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SARI

Nugroho, Yayan Sukma Fitroh. 2010. Analisis Kesalahan Membaca dan Menulis
Huruf Hiragana (ひらがな) Pada Siswa Kelas XI SMK Tunas Harapan
Salatiga. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Asing. Fakultas Bahasa dan
Seni. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 1. Dra. Rina
Supriatnaningsih, M.Pd. Pembimbing 2. Andy Moorad Oesman,
S.Pd.,M.Ed.

Kata kunci : Analisis, Membaca dan Menulis, Hiragana

Dalam mempelajari bahasa Jepang, unsur paling awal yang harus
dipelajari oleh siswa adalah huruf (moji). Dalam kegiatan belajar mengajar,
pembelajar bahasa Jepang menggunakan tiga jenis huruf yang berbeda yaitu
hiragana, katakana dan kanji. Huruf tahapan pertama yang diajarkan ke siswa
adalah huruf hiragana. Huruf hiragana memiliki keistimewaan yang berbeda
dengan huruf Jepang yang lain. Yang harus diperhatikan dan dicermati dalam
menulis menggunakan huruf hiragana terdapat konsonan rangkap, vokal panjang
dan tata cara penulisan huruf hiragana yang terletak pada coretan-coretan atau
garis-garisnya.

Selain menggunakan metode yang tepat, alat bantu dan peraga juga
penting digunakan untuk mengoptimalkan pengajaran huruf hiragana. Siswa akan
mengalami kesulitan dalam membaca kosakata, pola kalimat manakala huruf
hiragana tidak diajarkan secara optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan penyebab
terjadinya kesalahan membaca dan menulis huruf hiragana (ひらがな) pada siswa
SMK Telekomunikasi Tunas Harapan Salatiga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif
dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengolah data yang
diperoleh dari hasil tes. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis data
dari hasil tes kesalahan membaca dan menulis huruf hiragana yang telah diujikan.
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMK Telekomunikasi Tunas
Harapan Salatiga. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan
metode dokumentasi, metode observasi dan metode tes. Validitas yang digunakan
adalah validitas isi dan untuk menghitung realibilitas instrument penelitian
menggunakan rumus K-R 21. Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan
tabel statistik.

Analisa hasil tes menunjukkan bahwa beberapa siswa masih kurang
menguasai huruf hiragana yang memiliki kemiripan. Selain itu juga masih ada
beberapa siswa yang belum bisa membedakan bentuk, bunyi dan pelafalan huruf
つ(tsu) dengan huruf す(su). Siswa juga kurang teliti ketika menuliskan huruf,
banyak kesalahan dikarenakan lupa memberikan coretan.
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RANGKUMAN

Nugroho, Yayan Sukma Fitroh. 2010. Analisis Kesalahan Membaca dan Menulis
Huruf Hiragana (ひらがな) Pada Siswa Kelas XI SMK Tunas Harapan
Salatiga. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Asing. Fakultas Bahasa dan
Seni. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 1. Dra. Rina
Supriatnaningsih, M.Pd. Pembimbing 2. Andy Moorad Oesman,
S.Pd.,M.Ed.

Kata kunci : Analisis, Membaca, Menulis

1. Latar Belakang

Dalam mempelajari bahasa Jepang, unsur paling awal yang harus

dipelajari oleh siswa adalah huruf (moji). Dalam kegiatan belajar mengajar,

pembelajar bahasa Jepang menggunakan tiga jenis huruf yang berbeda yaitu

hiragana, katakana dan kanji. Huruf tahapan pertama yang diajarkan ke siswa

adalah huruf hiragana. Huruf hiragana memiliki keistimewaan yang berbeda

dengan huruf Jepang yang lain. Yang harus diperhatikan dan dicermati dalam

menulis menggunakan huruf hiragana terdapat konsonan rangkap, vokal panjang

dan tata cara penulisan huruf hiragana yang terletak pada coretan-coretan atau

garis-garisnya.

Selain menggunakan metode yang tepat, alat bantu dan peraga juga

penting digunakan untuk mengoptimalkan pengajaran huruf hiragana. Siswa akan

mengalami kesulitan dalam membaca kosakata, pola kalimat manakala huruf

hiragana tidak diajarkan secara optimal. Berdasarkan alasan tersebut, penelitian

ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan penyebab terjadinya

kesalahan membaca dan menulis huruf hiragana.

2. Landasan Teori

a. Kemampuan Membaca

Membaca adalah proses yang dilakukan dan dipergunkan untuk

memperoleh pesan yang hendak disampaikan melalui media kata-kata atau bahasa
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tulis. Dalam membaca kalimat dengan menggunakan huruf hiragana, pembaca

hendaknya lebih memperhatikan logat (intonasi), pelafalan (hatsuon), konsonan

rangkap (sokuon) dan vokal panjang.

Membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang diajarkan

dalam mata pelajaran bahasa Jepang. Keempat aspek tersebut dibagi menjadi dua

kelompok besar, yaitu (1) keterampilan yang bersifat menerima (reseptif) yang

meliputi keterampilan membaca dan menyimak, (2) keterampilan yang bersifat

mengungkapkan (produktif) yang meliputi keterampilan berbicara dan menulis

(Tarigan, 1983:2).

b. Kemampuan Menulis

Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Dalam

kegiatan menulis, penulis harus terampil dalam menggunakan struktur bahasa dan

kosa kata. Kemampuan menulis ini tidak akan datang secara otomatis, melainkan

harus melalui latihan dan praktek yang banyak dan teratur (Tarigan, 1982 : 3).

Ishida (2002:1997) menerangkan mengenai kemampuan menulis seperti

beikut ini:

“kemampuan menulis adalah kemampuan menggunakan bahasa asing

secara umum. Khususnya dalam bahasa Jepang, selain kemampuan kosa

kata, susunan kalimat, pengetahuan menulis, kemampuan menggunakan

ungkapan atau ekspresi, kemampuan kanji, menulis merupakan refleksi

dari pemahaman dalam kemampuan menulis hiragana. Kemampuan

menulis memiliki peranan yang besar”.

3. Metode Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif

dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengolah data yang

diperoleh dari hasil tes, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk

menganalisis data dari hasil tes kesalahan membaca dan menulis huruf hiragana

yang telah diujikan.
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b. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMK Telekomunikasi

Tunas Harapan Salatiga. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI- I

MM.

c. Pengumpulan data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan metode

dokumentasi, metode tes  dan metode observasi.

1). Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data daftar nama siswa

XI- I MM.

2). Metode Tes

Metode tes digunakan untuk memperoleh data tentang kesalahan-

kesalahan membaca dan menulis huruf hiragana. Tes yang digunakan

sebagai instrumen penelitian adalah tes berupa menghubungkan soal

dengan jawaban yang tepat, pilihan ganda dan tes menulis huruf hiragana.

3). Metode Observasi

Metode observasi digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang

mempengaruhi keberhasilan pembelajaran bahasa Jepang di sekolah

tersebut dan untuk melengkapi hasil penelitian.

d. Uji Validitas

Untuk mengetahui valid tidaknya instrumen yang digunakan dalam

penelitian ini, digunakan validitas isi yang disesuaikan dengan materi huruf

hiragana yang telah diajarkan.

e. Uji Realibilitas

Instrumen diujicobakan terlebih dahulu sebelum digunakan untuk

mengambil data. Ujicoba instrumen dilaksanakan pada tanggal 15 September

2011 pada siswa kelas XI-H MM. Hasil ujicoba kemudian dihitung menggunakan
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rumus KR- 21 dengan hasil 0,750. Dengan demikian soal tes membaca dan

menulis huruf hiragana yang diujicobakan dinyatakan reliabel.

f. Pengambilan Data Penelitian

Pengambilan data penelitian dilakukan pada pada hari kamis tanggal 18

agustus 2011. Yaitu dengan memberikan tes berupa tes kesalahan membaca dan

menulis huruf hiragana. Waktu yang digunakan 45 menit untuk mengerjakannya.

4. Analisis Data

Dari hasil tes kesalahan membaca dan menulis huruf hiragana diperoleh

nilai tertinggi adalah 94 dan nilai terendah yang didapat adalah 40. Jadi nilai rata-

rata kelas adalah 71,56.

Meskipun kemampuan membaca dan menulis huruf hiragana termasuk

tuntas dalam kategori baik dengan nilai rata-rata 71,56, tetapi berdasarkan hasil

analisis tes diketahui bahwa beberapa siswa masih kurang menguasai huruf

hiragana, sehingga siswa sering melakukan kesalahan terutama dalam tes menulis.

Contohnya dalam menulis huruf yang memiliki kemiripan, misalkan pada huruf

な (na) yang ditulis dengan huruf た (ta) dan huruf や (ya) yang ditulis dengan

huruf ゆ (yu). Selain itu juga masih ada beberapa siswa yang belum bisa

membedakan bentuk, bunyi dan pelafalan huruf つ(tsu) dengan huruf す(su).

Siswa juga kurang teliti ketika menuliskan huruf, banyak kesalahan dikarenakan

lupa memberikan coretan misalkan pada huruf か(ka) ditulis ( ), huruf な (na)

ditulis (    ) dan dilihat dari banyaknya siswa yang tidak menjawab pertanyaan

huruf hiragana maka disimpulkan siswa tidak menguasai huruf tersebut.

5. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa siswa

kelas XI-I MM SMK TELEKOMUNIKASI TUNAS HARAPAN SALATIGA

dalam kemampuan membaca dan menulis huruf hiragana termasuk tuntas dalam

kategori baik dengan nilai rata-rata 71,56.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Belajar bahasa Jepang bagi siswa mungkin bisa menjadi sesuatu yang

sulit. Hal tersebut dikarenakan siswa harus menguasai unsur-unsur penting dalam

mempelajari bahasa Jepang, unsur penting tersebut dapat dibedakan menjadi dua

yaitu dari segi umum dan khusus. Dari segi umum, dalam mempelajari bahasa

Jepang aspek-aspek yang harus diperhatikan adalah tujuan pembelajaran, subyek

pembelajaran dan materi pembelajaran. Sedangkan, secara khusus atau dilihat dari

unsur bahasa Jepang itu sendiri aspek-aspek yang harus diperhatikan adalah huruf

(moji), kosakata (goi), dan tata bahasa (bunpo). Unsur-unsur tersebut saling

menunjang dalam kemampuan berbahasa.

Salah satu unsur paling awal yang harus dipelajari dalam bahasa Jepang

oleh siswa adalah huruf (moji). Hal ini dikarenakan dalam bahasa Jepang terdapat

huruf yang berbeda dengan huruf yang digunakan dalam bahasa Indonesia.

Berbeda dengan pembelajaran bahasa Indonesia yang menggunakan huruf Alfabet

dalam kegiatan belajar mengajar, pembelajaran bahasa Jepang biasanya

menggunakan tiga jenis huruf yang berbeda yaitu hiragana, katakana dan kanji.

