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ABSTRAK  

Agustin Sasadara, Indah. 2018. Kesesuaian Latihan Soal Buku Pengayaan 

Sakura 2 Dengan Kompetensi Dasar K13. Skripsi, Jurursan Bahasa dan Sastra Asing. 

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 1 : Dyah 

Prasetiani, S.S.,M.Pd. 

Kata kunci : Kesesuaian, Kompetensi Dasar K13, buku Pengayaan Sakura  

Dalam pembelajaran bahasa Jepang pada tingkat SMA biasanya buku pelajaran 

atau buku yang dijadikan pegangan belajar berbeda-beda. Seperti di SMA Negeri 7 

Semarang, selain menggunakan buku teks Sakura di SMA ini juga menggunakan buku 

Pengayaan Sakura sebagai salah satu buku pendamping belajar. Buku pengayaan 

Sakura 2 disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku. Setia tahunnya buku ini direvisi 

menyesuaikan kurikulum 2013 yang berlaku. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif 

kulitatif digunakan untuk menganalisis kesesuaian latihan soal yang terdapat pada buku 

pengayaan Sakura 2 dengan Kompetensi Dasar K13. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah latihan soal yang terdapat pada buku pengayaan. Sumber data yang 

digunakan ada dua yaitu buku pengayaan Sakura 2 dan kompetensi dasar kurikulum 

2013 untuk kelas XI. Variabel penelitian ini ialah kesesuaian antara kompetensi dasar 

K13 dengan latihan soal yang terdapat pada buku pengayaan Sakura 2. Teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik pustaka dan teknik catat. Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat 330 soal yang sesuai 

dan 370 soal yang tidak sesuai. 
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RANGKUMAN 

Sasadara, Indah Agustin. 2018. Kesesuaian Latihan Soal Buku Pengayaan Sakura 

2 dengan Kompetensi Dasar K13. Skripsi jurusan Bahasa dan Sastra Asing. Fakultas 

Bahas dan Seni. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : Dyah Prasetiyani, S.S., 

M.Pd. 

1. Latar Belakang 

 Dalam dunia pendidikan, kebutuhan buku sebagai bahan ajar merupakan suatu 

komponen yang penting. Maka dari itu perlu diperhatikan beberapa faktor berikut yakni 

kualitas dan kesesuaian isi buku terhadap materi ajar. Menurut mendiknas (2008), 

bahan ajar merupakan bahan pembelajaan yang digunakan untuk membantu siswa 

belajar. Bahan yang dimaksud bisa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis.  

 Pemilihan bahan ajar merupakan salah satu faktor penting dalam proses 

keberhasilan pembelajaran, karena dengan adanya bahan ajar, guru akan lebih mudah 

dalam melaksanakan pembelajaran di kelas dan siswa pun akan lebih terbantu dengan 

adanya bahan ajar yang tepat. Bahan ajar ditentukan sesuai dengan kebutuhannya, yaitu 

mengenai materi yang akan diajarkan. Selain itu penyusunan bahan ajar harus 

didasarkan pada kurikulum yang berlaku. Jika bahan ajar disusun tidak sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku, maka bahan ajar tersebut tidak akan mampu mencapai tujuan 

pembelajaran yang diharapkan.  
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 Saat ini, kurikulum yang diterapkan pada dunia pendidikan khususnya Sekolah 

Menengah Atas (SMA) menggunakan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 diterapkan 

untuk menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Karena materi 

yang terdapat pada KTSP dianggap terlalu membebani peserta didik sehingga 

digantikan oleh Kurikulum 2013. 

 Pembelajaran bahasa Jepang tingkat SMA di Indonesia sudah menggunakan 

kurikulum 2013. Dalam Kurikulum 2013 ini siswa dituntut agar lebih aktif ketika 

proses pembelajaran di kelas.  

 Kegiatan belajar mengajar di kelas tidak terlepas dari sumber pembelajaran. 

Dalam kegiatan belajar mengajar, penggunaan buku sebagai sumber pembelajaran 

merupakan hal yang penting untuk membantu guru menyampaikan materi dan 

memudahkan siswa untuk menerima materi yang diajarkan oleh guru serta mencapai 

keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Buku sebagai sumber belajar siswa harus 

sesuai dengan Kompetensi Dasar yang terdapat pada kurikulum yang berlaku. 

 2. Landasan Teori 

 2.1 Buku Pengayaan  

 Buku pengayaan memiliki jenis yang beragam. Berdasarkan dominasi materi 

atau isi yang disajikan di dalamnya, buku pengayaan dapat diklasifikasikan ke dalam 

tiga jenis, yaitu kelompok buku pengayaan pengetahuan, keterampilan, dan 
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kepribadian. Setiap buku pengayaan terkadang sulit dibedakan, namun jika dikaji 

berdasarkan materi atau isi yang mendominasi di dalamnya maka dapat ditetapkan ke 

dalam salah satu jenis buku pengayaan. 

 Buku pengayaan pengetahuan adalah buku yang memuat materi yang dapat 

memperkaya penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta menambah kekayaan 

wawasan akademik pembacanya. 

 Buku pengayaan keterampilan adalah buku yang memuat materi yang dapat 

menambah penguasaan keterampilan pada bidang tertentu. 

 Buku pengayaan kepribadian adalah buku yang memuat materi yang dapat 

memperkaya pengalaman batin seseorang. 

 2.2 Kompetensi Dasar pada Kurikulum 2013 

 Kompetensi dasar diartikan sebagai pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan 

yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat 

melakukan perilaku kognitif, afektif dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya. Hal ini 

menunjukkan bahwa kompetensi mecakup tugas, ketrampilan sikap dan apresiasi yang 

harus dimiliki oleh peserta didik untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pembelajaran 

sesuai dengan jenis pekerjaan tertentu. Sehingga kompetensi dasar adalah pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam 
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penguasaan materi pelajaran  yang diberikan dalam kelas pada jenjang pendidikan 

tertentu. 

 Kompetensi dasar juga merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk 

setiap kelas yang diturunkan dari Kompetensi Inti. Mata pelajaran sebagai sumber dari 

konten untuk menguasai kompetensi bersifat terbuka. 

 2.3 Kurikulum 2013 

 Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan dari pengembangan berbasis 

kompetensi yang dirintis pada tahun 2004 dan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan). Kurikulum tingkat satuan pendidikan memberikan otonomi penuh kepada 

lembaga sekolah itu sendiri untuk mengembangkan kurikulumnya sesuai kemampuan 

dan kesanggupan masing-masing. Sedangkan kurikulum 2013 mencoba kembali pada 

masa pemerintahan presiden Soeharto, yaitu kurikulum yang dikendalikan oleh 

pemerintah atau bersentral pada pemerintah dan guru harus lebih fokus pada proses 

pembelajaran dan transformasi ilmu agar bisa terlaksana secara baik dan maksimal. 

 Dalam implementasi kurikulum 2013, guru dituntut untuk secara profesional 

merancang pembelajaran afektif dan bermakna, mengorganisasikan pembelajaran, 

memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran dan 

pembentukan kompetensi secara efektif, serta menetapkan kriteria keberhasilan. 

 2.4 Latihan Soal dan Jenis-Jenis Soal 
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 Penilaian hasil belajar merupakan bagian dari evaluasi belajar yang digunakan 

sebagai sarana mengukur kemampuan atau perilku yang dapat dicapai oleh peserta 

pemelajar selama dan setelah proses belajar. Kawasan kemampuan kompetensi yang 

diukur mencakup pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap (attitude). 

Penilaian terutama dilakukan terhadap apa yang ingin dicapai dalam proses 

pembelajaran yang dilaksanakan. Capaian hasil yang diinginkan dalam proses 

pembelajaran dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. 

 Untuk mengukur kemampuan yang ingin dicapai, diperlukan alat ukur (latihan 

soal/soal) yang valid, reliabel, daya diskriminasi tinggi, tingkat kesukaran tepat, 

komprehensip, dan efeisien. Salah satu metode umum yang dipakai dalam hasil belajar, 

terutama untuk mengukur kemampuan pengetahuan (cognitive) peserta didik adalah 

berupa tes tertulis ataupun tes lisan. Tes tertulis dapat berbentuk tes objektif atau tes 

uraian. Dan sarana dalam melakukan evaluasi dengan menggunakan tes tertulis adalah 

bentuk soal. 

 Tes didefinisikan sebagai pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk 

memperoleh informasi tentang trait/atribut pendidikan/psikologis, dimana setiap butir 

pertanyaan atau tugas tersebut mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap 

benar. Dari definisi tersebut dapat dinyatakan bahwa tes hendaknya dilakukan dengan 

perencanaan yang baik. Perencanaan tersebut mulai dari perencanaan tentang apa dan 

sampai level apa pengukuran dilakukan, apa metode tes yang dipakai. Untuk 
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mendapatkan informasi, yang merupakan umpan balik dari peserta yang di tes, maka 

tes disusun dalam pertanyaan-pertanyaan atau tugas sedemikian rupa sehingga dapat 

mencerminkan atau mencakup keseluruhan materi yang telah disampaikan. Agar dapat 

menjamin objektifitas dalam penilaian hasil belajar, maka setiap pertanyaan atau tugas 

yang diberikan harus mempunyai satu jawaban yang benar. 

 Jenis-jenis soal. 

• Soal pilihan ganda 

• Soal benar salah 

• Soal uraian 

3. Metode Penelitian  

 Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif 

kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan data dari daftar checklist untuk 

menganalisis kesesuaian latihan soal buku pengayaan Sakura 2 dengan Kompetensi 

Dasar K13 menggunakan kata-kata. Penelitian ini menguraikan data yang bersangkutan 

dengan situasi yang sedang terjadi, pertentangan antara dua keadaan, hubungan antar 

variabel yang timbul, dan perbedaan antar fakta yang ada. 

 Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik pustaka 

dan teknik catat. Teknik pustaka digunakan karena data dikumpulkan dari sumber 

tertulis yaitu buku pengayaan Sakura 2 dan kompetensi dasar K13. Teknik catat 
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digunakan karena data dikumpulkan dengan cara mencatat latihan soal yang terdapat 

pada buku pengayaan buku Sakura 2. 

4. Hasil Analisis Data 

 Setelah dilakukan analisis data, diketahui bahwa pada buku Pengayaan Sakura 

2, dari 669 soal tersebut ada 328 yang sesuai dengan Kompetensi Dasar dan 341 tidak 

sesuai. 

5. Simpulan dan Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam BAB 

IV , dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

Latihan soal buku pengayaan Sakura 2 yang tidak sesuai dengan Kompetensi 

Dasar K13 untuk kelas XI merupakan materi untuk kelas XII.  
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まとめ 

スマラン国立高校 7 におけるやさくら教科書練習問題 

2013 年カリキュラム基本技量の相応 

ササダラ・インダー・アグスティン 

キーワード： 

1. 背景 

教育界の中に、大切な要素は教科書である。そのため、注意しなければ

ならない様相は教科書質や内容と課題の相応である。Mendiknas（2008）は、

教材は学習に学生を手伝うためのものである。それは書かれた教材や書かれ

ない教材。 

教材の選択は学習過程の成功の一つの様相である。教材があるからこそ、

教室での学習活動はさらに分かりやすくなる。教材の決定し方は教えようと

する課題に合わせることである。それに、教材を作るのは今使用しているカ

リキュラムに基づかなければならない。カリキュラムに基づかずに作れば、

希望する目的が達成できない。 
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現在、教育界、特に高校で応用しているカリキュラムは 2013 年カリキ

ュラムである。2013 年カリキュラムは KTSP の完成である。そのカリキュラ

ムに日本語は一つの教えられる科目である。 

インドネシアでの日本語学習はだいたい 2013 年カリキュラムを使用し

ている。2013 年カリキュラムは学生に日常に学習過程か学習応用が応用でき

るという目的を持っている。インドネシアにおける日本語学習の一般的な目

的は学習者が学習にある四つの能力を使用することができるということであ

る。その四つの能力は読む能力、聞く能力、話す能力や書く能力である。 

その四つの能力を達成するため、いい教科書を持たなければならないの

である。いい教科書とは学生が達成しなければならない基本技量に合わなけ

ればならない。 

基本技量も新い言葉、文法・文型や練習問題を含む教科書や練習帳を書

くのに使用する。基本技量があるからこそ、教師は学生の理解能力が計れる。

これは今使用している基本技量に基づく練習問題からやることができる。 

2. 基礎的な理論 

2.1. 練習帳 

練習帳は様々な種類がある。含まれる課題・内容に基づき、練習帳は３

種類に区別することができる。それは知識練習帳、能力練習帳や性格練習帳



xviii 

である。各練習帳は時折異なりがたいが、含む内容を見れば、一つの練習帳

に決定できるのである。 

知識練習帳は読者の知識理解、技術や芸術などを増加することができる

本である。 

能力練習帳はある能力を増加するのに利用する本である。また、性格練

習帳は読者の精神的な体験を増加する本である。 

2.2 2013 年における基本技量 

基本技量とはある人の知識、能力や実力のおかげで認知、感情的、精神

的な行動がよくできる。これは学習で与えられたタスクを達成するのに学生

が持っているべき性格や理解が必要だと示す。そのため、基本技量はある教

育機関の中に学生が持っているべき知識、能力や性格である。 

基本技量も各科目に主な技量から応用することである。科目は技量を含

む源として利用される。 

 

2.3 2013 年カリキュラム 

2013 年カリキュラムは KTSP の改修としての進歩である。KTSP は各学校

の能力に基づき、自由に改修させる制度である。しかし、2013 年カリキュラ

ムは政府が改修が、学校は学習手順がよく行えるように集中させる制度であ

る。 
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2013 年カリキュラムの応用の中に、教師は感情的や意味的な学習を考

えさせ、学習を整理し、適当なアプローチ選択し、学習手順や技量作製を効

果的に決めさせ、達成カテゴリーも決めさせることである。 

2.4 練習問題や問題の種類 

学習結果は学生の能力や性格を計るのに使用される。計る技量の範囲は

知識、能力や性格。特に達成したい様相に強調し、計るのである。学習手順

に達成したい結果は学習目的に打ち立てられる。 

達成したい能力を計るため有効で頼もしく適当な難易度で効果的な練習

問題が必要である。学習結果の中に学習者の認知を計る方法の一般的なのは

ペーパーテストや口頭試験である。 

試験は特徴情報を取得するのに計画された疑問・タスクとして知られて

いる。その定義により、試験はよく計画したほうがいいと述べてある。計画

は何について、難易度レベル、どのような方法を使用することやどうすれば

計るかを含む。受験者からの情報を手に入れるため、試験は定められた程度

に基づく作られる。なお、教えた課題が含めるようになった。学習結果にあ

る客観性が守れるように、各問は解答が一つしかないと定めた 

問題の種類 

• 洗濯式問題 

• マル・バツ問題 
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• 記述問題 

3. 研究の方法 

この研究の種類は定質的な研究である。このアプローチはチェックリス

トからのデータを定義するのにスマラン国立高校７で利用する「さくら２」

の練習帳や基本技量の相応を分析する。 

データ収集は記録方法やライブラリ技術方法である。ライブラリ技術の

使用する理由は収集した源は「さくら２」練習帳や 2013 年の基本技量ためで

ある。また、記録方法の使用する理由は「さくら２」練習帳にある練習問題

を書くためである。 

4.  

結果によると Sakura 2 練習帳問題から 669 練習問題がある。基本技量に

おじて 190の練習問題がある。472練習問題は基本技量に合致しない。 

5. 結論 

「データ分析」にある説明に基づき、結論はこのようである。 

1. 「さくら２」練習帳にある練習問題は基本技量（3.1－4.3）に

合わないことが XIIの主題だ。この主題は趣味と暇な時だ。 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Dalam dunia pendidikan, kebutuhan buku sebagai bahan ajar merupakan suatu 

komponen yang penting. Maka dari itu perlu diperhatikan beberapa faktor berikut yakni 

kualitas dan kesesuaian isi buku terhadap materi ajar. Menurut mendiknas (2008), 

bahan ajar merupakan bahan pembelajaan yang digunakan untuk membantu siswa 

belajar. Bahan yang dimaksud bisa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis.  

Pemilihan bahan ajar merupakan salah satu faktor penting dalam proses 

keberhasilan pembelajaran, karena dengan adanya bahan ajar, guru akan lebih mudah 

dalam melaksanakan pembelajaran di kelas dan siswa pun akan lebih terbantu dengan 

adanya bahan ajar yang tepat. Bahan ajar ditentukan sesuai dengan kebutuhannya, yaitu 

mengenai materi yang akan diajarkan. Selain itu penyusunan bahan ajar harus 

didasarkan pada kurikulum yang berlaku. Jika bahan ajar disusun tidak sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku, maka bahan ajar tersebut tidak akan mampu mencapai tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. 

