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SARI 

Amanda, Ika Rizki. 2016. Analisis Kesalahan Penggunaan Kata hajimewa, 

hajimete, dan hajimeni dalam Kalimat Bahasa Jepang pada Mahasiswa 

Pendidikan Bahasa Jepang Unnes. Skripsi jurusan Bahasa dan Sastra 

Asing. Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing 1 Andy Moorad Oesman, S.Pd., M.Ed. Pembimbing 2 

Setiyani Wardhaningtyas, S.S., M.Pd. 

Kata kunci : kesalahan, penggunaan kata hajimewa, hajimete, dan hajimeni 

 

Dalam bahasa jepang terdapat banyak kosa kata yang memiliki perbedaan 

makna dasar dengan makna khusus setelah digunakan. Contohnya kata hajimewa, 

hajimete, dan hajimeni. Ketiga kata tersebut memiliki kesamaan makna yaitu 

mula-mula atau memulai, Namun dalam penggunaannya, kata hajimewa, hajimete, 

dan hajimeni masing-masing memiliki makna mula-mula atau memulai dengan 

kondisi yang berbeda. Selain itu, kata hajimewa, hajimete, dan hajimeni berasal 

dari kata dasar yang sama yaitu kata hajime yang memiliki makna mula-mula atau 

memulai.  

Meskipun kata hajimewa, hajimete, dan hajiimeni memiliki kemiripan 

makna yaitu mula-mula atau memulai dengan kondisi yang berbeda, namun masih 

banyak pembelajar bahasa Jepang yang melakukan kesalahan dalam 

penggunaannya. Seperti yang terjadi pada mahasiswa Unnes angkatan 2012. Hal 

itu dibuktikan dengan studi pendahuluan menggunakan tes. Hasilnya, 76% dari 25 

mahasiswa masih banyak melakukan kekeliruan dalam mengerjakan tes 

penggunaan kata hajimewa, hajimete, dan hajimeni. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan penggunaan 

katahajimewa, hajimete, dan hajimeniserta penyebab terjadinya kesalahan. 

Sehingga dapat diketahuisolusi untuk mengatasi kesalahan tersebut. 

Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif-kualitatif. Populasi dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Unnes angkatan 

2012 dengan sampel sebanyak 30 orang. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah tes. 

Hasil dari penelitian ini diketahui rata-rata nilai responden 46 dan termasuk 

kategori nilai rendah. Kesalahan tersebut termasuk mistake, karena pembelajar 

sudah mempelajari tetapi masih saja melakukan kesalahan. Penyebab terjadinya 

kesalahan dikarenakan responden masih terpengaruh makna dasar kata hajimewa, 

hajimete, dan hajimeni, dan tidak memperhatikan kata kunci yang terdapat dalam 

kalimat. Solusi untuk mengurangi kesalahan adalah mahasiswa mempelajari 

kembali makna dasar dan makna khusus kata hajimewa, hajimete, dan hajimeni. 

Serta memperhatikan kata kunci yang ada pada setiap kalimat. 
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1. Latar Belakang 

Dalam bahasa jepang terdapat banyak kosa kata yang memiliki perbedaan 

makan dasar dengan makna khusus setelah digunakan.Perbedaan makna dasar 

dengan makna khusus misalnya pada kata hajimewa, hajimete, dan hajimeni. 

Ketiga kata tersebut dalam bahasa Jepang memiliki kesamaan makna yaitu 

mula-mula atau memulai. Namun dalam penggunaannya, kata hajimewa, 

hajimete, dan hajimeni masing-masing memiliki makna mula-mula atau 

memulai dengan kondisi yang berbeda. Selain itu, kata hajimewa, hajimete, 

dan hajimeni berasal dari kata dasar yang sama yaitu kata hajime yang 

memiliki makna mula-mula atau memulai. 

Meskipun kata hajimewa, hajimete, dan hajiimeni memiliki kemiripan 

makna yaitu mula-mula atau memulai dengan kondisi yang berbeda, namun 

masih banyak pembelajar bahasa Jepang yang tidak memahami penggunaan 

kata hajimewa, hajimete, dan hajiimeni. Seperti yang terjadi pada mahasiswa 

Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Unnes angkatan 2012. Hal itu dibuktikan 

pada tes studi pendahuluan untuk mengetahui kesalahan mahasiswa dalam 

menggunakan kosakata hajimewa, hajimete, dan hajiimeni yang dilaksanakan 
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pada tanggal 15 April 2015, diketahui bahwa 25 mahasiswa Pendidikan 

Bahasa Jepang angkatan 2012 UniversitasNegeri Semarang yang dijadikan 

sampel penelitian, sebanyak 19 mahasiswa atau 76% mahasiswa mengalami 

kesalahan lebih dari 50% dalam menjawab soal. Dari hasil prosentase tersebut, 

dapat diketahui bahwa masih banyak mahasiswa yang tidak memahami 

penggunaan kata hajimewa, hajimete, dan hajimeni dalam kalimat bahasa 

Jepang. 

Adanya masalah yang timbul dalam penggunaan kata hajimewa, hajimete, 

dan hajimeni. Membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

tema judul “Analisis Kesalahan Penggunaan Kata hajimewa, hajimete, dan 

hajimeni dalam Kalimat Bahasa Jepang pada Mahasiswa Pendidikan 

Bahasa Jepang Unnes”. Sehingga setelah dilakukannya penelitian hasilnya 

dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi. 

 

2. Kajian Pustaka dan Landasan Teori 

a. Kajian Pustaka 

Skripsi yang ditulis oleh Maria Raimunda dengan judul “Analisis 

Penggunaan Hajimewa, Hajimete, dan Hajimeni dalam Kalimat Bahasa 

Jepang (Kajian Sintaksis dan Semantik)”. Persamaan skripsi yang ditulis 

oleh Maria Raimunda dengan penelitian penulis adalah sama-sama 

membahasa penggunaan kata hajimewa, hajimete, dan hajmenidalam 

kalimat bahasa Jepang. Namun dalam skripsi yang ditulis oleh Maria 

Raimunda penelitiannya bertujuan untuk mengkaji penggunaan kata 
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hajimewa, hajimete, dan hajmeni secara sintaksis. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menganalisis kesalahan 

penggunaan kata hajimewa, hajimete, dan hajmeni dalam kalimat bahasa 

Jepang yang dilakukan oleh mahasiswa angkatan 2012 Universitas Negeri 

Semarang, dengan didukung oleh teori-teori yang ada. 

Adanya masalah yang timbul dalam penggunaan kata hajimewa, 

hajimete, dan hajimeni. Membuat penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan tema judul “Analisis Kesalahan Penggunaan Kata 

hajimewa, hajimete, dan hajimeni dalam Kalimat Bahasa Jepang pada 

Mahasiswa Pendidikan Bahasa Jepang Unnes”. Sehingga setelah 

dilakukannya penelitian hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi. 

b. Kosa kata bahasa Jepang 

Kosakata adalah kumpulan kata dan merupakan bagian dari bahasa 

yang digunakan oleh suatu kelompok masyarakat.Kosakata dalam bahasa 

Jepang disebut goi. Kosakata (goi) merupakan salah satu aspek 

kebahasaan yang harus diperhatikan dan dikuasai guna menunjang 

kelancaran berkomunikasi dengan bahasa Jepang baik dalam ragam lisan 

maupun ragam tulisan. 

1. Asal usul Goi 

 Wago adalah kosakata asli bahasa Jepang yang sudah ada 

sebelum kango dan gaikokugo (bahasa asing) masuk ke Jepang. 

 Kango adalah kosakata yang berasal dari Cina yang dipakai 

bangsa Jepang sebagai bahasanya sendiri. 
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 Gairaigo adalah kata-kata yang berasal dari bahasa asing 

(gaikokugo) lalu dipakai sebagai bahasa nasional (kokugo). 

2. Karakteristik Gramatikal Goi 

Kosakata bahasa Jepang berdasarkan karakteristik gramatikalnya 

terdiri dari doushi (verba), i-keiyoushi (ajektiva-i), na-keiyoushi 

(ajektiva-na), meishi (nomina), rentaishi (prenomina), fukushi 

(adverbia) 、 kandoushi (interjeksi), setsuzokushi (konjungsi) 、

jodoushi (verba bantu), dan joshi (partikel). 

Dalam penelitian ini, karakteristik goi yang akan dijadikan sebagai 

objek penelitian adalah goi yang berfungsi sebagai fukushi. 
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c. Fukushi 

Fukushi adalah kelas kata yang tidak mengalami perubahan bentuk 

dan dengan sendirinya dapat menjadi keterangan bagi yoogen walaupun 

tanpa mendapat bantuan dari kata-kata yang lain. 

Iori ( 2000: 378) mengemukakan bahwa : 

副詞は動詞や形容詞を修飾することを本務とする品詞ですが、形式的にも意

味的にも様々なものが含まれます。 

“ Fukushi wa doushi ya keiyoushi o shuushoku suru koto o honmu to suru 

hinshi desuga, keishikiteki ni mo imiteki ni mo samazama na mono ga 

fukumaremasu.” 

Fukushi (adverbia) adalah bagian dari kelas kata, berfungsi untuk 

memodifikasi kata kerja dan kata sifat, termasuk bermacam-macam bentuk 

resmi atau formal dan juga semantik atau makna. 

d. Kata hajimewa, hajimete, dan hajimeni 

1. Hajimewa 

Menurut Oyama, dan kawan-kawan (2001: 70), menjelaskan 

makna hajimewa yang merupakan antonim dari kata owari wa yang 

berarti “akhir” atau “selesai” (hajimewa↔owari wa). Kata hajimewa 

menunjukkan adanya makna “baru mulai”.  
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Selain itu, dalam ニュープロシード和英辞典 „nyuupuroshiido waeijiten‟ 

(1995:1164), kata hajimewa bermakna :at first, in the beginning, 

originally. 

2. Hajimete 

Menurut Oyama, dan kawan-kawan (2001: 70), menjelaskan 

bahwa kata hajimete bermakna:  

今までしたことがないことをする atau した 

Ima made shita koto ga nai koto o suru atau shita  

Melakukan hal yang belum pernah dilakukan sampai sekarang  

Selain itu, dalam ニュープロシード和英辞典„nyuupuroshiido waeijiten‟ 

(1995:1164), kata hajimetebermakna :for the first time 

3. Hajimeni 

Menurut Oyama, dan kawan-kawan (2001: 70), hajimeni berarti:  

順番として一番めに 

Junban toshite ichiban me ni 

Sebagai urutan yang pertama  

Selain itu, dalam ニュープロシード和英辞典‘ nyuupuroshiido 

waeijiten‟ (1995:1164), kata hajimenibermakna :to begin with (used as 

an introduction), first, first of all. 

e. Analisi Kesalahan 

Tarigan (1988:270) mengungkapkan analisis kesalahan berbahasa 

adalah suatu prosedur yang digunakan oleh para peneliti dan para guru, 

yang mencakup pengumpulan sampel bahasa pelajar, pengenalan 
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kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam sampel tersebut, pendeskripsian 

kesalahan-kesalahan itu, pengklasifikasian berdasarkan sebab-sebabnya 

yang telah dihipotesiskan, serta pengevaluasian keseriusan. 

Dalam kamus Shinpan Nihongo Kyouiku Jiten (2005:697) definisi 

analisis kesalahan adalah sebagai berikut : 

誤用研究は、学習者がおこす誤りについて、どのような誤用か存在するの

か、どうして誤りをおこすのか、どのように訂正すればよいかなどを考え、

日本語教育、日本語学習などに役立つとする原因である。 

Goyoukenkyuu wa gakushusha ga okosu ayamari nitsuite, dono youna 

goyou ka sonzai suru noka, doushite ayamari wo okosu noka, dodo youni 

teisei sureba yoika nado wo kangae, nihongo kyouiku,  nihongo gakushuu 

nadoni yakutatsu to suru genin de aru. 

Penelitian kesalahan adalah penelitian mengenai kesalahan yang dilakukan 

pembelajar seperti; bagaimana keadaan salahnya, mengapa timbul 

keslahan, bagaimana memeperbaikinya sehingga bermanfaat bagi 

pendidikan bahasa Jepang dan pembelajar bahasa Jepang. 

 

3. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif-kualitatif. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Prodi 

Pendidikan Bahasa Jepang UNNES angkatan 2012. Sampel yang digunakan 

sebanyak 30mahasiswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tes. Langkah-langkah teknik analisis yang digunakan 
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diantaranya : mengoreksi jawaban benar dan salah, memberikan skor, 

menghitung jumlah jawaban salah, menganalisis jenis dan penyebab kesalahan, 

menghitung frekuensi dan persentase jawaban yang salah pada tiap soal, 

menghitung tingkat kesalahan, dan menginterpretasi tingkat kesalahan 

penggunaan kata hajimewa, hajimete,dan hajimeni. 

 

4. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis kesalahan mahasiswa angkatan 2012 dalam 

penggunaan kata hajimewa, hajimete, dan hajimeni, diperoleh hasil bahwa 30 

mahasiswa yang menjadi sampel penelitian memperoleh nilai tertinggi 93, 

nilai terendah 20, dan nilai rata-rata sebesar 46 dan termasuk kategori nilai 

rendah. 

