Rata-rata 
52,3% 71,7% 

4.3.2.5 Tempat Tinggal 

Tabel 4.46 Hasil presentase faktor tempat tinggal 

No Sub variable Persentase 

Jawa 

Persentase 

luar Jawa 

1. Suasana di asrama 75% 84% 

 

4.3.2.6 Perhatian Orang tua 

Tabel 4.47 Hasil presentase faktor perhatian orangtua 

No Sub variable Persentase 

Jawa 

Persentase 

luar Jawa 

1. Perhatian orang tua dalam 

mengingatkan untuk belajar 

97% 45% 

2. Perhatian orang tua dalam 

memberikan uang lebih 

untuk perlengkapan sekolah 

95% 53% 
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 Rata-rata 
96% 49% 

 

4.3.2.7 Guru dan Keadaan Sekolah 

Tabel 4.48 Hasil presentase faktor guru dan keadaaan sekolah 

No Sub variable Persentase 

Jawa 

Persentase 

luar Jawa 

1. Guru memberikan pujian/ 

motivasi belajar 

88% 83% 

2. Metode yang digunakan 

oleh guru 

78% 81% 

3. Aktif bertanya kepada guru 75% 72% 

4. Jam pelajaran di sekolah 64% 20% 

 Rata-rata 
76,3% 64% 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

      Berdasarkan analisis data yang dijelaskan pada bab IV, maka penulis dapat 

menarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab perbedaan 

hasil belajar Bahasa Jepang  siswa pulau Jawa dan siswa luar pulau Jawa di 

SMK Bagimu Negeriku Semarang adalah 

3.) Faktor Eksternal 

d. Faktor Orang tua 

Perhatian Orang tua siswa pulau Jawa (96%) dalam mendukung dan 

mengingatkan belajar lebih besar dibanding dengan siswa luar pulau 

Jawa (49%). 

e. Faktor Guru dan keadaan sekolah 

Hasil presentase jawaban angket mengenai faktor guru dan keadaan 

sekolah pada siswa pulau Jawa (76,3%) lebih tinggi dibanding dengan 

siwa luar pulau Jawa (64%). Sub variabel mengenai jam pelajaran di 

sekolah memiliki selisih hasil presentase paling jauh antara siswa pulau 

Jawa (64%) dan siswa luar pulau Jawa (20%). 
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f. Faktor tempat tinggal 

Hasil presentase jawaban angket mengenai faktor tempat tinggal 

menunjukan bahwa siswa pulau Jawa (75%) dan siswa luar pulau Jawa 

(84%) merasa tidak nyaman untuk belajar di asrama. 

4.) Faktor Internal 

e. Faktor minat 

Minat belajar bahasa Jepang pada siswa pulau Jawa (80,3%) lebih tinggi 

dibanding dengan siswa luar pulau Jawa (57,3%). 

f. Faktor kesulitan belajar 

Kesulitan siswa belajar bahasa Jepang siswa pulau Jawa (52,3%) lebih 

rendah dibanding dengan siswa luar pulau Jawa (71,7%). 

g. Faktor cara belajar 

Cara belajar bahasa Jepang ketika di asrama siswa pulau Jawa (68%) 

lebih besar dibanding dengan siswa luar pulau Jawa (61,2%). 

h. Faktor kesiapan 

Kesiapan dalam belajar siswa pulau Jawa (80,5%) lebih rendah 

dibanding dengan siswa luar pulau Jawa (83%). 
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5.2. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti menyarankan beberapa hal sebagai 

berikut : 

1) Bagi siswa yang sedang mempelajari bahasa Jepang walaupun tidak 

mendapat dukungan dari keluarga dalam belajar bahasa Jepang diharapkan 

dapat memotivasi diri sendiri dalam belajar bahasa Jepang, karena faktor 

yang menjadikan seseorang berhasil selain dari faktor yang tertulis di atas 

juga yang terpenting yaitu keinginan dari dalam diri kita masing-masing. 

2) Bagi pengajar diharapkan dapat mengurangi materi pelajaran dalam setiap 

pertemuan. Hal ini dikarenakan sebagian siswa merasa jam pelajaran 

bahasa Jepang di sekolah tidak cukup untuk belajar bahasa Jepang. Selain 

itu, pengajar diharapkan juga dapat  menjadi orang tua bagi siswa yang 

dapat selalu memotivasi dalam belajar bahasa Jepang serta dapat menjadi 

tempat konsultasi siswa mengenai pelajaran. 