Masing-masing huruf tersebut memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda. Huruf

hiragana digunakan untuk penulisan kosakata asli bahasa Jepang yang terbentuk

dari garis-garis atau coretan-coretan yang melengkung (kyokusenteki), huruf
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katakana terbentuk dari garis-garis atau coretan yang lurus (chokusenteki) yang

digunakan untuk menulis kosakata serapan termasuk nama-nama asing (orang dan

tempat), sedangkan huruf kanji digunakan untuk melambangkan arti atau makna

selain bunyi.

Dari ketiga huruf tersebut, untuk pembelajaran huruf Jepang tingkat

dasar biasanya diberikan secara bertahap, dimulai dari huruf hiragana, katakana

dan kanji. Huruf tahapan pertama yang diajarkan ke siswa adalah huruf hiragana.

Huruf hiragana memiliki keistimewaan yang berbeda dengan huruf

Jepang yang lain. Yang harus diperhatikan dan dicermati dalam menulis dengan

menggunakan huruf hiragana terdapat konsonan rangkap, vokal panjang dan tata

cara penulisan huruf hiragana yang terletak pada coretan-coretan atau garis-

garisnya. Contoh dalam penggunaanya:

- Pada saat menulis kata dengan huruf hiragana perlu memperhatikan

tulisan atau huruf kecil yang berfungsi sebagai konsonan rangkap.

Misalnya kata KEKKOU terbentuk dari huruf ke + tsu kecil + ko + u =

けっこう.

- Selain memperhaikan konsonan rangkap, dalam menggunakan huruf

hiragana siswa atau pembelajar Jepang perlu memperhatikan kata-kata

yang sudah ditentukan cara menulis vokal panjangnya. Misalnya kata

がっこう (gakkou = sekolah), meskipun ada yang menulis romajinya

dengan が っ こ う (gakkoo), namun tetap saja penulisannya

menggunakan ga + tsu kecil + ko + u, hurufう (u) tersebut tidak dapat
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diganti dengan hurufお(o) walaupun akan sama-sama berbunyiこ(ko)

panjang.

Kesalahan dalam menulis panjang pendeknya dan rangkap tidaknya konsonan

suatu kata dapat mengubah artinya.

Selain itu, meskipun huruf hiragana bentuknya berbeda-beda siswa perlu

memperhatikan kesamaan bentuk yang hampir mirip. Seringkali pembelajar

pemula terkecoh dengan huruf yang hampir sama, sehingga akan menghambat

pembelajar ketika mempelajari huruf bahasa Jepang. Huruf hiragana yang

bentunya mirip antara lain hurufあ (a) dengan hurufお (o), huruf き (ki) dengan

huruf さ (sa), hurufぬ (nu) dengan huruf め (me), huruf は (ha) denganほ (ho),

hurufた (ta) dengan hurufな (na), hurufわ (wa), dengan hurufね (ne) dan huruf

れ (re).

Mengingat fungsi dan keistimewaan huruf hiragana seperti yang telah

dijelaskan di atas, maka dalam pembelajaran bahasa Jepang tingkat pemula,

pembelajaran huruf hiragana wajib diajarkan agar memudahkan siswa dalam

mempelajari unsu-unsur bahasa Jepang. Selain menggunakan metode yang tepat

dalam mengajarkan huruf hiragana, alat bantu atau peraga juga penting digunakan

untuk mengoptimalkan pengajaran huruf hiragana. Siswa akan mengalami

kesuliatan dalam membaca kosakata, pola kalimat manakala huruf hiragana tidak

diajarkan secara optimal. Meskipun huruf hiragana telah diajarkan di awal

pembelajaran tidak jarang siswa mengalami kesulitan dalam menuliskan kembali

huruf hiragana pada saat kegiatan belajar mengajar.
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Seperti yang terjadi di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan Salatiga,

pembelajaran huruf hiragana diberikan selama tiga kali pertemuan setiap

pertemuan 2x45 menit. Huruf tersebut diajarkan pada awal pembelajaran bahasa

Jepang, karena huruf hiragana digunakan sebagai pengantar pembelajaran. Namun

pada kenyataannya dalam pembelajaran berikutnya, siswa masih belum dapat

membaca dan menuliskan huruf hiragana dengan baik. Hal ini terlihat dari

banyaknya siswa yang melakukan kesalahan dalam penulisan huruf hiragana.

Siswa sering kali tertukar dalam penulisan huruf, diantaranya huruf あ (a) dengan

hurufお (o), huruf き (ki) dengan hurufさ (sa) dan beberapa huruf lainnya yang

hampir sama. Selain itu siswa juga sering kali salah mengucapkan kata-kata pada

saat latihan membaca kalimat, siswa kurang memperhatikan panjang pendeknya

suatu tulisan. Hal ini disebabkan, dalam bahasa Jepang terdapat konsonan rangkap

dan vokal panjang. Kesalahan dalam menulis panjang pendeknya dan rangkap

tidaknya konsonan suatu kata dapat mengubah artinya. Sehingga pengajaran

sangat terhambat manakala siswa melakukan kesalahan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik menyusun skripsi dengan

judul “Analisis Kesalahan Membaca dan Menulis Huruf Hiragana (ひらがな)

pada siswa kelas XI-I MM SMK Telekomunikasi Tunas Harapan Salatiga tahun

ajaran 2011-2012”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat

dirumuskan permasalah sebagai berikut:
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1. Kesalahan apa saja yang dilakukan dalam membaca dan menulis huruf

Hiragana (ひらがな) oleh siswa kelas XI-I MM SMK Telekomunikasi

Tunas Harapan Salatiga tahun ajaran 2011-2012?

2. Apakah penyebab terjadinya kesalahan membaca dan menulis huruf

Hiragana (ひらがな) pada siswa kelas XI-I MM SMK Telekomunikasi

Tunas Harapan Salatiga tahun ajaran 2011-2012?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya terbatas pada kemampuan membaca dan menulis

huruf hiragana berdasarkan standar baku yang mengacu pada buku panduan

bahasa Jepang yang digunakan di SMK Telekomunikasi Tunas Harapan Salatiga

yaitu Buku Pelajaran Bahasa Jepang 1 (Nihonggo 1).

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kesalahan yang dilakukan

dalam membaca dan menulis huruf hiragana oleh siswa kelas XI-I

MM SMK Telekomunikasi Tunas Harapan Salatiga tahun ajaran

2011-2012.

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penyebab terjadinya

kesalahan membaca dan menulis huruf hiragana pada siswa kelas

XI-I MM SMK Telekomunikas Tunas Harapan Salatiga tahun ajaran

2011-2012.
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1.5 Manfaat Penelitian

Hasil peneletian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Guru, Siswa,

Sekolah dan pihak lain.

1. Guru

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan

masukan bagi guru bahasa Jepang sehingga dapat meningkatkan

ketelitian dalam memberikan materi dan metode pengajaran khususnya

dalam membaca dan menulis huruf hiragana dengan baik dan benar.

2. Siswa

Hasil penelitian ini diharapkan siswa dapat mengetahui kesalahan-

kesalahan dalam menulis huruf hiragana dan menambah pemahaman

serta wawasan tentang kemampuan membaca dan menulis huruf hiragana

dengan baik dan benar.

3. Sekolah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan pemikiran bagi

kurikulum sekolah mengenai pengajaran bahasa Jepang di SMK

Telekomunikasi Tunas Harapan Salatiga.

4. Pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan

dalam penelitian di bidang pendidikan dan kebahasaan sehingga dapat

melaksanakan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang hampir

sama.
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1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Secara garis besar skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Bagian

Awal, Bagian Inti dan Bagian Akhir. Bagian awal skripsi meliputi  halaman judul,

pengesahan, pernyataan, moto dan persembahan, kata pengantar, sari, rangkuman

dalam bahasa Indonesia, daftar isi dan daftar lampiran.

Bagian inti skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu bab I sebagai

pendahulauan, bab II landasan teori, bab III metode penelitian, bab IV hasil

penelitian dan pembahasan, bab V kesimpulan dan saran. Uraian tentang isi dari

skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang membahasa tentang latar belakang

permasalahan, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II berisi landasan teori yang memaparkan teori tentang (1) Huruf

Bahasa Jepang, (2) Pengertian Membaca, (3) Tujuan Membaca, (4) Pengertian

Menulis, (5) Pengajaran Menulis Huruf Bahasa Jepang, (6) Kendala dalam

Mengajarkan Huruf pada Tingkat Pemula, (7) Analisis Kesalahan, (8) Tujuan

Analisis.

Bab III adalah metode penelitian yang berisi tentang: pendekatan

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

reliabilitas, sistem penilaian dan metode analisis data.

Bab IV berisikan hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V berisikan kesimpulan dan saran.
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Bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran

yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Huruf Bahasa Jepang

Huruf dalam bahasa Jepang disebut moji. Termasuk didalamnya huruf

kanji, hiragana, katakana, dan romaji. Bagi pembelajar asing dimana bahasa

Jepang bukan sebagai bahasa ibu tentu saja akan mendapat kesulitan dalam

menulis, membaca dan memahaminya. Menurut Iwabuchi dalam Sudjianto,

2007:55 huruf bahasa Jepang dibagi dalam beberapa macam, antara lain:

a. Hyoo’i moji   : huruf yang menyatakan isi atau arti dan sekaligus

menyatakan pengucapan. Salah satu contoh hyoo’i moji adalah huruf

kanji.

b. Hyoo’on moji : huruf yang hanya menyatakan bentuk-bentuk

pengucapan yang tidak mempunyai arti tertentu. Hyoo’on moji dibagi

lagi menjadi dua yaitu onsetsu moji dan tan’on moji. Onetsu moji

adalah huruf yang pada prinsipnya menyatakan sebuah silabel seperti

huruf hiragana dan katakana. Tan’on moji adalah huruf yang pada

prinsipnya menyatakan sebuah fonem seperti huruf latin.

2.1.1 Kanji

Huruf kanji memiliki sejarah yang sangat tua. Kanji berasal dari

China yang telah mengalami modifikasi setelah beberapa abad yang lalu.

Huruf kanji masuk ke Jepang kira-kira pada abad IV saat negeri China
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berada pada zaaman dinasti Kan. Huruf yang digunakan pada zaman dinasti

Kan tersebut dinamakan kanji yang berarti huruf negeri Kan (Iwabuchi

dalam sudjianto, 2007:56). Huruf Kanji merupakan coretan-coretan atau

garis-garis yang memiliki arti. Oleh karena itu dalam penulisan kanji tidak

boleh dilakukan dengan sembarang karena ada aturan penulisannya. Dalam

huruf kana juga harus sesuai dengan aturan penulisan. Bentuk kanji yang

dipakai dalam bahasa Jepang, bahasa China atau bahasa Korea sama, tetapi

cara membacanya tidak sama.

