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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO : 

 Kegagalan biasanya merupakan langkah awal menuju sukses, tapi sukses itu 

sendiri sesungguhnya baru merupakan jalan tak berketentuan menuju puncak 

sukses.  (Lambert Jeffries) 

 Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 

betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. (Thomas 

Alva  Edison) 

 Jalani hidup dengan semangat, kita berusaha Dia yang tentukan, Dia yang 

paling tahu apa yang kita butuhkan. (J-Flow) 

 

 

Untuk : 

 Kedua orang tuaku 

 Kedua kakakku 

 Semua keluargaku 

 Guru-guruku 

 Yang membaca karya ini 
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SARI 
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Kemampuan Berbicara Bahasa Jepang Siswa Kelas XI Bahasa SMA 
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Pembimbing 1. Dra. Yuyun Rosliyah, M.Pd. Pembimbing 2. Andy 

Moorad Oesman, S.Pd.,M.Ed. 

 

Kata kunci : Korelasi, Kosakata, Berbicara 

 Aspek kosakata dan tata bahasa merupakan aspek penting dalam 

menunjang kemampuan berbahasa yang terdiri dari kemampuan mendengar, 

berbicara, membaca, dan menulis. Dari keempat kemampuan berbahasa tersebut 

bisa dikelompokkan menjadi kemampuan reseptif dan kemampuan produktif. 

 Meskipun kedua kemampuan tersebut (reseptif dan produktif) mempunyai 

peranan yang penting untuk menunjang kemampuan berkomunikasi, tetapi ketika 

berkomunikasi dengan orang lain akan lebih terlihat dari kemampuan 

produktifnya. Dalam hal ini adalah kemampuan berbicara yang seharusnya 

dimiliki oleh pembelajar. Hal ini dikarenakan kemampuan berbicara 

membutuhkan penguasaan berbagai unsur kebahasaan diantaranya kosakata, 

tatabahasa, pola kalimat dan lain sebagainya serta unsur diluar bahasa itu sendiri 

misalnya budaya, cara berfikir, kebiasaan dan lain-lain. Bagi para pembelajar 

bahasa Jepang dalam kegiatan berbicara, penguaaan kosakata mempunyai peranan 

yang penting. Untuk menguasai kosakata bahasa Jepang tidaklah cukup hanya 

dengan mengetahui cara membaca, menulis atau artinya saja, tetapi juga harus 

memahami cara penggunaan kosakata. Mengingat pentingnya penguasaan 

kosakata dalam berbicara bahasa Jepang, diperkirakan terdapat korelasi antara 

penguasaan kosakata bahasa Jepang dengan kemampuan berbicara. 

 Penelitian ini merupakan penelitian korelasi yang memaparkan hubungan 

antara penguasaan kosakata dengan kemampuan berbicara bahasa Jepang. Sampel 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI Bahasa SMA Negeri 1 

Purwareja Klampok Banjarnegara. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini 

digunakan metode dokumentasi dan metode tes. Metode dokumentasi digunakan 

untuk mengambil data mengenai nama dan jumlah siswa yang menjadi responden 

penelitian. Metode tes digunakan untuk mengambil data berupa penguasaan 

kosakata dan kemampuan berbicara bahasa Jepang siswa. 

 Analisa hasil tes menunjukkan bahwa hasil perhitungan  dengan 

menggunakan rumus Korelasi Product Moment  adalah 0,695 yang lebih besar 

dari pada nilai r kritik Product Moment yaitu 0,339 pada taraf kepercayaan 95%. 

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara penguasaan kosakata dan 

kemampuan berbicara bahasa Jepang siswa kelas XI Bahasa SMA Negeri 1 

Purwareja Klampok Banjarnegara.  
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1. Latar Belakang 

Kemampuan kebahasaan terdiri dari empat kemampuan yaitu kiku 

nouryoku (kemampuan menyimak), hanasu nouryoku (kemampuan berbicara), 

yomu nouryoku (kemampuan membaca), dan kaku nouryoku (kemampuan 

menulis). Dari keempat kemampuan berbahasa tersebut bisa dikelompokkan 

menjadi kemampuan reseptif dan kemampuan produktif. 

Dalam kemampuan berbicara, kosakata mempunyai peranan yang penting. 

Kosakata memang menjadi hal dasar penting yang harus dikuasai dengan baik 

agar terampil dalam berbicara, begitu juga dalam berbicara bahasa Jepang. Dari 

semua aspek dasar bahasa Jepang yang harus dikuasai oleh pembelajar dalam 

proses belajar mengajar, aspek kosakata dianggap menjadi aspek dasar yang lebih 

utama, karena tanpa penguasaan kosakata tidak mungkin orang akan bisa 

berbicara bahasa Jepang dengan baik. Oleh karena itu, diperkirakan terdapat 

korelasi antara penguasaan kosakata dengan kemampuan berbicara bahasa Jepang. 
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2. Landasan Teori 

a. Kosakata 

Soedjito (1992:1) mendefinisikan kosakata sebagai berikut: (1) semua kata 

yang terdapat dalam suatu bahasa; (2) kekayaan kata yang dimiliki oleh seorang 

pembicara atau penutur; (3) kata yang dipakai dalam suatu bidang ilmu 

pengetahuan; (4) daftar kata yang disusun seperti kamus disertai penjelasan secara 

singkat dan praktis. 

Hayasi (1990:342) menyebutkan bahwa語彙 (goi) adalah kumpulan dari 

kata. Begitu juga dengan pendapat Asano dan Kasuga dalam Sudjianto (2007:97) 

mengatakan bahwa kanji 彙  (i) pada kata 語彙  (goi) adalah atsumeru koto 

‘kumpulan’ atau ‘himpunan’. Oleh sebab itu 語彙  (goi) dapat didefinisikan 

sebagai go no mure atau go no atsumari ‘kumpulan kata’. 

b. Kemampuan Berbicara 

Menurut Tarigan (1982:3) dan Nurgiyantoro (2001:274) berbicara 

merupakan kemampuan yang kompleks yang bersifat produktif, mengekspresikan 

atau menyampaikan pendapat, pikiran dan perasaan kepada orang lain yang 

dipelajari seseorang dari kemampuan menyimak atau mendengarkan baru 

kemudian seseorang belajar untuk mengungkapkan bahasa tersebut. 

Menurut Danasasmita (2009:85) pada dasarnya untuk melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar pelajaran berbicara bahasa Jepang memiliki beberapa 

tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Dalam tahap 

pelaksanaannya dapat diurut lebih rinci lagi, yaitu: (1) pengulangan materi 
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pembelajaran, (2) pengantar, (3) pengenalan materi pembelajaran dan latihan 

dasar, (4) latihan penerapan, dan (5) kesimpulan. 

Menurut Arsjad (1988:17) ada beberapa faktor yang harus diperhatikan 

oleh si pembicara untuk menunjang keefektifan berbicara, yaitu faktor kebahasaan 

dan nonkebahasaan. 

Faktor-faktor kebahasaan yang menunjang keefektifan berbicara, yaitu: 

1. Ketepatan ucapan 

2. Penempatan tekanan, nada, dan durasi yang sesuai 

3. Pemilihan kata (diksi) 

4. Ketepatan sasaran pembicaraan 

Faktor-faktor nonkebahasaan yang menunjang keefektifan  berbicara, yaitu: 

1. Sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku 

2. Pandangan harus diarahkan pada lawan bicara 

3. Kesediaan menghargai pendapat orang lain 

4. Gerak-gerik mimik yang tepat 

5. Kenyaringan suara atau volume suara 

6. Kelancaran 

7. Relevansi atau penalaran 

8. Penguasaan topik 
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3. Langkah Kerja Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif 

dengan teknik korelasi (penguasaan kosakata dengan kemampuan berbicara) 

untuk menganalisis datanya. 

b. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini berupa variabel bebas (penguasaan kosakata) 

dan variabel terikat (kemampuan berbicara). Penguasaan kosakata diasumsikan 

dapat mempengaruhi kemampuan berbicara. 

c. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas XI SMA Negeri 1 

Purwareja Klampok Banjarnegara, dan sampel penelitian adalah siswa kelas XI 

Bahasa SMA Negeri 1 Purwareja Klampok Banjarnegara dengan jumlah sampel 

34 siswa. 

d. Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan metode 

dokumentasi dan metode tes. Metode dokumentasi digunakan untuk mengetahui 

data siswa yang dijadikan sebagai responden penelitian, sedangkan metode tes 

digunakan untuk mengambil data kemampuan siswa dalam menguasai kosakata 

dan kemampuan berbicara. 

Adapun langkah untuk memperoleh data dengan menggunakan tes adalah 

sebagai berikut: 
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1. Tes 

Tes kosakata menggunakan tes objektif yang terdiri dari 30 soal.  

Adapun bagian tes kosakata tersebut yaitu: 

Romawi 
I 

(10 soal) 

II 

(15 soal) 

III 

(5 soal) 

Jenis Tes Menjodohkan Pilihan Ganda 
Isian Singkat 

Jenis Kosakata 
Dooshi, Meishi Dooshi, Meishi, 

Keiyoushi 

Doushi, Meishi 

  

Tes wawancara digunakan untuk mengukur kemampuan berbicara siswa 

yang terdiri dari 4 soal. 

Adapun bagian tes wawancara tersebut yaitu: 

No 1 2 3 4 

Anak 

Tema 

Kegiatan Sehari-

hari（まいにち

のせいかつ） 

Kegiatan Sehari-

hari（まいにち

のせいかつ） 

Waktu 

Senggang（ひ

まなとき） 

Kegiatan 

Lampau（きの

うしたこと） 

Bentuk 

Soal 

A: まいあさ、

何時におきま

すか。 

B: . . . . . におき

ます。 

A: あさ、何を

しますか。 

B: . . . . . それか

ら. . . . . 

A: まいにちな

んでがっこう

へきますか。 

B: . . . . . でがっ

こうへきま

す。 

A: うちからが

っこうまでど

のぐらいかか

A: ひまなとき

何をします

か。 

B: . . . . . しま

す。 

A: だれに . . . . . 

しますか。 

B: . . . . . に . . . . 

. します。 

A: ゆうべ、何

をしました

か。 

B: . . . . . しまし

た。 

A: どのぐらい

をしました

か。 

B: . . . . . ぐらい 
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A:まいばん、

何時にねます

か。 

B: . . . . . にねま

す。 

りますか。 

B: . . . . . ぐらい

かかります。 

. . . . . しました

。 

 

  Kriteria penilaian kemampuan berbicara: 

Skala 

nilai 

Kriteria 

1 Pilihan kata, pelafalan, pola kalimat tidak tepat dan tidak mampu 

merespon pertanyaan. 

2 Sering terjadi kesalahan pilihan kata, pelafalan, pola kalimat dan mampu 

merespon pertanyaan tetapi jawaban tidak tepat. 

3 Kadang-kadang terjadi kesalahan pilihan kata, pelafalan, pola kalimat, 

dan mampu merespon pertanyaan tetapi jawaban kurang tepat. 

4 Pilihan kata, pelafalan, pola kalimat tepat semua dan mampu merespon 

pertanyaan dan jawaban tepat. 

 

 

2. Uji Validitas 

Untuk mengetahui valid tidaknya instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini, digunakan validitas isi yang sesuai dengan materi yang telah 

diajarkan dalam buku Nihongo 1 tema 5 anak tema 1, 2, dan 3. 
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3. Uji Reliabilitas 

Sebelum instrumen digunakan untuk mengambil data, terlebih dahulu 

diujicobakan. Ujicoba instrumen dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2011 

kepada 10 siswa kelas XI Bahasa 1 SMA Negeri 1 Purwareja Klampok 

Banjarnegara. Hasil ujicoba kemudian dihitung dengan menggunakan metode 

teknik belah dua dan rumus koefisien Alpha Cronbach. Hasil perhitungan 

dengan menggunakan rumus tersebut adalah untuk tes penguasaan kosakata 

0,714 dan tes kemampuan berbicara 0,845. Dari hasil perhitungan dapat 

disimpulkan bahwa, soal tes penguasaan kosakata dan tes kemampuan 

berbicara yang diujicobakan dinyatakan reliabel. 

4. Pengambilan Data Penelitian 

Pengambilan data penelitian dilakukan pada tanggal 28 Februari 2011 

pada kelas XI Bahasa II SMA Negeri 1 Purwareja Klampok Banjarnegara. 

Pengambilan data dilakukan dengan memberikan tes berupa tes penguasaan 

kosakata dan tes kemampuan berbicara. Waktu yang digunakan untuk tes 

penguasaan kosakata yaitu 15 menit dan untuk tes kemampuan berbicara yaitu 

setiap siswa maksimal 10 menit. 

 

4. ANALISIS DATA 

Dari hasil tes penguasaan kosakata diperoleh nilai tertinggi adalah 97 dan 

nilai terendah yang didapat adalah 60. Nilai tertinggi dalam tes kemampuan 

berbicara adalah 93 dan nilai terendah yang didapat adalah 60. Untuk mengetahui 
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apakah ada hubungan antara penguasaan kosakata dengan kemampuan berbicara 

bahasa Jepang dihitung dengan menggunakan rumus Product Moment. Hasil dari 

perhitungan tersebut adalah 0,695. Selanjutnya hasil tersebut dibandingkan 

dengan tabel koefisien Product Moment, sehingga dapat diketahui bahwa hasil 

perhitungan lebih besar daripada nilai tabel koefisien Product Moment. 

Berdasarkan tabel harga kritik dari r Product Moment, taraf kepercayaan 

95% adalah 0,339. Dengan demikian dapat diketahui bahwa hasil perhitungan 

(0,695) lebih besar dari nilai tabel harga kritik dari r Product Moment (0,339). Hal 

ini berarti ada korelasi antara penguasaan kosakata dengan kemampuan berbicara. 

Meskipun terdapat korelasi antara penguasaan kosakata dengan kemampuan 

berbicara, tetapi berdasarkan hasil analisis tes diketahui bahwa siswa kebanyakan 

tidak mengetahui makna kata kerja yang digunakan dalam kalimat, hal ini 

disebabkan oleh kurangnya penguasaan kosakata mereka. Pada tes kemampuan 

berbicara siswa masih sering melakukan kesalahan dalam pelafalan kata dan 

kalimat. Siswa masih belum bisa membedakan huruf シャ(sha) dan サ(sa) dalam 

kata シャワー(shawaa), responden sering menyebutnya dengan  サワー (sawaa). 

Selain itu faktor ketegangan juga mempengaruhi siswa dalam menjawab 

pertanyaan yang diberikan sehingga menyebabkan siswa salah menjawab 

pertanyaan yang dimaksud. 

