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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi 

antara persepsi pembelajar terhadap penggunaan Mainichi Kikitori dengan hasil 

belajar dalam mata kuliah Chujokyu Choukai. Penelitian ini merupakan penelitian 

korelasi dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif yang kemudian 

datanya akan diolah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional, 

dimana data diambil melalui angket dan dokumen. Subjek yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa tingkat II Program Studi Pendidikan Bahasa 

Jepang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun Ajaran 2017-2018 dengan 

jumlah 43 mahasiswa.    

           Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus 

Product Moment untuk mencari tahu korelasi persepsi pembelajar terhadap 

penggunaan Mainichi Kikitori dengan hasil belajar. Hasil analisis data angket 

terhadap persepsi dan hasil belajar menggunakan nilai uji kompetensi 

menunjukkan hasil yang positif. Kemudian dari hasil analisis korelasi Product 

Moment mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa ρ hitung = 0,532 > ρ tabel 

= 0,3008 pada taraf signifikansi 0,05 atau 5%. Dari hasil tersebut dapat dibuktikan 

bahwa Ha diterima dan Ho ditolak, dimana terdapat korelasi antara variabel 

persepsi pembelajar terhadap penggunaan Mainichi kikitori dengan hasil belajar 

Chujokyu Choukai. 
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A. Pendahuluan  

Dewasa ini perkembangan IPTEK begitu pesat, profesionalitas 

guru tidak cukup hanya dengan kemampuan membelajarkan siswa, tetapi 

harus mampu mengelola informasi dan lingkungan untuk memfasilitasi 

kegiatan belajar siswa (Ibrahim, et.al., 2001). Dampak perkembangan 

IPTEK dalam proses pembelajaran adalah semakin beragamnya sumber 

pembelajaran serta media pembelajaran, seperti modul, buku teks, film, 

televisi, slide, web, video dan lain sebagainya. Tetapi tidak hanya media, 

dalam pembelajaran masih terdapat banyak komponen-komponen penting 

untuk menunjang proses pembelajaran, yaitu pengajar, pembelajar, metode, 

materi/bahan ajar, media, evaluasi dll. Komponen-komponen 

pembelajaran tersebut jika tidak dikelola dengan baik akan berdampak 

buruk terhadap hasil belajar. 

Bahan ajar mempunyai  kedudukan  yang sangat  penting  dalam  

proses  pembelajaran, seperti pada penelitian belief yang dilakukan oleh 

Horwitz (1987), yaitu belief pembelajar terhadap pembelajaran bahasa 

secara umum yang terbagi dalam lima kategori, salah satunya kategori 

strategi komunikasi dan pembelajaran. Tarigan (2009:18) menyatakan 

bahwa peranan bahan pengajaran atau materi instruksional di dalam suatu 

metode atau sistem instruksional akan mencerminkan keputusan-

keputusan yang berkenaan dengan tujuan utama materi (misalnya, 

menyajikan isi, mempraktikkan isi, memberi kemudahan komunikasi 

antara para pembelajar, atau memungkinkan para pembelajar 

mempraktikkan isi tanpa bantuan pengajar) bentuk bahan (misalnya buku 

tekas, audiovisual, perangkat lunak komputer), hubungan materi/bahan 

dengan sumber masukan utama atau hanya sebagai komponen minornya), 

dan kemampuan para guru (misalnya kompetensi mereka dalam bahasa 

atau taraf pelatihan dan pengalaman).  

Dalam Bahasa Jepang, pembelajaran menyimak disertai dengan 

pemahaman dari bahan ajar dan untuk mendapatkan hasil belajar yang 
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baik dibutuhkan bahan ajar yang baik pula. Jadi, jika persepsi terhadap 

bahan ajar baik, maka hasil belajarnya pun akan baik. Oleh karena itu 

peneliti ingin mengetahui apakah betul jika persepsi terhadap salah satu 

komponen pembelajaran positif, maka hasil belajarnya pun akan positif. 

Peneliti tertarik untuk meneliti tentang korelasi antara persepsi 

pembelajar terhadap bahan ajar Mainichi Kikitori dengan hasil belajar 

pada mata kuliah Chujokyu Choukai dengan judul penelitian Korelasi 

Persepsi Pembelajar terhadap Penggunaan Mainichi Kikitori dengan 

Hasil Belajar dalam Mata Kuliah Chujokyu Choukai. Dikarenakan 

belum adanya penelitian tentang persepsi terhadap penggunaan buku 

Mainichi Kikitori, jadi peneliti melakukan penelitian tersebut.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut :  

1. Bagaimana   persepsi   mahasiswa   tentang  penggunaan   

Mainichi   kikitori sebagai bahan ajar dalam mata kuliah Chujokyu 

Choukai? 