Saat ini, kurikulum yang diterapkan pada dunia pendidikan khususnya Sekolah 

Menengah Atas (SMA) menggunakan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini 

mengajarkan agar siswa lebih cakap ketika proses pembelajaran maupun ketika 
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menerapkannya dalam keseharian. Dalam proses pembelajaran siswa dituntut agar 

lebih aktif. Dari sini guru hanaya memancing siswa untuk menangkap materi apa ayng 

disampaikan pada hari itu. Selain itu diakhir pembelajaran siswa dapat menarik 

kesimpulan yang meliputi materi apa saja yang telah diajarkan, serta pola kalimat yang 

digunakan dalam materi yang telah diajarkan. Dlam keseharian pun siswa diharapkan 

dapat menerapkannya sesuai dengan konteks. Misal ketika bertemu dengan teman yang 

sama mempelajari bahasa Jepang, siswa diharapkan mampu berkomunikasi 

menggunakan bahasa Jepang. 

Pembelajaran bahasa Jepang di Indonesia secara umum bertujuan agar para 

pemelajar bahasa Jepang menguasai empat aspek keterampilan yang terdapat dalam 

pembelajarannya. Empat aspek keterampilan tersebut yaitu keterampilan membaca, 

keterampilan mendengar, keterampilan berbicara serta keterampilan menulis. Dalam 

pembelajaran bahasa Jepang tidak hanya empat aspek tersebut yang diajarkan tetapi 

juga ada pengetahuan tentang budaya dan bagaimana kehidupan orang di Jepang. 

Dengan begitu pemelajar bahasa Jepang tidak hanya cakap dalam berbahasa, tapi juga 

mengetahui bagaimana adat dan kebiasaan orang Jepang.Untuk mencapai empat aspek 

dalam pembelajaran bahasa Jepang tersebut harus memiliki buku sebagai bahan ajar 

yang tepat. Tersedianya buku ajar menjadi sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari 

proses belajar mengajar. Oleh karena itu guru bisa memilih buku ajar yang tepat untuk 

digunakan ketika proses pembelajaran. Buku ajar sebagai salah satu bahan ajar yang 

baik harus relevan dengan Kompetensi Dasar yang harus dicapai peserta didik.  



3 

 

 

Kompetensi dasar (KD) merupakan pengetahuan, keterampilan dan sikap 

minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahawa siswa telah 

menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Kompetensi dasar juga 

digunakan untuk penyusunan sebuah buku ajar maupun buku pengayaan yang 

didalamnya terdapat atarashii kotoba, bunpo/pola kalimat, dan latihan soal. Dengan 

adanya kompetensi dasarpengajar mampu mengukur seberapa jauh pemahaman sisw 

mengenai materi yang telah diajarkan. Hal ini bisa dilakukan melalui pengerjaan latihan 

soal yang telah dibuat berdasarkan kompetensi dasar yang ada.  

Banyak buku referensi yang digunakan dalam sebuah pembelajaran. Buku dalam 

pembelajaran bahasa Jepang tingkat sekolah menengah atas (SMA/SMK) yang umum 

digunakan adalah buku paket Sakura atau buku pengayaan Sakura (semacam lks). Sama 

halnya dengan buku paket Sakura yang memiliki 3 jilid, buku pengayaan Sakura pun 

memiliki jilid 1, 2, dan 3. Bedanya pada buku pengayaan ini terdapat lebih banyak 

latihan soal. 

Dalam kegiatan belajar Kompetensi Dasar digunakan sebagai acuan tercapainya 

tujuan pembelajaran. Salah satu materi yang menunjang ketercapaian tujuan 

pembelajaran yaitu latihan soal. Oleh karena itu, latihan soal dalam buku yang 

digunakan sebagai sumber belajar harus sesuai dengan Kompetensi Dasar yang 

terdapat pada kurikulum yang berlaku. 
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Berdasarkan penjelasan pada paragraf sebelumnya, penulis ingin mengadakan 

penelitian dengan judul “Kesesuaian Kompetensi Dasar Dengan Latihan Soal Buku 

Pengayaan Sakura 2 SMA Negeri 7 Semarang”, sehingga setelah dilakukan penelitian 

hasilnya dapat digunakan sebagai referensi bagi pembelajaran bahasa Jepang maupun 

pengajar bahasa Jepang. 

1.2 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan hasil observasi dari peneliti, peelitian ini hanya dibatasi pada latihan 

soal yang terdapat pada buku pengayaan Sakura 2 dan KD 3.1-4.3 untuk kelas XI. 

Untuk buku pengayaan Sakura 1 dan 3 merupakan bidang dari peneliti. Oleh karena 

itu, penelitian ini hanya dibatasi pada buku pengayaan Sakura 2 dan KD 3.1-4.3 untuk 

kelas XI. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, rumusan masalah pada 

penelitian ini yaitu apakah kompetensi dasar yang ada pada buku pengayaan Sakura 

jilid 2 sesuai dengan latihan soal didalamnya. 

 

 

1.4 Tujuan Penelitian  
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 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelti yang ingin dicapai 

yaitu untuk mengetahui kesesuaian kompetensi dasar yang ada pada buku pengayaan 

Sakura jilid 2 dengan latihan soal 

1.5 Manfaat Penelitian  

 1.5.1 Manfaat Teoritis 

 Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai sumber 

informasi bagi pembelajar dan pengajar bahasa Jepang tentang kesesuaian kompetensi 

dasar yang ada pada buku pengayaan Sakura jilid 2 dengan latihan soal yang ada 

didalamnya. 

1.5.2   Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu : 

• Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran  dalam 

pembelajaran bahasa Jepang. 

• Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti bidang 

pendidikan selanjutnya. 

• Hasil penelitian ini dapat memrikan manfaat bagi perkembangan pembelajaran 

bahasa Jepang mengenai buku pelajaran yang digunakan. 
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1.6   Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima 5 Bab inti yaitu Bab 1 berisi 

pendahuluan, Bab 2 berisi landasan teori, Bab 3 berisi metode penelitian, Bab 4 berisi 

analisis data dan pembahasan, Bab 5 berisi sran dan kesimpulan. 

Bagian inti dari 5 Bab, yaitu : 

BAB 1 berisi pendahuluan, membahasa tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB 2 berisi tinjauan pustaka dan landasan teori yang akan membahas tentang 

teori-teori yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti. Uraian tentang landasan 

teori pada penelitian ini ada dua yaitu buku pengayaan dan kompetensi dasar. 

BAB 3 berisi metode pnelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, 

serta teknik analisis data. 

BAB IV berisi tentang pembahasan, akan memaparkan hasil analisis data dan 

pembahasan penelitian. 

BAB V berisi tentang simpulan dan saran penelitian. Saran penelitian disini 

diberikan guna bermanfaat bagi penelitian selanjutnya. 

Bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian 

sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan 

yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku maupun 

skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori 

yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yustika Dwi Anawati (FBS Universitas 

Negeri Semarang, 2017) dengan judul Kesesuaian Fungsi Pola Kalimat Pada Buku 

Pelajaran Bahasa Jepang Sakura Dengan JF Can Do Level A1 mengkaji tentang fungsi 

pola kalimat yang terdapat pada buku Sakura merujuk pada JF Can Do Level A1. 

Persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama 

meneliti tentang kesesuaian isi buku (fungsi pola kalimat atau latihan soal). 

Perbedaanya, Yustika Dwi Anawati meneliti tentang keseuaian fungsi pola kalimat 

dengan JF Can Do Level A1, sedangkan peneliti meneliti tentang kesesuaian 

kompetensi dasar kurikulum 2013 dengan latihan soal buku pengayaan sakura.  

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Anawati, menunjukkan bahwa tabel 

penelitian yang telah dibuat terdapat 26 pola kalimat dan 20 bab pada buku Sakura 1. 
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Dari 26 pola kalimat, ada 25 pola kalimat yang menurut fungsinya sesuai dengan JF 

Can Do A1, dan satu pola kalimat tidak sesuai. Pada bab 1 dengan tema Aisatsu dan 

bab 2 dengan tema Tatte Kudasai tidak ada pola kalimat yang diajarkan, tetapi terdapat 

materi yang sesuai. Pola kalimat yang tidak sesuai dengan JF Can Do level A1 terdapat 

pada bab 5 yaitu pola KB 1 (benda) wa KB2 (nama bahasa) de KB3 (benda) desu. Pola 

kalimat tersebut berfungsi untuk menyebutkan nama benda dengan berbagai bahasa. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ruziqna Bintania Rahayu (FKIP 

Universitas Riau, 2015) dengan judul Tinjauan Tentang Kesesuaian Isi Buku Teks 

Bahasa Jepang Kelas X SMA Binaan Khusus Dumai Dengan Kurikulum 2013 

mengkaji tentang buku teks pelajaran bahasa Jepang yang belum sesuai dengan 

kurikulum 2013. Persamaan antara penelitian yanga akan dilakukan oleh peneliti 

adalah sama-sama meneliti tentang kesesuaian isi buku terhadap kurikulum 2013. 

Perbedaaanya, Ruziqna Bintania Rahayu meneliti kesesuaian isi buku teks pelajaran 

bahasa Jepang dengan kurikulum 2013, sedangkan peneliti meneliti tentang kesesuaian 

kompetensi dasar kurikulum 2013 dengan latihan soal buku pengayaan sakura 2.  

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Rahayu menunjukkan bahwa besar 

kesesuaian kelayakan isi buku teks bahasa Jepang  なかよく にほん で (Naka 

yoku nihon de) terbitan Rizqi Press tahun 2011 berdasarkan kesesuaian uraian materi 

dengan kompetensi inti, kompetensi dasar terdiri dari 3 butir yaitu butir kesesuaian 

dengan tujuan pembelajaran serta kategori kesesuaian “sesuai”, butir keakuratan materi 
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dengan kesesuaian “sesuai”, dan butir kedalaman materi dengan kategori kesesuaian 

“kurang sesuai”. Kemudian kesesuaian kelayakan isi buku teks bahasa Jepang 

berdasarkan keakuratan materi terdiri dari 11 butir yaitu butir keakuratan struktur dan 

pola kalimat bahasa Jepang dengan kategori kesesuaian “sesuai”, butir keakuratan 

penggunaan aksara dengan kategori kesesuaian “sesuai”, butir keakuratan contoh 

kalimat dengan kategori kesesuaian “sesuai”. Butir keakuratan gambar, foto, dan 

ilustrasi dengan kategori kesesuain “sesuai”, butir keakuratan tema dengan kategori 

kesesuaian “sesuai”, butir keakuratan materi pendukung dengan kategori kesesuaian 

“tidak sesuai”, butir konsistensi penggunaan istilah tata bahasa dengan kategori 

kesesuaian “sesuai”, dan butir konsistensi penggunaan simbol/tanda dengan kategori 

kesesuaian “sesuai”.  

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sri Haryanti ( Faculty of Humanity, 

BINUS University) dengan judul Analisis Kesesuaian Penggunaan Bahan Ajar Bahas 

Mandarin Sekolah Menengah Umum Dengan Ketetapan Badan Standar Nasional 

Pendidikan, mengkaji tentang kesesuaian bahan ajar bahasa Mandarin dengan 

ketetapan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Persamaan antara penelitian 

yang dilakukan oleh Sri Haryanti dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang 

bahan ajar (bisa buku ajar, materi, latihan soal pada buku). Perbedaannya yaitu pada 

kesesuaiannya dengan BSNP dan kompetensi dasar. 
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Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Sri Haryanti yaitu untuk materi kelas 

X semester 1 dan 2 pada kelas program bahasa, materi ini akan muncul kembali pada 

kelas XI semester 1. Kedua materi ini digabungkan menjadi materi yang harus terdapat 

dalam pembelajaran semester 1, tetapi tentu saja kedalaman materi pada kelas ini lebih 

jika dibandingkan dengan tema materi pada kelas X semester 1 dan 2. 

Masih banyak guru yang tidak tahu bahwa materi ajar yang harus diberikan pada 

kelas program pilihan dan program bahasa berbeda. Sehingga ketika guru tersebut 

menggunakan buku yang diperuntukkan untuk kelas bahasa, tetapi diberikan kepada 

kelas khusus, mereka merasa kesulitan untuk mentransfer ilmu. Hal itu disebabkan 

tidak hanya karena materi pada kelas bahasa lebih dalam, tetapi juga karena durasi jam 

pada kelas bahasa lebih banyak dari kelas program khusus. Dengan demikian, materi 

yang disampaikan tidak mencapai standar kompetensi yang ingin dicapai. 

 

 

 

2.2 LANDASAN TEORI 

2.2.1 Buku Pengayaan 
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Dalam undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003, 

dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Adapun fungsi pendidikan nasional 

adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pendidikan dikatakan berhasil apabila peserta didik mengalami perubahan 

menuju arah positif dalam segala aspek. Salah satu yang dapat mempengaruhi hal 

tersebut adalah buku. Oleh karena itu cukup beralasan apabila pemerintah dan semua 

pihak dapat mengembangkan pengadaan buku, baik buku teks pelajaran, buku panduan 

pendidik, buku pengayaan, dan buku referensi. Untuk hal ini diperlukan langkah-

langkah pengendalian dan pemantauan agar keberadaan buku dapat membantu 

peningkatan mutu pendidikan serta merupakan sarana yang efektif dalam mencapai 

tujuan pendidikan. Hal ini sejalan dengan Permendiknas Nomor 11/2005 Pasal 2 yang 

intinya menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Selain 

penggunaan buku teks wajib sebagai acuan wajib, guru juga dapat menggunakan buku 

pengayaan dalam proses pembelajaran dan menganjurkan peserta didik membacanya 

untuk menambah pengetahuan dan wawasan (Pusat Perbukuan Depdiknas, 2005 : 3). 
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Dalam masyarakat buku pengayaan sering disebut dengan istilah buku bacaan 

atau buku kepustaakaan. Buku ini dimaksudkan untuk menambah wawasan, 

pengalaman dan pengetahuan pembacanya. Buku ini dapat menjadi salah satu referensi 

bacaan bagi peserta didik, pendidik, pengelola pendidikan, dan masyarakat lainnya. 

Buku pengayaan memiliki jenis yang beragam. Berdasarkan dominasi materi 

atau isi yang disajikan di dalamnya, buku pengayaan dapat diklasifikasikan ke dalam 

tiga jenis, yaitu kelompok buku pengayaan pengetahuan, keterampilan, dan 

kepribadian. Setiap buku pengayaan terkadang sulit dibedakan, namun jika dikaji 

berdasarkan materi atau isi yang mendominasi di dalamnya maka dapat ditetapkan ke 

dalam salah satu jenis buku pengayaan. 

Dalam menyajikan materi dalam buku pengayaan (baik buku pengayaan 

pengetahuan, keterampilan, maupun kepribadian) harus memperhatikan empat kriteria 

pokok, yaitu : 

1. Sistematikanya logis. 

2. Penyajian materi mudah dipahami. 

3. Merangsang pengembangan kreativitas. 

4. Menghindari masalah SARA, jender, serta pelanggaran HAM dan hak 

cipta. 

Keempat kriteria ini harus diperhatikan oleh penulis buku pengayaan dalam 

menyajikan materi isi buku. 
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2.2.2 Kompetensi Dasar pada Kurikulum 2013 

Kompetensi dasar merupakan perpaduan dari pengetahuan, ketrampilan nilai dan 

sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Dalam hal ini 

kompetensi dasar diartikan sebagai pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan yang 

dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat 

melakukan perilaku kognitif, afektif dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya. Hal ini 

menunjukkan bahwa kompetensi mecakup tugas, ketrampilan sikap dan apresiasi yang 

harus dimiliki oleh peserta didik untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pembelajaran 

sesuai dengan jenis pekerjaan tertentu. Sehingga kompetensi dasar adalah pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam 

penguasaan materi pelajaran  yang diberikan dalam kelas pada jenjang pendidikan 

tertentu.  

Kompetensi dasar juga merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap 

kelas yang diturunkan dari Kompetensi Inti. Mata pelajaran sebagai sumber dari konten 

untuk menguasai kompetensi bersifat terbuka. Berikut adalah kompetensi inti dan 

kompetensi dasar yang telah tersusun pada kurikulum 2013 (khususnya untuk kelas 

XI) : 

 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 
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• Memahami, menerapkan, 

menganalisis pengetahuan 

faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa ingintahunya 

tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik 

sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan 

masalah. 

• Mengolah, menalar, dan 

menyaji dalam ranah konkret dan 

ranah abstrak  terkait dengan 

pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara 

3.1  Menggambarkan 

tentang lingkungan  rumah 

(uchi) yang terdapat pada teks 

transaksional lisan dan tulis 

dengan memperhatikan fungsi 

sosial, struktur teks, dan unsur 

kebahasaan sesuai dengan 

konteks penggunaanya. 