3) Bagi pihak sekolah SMK Bagimu Negeriku Semarang, diharapkan dapat 

mengkondisikan suasana asrama sebagai tempat yang nyaman untuk 

belajar siswa. Selain itu, sebaiknya jam pelajaran bahasa Jepang di 

sekolah dapat ditambah. Karena sebagian besar siswa merasa jam 

pelajaran bahasa Jepang yang hanya satu jam dalam seminggu sangat 

kurang untuk belajar bahasa Jepang.  
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4) Bagi peneliti selanjutnya khususnya di bidang pendidikan bahasa Jepang, 

dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan rujukan untuk melakukan 

penelitian sejenis mengenai prestasi belajar. Misalnya penelitian mengenai 

prestasi belajar yang nantinya diukur tidak hanya dari hasil belajarnya 

saja, bisa dari nilai non akademik seperti ekstrakulikuler atau kegiatan 

lainnya. Sehingga nantinya ditemukan hasil lain yang lebih bervariasi dan 

dapat digunakan untuk masukan pada saat pembelajaran Bahasa Jepang. 
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LAMPIRAN 1 

 

Daftar Responden Jawa dan Luar Jawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama Kelas 

1. R1 TKBB 

2. R2 TKBB 

3. R3 TKBB 

4. R4 TKBB 

5. R5 TKBB 

6. R6 TKBB 

7. R7 TKBB 

8. R8 JB 

9. R9 JB 

10. R10 JB 

11. R11 JB 

12. R12 JB 

13. R13 MM 

14. R14 MM 

15. R15 MM 

16. R16 RPL 

17. R17 RPL 

18. R18 RPL 

19. R19 RPL 

20. R20 RPL 

21. R21 TKR 

22. R22 TKR 

23. R23 TKR 

24. R24 TKR 

25. R25 TKR 

No Nama Kelas 

1. R26 TKBB 

2. R27 TKBB 

3. R28 TKBB 

4. R29 TKBB 

5. R30 TKBB 

6. R31 TKBB 

7. R32 TKBB 

8. R33 TKBB 

9. R34 JB 

10. R35 JB 

11. R36 JB 

12. R37 JB 

13. R38 MM 

14. R39 MM 

15. R40 MM 

16. R41 RPL 

17. R42 RPL 

18. R43 RPL 

19. R44 RPL 

20. R45 TKR 

21. R46 TKR 

22. R47 TKR 

23. R48 TKR 

24. R49 TKR 

25. R50  TKR 
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LAMPIRAN 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

NO.RES 
NO ITEM SOAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 20 ST ST^2 

R1 3 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 2 3 58 3364 

R2 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 2 4 4 4 4 4 4 66 4356 

R3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 67 4489 

R4 3 3 3 3 3 1 4 4 4 2 4 2 3 2 4 4 2 4 55 3025 

R5 4 2 2 2 4 2 2 2 3 4 3 1 3 2 2 2 2 3 45 2025 

R6 4 3 4 3 4 2 4 2 3 2 4 3 2 3 4 4 2 3 56 3136 

R7 3 2 4 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 1 4 3 2 4 52 2704 

R8 4 2 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 64 4096 

R9 3 2 4 3 4 2 3 3 3 2 2 3 2 2 4 4 2 4 52 2704 

R10 3 1 3 2 4 2 4 2 3 3 1 1 2 3 4 4 2 4 48 2304 

  35 25 35 29 34 25 35 30 33 32 30 26 31 29 36 36 26 36 563 32203 

  125 71 127 89 122 71 127 98 113 110 102 78 103 95 134 134 76 132 1907   
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LAMPIRAN 3 

HASIL UJI RELIABILITAS 

 Menghitung varians total : 

  
  

∑xt
 

n
 

 ∑xt 
 

n 
 

  
  

322 3

  
 

 563  

   
 

  
  

322 3 

   
 

3 6969

   
 

  
  

5 6 

   
 

   
  = 50,61 

 

Menghitung  i
 ,   i

 butir soal 1 =  

  
  

JKi

n
 

JKs

n 
 

  
  

 25

  
 

 225

   
 

 

  
  

 25 

   
 

 225

   
 

  
    25 

  
  = 0,25 
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Dari perhitungan nilai   
  tiap butir soal diketahui 