2. Apakah terdapat korelasi antara penggunaan Mainichi kikitori 

dengan hasil belajar Chujokyu Choukai? 

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 

ini sebagai berikut :  

1. Untuk  mengetahui  persepsi  pembelajar  terhadap  penggunaan  

Mainichi kikitori. 

2. Untuk  mengetahui  adakah  korelasi  antara  persepsi  pembelajar  

terhadap penggunaan Mainichi kikitori dengan hasil belajar. 

 

B. Kajian Pustaka  
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Persepsi dalam pembelajaran bahasa juga sangat berkaitan dengan 

belief. Dalam penelitian oleh Horwitz 1987 (dalam Meisa,W., & 

Indraswari, T.I, 2017) mengatakan bahwa belief dari pembelajar juga 

dapat mempengaruhi kepercayaan dan keyakinan mereka terhadap suatu 

metode pengajaran serta dapat mempengaruhi hasil akhir dari belajar. 

Persepsi yang di teliti dalam penelitian ini adalah persepsi pembelajar 

terhadap penggunaan buku Mainichi Kikitori. 

Pembelajar bahasa memerlukan empat keterampilan berbahasa 

yang saling berkaitan satu sama lain. Keempat keterampilan tersebut yaitu 

keterampilan membaca (よむ), berbicara (はなす), menyimak (きく) dan 

menulis (かく).  tetapi pada penelitian kali ini hanya akan membahas satu 

keterampilan berbahasa yaitu keterampilan menyimak (きく). 

Komponen pembelajaran adalah kumpulan dari beberapa item 

yang saling berhubungan satu sama lain yang merupakan hal penting 

dalam proses belajar mengajar. Di dalam pembelajaran, terdapat 

komponen-komponen yang berkaitan dengan proses pembelajaran, yaitu : 

Pembelajar, pengajar, media/bahan ajar dan metode. Menurut Ali 

Muldofar (2012:128) Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang 

digunakan untuk membantu guru atau instruktor dalam melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar. Dalam penelitian ini bahan ajar yang dimaksud 

adalah buku Mainichi Kikitori volume 2 yang digunakan pada mata kuliah 

Chujokyu choukai. 

Choukai dalam bahasa Indonesia artinya “menyimak”. Mata 

kuliah Choukai terdapat dua tingkatan pada Program Studi Pendidikan 

Bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yaitu  Chukyu 

Choukai dan Chujokyu Choukai. Mata kuliah Chujokyu Choukai adalah 

salah satu mata kuliah wajib yang ada di Program Studi Pendidikan 

Bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mata kuliah ini 

diberikan pada mahasiswa semester IV dan memiliki bobot 2 SKS, tiap 1 

SKS memiliki durasi pembelajaran  selama  50  menit.  Jadi,  mata  kuliah  

Chujokyuu  Choukai memiliki 100 menit dalam satu kali pembelajaran. 
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Mainichi  Kikitori  volume  2  adalah  buku  yang  digunakan  

sebagai bahan ajar untuk mahasiswa tingkat dua pada mata kuliah 

Chujokyu Choukai di Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Buku ini disusun oleh Miyagi 

Sachie, Mitsui Akiko, Makino Keiko, Shibata Masako, Oota Yshiko dan 

terdiri dari 66 lembar. Buku ini menyediakan materi pembelajaran untuk 

meningkatkan kemampuan menyimak pembelajar bahasa Jepang tingkat 

menengah.  

W. Winkel (dalam buku Psikologi Pengajaran 1989:82) Definisi 

hasil belajar adalah keberhasilan yang dicapai oleh siswa, yakni prestasi 

belajar siswa di sekolah yang mewujudkan dalam bentuk angka. Seperti 

yang dipaparkan oleh W. Winkel bahwa hasil belajar berbentuk angka, 

hasil belajar yang digunakan untk dikorelasikan dengan persepsi pada 

penelitian ini adalah hasil belajar dari nilai uji kompetensi. 

Penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini adalah Iznaeni 

(2017) dengan judul penelitian “Penggunaan  Media Audio Dalam Mata 

Kuliah Shokyu Kikitori” penelitian ini dilakukan pada mahasiswa tingkat 

I Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta Tahun Ajaran 2017-2018  yang meneliti mengenai penerapan 

media audio yang ada pada buku Mainichi Kikitori dan juga membahas 

tentang keterampilan menyimak. Hasil dari penelitian tersebut  adalah 

respon mahasiswa sangat baik terhadap penggunaan media audio tersebut, 

hal tersebut membuktikan bahwa media audio sangat cocok digunakan 

dalam mata kuliah menyimak. 