4.1  Menulis wacana 

mengenai lingkungan rumah 

(uchi) dengan memperhatikan 

fungsi sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan yang benar 

sesuai konteks penggunaannya. 

3.2 Menentukan  kegiatan 

tentang kegemaran, wisata, 

makanan khas, cita-cita  pada 

teks  transaksional lisan dan tulis  

dengan memperhatikan fungsi 

sosial, struktur teks, dan unsur 
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mandiri, dan mampu 

menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 

kebahasaan sesuai dengan 

konteks penggunaannya. 

4.2  Menghasilkan wacana 

mengenai kegiatan  tentang 

kegemaran, wisata, makanan 

khas,  cita-cita  dengan 

memperhatikan fungsi sosial, 

struktur teks, dan unsur 

kebahasaan yang benar sesuai 

konteks. 

3.3  Menggambarkan 

tentang kehidupan sehari-hari 

(mainichi no seikatsu) sesuai 

dengan konteks penggunaannya 

pada teks  transaksional lisan 

dan tulis dengan memperhatikan 

fungsi sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan. 

4.3 Menggunakan  

ungkapan yang menggambarkan 
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tentang kehidupan sehari-hari 

(mainichi no seikatsu) sesuai 

dengan konteks penggunaannya 

pada teks transaksional lisan dan 

tulis dengan memperhatikan 

fungsi sosial, struktur teks, dan 

unsur kebahasaan. 

 

2.2.3 Kurikulum 2013 

Setiap kurikulum yang berlaku di Indonesia dari periode sebelum tahun 1945 

hingga kurikulum tahun 2006, memiliki beberapa perbedaan sistem. Perbedaan sistem 

yang terjadi bisa merupakan kelebihan maupun kekurangan dari kurikulum itu sendiri. 

Kekurangan dan kelebihan tersebut dapat berasal dari landasan, komponen, evaluasi, 

prinsip, metode, maupun model pengembangan kurikulum. Untuk memperbaiki 

kekurangan yang ada, maka disusunlah kurikulum yang baru dan diharapkan akan 

sesuai dengn kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman. 

Oleh karena itu, kurikulum di Indonesia akan senantiasa berkembang maupun 

berubah sesuai yang disebutkan sebelumnya. Adanya kesenjangan dari pelaksanaan 

KTSP maka disusunlah Kurikulum 2013 yang diharapkan dengan tersusunnya 

kurikulum yang baru dapat memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia. Karena 
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Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang sedang dalam tahapan perencanaan 

pemerintah, dan merupakan perbaikan dari struktur KTSP. 

Berdasarkan Tujuan Pendidikan Nasional (pasal 3 UU No 20 Sisdiknas Tahun 

2003) berisi tentang berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab, membutuhkan pengembangan dan peningkatan dalam Sikap, Spiritual, Sikap 

Sosial, Pengetahuan dan keterampilan dengan tujuan akhir yaitu Memanusiakan 

manusia (Humanizing Human Being). Hal ini menyadarkan pemerintah untuk 

membuat Strategi Peningkatan Kinerja Pendidikan (Efektivitas Pembelajaran) seperti 

untuk kurikulum dan guru. Khususnya untuk pengembangan kurikulum yang 

berdasarkan Pedagogi dan Psikologi untuk membentuk SDM yang kompeten dengan 

nilai pengetahuan, kterampilan dan sikap yang berkualitas. Maka dari itu pemerintah 

mengembangkan kurikulum dari KTSP 2006 menjadi kurikulum 2013. Dimana elemen 

perubahan pada kurikulum 2013 yang dibuat adalah Standar Isi, Standar Proses, 

Standar Penilaian dan Standar Kompetensi Lulusan.  

Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan dari pengembangan berbasis 

kompetensi yang dirintis pada tahun 2004 dan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan). Kurikulum tingkat satuan pendidikan memberikan otonomi penuh kepada 

lembaga sekolah itu sendiri untuk mengembangkan kurikulumnya sesuai kemampuan 
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dan kesanggupan masing-masing. Sedangkan kurikulum 2013 mencoba kembali pada 

masa pemerintahan presiden Soeharto, yaitu kurikulum yang dikendalikan oleh 

pemerintah atau bersentral pada pemerintah dan guru harus lebih fokus pada proses 

pembelajaran dan transformasi ilmu agar bisa terlaksana secara baik dan maksimal. 

Dengan menekankan pendidikan karakter maka Kurikulum 2013 memiliki tujuan 

sebagai berikut : 

1. Mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, 

pengetahuan, dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah 

dan masyarakat 

2. Menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang 

memberikan pengalaman belajar agar peserta didik mampu menerapkan apa yang 

dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber 

belajar 

3. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

4. Mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk 

Kompetensi Inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran 

5. Mengembangkan Kompetensi Inti kelas menjadi unsur pengorganisasi 

(organizing elements) Kompetensi Dasar. Semua Kompetensi Dasar dan proses 

pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam 

Kompetensi Inti 
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6. Mengembangkan Kompetensi Dasar berdasar pada prinsip akumulatif, 

saling memperkuat (reinforced) dan memperkaya (enriched) antar-mata pelajaran dan 

jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal). 

Implementasi yang terdapat pada Kurikulum 2013 berbasis kompetensi dan 

karakter harus melibatkan semua komponen (stakeholders), termasuk komponen-

komponen sistem pendidikan itu sendiri. Pendidikan karakter dalam kurikulum 2013 

diharapkan dapat meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada 

pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh dan seimbang, 

sesuai dengan standar kompetensi pada setiap jenjang pendidikan. 

Dalam implementasi kurikulum 2013, guru dituntut untuk secara profesional 

merancang pembelajaran afektif dan bermakna, mengorganisasikan pembelajaran, 

memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran dan 

pembentukan kompetensi secara efektif, serta menetapkan kriteria keberhasilan. 

Sehubungan dengan implementasi Kurikulum 2013 maka guru sebagai salah satu peran 

penting dalam pendidikan berkewajiban untuk : 

1. Merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna. 

Implementasi kurikulum 2013 merupakan aktualisasi kurikulum, dalam 

pembelajaran dan pembentukan kompetensi serta karakter peserta didik. Hal tersebut 

menuntut keaktifan guru dalam menciptakan dan menumbuhkan berbagai kegiatan 

sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan. Guru harus menyadari bahwa 
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pembelajaran memiliki sifat yang sangat kompleks karena melibatkan aspek pedagigis, 

psikologi, dan didaktis secara bersamaan.  

2. Mengorganisasikan pembelajaran. 

Implementasi kurikulum 2013 menuntut guru untuk mengorganisasikan 

pembelajaran secara efektif. Sedikitnya terdapat lima hal yang perlu diperhatikan 

berkaitan dengan pengorgsnisasian pembelajaran dalam implementasi kurikulum 2013, 

yaitu pelaksanaan pembelajaran, pengadaan dan pembinaan tenaga ahli, 

pendayagunaan tenaga ahli dan sumber daya masyarakat, serta pengembangan dan 

penataan kebijakan. 

3. Memilih dan menentukan pendekatan pembelajaran. 

Implementasi kurikulum 2013 berbasis kompetensi dalam pembelajaran dapat 

dilakukan dengan berbagai pendekatan. Pendekatan tersebut antara lain pembelajaran 

kontekstual (contextual teaching and learning), bermain peran, pembelajaran 

partisipatif (participative teaching and learning), belajar tuntas (mastery learning), dan 

pembelajaran konstruktivisme (constructivism teaching and learning). 

4. Melaksanakan pembelajaran, pembentukan kompetensi, dan karakter. 

Pembelajaran dalam menyukseskan implementasi kurikulum 2013 merupakan 

keseluruhan proses belajar, pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik yang 

direncanakan. Untuk kepentingan tersebut maka kompetensi inti, kompetensi dasar, 

materi standart, indikator hasil belajar, dan waktu yang harus ditetapkan sesuai dengan 

kepentingan pembelajaran sehinga peserta didik diharapkan memperoleh kesempatan 

dan pengalaman belajar yang optmal.dalam hal ini, pembelajaran pada hakikatnya 
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adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi 

perubahan perilaku kearah yang lebih baik. Pada umumnya kegiatan pembelajaran 

mencangkup kegiatan awal atau pembukaan, kegiatan inti atau pembentukan 

kompetensi dan karakter, serta kegiatan akhir atau penutup. 

2.2.4 Pengertian Latihan Soal dan Jenis-Jenis Soal 

Penilaian hasil belajar merupakan bagian dari evaluasi belajar yang digunakan 

sebagai sarana mengukur kemampuan atau perilku yang dapat dicapai oleh peserta 

pemelajar selama dan setelah proses belajar. Kawasan kemampuan kompetensi yang 

diukur mencakup pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap (attitude). 

Penilaian terutama dilakukan terhadap apa yang ingin dicapai dalam proses 

pembelajaran yang dilaksanakan. Capaian hasil yang diinginkan dalam proses 

pembelajaran dirumuskan dalam tujuan pembelajaran.  

Untuk mengukur kemampuan yang ingin dicapai, diperlukan alat ukur (latihan 

soal/soal) yang valid, reliabel, daya diskriminasi tinggi, tingkat kesukaran tepat, 

komprehensip, dan efeisien. Salah satu metode umum yang dipakai dalam hasil belajar, 

terutama untuk mengukur kemampuan pengetahuan (cognitive) peserta didik adalah 

berupa tes tertulis ataupun tes lisan. Tes tertulis dapat berbentuk tes objektif atau tes 

uraian. Dan sarana dalam melakukan evaluasi dengan menggunakan tes tertulis adalah 

bentuk soal. 
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Tes didefinisikan sebagai pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk 

memperoleh informasi tentang trait/atribut pendidikan/psikologis, dimana setiap butir 

pertanyaan atau tugas tersebut mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap 

benar. Dari definisi tersebut dapat dinyatakan bahwa tes hendaknya dilakukan dengan 

perencanaan yang baik. Perencanaan tersebut mulai dari perencanaan tentang apa dan 

sampai level apa pengukuran dilakukan, apa metode tes yang dipakai. Untuk 

mendapatkan informasi, yang merupakan umpan balik dari peserta yang di tes, maka 

tes disusun dalam pertanyaan-pertanyaan atau tugas sedemikian rupa sehingga dapat 

mencerminkan atau mencakup keseluruhan materi yang telah disampaikan. Agar dapat 

menjamin objektifitas dalam penilaian hasil belajar, maka setiap pertanyaan atau tugas 

yang diberikan harus mempunyai satu jawaban yang benar. 

Baik dalam pelaksanaan tes lisan maupun tes tertulis, soal atau pertanyaan 

hendaknya dibuat sedemikian rupa sehingga dapat mengukur dengan baik kemampuan 

peserta. Dalam tes lisan, soal atau pertanyaan yang diajukan oleh pengajar hendaknya 

mencakup materi yang telah dibahas sebelumnya dan pertanyaan yang diajukan 

bersifat penguatan sehingga tidak terlalu mendalam. Berbeda dengan tes tertulis, 

dimana dalam pelaksanaan tes tersebut telah dipersiapkan sebelumnya, sehingga soal 

atau pertanyaan yang dibuat dapat mencakup materi secara keseluruhan dengan 

pertanyaan yang mendalam, tergantung dari apa yang mau diukur. 

Secara umum, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan soal :  

• Mengikuti langkah-langkah dan prosedur yang benar. 
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• Mengikuti berbagai kaidah yang ada agar soal-soal yang dihasilkan membentuk 

perangkat tes yang valid. 

• Mengikuti syarat-syarat dalam penyusunan soal. 

Soal atau latihan soal memiliki berbagai macam jenis, seperti soal pilihan ganda, 

soal uraian dan soal benar salah. Berikut uraian mengenai hal tersebut : 

Bentuk Soal Pilihan Ganda 

Bentuk soal pilihan ganda paling banyak digunakan dalam melakukan tes secara 

masal dengan cakupan materi yang banyak. Dalam pembuatan soal pilihan ganda, 

kaidah umum yang berlaku adalah: 

Materi : 

a. Soal yang dibuat harus sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. 

b. Pilihan jawaban yang diberikan harus homogen dan logis. 

c. Setiap soal hanya memiliki satu jawaban yang benar. 

Konstruksi : 

a. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. 

b. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang 

diperlukan saja. 

c. Pokok soal hendaknya jangan memberikan petunjuk kearah jawaban yang 

benar. 

d. Pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. 

e. Panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. 
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f. Pilihan jawaban jangan mengandung “semua pilihan jawaban di atas salah” 

atau “semua pilihan jawaban di atas benar”. 

g. Pilihan jawaban berbentuk angka harus disusun berdasarkan urutan besar- 

kecilnya nilai angka tersebut. 

h. Gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus 

jelas dan berfungsi. 

i. Butir materi soal jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya. 

Bahasa 

a. Setiap butir soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa 

Indonesia yang baik dan benar. 

b. Jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat. 

c. Pilihan jawaban jangan mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu 

kesatuan pengertian. 

Bentuk Soal Benar-Salah 

Bentuk soal benar- salah kaidah yang berlaku umum adalah : 

a. Hindari penggunaan kata : terpenting, selalu, sebagian kecil, tidak pernah, 

hanya, sebagian besar dan kata-kata lain yang sejenis. 

b. Rumusan soal harus jelas dan pasti benar atau pasti salah. 

c. Hindari pernyataan negatif. 

d. Hindari penggunaan kata yang dapat menimbulkan penafsiran ganda. 

e. Jumlah rumusan butir soal yang kunci jawabannya benar dan salah hendaknya 

dibuat berimbang. 
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f. Panjang rumusan butir soal hendaknya relatif sama. 

g. Susunan pernyataan benar dan pernyataan salah hendaknya disusun secara 

random dan tidak sistematis mengikuti pola tertentu. 

Bentuk Soal Uraian 

Secara umum kaidah yang berlaku dalam penyusunan soal bentuk soal uraian 

adalah: 

a. Harus sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan sebagaimana dalam kisi-

kisi soal. 

b. Batasan jawaban atau ruang lingkup yang akan diukur harus jelas. 

c. Rumusan soal atau pertanyaan hendaknya menggunakan kata tanya yang 

menuntut jawaban uraikan, misalnya : mengapa, jelaskan, uraikan. 

d. Rumusan kalimat soal hendaknya komunikatif dan hindari kalimat atau istilah 

atau kata yang dapat menimbulkan tafsir ganda. 

e. Hal-hal yang menyertai soal, seperti tabel, diagram, gambar atau sejenisnya 

harus disajikan secara jelas dan berfungsi. 

f. Buatlah petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. 

g. Butir soal harus dilengkapi dengan kunci jawaban atau kriteria jawaban serta 

pedoman penskoran dan harus segera dibuat setelah soal ditulis. 

Soal merupakan sarana atau alat untuk melakukan evaluasi belajar sehingga 

dapat diberikan penilaian kepada peserta selama dan setelah proses pembelajaran 

dilaksanakan. Untuk dapat dipakai sebagai sarana pengukuran atau evaluasi hasil 

belajar yang baik, maka soal atau pertanyaan harus dibuat mengikuti langkah-langkah 
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serta kaidah penyusunan soal yang baik. Selain itu baik atas soal yang dibuat maupun 

terhadap si pembuat soal harus memenuhi yarat-syarat tertentu. 

2.2.5 Bahan Ajar 

Pengertian Bahan Ajar Menurut Ahli 

Bahan ajar merupakan salah satu bagian penting dalam proses pembelajaran. 

Sebagaimana Mulyasa (2006: 96) mengemukakan bahwa bahan ajar merupakan salah 

satu bagian dari sumber ajar yang dapat diartikan sesuatu yang mengandung pesan 

pembelajaran, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum yang dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran. 

Dick, Carey, dan Carey (2009: 230) menambahkan bahwa instructional material 

contain the conten either written, mediated, or facilitated by an instructor that a student 

as use to achieve the objective also include information thet the learners will use to 

guide the progress. Berdasarkan ungkapan Dick, Carey, dan Carey dapat diketahui 

bahwa bahan ajar berisi konten yang perlu dipelajari oleh siswa baik berbentuk cetak 

atau yang difasilitasi oleh pengajar untuk mencapai tujuan tertentu. 

Widodo dan Jasmadi dalam Ika Lestari (2013: 1) menyatakan bahwa bahan ajar 

adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, 

metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan 

menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi 

dan subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. 