 

 



xvii 

 

5. KESIMPULAN 

Hasil penghitungan nilai korelasi dengan menggunakan rumus Product 

Moment, lebih besar daripada tabel. Hal tersebut berarti terdapat korelasi antara 

penguasaan kosakata dengan kemampuan berbicara bahasa Jepang siswa kelas XI 

Bahasa SMA Negeri 1 Purwareja Klampok Banjarnegara.  
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まとめ 

 
プルワレジャ·クランポック·バンジャルネガラ第一国立高等学校の学習者

の語彙能力と話す能力の相関係 

2010年 

アフマド·ファニ·アジズ 

 

 

キーワード：相関係、語彙能力、話す能力 

 

 

 

 

1. 背景 

言語能力には「聞く」、「話す」、「読む」、「書く」のような能

力がある。その四つの能力は理解能力と表現能力に分かれている。理解能

力は聞く力と読む力で、表現能力は話す力と書く力である。 

話す能力では、語彙は重要な役割りを持っている。語彙能力が足り

なければ人間は意見、感情、などを口頭的によく表せないかもしれない。

そのために、本研究ではその二つの能力「語彙能力と話す能力」をどのよ

うに相関係を持っているかを計りたいと思う。 
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2. 基礎的な理論 

a. 語彙能力 

Soedjito (1992) 「語彙能力は(1)ある言語における全ての言葉である、

(2) 話し手が持っている全ての言葉である、(3) 科学の分野で使われている

言葉である、(4) 辞書のような語彙の表である (p.1)」と述べている。 

林 (1990) によれば、語彙というのは、「語の集まりである 

(p.330)」である。朝野と春日 (2007) によれば、「語彙の『彙』は集め

ることという意味である。それで、語彙というのは語彙の群れだと言われ

る (p.97)」である。 

b. 話す能力 

Nurgiyantoro (2001) は、話す能力とは「聞く能力によって、他人に

自分の意見、考え、感情を、口頭的に表現する能力である (p.274)」と述

べている。 

Danasasmita (2009) は「日本語の話す学習では次のような段階があ

る。それは、準備の段階と実施の段階と評価の段階である。実施の段階で

は『1) 復習、(2) 導入、(3) 基本練習、(4) 応用練習、(5) まとめ』 (p.85)」

と述べている。 

Arsjad (1988) は「話す時に話し手に注目する要素がある。それは

言語要素と言語以外要素である (p.18)」と述べている。 
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言語要素は次のようである 

1. 発音の適切さ 

2. アクセント、リズム、プロミネンスの適切さ、時間と合わせる

こと 

3. 言葉の選択 

4. 話の内容の適切さ 

言語以外要素は次のようである 

1. 自然的な態度 

2. 話し手に妊娠を向けられなければならない 

3. 相手の意見をよく聞くこと 

4. 適切なジェスチャー 

5. 音声の音量 

6. 話の滑らかさ 

7. 関連性や推論 

8. トピックの習得理解 

 

3. 研究方法 

a. 研究のアプローチ 

本研究では語彙能力と話す能力との相関係を知るために、相関係ア

プローチを使用している。 
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b. 研究のサンプル 

本研究のサンプルとなるのはプルワレジャクランポック·バンジャ

ルネガラ第一国立高等学校の学習者（言語学科）である。人数は 34 人で

ある。 

c. データ収集の方法 

本研究でデータを集めるために、ドキュメンテーションの方法とテ

ストの方法を使用される。ドキュメンテーションの方法は、本研究の回答

者となっている学生のデータを知るために使われている。テストの方法は

学生の、語彙能力と話す能力を計るために使われている。その二つのテス

トを作成するために、次のような順序を行う。 

1) テストの種類 

本研究の語彙テストはマルチプルチョイステストで問題の数は 30

である。語彙のテストの構成は次の表のとおりである。 

表 1. 語彙テストの構成 

問題 I 

(5問) 

II 

(15問) 

III 

(5問) 

客観テストの種類 組み合わせ法 復習の選択司法 短距離司法 

語彙 動詞、名詞 動詞、名詞、形

容詞 

動詞、名詞 
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学生の話す能力を測るために、インタービューテストを行う。イン

タービューテストの質問は 4問である。インタービューテストの構成は次

の表のようである。 

表 2. インタービューテストの構成 

番号 １ ２ ３ ４ 

テーマ 毎日の生活 毎日の生活 暇な時 きのうしたこと 

テストの項目 A: 毎朝、何時

に お き ま す

か。 

B: . . . . . におき

ます。 

A: あさ、何を

しますか。 

B: . . . . . それか

ら . . . . . 

A: 毎晩、何時

にねますか。 

B: . . . . . にねま

す。 

A: 毎日、何で

学校へきます

か。 

B: . . . . . で学校

へきます。 

A: うちから学

校までどのぐ

らいかかりま

すか。 

B: . . . . . ぐらい

かかります。 

 

A: ひまなと

き、何をしま

すか。 

B: . . . . . しま

す。 

A: だ れ

と . . . . . しま

すか。 

B: . . . . . 

と . . . . . しま

す。 

A: ゆうべ、何を

しましたか。 

B: . . . . . しまし

た。 

A: ど の ぐ ら

い . . . . . をしま

したか。 

B: . . . . . ぐらい. 

. . . . しました。 
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話す能力の評価の判断基準 

 

点のスケール 判断基準 

１ 単語の選択と発音と文型が適切でないと質問に答え

ることができない 

２ 単語の選択と発音と文型がよくまちがいをすること

と質問に答ることができるが回答は正しくない 

３ 単語の選択とはつおんと文型が時々誤りを起こると

質問に答ることができるが回答は正しくない 

４ 単語の選択と発音と文型が全ての修正と適切な質問

と回答に対応することができる 

 

 

2) 妥当性 

テストがよいかよくないかを確かめるためにそのテストの妥当性を

計ることは必要である。本研究では、テストの妥当性を計るために、テス

トにおける問題と学生が学習したことを適合させる。 
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3) 信頼性 

テストの妥当性だけではなく、テストの信頼性を計ることも大切な

ことである。本研究のテストの信頼性を計るために研究で使う前に、2011

年 2 月 24 日にそのテストを試した。その結果は「Spearman Brown」と

「Alpha Cronbach」という公式によって、語彙テストの信頼性は 0,714 で、

会話テストの信頼性は 0,845 である。それはその二つのテストの信頼性が

認められるということである。 

4) テスト実施期間 

テストは 2011 年 2 月 28 日に行われた。理科系の 34 学生（二年生）

にテストを行った。テストは二つあって、「語彙」のテストと「会話」の

テスト（インタービュー）である。語彙のテストの時間は 15 分かかって、

インタービューテストの時間は最大に 10分かかった。 

 

4. データの処理と分析 

日本語の語彙テストの結果では、最高点は 97 点だが、最低点は 60

点である。それから、会話テストの結果では、最高点は 90 点だが、最低

点は 60 点である。日本語の語彙能力と話す能力テストの相関係を計るた

めに、「Product Moment」という公式で処理した。その結果は 0,695 であ
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る。それから、日本語の語彙能力と話す能力の相関係があるかどうかを知

るために、その結果は「Product Moment」 係数表と比較した。 

「Product Moment」の係数表によると、95%の信頼の程度では

0,339。つまり、本研究の結果（0,695）は「Product Moment」係数表より

高い。それはその語彙能力と話す能力の相関係が認められるということで

ある。語彙と会話テストの結果分析から見れば学生は動詞の意味を文で使

えから見れば学生の語彙能力特に動詞の意味を理解するで能力がまだ足り

ない、それから学生の話す能力は発音のことはまだ問題になっている。た

とえば「シャ」と「サ」の発音のしかたにはまだ区別できない学生がいる。

また日本語で話している時学生は緊張であまり言いたいことをあらわせな

い。 

 

5. 結論 

本研究の結果は、「Product Moment」係数表よりもっと高いため、

第一プルワレジャクランポックバンジャルネガラ国立高等学校の学習者の

日本語の語彙能力と話す能力の間に相関係があるということが結論づけら

れる。 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dan komunikasi tidak bisa 

dipisahkan. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa ingin berhubungan 

dengan manusia lainnya. Syarat untuk terjalin hubungan ini semua sudah tentu 

harus ada hubungan yang saling pengertian serta adanya pertukaran informasi 

yang saling dimengerti. Jalinan hubungan tersebut memungkinkan manusia selalu 

mengadakan serba hubungan yang dinamis dan harmonis. Dari hal itulah manusia 

melakukan komunikasi, baik komunikasi lisan maupun tulisan. 

 Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatio dan bersumber 

dari kata communis  yang berarti “sama”. Sama disini maksudnya adalah sama 

makna. Jadi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah penyampaian informasi 

dan pengertian dari seseorang kepada orang lain. Komunikasi akan berhasil 

apabila sekiranya timbul saling pengertian, yaitu jika kedua belah pihak, si 

pengirim dan si penerima informasi dapat memahaminya. Hal ini tidak berarti 

bahwa kedua belah pihak harus menyetujui suatu gagasan tersebut, tetapi yang 

penting adalah kedua belah pihak sama-sama memahami gagasan tersebut. Dalam 

keadaan seperti inilah baru dapat dikatakan komunikasi telah berhasil 

(komunikatif). Pada hakikatnya komunikasi yang dilakukan oleh manusia adalah 

komunikasi tulisan dan lisan. 
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Komunikasi tulisan adalah komunikasi yang disampaikan oleh 

komunikator kepada komunikan secara tertulis yang dilakukan secara tidak 

langsung. Dalam komunikasi tulisan, proses penyampaian informasi bisa 

dilakukan dengan menggunakan media surat, lukisan, gambar grafik dan lain-lain. 

Sedangkan komunikasi lisan adalah komunikasi yang disampaikan oleh 

komunikator kepada komunikan secara lisan. Komunikasi ini dapat dilakukan 

secara langsung berhadapan atau tatap muka dan dapat pula melalui telepon. 

Komunikasi mempunyai efek lebih kepada individu yang melakukan aktivitas 

komunikasi, serta lebih kepada penekanan analisa apa yang dikatakan dan 

bagaimana cara mengatakannya. 

Kegiatan berbahasa merupakan tindak mempergunakan bahasa secara 

nyata untuk maksud berkomunikasi. Bahasa merupakan alat komunikasi yang 

umum dalam masyarakat. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi. 

Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa terdapat hubungan yang erat antara 

bahasa dan komunikasi dalam kehidupan manusia. Apabila seseorang mempunyai 

kompetensi bahasa yang baik maka dia diharapkan dapat berkomunikasi dengan 

orang lain dengan baik dan lancar, baik secara lisan maupun secara tulisan. 

Mengingat pentingnya hal tersebut, siswa perlu menguasai keempat kemampuan 

berbahasa dengan baik. 

Kemampuan kebahasaan terdiri dari empat kemampuan yaitu kemampuan 

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam bahasa Jepang keempat 

kemampuan tersebut dikenal dengan istilah kiku nouryoku (kemampuan 

menyimak), hanasu nouryoku (kemampuan berbicara), yomu nouryoku 
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(kemampuan membaca), dan kaku nouryoku (kemampuan menulis). Dari keempat 

kemampuan berbahasa tersebut bisa dikelompokkan menjadi kemampuan reseptif 

dan kemampuan produktif. 

Kemampuan berbahasa yang bersifat reseptif merupakan kemampuan  

untuk memahami bahasa yang dituturkan oleh orang lain baik melalui sarana 

bunyi atau sarana tulisan. Kemampuan menyimak dan kemampuan membaca 

termasuk dalam kemampuan yang bersifat reseptif, sedangkan kemampuan 

produktif merupakan kemampuan yang menuntut kegiatan untuk menghasilkan 

bahasa kepada pihak lain baik secara lisan maupun tulisan. Yang termasuk dalam 

kemampuan produktif adalah kemampuan berbicara dan kemampuan menulis. 

Kemampuan berbicara merupakan kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi 

artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan serta 

menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada seseorang atau kelompok 

secara lisan. Sebagai perluasan dari batasan ini dapat dikatakan bahwa berbicara 

merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar dan dilihat untuk tujuan 

tertentu. 

Untuk menunjang keefektifan berbicara, terdapat beberapa faktor yang 

harus diperhatikan. Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi dua, yaitu faktor 

kebahasaan dan faktor non kebahasaan. Faktor-faktor  kebahasaan yang 

mempengaruhi kemampuan berbicara yaitu: (a) ketepatan ucapan, (b) penempatan 

tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai, (c) pilihan kata (diksi), (d) ketepatan 

sasaran pembicaraan. Sedangkan faktor-faktor non kebahasaan yang menunjang 
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kemampuan berbicara yaitu: (a) sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku, (b) 

pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara, (c) kesediaan menghargai 

pendapat orang lain, (d) gerak-gerik dan mimik yang tepat, (e) kenyaringan atau 

volume suara, (f) kelancaran, (g) penalaran, (h) penguasaan topik. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam kemampuan berbicara, 

ada beberapa faktor penting yang menunjang kelancaran kemampuan berbicara, 

yaitu: tekanan, struktur kalimat, kosakata, kelancaran, dan pemahaman. 

Kosakata memang menjadi hal dasar penting yang harus dikuasai dengan 

baik agar terampil dalam berbicara, terlebih lagi bila berbicara bahasa asing. Dari 

semua aspek dasar bahasa asing yang harus dikuasai oleh pembelajar dalam 

proses belajar mengajar, aspek kosakata dianggap menjadi aspek dasar yang lebih 

utama, karena tanpa penguasaan kosakata tidak mungkin orang akan bisa 

berbahasa asing dengan baik. Begitu juga dengan bahasa Jepang, aspek kosakata 

dianggap menjadi aspek paling utama yang harus dikuasai oleh pembelajar bahasa 

Jepang. 

Bahasa Jepang merupakan salah satu bahasa asing yang diajarkan di 

Indonesia. Mata pelajaran bahasa Jepang pertama kali didapatkan siswa ketika 

mereka berada di jenjang SMA dan itupun diberikan sebagai mata pelajaran 

pilihan sehingga tak semua SMA memberikan pelajaran bahasa Jepang. 

Salah satu SMA yang menyelenggarakan mata pelajaran bahasa Jepang 

adalah SMA Negeri 1 Purwareja Klampok. Berdasarkan hasil observasi awal, 

dalam pembelajaran bahasa Jepang di SMA Negeri 1 Purwareja Klampok 
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Banjarnegara terdapat masalah antara penguasaan kosakata dan kemampuan 

berbicara siswa tidak berjalan seiring. Artinya, siswa yang penguasaan 

kosakatanya baik, seringkali merasa sulit ketika harus berbicara dalam bahasa 

Jepang. Padahal sesuai dengan tujuan pengajaran bahasa Jepang di SMA/SMK 

antara kemampuan yang satu dengan yang lainnya harus seimbang agar dapat 

berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan baik untuk menyampaikan 

pendapat, ide, dan perasaan kepada orang lain. Berdasarkan alasan-alasan 

tersebut, penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang “Korelasi Antara Penguasaan 

Kosakata dengan Kemampuan Berbicara Bahasa Jepang Siswa Kelas XI Bahasa 

SMA Negeri 1 Purwareja Klampok Banjarnegara”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: “Adakah korelasi antara penguasaan kosakata 

dengan kemampuan berbicara bahasa Jepang pada siswa kelas XI Bahasa SMA 

Negeri 1 Purwareja Klampok Banjarnegara?” 

 

1.3  Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, masalah yang akan diteliti dibatasi hanya pada siswa 

kelas XI Bahasa SMA Negeri 1 Purwareja Klampok Banjarnegara tahun 2010 

dalam menguasai kosakata bahasa Jepang dan hubungannya dengan kemampuan 

berbicara. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya korelasi 

antara penguasaan kosakata dengan kemampuan berbicara bahasa Jepang siswa 

kelas XI Bahasa SMA Negeri 1 Purwareja Klampok Banjarnegara. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

1. Guru 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi guru mengenai gambaran 

kemampuan siswa dalam menguasai kosakata dan kemampuan siswa 

dalam berbicara bahasa Jepang. 

2. Siswa 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan tolok ukur siswa dalam menguasai 

kosakata dan kemampuan berbicara, sehingga siswa termotivasi untuk 

memperbaiki prestasi belajarnya. 

3. Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan pemikiran bagi 

kurikulum sekolah mengenai pengajaran bahasa Jepang di SMA N 1 

Purwareja Klampok Banjarnegara. 
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1.6 Sistematika Penulisan  

 Secara garis besar skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yakni bagian 

awal, bagian inti, dan bagian akhir. Bagian awal skripsi ini berisi halaman judul, 

halaman pengesahan, moto dan persembahan, kata pengantar dan daftar isi, daftar 

lampiran, dan abstraksi. 

Bagian inti skripsi ini terdiri atas lima bab, yaitu: pendahuluan, landasan teori, 

metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan penutup. 

 Bab I berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

 Bab II menyajikan landasan teori yang memaparkan teori tentang 

pengertian komunikasi, komunikasi tulisan dan lisan, kemampuan berbicara, 

faktor penunjang kemampuan berbicara, pengertian kosakata, kosakata dalam 

bahasa Jepang, pengajaran kosakata di SMA, kerangka pikir dan hipotesis. 

 Bab III mengetengahkan metode penelitian yang berisi variabel penelitian, 

populasi dan sampel, metode pengumpulan data, validitas dan reliabilitas, sistem 

penilaian, serta teknik analisis data. 

 Bab IV memaparkan hasil pengumpulan data, analisis yang telah 

dilakukan serta pembahasannya. 

 Bab V merupakan bab terakhir yang berisi simpulan dan saran yang 

diajukan sehubungan dengan simpulan yang diperoleh. 

 Bagian akhir skripsi berisi Daftar Pustaka dan lampiran-lampiran yang 

berhubungan dengan penulisan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Komunikasi 

Manusia secara naluriah sesuai dengan kodratnya memiliki sifat sebagai 

individu dan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu ia ingin mendapat 

perhatian dari kelompoknya dengan berbagai cara dan gaya. Sebagai makhluk 

sosial maka ia pun ingin selalu diperhitungkan dalam kelompok. 