2.1.2 Kana

Kana adalah huruf yang diciptakan di Jepang untuk menulis bahasa

Jepang seperti huruf hiragana dan katakana. Kana berasal dari huruf kanji

yang sudah disederhanakan. Tiap-tiap satuan huruf kana tidak memiliki arti

seperti halnya kanji aslinya.

2.1.2.1 Huruf Hiragana

Huruf Hiragana dipakai untuk menulis kata-kata yang

berasal dari bahasa Jepang asli dan dipakai untuk menggantikan

kata-kata dari tulisan kanji. Menurut Sudjianto, 2007:72 mula-mula

huruf hiragana berasal dari huruf man’yoogana, kemudian pada

akhir zaman Nara huruf man’yoogana berubah menjadi huruf

soogana, setelah itu diperbaiki, disempurnakan dan diperindah

menjadi huruf hiragana yang berlaku sampai sekarang. Huruf

hiragana merupakan huruf yang menyatakan sebuah silabel yang

tidak memiliki arti tertentu. Kata-kata dalam bahasa Jepang ada yang
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hanya terdiri dari sebuah silabel. Kata-kata yang terdiri dari satu

silabel itu dapat dilambangkan hanya dengan sebuah huruf hiragana

seperti partikel も(mo), を(o), へ(e), し(shi) dan sebagainya. Selain

itu ada juga nomina yang hanya terdiri dari sebauah silabel, seperti

え(e = gambar),た(ta = sawah),き(ki = pohon),め(me = mata) dan

lain sebagainya. Dari contoh tersebut dapat diketahui ada dari

beberapa huruf hiragana yang merupakan lambang-lambang silabel

yang memiliki arti. Timbul pengertian bahwa masing-masing huruf

hiragana tidak memiliki arti tertentu karena jumlah kata yang dapat

ditulis dengan huruf hiragana sangat terbatas.

Menurut Sudjianto, 2007:73 yang membedakan huruf

hiragana dengan huruf katakana adalah huruf hiragana terbentuk dari

garis-garis atau coretan-coretan yang melengkung (kyokusenteki),

sedangkan huruf yang membentuk huruf katakana tidak melengkung.

Huruf katakana terbentuk dari garis-garis atau coretan-coretan yang

lurus dan terkesan kaku (chokusenteki).

Tabel 1. Huruf dan bunyi Hiragana

A I U E O A U O

あ い う え お Ky きゃ きゅ きょ

K か き く け こ Sh しゃ しゅ しょ

S さ し す せ そ Ch ちゃ ちゅ ちょ
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し=shi ち=chi つ=tsu ふ= fu ん= “n”, “m”, “ng”, “N”.

Catatan:

を hanya digunakan untuk partikel, dibaca “o”.

は bila dgunakan sebagai partikel, dibaca “wa”.

へ bila digunakan sebagai partikel, dibaca “e”.

A I U E O A U O

G が ぎ ぐ げ ご Gy ぎゃ ぎゅ ぎょ

Z ざ じ ず ぜ ぞ J じゃ じゅ じょ

D だ ぢ づ で ど

B ば び ぶ べ ぼ By びゃ びゅ びょ

P ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ Py ぴゃ ぴゅ ぴょ

T た ち つ て と Ny にゃ にゅ にょ

N な に ぬ ね の My みゃ みゅ みょ

H は ひ ふ へ ほ

M ま み む め も Ry りゃ りゅ りょ

Y や ゆ よ

R ら り る れ ろ

W わ を

N ん
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Catatan:

ぢ dibaca “ji”, sama sepertiじ. Contoh :ちぢむ “cijimu”(mengkerut/menciut).

づ dibaca “zu”, sama sepertiず. Contoh: つづく “tsuzuku”(berlanjut).

2.1.2.2 Huruf Katakana

Huruf katakan sama dengan huruf hiragana yang termasuk

dalam huruf kana, namun memiliki fungsi yang berbeda. Menurut

Ishida dalam Sudjianto, 2007:83 huruf katakana dapat dipakai untuk

menulis kata-kata seperti nama tempat dan nama orang asing, nama-

nama tumbuhan dan nama-nama binatang, dan dapat dipakai pula

terutama dengan maksud memberikan penekanan, menarik perhatian

pembaca, atau memberikan pengertian yang khusus.

Tabel 2. Huruf dan bunyi Katakana

A I U E O A U O

ア イ ウ エ オ Ky キャ キュ キョ

K カ キ ク ケ コ Sh シャ シュ ショ

S サ シ ス セ ソ Ch チャ チュ チョ

T タ チ ツ テ ト Ny ニャ ニュ ニョ

N ナ ニ ヌ ネ ノ My ミャ ミュ ミョ

H ハ ヒ フ ヘ ホ
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シ=shi チ=chi ツ=tsu フ= fu ン= “n”, “m”, “ng”, “N”.

A I U E O A U O

G ガ ギ グ ゲ ゴ Gy ギャ ギュ ギョ

Z ザ ジ ズ ゼ ゾ J ジャ ジュ ジョ

D ダ ヂ ヅ デ ド

B バ ビ ブ ベ ボ By ビャ ビュ ビョ

P パ ピ プ ペ ポ Py ピャ ピュ ピョ

Catatan:

デ “zi” bunyi sama denganジ, namun yang biasa digunakan adalahジ “zi”.

ヅ “zu” bunyi sama denganズ , namun yang biasa digunakan adalahズ “zu”.

Huruf yang digunakan dalam bahasa Jepang terdiri dari huruf hiragana,

katakana, dan huruf kanji. Ketiga huruf tersebut memiliki cara penggunaan yang

berbeda, huruf hiragana digunakan untuk penuliskan kosa kata asli bahasa Jepang,

huruf katakana digunakan untuk menuliskan kata serapan (gairaigo) bahasa asing

M マ ミ ム メ モ Ry リャ リュ リョ

Y ヤ ユ ヨ

R ラ リ ル レ ロ

W ワ ヲ

N ン
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lain, sedangkan huruf kanji digunakan untuk menyatakan isi atau arti dan

sekaligus menyatakan pengucapan.

2.2 Pengertian Membaca

Keterampilan berbahasa yang harus dikuasai antara lain, keterampilan

mendengarkan (kiku), berbicara (hanasu), menulis (kaku), membaca (yomu).

Salah satu dari empat keterampilan berbahasa yang harus dikuasai adalah

membaca (yomu). Menurut Tarigan, 1985:7 membaca adalah suatu proses yang

dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang

hendak disampaikan oleh penulis dengan media kata-kata atau media tulis.

Membaca huruf romaji jelas berbeda dengan membaca huruf Jepang

(hiragana, katakana dan kanji). Dalam bahasa Jepang huruf yang biasa atau sering

digunakan adalah huruf hiragana. Dalam penggunaanya, huruf hiragana memiliki

cara baca yang berbeda dengan huruf romaji. Dalam suatu kata, pembaca perlu

memperhatikan logat (intonasi), pelafalan (hatsuon), konsonan rangkap (sokuon)

dan vokal panjang.

Membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang diajarkan

dalam mata pelajaran bahasa Jepang. Keempat aspek tersebut dibagi menjadi dua

kelompok besar, yaitu keterampilan yang bersifat menerima (reseptif) yang

meliputi keterampilan membaca dan menyimak, keterampilan yang bersifat

mengungkapkan (produktif) yang meliputi keterampilan berbicara dan menulis

(Tarigan, 1983:2).
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Keterampilan membaca dan menulis, khususnya keterampilan membaca

huruf harus dikuasai oleh siswa hal ini dikarenakan keterampilan ini secara

langsung berkaitan dengan seluruh proses belajar mengajar dalam mempelajari

bahasa Jepang tingkat pemula.

Ishida, 2002:1997 menerangkan mengenai kemampuan membaca seperti

beikut ini: 以上のような理由から、読解は先ず音読から入る。この

段階で、語句の区きり方、漢字の読み分け、読み方の早さ等から、

どの程度の理解を学習者がしているか大体摑める(195)」。

“kemampuan membaca (dokkai) adalah pembaca dapat membaca

ungkapan suatu kata yang sesuai dengan pemenggalan frasa atau kata,

bacaan kanji, ketepatan cara baca dan lain-lain.”

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa membaca merupakan proses

yang dilakukan dan dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang

hendak disampaikan penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis.

Keberhasilan belajar siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar di sekolah

sangat ditentukan oleh penguasaan kemampuan membaca mereka. Siswa yang

tidak mampu membaca dengan baik akan mengalami kesulitan dalam mengikuti

kegiatan pembelajaran khususnya bahasa Jepang.

2.3 Pengertian Menulis

Dalam konteks bahasa, bahasa dapat diungkapkan dalam dua cara.

Pertama bahasa dapat diungkapkan dengan media lisan dan yang kedua dengan

media tulisan. Kedua media tersebut mempunyai hubungan yang erat dan saling



17

mendukung. Media tersebut digunakan seseorang dalam berkomunikasi kepada

orang lain untuk mengungkapkan pendapat atau pikiran kepada orang lain.

Kemampuan menulis merupakan suatu kemampuan berbahasa yang

dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka

dengan orang lain. Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan

ekspersif. Dalam kegiatan menulis, hendaknya sang penulis haruslah terampil

memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosa kata. Kemampuan menulis ini

tidak akan datang secara otomatis, melainkan harus melalui latihan dan praktek

yang banyak dan teratur (Tarigan, 1982:3).

Ishida, 2002:1997 menerangkan mengenai kemampuan menulis seperti

beikut ini:「書く力は総合的な外国語運用能力を表す。特に日本語で

は、語彙力、構文力、表記の知識、表現力、漢字の知識の他に、音

声的理解の確かさも平仮名による表現に反映してくる。「書く」力

は大きな役割を果たす(197)」。

“kemampuan menulis adalah kemampuan menggunakan bahasa asing

secara umum. Khususnya dalam bahasa Jepang, selain kemampuan kosa

kata, susunan kalimat, pengetahuan menulis, kemampuan menggunakan

ungkapan atau ekspresi, kemampuan kanji, menulis merupakan refleksi

dari pemahaman dalam kemampuan menulis hiragana. Kemampuan

menulis memiliki peranan yang besar. ”

Menurut Nurgiantoro, 1995:294 menulis adalah aktivitas mengemukakan

kembali gagasan atau ide melalui bahasa dalam bentuk tulisan. Dapat juga
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diartikan bahwa menulis adalah berkomunikasi mengungkapkan pikiran, perasaan,

dan kehendak kepada orang lain secara tertulis

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan menulis

merupakan suatu kemampuan berbahasa yang menuangkan pikiran/gagasan dan

perasaan dengan bahasa tertulis yang dapat dimengerti oleh penulis maupun orang

lain. Kegiatan menulis dalam bahasa Jepang menekankan pada kemampuan

mengguanakan kosakata, susunan kalimat, pengetahuan menulis, kemampuan

menggunakan ungkapan, kemampuan kanji dan kemampuan mengungkapkan

dalam menulis hiragana pun harus dapat dipahami.