Pengertian ini menggambarkan bahwa bahan ajar hendaknya dirancang dan 

ditulis sesuai dengan kaidah pembelajaran, yakni disesuaikan materi pembelajaran, 
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disusun berdasarkan atas kebutuhan pembelajaran, terdapat bahan evaluasi, serta bahan 

ajar tersebut menarik untuk dipelajari oleh siswa. 

Iskandarwassid dan Dadang Sunendar (2011: 171) mengungkapkan bahwa bahan 

ajar merupakan seperangkat informasi yang harus diserap peserta didik melalui 

pembelajaran yang menyenangkan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan 

bahan ajar diharapkan siswa benar-benar merasakan manfaat bahan ajar atau materi itu 

setelah ia mempelajarinya. Yana Wardhana (2010: 29) menambahkan bahwa bahan 

ajar merupakan suatu media untuk mencapai keinginan atau tujuan yang akan dicapai 

oleh peserta didik. Sedangkan menurut Opara dan Oguzor (2011: 66) mengungkapkan 

bahwa instructional materials are the audio visual materials (software/hardware) which 

can be used as alternative channels of communication in the teaching-learning process. 

Bahan ajar merupakan sumber belajar berupa visual maupun audiovisual yang dapat 

digunakan sebagai saluran alternatif pada komunikasi di dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan kajian di atas, istilah bahan ajar yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah suatu bahan/ materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan 

guru dan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMP untuk mencapai tujuan 

yang diharapkan. 

Jenis-Jenis Bahan Ajar 

Secara umum bahan ajar dapat dibedakan ke dalam bahan ajar cetak dan noncetak. 

Bahan ajar cetak dapat berupa, handout, buku, modul, brosur, dan lembar kerja siswa. 

Sedangkan bahan ajar noncetak meliputi, bahan ajar audio seperti, kaset, radio, 

piringan hitam, dan compact disc audio. Bahan ajar audio visual seperti, CAI 
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(Computer Assisted Instruction), dan bahan ajar berbasis web (web based learning 

materials) (Ika Lestari, 2013: 5). 

Lebih lanjut Mulyasa (2006: 96) menambahkan bahwa bentuk bahan ajar atau 

materi pembelajaran antara lain adalah bahan cetak (hand out, buku, modul, LKS, 

brosur, dan leaflet), audio (radio, kaset, cd audio), visual (foto atau gambar), audio 

visual (seperti; video/ film atau VCD) dan multi media (seperti; CD interaktif, 

computer based, dan internet). 

Bahan ajar yang dimaksud dalam kajian ini lebih ke bahan ajar cetak berupa buku 

teks. Hal ini dikarenakan, buku teks sangat erat kaitannya dengan kurikulum, silabus, 

standard kompetensi, dan kompetensi dasar. Rudi Susilana (2007: 14) mengungkapkan 

bahwa buku teks adalah buku tentang suatu bidang studi atau ilmu tertentu yang 

disusun untuk memudahkan para guru dan siswa dalam upaya mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Fungsi Bahan Ajar 

Secara garis besar, bahan ajar memiliki fungsi yang berbeda baik untuk guru 

maupun siswa. Adapun fungsi bahan ajar untuk guru yaitu : 

• Untuk mengarahkan semua aktivitas guru dalam proses pembelajaran sekaligus 

merupakan subtansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada siswa; dan 

• Sebagai alat evaluasi pencapaian hasil pembelajaran. 

Dalam bahan ajar akan selalu dilengkapi dengan sebuah evaluasi guna mengukur 

penguasaan kompetensi per tujuan pembelajaran. 
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Sedangkan fungsi bahan ajar bagi siswa yakni, sebagai pedoman dalam proses 

pembelajaran dan merupakan subtansi kompetensi yang harus dipelajari. 

Adanya bahan ajar siswa akan lebih tahu kompetensi apa saja yang harus dikuasai 

selama progam pembelajaran berlangsung. Siswa jadi memiliki gambaran skenario 

pembelajaran lewat bahan ajar. 

 2.2.6 Buku Pengayaan Sakura 2 

 Buku pengayaan Sakura memiliki 3 jilid yaitu buku pengayaan 1 untuk kelas X, buku 

pengayaan Sakura 2 untuk kelas XI, buku pengayaan Sakura 3 untuk kelas XII. Buku 

pengayaan Sakura 2 merupakan buku penunjang dari buku teks yang digunakan oleh 

peserta didik. Buku pengayaan Sakura 2 ini ditulis oleh Susanto Hadi yang terbit pada 

tahun 2012. Akan tetapi setiap tahunnya direvisi sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 

Buku pengayaan Sakura 2 ini merupakan buku yang telah direvisi dan disesuaikan 

dengan Kurikulum 2013 revisi 2016. Sehingga pada sampul terdapat logo dan tulisan 

“mendukung Kurikulum 2013”. Buku ini merupakan cetakan ke-4. 

2.2.7 Kerangka Berfikir 

Dalam setiap kegiatan belajar mengajar bahasa Jepang tidak terlepas dari sumber 

belajar. Salah satu yang menjadi sumber belajar adalah buku ajar. Buku ajar merupakan 

sumber belajar yang penting dan telah direncanakan untuk kepentingan belajar. 

Dalam buku ajar tidak hanya terdapat materi sebagai sumber untuk belajar. 

Tetapi juga terdapat latihan soal yang bertujuan untuk mengukur pemahaman peserta 

didik terhadap materi yang telah diajarkan sebelumnya.  
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Fungsi buku ini tidak hanya sebagai sumber belajar, tetapi juga sebagai pegangan 

guru untuk mengajar. Maka sebuah buku ajar harus melalui sistematika penyusunan 

yang baik. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi miskomunikasi antar guru dan peserta 

didik. Oleh karena itu dalam penyusunan buku ajar perlu disesuaikan dengan silabus 

yang didalamnya terdapat sebuah kompetensi dasar. Karena apabila tidak sesuai 

dengan kaidah penyusunan yang baik maka bisa dikatakan buku tersebut tidak baik 

untuk dijadikan sebagai sumber belajar peserta didik dan sumber mengajar oleh guru. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif 

kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan data dari daftar checklist untuk 

menganalisis kesesuaian kompetensi dasar dengan latihan soal buku pengayaan Sakura 

2 yang digunakan di SMA Negeri 7 Semarang menggunakan kata-kata. Penelitian ini 

menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, pertentangan 

antara dua keadaan, hubungan antar variabel yang timbul, dan perbedaan antar fakta 

yang ada.  

3.2 Data dan Sumber Data 

3.2.1 Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua latihan soal yang ada 

pada buku pengayaan Sakura 2. 

3.2.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu buku pengayaan 

Sakura 2 dan kompetensi dasar K13 untuk kelas XI. 
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3.3 Variabel Penelitian  

Variabel dalam penelitian ini adalah kesesuaian kompetensi dasar K13 dengan 

latihan soal pada buku Sakura 2 yang digunakan di SMA Negeri 7 Semarang. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik pustaka dan 

teknik catat. Teknik pustaka digunakan karena data dikumpulkan dari sumber tertulis 

yaitu buku pengayaan Sakura 2 dan kompetensi dasar K13. Teknik catat digunakan 

karena data dikumpulkan dengan cara mencatat latihan soal yang terdapat pada buku 

pengayaan buku Sakura 2. 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan checklist untuk menunjukkan 

kecocokannya. 

No Soal Kompetensi Dasar K13 

3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 

1. Senpuu

ki/ni/im

Mengga

mbarkan 

tentang 
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a/arimas

u/wa 

lingkunga

n  rumah 

(uchi) 

yang 

terdapat 

pada teks 

transaksi

onal lisan 

dan tulis 

dengan 

memperh

atikan 

fungsi 

sosial, 

struktur 

teks, dan 

unsur 

kebahasa

an sesuai 

dengan 

konteks 
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pengguna

annya 

 

 

2. Kamar 

yang 

luas 

(dirubah 

ke 

dalam 

bahasa 

Jepang) 

   Menulis 

wacana 

mengenai 

lingkungan 

rumah 

(uchi) 

dengan 

memperhat

ikan fungsi 

sosial, 

struktur 

teks, dan 

unsur 

kebahasaa

n yang 

benar 
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sesuai 

konteks 

 

3. Araimas

u/kao/as

a 

  
Me

nggambar

kan 

tentang 

kehidupa

n sehari-

hari 

(mainichi 

no 

seikatsu) 

sesuai 

dengan 

konteks 

pengguna

annya 

pada teks  

transaksi
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onal lisan 

dan tulis 

dengan 

memperh

atikan 

fungsi 

sosial, 

struktur 

teks, dan 

unsur 

kebahasa

an 

 

4. Okimas

u/nan-

ji/asa/ka

/ni 

     Menggun

akan  

ungkapan 

yang 

menggam

barkan 

tentang 

kehidupa
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n sehari-

hari 

(mainichi 

no 

seikatsu) 

sesuai 

dengan 

konteks 

pengguna

annya 

pada teks 

transaksio

nal lisan 

dan tulis 

dengan 

memperh

atikan 

fungsi 

sosial, 

struktur 

teks, dan 

unsur 
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kebahasaa

n 

5. Sakana 

o 

tabemas

u 

(diubah 

ke 

dalam 

bentuk 

negatif) 

 
Menentuka

n  kegiatan 

tentang 

kegemaran

, wisata, 

makanan 

khas, cita-

cita  pada 

teks  

transaksion

al lisan dan 

tulis  

dengan 

memperhat

ikan fungsi 

sosial, 

struktur 

teks, dan 

unsur 
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kebahasaa

n sesuai 

dengan 

konteks 

penggunaa

nnya 

 

6. Ongaku 

o 

kikimas

hita. 

Benkyo

ushimas

hita. (di 

ubah 

dengan 

kata 

sambun

g ‘te’ 

    
Menghas

ilkan 

wacana 

mengena

i kegiatan  

tentang 

kegemar

an, 

wisata, 

makanan 

khas,  

cita-cita  

dengan 

memperh

 



41 

 

 

atikan 

fungsi 

sosial, 

struktur 

teks, dan 

unsur 

kebahasa

an yang 

benar 

sesuai 

konteks 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas hasil penelitian yang telah diperoleh dari analisis kesesuaian 

antara kompetensi dasar K13 dengan latihan soal pada buku pengayaan Sakura 2 yang 

digunakan di SMA Negeri 7 Semarang, dengan hasil sebagai berikut : 

4.1 Hasil Penelitian 

Buku pengayaan Sakura 1 untuk kelas X, buku pengayaan Sakura 2 untuk kelas 

XI dan buku pengayaan Sakura 3 untuk kelas XII. Pada buku pengayaan Sakura 2 ini 

terdapat 10 bab yaitu bab 21-30 dengan tema yang berbeda. 

Jenis soal pada tiap buku ini hampir sama. Ada soal menyusun kata acak, soal 

kalimat rumpang, soal menjodohkan, soal terjemahan, soal memperbaiki partikel, soal 

melengkapi percakapan, soal mengubah pola kalimat, soal maru batsu dll.  

Hasil penelitian dari kesesuaian Kompetensi Dasar K13 dengan latihan soal yang 

terdapat pada buku pengayaan Sakura 2 diketahui bahwa  masih ada beberapa soal yang 

tidak sesuai dengan KD K13 untuk kelas XI. Dari jumlah keseluruhan soal yaitu 700 

butir ada 315 butir soal yang sudah sesuai Kompetensi Dasar K13 (KD 3.1 : 74 butir, 

KD 3.2 : 36 butir, KD 3.3 : 141 butir, KD 4.1 : 30 butir, KD 4.2 : 24 butir, KD 4.3 : 10 

butir). Kemudian ada 385 soal yang tidak sesuai dengan KD K13. Karena soal tersebut 

merupakan materi untuk kelas XII sehingga tidak sesuai dengan KD K13. 

4.2 Pembahasan  
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Data yang disesuaikan dalam penelitian ini berupa latihan soal yang terdapat 

pada buku pengayaan Sakura 2 dari bab 21-30 Seperti yang telah dipaparkan pada bab 

3, yang disesuaikan yaitu kompetensi dasar 3.1 – 4.3 K13 untuk kelas XI dengan latihan 

soal yang terdapat pada buku pengayaan Sakura 2. Analisis secara rinci dapat dilihat 

pada bagian lampiran.  

Pada buku pengayaan Sakura 2 setiap bab memiliki tema berbeda, berikut tema 

yang terdapat pada buku tersebut : 

BAB  TEMA  

21  Ima ni terebi to eakon ga arimasu （いまにテレビとエアコンが 

あります） 

22  Oheya wa ookii desuka （おへやはおおきいですか） 

23  Asa shinbun o yomimasu. Yorushukudai o shimasu （あさしんぶ

んをよみます、よるしゅくだいをします） 

24  Asa 6-ji ni okimasu. Yoru 10-ji ni nemasu （あさ６じにおきます) 

25  Asa gohan o tabemasen （あさごはんをたべません） 
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26  Baiku de 25-fun gurai desu （バイクで２５－ふんぐらいです） 

27  Himana toki, puru de oyogimasu （ひまなときプールでおよぎま

す） 

28  Yoku eiga o mimasuyo （よくえいがをみますよ） 

29  Kesa terebi o mimashitaka （けさテレビをみましたか） 

30  Watashi no ichinichi （わたしのいちにち） 

 

Berikut pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan : 

Kompetensi Dasar K13 

 Kompetensi Dasar K13 merupakan penyempurnaan dari kurikulum tingkat satuan 

pendidikan atau biasa dikenal dengan istilah KTSP. Kurikulum K13 ini sudah 

diterapkan pada hampir seluruh sekolahan yang ada di Indonesia. Dari mulai tingkatan 

Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas. Pada tingkatan SMA khususnya untuk 

kelas XI ada enam Kompetensi Dasar yang terdapat di Kurikulum 2013. Mulai dari 

Kompetensi Dasar 3.1 hingga 4.3. Pembahasan pada bab 4 ini akan dimulai dari KD 

3.1 sampai 4.3. 

1. Kompetensi Dasar 3.1  
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Kompetensi Dasar Soal 

Menggambarkan tentang lingkungan  

rumah (uchi) yang terdapat pada teks 

transaksional lisan dan tulis dengan 

memperhatikan fungsi sosial, struktur 

teks, dan unsur kebahasaan sesuai 

dengan konteks penggunaannya 

Latihan Ulangan Harian 2 

Ubahlah pola kalimat KB wa KS desu 

menjadi Kono KB wa KS desu. 

1. Uchi wa ookii desu. 

2. Heya wa hiroi desu. 

3. Kyoushitsu wa kitanai desu. 

4. Toire wa kurai desu. 

5. Eakon wa atarashii desu. 

Bab 22 (Buatlah frase benda seperti 

contoh.) 

• Rumah yang baru 

Atarashii uchi 

1. Kamar yang luas. 

2. Dapur yang sempit. 

3. Kamar yang terang. 

4. Rumah yang indah. 

5. Dapur yang kotor. 

Bab 22 (Jawablah pertanyaan berikut. 

(+) ya, (-) tidak.) 

1. Ana-san no uchi wa ookii desuka (-). 

4. Ari-san no heya wa kirei desuka (+). 
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5. Andi-san no heya wa kitanai desuka (-

). 

Bab 26 (Buatlah kalimat tanya dengan 

petunjuk kata bergaris bawah seperti 

contoh *kata dalam kurung digunakan 

untuk memandu kalimat tanya. 

8. （へや に）なに も ありませ

ん。 

10. （うち は）ちいさい です。 

 

 

Berdasarkan tabel kesesuaian Kompetensi Dasar 3.1 dengan latihan soal diatas 

merupakan sebagian soal yang sesuai dengan KD 3.1 (lengkapnya ada di lampiran yang 

dipaparkan dengan tabel checklist). Contoh latihan soal diatas dinyatakan sesuai 

dengan KD 3.1 karena latihan soal yang disajikan mencakup materi yang terdapat pada 

KD 3.1. Seperti tema pada bab 22 yaitu O-heya wa ookii desuka（おへやはおおきい

ですか）、tema pada bab 26 Baiku de 25-fun gurai desu （バイクで２５－ふんぐ
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らいです）. Contoh latihan soal yang terdapat pada bab tersebut sudah sesuai dengan 

KD 3.1 seperti contoh yang telah dipaparkan diatas. 

 

 

2. Kompetensi Dasar 3.2  

Kompetensi Dasar Soal  

Menentukan  kegiatan tentang 

kegemaran, wisata, makanan khas, cita-

cita  pada teks  transaksional lisan dan 

tulis  dengan memperhatikan fungsi 

sosial, struktur teks, dan unsur 

kebahasaan sesuai dengan konteks 

penggunaannya. 

Bab 24 Susunlah kalimat berikut 

2.Tabemasu/mai-ban/gohan/goro/8-ji/o 

 
Latihan Ulangan Harian 2  

Tulislah menggunakan huruf 

Hiragana atau Katakana kalimat 

berikut ini. 