Manusia ingin mengetahui segala sesuatu yang baru atau dianggap baru 

atau asing baginya. Dan sesuatu itu tidak terbatas pada dirinya tetapi juga 

disebarluaskan kepada orang lain dengan cara-cara yang bermacam-macam ragam 

bentuknya, sehingga akan menarik perhatian pula bagi pendengarnya. Pada 

dasarnya manusia satu memerlukan manusia lain dan sebaliknya. Dengan 

demikian manusia satu dengan manusia lain memerlukan hidup di tengah-tengah 

manusia-manusia lain pula (hidup bermasyarakat). Kesemua ini mendorong 

manusia untuk saling berkomunikasi. 

Komunikasi pada umumnya diartikan sebagai hubungan atau kegiatan-

kegiatan yang berkaitan dengan masalah hubungan, atau diartikan pula sebagai 

saling tukar-menukar pendapat. Komunikasi dapat juga diartikan hubungan antar 

dan antara manusia baik individu maupun kelompok. 

Menurut pendapat Mulyana (2009:46) Kata komunikasi atau 

communication dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin communis yang 
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berarti “sama”, communico, communicatio, atau communicare yang berarti 

“membuat sama”. Istilah pertama (communis) paling sering disebut sebagai asal 

kata komunikasi, yang merupakan akar dari kata-kata Latin lainnya yang mirip. 

Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan 

dianut secara sama. 

Selain definisi di atas, para ahli komunikasi juga mendefinisikan 

komunikasi sebagai berikut: 

Edward Depari (dalam Widjaja 2000:13) mendefinisikan komunikasi 

adalah proses penyampaian gagasan, harapan dan pesan yang disampaikan 

melalui lambang tertentu, mengandung arti, dilakukan oleh penyampai pesan 

ditujukan kepada penerima pesan. 

James A.F. Stoner  (dalam Widjaja 2000:13) mendefinisikan komunikasi 

adalah proses dimana seorang berusaha memberikan pengertian dengan cara 

pemindahan pesan. 

John R. Schemerhorn (dalam Widjaja 2000:14) mendefinisikan 

komunikasi sebagai proses antara pribadi dalam mengirim dan menerima simbol-

simbol yang berarti bagi kepentingan mereka. 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah 

penyampaian informasi dan pengertian dari seseorang kepada orang lain. 

Komunikasi akan dapat berhasil apabila timbul saling pengertian, yaitu jika kedua 

belah pihak, pengirim dan penerima informasi dapat memahaminya. Dalam 

keadaan seperti inilah baru dapat dikatakan komunikasi telah berhasil baik 

(komunikatif). 
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2.2 Komunikasi Lisan dan Tulisan 

Menurut pendapat Widjaja (2000:98) Proses komunikasi dimulai dari 

pikiran orang yang akan menyampaikan pesan atau informasi. Apa yang 

dipikirkan itu kemudian dilambangkan (simbol), baik berupa ucapan ataupun 

tulisan. Hal tersebut itulah yang dinamakan komunikasi lisan dan tulisan. 

Dalam ilmu komunikasi, komunikasi lisan dan tulisan termasuk dalam 

komunikasi verbal. Sedangkan komunikasi verbal sendiri dapat didefinisikan 

sebagai bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan 

dengan cara lisan dan tertulis. 

Menurut pendapat Widjaja (2000:99) komunikasi lisan adalah komunikasi 

yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan secara lisan. Komunikasi ini 

dapat dilakukan secara langsung berhadapan atau tatap muka dan dapat juga 

dilakukan menggunakan media, misalnya media telepon. 

Kebaikan komunikasi lisan antara lain dapat dilakukan secara cepat, 

langsung, terhindar salah paham, jelas, dan informal. Sedangkan kekurangannya 

kadang-kadang dilaksanakan secara lamban dan lambat, adanya dominasi atasan 

atau seseorang, perbedaan bahasa yang menjadikan komunikasi tidak lancar, dan 

kadang-kadang dilaksanakan satu arah. 

Komunikasi tulisan adalah komunikasi yang dilakukan oleh komunikator 

kepada komunikan yang disampaikan secara tertulis. Dalam komunikasi tulisan 

penyampaian pesan atau informasi dilakukan secara tidak langsung antara 

komunikator dengan komunikan. Proses penyampaian informasi dilakukan 

dengan menggunakan media surat, gambar, lukisan, grafik, dan lain-lain. 
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Kebaikan komunikasi tulisan antara lain adalah bahwa komunikasi itu 

telah dipersiapkan terlebih dahulu secara baik, dapat dibaca berulang-ulang, 

menurut prosedur tertentu, dan mengurangi biaya. Sedangkan kekurangannya 

antara lain adalah memerlukan dokumentasi yang cukup banyak, kadang-kadang 

tidak jelas, umpan balik yang diminta cukup lama datangnya (birokrasi). Untuk 

mengatasi hal ini dalam komunikasi tertulis diusahakan: 

a. Menggunakan kata-kata sederhana. 

b. Menggunakan kata-kata pendek yang lazim. 

c. Memberi ilustrasi, bagan, denah, dan sket untuk memperjelas. 

d. Mengutamakan logika dan langsung. 

e. Memahami kerja aktif dan positif. 

f. Menghindari kata-kata yang tidak perlu. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam berkomunikasi untuk 

menyampaikan pesan atau informasi pasti menggunakan simbol baik berupa 

ucapan atau tulisan yang keduanya mempunyai kebaikan dan kekurangannya 

masing-masing, 

 

2.3 Pengertian Kosakata 

Dalam pembelajaran bahasa, kosakata memegang peranan yang sangat 

penting. Dari kosakata dapat disusun kalimat-kalimat atau satuan-satuan yang 

lebih luas yang bermakna dan mengandung ide dan gagasan tertentu. 

Nurhadi (1995:330) mendefinisikan kosakata dari sudut pandang 

pengguna bahasa dan bahasa itu sendiri. Dari sudut pandang pengguna bahasa, 
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kosakata merupakan semua kata yang dimiliki oleh penutur. Tetapi jika dilihat 

dari sudut pandang bahasa itu sendiri, kosakata merupakan semua kata yang 

dimiliki oleh sebuah bahasa dengan jenis yang beragam dan jumlah yang 

mencapai ribuan bahkan jutaan. Lebih lanjut Soedjito (1992:1) mendefinisikan 

kosakata sebagai berikut: (1) semua kata yang terdapat dalam suatu bahasa; (2) 

kekayaan kata yang dimiliki oleh seorang pembicara atau penutur; (3) kata yang 

dipakai dalam suatu bidang ilmu pengetahuan; (4) daftar kata yang disusun seperti 

kamus disertai penjelasan secara singkat dan praktis. 

Keraf (2002:80) menambahkan bahwa kosakata seseorang adalah 

keseluruhan kata yang berada dalam ingatan seseorang yang segera akan 

menimbulkan reaksi bila didengar atau dibaca. 

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kosakata 

merupakan kekayaan kata yang dimiliki oleh sebuah bahasa ataupun pengguna 

bahasa itu sendiri yang digunakan dalam kegiatan lisan atau tulisan dan akan 

menimbulkan reaksi bila didengar atau dibaca. 

 

2.4 Kosakata Dalam Bahasa Jepang 

2.4.1  Pengertian 

Dalam bahasa Jepang kosakata disebut Goi. Menurut Shinmura dalam 

Sudjianto (2007:97) Goi adalah keseluruhan kata berkenaan dengan suatu bahasa 

atau bidang tertentu yang ada didalamnya. Menurut Machi dalam Sudjianto 

(2007:98) goi berasal dari dua kata, yaitu go “kata” dan i “kumpulan” atau 

“himpunan”, sehingga goi dapat diartikan sebagai kumpulan kata. 
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Hayashi (1990:342) menyebutkan bahwa goi adalah kumpulan dari kata. 

Begitu juga dengan pendapat Asano dan Kasuga (dalam Sudjianto 2007:97) 

memberikan konsepsi tentang goi yang mengatakan bahwa kanji 彙 (i) pada kata 

語彙 (goi) adalah atsumeru koto „kumpulan‟ atau „himpunan‟. Oleh sebab itu goi 

dapat didefinisikan sebagai go no mure atau go no atsumari „kumpulan kata‟. 

Kosakata dalam bahasa Jepang mempunyai jenis yang beragam sehingga 

memerlukan ingatan yang kuat dalam mengingat banyaknya kata dalam bahasa 

Jepang. 

Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa goi adalah kumpulan 

dari kata yang merupakan salah satu aspek kebahasaan yang harus diperhatikan 

dan dikuasai guna menunjang kelancaran berkomunikasi dengan bahasa Jepang 

baik dalam ragam lisan maupun ragam tulisan. 

2.4.2  Pengelompokan Kosakata Bahasa Jepang 

Kosakata yang dimiliki dalam sebuah bahasa berjumlah ribuan bahkan 

jutaan dan mempunyai jenis yang beragam. Kosakata dalam bahasa Jepang dapat 

diklasifikasikan berdasarkan pada cara-cara, standar, atau sudut pandang apa kita 

melihatnya, misalnya berdasarkan asal-usul, berdasarkan karakteristik gramatikal, 

berdasarkan para penuturnya, dan berdasarkan pekerjaan atau bidang keahlian. 

a. Berdasarkan Asal-usul 

Berdasarkan asal-usulnya, kosakata bahasa Jepang dapat dibagi menjadi 

tiga macam yaitu wago, kango, dan gairaigo. Namun selain ketiga macam 

kosakata tersebut terdapat sebuah kosakata yang terdiri dari gabungan kosakata 

wago, kango, dan gairaigo yang disebut konshugo. 
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(1) Wago 

Wago adalah kata-kata bahasa Jepang asli yang sudah ada sebelum kango 

dan gaikokugo (bahasa asing) masuk ke Jepang. Wago mempunyai karakteristik 

sebagai berikut (Ishida 1995:112): 

a. Banyak kata yang terdiri dari satu atau dua mora. 

b. Terlihat adanya perubahan bunyi pada kata yang digabungkan, seperti: 

Ame +kasa → amagasa „payung hujan‟ 

Ki + tachi → kodachi „pohon-pohon‟ 

Sake + mori → sakamori „jamuan sake‟ 

c. Tidak ada kata yang memiliki silabel dokuon (bunyi bersuara misalnya 

kelompok silabel ga, za, da, ba) dan ragyoo’on (bunyi silabel ra, ri, ru, re, ro) 

pada awal katanya. 

d. Banyak kata yang secara simbolik mengambil tiruan bunyi terutama gitaigo 

seperti ussura „sayup-sayup‟, honnori „samar-samar‟, daraari „longgar‟ dan 

sebagainya. 

e. Tersebar pada semua kelas kata, terutama kelas kata verba yang sebagian 

besar wago. 

f. Banyak kata yang menyatakan benda konkrit, sedangkan kata-kata abstrak 

sedikit. 

g. Banyak kata yang menyatakan hujan, tumbuhan, binatang, serangga, dan 

sebagainya. 

h. Merupakan kata-kata yang biasa dipakai sehari-hari. 
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i. Tidak mempunyai kekuatan untuk menyatakan sesuatu secara tepat. Oleh 

karena itu ada kata-kata yang memiliki cara baca yang sama tetapi 

mempunyai bentuk kanji yang berbeda seperti kata みる→ 見る (miru) 

„melihat‟、診る (miru) „memeriksa‟、看る (miru) „memperhatikan‟、視る 

(miru) „menjaga‟. 

(2) Kango 

Kango adalah bahasa yang digunakan di Jepang yang berasal dari bahasa 

Cina (huruf Cina) (Hayashi 1990:358). Didalam ragam tulisan, kango ditulis 

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

hiragana. Tanimitsu (dalam Sudjianto 2004:101), menyebutkan bahwa pada 

mulanya kango disampaikan dari Cina, lalu bangsa Jepang memakainya sebagai 

bahasanya sendiri, namun tidak jelas pada zaman apa hal itu terjadi. 

Apabila dilihat dari asal-usulnya, kango tampaknyatidak berbeda dengan 

gairaigo karena sama-sama berasal dari bahasa asing. Tetapi kango memiliki 

karakteristik tertentu yang berbeda dengan gairaigo sehingga kango menjadi jenis 

kosakata tersendiri. Ishida (1995:113) menyebutkan kango memiliki karakteristik 

sebagai berikut: 

a. Kango adalah kata-kata yang dibaca dengan cara on’yomi yang terdiri dari 

satu buah huruf kanji atau gabungan dua buah huruf kanji atau lebih. Kata-

kata seperti 森  (mori) ‟hutan‟、青空  (aozora) „langit biru‟、雨傘 

(amagasa)  „payung hujan‟ bukan merupakan kango. 

b. Dalam cara membaca on’yomi juga ada go’on (cara pelafalan pada waktu 

dinasti Wu), kan’on (cara pelafalan pada waktu dinasti Han), too’on (cara 
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pelafalan pada waktu dinasti Tang), maka terdapat berbagai macam cara baca, 

misalnya 学期 (gakki) „masa pelajaran‟、最期 (saigo) „terakhir‟. 

c. Pada awal kata banyak yang memakai silabel dakuon (silabel ga, gi, gu, ge, 

go), namun tidak ada yang memakai silabel handakuon (silabel pa, pi, pu, pe, 

po). 

d. Banyak bunyi yoo’on (bunyi huruf kana yang diikuti ya, yu, yo kecil) dan 

choo’on (bunyi panjang). 

e. Dapat membuat kata-kata panjang dengan cara menggabungkan berbagai 

kango, misalnya 対 共 産 圏 輸 出 統 制 委 員 会 規 則 違 反 事 件 

(taikyoosankenyushutsutoosei iinkai kisoku ihan jiken). Sebaliknya, kata yang 

terlalu panjang dapat disingkat misalnya 臨時調査委員会 (rinjichoosaiinkai) 

menjadi 臨調  (rinchoo). 

f. Banyak kelas kata nomina terutama kata-kata mengenai aktivitas manusia 

misalnya ryokoo „perjalanan‟ dan nomina abstrak misalnya chishiki 

„pengetahuan‟, kenkoo „kesehatan‟, binboo „kemiskinan‟ dan lain sebagainya. 

g. Bersifat bunshoogo (bahasa tulisan / sastra). 

h. Dipakai secara rinci atau detail berdasarkan objek, misalnya 入 学 

(nyuugaku) „masuk sekolah‟、入国(nyuukoku) „imigrasi‟、入室 (nyuushitsu) 

„masuk kelas‟ dan lain sebagainya. 

i. Banyak doo’ongo (紅葉 dan黄葉) dan ruigigo (学ぶ dan習う). 

j. Bertambah secara drastis setelah zaman Meiji. 
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(3) Gairaigo 

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

lalu dipakai sebagai bahasa nasional (kokugo). Kata-kata yang termasuk gairaigo 

bahasa Jepang pada umumnya adalah kata-kata yang berasal bahasa negara-negara 

Eropa, tidak termasuk kango yang terlebih dahulu dipakai di dalam bahasa Jepang 

sejak zaman dulu kala. Secara singkat Tsukishima (dalam Sudjianto 2004:104) 

menambahkan bahwa kata-kata yang diambil dari bahasa asing yang sudah di 

masukkan ke dalam sistem bahasa Jepang disebut gairaigo. 

Pemakaian gairaigo tidaklah sembarangan sebab harus sesuai dengan 

aturan-aturan yang ada di dalam bahasa Jepang termasuk dalam tata cara 

pengucapannya. Pada umumnya pengucapan gairaigo terlepas dari bunyi 

pengucapan kata aslinya karena sudah disesuaikan dengan aturan bunyi bahasa 

Jepang. Misalnya supootsu „olahraga‟ berasal dari kata sport, koppu „gelas‟ 

berasal dari kata „cup‟, erebeetaa „lift‟ berasal dari kata elevator dan lain 

sebagainya. 