Tabel 4.2 Frekuensi dan Prosentase Kesalahan Mahasiswa 

Nomor 

soal 

Jawaban salah Interpretasi 

Frekuensi (f) Prosentase (P) 

1 12 40 % Cukup Rendah 

2 11 36,6 % Cukup Rendah 

3 21 70 % Cukup Tinggi 

4 15 50 % Sedang 

5 14 46,7 % Sedang 

6 23 76,7 % Tinggi 

7 16 53,3 % Sedang 
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8 17 56,7 % Sedang 

9 20 66,7 % Cukup Tinggi 

10 12 40 % Cukup Rendah 

11 18 60 % Cukup Tinggi 

12 17 56,7 % Sedang 

13 17 56,7 % Sedang 

14 14 46,7 % Sedang 

15 14 46,7 % Sedang 

ΣP 803,5 % 

Prosentase kesalahan penggunaan kata hajimewa, hajimete,danhajimeni 

secara keseluruhan adalah sebesar 53,6 %. 

 

5. Penutup 

Kesalahan mahasiswa pada penelitian ini adalah kesalahan mahasiswa 

membedakan penggunaan kata hajimewa, hajimete, dan hajimeni dalam 

kalimat. 

Faktor penyebab mahasiswa melakukan kesalahan dalam penggunaan kata 

hajimewa, hajimete, dan hajimeni dalam kalimat bahasa Jepang adalah karena 

mahasiswa masih terpengaruh makna dasarkata hajimewa, hajimete, dan 

hajimeni yaitu kata hajimeyang bermakna mula-mula atau memulai, tetapi 

tidak memperhatikan makna khusus pada setiap penggunaannya. Selain itu, 

mahasiswa kurang memperhatikan kata kunci yang terdapat dalam kalimat. 



 

 

xviii 

 

Solusi untuk kesalahan dalam penggunaan kata hajimewa, hajimete, dan 

hajimeni ialah mahasiswa membaca lagi makna dasar dan makna khusus kata 

hajimewa, hajimete, dan hajimeni. 
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まとめ 

日本語におけるはじめは・はじめて・はじめにの誤用分析 

イカリズキアマンダ 

キーワード ：誤用分析、はじめは・はじめて・はじめに 

1. 背景 

日本語では、使用後に特別な意味を持つ別の基本的な食事を持っている語彙

がたくさんある。特別な意味を持つ基本的な意味の違い、例えばはじめは、はじ

めて、はじめに。日本語でその言葉は同じ意味を持っている、それは最初である。

しかし、「はじめは」、「はじめて」、「はじめに」のそれぞれの使用方は異な

る条件を持っている。はじめは、はじめて、はじめにの基本的な言葉は同じであ

る、それははじめである。その意味は最初である。 

日本語でその言葉は同じ意味を持っている、それは最初である。しかし、

「はじめは」、「はじめて」、「はじめに」のそれぞれの使用方は異なる条件を

持っているが、多くの日本語の学生はその使用方の違いはまだわからない。スマ

ラン国立大学の日本語教育プログラムの２０１２年の学生で起こったようにいは

まだわからない。その学生たちは２０１５年０４月１５日にテストを受けてもら

った。２５人の学生はサンプルとしてテストを受けた。７６％の学生の答えは間

違った。その結果は日本語教育プログラムの２０１２年の学生はその使用方の違

いはまだわからないと分かった。 
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2. 基礎的な理論 

f. 日本語の語彙 

語彙は言葉の集まりと言語の一部を使われている社会人である。語彙は

注意されていると使いこなせている言語の側面の一つである。それは日本語

のコミュニケーションが上手になるためである。 

3. 語彙の起源 

 和語 

 漢語 

 外来語 

4. 文法的特性語彙 

 動詞 

 い形容詞 

 な形容詞 

 名詞 

 連体詞 

 副詞 

 感動詞 

 接続詞 

 助動詞 

 助詞 

この研究は研究の対象として役立つ特性語彙は副詞として機能する

語彙である。 

g. 副詞 

イオリ ( 2000: 378) は、 
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副詞は動詞や形容詞を修飾することを本務とする品詞ですが、形式的にも意

味的にも様々なものが含まれます。 

h. はじめは、はじめて、はじめに 

1. はじめは 

オヤマと友（２００１：７０）により、「はじめは」の反意語は

「おわりは」その意味は最後である。「はじめは」の意味は最初である。

ニュープロシード和英辞典（１９９５：１１６４）により、「はじめ

は」の意味は at first, in the beginning, originallyである。 

2. はじめて 

オヤマと友（２００１：７０）により、「はじめて」の意味は今ま

でしたことがないことをする/した。 

ニュープロシード和英辞典（１９９５：１１６４）により、「はじめ

て」の意味は for the first time である。 

3. はじめに 

オヤマと友（２００１：７０）により、「はじめに」の意味は順 番
じゅんばん

として一番めにである。 

ニュープロシード和英辞典（１９９５：１１６４）により、「はじめ

に」の意味は to begin with (used as an introduction), first, first of allである。 
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4. 誤用分析 

研究社日本語教育事典（２００５：６９７）、 

誤用研究は、学習者がおこす誤りについて、どのような誤用か存在するのか、

どうして誤りをおこすのか、どのように訂正すればよいかなどを考え、日本

語教育、日本語学習などに役立つとする原因である。 

5. 研究の方法 

本研究は定量的と質的な記述的というアプローチを用いた。対象はスマ

ラン国立大学日本語教育プログラム２０１２年度の学習者である。サンプル

は３０人である。データを集めるために、本研究はテストを用いた。データ

の分析方法は次のようである。 

 正しい答えと間違い答えをチェックし、点をあたえる。 

 間違い答えを分類する。 

 間違い答えを分析する。 

 間違い答えのパーセンテージを処理する、 

 結論する。 

6. 研究の結果 

研究の結果により、スマラン国立大学日本語教育プログラム２０１２年

の学生は「はじめは」、「はじめて」、「はじめに」の使用方から、３０人

のサンプル学生の最高点数は９３点、最低点数は２０点の、平均点は４６点。

それは悪い点数である。 

Table 4.2度数とパーセンテージ学生誤用 

号 間違った答え 通訳 
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度数 パーセンテージ 

1 12 40 % 低い 

2 11 36,6 % 低い 

3 21 70 % そこそこ高い 

4 15 50 % 中 

5 14 46,7 % 中 

6 23 76,7 % 高い 

7 16 53,3 % 中 

8 17 56,7 % 中 

9 20 66,7 % 高い 

10 12 40 % 低い 

11 18 60 % 高い 

12 17 56,7 % 中 

13 17 56,7 % 中 

14 14 46,7 % 中 

15 14 46,7 % 中 

Σパーセンテージ 803,5 % 

パーセンテージ誤用「はじめは」、「はじめて」、「はじめに」全体の点数

は５３．６％である。 

7. 結論 

この研究には学生の間違いは「はじめは」、「はじめて」、「はじめに」の

使用方を区別することである。 
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原因は「はじめは」、「はじめて」、「はじめに」の基本的な意味は同じか

らである。さらに、学生は「はじめは」、「はじめて」、「はじめに」の特別な

意味を注意しなかったので、学生は間違ってしまった。 

解決方法は学生は「はじめは」、「はじめて」、「はじめに」基本的な意味

と特別な意味を注意しなければならない。 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Kosakata adalah kumpulan kata dan merupakan bagian dari bahasa yang 

digunakan oleh suatu kelompok masyarakat. Dalam kamus besar bahasa 

Indonesia kosakata bermakna perbendaharaan kata. Perbendaharaan kata 

seseorang diartikan sebagai kumpulan kata-kata yang dimengerti oleh orang 

tersebut atau semua kata-kata yang digunakan seseorang baik lisan maupun 

tulisan. Contohnya kosakata yang dimengerti atau dikuasai oleh pembelajar 

bahasa Jepang. Kosakata dalam bahasa Jepang disebut goi. Kosakata (goi) 

merupakan salah satu aspek kebahasaan yang harus diperhatikan dan dikuasai 

guna menunjang kelancaran berkomunikasi dengan bahasa Jepang baik dalam 

ragam lisan maupun ragam tulisan. 

Penguasaan kosakata seseorang secara umum dianggap sebagai gambaran 

dari kepandaiannya atau tingkat pendidikannya. Hal itu juga berlaku bagi 

pembelajar bahasa asing khususnya bahasa Jepang. Semakin tinggi tingkat 

pembelajar bahasa Jepang, semakin beragam pula kosakata yang akan ditemukan. 

Keberagaman kosakata baru yang ditemukan dapat menambah penguasaan 

kosakata bagi pembelajar. Penguasaan kosakata bagi pembelajar bahasa Jepang 

merupakan hal yang penting, karena penguasaan kosakata bahasa Jepang dapat 

mempermudah pembelajar dalam mempelajari bahasa Jepang. Asano dalam 

Sudjianto (2007:97) menyebutkan bahwa tujuan akhir pengajaran bahasa Jepang 
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adalah agar para pembelajar dapat mengkomunikasikan ide atau gagasannya 

dengan menggunakan bahasa Jepang baik dengan cara lisan maupun tulisan, 

salah satu faktor penunjangnya adalah penguasaan kosakata (goi) yang memadai. 

Mengingat pentingnya penguasaan kosakata untuk menunjang kemampuan 

berbahasa Jepang baik lisan maupun tulisan, para pembelajar bahasa Jepang juga 

harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, pembelajar harus memperhatikan 

jenis kosakata bahasa Jepang, karena dalam pembelajaran bahasa Jepang, 

kosakata dibagi dalam beberapa karakteristik gramatikal. Contohnya, doushi 

(verba)、 i-keiyoushi (ajektiva-i), na-keiyoushi (ajektiva-na), meishi (nomina), 

rentaishi (prenomina), fukushi (adverbia)、kandoushi (interjeksi), setsuzokushi 

(konjungsi)、 jodoushi (verba bantu), dan joshi (partikel). Kedua, pembelajar 

harus memperhatikan makna yang terkandung dalam setiap kosakata yang akan 

digunakan, karena seperti yang kita ketahui bahwa setiap kosakata bahasa Jepang 

mempunyai makna yang beragam. Sehingga keberagaman makna tersebut dapat 

mempersulit pembelajar bahasa Jepang dalam menggunakan kosakata yang benar 

ketika berbahasa Jepang baik lisan maupun tulisan. Misalnya pada kosakata yang 

memiliki perbedaan makna dasar, dengan makna khusus setelah digunakan 

dalam kalimat.  

Perbedaan makna dasar dengan makna khusus misalnya pada kata hajimewa, 

hajimete, dan hajimeni. Ketiga kata tersebut dalam bahasa Jepang memiliki 

kesamaan makna yaitu mula-mula atau memulai. Namun dalam penggunaannya, 

kata hajimewa, hajimete, dan hajimeni masing-masing memiliki makna mula-

mula atau memulai dengan kondisi yang berbeda. Selain itu, kata hajimewa, 
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hajimete, dan hajimeni berasal dari kata dasar yang sama yaitu kata hajime yang 

memiliki makna mula-mula atau memulai.  

Meskipun kata hajimewa, hajimete, dan hajiimeni memiliki kemiripan makna 

yaitu mula-mula atau memulai dengan kondisi yang berbeda, namun masih 

banyak pembelajar bahasa Jepang yang tidak memahami penggunaan kata 

hajimewa, hajimete, dan hajiimeni. Seperti yang terjadi pada mahasiswa Prodi 

Pendidikan Bahasa Jepang Unnes angkatan 2012. Hal itu dibuktikan pada tes 

studi pendahuluan untuk mengetahui kesalahan mahasiswa dalam menggunakan 

kosakata hajimewa, hajimete, dan hajiimeni yang dilaksanakan pada tanggal 15 

April 2015, diketahui bahwa 25 mahasiswa Pendidikan Bahasa Jepang angkatan 

2012 Universitas Negeri Semarang yang dijadikan sampel penelitian, sebanyak 

19 mahasiswa atau 76% mahasiswa mengalami kesalahan lebih dari 50% dalam 

menjawab soal. Dari hasil prosentase tersebut, dapat diketahui bahwa masih 

banyak mahasiswa yang tidak memahami penggunaan kata hajimewa, hajimete, 

dan hajimeni dalam kalimat bahasa Jepang. 

Penyebab dari banyaknya kesalahan mahasiswa dalam penggunaan kata 

hajimewa, hajimete, dan hajiimeni adalah mahasiswa hanya mengetahui makna 

dasar dari kata hajimewa, hajimete, dan hajiimeni yaitu kata hajime yang 

bermakna mula-mula atau memulai. Sehingga dalam penggunaannya masih 

ditemukan banyak kekeliruan. Selain itu, karena pengajar mempunyai alokasi 

waktu yang terbatas ketika mengajarkan penggunaan kata hajimewa, hajimete, 

dan hajimeni, mengingat banyaknya materi yang harus disampaikan kepada 
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mahasiswa. Sehingga mungkin masih terdapat mahasiswa yang belum 

memahami materi tersebut.  

Untuk mengurangi kesalahan penggunaan kata hajimewa, hajimete, dan 

hajimeni, perlu diadakan penelitian agar kesalahan mahasiswa tidak terulang 

kembali. Selain itu, penelitian juga bertujuan untuk mencari faktor-faktor lain 

yang meyebabkan mahasiswa melakukan kesalahan dalam penggunaan kata 

hajimewa, hajimete, dan hajimeni dan mencari solusi untuk mengurangi 

kesalahan dalam menggunakan kata hajimewa, hajimete, dan hajimeni.  