3.Bangohan wa sakana to niku desu. 
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 Berdasarkan tabel kesesuaian Kompetensi Dasar 3.2 dengan latihan soal diatas 

merupakan contoh soal yang sesuai dengan KD 3.2 (lengkapnya ada di lampiran yang 

dipaparkan dengan tabel checklist). Contoh latihan soal diatas dinyatakan sesuai 

dengan KD 3.2 karena latihan soal yang disajikan mencakup materi yang terdapat pada 

KD 3.2. Seperti tema pada bab 24 Asa 6-ji ni okimasu. Yoru 10-ji ni nemasu （あさ６

－じにおきます。よる１０－じにねます）dan latiahn soal yang terdapat pada 

Ulangan Harian 2. Latihan soal yang ada di Ulangan Harian 2 merupakan ulasan dari 

bab 21-25. Jenis soal pada bagian UH 2 ini hampir sama dengan sub bab sebelumnya 

hanya diganti kata atau kalimatnya saja, tetapi tujuannya masih tetap merujuk pada KD 

3.2. 

3. Kompetensi Dasar 3.3 

Kompetensi Dasar Soal 

Menggambarkan tentang kehidupan 

sehari-hari (mainichi no seikatsu) 

sesuai dengan konteks penggunaannya 

pada teks  transaksional lisan dan tulis 

dengan memperhatikan fungsi sosial, 

struktur teks, dan unsur kebahasaan 

Bab 23 

D (Buatlah kalimat seperti contoh.) 

Ex :  

• します・シャワー・あさ 

＝＞  あさ シャワー  を 

します。 

1. あらいます・かお・あさ 

2. ききます・おんがく・ひる 

3. みがきます・は・あさ 
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4. みます・テレビ・よる 

5. よみます・ざっし・ひる 

 

 
E (Buatlah kalimat sesuai dengan 

contoh.) 

Ex : 

• Pagi : bangun => mandi 

=>Asa okimasu. Sorekara shawa o 

shimasu. 

1. pagi : sarapan => minum teh 

2. siang : makan => nonto tv 

3.malam : menulis surat=> mengerjakan 

PR 

4. malam : mendengarkan radio => tulis 

surat 

5. siang : bersih-bersih => mandi 

Bab 23 

H (Kata benda +します= Kata kerja. 

Ubahlah ～の～を します  menjadi 

～を ～します seperti contoh.) 

Ex :  

• リポートの コピ を します。 
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＝＞ リポート を コピします。 

1. へやの そうじ を します。 

2. ふくの せんたく を します。 

 

Bab 24 

D (Susunlah kalimat berikut ini). 

1. O/migakimasu/ni/ha/5-ji. 

2. Tabemasu/mai-ban/gohan/goro/8-ji/o. 

3. Okimasu/nan-ji/asa/ka/ni. 

4. Shukudai/gogo/o/shimasu/8-ji han. 

5. Ikimasu/mai-nichi/gakkou/e. 

 Berdasarkan tabel kesesuaian Kompetensi Dasar 3.3 dengan latihan soal diatas 

merupakan contoh soal yang sesuai dengan KD 3.3 (lengkapnya ada di lampiran yang 

dipaparkan dengan tabel checklist). Contoh latihan soal diatas dinyatakan sesuai 

dengan KD 3.3 karena latihan soal yang disajikan mencakup materi yang terdapat pada 

KD 3.3. Seperti tema pada bab 23 Asa shinbun o yomimasu. Yoru shukudai o shimasu 

（あさしんぶんをよみます。よるしゅくだいをします）dan tema bab 24 Asa 6-

ji ni okimasu. Yoru 10-ji ni nemasu （あさ６－じにおきます。よる１０－じにね

ます）. Jenis latihan soal yang disajikan seperti soal menyusun kata acak dan soal 

terjemahan. Dalam soal tersebut siswa dituntut untuk memahami cara menyusun 

kalimat sesuai dengan Bunpo atau pola kalimat yang benar dan menerjemahkan dari 

bahasa Indonesia kedalam bahasa Jepang maupun sebaliknya (tetapi tetap pada materi 

yang sesuai dengan KD 3.3). 
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3. Kompetensi Dasar 4.1 

Kompetensi Dasar Soal 

Menulis wacana mengenai 

lingkungan rumah (uchi) dengan 

memperhatikan fungsi sosial, struktur 

teks, dan unsur kebahasaan yang 

benar sesuai konteks 

 

Bab 21 

D (Susunlah menjadi kalimat yang benar) 

1. Heya/terebi/Rini-san/ga/ni/arimasu/no. 

2. Beddo/heya/senpuuki/ga/arimasu/ni/to. 

3. Senpuuki/ni/arimasu/wa. 

4. Heya/Ana-san/arimasu/eakon/no/ga/ni/ka. 

5. Rudi-san/nani/no/heya/ga/ni/ka/arimasu 

Bab 22 

(Isilah soal berikut sesuai dengan bacaan 

yang tersedia {bacaan ada dibagian 

lampiran}) 

3.デウィさん の へや に きょう

かしょ が ありますか。 

4.ほんだな は だれ の へや に 

ありますか。 

5.きょうかしょ は イナさん の 

つくえ の うえ に あります

か。 
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UH 1 

Terjemahkan kalimat berikut ke dalam 

bahasa Jepang dengan huruf romaji. 

1. Di kamar ada apa? 

2. Kamar ini kamar siapa? 

Bab 29  

H (Isilah menggunakan kata kerja yang 

sesuai dengan waktu, seperti contoh). 

Ex :  

• きょう は サッカー を みます。 

• きのう は みません でした。 

2. きょう ぜんぜん ごはん を たべ

ません。 

きょう は。。。。 

７．けさ コーヒー を 。。。。 

きのう も のみました。 

 

Berdasarkan tabel kesesuaian Kompetensi Dasar 4.1 dengan latihan soal diatas 

merupakan contoh soal yang sesuai dengan KD 4.1 (lengkapnya ada di lampiran yang 

dipaparkan dengan tabel checklist). Contoh latihan soal diatas dinyatakan sesuai 

dengan KD 4.1 karena latihan soal yang disajikan mencakup materi yang terdapat pada 

KD 4.1. Seperti tema pada bab 21 Ima ni terebi to eakon ga arimasu （いまにテレビ
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とエアコンがあります）、 tema bab 22 O-heya wa ookii desuka （おへやはおお

きいですか）dan tema bab 29 Kesa terebi o mimashitaka (けさテレビをみました

か). Jenis latihan soal yang disajikan seperti soal menyusun kata acak, soal terjemahan 

dll. Dalam soal tersebut siswa dituntut untuk memahami cara menyusun kalimat sesuai 

dengan Bunpo atau pola kalimat yang benar dan menerjemahkan dari bahasa Indonesia 

kedalam bahasa Jepang maupun sebaliknya (tetapi tetap pada materi yang sesuai 

dengan KD 4.1). 

4. Kompetensi Dasar 4.2 

Kompetensi Dasar Soal 

Menghasilkan wacana mengenai 

kegiatan  tentang kegemaran, wisata, 

makanan khas,  cita-cita  dengan 

memperhatikan fungsi sosial, struktur 

teks, dan unsur kebahasaan yang benar 

sesuai konteks. 

Bab 24 

H (Isilah dengan partikel を、に、で、

が 、 へ 、 sesuai dengan kalimat 

berikut). 

7.ごはん（・・・）たべます。 

 

Bab 25 

G (Apa sarapan Banu? Bacalah wacana 

{terlampir di lampiran} berikut dan 
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berilah tanda (O) apabila sesuai dan (X) 

apabila tidak sesuai dengan isi wacana). 

2.(   ) バヌさん の いもうとさん 

は たまご を たべます。 

4. (   ) バヌさん の おとうさん 

は うち で たべます。 

5.(   ) バヌさん の おとうさん 

は ナシ・ゴレン を たべま

す。 

UH 2 

Lengkapilah kalimat berikut dengan 

kosakata (KB(benda), 

KK(masu/masen) atau KB (waktu). 

4. Watashi wa mai-asa nani mo 

tabemasen. Demo hiru kantin de gohan 

o.... 
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UH 2 

Jawablah pertanyaan berikut sesuai 

dengan bacaan yang ada (teks bacaan 

terlampir di bagian lampiran). 

1. ゆうきさん は あさごはん を 

たべますか。 

 

Berdasarkan tabel kesesuaian Kompetensi Dasar 4.2 dengan latihan soal diatas 

merupakan contoh soal yang sesuai dengan KD 4.2 (lengkapnya ada di lampiran yang 

dipaparkan dengan tabel checklist). Contoh latihan soal diatas dinyatakan sesuai 

dengan KD 4.2 karena latihan soal yang disajikan mencakup materi yang terdapat pada 

KD 4.2. Seperti tema pada bab 24 Asa 6-ji ni okimasu. Yoru 10-ji ni nemasu （あさ６

－じにおきます。よる１０－じにねます）dan tema bab 22 Asa gohan o 

tabemasen（あさごはんをたべません）. Jenis latihan soal yang disajikan seperti 

soal mengisi partikel (dalam hal ini siswa tidak hanya paham partikel mana yang tepat 

untuk mengisi soal, tetapi siswa juga harus paham makna kalimat dari soal tersebut).  

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa soal yang terdapat pada tiap sub 

bab tidak hanya sesuai dengan satu KD. Tetapi bisa lebih dari satu KD yang sesuai 
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dengan soal pada tiap sub bab nya (note : soalnya berbeda, tidak satu soal sesuai dengan 

lebih dari satu KD). 

 

5. Kompetensi Dasar 4.3 

Kompetensi Dasar Soal 

Menggunakan  ungkapan yang 

menggambarkan tentang kehidupan 

sehari-hari (mainichi no seikatsu) 

sesuai dengan konteks penggunaannya 

pada teks transaksional lisan dan tulis 

dengan memperhatikan fungsi sosial, 

struktur teks, dan unsur kebahasaan 

Bab 28 

D (Susunlah menjadi kalimat yang baik 

dan benar). 

5.Shinbun/amari/o/yomimasen. 

H (Perhatikan kalimat berikut pada 

bagian yang bergaris bawah agar 

menjadi kalimat yang tepat). 

Ex :  

• バイク と がっこう へ いきま

す。 

• バイク で がっこう へ いきま

す。 

4. まいにち いつも さんぽしま

す。 
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9. あさ あまり しんぶん を 

よみます。 

Berdasarkan tabel kesesuaian Kompetensi Dasar 4.3 dengan latihan soal diatas 

merupakan contoh soal yang sesuai dengan KD 4.3 (lengkapnya ada di lampiran yang 

dipaparkan dengan tabel checklist). Contoh latihan soal diatas dinyatakan sesuai 

dengan KD 4.3 karena latihan soal yang disajikan mencakup materi yang terdapat pada 

KD 4.3. Seperti tema pada bab 28 Yoku eiga o mimasu yo （よくえいがをみます

よ）. Jenis latihan soal yang disajikan seperti soal menyusun kata acak.  

Berikut merupakan contoh soal yang tidak sesuai dengan KD K13 : 

Tabel 4.2.8 Tabel ketidaksesuaian antara latihan soal dengan KD K13 untuk 

kelas XI 

Soal  Tema  
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I (Tuliah dengan huruf romaji). 

1. かいしゃいんです。 

2. ちちはぐんじんです。 

3. あねはみせをやっていま

す。 

4. たなかさんはしゅふです。 

5. おとうとはちゅうがくせい

です。 

Yoku Eiga o Mimasuyo  (よくえいが

をみますよ)。 

J (Tulislah dengan huruf Hiragana).  

1. Ryoushi desu.  

2. Oji wa nouka desu.  

3. Ishida san wa ginkouin desu.  

4. Ani wa keisatsukan desu.  

5. Imouto wa shougakusei desu.  
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29. I (Tulislah dengan huruf 

Romaji).  

1. きょうかしょです。 

2. これはふでばこです。 

3. それはせんせいのとけいで

す。 

4. ものさしはここにありま

す。 

5. じしょはかばんのなかにあ

ります。 

Kesa Terebi o Mimashitaka (けさテレ

ビをみましたか)。 

 

Tabel diatas merupakan contoh soal yang tidak sesuai dengan KD 3.1-4.3 untuk 

kelas XI, karena termasuk kedalam materi untuk kelas XII. Sehingga dianggap tidak 

sesuai dengan KD 3.1-4.3 untuk kelas XI. KD 3.1-4.2 untuk kelas XII mencakup materi 

tentang Shumi dan Himana Toki seperti contoh soal diatas. 

Dari hasil analisis tersebut diketahui bahwa sebagian besar dari latihan soal yang 

terdapat pada buku pengayaan Sakura 2 sudah sesuai dengan kompetensi dasar K13. 

Tetapi masih ada beberapa latihan soal yang diambil dari materi kelas X maupun kelas 

XII sehingga menjadikannya tidak sesuai dengan KD tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam BAB 

IV , dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Latihan soal buku pengayaan Sakura 2 yang tidak sesuai dengan Kompetensi 

Dasar K13 untuk kelas XI merupakan materi untuk kelas XII. Materi untuk kelas XII 

yang terdapat pada buku pengayaan Sakura 2 mencakup Shumi dan Himana Toki. 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan diatas, maka saran penulis bagi literatur tambahan untuk 

penelitian mengenai buku pendamping belajar. Pada penelitian ini juga masih terdapat 

kekurangan karena hanya soal pada buku Pengayaan Sakura. Oleh karena itu 

disarankan agar dilakukan penelitian selanjutnya untuk menganalisis materi lainnya 

seperti kosakata, kegiatan dan lainnya. 



61 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Iskandarwassid, dan H. Dadang Sunendar. (2011). Strategi Pembelajaran Bahasa. 

Bandung : PT Remaja Rosdakarya 

Silabus Mata Pelajaran Bahasa Jepang SMA/MA, 2016, Jakarta 

Widodo., dan Jasmadi., (2008), Panduan Menyusun Bahan Ajar Berbasis 

Kompetensi, Elex Media Komputindo, Jakarta 

Susanto Hadi, Buku Pengayaan Bahasa Jepang Sakura 2, Pancaran Media, Semarang 

Kurniasih Imas, S.Pd, dan Sani Berlin. (2014). Sukses Mengimplementasikan 

Kurikulum 2013, Kata Pena  

http://bahanajarpendidikan.blogspot.com/2016/07/pengertian-bahan-ajar-serta-jenis-

jenis.html 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kurikulum 

http://suherlicentre.blogspot.com/2008/06/menulis-buku-pengayaan.html 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kurikulum_2013

http://bahanajarpendidikan.blogspot.com/2016/07/pengertian-bahan-ajar-serta-jenis-jenis.html
http://bahanajarpendidikan.blogspot.com/2016/07/pengertian-bahan-ajar-serta-jenis-jenis.html
https://id.wikipedia.org/wiki/Kurikulum
http://suherlicentre.blogspot.com/2008/06/menulis-buku-pengayaan.html
https://id.wikipedia.org/wiki/Kurikulum_2013


62 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 
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Bab  Soal  Kompetensi Dasar K13  Keterangan  

3.1  3.2  3.3  4.1  4.2  4.3  

Ima ni terebi to eakon ga arimasu  

 

21  A (Tuliskan dengan huruf Hiragana)  

1.(Gambar rumah)  

2.(Gambar ruang tamu)  

3.(Gambar dapur)  

4.(Gambar kamar)  

5.(Gambar taman)  

✓      Karena dalam 

KD 3.1 berbunyi 

menggambarkan 

tentang 

lingkungan 

rumah dan soal 

tersebut 

menampilkan 

gambar kata 

benda yg 

termasuk 

kedalam 

menggambarkan 

tentang 

lingkungan 

rumah. 
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21  

 

✓      Karena dalam 

KD 3.1 berbunyi 

menggambarkan 

tentang 

lingkungan 

rumah dan soal 

tersebut 

menampilkan 

gambar kata 

benda yg 

termasuk 

kedalam 

menggambarkan 

tentang 

lingkungan 

rumah. 
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21  

 
 

✓      Menyebutkan 

kata sifat yang 

termasuk 

menggambarkan 

tentang 

lingkungan 

rumah. 

21 D (Susunlah menjadi kalimat yang benar)  

1. Heya/terebi/Rinisan/ga/ni/arimasu/no. 
2. Beddo/heya/senpuuki/ga/arimasu/ni 

/to.  

3. Senpuuki/ni/arimasu/wa. 

4.Heya/Anasan/arimasu/eakon/no/ga/ni/ka.  