No Soal   
  

1 0,25 

2 0,85 

3 0,45 

4 0,49 

5 0,64 

6 0,9 

7 0,45 

8 0,8 

9 0,41 

10 0,76 

12 1,2 

13 1 

14 0,69 

15 1,09 

16 0,44 

17 0,44 

19 0,8 

20 0,24 

∑ 11,93 

 

 Menghitung koefisien reliabilitas : 

   
 

     
{  

∑ i
 

 t
 } 

   
 8

  8    
{  

   93

5  6 
} 

   
 8

 7
{
5  6     93

5  6 
} 

   
 8

 7
{
38 68

5  6 
} 

     8 9 
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 Konsultasikan ke harga tabel : 

Dengan n = 10 taraf kesalahan 5% diperoleh 0,602 dan taraf kesalahan 1% = 

0,735. Karena    hitung lebih besar dari r tabel untuk taraf kesalahan5% maupun 

1% (0,809 > 0,735 > 0,602), maka dapat disimpulkan instrumen angket tersebut 

reliabel. 

Penafsiran Angka Korelasi 

 

Interval Persentase Tingkat Hubungan 

86% - 100% Sangat tinggi 

66%  - 85% Tinggi 

36% - 65% Sedang 

16% - 35% Rendah 

<16% Sangat rendah 

       (Moh. Ali, 1993:186) 

 
Dari hasil uji coba angket, diperoleh hasil reliabilitas instrument sebesar 0,809. 

Hal ini menunjukkan bahwa instrument termasuk dalam kategori tinggi. Sehingga 

instrumen layak dan dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. 
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Data Reliabilitas Menggunakan Rumus KR 20 dan KR 21 

No Res 

No Soal 

x x^2 10 20 

R 1 1 1 2 4 

R 2 1 0 1 1 

R 3 1 0 1 1 

R 4 0 0 0 0 

R 5 1 0 1 1 

R 6 0 0 0 0 

R 7 1 1 2 4 

R 8 1 1 2 4 

R 9 0 0 0 0 

R 10 1 1 2 4 

Σ 7 4 11 19 

p 0.7 0.4 

 q 0.3 0.6 

 pq 0.21 0.24 0.45 

  

Dari tabel di atas kita ketahui beberapa hal berikut: 

N: 10 k: 2 M: 1,1   Σpq: 0,45 

X² = Σ x² - {(Σ x)² : N}   St² = X² : N 

X² = 19 – {121:10}    St² = 6,9 : 10 

X² = 19 – 12,1     St² = 0,69 

X² = 6,9 
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KR20 : 

r   =   
 

     
 ( 

    Σ  

   
 ) 

      =  
  

 
 (  

         

    
  ) 

      =  0,39 

 

KR21 

R  =   
 

     
 (   

      

        
 ) 

     =   
  

 
 (   

           

          
 ) 

     =   
  

 
 (   

        

   
 ) 

      =   -0,47 

 

    KR20 > KR 21 
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LAMPIRAN 4 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama             : 

Kelas             : 

PETUNJUK PENGISIAN ANGKET  

 

Pada angket  ini terdapat 20 pernyataan. Bacalah dan pahami baik-baik 

setiap pernyataan. Anda diminta untuk memilih salah satu alternatif jawaban yang 

tersedia di sebelah kanan dari setiap pernyataan berdasarkan pada kondisi Anda 

yang sebenarnya. Berilah tanda (X) pada salah satu alternatif jawaban. Berikut 

pilihan jawaban yang tersedia: 

SL : Selalu 

S : Sering 

KK : Kadang-kadang 

TP : Tidak Pernah 

Contoh Pengisian Angket: 

1. Saya belajar bahasa Jepang di malam 

hari. 

Apabila Anda ingin mengganti jawaban yang telah Anda berikan 

sebelumnya, maka berilah tanda (=) pada tanda silang (X) dan berikan tanda (X) 

pada alternatif jawaban yang menurut Anda sesuai. 

Contoh Koreksi Jawaban 

Saya belajar bahasa Jepang di malam hari. 

 

Untuk pertanyaan no 20 & dibawah ini, hanya terdapat dua opsi jawaban 

Y      :       Ya 

T      :       Tidak 

 

SL S KK TP 

SL S KK TP 
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NO PERTANYAAN  

1 Apakah anda mengikuti organisasi 

atau klub yang berhubungan 

dengan Jepang baik di luar atau di 

dalam Sekolah? 

2 Apakah Anda bersemangat ketika 

mengikuti pelajaran bahasa Jepang 

dengan cara mencacat atau aktif 

menjawab pertanyaan dari guru? 