Banyak hal yang menjadi ciri khas gairaigo yang membedakannya dengan 

wago, kango, dan konshugo. Ciri-ciri khas tersebut antara lain (Ishida 1988:93): 

a. Gairaigo ditulis dengan huruf katakana. 

b. Terlihat kecenderungan pemakaian gairaigo pada bidang dan lapisan 

masyarakat yang cukup terbatas, frekuensi pemakaiannya juga rendah. 

c. Nomina konkrit relatif banyak. 

d. Ada juga gairaigo buatan Jepang. Misalnya arubaito „kerja paruh waktu‟, 

picchaa „gambar‟, furiiraisaa „hari libur‟. 
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e. Banyak kata yang dimulai dengan bunyi dakuon. Misalnya biru „gedung‟, 

depaato „toserba‟, booru „bola‟. 

(4) Konshugo 

Konshugo adalah kelompok kosakata yang terbentuk sebagai gabungan 

dari dua buah kata yang memiliki asal-usul yang berbeda seperti gabungan kango 

dengan wago, kango dengan gairaigo, wago dengan gairaigo. Nomura 

menjelaskan bahwa pada dasarnya konshugo terdiri atas tiga macam gabungan 

sebagai berikut: 

a. Wago dengan Kango, misalnya: 

1) Nimotsu „barang bawaan‟ terbentuk dari kata ni „barang‟ yang 

merupakan wago dan motsu „bawaan‟ yang merupakan kango. 

2) Honbako „lemari buku‟ terbentuk dari kata hon „buku‟ yang merupakan 

kango dan bako „lemari‟ yang merupakan wago. 

b. Kango dengan gairaigo, misalnya: 

1) Ikamera „kamera untuk memotret lambung‟ terbentuk dari kata i 

„lambung‟ yang merupakan kango dan kamera ‟kamera‟ yang merupakan 

gairaigo. 

2) Jetto kiryuu „pesawat jet arus udara‟ terbentuk dari kata jetto „pesawat 

jet‟ yang merupakan gairaigo dan kiryuu „arus udara‟ yang merupakan 

kango. 

c. Wago dengan gairaigo, misalnya: 

1) Tsukiroketto „membuat roket‟ terbentuk dari kata tsukuri „membuat‟ 

yang merupakan wago dan roketto „roket‟ yang merupakan gairaigo. 
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2) Sutoyaburi terbentuk dari kata suto „kertas‟ yang merupakan gairaigo 

dan yaburi „menyobek‟ yang merupakan wago. 

b. Berdasarkan Karakteristik Gramatikal 

Berdasarkan gramatikalnya, klasifikasi kosakata bahasa Jepang dibagi 

menjadi: 

(1)  Dooshi 

Dooshi (Verba) adalah kata kerja yang bisa berfungsi sebagai predikat 

dalam suatu kalimat, mengalami perubahan bentuk, dan dapat berdiri sendiri 

(Sutedi 2003:42). 

Banyak istilah yang menunjukkan jenis-jenis dooshi tergantung pada dasar 

pemikiran yang dipakainya. Diantaranya ada yang menunjukkan jenis dooshi 

sebagai berikut (Shimizu 2000:45): 

a. Jidooshi adalah kata-kata yang menunjukkan kelompok dooshi yang tidak 

berarti mempengaruhi pihak lain. Contoh: iku „pergi‟, neru „tidur‟, deru 

„keluar‟. 

b. Tadooshi adalah kata-kata yang menunjukkan kelompok dooshi yang 

menyatakan arti mempengaruhi pihak lain. Contoh: okosu „membangunkan‟, 

shimeru „menutup‟, dasu „mengeluarkan‟. 

c. Shodooshi adalah kelompok dooshi yang memasukkan pertimbangan 

pembicara dan tidak dapat di ubah ke dalam bentuk pasif dan kausatif. 

Contoh: mieru „terlihat‟, kikoeru „terdengar‟, ikeru „dapat pergi‟. 
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(2) Keiyooshi 

Keiyooshi (Kata Sifat -i) adalah kelas kata yang menyatakan sifat atau 

keadaan sesuatu, dan dengan sendirinya dapat menjadi predikat dan dapat 

mengalami perubahan bentuk (Kitahara dalam Sudjianto 2007:154). 

Setiap kata yang termasuk i-keiyooshi selalu diakhiri silabel /i/ dalam 

bentuk kamusnya, dapat menjadi predikat dan dapat menjadi kata keterangan yang 

menerangkan kata lain dalam suatu kalimat. Kelas kata ini mempunyai potensi 

untuk menjadi sebuah kalimat. Contoh: nagai „panjang‟, hayai „cepat‟, kowai 

„takut‟, kanashii „sedih‟. 

(3) Keiyoodooshi 

Keiyoodooshi (Kata Sifat -na) adalah kelas kata yang dengan sendirinya 

dapat membentuk sebuah bunsetsu dan dapat berubah bentuknya. Selain menjadi 

predikat, keiyoodooshi pun dapat menjadi kata keterangan yang menerangkan kata 

lain pada suatu kalimat. Contoh: kireina „cantik‟, shizukana „sepi‟, kiraina 

„benci‟,  fushigina „aneh‟. 

(4) Meishi 

Meishi (Nomina) adalah kata benda yang bisa berfungsi sebagai subjek 

atau objek dalam kalimat, bisa disertai dengan kata tunjuk (kono, sono, ano) dan 

bisa berdiri sendiri (Sutedi 2003:42). Meishi disebut juga taigen, karena di dalam 

suatu kalimat ia dapat menjadi subjek, predikat, kata keterangan, dan sebagainya. 

Contoh: kuruma „mobil‟, yama „gunung‟, tsukue „meja‟, gakkoo „sekolah‟. 
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(5) Rentaishi 

jiritsugo yang tidak mengenal konjugasi yang digunakan hanya untuk 

menerangkan nomina. Oleh karena itu kelas kata ini tidak dapat menjadi subjek 

atau predikat dan tidak dapat dipakai untuk menerangkan yoogen. Contoh: kono 

konpyuutaa „komputer ini‟, aru tokoro „suatu daerah‟. 

(6) Fukushi 

Fukushi (Adverbia) adalah kelas kata yang tidak mengalami perubahan 

bentuk dan dengan sendirinya dapat menjadi keterangan bagi yoogen walaupun 

tanpa mendapat bantuan dari kata-kata yang lain. Contoh: kanarazu „pasti‟, 

totemo „sangat‟, shikkari „dengan kuat‟, yukkuri „dengan pelan-pelan‟. 

(7) Kandooshi 

Kandooshi (Interjeksi) adalah kata-kata yang merupakan ungkapan emosi 

atau perasaan si pembicara (Hayashi 1990:460). Sesuai dengan huruf yang di 

pakai untuk menuliskannya, di dalam kandooshi terkandung kata-kata yang 

mengungkapkan perasaan seperti rasa terkejut dan rasa gembira, namun selain itu 

di dalamnya terkandung juga kata-kata yang menyatakan panggilan atau jawaban 

terhadap orang lain (Shimizu dalam Sudjianto 2007:169). 

Kandooshi dalam bahasa Jepang modern terdiri dari tiga macam, yaitu: 

a. Kandooshi yang menyatakan rasa haru. Contohnya: aa „begitu‟, ara „loh‟, 

oyaoya „ah‟, chikushoo „binatang‟, hatena „loh‟, are „awas‟, dore „kah‟. 

b. Kandooshi yang menyatakan panggilan. Contohnya: moshi „jika‟, kora „hei‟, 

kore „hei‟, nee „nah‟, saa „ayo‟, hora „nah‟. 
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c. Kandooshi yang menyatakan jawaban. Contohnya: hai „ya‟, iie „tidak‟, un 

„ya‟. 

(8) Setsuzokushi 

Setsuzokushi (Konjungsi) adalah kata yang menghubungkan kalimat satu 

dengan kalimat yang lain yang memaparkan isi kalimat tersebut (Hayashi  

1990:463). Contoh: soshite „lalu‟, sorekara „kemudian‟, sorede „oleh karena itu‟, 

matawa „atau‟. 

(9) Jodooshi 

Jodooshi (Verba Bantu) adalah kata yang berada di belakang kata kerja 

yang bisa berubah-ubah bentuk, tetapi jika berdiri sendiri tidak akan membentuk 

sebuah kata yang memiliki arti (Hayashi 1990:465). Secara singkat Terada 

Takano menjelaskan karakteristik jodooshi sebagai berikut: 

a. Merupakan fuzokugo. 

b. Dapat berubah bentuknya. 

c. Terutama dipakai setelah yoogen dan menambah berbagai macam arti. 

Contohnya: reru, rareru, seru, saseru, nai, tai, yooda. 

(10)   Joshi 

Joshi (Partikel) adalah kelas kata yang termasuk  fuzokugo yang dipakai 

setelah suatu kata untuk menunjukkan hubungan antara kata tersebut dengan kata 

lain serta untuk menambah arti kata tersebut lebih jelas lagi. Joshi tidak bisa 

berdiri sendiri dan tidak mengalami perubahan. Kelas kata yang dapat di sisipi 

joshi antara lain meishi, dooshi, i-keiyooshi, na-keiyooshi, dan sebagainya. 

Contohnya: ha, ga, wo, de, ni, e, yori, to, ya. 



23 

 

c. Berdasarkan Cara Penuturnya 

Kosakata dalam bahasa Jepang dapat di klasifikasikan juga berdasarkan 

para penuturnya dilihat dari faktor usia, jenis kelamin, dan sebagainya. Dalam 

klasifikasi ini terdapat kata-kata yang termasuk pada jidoogo atau yoojigo (bahasa 

anak-anak), wakamono kotoba (bahasa anak muda / remaja), roojingo (bahasa 

orang tua),  joseigo atau onna kotoba (ragam bahasa wanita), danseigo atau otoko 

kotoba (ragam bahasa pria), gakusei yoogo atau gakuseigo (bahasa maha siswa), 

dan sebagainya (Sudjianto 2007:98). 

d. Berdasarkan Pekerjaan atau Bidang Keahlian 

Berdasarkan pekerjaan atau bidang keahliannya di dalam bahasa Jepang 

terdapat beberapa senmon yoogo (istilah-istilah teknis atau istilah-istilah bidang 

keahlian) termasuk di dalamnya kata-kata yang tergolong bidang kedokteran, 

pertanian, teknik, perekonomian, peternakan, dan sebagainya (Sudjianto 2007:98). 

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kosakata dalam 

bahasa Jepang dapat diklasifikasikan kedalam berbagai macam karakteristik 

seperti berdasarkan asal-usul, berdasarkan karakteristik gramatikal, berdasarkan 

para penuturnya, dan berdasarkan pekerjaan atau bidang keahlian. 

 

2.5 Pengajaran Kosakata di SMA 

 Berdasarkan kurikulum yang digunakan pada tahun ajaran 2006/2007, 

mata pelajaran bahasa Jepang merupakan mata pelajaran pilihan di SMA yang 

berfungsi sebagai alat pengembangan diri siswa dalam bidang komunikasi, ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni budaya. Dengan demikian mereka dapat tumbuh 
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berkembang dan menjadi warga yang cerdas, terampil, dan berkepribadian 

Indonesia serta siap mengambil bagian dalam pembangunan nasional (Depdiknas 

2003:1). 

 Agar dapat menggunakan bahasa dengan baik, maka penguasaan unsur-

unsur bahasa seseorang harus baik pula. Pada pembelajaran bahasa Jepang di 

SMA, aspek mata pelajaran bahasa Jepang meliputi unsur-unsur bahasa seperti 

kosakata, tata bahasa, lafal serta ejaan yang ditujukan untuk mendukung 

penguasaan dan pengembangan keempat kemampuan berbahasa (Depdiknas 

2003:4). 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bahasa Jepang yang 

merupakan bahasa asing menuntut para pembelajarnya agar memahami dan 

menguasai unsur-unsur bahasa seperti kosakata. Hal ini dikarenakan kosakata 

merupakan hal yang paling penting. Kosakata merupakan aspek dasar bahasa 

asing yang harus dikuasai oleh para pembelajarnya bila dibandingkan dengan 

unsur-unsur bahasa yang lainnya, karena tanpa penguasaan kosakata tidak 

mungkin orang bisa menggunakan bahasa dengan baik dalam berbicara bahasa 

Jepang. 

 

2.6 Kosakata Dalam Buku Ajar Bahasa Jepang SMA 

Siswa SMA merupakan siswa pemula yang baru pertama kali 

mendapatkan materi bahasa Jepang, sehingga kosakata yang diajarkan pun berupa 

kosakata ringan, dalam artian bukan merupakan kelompok kosakata khusus 
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melainkan berupa kosakata umum yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-

hari. 

Di dalam buku bahan ajar bahasa Jepang SMA, teks-teks yang 

dipergunakan dalam rangka pembelajaran dibuat dalam bentuk teks pendek atau 

teks singkat, sedangkan kosakata yang terdapat di dalamnya berupa kosakata 

ringan yang umum atau biasa yang disajikan dalam suatu konteks sehingga bukan 

kosakata yang lepas yaitu kosakata bebas yang tidak terikat oleh kosakata lain. 

Selain itu, di dalam buku bahan ajar tersebut terdapat berbagai macam 

gambar atau konsep kata dari kata yang diajarkan sehingga bisa membantu siswa 

dalam mengingat dan menghafal kata. Ditambah lagi dengan latihan-latihan yang 

disediakan seperti teks rumpang, menyusun kalimat singkat, permainan kata yang 

sangat mendukung dalam pembelajaran kosakata bagi siswa pemula. 

Dalam bahasa Jepang kosakata diklasifikasikan menjadi berbagai 

klasifikasi, namun dalam pengajaran kosakata di SMA tidak semua kelas kata 

diajarkan kepada siswa. Hanya sebagian kelas kata saja yang diajarkan di SMA 

seperti meishi (kata benda), dooshi (kata kerja), keiyooshi (kata sifat –i), 

keiyoodooshi (kata sifat –na), setsuzokushi (kata sambung), dan fukushi (kata 

keterangan). 

 

2.7 Kemampuan Berbicara 

2.7.1  Pengertian Berbicara 

 Berbicara merupakan kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi 

atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan 
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pikiran, gagasan dan perasaan (Arsjad 1988:17). Menurut Nurgiyantoro 

(1995:274) kemampuan berbicara adalah aktivitas bahasa kedua yang dilakukan 

manusia dalam kehidupan berbahasa, yaitu setelah aktivitas mendengarkan. 

Pendapat ini hampir sama dengan pendapat Tarigan (1982:3) yang menyatakan 

bahwa berbicara adalah suatu kemampuan berbahasa yang berkembang pada 

kehidupan anak, yang hanya didahului oleh kemampuan menyimak, dan pada 

masa tersebutlah kemampuan berbicara atau berujar dipelajari. 

 Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa berbicara merupakan 

kemampuan yang kompleks yang bersifat produktif, mengekspresikan atau 

menyampaikan pendapat, pikiran dan perasaan kepada orang lain yang dipelajari 

seseorang dari kemampuan menyimak atau mendengarkan baru kemudian 

seseorang belajar untuk mengungkapkan bahasa tersebut. 

2.7.2  Kemampuan Berbicara dalam Kurikulum Bahasa Jepang SMA 

 Program pembelajaran bahasa Jepang di SMA memiliki tujuan agar para 

siswa berkembang dalam berbagai hal diantaranya yaitu berbicara secara efektif 

dalam berbagai konteks untuk menyampaikan informasi, pikiran dan peraaan serta 

menjalin hubungan sosial dalam bentuk kegiatan yang beragam, interaktif dan 

menyenangkan. 

 Di dalam kurikulum 2004 standar kompetensi mata pelajaran bahasa 

Jepang Sekolah Menengah Atas, disebutkan bahwa unsur-unsur bahasa seperti 

kosakata, tata bahasa, lafal serta ejaan ditujukan untuk mendukung penguasaan 

dan pengembangan empat keterampilan berbahasa yaitu: mendengarkan, 

berbicara, membaca dan menulis. 
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 Dalam kurikulum bahasa Jepang tahun 2006 standar kompetensi 

kemampuan berbicara yaitu siswa mampu mengungkapkan berbagai informasi 

secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog sederhana pada tema atau materi 

yang akan dipelajari. Dengan demikian dalam kurikulum ini siswa diharapkan 

mampu menyampaikan berbagai informasi secara lisan dengan lafal yang tepat 

dalam kalimat sederhana sesuai konteks yang mencerminkan kecakapan 

berbahasa santun. Siswa diharapkan mampu melakukan dialog sederhana dengan 

lancar dan benar yang mencerminkan kecakapan berkomunikasi dengan santun 

dan tepat. Selain itu, siswa juga diharapkan mampu menyampaikan pendapat dan 

perasaan secara lisan dengan lancar sesuai wacana yang mencerminkan kecakapan 

menggunakan ujaran dengan santun dan tepat.  