2.4 Pengajaran Menulis Huruf Bahasa Jepang

Dalam proses belajar mengajar, keempat ketrampilan berbahasa pada

hakikatnya tidak dapat dipisahkan. Oleh sebab itu, keterampilan berbahasa

sedapat mungkin dikembangkan secara terpadu. Menulis merupakan salah satu

keterampilan berbahasa selain mendengarkan, berbicara dan membaca. Menulis

dalam bahasa Jepang dimaksudkan untuk mengungkapkan makna secara tertulis

dengan berbagai bentuk teks untuk menyampaikan informasi, menungkapkan

pikiran dan perasaan.

Sebelum menuliskan kalimat dalam bahasa Jepang, pembelajar

diperkenalkan dengan penulisan huruf yaitu huruf hiragana, katakana, kanji dan

romaji. Setelah itu belajar kosakata kemudian tahapan selanjutnya merangkai

kosakata menggunakan pola kalimat.
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2.5 Kurikulum tentang Huruf

Kurikulum 2004 tentang huruf di SMA diberikan agar siswa dapat

menuliskan kosakata atau kalimat sederhana dengan menggunakan huruf hiragana.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan huruf hiragana antara lain,

logat (intonasi), pelafalan (hatsuon), konsonan rangkap (sokuon) dan vokal

panjang. Kompetensi dasar dalam berbahasa Jepang khususnya pembelajaran

huruf diajarkan agar siswa dapat membedakan huruf-huruf Jepang (hiragana,

katakana dan kanji).

2.6 Tujuan Pembelajaran Membaca dan Menulis Bahasa Jepang di SMA

Bahasa Jepang merupakan alat untuk berkomunikasi lisan maupun tulisan.

Sesuai dengan kurikulum 2004 yang telah disempurnakan oleh Departemen

Pendidikan Nasional, berkomunikasi dalam bahasa Jepang dimaksudkan agar

siswa mampu memahami dan mengungkapkan informasi, pikiran, perasaan.

Kompetensi dasar dalam kegiatan membaca adalah agar siswa mampu membaca

kata, frasa atau kalimat dalam wacana tertulis sederhana dengan menggunakan

huruf (hiragana, katakana). Sedangkan kompetensi dasar dalam kegiatan menulis

adalah agar siswa mampu menuliskan kosakata atau kalimat sederhana secara

tertulis dengan menggunakan huruf dalam bahasa Jepang dan pola kalimat yang

telah dipelajari.

Standart kompetensi kurikulum 2004 program pembelajaran bahasa

Jepang di Indonesia memiliki tujuan agar para siswa berkembang dalam hal:
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- Kemampuan berbica, mendengar, membaca, memberikan pendapat

dan menulis dengan baik.

- Pengetahuan mengenai ragam bahasa dalam konteks sehingga para

siswa dapat menafsirkan isi berbagai bentuk teks lisan maupun tertulis

dan meresponnya dalam bentuk kegiatan yang beragam dan interaktif.

- Pengetahuan mengenai pola-pola kalimat yang dapat digunakan untuk

mengkonstruksikan teks yang berbeda-beda dan mampu

mengaplikasikan pengetahuannya itu kedalam wacana lisan maupun

tulisan.

- Kemampuan menulis berbagai bentuk teks untuk menyampaikan

informasi, mengungkapkan pikiran dan perasaan.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari

pembelajaran membaca dan menulis adalah agar siswa dapat membaca maupun

menulis kosakata atau kalimat sederhana dengan menggunakan huruf bahasa

Jepang (hiragana, katakana dan kanji).

2.7 Kendala dalam membelajarkan Huruf pada Tingkat Pemula

Dalam mengajarkan kemampuan membaca dan menulis huruf terdapat

kendala-kendala yang menghambat proses belajar mengajar. Adapun kendala-

kendalanya tersebut adalah :

Menurut Danasasmita, 2009:43 kendala dalam mempelajari huruf hiragana

yaitu bagi pemula, ketika mempelajari huruf hiragana sering terkecoh

dengan bentuk huruf yang mirip seperti pada tabel berikut.
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Tabel 3. Daftar huruf hiragana yang dianggap mirip bentuknya

No Huruf Hiragana yang bentuknya mirip Keterangan (cara baca)

1 あ danお [a] dan [o]

2 わ,ね, danれ [wa], [ne], dan [re]

3 ぬ danめ [nu] dan [me]

4 は danほ [ha] dan [ho]

5 た danな [ta] dan [na]

6 さ danき [sa] dan [ki]

7 る danろ [ru] dan [ro]

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang menyebabkan

kendala dari pembejaran huruf tingkat pemula karena huruf dalam bahasa Jepang

memiliki banyak kemiripan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga

menyebabkan siswa sering merasa kesulitan dalam menggunakan atau

membedakannya. Selain itu panjang pendeknya bunyi perlu diperhatikan agar

tidak terkecoh dengan arti yang dimaksud. Hal tersebut perlu ditekankan pada

pembelajar tingkat pemula agar pembelajaran dapat berlangsung dengan baik.

2.8 Analisis Kesalahan

Kesalahan berbahasa dalam proses pembelajaran senantiasa terjadi.

Penyimpangan-penyimpangan berbahasa suatu individu yang sedang berusaha
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menguasai bahasa dianggap sebagai kesalahan. Menurut Tarigan, 1985:1 empat

komponen penting dalam keterampilan berbahasa adalah:

a. keterampilan menyimak

b. keterampilan berbicara

c. keterampilan membaca

d. keterampilan menulis

Setiap usaha penguasaan berbahasa dari pembelajar atau suatu individu

tentu saja pernah mengalami kesalahan, baik secara reseptif maupun produktif.

Kesalahan secara reseptif mengacu pada komponen menyimak dan membaca

berkenaan dengan kegiatan “memahami” bahasa, sedangkan kesalahan produktif

mengacu pada komponen berbicara dan menulis “menggunakan” bahasa (Purwo,

1997 : 21). Kesalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kesalahan secara

reseptif dan produktif yaitu kesalahan pada keterampilan membaca menulis.

Kesalahan dalam berbahasa perlu dikurangi atau dihilangkan untuk

mencapai tujuan yang maksimal dalam penguasaan berbahasa. Hal ini dapat

dilakukan dengan mengkaji unsur-unsur kesalahan yang ada. Pengkajian unsur-

unsur kesalahan tersebut disebut juga dengan istilah analisis kesalahan. Dalam

kehidupan sehari-hari kata “kekeliruan”dan “kesalahan” dilihat sebagai dua kata

yang memiliki arti yang sama. Istilah kesalahan “eror” dan kekeliruan ”mistake”

dalam pengajaran bahasa dibedakan yaitu penyimpangan dalam pengajaran

bahasa.

Analisis kesalahan adalah suatu teknik untuk mengidentifikasi,

mengklarifikasi dan menginterprestasikan secara sistematik kesalahan-kesalahan
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yang dibuat oleh siswa yang sedang belajar bahasa asing yang menggunakan

teori-teori dan prosedur-prosedur berdasarkan linguistik (Crystal dalam Pateda,

1989:32). Arti dari analisis kesalahan lebih dipertegas oleh Tarigan dan Tariga,

1995:75-76 yang mengatakan kesalahan biasanya disebabkan oleh faktor

kompetensi, artinya pembelajar belum memahami sistem linguistik bahasa yang

digunakan. Kesalahan biasanya terjadi secara konsisten, kesalahan itu dapat

berlangsung lama apabila tidak diperbaiki.

Perbaikan biasanya dilakukan oleh guru, misalnya melalui pengajaran

remedial, latihan, praktek dan sebagainya. Sering dikatakan kesalahan merupakan

gambaran terhadap pemahaman pembelajar akan sistem bahasa yang dipelajarinya.

Bila tahap pemahaman akan sistem bahasa yang dipelajarinya ternyata kurang

maka kesalahan sering terjadi, dan kesalahan akan berkurang apabila tahap

pemahaman semakin meningkat.

Kekeliruan pada umumnya disebabkan oleh faktor performansi.

Keterbatasan dalam mengingat sesuatu atau kelupaan menyebabkan kekeliruan

dalam menulis huruf, melafalkan bunyi bahasa dan pola kalimat. Kekeliruan ini

bersifat acak, artinya dapat terjadi pada setiap tataran linguistik. Kekeliruan

biasanya dapat diperbaiki oleh pembelajar sendiri bila yang bersangkutan lebih

mawas diri, lebih sadar dan memusatkan perhatian.

Kesalahan dalam berbahasa sering dialami oleh siswa hal inilah yang

menyebabkan pencapaian tujuan berbahasa kurang maksimal. Dikatakan demikian

karena kesalahan yang terjadi akan mengait banyak hal yang kemungkianan besar

menjadi penyebab kesalahan dan  prestasi belajar siswa tidak akan maksimal. Hal-
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hal tersebut bisa saja berhubungan dengan guru, metode mengajar, materi yang

disajikan, situasi kelas, konsentrasi siswa dan motivasi siswa dalam belajar.

Adapun analisis kesalahan ini memiliki langkah-langkah sebagai berikut

seperti yang dikemukakan oleh (Tarigan dan Tarigan, 1995:68):

1. Pengumpulan sampel

2. Pengidentifikasian kesalahan

3. Penjelasan kesalahan

4. Pengklasifikasian kesalahan

5. Pengevaluasian kesalahan

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa kesalahan dalam

mempelajari bahasa Jepang terjadi karena disebabkan oleh performansi.

Kesalahan yang timbul dari performansi dapat terjadi apabila pembelajar kurang

atau belum memahami dalam mengingat sesuatu atau kelupaan menyebabkan

kekeliruan dalam menulis huruf, melafalkan bunyi bahasa dan pola kalimat. Hal

tersebut dapat diperbaiki apabila siswa lebih teliti, mawas diri dan memusatkan

perhatian. Selain itu guru juga dituntut dapat lebih aktif dalam mengamati

perkembangan siswa. Sering memberikan latihan serta penekanan terhadap huruf-

huruf yang memiliki kemiripan bentuk kepada siswa akan membiasakan siswa

dalam mempelajari bahasa Jepang.

2.9 Tujuan Analisis Kesalahan

Analisis kesalahan ini mempunyai tujuan untuk membantu pengajar atau

mengetahui jenis kesalahan yang dibuat, daerah kesalahan, sifat kesalahan dan
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sumber serta penyebab kesalahan. Apabila pengajar telah menemukan hasil

analisis kesalahan, maka pengajar dapat mengubah metode dan teknik yang

digunakan, dapat membuat rencana pengajaran remidial (untuk program

perorangan, kelompok dan klsikal) dan sekaligus sangat berguna dalam

perencanaan pengajaran itu sendiri.