3 Apakah anda segera mengerjakan 

tugas (PR) ketika guru memberikan 

tugas (PR) bahasa Jepang? 

4 Apakah anda belajar atau sekedar 

membaca buku pelajaran bahasa 

Jepang sebelum menguikuti 

pelajaran bahasa Jepang di 

Sekolah? 

5 Apakah anda menyiapkan dan 

membawa buku-buku bahasa 

Jepang ketika mengikuti pelajaran 

bahasa Jepang di sekolah? 

6 Ketika di asrama, apakah anda 

mengulangi materi pelajaran bahasa 

Jepang yang anda terima di 

sekolah? 

 

 

 

 

SL S KK TP 

 

 

 

SL S KK TP 

 

 

 

SL S KK TP 

 

 

SL S KK TP 

 

 

 

SL S KK TP 

 

 

 

SL S KK TP 
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7 Ketika di asrama, apakah anda 

membaca kembali catatan dari guru 

kemudian meringkasnya kembali? 

8 Apakah anda belajar bahasa Jepang 

tidak hanya saat akan tes Bahasa 

Jepang? 

9 Apakah anda mendiskusikan 

dengan teman-teman ketika ada 

materi bahasa Jepang yang tidak 

anda pahami? 

10 Ketika di asrama, apakah anda 

membuat jadwal untuk belajar 

bahasa Jepang? 

11 Apakah anda merasa kesulitan 

ketika mempelajari huruf Jepang 

(Hiragana, Katakana dan Kanji)? 

12 Apakah anda merasa kesulitan 

mengingat kosakata Bahasa 

Jepang? 

13 Apakah anda merasa kesulitan 

mempelajarai atau membuat atau 

merangkai kalimat bahasa Jepang? 

14 Ketika anda sedang belajar di 

asrama, apakah anda terganggu 

dengan kegaduan yang ditimbulkan 

teman? 

 

 

SL S KK TP 

 

 

SL S KK TP 

 

 

SL S KK TP 

 

 

 

Y T 

 

 

SL S KK TP 

 

 

SL S KK TP 

 

 

SL S KK TP 

 

 

SL S KK TP 
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15 Apakah orang tua anda 

menghubungi anda baik lewat 

telepon seluler/media sosial untuk 

mengingatkan anda untuk belajar? 

16 Apakah orang tua anda 

memberikan uang saku lebih untuk 

membeli perlengkapan sekolah? 

(Fotocopy,bulpoin,pensil,dll)  

17 Apakah guru memberikan 

pujian/motivasi belajar kepada 

anda, ketika anda menjawab 

pertanyaan yang diberikan oleh 

guru dengan benar? 

18 Apakah anda bertanya kepada guru 

ketika ada materi bahasa Jepang 

yang tidak anda pahami? 

19 Apakah anda bertanya kepada guru 

ketika ada materi bahasa Jepang 

yang tidak anda pahami? 

20 Apakah jam pelajaran bahasa 

Jepang di sekolah cukup bagi anda 

untuk belajar bahasa Jepang? 

 

 

 

 

 

SL S KK TP 

 

 

 

SL S KK TP 

 

 

 

SL S KK TP 

 

 

 

SL S KK TP 

 

 

SL S KK TP 

 

 

Y T 
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LAMPIRAN 5 

Data Hasil Jawaban Angket Siswa dari Jawa 

No No Soal 

Res 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 4 3 4 2 4 4 4 4 3 1 4 3 2 4 4 4 3 2 3 1 