Adanya masalah yang timbul dalam penggunaan kata hajimewa, hajimete, 

dan hajimeni. Membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema 

judul “Analisis Kesalahan Penggunaan Kata hajimewa, hajimete, dan 

hajimeni dalam Kalimat Bahasa Jepang pada Mahasiswa Pendidikan Bahasa 

Jepang Unnes”. Sehingga setelah dilakukannya penelitian hasilnya dapat 

dijadikan sebagai bahan evaluasi. 

 

1.2  Rumusan dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis membuat rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apa kesalahan mahasiswa dalam penggunaan kata hajimewa, hajimete, 

dan hajiimeni dalam kalimat bahasa Jepang ? 

2. Apa faktor penyebab terjadinya kesalahan mahasiswa dalam penggunaan 

kata hajimewa, hajimete, dan hajiimeni dalam kalimat bahasa Jepang ? 
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3. Apa solusi untuk mengatasi kesalahan mahasiswa dalam penggunaan kata 

hajimewa, hajimete, dan hajiimeni ? 

Untuk membatasi masalah dalam penelitian ini, penulis hanya akan 

meneliti kesalahan mahasiswa prodi pendidikan bahasa Jepang angkatan 2012, 

yang telah mempelajari buku Minna no Nihongo I, Minna no Nihonggo II, 初

級日本語文法総まとめ 20 ポイント(Shokyu Nihongo bunpou sou matome 20 

pointo), 中級から学ぶ日本語(Chukyu kara manabu nihongo).  

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui kesalahan mahasiswa dalam penggunaan kata hajimewa, 

hajimete, dan hajiimeni dalam kalimat bahasa Jepang. 

2. Mengetahui penyebab terjadinya kesalahan mahasiswa dalam penggunaan 

kata hajimewa, hajimete, dan hajiimeni dalam kalimat bahasa Jepang. 

3. Mengetahui solusi apa saja yang dapat diberikan kepada mahasiswa dalam 

penggunaan kata hajimewa, hajimete, dan hajimeni. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan pembelajar dan pengajar 

bahasa Jepang, khususnya tentang penggunaan kata hajimewa, hajimete, 

dan hajimeni, agar dapat mengatasi atau menghindari kesalahan dalam 
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penggunaan kata hajimewa, hajimete, dan hajimeni dalam kalimat bahasa 

Jepang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pembelajar bahasa Jepang 

Dapat dijadikan bahan untuk evaluasi diri dalam mempelajari 

pengguaan kata hajimewa,  hajimete, dan hajimeni di dalam 

kalimat bahasa Jepang. 

b. Bagi pengajar bahasa Jepang 

Dapat dijadikan masukan dalam pengajaran bahasa Jepang, 

khususnya dalam pembelajaran mengenai penggunaan kata 

hajimewa, hajimete, dan hajimeni agar  pengajaran lebih mudah 

dipahami oleh siswa. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Secara garis besar sistematika penulisan dalam skripsi ini akan dijabarkan 

sebagai berikut : 

BAB I berisi Pendahuluan 

Pada bab ini membahas latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II berisi Landasan Teori 

Landasan teori berisi tentang penjelasan mengenai kosakata, fukushi, 

pengertian kata hajimewa, hajimete, dan hajimeni, analisis kesalahan. 

BAB III berisi Metode Penelitian 
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Metode penelitian berisi tentang pendekatan penelitian, populasi dan sampel, 

metode pengumpulan data, instrumen penelitian, validitas dan reliabilitas, serta  

analisis data. 

BAB IV berisi Pembahasan 

Memaparkan hasil dan pembahasan penelitian. Hasil penelitian tersebut 

berupa nilai tes, prosentase kesalahan tiap soal, serta analisis kesalahan tiap soal. 

BAB V berisi Simpulan dan Saran 

Simpulan dari penelitian ini menjelaskan kesalahan, penyebab kesalahan 

menggunakan kata hajimewa, hajimete, dan hajimeni, serta solusi untuk 

mengurangi kesalahan penggunaan kata  hajimewa, hajimete, dan hajimeni. 

 



 

 

8 

 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Kajian pustaka (literature review) dipakai sebagai acuan terkait dengan 

penelitian berjudul “Analisis Kesalahan Penggunaan Kata hajimewa, hajimete, 

dan hajimeni dalam Kalimat Bahasa Jepang pada Mahasiswa Pendidikan 

Bahasa Jepang Unnes”. Dalam hal ini, ada beberapa studi yang dijadikan acuan 

dalam kajian penelitian ini. Studi-studi tersebut dijelaskan sebagai berikut :   

Skripsi yang ditulis oleh Maria Raimunda dengan judul Analisis Penggunaan 

Hajimewa, Hajimete, dan Hajimeni dalam Kalimat Bahasa Jepang (Kajian 

Sintaksis dan Semantik), menguraikan kata hajimewa, hajimete, dan hajimeni 

dapat digunakan di dalam kalimat tunggal dan kalimat majemuk, baik kalimat 

majemuk setara maupun kalimat majemuk bertingkat. Kata hajimewa, hajimete, 

dan hajmeni  posisinya dapat berada di awal kalimat ataupun di akhir kalimat. Jika 

digunakan dalam kalimat tunggal, berada di posisi klausa induk (induk kalimat) 

dan jika digunakan dalam kalimat majemuk, dapat berada di posisi klausa induk 

(induk kalimat) yang merupakan inti dari kalimat, ataupun anak klausa (anak 

kalimat). Kata hajimewa, hajimete, dan hajmeni tersebut, berfungsi sebagai 

fukushi (adverbia) yang menerangkan predikat pada kalimat. Predikat pada 

kalimat tersebut dapat berupa verba maupun adjektiva.  
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Persamaan skripsi yang ditulis oleh Maria Raimunda Dengan penelitian 

penulis adalah sama-sama membahasa penggunaan kata hajimewa, hajimete, dan 

hajmeni  dalam kalimat bahasa Jepang. Namun dalam skripsi yang ditulis oleh 

Maria Raimunda penelitiannya bertujuan untuk mengkaji penggunaan kata 

hajimewa, hajimete, dan hajmeni secara sintaksis. Sedangkan penelitian yang 

penulis lakukan bertujuan untuk menganalisis kesalahan penggunaan kata 

hajimewa, hajimete, dan hajmeni dalam kalimat bahasa Jepang yang dilakukan 

oleh mahasiswa angkatan 2012 Universitas Negeri Semarang, dengan didukung 

oleh teori-teori yang ada. 

2.2 Kosakata Bahasa Jepang 

Kosakata adalah kumpulan kata dan merupakan bagian dari bahasa yang 

digunakan oleh suatu kelompok masyarakat. Dalam kamus besar bahasa Indonesia 

kosakata bermakna perbendaharaan kata. Perbendaharaan kata seseorang diartikan 

sebagai kumpulan kata-kata yang dimengerti oleh orang tersebut atau semua kata-

kata yang digunakan seseorang baik lisan maupun tulisan. Contohnya kosakata 

yang dimengerti atau dikuasai oleh pembelajar bahasa Jepang. Kosakata dalam 

bahasa Jepang disebut goi. Kosakata (goi) merupakan salah satu aspek kebahasaan 

yang harus diperhatikan dan dikuasai guna menunjang kelancaran berkomunikasi 

dengan bahasa Jepang baik dalam ragam lisan maupun ragam tulisan. 

Asano dalam Sudjianto (2007:97) menyebutkan bahwa tujuan akhir 

pengajaran bahasa Jepang adalah agar para pembelajar dapat mengkomunikasikan 

idea atau gagasannya dengan menggunakan bahasa Jepang baik dengan cara lisan 
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maupun tulisan, salah satu faktor penunjangnya adalah penguasaan kosakata (goi) 

yang memadai. Kanji /i/ 彙 pada kata /goi/ 語彙 adalah atsumeru koto „kumpulan‟ 

atau „himpunan‟. Oleh sebab itu goi didefinisikan sebagai go no meru atau go no 

atsumari „kumpulan kata‟. 

Selain itu, Matsumura, dan kawan-kawan (1998:492) mengartikan goi sebagai 

berikut : 

ある言語で用いられる語の全体。また、ある人.領域の用いる語の全体。 

Aru gengo de mochiireru go no zentai. Mata, aru hito. Ryouiki no mochiiru go no 

zentai. 

Semua kata yang dipakai atau digunakan seseorang, atau semua kata yang 

terdapat dalam suatu lingkungan. 

Berdasarkan definisi tersebut goi adalah kumpulan kata yang digunakan oleh 

seseorang dalam suatu lingkungan untuk berkomunikasi dalam lisan maupun 

tulisan. 

2.2.1 Asal-usul Kosakata Goi 

Sudjianto (2003:99) dalam bukunya menuliskan berdasarkan asal-usulnya, 

kosakata bahasa Jepang dapat dibagi menjadi tiga macam yakni wago, kango, 

gairaigo.  

 Wago adalah kosakata asli bahasa Jepang yang sudah ada sebelum kango 

dan gaikokugo (bahasa asing) masuk ke Jepang. Semua joshi (partikel) dan 
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joudoushi (verba bantu), sebagian besar ajektiva, konjungsi, dan interjeksi 

adalah wago. Sebagai contoh adalah kata 雨傘 „amagasa‟ (payung), うっす

ら „ussura‟ (tipis), 見る „miru‟ (melihat), dan sebagainya.  

 Kango adalah kosakata yang berasal dari Cina yang dipakai bangsa Jepang 

sebagai bahasanya sendiri. Di dalam ragam tulisan, kango ditulis dengan 

huruf kanji (yang dibaca dengan cara on’yomi) atau dengan huruf hiragana. 

Sebagai contoh adalah 金 „kin‟ (emas), 今月 „kongetsu‟ (bulan ini), 未来 

„mirai‟ (masa depan), dan sebagainya.  

 Gairaigo adalah kata-kata yang berasal dari bahasa asing (gaikokugo) lalu 

dipakai sebagai bahasa nasional (kokugo). Contoh gairaigo adalah kata ハ

ンサムな  „hansamuna‟ (tampan), ミルク  „miruku‟ (susu), パソコン 

„pasokon‟ (personal komputer), dan sebagainya. 

Berdasarkan definisi tersebut asal-usl kosakata bahasa Jepang (goi) dapat 

dibagi menjadi tiga macam yakni wago (kosakata asli Jepang), kango (kosakata 

asli Cina yang dipakai bangsa Jepang), gairaigo (kosakata yang berasal dari 

bahasa asing atau kosakata serapan dari bahasa asing).   

2.2.2 Karakteristik Gramatikal Goi 

Sudjianto (2003:98) dalam bukunya menuliskan kosakata bahasa Jepang 

berdasarkan karakteristik gramatikalnya terdiri dari doushi (verba)、i-keiyoushi 

(ajektiva-i), na-keiyoushi (ajektiva-na), meishi (nomina), rentaishi (prenomina), 

fukushi (adverbia)、kandoushi (interjeksi), setsuzokushi (konjungsi)、jodoushi 

(verba bantu), dan  joshi (partikel). 
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Dalam penelitian ini, karakteristik goi yang akan dijadikan sebagai objek 

penelitian adalah goi yang berfungsi sebagai fukushi. 

 

2.3 Fukushi 

 Dalam tataran linguistik, kata-kata dibagi lagi menjadi bermacam-macam 

kelas kata, salah satunya adalah adverbia. Menurut Moeliono et.al. (1997: 223), 

yang dimaksud dengan adverbia adalah kata yang memberi keterangan pada verba, 

ajektiva, nomina predikatif, atau kalimat. Adverbia dalam bahasa Jepang disebut 

副詞(fukushi). 

Iori ( 2000: 378) mengemukakan bahwa : 

副詞は動詞や形容詞を修飾することを本務とする品詞ですが、 形式的にも意味

的にも様々なものが含まれます。 

“ Fukushi wa doushi ya keiyoushi o shuushoku suru koto o honmu to suru 

hinshi desuga, keishikiteki ni mo imiteki ni mo samazama na mono ga 

fukumaremasu.”  

Fukushi (adverbia) adalah bagian dari kelas kata, berfungsi untuk 

memodifikasi kata kerja dan kata sifat, termasuk bermacam-macam bentuk resmi 

atau formal dan juga semantik atau makna. 

Lalu Matsuoka dalam Sudjianto (2004:165) menjelaskan Fukushi adalah 

kata-kata yang menerangkan verba, ajektiva, dan adverbia yang lainnya, tidak 
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dapat berubah, dan berfungsi menyatakan keadaan atau derajat suatu aktivitas, 

suasana, atau perasaan pembicara. Sementara Takeshi dalam Sudjianto (2004:72) 

berpendapat hampir sama dengan Bunkachoo. Dikatakan bahwa fukushi ialah kata 

yang menerangkan yoogen, termasuk jenis kata yang berdiri sendiri (jiritsugo) dan 

tidak mengenal  konjugasi atau deklinasi. 