Tarigan, 1990:69 mengemukakan tujuan analisis kesalahan berbahasa

seperti dibawah ini:

1. Menentukan urutan penyajian butir-butir yang diajarkan dalam kelas

dari buku teks, misalnya mudah atau sukar.

2. Menentukan urutan jenjang relatif penekanan, penjelasan dan latihan

berbagai butir bahan yang diajarkan.

3. Merencanakan latihan dan pengajaran remidial.

4. Memilih butir-butir untuk pengujian kemahiran siswa.

Telah terlihat hubungan antara analisis kesalahan dengan bidang kajian

yang lain, misalnya pengelolaan kelas, interaksi belajar mengajar, perencanaan

pengajaran bahasa, pengajaran remedial, penyusunan bahan ujian bahasa, bahkan

pemberian tugas untuk pekerjaan rumah.

Dari beberapa penjelasan tersebut disusun langkah-langkah kerja analisis

kesalahan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data berupa kesalahan berbahasa yang dibuat

siswa, misalnya hasil ulangan, karangan dan percakapan.
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2. Mengidentifikasi dan mengklasifikasi kekesalahan: mengenali dan

memilah-milah kesalahan berdasarkan kategori kebahasaan,

misalnya kesalahan menulis huruf, pelafalan, pembentukan kata,

penggabungan kata dan penyusunan kalimat.

3. Memperingkat kesalahan: mengurutkan kesalahan berdasarkan

frekuensi atau keseringannya.

4. Menjelaskan kesalahan: menggambarkan letak kesalahan,

penyebab kesalahan dan memberikan contoh yang benar.

5. Memprakirakan atau memprediksi daerah atau butir kebahasaan

yang rawan: meramalkan tataran bahasa yang dipelajari yang

potensial mendatangkan kesalahan.

6. Mengoreksi kesalahan: memperbaiki dan bila dapat menghilangkan

kesalahan melalui penyusunan bahan ajar yang tepat, buku

pegangan yang tepat dan teknik pengajaran yang serasi. (Tarigan

dan Tarigan, 1995:71).

Langkah kerja yang dilakukan tersebut pada akhirnya mencapai data-data

yang dapat digunakan untuk tujuan perbaikan pengajaran bahasa dengan maksud

untuk mencegah dan mengurangi kesalahan yang dilakukan oleh siswa.
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BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur, cara, teknik dan

alat yang digunakan dalam penelitian. Penelitian bahasa bertujuan mengumpulkan

dan mengkaji data, serta mempelajari fenomena-fenomena kebahasaan.

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif

dan kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan secara sistematis,

faktual dan akurat suatu populasi atau daerah tertentu mengenai berbagai sifat dan

faktor tertentu. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengolah data yang

diperoleh dari hasil tes, tes yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes

menghubungkan soal dengan jawaban yang tepat, tes pilihan ganda dan tes

menulis huruf.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis data dari hasil tes

kesalahan membaca dan menulis huruf hiragana yang telah diujikan. Data yang

telah didapat selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan kerentanan kesalahan

membaca dan menulis huruf hiragana dan mengidentifikasi penyebab-penyebab

terjadinya kesalahan kemudian dijabarkan dalam bentuk tulisan.
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3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMK

Telekomunikasi Tunas Harapan Salatiga. Jumlah populasi sembilan kelas tiap

kelas terdiri dari dua puluh tujuh siswa, jadi total populasi dua ratus empat puluh

tiga siswa. Oleh karena jumlah populasi yang terlalu banyak maka diambil sampel.

Pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak dengan undian, ini

dilakukan agar tidak membedakan antara kelas unggulan dan kelas biasa terpilih

kelas XI-I MM.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode

dokumentasi, metode tes  dan metode observasi.

3.3.1   Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai nama

dan jumlah siswa yang menjadi responden penelitian. Dalam hal ini data yang

diperoleh adalah daftar nama siswa XI- I MM.

3.3.2   Metode Tes

Metode tes digunakan untuk memperoleh data tentang kesalahan-

kesalahan membaca dan menulis huruf hiragana. Tes yang digunakan sebagai

instrumen penelitian adalah tes berupa menghubungkan soal dengan jawaban
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yang tepat, pilihan ganda dan tes menulis huruf hiragana. Tes disusun untuk

mengetahui kesalahan penulisan huruf hiragana siswa kelas XI. Soal yang akan

diujikan berjumlah 30 soal dan diberikan waktu 45 menit untuk

mengerjakannya. Adapun bagian-bagiannya yaitu:

1. Bagian pertama (Romawi I) berjumlah 5 butir soal. Pada bagian ini soal

berupa tes mencocokkan huruf Hiragana dengan huruf Romajinya, siswa

diminta untuk memilih huruf yang tepat dengan pilihan yang disediakan.

2. Bagian kedua (Romawi II) berjumlah 15 butir soal. Pada bagian ini soal

berupa tes pilihan ganda, siswa diminta untuk memilih jawaban yang tepat

dari empat pilihan yang disediakan.

3. Bagian ketiga (Romawi III) berjumlah 10 butir soal. Pada bagian ini soal

berupa tes esai, siswa diminta untuk menjawab soal tes menulis huruf

hiragana.

3.3.3 Metode Observasi

Metode observasi digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang

mempengaruhi keberhasilan pembelajaran bahasa Jepang di sekolah tersebut

dan untuk melengkapi hasil penelitian. Pengambilan data observasi dengan

menggunakan chek list yang berisi pernyataan yang membantu dalam

pengumpulan data. Metode observasi digunakan untuk mengambil data yang

akan diolah secara kualitatif.
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Tabel 4. Format observasi :

No Objek pengamatan Ya Tidak Keterangan

1 Guru menggunakan media dalam

pembelajaran huruf



2 Guru menggunakan metode yang tepat. 

3 Guru memberikan contoh penulisan

huruf.



4 Guru memberikan penjelasan tata

urutan penulisan huruf.



5 Guru mengajak siswa untuk berlatih

menulis huruf.



6 Guru memberi penekanan terhadap

huruf yang hampir sama.



7 Target pembelajaran huruf tercapai. 

8 Siswa aktif dalam kegiatan belajar

mengajar.



9 Guru melakukan kontrol dan motivasi

saat kegiatan belajar mengajar.



10 Guru memberikan tugas atau pekerjaan

rumah.
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3.4 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

3.4.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini. Validitas yang digunakan

adalah validitas isi, karena penyusunan instrument disesuaikan dengan materi

huruf hiragana yang telah diajarkan pada siswa kelas XI- I MM. Berikut

adalah tabel kisi-kisi instrumen tes kesalahan membaca dan menulis huruf

hiragana:

Tabel 5. kisi-kisi instrumen tes kesalahan membaca dan menulis huruf Hiragana.

No Tujuan Indikator Materi Nomor butir
soal

Bentuk soal

1 mengetahui
penguasaan
siswa dalam
menulis huruf
hiragana

Siswa dapat
membedakan cara
menulis huruf
hiragana yang
bentunya mirip

Huruf る,ぬ,
は,ほ,ね.

I :1-5 Mencocokkan
huruf romaji
dengan huruf
hiagana

Huruf かさ ,
え き ,く る
ま ,さる ,ほ
ん ,くつ ,く
すり , はさ
み.

II:1-8 Pilihan ganda

Huruf つ く
え ,さかな ,
やま,ものさ
し ,ほうき ,
きせつ,さく
ら , ちか て
つ , らい ね
ん,こころ.

III:1-10 esai
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2 mengetahui
penguasaan
siswa dalam
membaca
huruf hiragana

Siswa dapat
membaca huruf
hiragana yang
bentuknya mirip

Hurufふね
おととい

あかい

いぬ

うしろ

II:9,10,12,13
dan14

Pilihan ganda

Siswa dapat
membaca vokal
panjang

おとうさん

おおきい

II:11dan15

3.4.2 Uji Reliabilitas

Dalam penelitian ini untuk menguji reliabilitas instrumen digunakan

rumus K-R 21. Rumus ini digunakan untuk menguji reliabilitas soal dalam

bentuk tes yang dalam penelitian ini adalah soal tes tertulis. Sebelum

instrumen dipakai untuk mengambil data, terlebih dahulu instrumen

diujicobakan pada kelas lain. Ujicoba instrumen dilaksanakan pada tanggal

15 September 2011 pada 25 siswa kelas XI-H MM karena kelas tersebut

sudah pernah mempelajari materi ini.

Hasil dari ujicoba kemudian dihitung menggunakan rumus KR- 21

sebagai berikut ini:







 




 2.
)(1

1 Stk
MkM

k
kr

Keterangan :

r = koefisien reliabilitas tes

k = jumlah butir soal
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M = mean (nilai rata-rata)

St ² = variansi soal

(Sutedi, 2009:223)

Jika r hitung > r tabel instrumen dinyatakan reliabel dan jika r hitung < r

tabel instrumen dinyatakan tidak reliabel.

Perhitungan selengkapnya terdapat pada lampiran. Berdasarkan

perhitungan dengan rumus di atas, maka hasil dari rtabel dengan taraf

kepercayaan 95% untuk n-1=24 adalah 0,396 dan pada taraf kepercayaaan

99% untuk n-1=24 adalah 0,505. Hasil yang diperoleh yaitu 0,750. Hal ini

berarti bahwa r yang dihasilkan lebih besar dari rtabel setelah dikonsultasikan

dengan rtabel, yaitu r = 0,750 > rtabel 0,505. Dengan demikian soal membaca

dan menulis huruf hiragana yang diujicobakan dinyatakan reliabel

3.5 Sistem Penilaian

Untuk mengetahui kesalahan membaca dan menulis huruf hiragana pada

siswa, skor yang telah diperoleh dari masing-masing siswa dijadikan nilai dengan

rumus :

S =
N
R

x SM

Keterangan:

S : skor yang dicari

R : skor mentah yang diperoleh responden

N : skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan
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SM : standar mark (besarnya yang dikehendaki, dalam hal ini 100)

(Purwanto, 1986:130).

3.6 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan cara kuantitatif

dan kualitatif. Analisis data kuantitatif digunakan untuk mengetahui kesalahan-

kesalahan membaca dan menulis yang didapat dari hasil tes. Hasil tes yang

didapat kemudian dikelompokkan berdasarkan tingkat kerentanan kesalahan

dengan metode analisis data statistik. Metode analisis data statistik digunakan

untuk mengkelompokkan berdasarkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh

siswa.