2 3 4 3 2 4 1 2 3 1 1 3 2 2 3 3 3 4 4 2 1 

3 2 3 4 3 4 3 3 2 4 0 2 3 3 1 4 4 3 3 4 0 

4 3 3 3 1 4 2 4 4 3 0 4 2 4 2 3 4 4 3 3 1 

5 4 3 3 4 3 3 3 3 4 1 1 2 2 4 4 3 4 3 4 0 

6 2 3 4 2 4 1 4 3 2 0 1 2 2 2 4 3 3 4 4 0 

7 4 4 3 3 4 3 3 3 3 1 1 2 2 4 4 3 3 3 4 1 

8 4 3 3 3 4 3 1 2 4 1 2 2 2 2 4 4 3 4 2 1 

9 2 2 3 2 4 3 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 4 4 2 0 

10 4 3 3 3 4 2 3 2 2 0 2 2 2 4 4 4 3 3 2 1 

11 3 3 2 2 4 3 2 3 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 1 

12 4 3 4 4 3 2 3 2 4 1 3 3 2 2 4 3 4 3 2 1 

13 4 4 2 2 4 3 2 2 3 1 1 2 2 4 4 3 3 3 4 1 

14 3 3 3 4 4 3 3 3 1 1 2 3 2 4 4 4 4 3 2 1 

15 4 2 3 3 4 3 3 2 3 1 1 2 2 2 4 3 4 3 2 0 

16 3 3 4 3 3 4 3 3 2 0 1 2 1 4 4 4 3 2 4 0 

17 3 4 3 2 4 3 2 2 3 0 2 2 2 3 4 3 4 3 4 1 

18 4 4 2 2 4 3 3 3 2 1 2 2 2 4 4 3 4 3 4 1 

19 4 3 3 2 3 3 2 1 3 0 2 2 2 3 4 4 4 2 4 1 

20 3 3 4 4 4 3 3 3 2 1 3 2 2 4 3 3 3 3 2 1 
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No No Soal 

Res 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 4 3 3 3 3 1 3 3 1 1 3 4 2 2 4 3 3 2 1 1 

22 4 2 3 2 4 2 3 3 3 0 2 1 2 3 4 3 4 3 2 0 

23 4 4 2 3 4 3 3 3 2 1 1 2 2 3 4 3 3 3 4 0 

24 3 4 3 2 4 3 2 3 1 1 2 2 2 2 4 4 3 4 3 0 

25 4 3 2 3 4 4 3 4 3 1 1 2 2 3 4 3 4 4 3 1 
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Data Hasil Jawaban Angket Siswa dari Luar Jawa 

No No Soal 

Res 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

26 2 4 2 3 4 2 3 2 4 1 4 3 4 4 2 2 4 4 2 1 

27 2 3 2 2 4 3 2 1 3 1 3 2 2 3 1 2 3 4 2 0 

28 3 4 3 2 4 1 3 2 2 0 4 4 3 3 3 4 4 3 3 1 

29 2 3 2 2 2 4 1 3 4 1 4 2 2 4 1 2 4 3 3 0 

30 3 3 2 2 4 2 2 2 2 0 3 2 2 4 4 2 3 3 4 0 

31 2 4 2 4 4 3 4 2 3 1 4 1 2 2 1 2 4 4 3 0 

32 1 3 2 3 4 2 1 1 2 1 4 2 3 2 1 1 4 2 4 0 

33 2 2 1 4 4 1 2 2 3 1 4 2 3 4 1 1 2 4 4 0 

34 2 2 1 2 4 2 3 3 1 0 3 2 3 4 2 3 4 2 3 1 

35 4 4 4 4 4 2 1 2 3 1 4 3 3 4 3 2 3 3 3 1 

36 2 3 2 2 4 1 2 3 4 1 3 2 3 3 2 2 2 4 4 1 

37 2 2 1 4 4 2 3 3 4 1 4 3 2 3 1 2 4 3 4 0 

38 3 2 3 3 4 1 1 2 3 1 4 3 2 4 2 2 4 4 3 0 

39 2 4 3 4 4 2 3 2 3 1 3 2 4 2 2 1 3 4 3 0 

40 2 3 3 3 4 2 1 1 3 1 4 2 2 4 3 4 4 4 2 0 

41 2 2 1 2 4 2 3 3 2 1 3 3 3 2 1 2 3 3 2 0 

42 2 3 2 3 4 2 2 2 3 1 3 2 2 3 1 1 4 3 3 0 

43 2 3 2 2 4 2 2 3 4 1 2 3 1 4 1 2 3 4 4 0 

44 2 2 1 3 4 3 1 2 4 0 3 2 2 4 2 2 3 3 2 0 

45 2 3 2 2 4 3 2 3 2 0 3 2 3 2 1 3 2 3 2 0 
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No No Soal 

Res 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

46 2 3 1 3 4 2 1 4 3 1 4 3 4 4 2 2 3 3 2 0 

47 2 1 2 3 2 2 2 2 3 1 3 3 3 3 2 3 4 3 3 0 

48 3 3 3 2 4 1 1 2 1 1 4 1 4 4 1 2 3 3 2 0 

49 2 4 2 3 4 2 2 2 3 0 4 2 2 4 3 1 3 3 2 0 

50 2 2 1 3 4 3 1 3 3 1 4 3 4 4 2 3 3 2 3 0 
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LAMPIRAN 6 
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LAMPIRAN 7 

 

 

 