Dari beberapa definisi yang telah diuraikan di atas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa fukushi adalah kata-kata yang menerangkan kata kerja, kata sifat dan kata 

keterangan lainnya yang tidak mengalami perubahan bentuk dan dengan 

sendirinya dapat menjadi keterangan bagi yoogen (kata kerja dan kata sifat).  

Contoh-contoh penggunaan fukushi dalam kalimat bahasa Jepang : 

a. Menerangkan keadaan verba 

みんなに聞こえるように、はっきり言ってください。 

Minna ni kikoeru youni, hakkiri itte kudasai. 

Supaya bisa terdengar oleh semua, berbicaralah dengan jelas. 

Japanese for foreigners (Naoko, 1987:45) 

b. Menerangkan ajektiva-i 

今日は少し寒いね。 

Kyou wa sukoshi samuine. 

Hari ini agak dingin ya. 

(Yoshifumi, 1994:203)  

c. Menerangkan ajektiva-na 

ずいぶんにぎやかですね。 
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Zuibun nigiyakadesune. 

Sangat ramai ya. 

(Tanaka, 2008:230) 

d. Menerangkan adverbia lain 

もっとゆっくり話してください。 

Motto yukkuri hanashite kudasai. 

Berbicaralah dengan lebih pelan-pelan lagi. 

(Sudjianto dan Dahidi, 2009:165) 

e. Fukushi yang menerangkan nomina 

それはずっと昔のことです。 

Sore wa zutto mukashi no koto desu. 

Itu kejadian yang sudah sangat lama berlalu 

(Sudjianto dan Dahidi, 2009:167)  

Berdasarkan definisi tersebut, tujuan penggunaan fukushi adalah 

menerangkan keadaan verba, menerangkan ajektiva-i, menerangkan ajektiva-na, 

menerangkan adverbia lain, dan menerangkan nomina.  Dalam penelitian ini, 

karakteristik goi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian adalah goi yang 

berfungsi sebagai fukushi . Kosakata (goi) dalam penelitian ini adalah kata 

hajimewa, hajimete, dan hajimeni. 

  

 

 



 

 

15 

 

2.4 Kata Hajimewa, Hajimete, Hajimeni 

Oyama, dan kawan-kawan (2001: 70), menjelaskan bahwa dalam bahasa 

Jepang, terdapat banyak fukushi yang mirip (hampir sama) tetapi penggunaan dan 

maknanya berbeda. Salah satu contohnya adalah kata hajimewa, hajimete、dan 

hajimeni. Kata hajimewa、hajimete、dan hajimeni jika diartikan ke dalam bahasa 

Indonesia, memiliki kesamaan makna sehingga orang-orang sering salah dalam 

menggunakannya.  

Kata hajimewa、hajimete、dan hajimeni berasal dari kata hajime yang 

bermakna mula-mula atau permulaan, namun dalam penggunaanya memiliki 

makna yang berbeda-beda. 

2.4.1 Hajimewa 

Oyama, dan kawan-kawan (2001: 70), menjelaskan makna hajimewa yang 

merupakan antonim dari kata owari wa yang berarti “akhir” atau “selesai” 

(hajimewa ↔ owari wa). Kata hajimewa menunjukkan adanya makna “baru mulai”.  

Selain itu, dalam ニュープロシード和英辞典 „nyuupuroshiido waeijiten‟ 

(1995:1164), kata hajimewa bermakna : at first, in the beginning, originally  

Perhatikan contoh kalimat berikut:  

はじめはおもしろいと思ったけど、もうあきちゃった。  

Hajime wa omoshiroi to omotta kedo, mou akichatta.  

Pada awalnya saya pikir menarik, sekarang sudah menyerah.  
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Hajimewa pada kalimat di atas berfungsi sebagai fukushi yang 

menerangkan predikat yang berupa adjektiva, yaitu omoshiroi. Makna dari 

kalimat di atas, yaitu pada awalnya (pada saat mulai) saya pikir menarik, sekarang 

(pada akhirnya) sudah menyerah.  

2.4.2 Hajimete 

 Oyama, dan kawan-kawan (2001: 70), menjelaskan bahwa kata hajimete 

bermakna:  

今までしたことがないことをする atau した  

Ima made shita koto ga nai koto o suru atau shita  

Melakukan hal yang belum pernah dilakukan sampai sekarang  

Selain itu, dalam ニュープロシード和英辞典 „nyuupuroshiido waeijiten‟ 

(1995:1164), kata hajimete bermakna : for the first time 

Perhatikan contoh kalimat berikut:  

はじめてすしを食べたけど、案外おいしかった。  

Hajimete sushi o tabetakedo, angai oishikatta.  

Untuk pertama kalinya saya makan sushi, tidak disangka ternyata enak.  

Kata hajimete pada kalimat di atas berfungsi sebagai fukushi yang 

menerangkan predikat yang berupa verba, yaitu tabeta. Makna dari kalimat di atas 
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yaitu untuk pertama kalinya saya makan sushi (sebelumnya belum pernah 

memakan sushi), tidak disangka ternyata enak. 

2.4.3 Hajimeni 

Oyama, dan kawan-kawan (2001: 70), menjelaskan bahwa kata hajimeni 

bermakna:  

順番として一番めに  

Junban toshite ichiban me ni  

Sebagai urutan yang pertama  

Selain itu, dalam ニュープロシード和英辞典 ‘nyuupuroshiido waeijiten’ 

(1995:1164), kata hajimeni bermakna : to begin with (used as an introduction), 

first, first of all 

Perhatikan contoh kalimat berikut:  

はじめにフランスへ行って、そのあといろいろな国へ行くつもりだ。  

Hajime ni Furansu e itte, sono ato iroiro na kuni e iku tsumori da.  

Pertama-tama akan pergi ke Perancis, setelah itu berencana pergi ke berbagai 

negara.  

Kata hajimeni pada kalimat di atas berfungsi sebagai fukushi yang 

menerangkan predikat yang berupa verba, yaitu itte. Makna dari kalimat di atas 
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yaitu pertama-tama (urutan pertama) akan pergi ke Perancis, dan setelah pergi ke 

Perancis, baru akan berencana pergi ke berbagai negara. 

Kata hajimewa 、 hajimete 、 dan hajimeni walaupun secara makna 

mempunyai kesamaan, yaitu yang merupakan 最初(saisho) „awal atau pertama‟, 

akan tetapi masing-masing mempunyai penggunaan yang berbeda seperti pada 

contoh berikut: 

1. はじめにあまり好きじゃなかったけど、今はとても好きだ。 

Hajime ni amari suki janakatta kedo, ima wa totemo suki da.  

Walaupun pertama-tama tidak terlalu suka, sekarang sangat suka.  

2. はじめてあまり好きじゃなかったけど、今はとても好きだ。 

Hajimete amari suki janakatta kedo, ima wa totemo suki da.  

Walaupun pertama kali tidak terlalu suka, sekarang sangat suka.  

3. はじめはあまり好きじゃなかったけど、今はとても好きだ。  

Hajime wa amari suki janakatta kedo, ima wa totemo suki da.  

Walaupun pada awalnya tidak terlalu suka, sekarang sangat suka.  

Dari kalimat nomor 1, 2, dan 3 di atas, kalimat yang maknanya paling tepat 

adalah kalimat nomor 3 karena makna dari kalimat nomor 3 di atas, yaitu 

walaupun pada awalnya (pada saat mulai) tidak terlalu suka, sekarang (pada 

akhirnya) sangat suka. Kalimat nomor 1, 2, dan 3 di atas tidak dapat 
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menggunakan hajimeni dan hajimete karena hajimeni memiliki makna sebagai 

urutan yang pertama, sedangkan hajimete memiliki makna melakukan hal yang 

belum pernah dilakukan sampai sekarang. 

 Jika menggunakan kata hajimeni, kalimatnya dapat diterima jika diubah seperti 

berikut:  

はじめにすしを食べて、それからさしみを食べます。今はそれらがとても好き

だ。  

Hajime ni sushi o tabete, sorekara sahimi o tabemasu. Ima wa sorera ga totemo 

suki da.  

Pertama-tama (urutan pertama) makan sushi, setelah itu makan sashimi. 

Sekarang sangat   suka makan keduanya.  

Dan jika menggunakan kata hajimete, dapat berterima jika kalimatnya diubah 

seperti berikut:  

はじめてすしを食べた時、あまり好きじゃなかった。  

Hajimete sushi o tabeta toki, amari suki janakatta.  

Ketika pertama kalinya saya makan sushi, (saya) tidak terlalu suka.  

Jadi hajimewa, hajimete, dan hajimeni meskipun merupakan fukushi yang 

mirip, namun penggunaan dan maknanya dalam kalimat berbeda-beda sehingga 

tidak dapat menggantikan satu sama lain. 
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2.5 Analisis Kesalahan 

Tarigan (1988:270) mengungkapkan analisis kesalahan berbahasa adalah 

suatu prosedur yang digunakan oleh para peneliti dan para guru, yang mencakup 

pengumpulan sampel bahasa pelajar, pengenalan kesalahan-kesalahan yang 

terdapat dalam sampel tersebut, pendeskripsian kesalahan-kesalahan itu, 

pengklasifikasian berdasarkan sebab-sebabnya yang telah dihipotesiskan, serta 

pengevaluasian keseriusan. 

Dalam kamus Shinpan Nihongo Kyouiku Jiten (2005:697) definisi analisis 

kesalahan adalah sebagai berikut : 

誤用研究は、学習者がおこす誤りについて、どのような誤用か存在するのか、どう

して誤りをおこすのか、どのように訂正すればよいかなどを考え、日本語教育、日

本語学習などに役立つとする原因である。 

Goyoukenkyuu wa gakushusha ga okosu ayamari nitsuite, dono youna goyou ka 

sonzai suru noka, doushite ayamari wo okosu noka, dodo youni teisei sureba 

yoika nado wo kangae, nihongo kyouiku,  nihongo gakushuu nadoni yakutatsu to 

suru genin de aru. 

Penelitian kesalahan adalah penelitian mengenai kesalahan yang dilakukan 

pembelajar seperti; bagaimana keadaan salahnya, mengapa timbul keslahan, 

bagaimana memeperbaikinya sehingga bermanfaat bagi pendidikan bahasa Jepang 

dan pembelajar bahasa Jepang. 
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Berdasarkan definisi di atas, analisis kesalahan adalah penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui kesalahan yang dilakukan pembelajar, faktor 

penyebab kesalahan dan solusi sehingga bermanfaat untuk peneliti, sampel 

penelitian dan orang yang membaca penelitian. 

2.5.1 Teori Kesalahan Berbahasa 

Kesalahan berbahasa merupakan masalah yang tidak sederhana, tetapi bisa 

juga menjadi tidak ada masalah yang harus dibahas dalam kesalahan berbahasa. 

Istilah kesalahan berbahasa memiliki pengertian yang beragam. Untuk itu, 

pengertian kesalahan berbahasa perlu diketahui lebih awal sebelum membahas 

kesalahan berbahasa.  

Menurut Tarigan (1995:76), ada dua istilah yang saling bersinonimm 

kesalahan (eror) dan kekeliruan (mistake) dalam pengajaran bahasa kedua. 

Kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaidah 

bahasa. Sementara itu kekeliruan adalah penggunaan bahasa yang menyimpang 

dari kaidah bahasa yang berlaku dalam bahasa itu namun tidak dipandang sebagai 

suatu pelanggaran berbahasa. Eror adalah kesalahan berbahasa akibat penutur 

melanggar kaidah atau aturan tata bahasa. Kesalahan ini terjadi akibat penutur 

sudah memiliki aturan atau kaidah yang berbeda dari tata bahasa yang lain, 

sehingga itu berdampak pada kekurangsempurnaan atau ketidak mampuan 

penutur. Hal tersebut berimplikasi terhadap penggunaan bahasa, terjadi kesalahan 

berbahasa akibat penutur menggunakan kaidah bahasa yang salah. Sedangkan, 
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mistake adalah kesalahan berbahasa akibat penutur tidak tepat dalam memilih kata 

atau ungkapan untuk suatu situasi tertentu. 

Corder (1967) dalam Atsuko dan Kazuko (2012:63), menjelaskan bahwa : 

誤り返し生じる˹誤り(eror)˼ と、母語話者でもおかす一回きりの˹間違い(mistake)˼

を区別して、分析すべきは˹誤り˼の方だとした。誤りは学習者が自分なりに作り

上げた体系的な規則基づいて言語を使った結果を見なし、それを前持って設定し

た規準になり分類し、誤りの原因を説明しようとしたのである。 

Ayamari kaeshi shoujiri [ayamari (eror)] to, bogowasha demo okasu ikkai kiri 

no [machigai (mistake)] wo kubetsushite, bunseki subeki wa [ayamari] no 

kata da to shita. Ayamari wa gakushuusha ga jibun nari ni tsukuri ageta 

taikeiteki na kisoku motozuite gengo wo tsukatta kekka wo minashi, sore wo 

mae motte settei shita kijun ni nari bunruishi, ayamari no genin wo setsumei 

shiyou to shita no de aru. 