5. Rudisan/nani/no/heya/ga/ni/ka/arimasu.  

 
✓ 

 

 

   Karena dalam KD 

3.1 berbunyi 

menggambarkan 

tentang 

lingkungan rumah 

dan soal tersebut 

menampilkan 

gambar kata 

benda yg 

termasuk kedalam 

menggambarkan 

tentang 

lingkungan 

rumah. 
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21 E (Ubahlah dengan pola kalimat yang  

berbeda)  

1. Eakon wa heya ni arimasu.  

2. Rajikase wa heya ni arimasu.  

3. Denwa wa ima ni arimasu.  

4. Reizouko wa daidokoro ni arimasu.  

5. Te-buru wa daidokoro ni arimasu.  

✓      Karena soal 

tersebut 

menggambarkan 

tentang 

lingkungan rumah 

atau lebih 

spesifiknya 

menggambarkan 

tentang benda-

benda yang 

terdapat dalam 

lingkungan 

rumah. 
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21 F (Isilah titik-titik berikut dengan kata 
yang tersedia agar menjadi percakapan 
yang baik)  
(Dewi yang mengunjungi Sofyan ke 
rumah)  

Sofyan : (1) ....  

Dewi    : Ii uchi desune.  

Sofyan : Suwatte kudasai.  

Dewi   : (2) .... Sofyan san no heya wa.  

Sofyan : (3) .... Asoko desu.  

Dewi    : Sou desuka. (4) ....  
Sofyan : Sou desune. Konpyuuta mo terebi 
mo arimasu yo.  

Dewi   : Eakon mo arimasuka.  

Sofyan : (5) ....  

Dewi    : Aa, senpuuki desuka.  

(a.Arigatou, b. Watashi no heya?, c.  
Iie,arimasen. Senpuuki desu. d. Hai, 
arimasu. e. Douzo haitte kudasai. f. 
Heya ni nani ga arimasuka.)  

 

   ✓  
soal 
nomor 3,  

4, 5  

  Soal nomor 
1 dan 2 tidk 
sesuai  

dengan KD  

3.1- 4.3.  
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1  G (Ada benda apa saja di gambar berikut. 
Berilah tanda (O) apabila ada, dan (X) 
apabila sebaliknya.  

 

 
 

 

 

 

 

✓       
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21 H (Menuliskan/membetulkan partikel 

は、を、へ)  

1. なんでがっこうえきますか。 

2. こんばんわ。 

3. これわほんでわありません。 

4. すみません、おなまえおくださ

い。 

5. こちらえどうぞ。 

6. こんばんなにおしますか。 

7. こちらわスシさんです。 

8. うちわおおきいですか。 

9. テレビわどこにありますか。 

10. ははわぎんこういんです。 

✓ 
 Soal 
nomor 8 
dan 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Selain soal 
nomor 8 dan 9 
tidak ada yang 
sesuai dengan 
KD 3.1 sampai  

4.3.  
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21 I (Tulislah dengan huruf romaji.)  

1. はじめまして。 

2. きょう は げつようび です。 

3. せんしゅう の はつかでした。 

4. にほん へ かえりました。 

5. しょせつ を よみます。 

      Soal nomor 1 

sampai 5 tidak 

ada yang sesuai 

dengan KD 3.1 

sampai KD 4.3.  

21 J (Tulislah dengan huruf Hiragana)  
1.Douzo yoroshiku.  

2. Ashita wa muika desu.  

3. Sengetsu wa roku gatsu deshita.  

4. Ringo o kaimashita.  

5. Chuugoku e ikimasu.  

      Soal nomor 1 

sampai 5 tidak 

ada yang sesuai 

dengan KD 3.1 

sampai KD 4.3. 

O-heya wa ookii desuka  
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22  

 

✓      Soal disamping 

termasuk kedalam 

kata sifat yang 

menggambarkan 

lingkungan 

rumah. 

22 B (Ubahlah kedalam bentuk negatif) 
 1.Akarui =....  

2. Hiroi =....  

3. Atarashii =....  

4. Ookii =....  

5. Furui =....  

✓      Soal disamping 

termasuk kedalam 

kata sifat yang 

menggambarkan 

lingkungan 

rumah. 
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22 C (Lengkapilah  kosakata 
bermakna  berikut sesuai 
kosakata di dalam kotak.)  

1. あ＿る＿ 

Terang   
 

2. ち＿＿い 

Kecil   

 

3. き＿な＿ 

Kotor  

 

4. ＿る＿い 

Berisik   

 

5. あ＿ら＿い 

 

Baru  

yang 

dengan 

✓      Termasuk 

kedalam kata 

sifat yang 

menggambarkan 

lingkungan 

rumah 



 

 

73 

 

22 D (Buatlah frase benda seperti contoh.)  

Rumah  yang  baru 

Atarashii uchi  

1. Kamar yang luas.  

2. Dapur yang sempit.  

3. Kamar yang terang.  

4. Rumah yang indah.  

5. Dapur yang kotor.  

✓      Soal tersebut 

mengandung 

kata sifat yang 

menggambarkan 

tentang 

lingkungan 

rumah.  
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,    

22 E (Jawablah pertanyaan berikut. (+) 
ya, (-) tidak.)  

1. Ana-san no uchi wa ookii desuka (- 

).  

2. Sensei no kaban wa furui desuka (- 

).  

3. Kyoushitsu wa hiroi desuka (+).  

4. Ari-san no heya wa kirei desuka 

(+). 

5. Andi-san no heya wa kitanai 

desuka 

(-).  

✓ 

Soal nomor  

1, 4, 5 

     Soal nomor 2 

dan 3 tidak 

sesuai dengan 

KD 3.1-4.3 

22 F (Isilah titik-titik berikut dengan kata 
yang tersedia agar menjadi percakapan 
yang baik.)  
Made tiba di rumah Sofyan untuk 
mengerjakan tugas bersama.  

Sofyan : Soko de ii desuyo. 

(mengarahkan Made memarkir motor)  

Made    : (1) ....  
Sofyan : Iie, furui desuyo. Douzo. 
Made  : (2) .... Koko ni konpyuuta ga 
arimasune.  

Sofyan : Ima ni konpyuuta ga arimasu. 

Demo (3) ....  

Made    : Soudesuka.  

Sofyan : (4) .... (mengajak ke kamar).  

Made    : Heya wa hiroi desune.  

Sofyan : (5) ....  

Made   : Senpuuki wa ii desuyo.  

   ✓ 

Soal 

nomor  

1, 2, 3, 4 

  Soal nomor 5 

tidak sesuai 

dengan KD 

3.14.3. Karena 

soal tersebut 

termasuk soal 

untuk materi 

“Aisatsu” kelas 

X.  
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24  B (Jodohkanlah).  

 

 
 

 

 

     Soal nomor 1-
5 tidak ada 
yang sesuai 
dengan  

KD 3.1 – 4.3. 

24  C (Jodohkan lalu tulislah kosakata dengan 
benar).  

 

 
 

  ✓     Soal disamping 

menunjukkan 

kata kerja yang 

menggambarkan 

tentang 

lingkungan 

rumah. 



 

 

77 

 

24  D (Susunlah kalimat berikut ini).  

1. O/migakimasu/ni/ha/5-ji.  
2. Tabemasu/mai-ban/gohan/goro/8ji/o.  

3. Okimasu/nan-ji/asa/ka/ni.  

4. Shukudai/gogo/o/shimasu/8-ji han.  

5.Ikimasu/mai-nichi/gakkou/e.  

 ✓ 

Soal no.2  

✓ 

Soal 
no. 
1,  

3, 4, 

5  

    

24  E (Jawablah soal berikut seperti contoh).  
Ex : Mai nichi nan-ji ni okimasuka (05.00).  

5-ji ni okimasu.  
1. Mai nichi nan-ji gakkou e ikimasuka 

(6.30).  
2. Mai asa nan-ji ni oinori o shimasuka 

(05.00).  
3. Mai ban nan-ji goro gohan o tabemasuka 

( 08.00).  

4. Mai ban nan-ji goro nemasuka 

(10.00).  
5. Mai asa nan-ji ni sentaku shimasuka 

(06.00).   

 

  ✓    Soal tersebut 

menggambar

kan tentang 

kehidupan 

sehari-hari 

berdasarkan 

dengan 

waktunya. 
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24  F (Isilah titik-titik berikut dengan kata yang 
 tersedia  agar  menjadi 
 teks percakapan yang baik).  
Dewa dan Joni sedang berjalan bersama 
pulang sekolah.  

Dewa : Joni san wa (1) ....  
Joni : Watashi wa asa 5-ji han ni okimasu.  

Dewa : (2) .....  
Joni : Iie, Nichi-youbi wa 7-ji goro okimasu.  

Dewa : Hee? Soudesuka.  

Joni : (3) ....  
Dewa : Getsu youbi kara kin youbi made (4) 
....  
Joni : Watashi wa 10-ji goro nemasu. Asa 
gakkou e ikimasuyo ne. Dewa san wa.  

Dewa : (5) ....  

Joni : Ja, mata ashita.  

Dewa : Mata ne.  

(a.Mai asa desuka, b. Mai ban, c. Asa nan-ji ni 

okimasuka, d. Do-youbi yoru 12-ji ni 

nemasu, e. Nan-ji goro nemasuka, f. 

Watashi wa mai ban 9ji han goro).  

     ✓  
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24  G (Jawablah pertanyaan sesuai dengan tek 
bacaan yang ada *teks bacaan terlampir di 
lampiran).  

1. みちさんはあさそうじします。それ

からなにをし 

ますか。 

2. トニさんもあさそうじしますか。 

3. トニさんはだれとスポーツをします

か。 

4. トニさんはテニスをしますか、ピン

ポンをしますか。 

5. トニさんのおとうとさんはどんなス

ポーツをし 

ますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ✓ 

 

   Soal tersebut 

menggambark

an tentang 

berbagai 

macam 

kegiatan 

sehari-hari. 

24  H (Isilah dengan partikel を、に、で、が、

へ、sesuai dengan kalimat berikut).  

1. がっこう（・・・）います。がっこ

う（・・・）いきます。 

2. ほん（・・・）よみます。ほん

（・・・）あります。 

✓

Soal 

no 5  

✓ 

(nomor 

7{soal 

nomor 

kedua}).  

✓ 

(nom

or 1, 

2, 3, 

4, 6, 

8{so

al 

kedu

   Soal nomor 9 
tidak sesuai 
dengan KD  
3.1-4.3.  
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3. うち（・・・）います。うち

（・・・）あります。 

4. くじ（・・・）ねます。へや

（・・・）ねます。 

5. テレビ（・・・）あります。テレビ

（・・・）みます。 

6. がっこう（・・・）きます。がっこ

う（・・・）べんきょう 

します。 

7. ごはん（・・・）たべます。 

６じ（・・・）たべます。 

8. しゅくだい（・・・）あります。 

しゅくだい（・・・）します。 

9. てがみ（・・・）かきます。てがみ

（・・・）よみます。 

10. へや（・・・）そうじします。へや

（・・・）べんきょうしま 

す。 

a}, 

10).  
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24  I (Tulislah dengan hururf romaji).  

1. さんじです。 

2. よるじゅうじはんにねます。 

3. やさいをうります。 

4. ゆうびんきょくへいきます。 

5.まいにちがっこうへいきます。 

  ✓ 

(soal 

nomor 

2)  

   Soal nomor 1, 
3, 4, 5 tidak 
sesuai dengan 
KD  
3.1 – 4.3.  

24   

J (Tulislah dengan huruf Hiragana).  

1. Yo-ji han goro okimasu.  

2. Mai-asa sakana ya e ikimasu.  

3. Otousan wa kissaten e kimasu.  

4. Gogo shichi-ji ni benkyoushimasu.  

5. Mai-ban shinbun wo yomimasu.  

 

  ✓ 

(soal 
nomor 
1, 2,  

4, 5)  

   Soal nomor 3 
tidak sesuai 
dengan KD  
3.1 – 4.3.  

Asa g ohan o tabemasen  

25   
A (Tulislah nama makanan/minuman dengan 
huruf romaji).  

1. (Gambar roti tawar).  

2. (Gambar telur).  

3. (Gambar bentou).  

4. (Gambar minuman coca-cola).  

5. (Gambar susu).  

 

 ✓     Termasuk 

kedlam materi 

tentang 

menentukan 

makanan yang 

terdapat pada 

KD 3.2. 
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25  B (Jodohkanlah dengan pasangan yang 
sesuai).  

 

 
 

 ✓Soa

l no 3  

✓ 

Soal 

no 1, 

2  

 

 

  Soal no 4, 5 
tidak sesuai 
dengan KD  

3.1 – 4.3. 

25  

 
 

 ✓      
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25  D (Ubahlah ke dalam bentuk negatif).  

Ex :   

• あさごはんをたべます。 

• あさごはんをたべません。 

1. しんぶんをよみます。 

2. テレビをみます。 

3. シャワーをあびます。 

4. みずをのみます。 

5. さかなをたべます。 

 ✓ 

Soal no 

4,  

5  

 

✓ 

Soal 

no 1,  

2, 3 

   Soal no 4 dan 5 

: termasuk 

kedalam soal 

menentukan 

tentang 

kegiatan, 

makanan yang 

sesuai dengan 

KD 3.2  

Soal no 1-3 : 

termasuk 

kedalam jenis 

soal yang 

menggambarka

n tentang 

kehidupan 

sehari-hari. 
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25  E  (Jawablah  soal  berikut 
 seperti contoh). Ex :   

あさなにをたべますか。(-)  

なにもたべません。 

1. Asa gyuunyuu o nomimasuka. (+)  

2. Asa nani o nomimasuka. (-)  

3. Asa gohan o tabemasuka. (+)  

4. Asa, mizu o nomimasuka. (-)  

5. Asa pan o tabemasuka. (-)  

 ✓      
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25  F (Isilah titik-titik berikut agar menjadi teks 
percakapan yang baik dengan memilih A atau 
B pada kotak yang tersedia).  
Made dan Joko sedang antri memesan 
makanan dan minuman di kantin saat istirahat.  

Made : (1) ....  

Joko : Hai, tabemasu (2) ....  
Made : Nani mo tabemasen. Gyuunyuu o 
nomimasu.  

Joko : (3) ....  
Made : Sou desuyo. Hiru uchi e kaerimasu. 
Sorekara hiru-gohan o tabemasu.  

Joko : (4) ....  
Made : Hiru-gohan desuka. Gohan to tamago 
to niku to yasai desu.  

Joko : Kudamono wa.  

Made : Sou desune. (5) ....  

    ✓  Soal tersebut 

termasuk 

kedalam soal 

yang 

menghasilkan 

wacana tentang 

kegiatan dan 

makanan. 

25  G (Apa sarapan Banu? Bacalah wacana 
{terlampir di lampiran} berikut dan berilah 
tanda (O) apabila sesuai dan (X) apabila tidak 
sesuai dengan isi wacana). 

1. (   ) バヌさんはコーヒーをのみます。 

 ✓     Walaupun soal 

tersebut hanya 

memberi tanda 

“maru” atau 

“batsu” tetapi 

jenis soal 
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 2. (   ) バヌさんのいもうとさんはたまご

をたべます。 

3. (   ) バヌさんのいもうとさんはみずを

のみます。 

4. (   ) バヌさんのおとうさんはうちでた

べます。 

5. (   ) バヌさんのおとうさんはナシ・ゴ

レンをたべま 

す。 

     tersebut 

termasuk 

kedalam soal 

yang 

menentukan 

tentang 

kegiatan, dan 

makanan. 
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25  H (Mengurutkan waktu dalam kalimat bahasa 
Jepang dimulai dari yang lebih luas. Berilah 
tanda (O) apabila benar dan (X) apabila salah). 
Ex :   

じゅうじにまいばんねます。(X)  

1. よるくじにテレビをみます。（） 

2. こんしゅうのどようびです。（） 

3. つぃたちこんげつです。（） 

4. あさげつようびです。 

（） 

5. まいにちさんじごろです。（） 

      Soal tersebut 
tidak sesuai 
dengan KD  
3.1 – 4.3.  
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 6. ひるのあしたですか。（） 

7. まいあさこんしゅうです。（） 

8. らいしゅうのにちようびです。（） 

9. ごごのきょうねます。（） 

10. あさってのひるかえります。（） 

       

25  I (Tulislah dengan huruf romaji).  

1. わたしのうでどけいです。 

2. すうがくのきょうかしょです。 

3. どなたのものさしですか。 

4. いわた先生のめがねです。 

5. たかはしさんのけいたいでんわで

す。 

      Soal tersebut 
tidak ada yang 
sesuai dengan 
KD 3.1 –4.3.  