Analisis data kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan faktor-faktor

yang mempengaruhi kesalahan siswa SMK Telekomunikasi Tunas Harapan

Salatiga kelas XI-I MM dalam membaca dan menulis huruf hiragana. Data yang

didapat dari hasil tes dan observasi kemudian dijabarkan untuk tujuan perbaikan

pengajaran khususnya dalam kegiatan membaca dan menulis huruf hiragana

dengan maksud untuk mencegah dan mengurangi kesalahan yang dilakukan oleh

siswa. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis data pada penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data kesalahan

Penulis mengumpulkan data hasil tes siswa yang berupa kesalahan-

kesalahan membaca dan menulis huruf hiragana. Tes yang digunakan

dalam penelitian adalah tes berupa menghubungkan soal dengan jawaban
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yang tepat, pilihan ganda dan tes menulis huruf. Soal yang diujikan kepada

siswa disesuaikan dengan materi yang diajarkan yaitu huruf hiragana dan

telah dikonsultasikan kepada dosen pembimbing sehingga soal tesebut

layak sebagai instrument penelitian.

2. Mengidentifikasikan dan mengklasifikasikan data kesalahan

Mengidentifikasikan dan mengklasifikasikan data kesalahan dilakukan

untuk mengenali dan memilah-milah kesalahan yang dilakukan siswa

dalam membaca dan menulis huruf hiragana yang telah dikumpulkan

melalui tes.

3. Memperingkat kesalahan

Dalam hal ini penulis mengurutkan kesalahan berdasarkan frekuensi

atau keseringannya dalam membaca dan menulis huruf hiragana yang

sering terjadi. Data didapat dari hasil tes yang telah diujikan kepada siswa

sebelumnya kemudian hasilnya dikelompokkan berdasarkan tingkat

kesalahan agar dapat memberikan solusi dalam melakukan perbaikan.

4. Mendeskripsikan penyebab kesalahan

Setelah diketahui kesalahan-kesalahan yang terjadi, maka

dideskripsikan penyebab yang melatar belakangi terjadinya kesalahan dari

hasil tes yang telah diujikan. Kesalahan yang sering terjadi dapat berupa

kesalahan pada huruf hiragana yang hampir sama misalnya huruf あ (a)

dengan hurufお (o), huruf き (ki) dengan hurufさ (sa) dan beberapa huruf

lainnya atau kesalahan pada panjang pendeknya tulisan dalam huruf

hiragana.



36

5. Mengoreksi kesalahan

Data hasil tes kesalahan membaca dan menulis huruf hiragana yang

didapat kemudian dikoreksi untuk memperbaiki dan bila dapat

menghilangkan kesalahan melalui penggunaan buku latihan siswa (lks) yang

telah disesuaikan dengan materi, metode atau teknik pengajaran yang serasi,

memberikan penekanan-penekanan pada huruf-huruf yang rentan terjadi

kesalahan misalnya huruf あ (a) dengan huruf お (o), huruf き (ki) dengan

hurufさ (sa) dan beberapa huruf lainnya yang hampir mirip dan memberikan

pembetulan dengan tujuan siswa tidak mengulangi kesalahan dalam membaca

dan menulis huruf hiragana.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian berupa hasil pengumpulan data

dan pembahasan, serta analisis uji hipotesis.

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Dengan menggunakan rumus SM
N
RS  , S (skor yang dicari), R (skor

mentah yang diperoleh responden), N (skor maksimum ideal dari tes yang

bersangkutan), SM (standar mark) diperoleh nilai masing-masing. Nilai-nilai

tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Keterangan UP= uji penelitian.

Tabel 6. Hasil nilai ujian kelas XI- I MM

No Nama Skor Nilai

1. UP 1 28 94

2. UP 2 28 94

3. UP 3 24 80

4. UP 4 25 84

5. UP 5 13 44

6. UP 6 21 70

7. UP 7 19 64

8. UP 8 25 84

9. UP 9 25 84
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Tabel 6 di atas menunjukan bahwa nilai tertinggi yang diperoleh

responden adalah 94 dan nilai terendah adalah 40. Nilai rata-rata kelas adalah

71,56.

10. UP 10 25 84

11. UP 11 15 50

12. UP 12 20 67

13. UP 13 27 90

14. UP 14 16 54

15. UP 15 18 60

16. UP 16 19 64

17. UP 17 21 70

18. UP 18 18 60

19. UP 19 12 40

20. UP 20 19 64

21. UP 21 27 90

22. UP 22 27 90

23. UP 23 18 60

24. UP 24 25 84

25. UP 25 19 64

Nilai rata-rata kelas 71,56
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4.2 Pembahasan

Dalam pembahasan ini, dibahas mengenai analisis kesalahan yang

dilakukan oleh responden dalam menjawab tiap butir soal pada tes membaca dan

menulis huruf hiragana. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 25

responden siswa kelas XI-I MM tahun ajaran 2011-2012.

4.3 Analisa Kesalahan Tes

Pembahasan butir soal yang dianalisa difokuskan pada item-item soal

yang dijawab salah oleh 25% responden atau lebih. Kesalahan yang dijawab salah

oleh 25% responden yaitu pada soal pilihan ganda romawi II dan soal tes menulis

huruf romawi III. Soal romawi II yang paling banyak dijawab salah oleh

responden yaitu item soal nomor 6, item soal nomor 7, item soal nomor 9 dan

item soal nomor 14. Berdasarkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh

responden dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7. Tabel statistik tingkat kesalahan pada soal romawi II

No Soal Jumlah
responden

Keterangan

1 Soal no 6 10 responden - 10 responden salah menjawab huruf つ(tsu)

denganす(su).

2 Soal no 7 10 responden - 6 responden salah menjawab huruf す (su)

denganつ(tsu), 4 responden tidak menjawab.

3 Soal no 9 8 responden - 7 responden salah menjawab (d) Yune dan 1
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Untuk soal romawi III soal yang paling banyak dijawab salah oleh responden

yaitu item soal nomor 1, item soal nomor 3, item soal nomor 6, item soal nomor 7

dan item soal nomor 8. Berdasarkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh

responden dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8. Tabel statistik tingkat kesalahan pada soal romawi III

responden tidak menjawab

4 Soal no 14 8 responden - 7 responden salah menjawab  (c) Ushiro dan 1

responden tidak menjawab.

No Soal Jumlah

responden

Keterangan

1 Soal no 8 15 responden - 10 responden salah menjawab huruf ち(chi),

huruf か (ka) dan huruf つ(tsu). 5 responden

tidak menjawab.

2 Soal no 6 14 responden - 7 responden salah menulis huruf つ (tsu)

dengan huruf す (su), 3 responden salah

menuliskan huruf せ (se). 4 responden tidak

menjawab.

3 Soal no 1 13 responden - 10 responden salah menuliskan huruf つ(tsu)

dengan hurufす(su). 3 responden kurang teliti

dalam menjawab.
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Romawi II. Tes Pilihan Ganda.

Pada tes ini responden diminta memilih jawaban yang benar yang terdiri

dari 15 soal. Pada bagian tes pilihan ganda ini, item soal yang paling banyak

dijawab salah oleh responden adalah item soal nomor 6, item soal nomor 7, item

soal nomor 9 dan item soal nomor 14.

Pertanyaan no 6, 7.

Tina : Joko, obat dalam bahasa Jepang apa?

Joko : Obat., antara (6) kutsu dengan (7)kusuri. Coba kamu tanya Anton??

Tina : Anton, obat dalam bahasa Jepang kutsu apa kusuri?

Anton : Kusuri Tina.

Tina : Kutsu apa artinya?

Joko : Oo, itu artinya sepatu.

Anton : Tina, kalau gunting dalam bahasa Jepang itu apa?

4 Soal no 7 8 responden - 4 responden salah dalam menuliskan huruf か

(ka), selain itu 4 responden yang lain salah

menuliskan huruf な(na) dengan huruf た(ta).

Dan 5 responden kurang teliti dalam

menjawab.

5 Soal no 3 8 responden - 6 responden salah dalam menuliskan huruf や

(ya) dan huruf ま (ma). 2 responden tidak

menjawab.
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Tina : (8)Hasami.

Soal no 6.

Kata yang bercetak tebal dalam percakapan di atas adalah

a. きす c. さつ

b. くす d. くつ

Jawaban: d.くつ

Dari hasil tes, sebanyak 15 responden menjawab benar dan 10 responden

menjawab salah. Dari 10 responden yang menjawab salah, semua responden

menjawab (b) く す . Kesalahan disebabkan responden belum dapat

membedakan pelafalan huruf つ (tsu) dengan hurufす(su).

Pada soal nomor 6 ini, responden harus dapat membedakan pelafalan huruf

つ (tsu) dengan hurufす(su). Responden yang dapat melafalkan huruf dengan

baik pasti dapat menuliskannya.

Soal no 7.

Kata yang bercetak tebal dalam percakapan di atas adalah

a. くすり c. くろし

b. くつり d. くるし

Jawaban: a.くすり

Dari hasil tes, sebanyak 15 responden menjawab benar dan 10 responden

menjawab salah. Dari 10 responden yang menjawab salah, 6 responden

menjawab (b) くつりdan 4 responden tidak menjawab. Sama halnya dengan
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kesalahan yang terjadi pada soal no 6, kesalahan dikarenakan responden

belum dapat membedakan pelafalan huruf す (su) dengan hurufつ (tsu). 4

responden lainnya belum menguasai atau belum hafal huruf す(su).

Pada soal nomor 7 ini, responden harus dapat membedakan pelafalan huruf

す(su) dengan hurufつ(tsu). Responden yang dapat melafalkan huruf dengan

baik pasti dapat menuliskannya.

Soal no 9.

Cara membaca yang tepat untuk kata ふね adalah

a. Une c. Sune

b. Fune d. Yune

Jawaban: b. Fune

Dari hasil tes, sebanyak 17 responden menjawab benar dan 8 responden

menjawab salah. Dari 8 responden yang menjawab salah, 7 responden

menjawab (d) Yune dan 1 responden tidak menjawab. Kesalahan dikarenakan

responden belum menguasai atau belum hafal huruf ふ(fu) yang menjadi

pertanyaan. Selain itu bentuk huruf ゆ(yu) yang sepintas menyerupai huruf

ふ(fu) menambah kesulitan siswa dalam membedakannya.
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soal no 14.

Cara membaca yang tepat untuk kataうしろ adalah

a. Ushiro c. Ushiru

b. Ashiro d. Oshiro

Jawaban: a Ushiro

Dari hasil tes, sebanyak 22 responden menjawab benar dan 8 responden

menjawab salah. Dari 8 responden yang menjawab salah 7 responden

menjawab (c). Ushiru dan 1 responden tidak. Jawaban (a). Ushiro dengan (c).

Ushiru sepintas hampir sama kesalahan disebabkan responden kurang teliti

ketika membaca soal.

Pada soal nomor 14 ini, responden harus lebih teliti dalam membedakan huruf

ろ (ro) dan huruf る (ru). Jawaban pada soal banyak yang dibuat untuk

mengecoh, responden harus lebih teliti dalam membaca soal dan memilih

jawaban yang tepat.

Romawi III. Tes Menulis Huruf.