Setelah mengklasifikasikan “kekeliruan” yang bahkan penutur aslipun 

melakukannya meski hanya sekali sajadan “kesalahan” yang merupakan hasil 

dari kesalahan yang berulang, maka yang harusnya diananalisis lebih kepada 

bagian (sisi) “kesalahan”. Karena “kesalahan” berkenaan dengan dampak 

penggunaan bahasa berdasarkan aturan sistematis yang dikarang oleh 

pembelajar sendiri, dan penggolongan yang menjadi dasar pembentukan 

sebelumnya itu baru akan menjelaskan penyebab kesalahan.  
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Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kesalahan berbahasa 

dibagi menjadi dua, yaitu eror dan mistake. Eror disebabkan karena pembelajar 

tidak menaati aturan dalam berbahasa. Sedangkan, mistake adalah kesalahan 

berbahasa akibat pembelajar tidak tepat dalam memilih kata atau ungkapan untuk 

suatu situasi tertentu.  

2.5.2 Tujuan analisis kesalahan 

Secara awam, Tarigan (1988:273) menyebutkan tujuan analisis kesalahan 

adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui penyebab keslahan; 

b. Untuk memeperbaiki penyebab keslahan yang dibuat oleh para pelajar; 

c. Untuk mencegah atau menghindari kesalahan yang sejenis pada waktu 

yang akan datang, agar para pembelajar dapat menggunakan bahasa 

dengan baik dan benar. 

Berdasarkan definisi di atas, tujuan dari analisis kesalahan adalah untuk 

mengetahui penyebab kesalahan, memperbaiki kesalahan, dan mencegah 

kesalahan.   
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2.6   Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Kondisi Awal 
Mahasiswa masih keliru dalam 

menggunakan kata hajimewa, 

hajimete, dan hajimeni 

Hasil tes rendah 

Tindakan Diberikan tes  

Mengetahui penyebab 

kesalahan 

Mengetahui kesalahan 

Hasil Menganalisi hasil tes  Mengetahui solusi 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

penelitian deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Metode penelitian deskriptif  

dengan tujuan penelitian mengembangkan dan menggunakan model-model 

matematis, teori-teori dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif karena data yang 

diperoleh dari hasil tes dihitung menggunakan rumus-rumus statistika, sedangkan 

deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisa dan mendeskripsikan kesalahna 

mahasiswa dalam menggunakan kata hajimewa, hajimete, dan hajiimeni yang 

dikumpulkan dalam bentuk angka kemudian hasil dari data tersebut dijabarkan 

dalam bentuk uraian kalimat. 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Dalam penelitian ini yang 

menjadi populasi adalah mahasiswa angkatan 2012 Pendidikan Bahasa Jepang 

Universitas Negeri Semarang yang sudah mempelajari kata hajimewa, hajimete, 

dan hajiimeni dalam perkuliahan. 

Sampel yang diambil dalam penelitian ini  sejumlah 30 orang dari mahasiswa 

angkatan 2012. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik 
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random, yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak, tidak 

melihat tingkatan yang ada pada sampel.  

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian ini adalah kesalahan mahasiswa pendidikan bahasa Jepang 

angkatan 2012 Universitas Negeri Semarang dalam menggunakan kata hajimewa, 

hajimete, dan hajiimeni.  

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi 

dan tes. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data siswa yang menjadi 

responden dalam penelitian. Sedangkan tes digunakan karena dapat mewakili 

semua aspek tujuan peneliti. Selain itu tes juga berfungsi sebagai alat ukur 

kemampuan materi penelitian kepada objek penelitian dan untuk memperoleh data 

mengenai bentuk kesalahan yang dilakukan mahasiswa pendidikan bahasa Jepang 

angkatan 2012 dalam menggunakan kata hajimewa, hajimete, dan hajiimeni. 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan tes tertulis. Tes digunakan untuk 

mendapatkan data berupa kesalahan yang dilakukan mahasiswa dalam 

menggunakan kata hajimewa, hajimete, dan hajiimeni. Adapun langkah-langkah 

yang digunakan dalam menyusun instrumen adalah sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan materi yang telah diajarkan. 

2. Menyusun kisi-kisi soal. 
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3. Menyusun instrument berdasarkan kisi-kisi soal. 

4. Mengonsultasikan instrument pada dosen pembimbing agar dapat 

diketahui kelayakannya. 

5. Mengujikan istrumen pada mahasiswa non sampel untuk menguji 

reliabilitas dan kemudian memberikan uji tes kepada mahasiswa 

sampel. 

Bentuk tes tertulis sebanyak 15 soal dalam bentuk pilihan ganda yang memiliki 3 

opsi pilihan jawaban, dengan satu jawaban benar pada tiap soal. 

Berikut ini table kisi-kisi soal yang akan diujikan : 

3.1 Tabel Kisi-kisi Soal 

No Tujuan Indikator Sub Indikator No soal 

1. Mengetahui 

kemampuan 

mahasiswa 

dalam 

menggunakan 

kata hajimewa 

dalam kalimat 

bahasa 

Jepang. 

Menggunakan 

kata hajimewa 

yang tepat dalam 

kalimat bahasa 

Jepang. 

Dapat mengetahui dengan 

tepat pemakaian kata 

hajimewa yang berfungsi 

sebagai fukushi dalam 

artian : 

1. Menerangkan Kata Kerja 

2. Menerangkan Kata 

Benda 

3. Menerangkan Ajektiva 

4. Menerangkan Kata 

1, 3, 4, 

7, 10, 

dan 15 



 

 

28 

 

Keteranngan lain. 

2. Mengetahui 

kemampuan 

mahasiswa 

dalam 

menggunakan 

kata hajimete 

dalam kalimat 

bahasa 

Jepang. 

Menggunakan 

kata hajimete 

yang tepat dalam 

kalimat bahasa 

Jepang. 

Dapat mengetahui dengan 

tepat pemakaian kata 

hajimete yang berfungsi 

sebagai fukushi dalam 

artian : 

1. Menerangkan Kata Kerja 

2. Menerangkan Kata 

Benda 

3. Menerangkan Ajektiva 

4. Menerangkan Kata 

Keteranngan lain. 

2, 5, 8, 

12, dan 

13. 

3. Mengetahui 

kemampuan 

mahasiswa 

dalam 

menggunakan 

kata hajimeni 

dalam kalimat 

bahasa 

Jepang. 

Menggunakan 

kata hajimeni 

yang tepat dalam 

kalimat bahasa 

Jepang. 

Dapat mengetahui dengan 

tepat pemakaian kata 

hajimeni yang berfungsi 

sebagai fukushi dalam 

artian : 

1. Menerangkan Kata 

Kerja 

2. Menerangkan Kata 

Benda 

3. Menerangkan 

Ajektiva 

6, 9, 

11, dan 

14 
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4. Menerangkan Kata 

Keteranngan lain. 

3.6 Penilaian 

Berdasarkan kisi-kisi yang telah dipaparkan, penilaian yang telah digunakan 

adalah untuk poin benar akan mendapat poin 1, dan poin salah akan mendapat 

poin 0. Untuk menentukan nilai dari setiap responden digunakan rumus :  

 

3.7 Validitas 

Tujuan menguji kevalidan sebuah instrument yaitu untuk mengetahui 

kelayakan sebuah instrumen dalam penelitian. Pada penelitian ini, validitas yang 

digunakan adalah validitas isi. Validitas isi merupakan yang berhubungan dengan 

kesanggupan instrummen tes dalam mengukur isi materi yang telah diajarkan atau 

dipelajari secara keseluruhan sesuai dengan keperluannya (Sutedi, 2009:157). 

Kevalidan instrumen dalam dalam penelitian ini diuji dengan cara 

mengonsultasikan instrumen kepada dosen pembimbing.  

 

3.8 Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas pada suatu instrumen penelitian bertujuan untuk 

mengetahui apakah data yang digunakan akan sama hasilnya meskipun instrumen 
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diujikan secara berkali-kali. Semakin tinggi reliabilitas suatu instrumen, maka 

semakin baik juga instrumen yang digunakan.  

Untuk uji reliabilitas soal menggunakan rumus KR20 : 

 

Keterangan : 

r      : Reliabilitas tes 

  : varians total 

k      : banyaknya butir pertanyaan 

p      : proporsi subjek dengan jawaban benar pada suatu butir soal 

q      : 1-p 

Angka reliabilitas dari perhitunngan, nantinya akan dikonsultasikan dengan 

tabel nilai r. 

Instrumen dalam penelitian ini telah diujikan kepada 10 mahasiswa 

Pendidikan Bahasa Jepang Angkatan 2012 pada hari Kamis 15 Oktober 2015. 

Setelah uji instrumen diberikan, kemudian koefisien reliabilitas tes dihitung 

menggunakan rumus KR20. Dari perhitungan rumus tersebut angka reliabilitas 

yang didapat kemudian dikonsultasikan atau dibandingkan dengan tabel r dengan 

derajat kebebasan db = n-1 = 10-1 = 9. Suatu instrumen dapat dapat dikatakan 
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reliabel jika r hitung  r tabel. Dari perhitungan dengan menggunakan rumus 

tersebut diketahui bahwa r hitung (nilai koefisien reliabilitas) 1,0094, sedangkan 

nilai r tabel pada kisaran 5% adalah 0,68. Sehingga dapat diketahui bahwa r 

hitung  r tabel. Berdasarkan hasil tersebut, maka instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah reliabel.  

3.9 Analisis Data 

 Hasil data kemudian dianalisis. Berikut ini adalah langkah-langkah 

menganalisis data : 

1. Mengoreksi jawaban mahasiswa yang benar dan salah pada setiap soal 

2. Memberi penilaian 1 untuk jawaban benar dan 0 untuk jawaban salah 

3. Menghitung skor yang diperoleh mahasiswa setiap soal sesuai dengan 

ketentuan dari masing-masing bagian soal. Kemudian skor keseluruhan 

dihitung dengan rumus :  

 

4. Menghitung frekuensi dan prosentase jawaban salah pada tiap soal dengan 

menggunakan rumus : 

P =  

Keterangan : 

P : Prosentase kesalahan 

f : Frekuensi jawaban salah 
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n : Jumlah responden 

5. Menghitung tingkat kesalahan penggunaan kata hajimewa, hajimete, dan 

hajimeni dengan rumus sebagai berikut  

Tk =  

Tk  : Tingkat kesalahan 

Σp  : Prosentase jawaban salah pada tiap soal 

n : Jumlah soal 

6. Menginterpretasikan tingkat kesalahan penggunaan kata hajimewa, 

hajimete, dan hajimeni menggunakan tabel interpretasi kategori tingkatan 

nilai maksimum dan minimum ( Masri 1995:136-137 ) sebagai berikut : 

Prosentase Interpretasi 

85% - 100% Sangat tinggi 

75% - 84 % Tinggi 

60% - 74% Cukup tinggi 

45% - 59% Sedang 

30% - 44% Cukup rendah 

15% - 29 % Rendah 

0% - 14 % Sangat rendah 

  

7. Kemudian hasil tes tersebut dianalisis kesalahan penggunaan dan 

penyebab kesalahan mahasiswa dalam menggunakan kata hajimewa, 

hajimete, dan hajiimeni pada kalimat bahasa Jepang. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Data 

Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil tes yang telah dikerjakan oleh 

responden, yaitu 30 mahasiswa Prodi pendidikan bahasa Jepang angkatan 2012 

Unnes yang dilaksanakan pada tanggal 6 November 2015. 

Instrumen dalam penelitian ini berupa tes, yang terdiri dari 15 soal, berupa 

pilihan ganda. 

4.2 Analisis Data  

4.2.1 Perolehan Nilai Mahasiswa 

Untuk menghitung perolehan nilai dari masing-masing responden,  

menggunakan rumus : 

 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus tersebut, 

hasil atau perolehan masing-masing responden adalah sebagai berikut : 

4.1 Tabel  Perolehan Nilai Responden 

Responden Skor Nilai  Responden Skor Nilai 

R19 3 20 R8 7 46 
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R15 4 26 R10 7 46 

R21 4 26 R11 7 46 

R22 4 26 R27 7 46 

R23 4 26 R2 8 53 

R24 4 26 R28 8 53 

R20 4 26 R18 8 53 

R5 5 33 R7 9 60 

R6 5 33 R26 9 60 

R14 5 33 R1 10 66 

R16 5 33 R9 10 66 

R25 5 33 R29 11 73 

R17 6 40 R13 11 73 

R4 6 40 R12 11 73 

R3 7 46 R30 14 93 

Nilai Tertinggi : 93 

Nilai Terendah : 20 

Nilai Rata-rata : 46 

Berdasarkan hasil perolehan nilai diatas, dapat diketahui bahwa nilai tertinggi 

yang diperoleh responden adalah 93 dan nilai terendah adalah 20 sedangkan nilai 

rata-rata dari keseluruhan responden adalah 46. 