 Dari uraian di atas, dapat diketahui tujuan pembelajaran berbicara bahasa 

Jepang di SMA yaitu agar siswa mampu berkomunikasi secara lisan melalui 

dialog sederhana dengan lancar dan benar. 

2.7.3  Faktor Penunjang Kemampuan Berbicara 

Menurut Arsjad (1988:17) ada beberapa faktor yang harus diperhatikan 

oleh si pembicara untuk menunjang keefektifan berbicara, yaitu faktor kebahasaan 

dan nonkebahasaan. 

Faktor-faktor kebahasaan yang menunjang keefektifan berbicara, yaitu: 

(a) Ketepatan ucapan, seseorang pembicara harus membiasakan diri 

mengucapkan bunyi-bunyi bahasa yang tepat. Pengucapan bunyi bahasa 

yang kurang tepat dapat mengalihkan perhatian pendengar. 
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(b) Penempatan tekanan, nada, dan durasi yang sesuai merupakan daya tarik 

tersendiri dalam berbicara, bahkan kadang-kadang menjadi faktor penentu. 

(c) Pemilihan kata (diksi). Pilihan kata hendaknya tepat, jelas dan bervariasi, 

jelas maksudnya, mudah dimengerti  oleh pendengar menjadi sasaran. 

Pemilihan kata hendaknya harus disesuaikan dengan pokok pembicaraan 

dan dengan siapa kita berbicara. 

(d) Ketepatan sasaran pembicaraan, hal ini menyangkut pemakaian kalimat 

efektif, kalimat yang mengenai sasaran, sehingga mampu meninggalkan 

kesan, menimbulkan pengaruh atau akibat. 

Faktor-faktor nonkebahasaan yang menunjang keefektifan berbicara, yaitu: 

(a) Sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Dari sikap wajar saja 

sebenarnya pembicara sudah dapat menunjukkan otoritas dan integritas 

dirinya, sebaiknya dalam latihan sikap ini yang ditanamkan lebih awal, 

karena sikap ini merupakan modal utama untuk mensukseskan 

kemampuan berbicara. 

(b) Pandangan harus diarahkan pada lawan bicara. Pandangan yang hanya 

tertuju pada satu arah akan menyebabkan pendengar merasa kurang 

diperhatikan, supaya pendengar dan pembicara betul-betul terlibat dalam 

kegiatan berbicara, pandangan pembicara sangat membantu dan 

mempengaruhi, untuk itu harus diperhatikan. 

(c) Kesediaan menghargai pendapat orang lain. Seorang pembicara hendaknya 

memiliki sikap terbuka dalam arti dapat menerima pendapat pihak lain, 
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bersedia menerima kritik, bersedia mengubah pendapatnya kalau ternyata 

memang keliru. 

(d) Gerak-gerik mimik yang tepat. Gerak-gerik mimik yang tepat dapat pula 

menunjang keefektifan berbicara. Hal-hal penting selain mendapat 

tekanan, biasanya dibantu dengan gerak tangan atau mimik. Hal ini dapat 

menghidupkan komunikasi, yang artinya tidak kaku. Tetapi gerak-gerik 

yang berlebihan akan mengganggu keefektifan berbicara. 

(e) Kenyaringan suara atau volume suara. Tingkat kenyaringan ini tentu 

disesuaikan dengan situasi, tempat, jumlah pendengar, dan akustik. Tetapi 

juga perlu diperhatikan, kita jangan sampai berteriak dalam berbicara. 

Kenyaringan suara harus diatur agar dapat didengar oleh semua pendengar 

dengan jelas. 

(f) Kelancaran. Seorang pembicara yang lancar berbicara sangat 

mempengaruhi pendengar dalam menangkap hal yang dibicarakan. 

(g) Relevansi atau penalaran, gagasan demi gagasan haruslah berhubungan 

dengan logis, hal ini berarti hubungan bagian-bagian dalam kalimat, 

hubungan hal dengan hal harus logis dan berhubungan dengan pokok 

pembicaraan. 

(h) Penguasaan topik, penguasaan topik yang baik akan menumbuhkan 

keberanian dan kelancaran dan juga merupakan faktor utama dalam 

kemampuan berbicara. 
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Dalam pembelajaran bahasa Jepang, pembelajaran berbicara mempunyai 

beberapa tahapan, yang mana setiap tahapan yang satu dengan yang lain saling 

berhubungan. 

Menurut Danasasmita (2009:85) pada dasarnya untuk melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar pelajaran berbicara bahasa Jepang memiliki beberapa 

tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Namun dalam tahap 

pelaksanaannya dapat kita urut lebih rinci lagi, yaitu: (1) pengulangan materi 

pembelajaran, (2) pengantar, (3) pengenalan materi pembelajaran dan latihan 

dasar, (4) latihan penerapan, dan (5) kesimpulan. 

Pengulangan materi pelajaran bertujuan agar pembelajar mengingat 

kembali materi tersebut dan dapat menggunakannya dengan materi baru pada 

latihan berikutnya. Kegiatan ini juga dapat dijadikan sebagai evaluasi untuk 

menilai sejauh mana pembelajar dapat menguasai dan mengingat materi 

pembelajaran yang telah diberikan. 

Pengantar atau jugyou zentai no dounyuu (授業全体の導入 ) adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh pengajar untuk menjelaskan kepada pembelajar 

tentang target atau sasaran pelajaran yang akan dicapai. Tujuannya agar para 

pembelajar mengetahui materi pembelajaran yang akan diperoleh mereka dalam 

kegiatan belajar mengajar yang akan diikutinya. 

Pengenalan materi pembelajaran dan latihan dasar adalah kegiatan 

pengajar mengenalkan atau mengajarkan materi pelajaran baru kepada pembelajar 

sehingga mereka dapat mengerti dan memahami arti dan cara pemakaian 

kosakata, pola kalimat, ungkapan-ungkapan baru, dan lain sebagainya. Selain itu 
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juga melakukan latihan-latihan dasar agar pembelajar dapat mengucapkan dan 

mengingat arti dan bentuk kalimat atau ungkapan dengan benar serta dapat 

menggunakan kosakata, pola kalimat, dan ungkapan yang diajarkan. 

Latihan penerapan atau ouyou renshuu (応用練習 ) adalah tahapan 

pengajar memberi latihan-latihan kepada pembelajar materi yang telah dijelaskan 

pada tahap sebelumnya, seperti pemakaian kosakata, pola kalimat, ungkapan 

dengan situasi atau kondisi komunikasi yang mendekati keadaan yang sebenarnya. 

Tujuan latihan ini agar pembelajar dapat menggunakan materi pelajaran tersebut 

pada situasi komunikasi yang sebenarnya. Jenis latihannya antara lain, wawancara 

(interview), bermain peran (role play), dan lain-lain. 

Tahap kesimpulan atau matome (まとめ) adalah tahapan pembelajaran 

yang dilakukan oleh pengajar untuk menilai apakah materi ajar yang diberikan 

dapat dikuasai dengan baik oleh pembelajar, atau adakah materi pembelajaran 

yang dianggap terlalu sulit bagi pembelajar. Tahap ini merupakan tahap yang 

penting, karena bila memungkinkan waktunya, tentu saja perlu diberi penjelasan 

kembali dan diadakan latihan khusus untuk materi tersebut. 

Menurut Mulyana (2009:276) bahasa yang berbeda sebenarnya 

mempengaruhi pemakainya untuk berpikir, melihat lingkungan, dan alam semesta 

disekitarnya dengan cara yang berbeda, dan karenanya berperilaku secara berbeda 

pula. 

Menurut Tanaka dalam Danasasmita (2009:15) dalam kegiatan belajar 

mengajar akan terjadi interaksi antara pengajar dan pembelajar dengan materi 

pembelajaran sebagai mediumnya. 
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高見澤（2004）によると「最近の言語教育では、言語ばかりでなく、

相手の心理や態度、立場などを配慮して、意志疎通を図る訓練が教

育の内容として取り入れられています(45)」。 

„Dalam pengajaran bahasa dewasa ini bukan hanya pengetahuan, tetapi 

latihan-latihan yang digunakan untuk mengukur pengertian satu sama lain 

dengan mempertimbangkan kedudukan, tingkah laku, dan kejiwaan lawan 

bicarapun dimasukkan sebagai materi pengajaran.‟ 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa siswa yang ingin dapat 

berbicara dengan baik dan benar harus dapat memahami dan melaksanakan 

faktor-faktor keefektifan berbicara dengan baik, namun dilihat dari situasi dan 

keadaannya disekolah, semua faktor-faktor tersebut sulit untuk dilaksanakan 

dengan baik. 

 

2.8 Kerangka Pikir 

Dalam pembelajaran bahasa, ada empat kemampuan yang menjadi tujuan 

dari pembelajaran yaitu kemampuan menyimak, kemampuan berbicara, 

kemampuan membaca, dan kemampuan menulis. Dari keempat kemampuan 

tersebut dibagi menjadi dua yaitu kemampuan reseptif dan keampuan produktif. 

Kemampuan reseptif terdiri dari kemampuan menyimak dan kemampuan 

membaca. Kemampuan produktif terdiri dari kemampuan berbicara dan menulis. 

Kualitas keterampilan berbahasa seseorang jelas tergantung pada kuantitas 

dan kualitas kosakata yang dimilikinya. Semakin kaya kosakata yang dimiliki 
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seseorang, maka akan semakin besar pula kemungkinan seseorang untuk terampil 

berbahasa. 

Kemampuan berbicara sering dikaitkan dengan penguasaan terhadap 

aspek-aspek bahasa yang meliputi kosakata, pelafalan dan ejaan. Dari semua 

aspek bahasa tersebut, aspek kosakata dianggap sebagai aspek yang paling 

penting karena tanpa penguasaannya tidak mungkin orang bisa menggunakan 

bahasa. 

Oleh karena itu penguasaan kosakata bahasa Jepang merupakan salah satu 

aspek penting yang harus dikuasai dalam berbicara bahasa Jepang.  

 

2.9 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pikir yang telah dikemukakan, maka diajukan 

hipotesis sementara berupa hipotesis kerja (Ha) yaitu ada korelasi antara 

penguasaan kosakata dengan kemampuan berbicara bahasa Jepang siswa kelas XI 

SMA Negeri 1 Purwareja Klampok Banjarnegara. Untuk menguji hipotesis kerja 

yang diajukan diperlukan hipotesis nol (Ho) yaitu tidak ada korelasi antara 

penguasaan kosakata dengan kemampuan berbicara bahasa Jepang siswa kelas XI 

SMA Negeri 1 Purwareja Klampok Banjarnegara. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang pendekatan penelitian, variabel 

penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, validitas, reliabilitas, 

sistem penilaian, dan teknik analisis data. 

3.1  Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan 

menggunakan teknik penelitian korelasi yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

menentukan ada tidaknya hubungan antara penguasaan kosakata dengan 

kemampuan berbicara. 

 

3.2  Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel bebas yaitu penguasaan kosakata dan variabel terikat 

yaitu kemampuan berbicara bahasa Jepang. 

 

3.3  Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Negeri 1 

Purwareja Klampok Banjarnegara yang terdiri dari 8 kelas dan jumlah siswa tiap 

kelas adalah 34 siswa, kecuali siswa kelas XI IPS yang berjumlah dua kelas yang 

masing-masing kelas berjumlah 38 siswa. Oleh karena jumlah populasi yang 
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terlalu banyak, maka diambil sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah wakil 

dari populasi yang diteliti. Sampel yang dipilih secara acak adalah kelas XI 

Bahasa SMA Negeri 1 Purwareja Klampok Banjarnegara karena tingkatan 

kemampuan di semua kelas tersebut seimbang. Sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 34 siswa. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini digunakan dua metode pengumpulan data, yaitu 

metode dokumentasi dan metode tes.  

3.4.1  Metode Dokumentasi  

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tertulis 

mengenai jumlah dan daftar nama siswa yang menjadi responden dalam 

penelitian ini yakni siswa kelas XI Bahasa SMA Negeri 1 Purwareja 

Klampok Banjarnegara. 

 3.4.2  Metode Tes 

Metode tes digunakan sebagai alat cara mengukur dan memperoleh 

data mengenai penguasaan kosakata dan kemampuan berbicara siswa kelas 

XI Bahasa SMA Negeri 1 Purwareja Klampok Banjarnegara. 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk memperoleh data 

dengan instrumen tes adalah sebagai berikut: 

a. Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam atau sosial yang diamati. Instrumen dalam penelitian ini 
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yaitu tes kosakata dan tes kemampuan berbicara. Tes kosakata digunakan 

untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengingat kembali kosakata 

yang telah dipelajari. Bentuk tes kosakata yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah tes pilihan ganda, tes menjodohkan dan tes isian 

singkat. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil satu tema dari buku 

Nihongo 1 yaitu tema 5 kegiatan sehari-hari yang terdiri dari tiga anak 

tema yaitu anak tema 1 kegiatan sehari-hari, anak tema 2 waktu senggang, 

dan anak tema 3 kegiatan lampau, yang akan digunakan dalam tes. Tes 

kosakata dilakukan sebanyak tiga kali berdasarkan anak tema. Tes 

dilaksanakan segera setelah kosakata diberikan dan dilatihkan. 

Tes kemampuan berbicara digunakan untuk mengetahui 

kemampuan siswa dalam menggunakan kosakata bahasa Jepang yang telah 

dipelajari dalam berbicara dengan baik dan benar. Bentuk tes kemampuan 

berbicara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk tes 

wawancara. Tes wawancara dilakukan satu kali tes yaitu di akhir setelah 

ketiga anak tema tersebut diajarkan. 

b. Penyusunan Instrumen Penelitian 

Penyusunan instrumen penelitian berupa tes kosakata disesuaikan 

dengan materi yang telah dipelajari. Tes penguasaan kosakata berbentuk 

pilihan ganda, menjodohkan, dan isian singkat yang terdiri dari tiga anak 

tema. Jumlah soal tes disesuaikan dengan jumlah kosakata yang diajarkan 

dalam setiap anak tema. Tes penguasaan kosakata mencakup beberapa 
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jenis kata dalam bahasa Jepang yaitu verba, adjektiva, nomina, dan 

mungkin dapat berubah tergantung anak tema yang diajarkan. 

Sedangkan penyusunan instrumen penelitian berupa tes 

kemampuan berbicara berdasarkan materi yang telah diajarkan. Tes yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tes wawancara. Tes wawancara 

tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang telah diajarkan 

kepada siswa. Tes ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

keterampilan siswa dalam berbicara bahasa Jepang. 

Berikut adalah tabel kisi-kisi instrumen tes penguasaan kosakata 

dan kemampuan berbicara. 