Tes ini terdiri dari 10 soal. Responden diminta menjawab soal tes

menulis huruf dari huruf romaji kedalam huruf hiragana. Soal tes menulis huruf

yang banyak dijawab salah oleh responden adalah item soal nomor 1, item soal

nomor 3, item soal nomor 6, item soal nomor 7 dan item soal nomor 8.
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Soal no 1.

Ubahlah kata dari huruf Romaji menjadi huruf Hiragana.

tsukue (meja) =

Jawaban:つくえ

Dari hasil tes, sebanyak 12 responden menjawab benar dan 13 responden

menjawab salah. Ada beberapa hal yang menyebabkan responden menjawab

salah di antaranya:

1. Kesalahan yang terjadi karena kesalahan penulisan.

2. Kesalahan karena responden kurang teliti.

Kesalahan pada poin 1 sebanyak 10 responden salah menuliskan huruf つ

(tsu) dengan huruf す(su). Kesalahan dikarenakan responden belum dapat

membedakan pelafalan hurufつ (tsu) dengan hurufす(su).

Kesalahan pada poin 2 sebanyak 3 responden. kesalahan terjadi karena

kurang telitinya responden saat menuliskan huruf contohnya lupa

memberikan coretan pada huruf え (e ) yang ditulis ( ). Siswa yang lupa

sedapat mungkin menuliskan huruf yang menjadi pertanyaan meskipun salah.

Sedangkan siswa yang belum hafal kebanyakan tidak mencoba menjawab

bahkan tidak akan menuliskan sama sekali huruf yang menjadi pertanyaan.

Pada soal esai nomor 1 ini, responden  harus dapat membedakan bentuk,

bunyi dan pelafalan huruf tsu (つ) dengan huruf su (す). Responden yang

dapat membedakan bentuk dan pelafalan dari huruf yang dimaksud dengan

baik pasti dapat menuliskannya. Selain itu responden harus lebih teliti ketika
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menulis huruf hiragana, karena kurang coretan saja huruf tersebut tidak dapat

dibaca.

Soal no 3.

Ubahlah kata dari huruf Romaji menjadi huruf Hiragana.

Yama (gunung) =

Jawaban:やま

Dari hasil tes 17 responden menjawab benar dan 8 responden menjawab

salah. Ada beberapa hal yang menyebabkan responden menjawab salah di

antaranya:

1. Kesalahan yang terjadi karena kesalahan penulisan.

2. Kesalahan karena responden yang tidak mengisi jawaban.

Kesalahan pada poin 1 dilakukan oleh 6 responden. Kesalahan disebabkan

karena responden belum menguasai huruf tersebut. 4 responden salah

menuliskan huruf や(ya) dengan huruf ゆ(yu), hal ini karena kedua huruf

tersebut memiliki bentuk yang hampir mirip. 1 responden salah menuliskan

hurufま (ma) dengan hurufも (mo). 1 responden kurang teliti dalam menulis

karena lupa memberi coretan saat menulis hurufや (ya) ditulis ( ) .

Kesalahan pada poin 2 dilakukan oleh 2 responden. Kesalahan disebabkan

karena responden kurang atau belum menguasai huruf hiragana yang menjadi

pertanyaan yaitu hurufや (ya) dan huruf ま (ma).

Pada soal esai nomor 3 ini, responden harus dapat membedakan huruf yang

memiliki huruf hampir mirip. Selain itu, responden harus lebih teliti ketika
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menulis huruf hiragana, karena kurang coretan dalam penulisannya huruf

tersebut tidak dapat dibaca.

Soal no6.

Ubahlah kata dari huruf Romaji menjadi huruf Hiragana.

kisetsu (musim) =

Jawaban :きせつ

Dari hasil tes, 11 responden menjawab benar dan 14 responden menjawab

salah. Ada beberapa hal yang menyebabkan responden menjawab salah di

antaranya:

1. Kesalahan yang terjadi karena kesalahan penulisan.

2. Kesalahan karena responden yang tidak mengisi jawaban.

Kesalahan pada poin 1 dilakukan oleh 10 responden yang menjawab salah. 7

responden melakukan kesalahan menulis huruf つ (tsu) dengan huruf す(su),

kesalahan dikarenakan responden belum menguasai huruf す(su) atau belum

memahami perbedaan bentuk, bunyi dan pelafalan huruf つ (tsu) dengan

hurufす(su) dan 3 responden salah menuliskan hurufせ(se) yang menuliskan

dalam bentuk yang terbalik ( ).

Kesalahan pada poin 2 dilakukan oleh 4 responden. Kesalahan disebabkan

responden belum menguasai huruf hiragana yang menjadi pertanyaan yaitu

huruf き(ki), huruf せ(se), dan huruf つ(tsu).
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Pada soal esai nomor 6 ini, responden harus dapat membedakan pelafalan

huruf つ (tsu) dengan huruf す(su). Responden yang dapat melafalkan huruf

dengan baik pasti dapat menuliskannya. Selain itu, responden harus lebih

teliti dalam urutan penulisan huruf hiragana.

Soal no 7.

Ubahlah kata dari huruf Romaji menjadi huruf Hiragana.

sakana (ikan) =

Jawaban:さかな

Dari hasil tes 12 responden menjawab benar dan 13 responden menjawab

salah. Hal-hal yang menjadi kesalahan diantaranya adalah

1. Kesalahan yang terjadi karena kesalahan penulisan.

2. Kesalahan karena responden kurang teliti.

Kesalahan pada poin 1 dilakukan oleh 8 responden. Kesalahan disebabkan

karena belum menguasai huruf tersebut. 4 responden salah dalam menuliskan

huruf か(ka), selain itu 4 responden yang lain belum dapat membedakan

antara hurufな(na) dengan hurufた(ta) karena kedua huruf tersebut memiliki

bentuk yang hampir mirip.

Kesalahan pada poin 2 dilakukan oleh 5 responden. Responden kurang teliti

saat menuliskan huruf yang ditanyakan, contohnya lupa memberi coretan

pada hurufか (ka) ditulis ( ) dan hurufな (na) ditulis ( ) .

Pada soal esai nomor 7 ini, responden harus lebih teliti dengan huruf yang

bentuknya hampir mirip misalkan huruf な(na) yang ditulis terbalik dengan
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huruf た (ta). selain itu, ketelitian dalam penulisan huruf juga harus

diperhatikan.

Soal no 8.

Ubahlah kata dari huruf Romaji menjadi huruf Hiragana.

chikatetsu (kereta api bawah tanah) =

Jawaban:ちかてつ

Dari hasil tes 10 respnden menjawab benar dan 15 responden menjawab

salah. Ada beberapa hal yang menyebabkan responden menjawab salah di

antaranya:

1. Kesalahan yang terjadi karena kesalahan penulisan.

2. Kesalahan karena responden yang tidak mengisi jawaban.

Kesalahan pada poin 1 dilakukan oleh 10 responden. Kesalahan disebabkan

karena responden belum memahami atau belum menguasai dengan huruf

yang dimaksud, huruf yang banyak terjadi kesalahan adalah huruf ち(chi),

huruf か (ka) dan huruf つ (tsu). Kesalahan pada huruf huruf ち(chi) dan

huruf か (ka) disebabkan karena responden lupa memberikan coretan

contohnya hurufち(chi) ditulis ( ) dan hurufか (ka) ditulis ( ). Kesalahan

pada hurufつ(tsu) karena responden belum dapat membedakan bentuk, bunyi

dan pelafalan huruf huruf つ (tsu) dengan hurufす(su).

Kesalahan pada poin 2 dilakukan oleh 5 responden. Kesalahan disebabkan

karena responden belum menguasai kemampuan menulis huruf hiragana yang

menjadi pertanyaan yaitu huruf ち(chi), huruf か (ka), huruf て (te), dan
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huruf つ(tsu).

pada soal esai nomor 8 ini, responden harus dapat membedakan bentuk,

bunyi dan pelafalan huruf huruf つ (tsu) dengan huruf す (su). Ketelitian

dalam menuliskan huruf lebih diperhatikan karena lupa memberikan coretan

huruf tidak dapat dibaca.
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BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan

bahwa kemampuan membaca dan menulis huruf hiragana pada siswa SMK

Telekomunikasi Tunas Harapan Salatiga kelas XI-I MM tuntas dengan nilai rata-

rata 71,56.

Dari hasil analisis kesalahan pada tes, diketahui bahwa:

1. Beberapa siswa masih kurang menguasai huruf hiragana, sehingga

siswa sering melakukan kesalahan terutama dalam tes menulis.

Contohnya dalam menulis huruf yang memiliki kemiripan, misalkan

pada huruf な (na) yang ditulis dengan huruf た (ta) dan huruf や(ya)

yang ditulis dengan huruf ゆ (yu).

2. Penyebab kesalahan yang dilakukan oleh siswa adalah siswa belum

dapat membedakan bentuk, bunyi dan pelafalan huruf つ(tsu) dengan

bunyi huruf す(su). Siswa juga kurang teliti ketika menuliskan huruf,

banyak kesalahan dikarenakan lupa memberikan coretan misalkan

pada huruf か(ka) ditulis ( ), huruf な (na) ditulis ( ) dan dilihat

dari banyaknya siswa yang tidak menjawab pertanyaan huruf hiragana

maka disimpulkan siswa tidak menguasai huruf tersebut.
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5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat dikemukakan adalah :

1. Huruf hiragana merupakan aspek penting dalam pembelajaran bahasa Jepang.

Oleh karena itu, diharapkan calon guru bahasa Jepang dapat memperbanyak

memberikan latihan-latihan membaca dan menulis. Selain itu calon guru

bahasa Jepang untuk mengoptimalkan pemahaman huruf pada siswanya harus

dapat memberikan variasi-variasi metode, alat bantu atau peraga dalam

pengajarannya.

2. Dalam hal menulis, siswa sering melakukan kesalahan dalam penulisan huruf

terutama huruf-huruf yang memiliki kesamaan bunyi, untuk itu diharapkan

calon guru bahasa Jepang dapat memberikan lebih banyak latihan untuk huruf-

huruf yang menimbulkan kesalahan agar siswa terbiasa menuliskannya. Selain

itu, situasi kelas, motivasi dan konsentrasi siswa pada saat kegiatan belajar

mengajar juga penting diperhatikan agar kemampuan dan prestasi belajar

siswa dalam bahasa Jepang khususnya dapat berkembang secara optimal.

3. Untuk peneliti yang bermaksud mengadakan penelitian lanjutan sejenis,

diharapkan dalam membuat instrumen penelitian misalnya pada instrument tes

menulis huruf bahasa Jepang khususnya huruf hiragana lebih diperhatikan

dalam penyusunan pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan dalam tes menulis

hendaknya disusun dengan menyesuaikan aspek-aspek yang digunakan dalam

menuliskan huruf. Aspek yang harus diperhatikan dan dicermati dalam

membuat pertanyaan dengan menggunakan huruf hiragana seperti pada



53

konsonan rangkap, vokal panjang dan tata cara penulisan huruf hiragana yang

terletak pada coretan-coretan atau garis-garisnya.
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Lampiran 1. Format Hasil Observasi :

No Objek pengamatan Ya Tidak Keterangan

1 Guru menggunakan media dalam

pembelajaran huruf



2 Guru menggunakan metode yang tepat. 

3 Guru memberikan contoh penulisan

huruf.