 



 

 

35 

 

4.2.2 Tingkat Kesalahan 

Setelah nilai tes diperoleh, selanjutnya data dihitung berdasarkan 

prosentase dan frekuensi kesalahan tiap butur soal dengan menggunakan 

rumus : 

P =  

Keterangan : 

P  : Prosentase kesalahan 

f  : Frekuensi jawaban salah 

x  : Jumlah responden 

Setelah data dihitung, hasil perhitungan kemudian diinterpretasikan 

dengan menggunakan tabel interpretasi kategori tingkatan nilai maksimum 

dan minimum ( Masri 1995: 136-137 ) yaitu sebagai berikut : 

Prosentase Interpretasi 

85% - 100% Sangat tinggi 

75% - 84 % Tinggi 

60% - 74% Cukup tinggi 

45% - 59% Sedang 

30% - 44% Cukup rendah 

15% - 29 % Rendah 
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0% - 14 % Sangat rendah 

 Berdasarkan rumus dan table tersebut, hasil hasil perhitungan frekuensi 

dan prosentase kesalahan pada tiap butir soal adalah sebagai berikut : 

4.2 Tabel Frekuensi dan Prosentase Kesalahan Responden 

Nomor 

soal 

Jawaban salah Interpretasi 

Frekuensi (f) Prosentase (P) 

1 12 40 % Cukup Rendah 

2 11 36,6 % Cukup Rendah 

3 21 70 % Cukup Tinggi 

4 15 50 % Sedang 

5 14 46,7 % Sedang 

6 23 76,7 % Tinggi 

7 16 53,3 % Sedang 

8 17 56,7 % Sedang 

9 20 66,7 % Cukup Tinggi 

10 12 40 % Cukup Rendah 

11 18 60 % Cukup Tinggi 

12 17 56,7 % Sedang 

13 17 56,7 % Sedang 

14 14 46,7 % Sedang 

15 14 46,7 % Sedang 

ΣP 803,5 % 
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Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui prosentase kesalahan 

penggunaan kata hajimewa, hajimete,dan hajimeni pada tiap soal. Selanjutnya 

adalah menghitung tingkat kesalahan secara keseluruhan dengan 

menggunakan rumus : 

Tk =   

Keterangan : 

Tk : Tingkat kesalahan 

P : Prosentase 

n : Jumlah Soal 

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus tersebut, tingkat 

kesalahan mahasiswa secara keseluruhan adalah sebagai berikut : 

Tk =  

     = 53,6 % 

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa prosentase 

kesalahan penggunaan kata hajimewa, hajimete, dan hajimeni secara 

keseluruhan adalah sebesar 53,6 %. 
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4.3 Pembahasan 

Dalam pembahasan ini, akan dibahas analisis kesalahan yang dilakukan 

responden pada tiap butir soal, adapun analisis kesalahan pada tiap butir soal 

adalah sebagai berikut : 

4.3.1 Analisis Kesalahan 

Soal nomor 1 

Pertanyaan :  

まず( a. はじめは b. はじめて c. はじめに ) テーブルの上を片づけます。 

Jawaban benar : c. はじめに  

Prosentase pilihan jawaban : 

Opsi jawaban A 

はじめは 

B 

はじめて 

c 

. はじめに 

Σyang menjawab 11 1 18 

Prosentase 36,7 % 3,3 % 60 % 

Prosentase kesalahan : 40 % (Cukup Rendah)  

Analisis :  

Mahasiswa yang menjawab dengan はじめは (hajimewa) dan はじめて

(hajimete), tidak memperhatikan kata まず (mazu) yang memiliki arti pertama-

tama atau mula-mula dan menyatakan suatu kegiatan yang berurutan. 

Sehingga jelas bahwa kalimat tersebut menerangkan aktifitas yang berurutan.  
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Kata はじめに (hajimeni) pada kalimat di atas berfungsi sebagai fukushi yang 

menerangkan predikat yang berupa verba, yaitu 片づけます (katazukemasu). 

Makna dari kalimat di atas yaitu pertama-tama (urutan pertama) rapikanlah 

bagian atas meja. Dilihat dari makna kalimat jawaban yang tepat jawaban 

yang tepat pada soal diatas yaitu はじめに (hajimeni), karena kalimat diatas 

menunjukan suatu aktifitas yang berurutan. 

Soal nomor 2 

Pertanyaan : 

私は日本へ来て、( a. はじめは b. はじめて c. はじめに ) 桜を見ました。 

Jawaban benar : b. はじめて  

Prosentase pilihan jawaban : 

Opsi jawaban A 

はじめは 

B 

はじめて 

C 

. はじめに 

Σyang menjawab 7 19 4 

Prosentase 23,3 % 63,3 % 13,4 % 

Prosentase kesalahan : 36,6 % (Cukup Rendah) 

Analisis : 

Mahasiswa yang menjawab dengan はじめは (hajimewa) dan はじめに

(hajimeni) tidak memperhatikan klausa yang terdapat pada kalimat yaitu, 日本

へ来て (nihon e kite) dan 桜を見ました (sakura wo mimashita) yang 
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menunjukan suatu keadaan atau pengalam ketika pergi ke Jepang untuk 

pertama kalinya melihat bungan sakura.  

Kata はじめて (hajimete) pada kalimat di atas berfungsi sebagai fukushi yang 

menerangkan predikat yang berupa verba, yaitu 見ました (mimashita). 

Makna dari kalimat di atas yaitu, ketika saya datang ke Jepang, untuk 

pertama kalinya melihat bunga sakura. Dilihat dari makna kalimat, jawaban 

yang tepat dari soal ini adalah はじめて (hajimete), karena dalam kalimat ini 

dijelaskan sebuah kejadian yang baru pertama kali dialami yaitu untuk 

pertama kalinya melihat sakura ketika datang ke Jepang. 

Soal nomor 3 

Pertanyaan :  

( a. はじめは b. はじめて c. はじめに ) 彼の言っていることがわからなかっ た。 

Jawaban : a. はじめは  

Prosentase pilihan jawaban : 

Opsi jawaban A 

はじめは 

B 

はじめて 

C 

. はじめに 

Σyang menjawab 9 11 10 

Prosentase 30 % 36,7 % 33,3 % 

Prosentase kesalahan : 70 % (Cukup Tinggi) 
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Analisis : 

Mahasiswa yang menjawab はじめて (hajimete) dan はじめに (hajimeni) 

tidak memperhatikan bahwa didalam kalimat terdapat predikat わからなかっ 

た  (wakaranakatta), yang bermaksud bahwa ketidak pahaman tentang apa 

yang dibicarakan lelaki itu sudah berlalu. Dengan kata lain, terjadi perubahan 

kondisi awal dengan kondisi sekarang. Saya awalnya tidak mengerti dan 

sekarang menjadi mengerti. Sehingga kondisi yang sekarang terjadi telah 

berbeda.  

Kata はじめは (hajimewa) pada kalimat di atas berfungsi sebagai fukushi yang 

menerangkan predikat yang berupa verba, yaitu わ か ら な か っ た

(wakaranakatta). 

Makna dari kalimat di atas yaitu, pada awalnya saya tidak mengerti apa 

yang dia (laki-laki) katakan. Dilihat dari makna kalimat jawaban yang tepat 

pada soal diatas yaitu はじめは (hajimewa), karena kalimat tersebut jelas 

menunjukan suatu keadaan awal atau mula-mula saat mendengar pembicaraan 

laki-laki dalam kalimat. 

Soal nomor 4 

Pertanyaan : 

私たちの会社も( a. はじめは b. はじめて c. はじめに ) 小さかった。 

Jawaban benar : a. はじめは 
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Prosentase pilihan jawaban :  

Opsi jawaban A 

はじめは 

B 

はじめて 

C 

. はじめに 

Σyang menjawab 15 9 6 

Prosentase 50 % 30 % 20 % 

Prosentase kesalahan : 50 % (Sedang) 

Analisis : 

Mahasiswa yang menjawab はじめて（hajimete）dan はじめに (hajimeni) 

tidak memperhatikan kata 小さかった  (chiisakatta) yang berfungsi sebagai 

predikat. Predikat tersebut menunjukan bahwa kondisi tersebut telah berlalu, 

dan mengalami perubahan pada masa sekarang.  

Kata はじめは (hajimewa) pada kalimat di atas berfungsi sebagai fukushi yang 

menerangkan predikat yang berupa ajektiva-i, yaitu 小さかった (chiisakatta). 

Makna dari kalimat di atas yaitu, perusahaan kami pada awalnya (pada 

saat mulai) kecil. Dilihat dari makna kalimat jawaban yang tepat pada soal 

diatas yaitu はじめは (hajimewa), karena pada kalimat diatas dijelaskan sebuah 

keadaan awal atau permulaan perusahaan.  
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Soal nomor 5 

Pertanyaan :  

日本で( a. はじめは b. はじめて c. はじめに ) テレビ放送をした日は 1953年 2月 1

日です。 

Jawaban benar : b. はじめて  

Prosentase pilihan jawaban : 

Opsi jawaban A 

はじめは 

B 

はじめて 

c 

. はじめに 

Σyang menjawab 3 16 11 

Prosentase 10 % 53,3 % 36,7 % 

Prosentase kesalahan : 46,7 % (Sedang) 

Analisis : 

Mahasiswa yang menjawab はじめは(hajimewa) dan . はじめに(hajimeni) 

tidak memperhatikan predikat yang terdapat pada kalimat yaitu, “1953 年(nen) 

2 月(gatsu) 1 日(tsuitachi)”. Predikat tersebut menunjukan waktu terjadinya 

kejadian untuk yang pertama kalinya.  

Kata はじめて(hajimete) pada kalimat di atas berfungsi sebagai fukushi yang 

menerangkan predikat yang berupa , yaitu “1953 年(nen) 2 月(gatsu) 1 日

(tsuitachi)”. 



 

 

44 

 

Makna dari kalimat di atas yaitu, Di Jepang pertamakalinya menyiarkan 

siaran televisi pada tanggal 1 bulan Februari tahun 1953. Dilihat dari makna 

kalimat jawaban yang tepat pada soal diatas yaitu はじめて (hajimete), karena 

dalam kalimat dijelaskan waktu untuk pertama kalinnya ada siaran televisi. 

Soal nomor 6 

Pertanyaan :  

インスタントラーメンの作り方。( a. はじめは b. はじめて c. はじめに ) お湯を入

れる。三分待つ。 

Jawaban benar : c. はじめに 

Prosentase pilihan jawaban : 

Opsi jawaban A 

はじめは 

B 

はじめて 

C 

. はじめに 

Σyang menjawab 20 3 7 

Prosentase 66,7 % 10 % 23,3 % 

Prosentase kesalahan : 76,7 % (Tinggi) 

Analisis : 

Mahasiswa yang menjawab はじめは (hajimewa) dan はじめて (hajimete) 

tidak memperhatikan kata 作り方 (tsukuri kata), yang bermakna cara membuat. 

Kata tersebut jelas mempunyai makna yang tersirat yaitu, menunjukan 

kegiatan yang berurut-urutan.  
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Kata はじめて (hajimete) pada kalimat di atas berfungsi sebagai fukushi yang 

menerangkan predikat yang berupa verba, yaitu 入れる (ireru). 

Makna dari kalimat di atas yaitu, Cara membuat mie instan. Pertama-tama 

(urutan pertama) masukan air panas. Tunggu 3 menit. Dilihat dari makna 

kalimat jawaban yang tepat pada soal diatas yaitu はじめに (hajimeni), karena 

menunjukan kegiatan yang berurutan. 

Soal nomor 7 

Pertanyaan : 

( a. はじめは b. はじめて c. はじめに ) 面白いと思ったけど、もうあきちゃった。 

Jawaban benar : a. はじめは  

Prosentase pilihan jawaban : 

Opsi jawaban A 

はじめは 

B 

はじめて 

C 

. はじめに 

Σyang menjawab 14 8 8 

Prosentase 46,6 % 26,7 % 26,7 % 

Prosentase kesalahan : 53,3 % (Sedang) 

Analisis : 

Mahasiswa yang menjawab はじめて (hajimete) dan はじめに (hajimeni) 

tidak memperhatikan keterkaitan antara klausa 面白いと思ったけど (omoshiroi 

to omotta kedo) dan predikat もうあきちゃった  (mou akichatta) yeng 
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menunjukan adanya perubahan keadaan pada masa sekarang. Sehingga, 

kemenarikan yang ditunjukan dalam kalimat tersebut sudah mengalami 

perubahan menjadi tidak menarik pada masa sekarang.  

Kata はじめは (hajimewa) pada kalimat di atas berfungsi sebagai fukushi yang 

menerangkan predikat yang berupa adjektiva, yaitu 面白い (omoshiroi). 

Makna dari kalimat di atas, yaitu pada awalnya (pada saat mulai) saya 

pikir menarik, sekarang (pada akhirnya) sudah bosan. Dilihat dari makna 

kalimat jawaban yang tepat pada soal diatas yaitu はじめは (hajimewa), karena 

kalimat menggambarkan keadaan mula-mula yang diikuti perubahan. 

Soal nomor 8 

Pertanyaan : 

( a. はじめは b. はじめて c. はじめに ) すしを食べたけど、案外おいしかった。  

Jawaban benar : b. はじめて  

Prosentase pilihan jawaban : 

Opsi jawaban A 

はじめは 

B 

はじめて 

C 

. はじめに 

Σyang menjawab 4 13 13 

Prosentase 13,4 % 43,3 % 43,3 % 

Prosentase kesalahan : 56,7 % (Sedang) 
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Analisis : 

Mahasiswa yang menjawab はじめは (hajimewa) dan はじめに (hajimeni) 

tidak memperhatikan kata案外 (angai) yang memiliki arti tidak disangka dan 

menunjukan suatu keadaan yang tidak tertuga. Sehingga keadaan yang 

ditunjukan dalam kalimat ini adalah keadaan yang baru pertamakali dialami.  