 Tabel 1. Kisi-kisi instrumen tes penguasaan kosakata 

No Jenis Kata Tujuan Indikator Materi No Soal 

1 Kata kerja 

(どうし) 

Untuk 

mengetahui 

kemampuan 

siswa dalam 

menggunakan 

kata kerja 

1. Siswa dapat 

menyebutkan kata 

kerja yang dilakukan 

pada kegiatan sehari-

hari 

 

2. Siswa dapat memilih 

kata kerja yang tepat 

sesuai dengan 
maknanya yang 

dilakukan dalam 

kegiatan sehari-hari 

 

 

 

 

 

3. Siswa dapat 

menyebutkan kata 

kerja yang 

berhubungan dengan 

kegiatan sehari-hari 

1. -ききます 

-のみます 

-します 

-みがきます 

-あらいます 

 

2. -かきます 

-あびます 

-あいます 

- おきます 

-たべました 

-そうじしま

した 

-して 

 

3. - テレビを

みます 

- よみまし

た 

- サッカー

をします 

I. 1,2,3,4,5 

 

 

 

 

 

 

II. 1,2,6,9,

11,12,13 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  1,3,4 
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2 Kata sifat 

(けいよう

し) 

Untuk 

mengetahui 

kemampuan 

siswa dalam 

menggunakan 

kata sifat 

1. Siswa dapat memilih 

kata sifat  yang tepat 

sesuai dengan 

maknanya dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

1. -せまい 

-ちいさい 

-ひくい 

II. 5,10, 15 

3 Kata 

benda 

(めいし) 

Untuk 

mengetahui 

kemampuan 

siswa dalam 

menggunakan 

kata benda 

1. Siswa dapat 

menyebutkan kata 

benda yang 

berhubungan dengan 

kegiatan sehari-hari 

 

2. Siswa dapat memilih 

kata benda yang 

berhubungan dengan 

kegiatan sehari-hari 

 

 

 

3. Siswa dapat 

menyebutkan kata 

benda yang 

berhubungan dengan 

kegiatan sehari-hari 

1. -レストラン 

-えいがかん 

-プール 

-いちば 

-にほん 

 

2. -ミルク 

-じてんしゃ 

-テレビ 

-やさい 

-パン 

 

3. - バイク 

-1時かん半 

 

 

I. 6,7,8,9,10 

 

 

 

II. 3,4,7,8,

14 

 

 

 

 

 

III. 2,5 

  

 

 Tabel 2. Kisi-kisi instrumen tes kemampuan berbicara 

No Anak 

Tema 

Tujuan Indikator Nomor 

Butir 

Soal 

Bentuk Soal 

1 Kegiatan 

sehari-

hari 

(まいに

ちのせい

かつ) 

Siswa dapat 

mengetahui cara 

mengungkapkan 

kegiatan dan 

waktu kegiatan 

sehari-hari 

Menyebutkan 

kegiatan 

1 A: あさ、何をしますか。 

B: . . . . . それから . . . . .。 

Menyebutkan 

waktu kegiatan 
A: まいあさ、何時におきますか。 

B: . . . . . におきます。 

A: まいばん、何時にねますか。 

B: . . . . . にねます。 

Siswa dapat 

mengetahui cara 

mengungkapkan 

alat transportasi 

dan jangka waktu 

Menyebutkan 

alat 

transportasi 

2 A: まいにちなんでがっこうへきま

すか。 

B: . . . . . でがっこうへきます。 

 

Menyebutkan 

jangka waktu 

kegiatan 

A: うちからがっこうまでどのぐら

いかかりますか。 

B: . . . . . ぐらいかかります。 
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2 Waktu 

senggang 

(ひまな

とき) 

Siswa dapat 

mengetahui cara 

mengungkapkan 

kegiatan pada 

waktu senggang 

Menyebutkan 

kegiatan pada 

waktu 

senggang 

3 A: ひまなとき何をしますか。 

B: . . . . . します。 

A: だれに. . . . .しますか。 

B: . . . . . に. . . . .します。 

3 

 

Kegiatan 

lampau 

(きのう

したこと
) 

Siswa dapat 

mengetahui cara 

mengungkapkan 

kegiatan dan 

jangka waktu 

yang terjadi pada 

waktu lampau 

Menyebutkan 

kegiatan 
pada waktu 

lampau 

4 A: ゆうべ、何をしましたか。 

B: . . . . . しました。 

 

Menyebutkan 

jangka waktu 

pada waktu 

lampau 

A: どのぐらい . . . . . をしました

か。 

B: . . . . . ぐらい . . . . . しました。 
 

 

 

3.5  Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

3.5.1 Uji Validitas  

Validitas digunakan untuk mengukur tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Untuk mengetahui valid tidaknya instrumen 

yang digunakan dalam tes penguasaan kosakata dan tes kemampuan 

berbicara, validitas yang digunakan dalam kedua tes ini yaitu validitas isi, 

karena materi yang diteskan sesuai dengan materi yang telah dipelajari, 

dalam hal ini materi kelas XI Bahasa yang sudah didapatkan siswa. 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas digunakan untuk mengetahui taraf kepercayaan 

instrumen. 

a. Reliabilitas tes penguasaan kosakata 

Pada tes penguasaan kosakata, untuk menguji reliabilitas instrumen 

digunakan metode teknik belah dua. Metode teknik belah dua yaitu 

memisahkan skor hasil tes ke dalam dua kelompok, kelompok ganjil dan 
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kelompok genap. Caranya yaitu dengan menghitung jumlah skor untuk 

butir-butir soal yang bernomor ganjil dan bernomor genap. Kedua jumlah 

skor tersebut kemudian dikorelasikan untuk mendapatkan koefisien 

korelasi ( r ) antara keduanya. 

Rumus yang digunakan adalah rumus korelasi Product Moment: 

 
     

 ∑  ∑     ∑     ∑    

√{ ∑     ∑    }{ ∑     ∑    }

 

 

Keterangan: 

      = Koefisien korelasi yang dicari 

   = Jumlah subjek 

    = Skor ganjil 

    = Skor genap 

     (Nurgiyantoro, 1995:126) 

Korelasi dengan perhitungan menggunakan rumus korelasi Product 

Moment  baru menunjukkan reliabilitas atau ketepercayaan tes untuk 

separuh soal. Untuk mendapatkan ketepercayaan seluruh tes, penulis 

menggunakan rumus Spearman-Brown : 

r = 
   

   
 

Keterangan: 

r = Reliabilitas separuh tes 

    (Nurgiyantoro, 1995:120-121) 
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b. Reliabilitas tes kemampuan berbicara 

Pada tes kemampuan berbicara, untuk menguji reliabilitas 

instrumen digunakan rumus koefisien Alpha Cronbach. Peneliti 

menggunakan rumus ini karena untuk menguji reliabilitas soal dalam 

bentuk esai yang dalam penelitian ini adalah soal tes wawancara yang 

merupakan tes subjektif dan jawaban dari setiap pertanyaannya belum 

tentu sama antara siswa yang satu dengan yang lain sesuai dengan kondisi 

masing-masing. Setelah dilakukan uji instrumen maka akan diperoleh data, 

kemudian data tersebut di masukkan ke dalam rumus Alpha Cronbach 

berikut: 

  
 

   
 (   

∑    

   
 ) 

   : Reliabilitas instrumen 

  k  : Banyaknya butir soal atau butir pertanyaan 

  ∑      : Jumlah varian seluruh butir soal 

       : Varian total 

       (Sutedi 2009:225) 

Perhitungan selengkapnya terdapat pada lampiran. Berdasarkan 

perhitungan dengan rumus di atas, maka hasil dari r untuk tes penguasaan 

kosakata adalah 0,714 dan r untuk tes kemampuan berbicara adalah 0,845. 

Rtabel dengan taraf kepercayaan 95% untuk n-1 = 9 adalah 0,666. Hal ini 

berarti bahwa r yang dihasilkan lebih besar dari rtabel. Dengan demikian, 
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soal tes penguasaan kosakata dan tes kemampuan berbicara yang 

diujicobakan dinyatakan reliabel. 

 

3.6 Sistem Penilaian 

3.6.1 Tes Kosakata 

 Tahap awal yang digunakan untuk memperoleh nilai dari tes 

kosakata adalah pemberian skor untuk tiap butir soal. Tiap butir soal yang 

dijawab salah mendapatkan skor 0 dan tiap butir soal yang dijawab benar 

mendapatkan skor 1. 

3.6.2 Tes Kemampuan Berbicara 

Untuk mendapatkan nilai yang objektif dalam kemampuan 

berbicara, aspek-aspek yang dinilai meliputi: 

(1) kosakata 

(2) pelafalan kata dan kalimat 

(3) pola kalimat 

(4) kemampuan merespon pertanyaan 

Selanjutnya, rincian kriteria dan skor aspek-aspek yang dinilai 

tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. Kriteria penilaian kemampuan berbicara 

Skala 

nilai 

Kriteria 

1 Pilihan kata, pelafalan, pola kalimat tidak tepat dan tidak mampu 

merespon pertanyaan. 
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2 Sering terjadi kesalahan pilihan kata, pelafalan, pola kalimat dan mampu 

merespon pertanyaan tetapi jawaban tidak tepat. 

3 Kadang-kadang terjadi kesalahan pilihan kata, pelafalan, pola kalimat, 

dan mampu merespon pertanyaan tetapi jawaban kurang tepat 

4 Pilihan kata, pelafalan, pola kalimat tepat semua dan mampu merespon 

pertanyaan dan jawaban tepat. 

 

Setelah skor ditentukan, untuk mengetahui penguasaan kosakata 

dan kemampuan berbicara siswa, skor yang telah diperoleh dari masing-

masing siswa dijadikan nilai dengan rumus: 

     
 

 
     

     : Skor yang dicari 

     : Skor mentah yang diperoleh responden 

     : Skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan 

           : Standar Mark (besarnya yang dikehendaki, dalam  

hal ini 100) 

       (Purwanto 2004:112) 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah koefisien 

korelasi untuk menentukan tingkat hubungan antara dua variabel. Data dalam 

penelitian ini diperoleh melalui hasil tes yang dikerjakan oleh responden yang 
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berupa nilai tes kosakata dan nilai tes kemampuan berbicara. Karena data tersebut 

berupa data interval maka penulis menggunakan rumus product-moment untuk 

menghitung korelasi kedua hasil nilai tes tersebut yaitu: 

 

 
    

 ∑     ∑    ∑   

√{ ∑    ∑     { ∑       ∑   }}

 

 rxy  :  Koefisien variabel x dan y 

 N :  Banyaknya individu 

 XY :  Jumlah perkalian antara skor X dan Y  

 X :  Jumlah skor X 

 Y :  Jumlah skor Y 

      (Arikunto 2006:170) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian berupa hasil pengumpulan 

data dan pembahasan, serta analisis uji hipotesis. 

4.1 Hasil Pengumpulan Data 

 Penelitian ini mengukur penguasaan kosakata dan kemampuan berbicara. 

Tes tersebut dilaksanakan tanggal 28 Februari 2011 terhadap 34 siswa kelas XI 

Bahasa SMA Negeri 1 Purwareja Klampok. Instrumen yang digunakan berupa tes 

kosakata dan tes wawancara dengan memilih tema 5 anak tema 1 sampai 3 dan 

materi tersebut telah diajarkan kepada siswa. Dalam tes kosakata, sampel diminta 

untuk menjawab beberapa pertanyaan dari materi yang telah diajarkan 

sebelumnya. Dalam tes wawancara, sampel diminta menjawab pertanyaan singkat 

dari materi yang telah diajarkan sebelumnya. Waktu yang diberikan untuk tes 

kosakata adalah 15 menit, sedangkan untuk tes kemampuan berbicara masing-

masing siswa diberi waktu maksimal 10 menit. Berdasarkan hasil penelitian 

mengenai tes penguasaan kosakata dan kemampuan berbicara pada siswa kelas XI 

Bahasa SMA Negeri 1 Purwareja Klampok dengan menggunakan rumus    

 
 

 
     , maka diperoleh nilai sebagai berikut: 
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4.1.1 Nilai Tes Penguasaan Kosakata 

 Hasil tes penguasaan kosakata berupa skor mentah, selanjutnya skor 

mentah tersebut dikonversikan dalam bentuk nilai sehingga diperoleh data sebagai 

berikut: 

 Tabel 4: Nilai tes penguasaan kosakata 

No Nama Skor Nilai 

1 UP1 18 60 

2 UP2 20 67 

3 UP3 21 70 

4 UP4 24 80 

5 UP5 25 83 

6 UP6 25 83 

7 UP7 24 80 

8 UP8 23 77 

9 UP9 23 77 

10 UP10 22 73 

11 UP11 22 73 

12 UP12 23 77 

13 UP13 22 73 

14 UP14 29 97 

15 UP15 23 77 

16 UP16 22 73 

17 UP17 24 80 
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18 UP18 21 70 

19 UP19 25 83 

20 UP20 25 83 

21 UP21 22 73 

22 UP22 24 80 

23 UP23 22 73 

24 UP24 23 77 

25 UP25 23 77 

26 UP26 18 60 

27 UP27 22 73 

28 UP28 24 80 

29 UP29 24 80 

30 UP30 22 73 

31 UP31 22 73 

32 UP32 24 80 

33 UP33 22 73 

34 UP34 21 70 

 Jumlah 774 2578 

 

 Berdasarkan data di atas, nilai tertinggi yang diperoleh siswa dalam tes 

kosakata adalah 97 dan nilai terendah yang didapat adalah 60, sedangkan nilai 

rata-rata untuk tes kosakata adalah 75,82. 
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4.1.2 Nilai Tes Kemampuan Berbicara 

 Hasil tes kemampuan berbicara berupa skor mentah, selanjutnya skor 

mentah tersebut dikonversikan dalam bentuk nilai sehingga diperoleh data sebagai 

berikut: 

 Tabel 5. Nilai tes kemampuan berbicara 

No Nama Skor Nilai 

1 UP1 24 60 

2 UP2 28 70 

3 UP3 30 75 

4 UP4 33 83 

5 UP5 30 75 

6 UP6 28 70 

7 UP7 32 80 

8 UP8 29 73 

9 UP9 28 70 

10 UP10 32 80 

11 UP11 32 80 

12 UP12 28 70 

13 UP13 26 65 

14 UP14 37 93 

15 UP15 32 80 

16 UP16 32 80 

17 UP17 34 85 
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18 UP18 34 85 

19 UP19 24 60 

20 UP20 32 80 

21 UP21 30 75 

22 UP22 34 85 

23 UP23 30 75 

24 UP24 26 65 

25 UP25 30 75 

26 UP26 24 60 

27 UP27 32 80 

28 UP28 29 73 

29 UP29 33 83 

30 UP30 30 75 

31 UP31 28 70 

32 UP32 34 85 

33 UP33 28 70 

34 UP34 29 73 

 Jumlah 1022 2558 

 

 Berdasarkan data di atas, nilai tertinggi yang diperoleh siswa dalam tes 

kemampuan berbicara adalah 93 dan nilai terendah yang didapat adalah 60, 

sedangkan nilai rata-rata untuk tes kemampuan berbicara adalah 75,23. 
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4.2 Uji Hipotesis 

 Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara penguasaan kosakata 

dengan kemampuan berbicara siswa kelas XI Bahasa SMA Negeri 1 Purwareja 

Klampok digunakan rumus Product Moment dengan menggunakan tabel 

pembantu, maka perhitungan untuk memperoleh nilai koefisien korelasinya 

adalah: 

  
    

 ∑     ∑    ∑   

√{ ∑    ∑   }{ ∑    ∑   }

 

  rxy = 

                      

√[                 ][                 ]
 

  rxy = 

               

√[               ][               ]
 

  rxy = 
     

√[     ][     ]
 

  rxy = 
     

√          
 

  rxy = 
     

         
 

  rxy  = 0,695 

 Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh nilai rxy (rhitung) = 0,695. 

Selanjutnya pengujian koefisien korelasi dilakukan dengan cara membandingkan 

nilai koefisien korelasi yang telah didapat dari penghitungan (rhitung) dengan rtabel 

koefisien Product Moment dengan taraf kepercayaan 95%. Jika rhitung lebih besar 



51 

 

dari rtabel maka hipotesis kerja diterima, namun sebaliknya jika rhitung lebih kecil 

dari rtabel maka hipotesis kerja ditolak. 

 Tabel harga kritik dari r Product Moment, taraf kepercayaan 95% untuk N-

1(34-1) = 33 adalah 0,339. Dengan demikian diketahui bahwa rhitung (0,695) lebih 

besar dari rtabel (0,339). Hal ini berarti hipotesis kerja yang berbunyi “ada korelasi 

antara penguasaan kosakata dengan kemampuan berbicara bahasa Jepang siswa 

kelas XI SMA Negeri 1 Purwareja Klampok Banjarnegara” diterima. 

 Hal ini membuktikan bahwa adanya hubungan antara penguasaan kosakata 

dengan kemampuan berbicara seseorang. Ketika penguasaan kosakata seseorang 

tersebut baik, begitu juga dengan kemampuan berbicaranya. Kedua kemampuan 

tersebut harus dipelajari secara seimbang agar dapat berkomunikasi dengan baik. 

 

 

4.3 Analisis Kesalahan Pada Tes 

4.3.1 Analisis Kesalahan Pada Tes Penguasaan Kosakata 

 Tes kosakata terdiri dari tiga bentuk tes objektif, yaitu romawi I berupa tes 

menjodohkan, romawi II berupa tes pilihan ganda, dan romawi III berupa tes isian 

singkat. Dalam tes kosakata, kesalahan-kesalahan yang dilakukan kebanyakan 

sama. 