 

 

 

C. Metode Penelitian 

“Sugiyono (2015:14), metode penelitian kuantitatif merupakan 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik 
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pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis 

yang telah ditetapkan”. Berdasarkan teori tersebut metode penelitian 

yang penulis gunakan adalah metode penelitian kuantitatif yang 

selanjutnya disajikan secara korelasional untuk mengetahui ada 

tidaknya korelasi dan signifikansi antara bahan ajar “Mainichi kikitori” 

yang digunakan, dengan hasil belajar Chujokyu Choukai.  

Untuk penelitian ini sampel diambil dari populasi mahasiswa 

tingkat II Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta yang berjumlah 43 orang dengan 

menggunakan teknik random sampling. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik non tes dalam mengumpulkan data, yaitu dengan 

menggunakan angket dan dokumentasi. Jenis angket yang digunakan 

adalah angket tertutup dengan skala likert. Data dokumentasi hasil 

belajar Chujokyu Choukai berupa nilai uji kompetensi semester IV. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode korelasi dengan pendekatan kuantitatif melalui angket. Data 

angket disebar pada tanggal 27 Mei 2019. Adapun hipotesis dalam 

penelitian ini yang akan diuji sesuai dengan kriteria uji hipotesis yaitu 

Ha diterima dan H0 ditolak, jika ρ hitung lebih besar dari pada ρ tabel. 

H0 diterima dan Ha ditolak, jika ρ hitung lebih kecil dari pada ρ tabel.   

 

 

 

D. Hasil Analisis Data 

Berdasarkan hasil analisis korelasi antara persepsi pembelajar 

terhadap penggunaan Mainichi Kikitori dengan hasil belajar pada mata 

kuliah Chujokyu Choukai, telah diperoleh nilai ρ hitung sebesar 0,532. 

Jika dibandingkan dengan tabel koefisien korelasi Spearman Rank, maka 

ρ hitung >ρ tabel yaitu 0,532 pada taraf 0,05 atau 5%. Lalu jika hasil 
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analisis diatas di sesuaikan dengan tabel interpretasi koefisien korelasi 

Spearman Rank, maka pada rentang angka 0,50 - 0,69 dinyatakan bahwa 

hubungan antara kedua variabel sangat kuat.  

Dengan diperolehnya hipotesis penelitian, yaitu H0 diterima karena 

ρ hitung > ρ tabel, maka Ha yang berbunyi “terdapat korelasi antara 

persepsi pembelajar terhadap penggunaan Mainichi Kikitori dengan hasil 

belajar Chujokyu Choukai Tahun Ajaran 2018-2019” diterima. 

 

E. Kesimpulan 

1. Analisis data angket tentang persepsi mahasiswa terhadap penggunaan 

Mainichi Kikitori memperoleh hasil bahwa Mainichi Kikitori cocok 

digunakan dalam mata kuliah Chujokyu Choukai. Hal ini dibuktikan 

dari responden yang menyatakan bahwa kemampuan choukai mereka 

meningkat selama penggunaan Mainichi Kikitori sebanyak 65%, 

responden yang menjawab meningkatkan kualitas belajar sebanyak 

70%. Selain itu, responden yang menjawab lebih mudah dalam 

memahami materi ketika menggunakan Mainichi Kikitori yaitu 

setengah dari responden 51% dan yang menjawab dapat meningkatkan 

kemampuan choukai sebanyak 60%.  

2. Hasil analisis data angket persepsi dan hasil belajar memperoleh hasil 

yaitu, nilai ρ tabel untuk (N) 43 adalah 0,532. Karena ρ hitung lebih 

besar dibanding ρ tabel (ρ hitung ₌  0,532, ρ tabel ₌  0,3008). Maka 

dapat disimpulkan bahwa korelasi antara persepsi pembelajar terhadap 

penggunaan Mainichi Kikitori dengan hasil belajar mata kuliah 

Chujokyu Choukai adalah sangat kuat. Dengan hasil tersebut terbukti 

bahwa Ha diterima dan H0 ditolak, dimana terdapat korelasi positif 

dan signifikan antara variabel (x) persepsi mahasiswa dengan variabel 

hasil belajar (y) Chujokyu choukai. Kemudian jika dilihat berdasarkan 

tabel pedoman interpretasi koefisien korelasi Product Moment 

terhadap penggunaan Mainichi Kikitori dengan hasil belajar mata 
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kuliah Chujokyu Choukai menunjukkan korelasi di tingkat yang kuat 

pada interval koefisien 0,50 -0,69.  
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