25  J (Tulislah dengan huruf Hiragana).  

1. Kankoku no enpitsu desu.  

2. Yoshida san no saifu desu.  

3. Nihongo no shinbun desu.  

4. Kagaku no hon desu.  

5. Kore wa nan no jisho desuka.  

 

 

 

 

 

 

     Soal tersebut 
tidak ada yang 
sesuai dengan 
KD 3.1 –4.3.  
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Latihan Ulangan Harian 2  

I  

 
 

      Soal tersebut 
tidak ada yang 
sesuai dengan 
KD 3.1 – 

4.3.  
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II  Lengkapilah kalimat berikut dengan 

kosakata (KB(benda),  

KK(masu/masen) atau KB (waktu).  
1. Adi-san wa mai-asa gyuunyuu o 

nomimasu. Demo, watashi wa nani mo....  
2. Watashi wa yoru 11-ji goro nemasu. 

Sorekara asa 5-ji goro....  
3. Seito wa .... 6-ji han ni gakkou e kimasu. 

Gogo 2-ji goro uchi e ....  
4. Watashi wa mai-asa nani mo tabemasen. 

Demo hiru kantin de gohan o....  

5. Kitani-san wa raishuu kuni kaerimasu. 

Demo rai getsu mata Indonesia e ....  

  ✓ 

Soal 

nomor 

2, 3 

 ✓

Soal 

nomor 

4 

 Soal nomor 4 
dan 5 tidak 
sesuai dengan 
KD 3.1 –  

4.3.  

III     ✓    Soal tersebut 

termasuk 

kedalam 

rangkain 

“mainichi no 

seikatsu” 

karena 

menggambark

an tentang 

kegiatan 

harian. 
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IV       ✓

Soal 

nomor 

3 

✓ 

Soal 

nomor 

1,  

2, 4, 5 

 

V  Jawablah pertanyaan berikut sesuai 

dengan bacaan yang ada (teks bacaan 

terlampir di bagian lampiran).  

1. ゆうきさんはあさごはんをたべます

か。 

2. ゆうきさんはなんじにがっこうへい

きますか。 

3. ゆうきさんはがっこうでなにをのみ

ますか。 

4. ゆうきさんはなんじにうちへかえり

ますか。 

 ✓ 

Soal 

nomor 1  

 

✓ 

Soal 

nomor 

2, 4, 5 

   Soal nomor 3 
tidak sesuai 
dengan KD 3.1 
–  

4.3.  
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5. ゆうきさんはひるうちでなにをしま

すか。 

VI  Tulislah menggunakan huruf Hiragana 

atau Katakana kalimat berikut ini.  

1. Hiru gyuunyuu o nomimasuka.  

2. Kyou wa juusu o nomimasen.  

3. Bangohan wa sakana to niku desu.  
4. Sumisu-san  wa  Amerika 

 e kaerimasu.  

5. Itsu Indonesia e kimasuka.  

 ✓Soa

l nomor1, 

2, 3 

    Soal nomor 4 
dan 5 tidak 
sesuai dengan 
KD 3.1- 

4.3.  

  Baiku de 25-fun g urai desu    
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26  A (Tulislah nama alat transportasi dengan 
huruf Romaji).  

1. (Gambar bus).  

2. (Gambar kereta).  

3. (Gambar mobil).  

4. (Gambar motor).  

5. (Gambar sepeda).  

      Soal tersebut 
tidak sesuai 
dengan KD  

3.1 – 4.3.  

26         Soal tersebut 

tidak sesuai 

dengan KD 3.1 

– 4.3. 

26  

 

      Soal tersebut 
tidak sesuai 
dengan KD  

3.1 – 4.3. 
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26  D (Susunlah menjadi kalimat yang benar).  
1. Gakkou/nan/de/ka/ikimasu/e/maini chi.  

2. 30pun/jitensha/desu/de/gurai.  

3. Kara/made/gakkou/uchi/ka/dono/gu 

rai/desu.  

4. Baiku/e/kaerimasu/de/Anasan/wa/uchi.  

5. Aruite/made/gurai/15pun/gakkou/d 

esu.  

   

 

   Soal tersebut 
tidak sesuai 
dengan KD  

3.1 – 4.3. 

26  E (Jawablah soal berikut seperi contoh). 

Ex :   

Basu de gakkou e kimasuka. (+) Hai basu 

de kimasu.  

1. Basu de 30pun gurai desuka. (+)  

2. Uchi kara aruite ikimasuka. (+)  
3. Kuruma de uchi e kaerimasuka. (-) 

(baiku)  
4. Uchi kara gakkou made 10 pun desuka. (-

) (20)  

5. Mainichi basu de kaerimasuka. (+)  

 

 

     Soal tersebut 
tidak sesuai 
dengan KD  

3.1 – 4.3. 
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26  F (Isilah titik-titik berikut dengan kata yang 
 tersedia  agar  menjadi 
 teks percakapan yang baik).  
Joni menunggu Iwan sedang berjalan dari 
tempat parkir.  

Joni : Iwan-san ohayou.  

Iwan : (1) ....  

Joni : (2) ....  
Iwan : Sou desu. Atarashii baiku de kimasu. 
Joni-san wa.  

Joni : (3) ....  

Iwan : Mai nichi desuka.  

Joni : (4) ....  

Iwan : Uchi kara gakkou made dono gurai 
desuka.  

Joni : Sou desune. (5) ....  
Iwan : 45-fun desuka. Watashi wa kyou 
baiku de ni juppun desu. Joni : Waa, hayai 
desune.  

(a.Watashi wa basu de kimasu, b. 45fun gurai 

desu, c. Kyou baiku de kimasune, d. Hai, 

mainichi basu de kimasuyo, e. Aa, Joni-

san. Ohayou, f. 15 fun gurai desu).  

      Soal tersebut 
tidak sesuai 
dengan KD  

3.1 – 4.3. 
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26          Soal tersebut 
tidak sesuai 
dengan KD  

3.1 – 4.3. 

26  H (Buatlah kalimat tanya dengan petunjuk 
kata bergaris bawah seperti contoh *kata 
dalam kurung digunakan untuk memandu 
kalimat tanya. Ex :   

• なんじにおきますか。 

• ５じにおきます。 

1. （いまに）テレビがあります。 

2. バイクで（がっこうへ）きます。 

3. （あさ）なにもたべません。 

4. （バイクで）１５ふんぐらいです。 

5. （まいあさ）へやをそうじ 

✓ 

Soal 

nomor 1, 

8,10 

✓  

Soal 

nomor 3 

dan 9 

✓

Soal 

nomor 

5 

   

 

Soal nomor 2, 

4, 6,  
7 tidak sesuai 
dengan KD 3.1 
– 

4.3.   
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します。 

6. （あさ）６じごろ（がっこうへ）い

きます。 

7. あるいて（がっこうへ）きます。 

8. （へやに）なにもありま 

せん。 

9.（あさ）なにものみませ 

ん。 

10.（うちは）ちいさいです。 

26  I (Tulislah dengan huruf romaji).  

1. あそこはじむしつです。 

2. きょうしつのまえです。 

3. ほけんしつはここです。 

4. しょくいんしつはあそこです。 

5. せんせいはとしょしつにいます。 

      Soal tersebut 
tidak sesuai 
dengan KD  

3.1 – 4.3.  

26  J ( Tulislah dengan huruf Hiragana).  

1. Asoko wa koutei desu.  

2. Niku ya wa asoko desu.  

3. Sofu no heya wa soko desu.  

4. Koko wa Toukyou eki desu.  

5. Kouchoushitsu no tonari desu.   

      Soal tersebut 
tidak sesuai 
dengan KD  

3.1 – 4.3. 
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Himana to ki, puru de oyogimasu.   

27   A (Tulislah kegiatan berikut dengan huruf 
romaji).  

1. (Gambar orang saling menyapa).  

2. (Gambar orang nonton film).  

3. (Gambar orang belanja).  

4. (Gambar orang berenang).  

5. (Gambar orang jalan-jalan).  

      Soal tersebut 
tidak sesuai 
dengan KD  

3.1 – 4.3. 

27  B (Tulslah nama tempat berikut dengan huruf 
Katakana).  

1. (Gambar hotel).  

2. (Gambar kolam renang).  

3. (Gambar toko/indomart 24 jam).  

4. (Gambar cafe/coffee shop).  

5. (Gambar taman).  

      Soal tersebut 
tidak sesuai 
dengan KD  

3.1 – 4.3. 

27   

 

      Soal tersebut 

tidak sesuai 

dengan KD 3.1 

– 4.3. 
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27  D (Susunlah menjadi kalimat yang baik dan 
benar).  

1. Tomodachi/depa-to/ni/aimasu/de.  

2. De/oyogimasu/hitori/umi/de.  

3. Nani/himana/o/shimasu/toki/ka.  

4. Ichiba/mai-asa/e/haha/ikimasu/to.  
5. Adisan/uchi/hanashi/to/de/shimasu/o.  

 

  ✓

Soal 

nomor 

4 

   Soal nomor 1, 

2, 3,  
5 tidak sesuai 
dengan KD 3.1 
– 

4.3.  

27  E  (Jawablah  soal  berikut 
 seperti contoh).  

Ex :   

Doko de tomodachi to aimasuka. 

(eki)  

Eki de aimasu.  

1. Himana toki nani o shimasu ka. 

(terebi)  
2. Dare to uchi de ge-mu shimasu ka. 

(tomodachi).  
3. Mai-asa doko e ikimasu ka. (ichiba) 
4.  4.Nichi youbi ni nani o himasu ka. 

(oyogimasu)  

5.Dare to kaimono shimasu ka. (ane)  

 

 

     Soal nomor 1, 
2, 3, 4, 5 tidak 
sesuai dengan 
KD 3.1 –  

4.3.  
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27  F (Isilah titik-titik berikut dengan kata yang 
 tersedia  agar  menjadi 
 teks percakapan yang baik).  
Pad suatu sore di sebuah mall, Dila bertemu 
Santi yang sedang memilih baju.  

Dila : Santi-san konnichiwa.  

Santi : A, Dila-san. Konnichiwa.  

Dila : (1) ....  

Santi : Hai, kaimono shimasuyo.  

Dila : (2) ....  
Santi : Haha to kimasu. Hora, achira ga mama 

desu. Dila-san wa.  

Dila : (3) ....  

Santi : So desuka. Dila-san wa himana toki 
kaimono shimasuka.  
Dila : Iie, (4) .... .... Koko de tomodachi ni 
aimasu.  

Santi : Kyou mo eiga o mimasuka.  

Dila : (5) ....  

Santi : Ja, mata ashita ne.  
(a.Dare to kimasuka, b. Sou desu. Tomodachi 

to ‘Iron Man 2’ o mimasu, c. Watashi wa 
hitori de kimasu, d. Himana toki eiga o 
mimasu, e. Kaimono shimasu ne, f. 

15-fun gurai desu).  

 

      Soal tersebut 
tidak sesuai 
dengan KD  

3.1 – 4.3. 
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27  

 

      Soal tersebut 
tidak sesuai 
dengan KD  

3.1 – 4.3. 
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27  H ( Berilah tanda (O) bila benar dan (X) bila 
salah kalimat berikut ! Bisa keduanya benar 
atau salah). Ex : 

• ともだちにあいます。 

（０） 

• ともだちとあいます。 

（０） 

1. ぺんをかきます。（）ぺんでかきま

す。（） 

2. バイクでいきます。（）バイクとい

きます。（） 

3. えいがをみます。（）ともだちでみ

ます。（） 

4. モールでかいものします。（） 

モールへいきます。（） 

5. うみでおよぎます。（）うみをおよ

ぎます。（） 

6. スーパーへかいものします。（） 

ほんをかいものします。 

（） 

7. ゲームをします。（）ひとりでしま

す。（） 

      Soal tersebut 
tidak sesuai 
dengan KD  

3.1 – 4.3. 
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 8. ３０ふんごろです。（） 

３０ふんぐらいです。 

（） 

9. ６じごろいきます。（） 

６じぐらいいきます。 

（） 

10. うちへいきます。（）うちへかえり

ます。（） 

       

27  I (Tulislah dengan huruf romaji).  

1. いちばんうえです。 

2. おねえさんがひとりいます。 

3. よにんきょうだいです。 

4. あにが二人います。 

5. こちらはおばです。 

      Soal tersebut 
tidak sesuai 
dengan KD  

3.1 – 4.3. 

27  J (Tulislah dengan huruf Hiragana).  

1. Ichiban shita desu.  

2. Imouto wa imasen.  

3. Aya-san wa hitorikko desu.  

4. Oniisan ga san-nin imasu.  

5. Watashi wa yo-nin kazoku desu.  

      Soal tersebut 
tidak sesuai 
dengan KD  

3.1 – 4.3. 
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Yoku eiga o mimasuyo. 

28  

 
 

      Soal tersebut 
tidak sesuai 
dengan KD  

3.1 – 4.3. 
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28   

 
 

      Soal tersebut 
tidak sesuai 
dengan KD  

3.1 – 4.3. 
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28     ✓ 

Soal 

nomor 

2,3, 4, 

5, 6 

 

 

  Soal nomor1, 
7, 8, 9, 10 tidak 
sesuai dengan 
KD 3.1 –4.3.  

28  D (Susunlah menjadi kalimat yang baik dan 
benar).  
1. Yoku/ni/sakka-/nichiyoubi/shimasu/o.  

2. Doko/ikimasen/watashi/mo/wa/e.  

3. Su-pa-/kaimono/mai-shuu/shimasu.  
4. Ni/eiga/ka/o/yoku/mimasu/nichiyoubi.  

5. Shinbun/amari/o/yomimasen.  

  ✓ 

Soal 

nomor 

3dan 

5 

   Soal nomor 1, 
2, 4 tidak 
sesuai dengan 
KD 3.1 –  

4.3.  
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28  E (Jawablah soal berikut ! 5 : selalu => 1 : 
tidak).  

Ex :   

Nichi  youbi  ni  yoku  kaimono 
shimasuka. (3) Iie, tokidoki 
shimasu.  

1. Mai-asa itsumo sanpo shimasuka 

(1).  

2. Mai-shuu sakka- o shimasuka (5).  
3. Nichi youbi no asa yoku ko-hi- o 

nomimasuka (3).  

4. Do youbi ni itsumo eiga o mimasuka 

(2).  

5. Itsumo mo-ru e ikimasuka (5).  

  ✓ 

Soal 

nomor 

1, 2 

   Soal nomor 3, 
4, 5 tidak 
sesuai dengan 
KD 3.1 –  

4.3.  

28  F (Jawablah pertanyaan berikut sesuai 
pecakapan yang ada (ada di bagian lampiran), 
dengan menjawab (O) apabila sesuai dan (X) 
apabila tidak sesuai).  

1. Rio-san wa itsumo sakka- o shimasu 

(   ).  
2. Anton-san wa isshuukan 2-kai sakka- o 

shimasu (   ).  
3. Rudi-san wa zenzen sakka- o shimasen (   

).  

4. Anton-san mo Rudi-san mo yoku 

oyogimasu (   ).  

5.Rio-san wa maishuu no sui youbi to do 

youbi puuru de oyogimasu (   ).  

      Soal tersebut 
tidak sesuai 
dengan KD  

3.1 – 4.3. 
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28  

 
 

     ✓  
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28  H (Perhatikan kalimat berikut pada bagian 
yang bergaris bawah agar menjadi kalimat 
yang tepat). Ex :   

• バイクとがっこうへいきます。 

• バイクでがっこうへいきます。 

1. うちからがっこうまで１０ふんごろ

です。 

2. あさぜんぜんごはんをたべます。 

3.ともだちで ゲーム を します。 

4.まいにちいつもさんぽします。 

5.まいあさいちばをいきます。 

6.ときどきプールへおよぎます 

7.ともだちではなし を します。 

8.ペンとてがみをかきます。 

9. あさあまりしんぶんをよみます。 

10. よるうちへテレビをみます。 

 ✓  

Soal 

nomor 2 

 

 

✓ 

Soal 

nomor 

4, 9, 

10 

 

 

 

 

  Soal nomor 1, 
3, 5, 6, 7, 8 
tidak sesuai  

dengan KD 3.1 

- 

4.3.  
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28  I (Tuliah dengan huruf romaji).  

1. かいしゃいんです。 

2. ちちはぐんじんです。 

 3. あねはみせをやっています。 

 4. たなかさんはしゅふです。 

 5. おとうとはちゅうがくせいです。 

      Soal tersebut 
tidak sesuai 
dengan KD  

3.1 – 4.3. 

28  J (Tulislah dengan huruf Hiragana).  

1. Ryoushi desu.  

2. Oji wa nouka desu.  

3. Ishida san wa ginkouin desu.  

4. Ani wa keisatsukan desu.  

5. Imouto wa shougakusei desu.  

      Soal tersebut 
tidak sesuai 
dengan KD  

3.1 – 4.3. 