1. Tes Menjodohkan 
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Tes menjodohkan terdiri dari 10 soal. Kosakata yang terdapat dalam tes 

menjodohkan yaitu meishi (nomina) dan dooshi (verba). 

Pada bagian ini, butir soal yang dijawab salah oleh sebagian besar 

responden adalah soal nomor 8 dan 9. 

Soal nomor 8 プール で . . . . . . . .。 

Jawaban soal nomor 8 adalah およぎます (oyogimasu). Kata kerja およ

ぎます (oyogimasu) berasal dari kata およぐ (oyogu) yang berarti berenang. Dari 

34  responden, 13 responden menjawab salah. Kebanyakan mereka menjawab は

きます  (hakimasu) yang berarti mengenakan atau memakai. Kemungkinan 

responden menjawab salah karena, responden tidak mengerti arti kosakata yang 

menjadi kunci dari soal tersebut yaitu kata プール (puuru) yang berarti kolam 

renang, sehingga kurang tepat dalam memilih kata kerja (およぎます) yang 

harus di dimasukkan untuk melengkapi kalimat soal di atas. Selain itu, はきます 

(hakimasu) adalah kosakata yang muncul di tema 4 yang sudah diajarkan 

sebelumnya, sedangkan butir soal yang diteskan adalah materi pada tema 5 anak 

tema 1 sampai 3, sehingga kemungkinan responden lupa dengan kosakata tersebut. 

Soal nomor 9 いちば で . . . . . . . . 。 

Jawaban soal nomor 9 adalah かいもの します (kaimono simasu). Kata 

kerja かいもの します (kaimono simasu) berasal dari kata かいもの する 

(kaimono suru) yang berarti berbelanja. Dari 34 responden, 17 responden 
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menjawab salah. Kebanyakan responden menjawab はきます (hakimasu) yang 

berarti mengenakan atau memakai. Kemungkinan responden menjawab salah 

karena, responden tidak mengerti arti kosakata yang menjadi kunci dari soal 

tersebut yaitu kata いちば (ichiba) yang berarti pasar. Sehingga kurang tepat 

dalam memilih kata kerja (かいもの します) yang harus dimasukkan untuk 

melengkapi kalimat soal diatas. Selain itu, はきます (hakimasu) adalah kosakata 

yang muncul di tema 4 yang sudah diajarkan sebelumnya, sedangkan butir ssoal 

yang diteskan adalah materi pada tema 5 anak tema 1 sampai 3, sehingga 

kemungkinan responden lupa dengan kosakata tersebut. 

2. Tes Pilihan Ganda 

Tes pilihan ganda terdiri 15 soal. Kosakata yang terdapat dalam tes pilihan 

ganda yaitu: dooshi (verba), meishi (nomina) dan keiyooshi (ajektiva). 

Pada bagian ini, butir soal yang dijawab salah oleh sebagian besar 

responden adalah soal nomor 4, 6, dan 8. 

Soal nomor 4 まいにち、やまださんは. . . . .で がっこうへ いき

ます。 

Jawaban soal nomor 4 adalah じてんしゃ(jitensha) yang berarti sepeda. 

Dari 34 responden,  33 responden menjawab salah. Kesalahan yang dilakukan 

oleh responden adalah dengan menjawab バ ス (basu) yang berarti bus. 

Kemungkinan responden menjawab salah karena, responden tidak mengerti arti 

kosakata dalam bahasa Jepang dari gambar dalam soal tersebut. Selain itu, 
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responden mungkin tidak mengerti makna バス (basu) yang berarti bus dan じて

んしゃ(jitensha) yang berarti sepeda. Selain kemungkinan tersebut, responden 

kemungkinan mengira kata ばす (basu) dikira salah tulis dengan kata バイク

(baiku) yang dikira berarti sepeda, padahal バイク(baiku) sendiri berarti sepeda 

motor. 

Soal nomor 6 あした、せんせいに. . . . .。 

Jawaban dari soal nomor 6 adalah あいます (aimasu). Kata kerja あいま

す (aimasu) berasal dari kata あう (au) yang berarti bertemu. Dari 34 responden, 

sebanyak 22 responden menjawab salah. Berarti lebih dari separuh responden 

menjawab salah. Dari 22 responden yang menjawab salah, 12 responden 

menjawab きます (kimasu) yang berarti pergi, dan 10 responden yang menjawab 

します (shimasu) yang berarti melakukan sesuatu. Kemungkinan kesalahan 

responden dalam menjawab soal tersebut dikarenakan responden tidak memahami 

kata kerja yang digunakan dalam kalimat tersebut. 

Soal nomor 8 ははは いちばで. . . . . を かいます。 

Jawaban dari soal nomor 8 adalah やさい (yasai) yang berarti sayuran. 

Dari 34 responden, sebanyak 33 responden menjawab salah. Berarti cuma satu 

responden yang menjawab benar. Dari 33 responden yang menjawab salah, 13 

responden menjawab たまご (tamago) yang berarti telur, 17 responden yang 

menjawab くだもの  (kudamono) yang berarti buah, satu responden yang 
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menjawab dua-duanya, dan dua responden yang tidak menjawab. Kemungkinan 

kesalahan responden dalam menjawab soal tersebut dikarenakan responden masih 

bingung dengan makna kata benda yang berhubungan dengan berbelanja. Selain 

itu, dimungkinkan gambar dalam butir soal kurang jelas, sehingga responden tidak 

mengerti kosakata dari gambar tersebut. Untuk mengatasinya penulis sudah 

mengumumkannya di depan kelas sebelum tes dimulai. Namun, kemungkinan 

ketika penulis mengumumkannya responden kurang memperhatikan, sehingga 

responden banyak yang menjawab salah.  

3. Tes Isian Singkat 

Tes isian singkat terdiri dari 5 soal. Kosakata yang terdapat dalam tes isian 

singkat yaitu: meishi (nomina) dan dooshi (verba). 

Pada bagian ini, butir soal yang dijawab salah oleh sebagian besar 

responden adalah soal nomor 3, 4, dan 5. 

Soal nomor 3 けさ、あには ほんを. . . . . 。 

Jawaban dari soal nomor 3 adalah よみました (yomimashita). Kata kerja 

よみました (yomimashita) berasal dari kata よむ (yomu) yang diubah kedalam 

bentuk ~た (ta) atau bentuk lampau. よみました (yomimashita) yang bararti 

membaca, dipakai sebagai suatu perbuatan yang menunjukkan kegiatan pada 

waktu lampau. Dari 34 responden, sebanyak 28 responden menjawab salah. 

Adapun kesalahan yang dilakukan oleh responden adalah menjawab よみます 

(yomimasu). Responden menjawab salah dimungkinkan karena responden tidak 
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tahu dan tidak bisa membedakan kata kerja bentuk sekarang dan kata kerja bentuk 

lampau. Selain itu, responden juga tidak mengerti makna kata けさ (kesa) yang 

berarti tadi pagi. 

Soal nomor 4 きのう、なにを しましたか。 

Jawaban dari soal nomor 4 adalah サッカーを しました (sakkaa wo 

shimashita). Kata kerja サッカーを しました (sakkaa wo shimashita) berasal 

dari kata サッカーを する (sakkaa wo suru) yang diubah kedalam bentuk ~た 

(ta) atau bentuk lampau. サッカーを しました (sakkaa wo shimashita) yang 

berarti bermain bola, dipakai sebagai perbuatan yang menunjukkan kegiatan pada 

waktu lampau. Dari 34 responden, sebanyak 28 responden menjawab salah. 

Adapun kesalahan yang dilakukan oleh responden adalah kesalahan dalam 

menulis kosakata tersebut. Kemungkinan responden menjawab salah karena 

responden tidak tahu dan tidak bisa membedakan kata kerja bentuk sekarang dan 

kata kerja bentuk lampau. Selain itu, responden juga tidak mengerti makna kata 

きのう (kinou) yang berarti kemarin. 

Soal nomor 5 ゆうべ、わたしは . . . . . . ぐらい べんきょう しま

した。 

Jawaban dari soal nomor 5 adalah １じかんはん (1 jikan han) yang 

berarti 1 jam setengah. Dari 34 responden, sebanyak 33 responden menjawab 

salah. Berarti hanya ada 1 responden yang menjawab benar. Dari 33 responden 

yang menjawab salah, kebanyakan mereka menjawab １じかん  (1 jikan). 
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Kemungkinan responden menjawab salah dikarenakan responden kurang 

memperhatikan penggunaan kata はん (han) yang berarti 30 menit dalam kalimat. 

4.3.2 Analisis Kesalahan Pada Tes Kemampuan Berbicara  

 Secara rinci, hasil kemampuan berbicara responden dapat dilihat dari 

masing-masing kriteria penilaian tes kemampuan berbicara yaitu kosakata, 

pelafalan kata dan kalimat, pola kalimat, dan kemampuan merespon pertanyaan. 

Masing-masing kriteria tersebut diberi pembobotan yang sama, yaitu skor 

maksimal 4 dan skor minimal 1. 

 Hasil tes kemampuan berbicara dari masing-masing kriteria: kosakata, 

pelafalan kata dan kalimat, pola kalimat, dan kemampuan merespon pertanyaan. 

 

 

1. Kosakata 

Kesalahan yang sering dilakukan oleh responden dalam kategori ini adalah 

pemilihan kata yang kurang tepat, misalnya soal nomor 2 dan 4 untuk menyatakan 

kata benda yang menunjukkan waktu, responden banyak yang menjawab 1じぐ

らい (ichi ji gurai). Seharusnya kata yang tepat adalah 1じかん ぐらい (ichi 

jikan gurai). Responden menjawab salah dimungkinkan karena, responden kurang 

bisa membedakan penggunaan kata １じ (ichi ji) yang berarti jam 1 dengan １じ

かん(ichi jikan) yang berarti selama satu jam. 
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2. Pola kalimat 

Kesalahan yang sering dilakukan oleh responden adalah banyak responden 

yang kurang bisa membedakan mana kegiatan sekarang dan mana kegiatan 

lampau. Seperti pada soal nomor 4 untuk menyatakan kegiatan pada waktu 

lampau dan lamanya kegiatan tersebut dilakukan, responden banyak yang 

menjawab ～します, padahal jawaban yang benar dari pola kalimat tersebut yaitu 

～しました. Mungkin hal tersebut dikarenakan oleh responden yang tidak paham 

dalam membedakan kata kerja yang menunjukkan kegiatan lampau. 

3. Pelafalan kata dan kalimat 

Kesalahan yang sering dilakukan oleh responden adalah banyak responden 

yang tidak bisa membedakan huruf シャ(sha) dan サ(sa). Contohnya dalam kata 

シャワー(shawaa), responden lebih sering menyebutnya dengan サワー(sawa). 

Selain itu, masalah bunyi panjang dan pendek juga sering menjadi kendala para 

responden ketika menyebutkan べんきょう しました (benkyou shimashita), シ

ャワー (shawaa), そうじします  (souji simasu). Responden sering hanya 

menyebutkannya dengan べんきょ しました (benkyo shimashita), シャワ

(shawa), そじします (soji simasu). Masalah bunyi panjang dan pendek dalam 

bahasa Jepang sangat penting, karena hal tersebut dapat mempengaruhi arti dari 

kosakata yang dimaksud. Hal tersebut terjadi karena responden mungkin 

menganggap シ ャ (sha) dan サ (sa) sama saja, sehingga mereka tidak 

memperhatikannya, padahal dalam bahasa Jepang hal tersebut akan menimbulkan 
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perbedaan makna dari kosakata tersebut. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, 

bunyi panjang dan pendek dalam kata kurang diperhatikan.  

4. Kemampuan merespon pertanyaan 

Dalam merespon pertanyaan, kebanyakan responden merespon pertanyaan 

dengan baik, walaupun kadang jawabannya kurang tepat. Siswa sebenarnya 

mengerti maksud dari pertanyaan yang diajukan tetapi jawaban yang diberikan 

kurang tepat. Faktor ketegangan menjadi salah satu penyebab siswa kurang dapat 

menjawab pertanyaan dengan tepat. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 SIMPULAN 

 Dari hasil penelitian tersebut terdapat korelasi antara penguasaan kosakata 

dengan kemampuan berbicara bahasa Jepang pada siswa kelas XI Bahasa SMA 

Negeri 1 Purwareja Klampok Banjarnegara. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil 

koefisien korelasi antara kedua variabel yang lebih besar dari pada nilai r kritik 

Product Moment, yaitu 0,695 lebih besar dari 0,339 pada taraf kepercayaan 95%. 

Hal ini berarti hipotesis kerja yang berbunyi “ada korelasi antara penguasaan 

kosakata dengan kemampuan berbicara bahasa Jepang siswa kelas XI SMA 

Negeri 1 Purwareja Klampok Banjarnegara” diterima. 

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan siswa kelas XI Bahasa SMA Negeri 1 Purwareja Klampok 

Banjarnegara dalam penguasaan kosakata termasuk tuntas dalam kategori dengan 

nilai rata-rata sedangkan kemampuan berbicara termasuk tuntas dalam kategori 

dengan nilai rata-rata. 

 Dari hasil analisis kesalahan pada tes, diketahui bahwa siswa masih 

kurang dalam memahami dan menerapkan kosakata yang diteskan baik dalam 

kalimat ataupun ucapan dalam menjawab pertanyaan, selain itu kurangnya 
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penguasaan kosakata menjadikan siswa sering melakukan kesalahan dalam 

mengerjakan soal, terutama dalam tes penguasaan kosakata. 

 Kesalahan lain yang dilakukan siswa adalah dalam menggunakan kata 

kerja yang menunjukkan kegiatan lampau. Siswa masih belum bisa membedakan 

penggunaan kata kerja yang menunjukkan kegiatan pada waktu sekarang dan pada 

waktu lampau. Faktor ketegangan juga mempengaruhi siswa dalam menjawab 

pertanyaan yang diberikan terutama pada saat tes kemampuan berbicara sehingga 

menyebabkan siswa salah menjawab pertanyaan yang dimaksud. 

 

5.2 SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat dikemukakan adalah: 

1. Kosakata merupakan aspek penting dalam pembelajaran bahasa khususnya 

dalam bahasa Jepang, oleh karena itu penguasaan kosakata siswa perlu 

ditingkatkan dengan menambah penguasaan kosakata bahasa Jepang baik 

yang berhubungan dengan pelajaran atau bukan dengan cara sering memberi 

latihan kosakata pada awal pelajaran atau akhir pelajaran. 

2. Kemampuan siswa dalam pelafalan kata dan kalimat juga perlu ditingkatkan 

dengan meningkatkan latihan pada siswa dalam pengucapan bahasa Jepang 

yang baik dan benar karena pengucapan bahasa Jepang sangat berbeda 

dengan pengucapan bahasa Indonesia, hal ini dapat dilatih dengan 

membiasakan diri berbicara bahasa Jepang walaupun sangat sederhana. Selain 
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itu, guru juga perlu memberi kontrol kepada siswa seperti koreksi atau 

pembetulan. 