Kata はじめて (hajimete) pada kalimat di atas berfungsi sebagai fukushi yang 

menerangkan predikat yang berupa verba, yaitu 食べた (tabeta). 

Makna dari kalimat di atas yaitu untuk pertama kalinya saya makan sushi 

(sebelumnya belum pernah memakan sushi), tidak disangka ternyata enak. 

Dilihat dari makna kalimat jawaban yang tepat pada soal diatas yaitu はじめて

(hajimete), karena kalimat menunjukan kejadian atau pengalaman yang baru 

pertamakali terjadi. 

Soal nomor 9 

Pertanyaan : 

( a. はじめは b. はじめて c. はじめに ) フランスへ行って、そのあといろいろな国

へ行くつもりだ。 

Jawaban benar : c. はじめに  

Prosentase pilihan jawaban : 

Opsi jawaban A B C 
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はじめは はじめて . はじめに 

Σyang menjawab 8 12 10 

Prosentase 26,7 % 40 % 33,3 % 

Prosentase kesalahan : 66,7 % (Cukup Tinggi) 

Analisis : 

Mahasiswa yang menjawab はじめは (hajimewa) dan はじめに (hajimeni) 

tidak memperhatikan kata そのあと (sono ato) yang berarti setelah itu. Kata 

tersebut menunjukan sebuah urutan yaitu, apa yang dilakukan setelah pergi ke 

Perancis. 

Kata はじめに(hajimeni) pada kalimat di atas berfungsi sebagai fukushi yang 

menerangkan predikat yang berupa verba, yaitu 行って (itte).  

Makna dari kalimat di atas yaitu pertama-tama (urutan pertama) akan pergi 

ke Perancis, setalh itu berencana akan pergi ke berbagai negara. Dilihat dari 

makna kalimat jawaban yang tepat pada soal diatas yaitu hajimeni, karena 

kalimat menunjukan sebuah kejadian yang berurutan. 

Soal nomor 10  

Pertanyaan : 

( a. はじめは b. はじめて c. はじめに ) あまり好きじゃなかったけど、今はとても

好きだ。  

Jawaban benar : a. はじめは 
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Prosentase pilihan jawaban :  

Opsi jawaban A 

はじめは 

B 

はじめて 

c 

. はじめに 

Σyang menjawab 18 3 9 

Prosentase 60 % 10 % 30 % 

Prosentase kesalahan : 40 % (Cukup Rendah) 

Analisis : 

Mahasiswa yang menjawab はじめて (hajimete) dan はじめに (hajimeni) 

tidak memperhatikan klausa yang terdapat pada kalimat, yaitu 今はとても好き

だ (ima wa totemo sukida). Klausa tesebut jelas menunjukan adanya kondisi 

yang berbeda atau adanya perubahan antara kondisi awal dengan kondisi 

dimasa sekarang.  

Kata はじめは (hajimewa) pada kalimat di atas berfungsi sebagai fukushi yang 

menerangkan predikat yang berupa ajektiva-na , yaitu 好きじゃなかったけ

(sukijanakatta). 

 Makna dari kalimat diatas yaitu, walaupun pada awalnya tidak terlalu 

suka, sekarang sangat suka. Dilihat dari makna kalimat jawaban yang tepat 

pada soal diatas yaitu はじめは (hajimewa), karena kalimat menunjukan suatu 

kondisi awal dan ada perubahan dengan kondisi sekarang. 
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Soal nomor 11  

Pertanyaan : 

正しい文に    を選びなさい。 

Pilihan jawaban : 

a. はじめにすしを食べて、それからさしみを食べます。今はそれらがとても好 

きだ。 

b. はじめにすしを食べた時、あまり好きじゃなかった。 

c. はじめにあまり好きじゃなかったけど、今はとても好きだ。 

Jawaban benar: 

 a. はじめにすしを食べて、それからさしみを食べます。今はそれらが とても好

き  だ。 

Prosentase pilihan jawaban : 

Opsi jawaban A B 

 

C 

Σyang menjawab 13 12 5 

Prosentase 43,3 % 40 % 16,7 % 

Prosentase kesalahan : 60 % (Cukup Tinggi) 
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Analisis : 

Mahasiswa yang menjawab kalimat b.はじめにすしを食べた時、あまり好

きじゃなかった (Hajimeni sushi wo tabeta toki, amari sukijanakatta) masih 

salah, karena tidak memperhatikan kata食べた時 (tabeta toki) dalam kalimat. 

Kata tersebut bila kita memaknai, mempunyai makna “saat (kita) makan”. 

Makna tersebut tersirat perasaan yang dirasakan pada saat  makan, sehingga 

penggunaan kata はじめに(hajimeni) dalam kalimat はじめにすしを食べた時、

あまり好きじゃなかった (Hajimeni sushi wo tabeta toki, amari sukijanakatta) 

tidak tepat, karena makna kata はじめに(hajimeni) adalah pertama-tama atau 

menjelaskan sebuah urut-urutan. Sedangkan kalimat はじめにすしを食べた

時、あまり好きじゃなかった  (Hajimeni sushi wo tabeta toki, amari 

sukijanakatta)  bukan kalimat yang menyatakan urut-urutan. 

Mahasiswa yang menjawab kalimat c.はじめにあまり好きじゃなかったけ

ど、今はとても好きだ (Hajimeni amari sukijanakatta kedo, ima wa sukida) 

masih salah, karena tidak memperhatikan hubungan kata はじめに (hajimeni) 

dengan klausa あまり好きじゃなかったけど (amari sukijanakatta kedo). Kata 

はじめに (hajimeni) bermakna pertama-tama atau menjelaskan sebuah urut-

urutan. Sedangkan klaus あまり好きじゃなかった(amari sukijanakatta kedo) 

bukan kalusa yang menyatakan urut-urutan. Sehingga penggunaan kata はじめ

に(hajimeni) dalam kalimat ini tidak tepat. 

Kata はじめに (hajimeni)  pada kalimat di atas berfungsi sebagai fukushi yang 

menerangkan predikat yang berupa verba , yaitu 食べた (tabeta). 
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Soal nomor 12 

Pertanyaan : 

正しい文に      を選びなさい。  

Pilihan jawaban : 

a. はじめてあまり好きじゃなかったけど、今はとても好きだ。 

b. はじめてすしを食べた時、あまり好きじゃなかった。 

c. はじめてすしを食べて、それからさしみを食べます。今はそれらがとても好 

きだ。 

Jawaban benar : 

 b. はじめてすしを食べた時、あまり好きじゃなかった。 

Prosentase pilihan jawaban : 

Opsi jawaban A B C 

Σyang menjawab 8 12 10 

Prosentase 26,7 % 40 % 33,3 % 

Prosentase kesalahan : 56,7 % (Sedang) 

Analisis : 

Mahasiswa yang menjawab kalimat a.はじめてあまり好きじゃなかったけ

ど、今はとても好きだ (Hajimete amari sukijanakattakedo, ima wa totemo 

sukida) masih salah, karena tidak memperhatikan hubungan klausaあまり好き
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じゃなかったけど (amari sukijanakatta kedo), dengan klausa今はとても好きだ 

(ima wa totemo suki da) . Kedua klausa tesebut jelas menunjukan adanya 

kondisi yang berbeda atau berubah dari kondisi awal, sehingga penggunaan 

kata はじめて (hajimete) pada kalimat はじめてあまり好きじゃなかったけど、

今はとても好きだ (Hajimete amarai sukijanakatta kedo, ima wa totemo suki 

da) tidak tepat, karena makna kata はじめて adalah untuk pertamakalinya 

terjadi. Sedangkan はじめてあまり好きじゃなかったけど、今はとても好きだ 

(Hajimete amarai sukijanakatta kedo, ima wa totemo suki da) bukan kalimat 

yang menyatakan untuk pertamakalinya terjadi.  

Mahasiswa yang menjawab kalimat c.はじめてすしを食べて、それからさ

しみを食べます。今はそれらがとても好  きだ  (Hajimete sushi wo tabete, 

sorekara sashimi wo tabemasu. Ima wa sorera ga sukida) masih salah, karena 

tidak memperhatikan kata それから (sorekara) yang memiliki makna setelah 

itu dan menunjukan sebuah urut-urutan, sehingga penggunaan kata はじめて

(hajimete) pada kalimat はじめてすしを食べて、それからさしみを食べます。

今はそれらがとても好 きだ (Hajimete sushi wo tabete, sorekara sashimi wo 

tabemasu. Ima wa sorera ga sukida) tidak tepat, karena makna kata はじめて

(hajimete) adalah untuk pertamakalinya terjadi. Sedangkan はじめてすしを食べ

て、それからさしみを食べます。今はそれらがとても好 きだ (Hajimete sushi 

wo tabete, sorekara sashimi wo tabemasu. Ima wa sorera ga sukida) bukan 

kalimat yang menyatakan untuk pertamakalinya terjadi. 
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Kata はじめて (hajimete) pada kalimat di atas berfungsi sebagai fukushi yang 

menerangkan predikat yang berupa verba , yaitu 食べた (tabeta). 

Soal nomor 13 

Pertanyaan :  

正しい文に    を選びなさい。 

Pilihan jawaban : 

a. はじめて説明書をよく読んでから、使ってください。 

b. はじめて新しい仕事をどうしていいか全く彼には分からなかった。 

c. 彼にはじめてあったのがいつなのか覚えていません。 

Jawaban benar : 

 c. 彼にはじめてあったのがいつなのか覚えていません。 

Prosentase pilihan jawaban : 

Opsi jawaban A B C 

Σyang menjawab 4 13 13 

Prosentase 13,4 % 43,3 % 43,3 % 

Prosentase kesalahan : 56,7 % (Sedang) 
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Analisis : 

Mahasiswa yang menjawab  kalimat a.はじめて説明書をよく読んでから、

使ってください (Hajimete setsumeisho wo yoku yonde kara, tsukutte kudasai) 

masih salah, karena tidak memperhatikan hubungan klausa yang terdapat pada 

kalimat yaitu, よく読んでから(yoku yonde kara )、使ってください(tsukutte 

kudasai). Kedua klausa tersebut menunjukan sebuah urut-urutan suatu 

kegiatan, sehingga penggunaan kata はじめて (hajimete) pada kalimat はじめ

て説明書をよく読んでから、使ってください (Hajimete setsumeisho wo yoku 

yonde kara, tsukutte kudasai) tidak tepat, karena makna kata はじめて

(hajimete) adalah untuk pertamakalinya terjadi. Sedangkan はじめて説明書を

よく読んでから、使ってください (Hajimete setsumeisho wo yoku yonde kara, 

tsukutte kudasai) bukan kalimat yang menyatakan untuk pertamakalinya 

terjadi. 

 Mahasiswa yang menjawab kalimat b.はじめて新しい仕事をどうしていい

か全く彼には分からなかった  (Hajimete atarashi shigoto wo doushite iika 

mattaku kare ni wa wakaranakatta) masih salah, karena tidak memperhatikan 

makna kalimat yang menunjukan perubahan keadaan pada masa sekarang. Hal 

itu dijelaskan pada potongan kalimat どうしていいか全く彼には分からなかっ

た (doushite iika mattaku kare ni wa wakaranakatta). Potongan kalimat 

tersebut menunjukan bahwa ketidak pahaman laki-laki pada saat awal kerja, 

namun pada masa sekarang telah mengalami perubahan, sehingga penggunaan 

kata はじめて (hajimete) pada kalimat はじめて新しい仕事をどうしていいか全
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く彼には分からなかった (Hajimete atarashi shigoto wo doushite iika mattaku 

kare ni wa wakaranakatta) tidak tepat, karena makna kata はじめて (hajimete) 

adalah untuk pertamakalinya terjadi. Sedangkan はじめて新しい仕事をどうし

ていいか全く彼には分からなかった (Hajimete atarashi shigoto wo doushite 

iika mattaku kare ni wa wakaranakatta) bukan kalimat yang menyatakan 

untuk pertamakalinya terjadi. 

Kata はじめて (hajimete) pada kalimat di atas berfungsi sebagai fukushi yang 

menerangkan predikat yang berupa verba , yaitu あった (atta). 