Latiha n Ulangan Harian 3  
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I  Isilah kalimat berikut dengan partikel yang 

sesuai.  

1. きょう・・・・にちようびです。わ

たしはうち・・・・います。 

2. アナさんはまいにちヨノせんせ

い・・・・バス・・・・がっこ

う・・・・きます。 

3. わたしはがっこう・・・・６じ４５

ふん 

です。わたしはバイク 

(soal cacat).  

4. あ し た と も だ ち ・ ・ ・ ・ プ ー

ル ・ ・ ・ ・ い き ま す 。 プ ー

ル・・・・およぎます。 

5.わたし・・・・イワンさんはよくモー

ル・・・・かいものします。 

      Soal tersebut 
tidak sesuai 
dengan KD  

3.1 – 4.3. 
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II  Lengkapilah kalimat berikut dengan kata 

kerja yang sesuai konteksnya.  

1. アユさんはよくおよぎます。わたし

はあまり。。。 

2. あさときどきしんぶんを・・・・。

でもラジオはぜんぜん。。。 

3. わたしはあしたどこも・・・・。し

ゅくだいを。。。 

4. はははいつもいちばでかいものしま

す。でもあねはあまり。。。 

5. わ た し は ぜ ん ぜ ん ゲ ー ム

を・・・・。あにはよ 

く。。。 

 

      Soal tersebut 
tidak sesuai 
dengan KD  

3.1 – 4.3. 
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III  Hadi sensei pegi kemana?Naik apa? Dan 

berapa  lama?  Perhatikan gambar 

(gambar ada di bagian lampiran) dan 

 jawablah pertanyaanya.  
1. Hadi sensei wa nan-de Sumaran e 

ikimasuka.  
2. Uchi kara Soro made basu de dono gurai 

desuka.  
3. Hadi sensei wa jitensha de ikimasu. Doko 

e ikimasuka.  
4. Joguja made 1-jikan han desu. Nande 

ikimasuka.  

5. Temanggung made baiku de nanjikan 

desuka.  

      Soal tersebut 
tidak sesuai 
dengan KD  

3.1 – 4.3. 

IV  Bacalah wacana (ada dibagian lampiran) 

dan jawablah dengan (O) bila sesuai dan 

(X) bila tidk sesuai.  

1. （）キラさんはまいあさ５じにおき

ます。 

2. （）キラさんはあさたまごとさかな

をたべます。 

3. （）キラさんはバスでがっこうへい

きます。 

 ✓  

Soal 

nomor 2 

✓ 

Soal 

nomor 

1 

   Soal nomor 3, 
4, 5 tidak 
sesuai dengan 
KD 3.1 –  

4.3.  
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 4. （）うちからがっこうまで２０ぷん

ぐらいです。 

5. （）ひるごご１：４５うちへかえり

ます。 

       

V  Lengkapi wacana rumpang berikut dengan 

memilih kosakata yang tersedia.  

わたしはひまなとき（１）・・・・とモ

ールへきます。モールで 

（２）・・・・。それから、ともだちと

えいがを 

（３）・・・・レストランでひるごはん

を 

（ ４ ） ・ ・ ・ ・ 。 そ れ か ら 、

（５）・・・・でうちへか 

えります。 

[1. (a. はは、b. ともだち、c. Sensei)] 

[2. (a. かいものします、b. いきます、

c. みます)]  

[3. (a. します、b. よみます、c. みま 

す)]  

 

 

     Soal tersebut 
tidak sesuai 
dengan KD  

3.1 – 4.3. 
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 [4. (a. かいものします、b. たべます、

c. します)]  

[5. (a. バス、b. ともだち、c. モー 

ル)]  

 

       

VI  Tulislah dengan huruf Hiragana.  

1. Chichi wa depaato e ikimasu.  

2. Haha to ane wa kyoushi desu.  

3. Imouto wa nan-sai desuka.  

4. Erueru kyoushitsu wa doko desuka.  

5. Koko wa suupaa dewa arimasen.  

      Soal tersebut 
tidak sesuai 
dengan KD  

3.1 – 4.3. 

Kesa te rebi o mim ashitaka  

29  A (Tulislah jumlah waktu dengan huruf 
romaji).  

1. Nonton tv (21.00-22.00).  

2. Main bola (15.00-18.00).  

3. Nonton film (08.00-10.00).  

4. Baca buku (16.30-17.00)  

5. Belajar (19.00-20.30)  

      Soal tersebut 
tidak sesuai 
dengan KD 3.1 
– 

4.3. 

29  B (Ubahlah ke dalam bentuk lampau seperti 
contoh).  

Ex : みます＝＞みました。 

1. ねます＝＞。。。 

2. かきます＝＞。。。 

      Soal tersebut 
tidak sesuai 
dengan KD  

3.1 – 4.3. 
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3. よみます＝＞。。。 

4. します＝＞。。。 

5. きます＝＞。。。 

29  

 
 

      Soal tersebut 
tidak sesuai 
dengan KD  

3.1 – 4.3. 

29  D (Susunlah menjadi kalimat yang benar).  

1. 2/kinou/benkyoushimashita/jikan.  

2. Shinbun/yube/yomimasen/o/deshita 

.  

3. Tomodachi/senshuu/aimashita/ni.  

4. e/ikimashita/no/asa/kinou/ichiba.  

5. Sen-getsu/deshita/o/eiga/mimasen.  

  ✓ 

Soal 

nomor 

2 

   Soal nomor 3, 
4, 5 tidak 
sesuai dengan 
KD 3.1 –  

4.3.  



 

 

117 

 

29  E  (Jawablah  soal  berikut 
 seperti contoh).  

Ex :   

Kesa asa-gohan o tabemashitaka 

(-).  

Iie, tabemasen deshita.  
1. Kinou tomodachi to hanashi o 

shimashitaka (+).  

2. Sen-shuu Ana san n aimashitaka (-). 

3. Yube 1-jikan benkyou shimashitaka 

(-).  

4. Kesa ichiba e ikimashitaka (+).  

5. Yube shukudai o shimashitaka (-).  

      Soal tersebut 
tidak sesuai 
dengan KD  

3.1 – 4.3. 

29  F (Isilah titik-titik berikut dengan kata yang 
tersedia aga menjadi teks percakapan yang 
baik).  
Di depan kelas sebelum upacara hari Senin 
dimulai.  

Made : Candra-san (1) ....  

Candra : Iie, mimasen deshita.  
Made : Yube nihon no dorama o mimashita.  
Candra  :  Soudesuka.  Nan-
jikan mimashitaka.  
Made : Eeto. (2) .... 8-ji kara 10-ji made 
deshita.  

Candra : Watashi wa yube (3) ....  

  ✓ 

Soal 

nomor 

1,  

3, 4, 5 

   Soal nomor 2 
tidak sesuai 
dengan KD  

3.1 – 4.3.  
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 Made : Hee? 3-jikan deshitaka. 

Sorekara?  

Candra : (4) ....  

Made : Watashi wa yube 1-jikan (5)....  

Candra : Suugaku no shukudai desuka. 

A, senshuu shimashita.  

Made : Ja, cho`re` desuyo.  
(a.1-jikan han deshita, b. Yube terebi o 

mimashitaka, c. 3-jikan benkyou 
shimashita, d. Suugaku no shukudai o 
shimashita, e. Sorekara 10-ji ni nemashita, 
f. 2-jikan mimashita ).  

 

       

29  G (Perhatikan tabel (terlampir di bagi 
lampiran) dan lengkapilah kalimat di 
bawahnya).  

   Kenji-san wa kinou ....  

Ototoi ... Mayumi-san wa ototoi .... Kinou .... 

Intan-san wa ... mo... mo ... shukudai o 

shimashita. Bima-san wa ... puuru de .... 

Kinou sakka- o ....  

  ✓     

29  H (Isilah menggunakan kata kerja yang sesuai 
dengan waktu, seperti contoh). Ex :   

• きょうはサッカーをみます。 

• きのうはみませんでした。 

 ✓  

Soal nomor 

2 dan 7 

✓ 

Soal 

nomor 

5 

   

 

Soal nomor 1, 
3, 4, 6, 8, 9, 10 
tidak sesuai 
dengan KD  

3.1 -4.3.  
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 1. おとといゲームを。。。。きょうも

します。 

2. きょうぜんぜんごはんをたべませ

ん。 

きょうは。。。。 

3. きょうはしんぶんを。。。。おとと

いもよみました。 

4. わたしはきょうさんぽし 

ません。きのうは。。。。 

5. はははまいにちいちばへいきます。

きのうは。。。。 

6. らいしゅうサッカーをします。 

せんしゅうは。。。。 

7. けさコーヒーを。。。。きのうもの

みました。 

8. ゆうべべんようしませんでした。こ

んばん。。。。 

9. せんしゅうえいがをみました。らい

しゅうは。。。。 
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 10.きのうのあささんぽしました。 

けさも。。。。 

 

       

29  I (Tulislah dengan huruf Romaji).  

6. きょうかしょです。 

7. これはふでばこです。 

8. それはせんせいのとけいです。 

9. ものさしはここにあります。 

10. じしょはかばんのなかにあります。 

      Soal tersebut 
tidak sesuai 
dengan KD  

3.1 – 4.3. 

29  J (Tulislah dengan huruf Hiragana).  

1. Gomibako desu.  

2. Sore wa kazoku no shashin desu.  

3. Kore wa oba no enpitsu desu.  

4. Kabin wa tsukue no ue ni arimasu.  

5. Ningyou wa soko ni arimasu.  

      Soal tersebut 
tidak sesuai 
dengan KD  

3.1 – 4.3. 

Watashi no ichi nichi  
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30  A (Tulislah nama kegiatan berikut dalam 
bahasa Jepang menggunakan huruf Romaji).  

1. (Gambar orang mandi).  

2. (Gambar orang minum air putih).  

3. (Gambar orang membasuh muka).  

4. (Gambar orang makan).  

5. (Gambar orang sikat gigi).  

  ✓ 

Soal 

nomor 

1,  

3, 5 

   Soal nomor 2, 
4 tidak sesuai 
dengan KD 3.1 
–  

4.3.  

30  

 

      Soal tersebut 
tidak sesuai 
dengan KD  

3.1 – 4.3. 
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30  C (Carilah pasangan perubahan kata kerja di 
bawah ini dengan menulis nomor 
 dibawah  kurung  {tabel 
perubahan kata kerja ada di bagian 
lampiran}). Ex :   

(24) はたらきます。 

1. （）あるきます。 

2. （）かきます。 

3. （）します。 

4. （）おきます。 

5.（）およぎます。 

6. （）あいます。 

7. （）ねます。 

8. （）みます。 

9. （）かえります。 

10. （）のみます。 

      Soal tersebut 
tidak sesuai 
dengan KD  

3.1 – 4.3. 
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30  D (Ubahlah kalima di bawah ini seperti 
contoh).  

Ex :   

Uchi e kaerimashita. Terebi o 

mimashita.  

Uchi  o  kaette  terebi  o 

mimashita.  

 
1. Gohan o tabemashita. Mizu o 

nomimashita.  

2. Ongaku o kikimashita. 

Benkyoushimashita.  
3. Sanpo  shimashita.  Ichiba  e 

ikimashita.  
4. Hon o yomimashita. Terebi o mimashita.  

5. Eiga o mimashita. Hiru gohan o 

tabemashita.  

  ✓      

30  E (Ubahlah kalimat di bawah ini ke dalam 
bahasa jepang menggunakan kata sambung 
“te”).  
1. Hari Minggu mencuci pakaian => pergi 

ke pasar.  

2. Bertemu teman => makan siang.  

3. Menonton film => pergi ke mall.  

4. Setiap malam belajar => nonton tv.  

5. Mengerjakan pr 1 jam => tidur.  

  ✓ 

Soal 

nomor 

1,  

4, 5 

   Soal nomor 2, 
3 tidak sesuai 
dengan KD 3.1 
–  

4.3.  



 

 

124 

 

30   F (Bacalah teks percakapan (ada di bagian 
lampiran) berikut dan jawablah 
pertanyaannya).  
1. Wati-san  wa  ashita  nani  o 

shimasuka.  
2. Neni-san wa asa itsumo souji shimasuka.  
3. Wati-san wa dare to ichiba e ikimasuka.  
4. Wati-san  wa  itsu  eiga  o 

mimashitaka.  

5. Neni-san  mo  senshuu  eiga 

 o mimashitaka.  

  ✓ 

Soal 

nomor 

1,  

2, 3 

   Soal nomor 4, 
5 tidak sesuai 
dengan KD 3.1 
–  

4.3.  

30  G (Bacalah kalimat acak di bawah ini, 
kemudian urutkanlah).  

1. それからうちでいもうととテレビを

みました。 

（） 

2. デパートでともだちにあいました。

（） 

3. わたしはきのうデパートへいきまし

た。（） 

4. それから、７じごろうちへかえりま

した。（） 

      Soal tersebut 
tidak sesuai 
dengan KD  

3.1 – 4.3. 
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5. ともだちとかいものして、えいがを

みて、ばんごはんをたべました。（

） 

30  H (Buatlah kalimat lain yang bermakna sama 

seperti contoh. Kata sifat i い＋ひとです。

Kata sifat na +なひとです。)  

Ex : 

アニさんはまじめです。 

アニさんはまじめな 

ひとです。 

1. はははやさしいです。 

2. ちちはきびしいです。 

      Soal tersebut 
tidak sesuai 
dengan KD  

3.1 – 4.3. 
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 3. おとうとはせがたかいです。 

4. ユニさんはかみがながいです。 

5. いもうとはかわいいです。 

6. まゆみさんはきれいです。 

7. あにはハンサムです。 

8. スシさんはせがひくいです。 

9. マリアさんはあたまがいいです。 

10. ジョニさんはかみがみじかいです。 

       

30  I (Tulislah dengan huruf Romaji).  

1. おもしろいです。 

2. せがたかいです。 

3. いもうとはふとっています。 

4. せんせいはきびしいです。 

5. ともだちはまじめです。 

      Soal tersebut 
tidak sesuai 
dengan KD  

3.1 – 4.3. 
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30  J (Tulislah dengan huruf Hiragana).  

1. Tsumaranai desu.  

2. Kami ga mijikai desu.  

3. Ika san wa yasashii desu.  

4. Akachan wa kawaii desu.  

5. Sono hito wa kirei desu.  

      Soal tersebut 
tidak sesuai 
dengan KD  

3.1 – 4.3. 

Latihan Ulangan Harian 4 

I     ✓ 

Soal 

nomor  

4, 5 

 

 

  Soal nomor 1, 
2, 3 tidak 
sesuai dengan 
KD 3.1 –  

4.3.  
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II  Lengkapilah teks percakapan berikut 

dengan kata tanya yang sesuai.  
Andi  :  Ayu-san,  kinou  ... 
 o shimashitaka.  

Ayu : Eiga o mimashita.  

Andi : ... mimashitaka.  

Ayu : Hitori de mimashita.  

Andi : ... mimashitaka.  

Ayu : 2-jikan gurai mimashita.  

Andi : ... mimashitaka.  
Ayu : Gogo 4-ji kara 6-ji made desu. Andi : 
Eiga o mite, sorekara ... shimashitaka.  

Ayu : MC’D de ban-gohan o tabete, uchi e 

kaerimashita.  

     

 

 Soal tersebut 
tidak sesuai 
dengan KD  

3.1 – 4.3. 

III         Soal tersebut 
tidak sesuai 
dengan KD  

3.1 – 4.3. 
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IV  Urutkan kalimat berikut agar menjadi 

wacana yang baik dengan mengisi angka 

urutan pada kurung.  

そしてうちでいもうととてれびをみまし

た。（）デパートでともだちにあ 

いました。（） 

わたしはきょうデパートへいきました。

（） 

それから、７じごろうちへかえりまし

た。（）ともだちとかいものして、えい

がをみて、ばんごはんをたべました。（

） 

      Soal tersebut 
tidak sesuai 
dengan KD  

3.1 – 4.3. 
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V  Perhatikan jadwal kegiatan Dani (jadwal 

kegiatan ada di bagian lampiran)  dan 

 jawablah pertanyaannya.  
1. Dani-san wa hachi-ji han ni nani o 

shimashitaka.  
2. Dani-san wa 7-ji ni okite, asa-gohan o 

tabemashitaka.  
3. Dani-san asa-gohan o tabete, doko e 

ikimashitaka.  
4. Dani-san wa dono gurai kaimono 

shimashitaka.  
5. Dani-san wa doko de hiru-gohan o 

tabemashitaka.  

 

      Soal tersebut 

tidak sesuai 

dengan KD 3.1 

– 4.3.  

Note : soal yang tidak sesuai dengan KD 3.1-4.3 termasuk kedalam materi kelas XII dan sekilas materi untuk kelas X.
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