3. Untuk peneliti yang bermaksud mengadakan penelitian lanjutan sejenis ini, 

sebaiknya melakukan penelitian pada tingkatan pembelajar yang lebih tinggi 

seperti siswa kelas XII atau mahasiswa, dengan tingkatan soal yang lebih 

tinggi juga. 
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Lampiran 1. Instrumen Tes Penguasaan kosakata 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

TES PENGUASAAN KOSAKATA SISWA KELAS XI BAHASA SMA NEGERI 1 

PURWAREJA KLAMPOK 

 

Nama  : 

No Absen : 

 

I. Cocokkanlah kata di bawah ini dengan memberi garis lurus pada kata 

yang dianggap benar 

 

1. おんがく を     たべます 

2. こうちゃ を     みがきます  

3. しゅくだい を     いきます 

4. は を      ききます 

5. かお を      かいもの します 

6. レストラン で     はきます 

7. えいがかん で     およぎます 

8. プール で        のみます 

9. いちば で      えいがを みます 

10. にほん へ      あらいます 

します 

 

II. Berilah tanda (X) pada jawaban yang dianggap benar ! 

 

1. スシさんは ともだちに てがみを. . . . .。 

a. します  b. みがきます c. かきます  d. ききます 

2. たなかさんは シャワーを. . . . .。 

a. あびます  b. みがきます c. よみます  d. あらいます 
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3. まいあさ、わたしは. . . . . を のみます。 

a. こうちゃ  b. ミルク   

c. みず  d. コーヒー 

4. まいにち、やまださんは. . . . . で がっこうへ いきます。 

a. くるま  b. バス   

c. でんしゃ  d. じてんしゃ 

5. このきょうしつは ひろいです。Antonim dari kata yang digaris bawahi 

adalah . . . . . 

a. あたらしい b. せまい  c. おおきい  d. ちいさい 

6. あした、せんせいに . . . . . 

a. みます  b. きます    c. します  d. あいます 

7. まいにち、サリさんは 3時かんぐらい. . . . . を みます。 

a. テレビ b. スーパー  c. プール  d. ケーキ 

8. ははは いちばで. . . . . .を かいます。   

a. たまご  b. くだもの   

c. やさい  d. さかな 

9. まいにち、たかはしさんは 6時に. . . . . 。 

a. ねます  b. おきます   

c.    ききます  d. きます 

10. マリアさんのうちは おおきいです。Antonim dari kata yang digaris bawahi 

adalah. . . . .  

a. ちいさい  b. ふるい  c. くらい  d. せまい 

11. けさ、わたしは あさごはんを. . . . . 。 

a. のみました b. よみました c. ききました d. たべました 
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12. きのう、わたしは へやを. . . . . 。 

a. せんたくしました b. かきました c. よみました d. そうじしました 

13. きのう、たなかさんは サッカーを . . . . . 、うちへ かえりました。 

a. のんで  b. たべて  c. して  d. よんで 

14. けさ、アントさんは . . . . . を たべました。 

a. ごはん     c. ハンバーガー 

b. パン   d. たまご 

15. スシさんは かみが ながいです。Antonim dari kata yang digaris bawahi 

adalah . . . . . . 

a. たかい  b. ひくい  c. みじかい  d. ちいさい 

 

III. Isilah dengan jawaban singkat pada titik-titik yang ada dalam kalimat ! 

 

1. まいにち、わたしは . . . . . 。 

 

2. まいにち、ちちは . . . . .で かいしゃへ いきます 。 

 

3. けさ、あには ほんを. . . . . . 。 

 

 

4. きのう、なにを しましたか。 

 

5. ゆうべ、わたしは . . . . . ぐらい べんきょう しました。  

 

 

         19.00 – 20.30 
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Lampiran 2. Instrumen Tes Kemampuan Berbicara 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

TES KEMAMPUAN BERBICARA SISWA KELAS XI BAHASA SMA NEGERI 1 

PURWAREJA KLAMPOK 

 

A: おなまえは？。 

B: . . . . . . です。 

1. A: まいあさ、何時に おきますか。 

B: . . . . . . に おきます。 

A: まいあさ、何を しますか。 

B: . . . . . . 。(それから)、. . . . . . 。 

A: まいばん、何時に ねますか。 

B: . . . . . . に ねます。 

2. A: まいにち、何で がっこうへ いきますか。 

B: . . . . . . で がっこうへ いきます。 

A: うちから がっこうまで どのぐらい かかりますか。 

B: . . . . . . ぐらい かかります。 

3. A: ひまなとき 何を しますか。 

B: . . . . . . を します。 

A: だれに . . . . . . しますか。 

B: . . . . . . にします。 

4. A: ゆうべ、何を しましたか。 

B: . . . . . . しました。 

A: どのぐらい. . . . . . しましたか。 

B: . . . . . . ぐらい . . . . . . しました。 
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Lampiran 3. Rincian Kriteria dan Skor Aspek-aspek Tes Kemampuan Berbicara 

 

Nam

a 

Soal Jumla

h なんじに 

おきます

か 

なにを 

しますか 

（それか

ら） 

なんじに 

ねますか 

なんで 

がっこう

へ いき

ますか 

どのぐら

いかかり

ますか 

ひまなと

き、なに

を しま

すか 

だれに. . .

しますか 

ゆべ、な

にを し

ましたか 

どのぐら

い. . . し

ましたか 

Skor Skor Skor Skor Skor Skor Skor Skor Skor Skor 

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

UP1                                          

UP2                                          

UP3                                          

UP4                                          

UP5                                          
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Lampiran 4. Daftar Responden Penelitian (Reliabilitas) 

No Nama L/P 

1 Afni Ma’muroh P 

2 Anggraeni Sintawati P 

3 Bayu Adi Pamungkas L 

4 Dewi Nikita Ayuningtyas P 

5 Diyah Febriyati P 

6 Intan Shafira Rumekso P 

7 Lila Kharisma Pinahayu P 

8 Millatina Afif Fadhilah P 

9 Rynaldi Nur Vaizal L 

10 Septiana Dian Ekawati P 

 



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

1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 20 12 8 144 64 96

2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 22 12 10 144 100 120

3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 24 13 11 169 121 143

4 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 21 12 9 144 81 108

5 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 18 10 8 100 64 80

6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 24 13 11 169 121 143

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 26 14 12 196 144 168

8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 28 14 14 196 196 196

9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 20 9 11 81 121 99

10 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 21 11 10 121 100 110

224 120 104 1464 1112 1263

72

Nama Responden

Skor 

Genap 

(∑X2) ΣX1²I II III

Butir Soal
∑X2²

Rynaldi Nur Vaizal

Septiana Dian Ekawati

Lampiran 5. Tabel Kerja Perhitungan Reliabilitas Teknik Belah Dua untuk Tes Penguasaan Kosakata

Afni Ma'muroh

Anggraeni Sintawati

Bayu Adi Pamungkas

Lila Kharisma Pinahayu

Millatina Afif Fadhilah

Dewi Nikita Ayuningtyas

Diyah Febriyati

Intan Shafira Rumekso

∑X1.X

2
No

Skor 

Total

Skor 

Ganjil  

(∑X1)
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Lampiran 6. Hasil Penghitungan Uji Reliabilitas Tes Penguasaan Kosakata 

r.1.2 = 

  ∑     (∑  )(∑  )

√[(  ∑   ) (∑  ) ][(  ∑   ) (∑  ) ]
 

 = 

        (   )(   )

√[(       ) (   ) ][(       ) (   ) ]
 

= 

           

√[           ][           ]
 

= 

   

√(   )(   )
 

= 

   

√     
 

= 
   

        

= 0,555 

Korelasi dengan perhitungan menggunakan rumus korelasi Product 

Moment baru menunjukkan reliabilitas ketepercayaan tes untuk separuh soal. 

Untuk mendapatkan ketepercayaan seluruh tes, maka digunakan rumus 

Spearman-Brown : 

r = 
   

   
 

  = 
       

       
 

  = 
     

     
 

   = 0,714 



Lampiran 7. Tabel Kerja Perhitungan Reliabilitas untuk Tes Kemampuan Berbicara

1 2 3 4

1 12 4 6 7 29 841

2 13 6 6 6 31 961

3 11 4 5 6 26 676

4 11 5 5 6 27 729

5 10 4 5 6 25 625

6 8 4 4 5 21 441

7 11 5 5 6 27 729

8 12 6 6 7 31 961

9 12 6 6 6 30 900

10 14 6 6 7 33 1089

114 50 54 62 280 7952

1324 258 296 388 226
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ΣX

Σ (X²)

No Nama
SkorTotal 

(ST)

Kuadrat Skor 

Total (ST²)

Rynaldi Nur Vaizal

Septiana Dian Ekawati

Afni Ma'muroh

Anggraeni Sintawati

Bayu Adi Pamungkas

Lila Kharisma Pinahayu

Millatina Afif Fadhilah

Dewi Nikita Ayuningtyas

Diyah Febriyati

Intan Shafira Rumekso

Nomor Soal
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Lampiran 8. Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas Tes Kemampuan Berbicara 

1)      = (∑( )  
∑ 

 

 
)    

= (     
    

  
)     

= (     
     

  
)     

= (           )     

= 24,4 : 10 

= 2,44 

2)     = (∑( )  
∑  

 
)    

  = (    
   

  
)     

 = (    
    

  
)     

 = (       )     

 = 8 : 10 

 = 0,8 

3)     = (∑( )  
∑  

 
)    

= (    
   

  
)     

 = (    
    

  
)     

 = (         )     

 = 4,4 : 10 

 = 0,44 

 

4)     = (∑( )  
∑  

 
)    

= (    
   

  
)     

 = (    
    

  
)     

 = (         )     

 = 3,6 : 10 

 = 0,36 

 

∑                            
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     (∑    
∑   

 
)    

                    = (     
    

  
)     

                    = (     
     

  
)      

 = (         )     

                    = 112 : 10 

                    = 11,2 

 

             r  = 
 

   
(  

∑   
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 = 
 

   
(  

    

    
) 

                    = 
 

 
(       ) 

                    = 1,33 (0,639) 

 = 0,845 
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Lampiran 9. Tabel Harga Kritik dari r Product Moment 

 

N 

Interval 

Kepercayaan N 

Interval 

Kepercayaan N 

Interval 

Kepercayaan 

95% 99% 95% 99% 95% 99% 

3 0,997 0,999 26 0,388 0,4906 55 0,266 0,345 

4 0,950 0,990 27 0,381 0,487 60 0,254 0,330 

5 0,878 0,959 28 0,374 0,478 65 0,244 0,317 

6 0,811 0,917 29 0,367 0,470 70 0,235 0,306 

7 0,754 0,874 30 0,361 0,463 75 0,227 0,296 

8 0,707 0,874 31 0,355 0,456 80 0,220 0,286 

9 0,666 0,798 32 0,349 0,449 85 0,213 0,278 

10 0,632 0,765 33 0,344 0,442 90 0,207 0,270 

11 0,602 0,735 34 0,339 0,436 95 0,202 0,263 

12 0,576 0,708 35 0,334 0,430 100 0,195 0,256 

13 0,553 0,684 36 0,329 0,424 125 0,176 0,230 

14 0,532 0,661 37 0,325 0,418 150 0,159 0,210 

15 0,514 0,641 38 0,320 0,413 175 0,148 0,194 

16 0,497 0,623 39 0,316 0,408 200 0,138 0,181 

17 0,482 0,606 40 0,312 0,403 300 0,113 0,148 

18 0,468 0,590 41 0,308 0,396 400 0,098 0,128 

19 0,456 0,575 42 0,304 0,393 500 0,088 0,115 

20 0,444 0,561 43 0,301 0,389 600 0,080 0,105 

21 0,433 0,549 44 0,297 0,384 700 0,074 0,097 

22 0,423 0,537 45 0,294 0,380 800 0,070 0,091 

23 0,413 0,526 46 0,291 0,276 900 0,065 0,086 

24 0,404 0,515 47 0,288 0,372 1000 0,062 0,081 

25 0,396 0,505 48 0,284 0,368    

   49 0,281 0,364    

   50 0,277 0,361    
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Lampiran 10. Daftar Sampel Penelitian 

No Nama Siswa L/P KODE 

1 Adi Hari Purnomo L UP1 

2 Aditya Jati Wirawan L UP2 

3 Afrita Arisanti P UP3 

4 Aprilia Indriyani Setiawan P UP4 

5 Devi Kurniasih P UP5 

6 Diahmita Puspita Rini P UP6 

7 Dyan Mustika P UP7 

8 Emanuel Satria Indrajati L UP8 

9 Endah Sulistiyani P UP9 

10 Eva Melgiana P UP10 

11 Feriati P UP11 

12 Fitria Permanasari P UP12 

13 Frandita Wisnu Nugraha L UP13 

14 Lilian Kiki Triwulan P UP14 

15 Maria Marisca Sutikno P UP15 

16 Mentari Noviana Hapsari P UP16 

17 Muji Tri Susanti P UP17 

18 Novi Melina P UP18 

19 Nur Rokhatus Solifah P UP19 

20 Nurcahyati P UP20 

21 Nuringtyas Setiohusodo L UP21 

22 Nuryati P UP22 

23 Panggah Setiyo Adi L UP23 

24 Retno Yulianti P UP24 

25 Selena Widya Prastiwi P UP25 

26 Setyawan Romadhona L UP26 

27 Siti Anjani P UP27 

28 Siti Riani P UP28 

29 Sri Adi Wicaksono L UP29 

30 Suci Rahayu P UP30 

31 Surya Wulantika P UP31 

32 Tri Wahyuni P UP32 

33 Yosinta Krishna Sari P UP33 

34 Yunita Indriana Purwaning P UP34 
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Lampiran 11. Skor Mentah dan Nilai Tes Penguasaan Kosakata 

 

No Nama Skor Nilai 

1 UP1 18 60 

2 UP2 20 67 

3 UP3 21 70 

4 UP4 24 80 

5 UP5 25 83 

6 UP6 25 83 

7 UP7 24 80 

8 UP8 23 77 

9 UP9 23 77 

10 UP10 22 73 

11 UP11 22 73 

12 UP12 23 77 

13 UP13 22 73 

14 UP14 29 97 

15 UP15 23 77 

16 UP16 22 73 

17 UP17 24 80 

18 UP18 21 70 

19 UP19 25 83 

20 UP20 25 83 

21 UP21 22 73 

22 UP22 24 80 

23 UP23 22 73 

24 UP24 23 77 

25 UP25 23 77 

26 UP26 18 60 

27 UP27 22 73 

28 UP28 24 80 

29 UP29 24 80 

30 UP30 22 73 

31 UP31 22 73 

32 UP32 24 80 

33 UP33 22 73 

34 UP34 21 70 

Jumlah 774 2578 
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Lampiran 12. Skor Mentah dan Nilai Tes Kemampuan Berbicara 

 

No Nama Skor Nilai 

1 UP1 24 60 

2 UP2 28 70 

3 UP3 30 75 

4 UP4 33 83 

5 UP5 30 75 

6 UP6 28 70 

7 UP7 32 80 

8 UP8 29 73 

9 UP9 28 70 

10 UP10 32 80 

11 UP11 32 80 

12 UP12 28 70 

13 UP13 26 65 

14 UP14 37 93 

15 UP15 32 80 

16 UP16 32 80 

17 UP17 34 85 

18 UP18 34 85 

19 UP19 24 60 

20 UP20 32 80 

21 UP21 30 75 

22 UP22 34 85 

23 UP23 30 75 

24 UP24 26 65 

25 UP25 30 75 

26 UP26 24 60 

27 UP27 32 80 

28 UP28 29 73 

29 UP29 33 83 

30 UP30 30 75 

31 UP31 28 70 

32 UP32 34 85 

33 UP33 28 70 

34 UP34 29 73 

 Jumlah 1022 2558 
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Lampiran 13. Tabel Kerja Perhitungan Product Moment 

 

No Nama X Y       xy 

1 UP1 60 60 3600 3600 3600 

2 UP2 67 70 4489 4900 4690 

3 UP3 70 75 4900 5625 5250 

4 UP4 80 83 6400 6889 6640 

5 UP5 83 75 6889 5625 6225 

6 UP6 83 70 6889 4900 5810 

7 UP7 80 80 6400 6400 6400 

8 UP8 77 73 5929 5329 5621 

9 UP9 77 70 5929 4900 5390 

10 UP10 73 80 5329 6400 5840 

11 UP11 73 80 5329 6400 5840 

12 UP12 77 70 5929 4900 5390 

13 UP13 73 65 5329 5005 4745 

14 UP14 97 93 9409 8649 9021 

15 UP15 77 80 5929 6400 6160 

16 UP16 73 80 5329 6400 5840 

17 UP17 80 85 6400 7225 6800 

18 UP18 70 85 4900 7225 5950 

19 UP19 83 60 6889 3600 4980 

20 UP20 83 80 6889 6400 6640 

21 UP21 73 75 5329 5625 5475 

22 UP22 80 85 6400 7225 6800 

23 UP23 73 75 5329 5625 5475 

24 UP24 77 65 5929 5005 5005 

25 UP25 77 75 5929 5625 5775 

26 UP26 60 60 3600 3600 3600 

27 UP27 73 80 5329 6400 5840 

28 UP28 80 73 6400 5329 5840 

29 UP29 80 83 6400 6889 6640 

30 UP30 73 75 5329 5625 5475 

31 UP31 73 70 5329 4900 5110 

32 UP32 80 85 6400 7225 6800 

33 UP33 73 70 5329 4900 5110 

34 UP34 70 73 4900 5329 5110 

  2578 2558 196343 194514 194887 
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