Soal nomor 14 

Pertanyaan :   

正しい文に      を選びなさい。 

Pilihan jawaban : 

a. はじめに新しい仕事をどうしてよいか全く彼には分からなかった。 

b. はじめに説明書をよく読んでから、使ってください。 

c. 彼にはじめにあったのがいつなのか覚えていません。 

Jawaban benar : 

 b. はじめに説明書をよく読んでから、使ってください。 

Prosentase pilihan jawaban : 
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Opsi jawaban A 

 

B C 

Σyang menjawab 8 16 6 

Prosentase 26,7 % 53,3 % 20 % 

Prosentase kesalahan : 46,7 % (Sedang) 

Analisis : 

Mahasiswa yang menjawab kalimat a.はじめに新しい仕事をどうしてよい

か全く彼には分からなかった  (Hajimeni atarashi shigoto wo doushite iika 

mattaku kare ni wa wakaranakatta) masih salah, karena tidak memperhatikan 

potongan kalimat yang dijelaskan dalam kalimat tersebut. Perhatikan potongan 

kalimat yaitu, どうしてよいか全く彼には分からなかった (doushite iika mattaku 

kare ni wa wakaranakatta). Potongan kalimat tersebut menunjukan bahwa 

ketidak pahaman laki-laki itu pada saat awal kerja, namun pada masa sekarang 

telah mengalami perubahan, sehingga penggunaan kata はじめに (hajemeni) 

pada kalimat はじめに新しい仕事をどうしてよいか全く彼には分からなかった 

(Hajeni atarashi shigoto wo doushite iika mattaku kare ni wa wakaranakatta) 

tidak tepat, karena makna kata はじめに (hajimeni) adalah pertama-tama atau 

menjelaskan sebuah urut-urutan. Sedangkan はじめに新しい仕事をどうしてよ

いか全く彼には分からなかった  (Hajeni atarashi shigoto wo doushite iika 

mattaku kare ni wa wakaranakatta) bukan kalimat yang menyatakan urut-

urutan.  
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Mahasiswa yang menjawab kalimat c.彼にはじめにあったのがいつなのか

覚えていません (Kare ni wa hajimeni atta no ga itsu nano ka kangaete imasen) 

masih salah, karena tidak memperhatikan  kata あった (atta) yang memiliki 

makna bertemu (lampau) menunjukan kejadian itu telah berlalu, dan いつ (itsu) 

yang memiliki makna kapan dan menanyakan kapan kejadian yang telah 

berlalu itu terjadi, sehingga penggunaan kata はじめに(hajimeni) pada kalimat

彼にはじめにあったのがいつなのか覚えていません (Kare ni wa hajimeni atta 

no ga itsu nano ka kangaete imasen) tidak tepat, karena makna kata はじめに

(hajimeni) adalah pertama-tama atau menjelaskan sebuah urut-urutan. 

Sedangkan 彼にはじめにあったのがいつなのか覚えていません  (Kare ni wa 

hajimeni atta no ga itsu nano ka kangaete imasen) bukan kalimat yang 

menyatakan urut-urutan.  

Kata はじめに (hajimeni) pada kalimat di atas berfungsi sebagai fukushi yang 

menerangkan predikat yang berupa verba , yaitu 読んで ( yonde). 

Soal nomor 15 

Pertanyaan : 

正しい文に    を選びなさい。 

Pilihan jawaban : 

a. 彼にはじめはあったのがいつなのか覚えていません。 

b. はじめは説明書をよく読んでから、使ってください。 
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c. はじめは新しい仕事をどうしてよいか全く彼には分からなかった。   

Jawaban benar : 

 c. はじめは新しい仕事をどうしてよいか全く彼には分からなかった。 

Prosentase pilihan jawaban : 

Opsi jawaban A B C 

Σyang menjawab 7 7 16 

Prosentase 23,3 % 23,3 % 53,4 % 

Prosentase kesalahan : 46,7 % (Sedang) 

Analisis : 

Mahasiswa yang menjawab kalimat a.彼にはじめはあったのがいつなのか

覚えていません (Kare ni hajime wa atta no ga itsu nano ka kangaete imasen) 

masih salah, karena tidak memperhatikan  kata あった (atta) yang memiliki 

makna bertemu (lampau) dan menunjukan kejadian itu telah berlalu, dan いつ

(itsu) yang memiliki makna kapan dan menyatakan kapan kejadian yang telah 

berlalu itu terjadi, sehingga penggunaan kata はじめは (hajimwa) pada kalimat 

kalimat 彼にはじめはあったのがいつなのか覚えていません (Kare ni hajime wa 

atta no ga itsu nano ka kangaete imasen) tidak tepat, karena makna kata はじ

めは(hajimewa) adalah keadaan awal atau kondisi awal. Sedangkan 彼にはじめ

はあったのがいつなのか覚えていません (Kare ni hajime wa atta no ga itsu 

nano ka kangaete imasen) bukan kalimat yang menyatakan keadaan awal atau 

kondisi awal. 
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Mahasiswa yang menjawab  kalimat b.はじめは説明書をよく読んでから、

使ってください  (Hajimewa setsumeisho wo yoku yonde kara, tsukutte 

kudasai)” masih salah, karena tidak memperhatikan hubungan klausa yang 

terdapat dalam kalimat yaitu, よく読んでから (yoku yonde kara) dengan 使って

ください (tsukutte kudasai). Kedua klausa tersebut menunjukan sebuah urut-

urutan suatu kegiatan, sehingga penggunaan kata はじめは pada kalimat 

kalimat はじめは説明書をよく読んでから、使ってください  (Hajimewa 

setsumeisho wo yoku yonde kara, tsukutte kudasai) tidak tepat, karena makna 

kata はじめは(hajimewa) adalah keadaan awal atau kondisi awal. Sedangkan 

はじめは説明書をよく読んでから、使ってください (Hajimewa setsumeisho wo 

yoku yonde kara, tsukutte kudasai) bukan kalimat yang menyatakan keadaan 

awal atau kondisi awal. 

Kata hajimewa pada kalimat di atas berfungsi sebagai fukushi yang 

menerangkan predikat yang berupa verba , yaitu tabeta. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis kesalahan mahasiswa angkatan 2012 dalam 

penggunaan kata hajimewa, hajimete, dan hajimeni, diperoleh hasil bahwa 30 

mahasiswa yang menjadi sampel sampel penelitian memperoleh nilai rata-rata 

sebesar 46 dan termasuk kategori nilai rendah. Hal tersebut menunjukan sebagian 

besar mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Jepang belum memahami penggunaan 

kata hajimewa, hajimete, dan hajimeni dalam kalimat bahasa Jepang. Maka 

peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

Dilihat dari teori kesalahan berbahasa, kesalahan yang dilakukan mahasiswa 

dalam menggunakan kata hajimewa, hajimete, dan hajimeni adalah mistake atau 

kesalahan berbahasa akibat penutur tidak tepat dalam memilih kata atau ungkapan 

untuk suatu situasi tertentu, meskipun mereka sudah mempelajari kata hajimewa, 

hajimete, dan hajimeni dalam perkuliahan. Kesalahan tersebut berupa kesalahan 

membedakan penggunaan kata hajimewa, hajimete, dan hajimeni dalam kalimat. 

Faktor penyebab mahasiswa melakukan kesalahan dalam penggunaan kata 

hajimewa, hajimete, dan hajimeni dalam kalimat bahasa Jepang adalah karena 

mahasiswa masih terpengaruh makna dasar kata hajimewa, hajimete, dan hajimeni 

yaitu kata hajime yang bermakna mula-mula atau memulai, tetapi tidak 
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memperhatikan makna khusus pada setiap penggunaannya. Selain itu, mahasiswa 

kurang memperhatikan kata kunci yang terdapat dalam kalimat, contohnya : 

 まずはじめにテーブルの上を片づけます。 

Mazu hajimeni tēburu no ue wo katazukemasu. 

Pertama-tama (urutan pertama) rapikanlah bagian atas meja. 

Kata mazu dalam kalimat di atas memiliki arti pertama-tama atau mula-

mula dan menyatakan suatu kegiatan yang berurutan. Sehingga kata mazu 

diikuti oleh kata hajimeni karena, kata hajimeni memiliki makna sebagai 

urutan yang pertama, atau pertama-tama yang menunjukan sebuah urut-

urutan. 

Solusi untuk kesalahan dalam penggunaan kata hajimewa, hajimete, dan 

hajimeni ialah mahasiswa membaca lagi makna dasar dan makna khusus kata 

hajimewa, hajimete, dan hajimeni.  Makna dasar kata hajimewa, hajimete, dan 

hajimeni berasal dari kata hajime yang bermakna mula-mula atau memulai. 

Sedangkan makna khusus adalah makna dari masing-masing kata hajimewa, 

hajimete, dan hajimeni.  

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan saran yang dapat peneliti 

sampaikan diantaranya sebagai berikut : 

1. Saran bagi bagi pembelajar bahasa Jepang, untuk memperbaiki kesalahan 

yaitu mempelajari kembali makna tiap kata hajimewa, hajimete, dan 
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hajimeni agar tidak terpengaruh makna dasarnya. Selain itu mahasiswa 

juga harus lebih memperhatikan kata kunci yang terdapat pada tiap kalimat 

agar mempermudah memahami konteks kalimat. Sehingga dapat 

mengurangi tingkat kesalahan yang dilakukan sebelumnya. 

2. Saran bagi pengajar bahasa Jepang sebaiknya pengajaran mengenai 

penggunaan kata hajimewa, hajimete, dan hajimeni selain mencontohkan 

banyak kalimat, juga menjelaskan poin penting dalam penggunaan kata 

hajimewa, hajimete, dan hajimeni. Poin penting tersebut terdiri dari 

penjelasan kata dasar, penjelasan arti khusus kata hajimewa, hajimete, dan 

hajimeni, dan penjelasan kata kunci yang terdapat pada tiap kalimat. 

3. Saran bagi pembaca, dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan yaitu,  

tes yang digunakan dalam penelitian jumlahnya sedikit, dan kurang 

bervariatif. Diharapkan bagi peneliti yang tertarik meneruskan penelitian 

ini untuk lebih banyak mengumpulkan materi mengenai kata hajimewa, 

hajimete, dan hajimeni agar tes yang dibuat lebih banyak dan bervariasi. 

Sehingga mempermudah peneliti dalam menganalisis, dan menemukan 

solusi yang lebih tepat untuk mengurangi tingkat kesalahan mahasiswa. 
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Lampiran 1  

Daftar Responden 

Nomor Urut NIM 

R1 2302412038 

R2 2302412006 

R3 2302412012 

R4 2302412030 

R5 2302412021 

R6 2302412015 

R7 2302412003 

R8 2302412027 

R9 2302412034 

R10 2302412058 

R11 2302412046 

R12 2302412073 

R13 2302412029 

R14 2302412036 

R15 2302412026 

R16 2302412045 

R17 2302412055 

R18 2302412009 

R19 2302412013 

R20 2302412002 

R21 2302412011 

R22 2302412016 

R23 2302412061 

R24 2302412032 

R25 2302412017 

R26 2302412062 

R27 2302412024 

R28 2302412010 

R29 2302412040 

R30 2302412031 
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Lampiran 2 

Hasil Uji Reliabilitas 

 

 

No Nomor Butir Soal Skor 

x  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 11 121 

2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 8 64 

3 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 7 49 

4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 9 81 

5 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 5 25 

6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 5 25 

7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 4 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 16 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 4 16 

Σ                56 402 

Σ 5 4 3 3 2 1 3 2 4 5 5 5 3 6 5   

P 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,3 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,3 0,6 0,5   

Q 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 0,7 0,8 0,6 0,5 0,5 0,5 0,7 0,4 0,5   

Pq 0,25 0,24 0,21 0,21 0,16 0,09 0,21 0,16 0,24 0,25 0,25 0,25 0,21 0,24 0,25 3,22  
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        =  

        = 8,84 

 

   

   = 0,68 
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Lampiran 3 

NIM : 

I. どちらか適当な方を選びなさい。 

1. まず( a. はじめは b. はじめて c. はじめに ) テーブルの上を片づけま

す。 

2. 私は日本へ来て、( a. はじめは b. はじめて c. はじめに ) 桜を見まし

た。 

3. ( a. はじめは b. はじめて c. はじめに ) 彼の言っていることがわから

なかった。 

4. 私たちの会社も( a. はじめは b. はじめて c. はじめに ) 小さかった。 

5. 日本で( a. はじめは b. はじめて c. はじめに ) テレビ放送をした日は

1953年 2月 1日です。 

6. インスタントラーメンの作り方。( a. はじめは b. はじめて c. はじめ

に ) お湯を入れる。三分待つ。 

7. ( a. はじめは b. はじめて c. はじめに ) 面白いと思ったけど、もうあ

きちゃった。 

8. ( a. はじめは b. はじめて c. はじめに ) すしを食べたけど、案外おい

しかった。 

9. ( a. はじめは b. はじめて c. はじめに ) フランスへ行って、そのあと

いろいろな国へ行くつもりだ。 

10. ( a. はじめは b. はじめて c. はじめに ) あまり好きじゃなかったけ

ど、今はとても好きだ。 

 

II. 正しい文にを選びなさい。 

11. a. はじめにすしを食べて、それからさしみを食べます。今はそ

れらがとても好きだ。 

b. はじめにすしを食べた時、あまり好きじゃなかった。 
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c.はじめにあまり好きじゃなかったけど、今はとても好きだ。 

 

12. a. はじめてあまり好きじゃなかったけど、今はとても好きだ。 

b. はじめてすしを食べた時、あまり好きじゃなかった。 

c. はじめてすしを食べて、それからさしみを食べます。今はそれ

らがとても好きだ。 

 

 

13. a.はじめて説明書をよく読んでから、使ってください。 

b. はじめて新しい仕事をどうしていいか全く彼には分からなか

った。 

c. 彼にはじめてあったのがいつなのか覚えていません。 

 

14. a. はじめに新しい仕事をどうしてよいか全く彼には分からなかっ

た。 

b. はじめに説明書をよく読んでから、使ってください。 

c. 彼にはじめにあったのがいつなのか覚えていません。 

  

15. a. 彼にはじめはあったのがいつなのか覚えていません。 

b. はじめは説明書をよく読んでから、使ってください。 

c. はじめは新しい仕事をどうしてよいか全く彼には分からなかっ

た。 

 

  

 