4 Guru memberikan penjelasan tata

urutan penulisan huruf.



5 Guru mengajak siswa untuk berlatih

menulis huruf.



6 Guru memberi penekanan terhadap

huruf yang hampir sama.



7 Target pembelajaran huruf tercapai. 

8 Siswa aktif dalam kegiatan belajar

mengajar.



9 Guru melakukan kontrol dan motivasi

saat kegiatan belajar mengajar.



10 Guru memberikan tugas atau pekerjaan

rumah.
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Lampiran 2. Instrument Penelitian

I. Hubungkanlah huruf Hiragana dengan huruf alphabet yang sama bunyinya!

る ぬ は ほ ね ろ

1 2 3 4 5 6

a b c d e f

HA HO RU RO NU NE

II. Berilah tanda (x) pada jawaban a, b, c atau d yang anda anggap tepat!

1. cara menulis yang tepat untuk kata yang terdapat dalam
gambar tersebut adalah

a.かさ c.さか
b.かき d.さき

2. cara menulis yang tepat untuk kata yang terdapat dalam
gambar tersebut adalah

a.えさ c.えき
b.あき d.おき

kasa

eki
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3. cara menulis yang tepat untuk kata yang terdapat dalam
gambar tersebut adalah

a.くろな c.くるな
b.くるも d.くるま

4. cara menulis yang tepat untuk kata yang terdapat dalam
gambar tersebut adalah

a.きる c.さる
b.さろ d.さき

5. cara menulis yang tepat untuk kata yang terdapat dalam
gambar tersebut adalah

a.よん c.はん
b.ほん d.なん

Soal no 6,7, 8.

Tina :  Joko, obat dalam bahasa Jepang apa?

Joko : Obat…., antara (6) kutsu dengan (7)kusuri. Coba kamu tanya Anton??

Tina : Anton, obat dalam bahasa Jepang kutsu apa kusuri?

Anton : Kusuri Tina.

Tina : Kutsu apa artinya,.??

Joko : Oo, itu artinya sepatu.

Anton : Tina, kalau gunting dalam bahasa jepang itu apa?

kuruma

saru

hon
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Tina : (8)hasami.

6. Kata yang bercetak tebal dalam percakapan di atas adalah

a. きす c. さつ

b. くす d. くつ

7. Kata yang bercetak tebal dalam percakapan di atas adalah

a. くすり c. くろし

b. くつり d. くるし

8. Kata yang bercetak tebal dalam percakapan di atas adalah

a. ほさみ c. はさみ

b. ほきみ d. はきみ

9. Cara membaca yang tepat untuk kata ふね adalah

a. Une c. Sune

b. Fune d. Yune

10. Cara membaca yang tepat untuk kataおととい adalah

a. Otooi c. Atotoi

b. Ootoi d. Ototoi

11. Cara membaca yang tepat untuk kataおとうさん adalah

a.  Otousan c. Otousa
b.  Oniusan d. Otosan

12. Cara membaca yang tepat untuk kataあかい adalah

a. Asai c. Akai
b. Ukai d. Okai

13. Cara membaca yang tepat untuk kataいぬ adalah

a. Shine c. Ine
b. Ina d. Inu
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14.  Cara membaca yang tepat untuk kataうしろ adalah

a. Ushiro c. Ushiru
b. Ashiro d. Oshiro

15. Cara membaca yang tepat untuk kataおおきい adalah

a. Ouki c. Ookii
b. Oukii d. Uoki

III. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar dan tepat!

Ubahlah kata dari huruf Romaji menjadi huruf Hiragana.

(contoh) kaimono = かいもの

1. tsukue (meja) =
2. Sakura (bunga sakura) =
3. Yama (gunung) =
4. Monosashi (penggaris) =
5. Houki (sapu) =
6. kisetsu(musim) =
7. Sakana (ikan) =
8. Chikatetsu (kereta api bawah tanah) =
9. Rainen (tahun depan) =
10. Kokoro (hati) =
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Kunci Jawaban Tes Kosakata

I. 1. c

2. e

3. a

4. b

5. f

II. 1. a 6. d 11. a

2. c 7. a 12. c

3. d 8. c 13. d

4. c 9. b 14. a

5. b 10. d 15. c

III. 1. つくえ 6. きせつ

2. さくら 7. さかな

3. やま 8. ちかてつ

4. ものさし 9. らいねん

5. ほうき 10. こころ
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Lampiran 3. Daftar Responden Penelitian (Realibilitas)

DAFTAR HADIR PESERTA PELAJARAN

SMK TELEKOMUNIKASI TUNAS HARAPAN
TAHUN PELAJARAN 2011/2012

KELAS XI-H

No Nama Siswa Kelas Keterangan

1 AHMAD SOBRIAN XI H

2 AKBAR ARDIANSYAH XI H

3 APTININGSIH XI H

4 DANANG FAHREZA XI H

5 DEWI ANGGI ANGGAREINI RATNA SARI XI H

6 DIELVA BHENANDIKA ADRIAN XI H

7 DIMAS SOERYOAJI XI H

8 EKA SURYANINGRUM XI H

9 FITRIANA PUJI ASTUTI XI H

10 HANDY YANUAR KURNIA PUTRA XI H

11 INDAH PURYANTI XI H

12 INGGRID ERLYANA DEWI XI H

13 KUSUMA INA MARDHIKA XI H

14 LISA AGUS SETYANINGRUM XI H

15 MEIRESA BANARI XI H

16 MUHAMMAD MA’RUF XI H

17 MUHAMMAD TEGUH SANTOSO XI H

18 NITA ANGGI ARUM SARI XI H

19 NOVIANA EKA SULISTIANI XI H

20 NOVITA ANGGER FIRIANTI XI H

21 PEESYANG HENING MELWANI XI H

22 PUNGKY AJENG WULANDARI XI H

23 RAHAYU PAWENINGSIH XI H

24 RAHAYU SISWANTI XI H

25 RATNA ANGGRAENI XI H
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Lampiran 4. Tabel Kerja Perhitunagan KR-20 untuk tes kesalahan membaca dan menulis

No.

BUTIR SOAL
Skor
TotalI II III

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

UC1 1 1 1 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 29

UC2 1 1 1 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 29

UC3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 25

UC4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 25

UC5 1 1 1 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 29

UC6 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 24

UC7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 26

UC8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 26

UC9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 20

UC10 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 15

UC11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 18

UC12 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 16

UC13 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 17

UC14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 23

UC15 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 22

UC16 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 21

UC17 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 16

UC18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 27

UC19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 21

UC20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 29

UC21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 29

UC22 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 19

UC23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 21

UC24 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 18

UC25 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 23

Np 25 23 25 25 23 25 23 15 24 19 12 14 15 13 24 24 24 16 19 25 16 16 16 16 16 14 11 11 15 24 568
p 1,00 0,92 1,00 1,00 0,92 1,00 0,92 0,60 0,96 0,76 0,48 0,56 0,60 0,52 0,96 0,96 0,96 0,64 0,76 1,00 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,56 0,44 0,44 0,60 0,96
q 0,00 0,08 0,00 0,00 0,08 0,00 0,08 0,40 0,04 0,24 0,52 0,44 0,40 0,48 0,04 0,04 0,04 0,36 0,24 0,00 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,44 0,56 0,56 0,40 0,04
pq 0,00 0,07 0,00 0,00 0,07 0,00 0,07 0,24 0,04 0,18 0,25 0,25 0,24 0,25 0,04 0,04 0,04 0,23 0,18 0,00 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,25 0,25 0,25 0,24 0,04

∑pq 4,36
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Lampiran 5. Hasil Perhitungan Uji Realibilitas

St²= X² : n dan X²= ∑X²-{(∑X)²}

jadi X²= 13412-{322624:25}= 507,04

dan St²= 507,04:25 = 20,282
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r hitung lebih besar dari rtabel, maka soal yang diujikan reliabel.
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Lampiran 6. 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 7. Daftar Sampel Penelitian

DAFTAR HADIR PESERTA PELAJARAN

SMK TELEKOMUNIKASI TUNAS HARAPAN
TAHUN PELAJARAN 2011/2012

KELAS XI-I MM

No Nama Siswa Kelas Keterangan

1 ADELIA NANDA PUTI XI-I MM

2 AFRIDA PUTRI EKASAR XI-I MM
3 ANAIK RATMATIKA XI-I MM
4 ARDISTA DIAN NOVITA RAHMAYANTI XI-I MM
5 CITRA AUTIKA AGHFIRLIE XI-I MM
6 DANY CAESAR ERNANTO XI-I MM
7 DIAS MANINGGAR JATI XI-I MM
8 DICKY ARDIYANTA XI-I MM
9 DWI RATNASARI XI-I MM
10 FITRIA NINGSIH XI-I MM
11 GANES PRAMUSHINTA HARTANTO P XI-I MM
12 HARDYAN LANA XI-I MM
13 LARESHA LILAVATIE XI-I MM
14 LISA DWI ANGGRAINI XI-I MM
15 MUHAMMAD FETRA AIDUL ULYA XI-I MM
16 NIMAS INTANSARI XI-I MM
17 PRADITA WAHYU EKA SAPUTRI XI-I MM
18 PUTRI YUNI FAJARWATI XI-I MM
19 RIZAL LATHIFFATHIN KARIM XI-I MM
20 RINA ARISKA SARI XI-I MM
21 SHINTA DEWI APRILLIA WIJAYANTI XI-I MM
22 SITI NAFISATUN KHOIRYAH XI-I MM
23 STEVEN DION TODEHE XI-I MM
24 SYARIF HIDAYATI XI-I MM
25 VIDYA TALISA ARIESTYA XI-I MM
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Lampiran 8. Hasil Nilai Ujian

No. NAMA SKOR NILAI
1 UP 1 28 94
2 UP 2 28 94
3 UP 3 24 80
4 UP 4 25 84
5 UP 5 13 44
6 UP 6 21 70
7 UP 7 19 64
8 UP 8 25 84
9 UP 9 25 84
10 UP 10 25 84
11 UP 11 15 50
12 UP 12 20 67
13 UP 13 27 90
14 UP 14 16 54
15 UP 15 18 60
16 UP 16 19 64
17 UP 17 21 70
18 UP 18 18 60
19 UP 19 12 40
20 UP 20 19 64
21 UP 21 27 90
22 UP 22 27 90
23 UP 23 18 60
24 UP 24 25 84
25 UP 25 19 64

Nilai rata-rata kelas 71,56
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