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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Analisis Korelasional 

1. Definisi Analisis 

Komaruddin menjelaskan dalam buku “Ensiklopedia Manajemen” 

(1994:31): “Analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu 

keseluruhan menjadi komponen-komponen sehingga dapat mengenal 

tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-

masing dalam suatu keseluruhan yang padu.” 

Menurut Satori dan Komariyah (2014:200) analisis adalah suatu 

usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-

bagian (decomposition) sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang 

diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang 

ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya. 

Jadi, dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa analisis 

adalah suatu kegiatan untuk menguraikan suatu masalah menjadi beberapa 

bagian dengan jelas agar dapat dipahami makna dan fungsi masing-

masing. 
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2. Definisi Korelasi 

Secara sederhana korelasi dapat diartikan sebagai hubungan. 

Namun jika dikembangkan lebih jauh korelasi bukan hanya sekedar 

hubungan tetapi lebih dari itu korelasi adalah salah satu teknik analisis 

dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua 

variabel. 

Menurut Sugiono (2014:87) metode korelasi adalah metode 

pertautan atau metode penelitian yang berusaha menghubung-hubungkan 

antara satu unsur/elemen dengan unsur/elemen untuk menciptakan 

bentuk dan wujud baru yang berbeda dengan sebelumnya. Sedangkan 

menurut Syamsuddin dan Vismala (2009:25) korelasi adalah adanya 

hubungan dan tingkat variable penting karena dengan mengetahui tingkat 

hubungan yang ada, peneliti akan dapat mengembangkannya sesuai 

dengan tujuan penelitian. Jenis penelitian ini biasanya melibatkan ukuran 

statistik/tingkat hubungan. 

Dari kedua teori diatas peneliti menyimpulkan bahwa korelasi 

merupakan metode penelitian yang menghubungkan satu variabel dengan 

variabel lainnya agar menciptakan penelitian baru atau menyelesaikan 

penelitian sebelumnya sesuai dengan penelitiannya. 

Analisis Korelasi yang diaksud dalam penelitian ini adalah 

memahami hubungan antara variabel x yaitu persepsi terhadap bahan ajar 

dan variabel y yaitu hasil belajar, lalu mengembangkannya sesuai dengan 

tujuan penelitian. 
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B. Persepsi 

1. Definisi Persepsi 

Persepsi pada prinsipnya mengandung makna yang sama, walaupun 

para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari 

sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca 

inderanya. 

Sedangkan Slameto (2010:102) berpendapat bahwa persepsi adalah 

proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak 

manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan 

dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu 

indera pengelihat, pendengar, peraba, perasa dan pencium. 

Selain itu, menurut Purwodarminto (1990:759) persepsi adalah 

tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui 

beberapa hal melalui penginderaan. Sedangkan menurut Robbins 

(2003:97) yang mendeskripsikan bahwa persepsi merupakan kesan yang 

diperoleh oleh individu melalui panca indera kemudian di Analisa (di 

organisir), diinterpretasi dan kemudian dievaluasi, sehingga individu 

tersebut memperoleh makna. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa persepsi pada tiap individu berbeda, 

bergantung pada keadaan dan kemampuan masing-masing individu. 

Dengan demikian, persepsi adalah suatu proses pemberian tanggapan 

atau penginterpretasian terhadap panca indera dalam bentuk sikap, 
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pendapat, dan tingkah laku. Dalam proses pembelajaran, persepsi belajar 

siswa merupakan sesuatu yang sangat penting. Persepsi belajar siswa 

merupakan sudut pandang atau pemahaman siswa terhadap materi 

ataupun informasi yang telah diterima oleh siswa ketika kegiatan belajar 

berlangsung. Persepsi belajar ini juga merupakan bagaimana siswa 

mengerti hingga menanggapi materi pelajaran yang telah ditransfer 

melalui proses pembelajaran.   

2. Prinsip-prinsip Persepsi  

Slameto (2010:103-105) menjelaskan prinsip-prinsip dasar 

mengenai     

 persepsi atau penerimaan materi oleh siswa dalam belajar, antara lain   

 adalah: 

a. Persepsi itu Relatif bukan Absolut  

Peserta didik tidak selalu mampu menerima dan memahami 

segala sesuatu yang diterima persis seperti apa maksud informasi 

yang diterima tersebut. Persepsi yang dimiliki ataupun yang diterima 

dari proses belajar itu sendiri juga dapat berubah seiring dengan 

adanya informasi-informasi dan materi-materi lain yang masuk dan 

diterima kemudian. Karena prinsip persepsi yang relatif ini maka 

pembentukan persepsi yang baik dan benar dalam belajar dapat 

dilakukan. Guru juga dapat memperbarui dan memperbaiki persepsi 

yang keliru pada siswa.  
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Pada awal penerimaan materi kemungkinan akan sulit 

dilakukan penyampaian persepsi yang baik. Namun untuk kemudian 

guru dapat lebih mengerti siswa sehingga mampu merencanakan 

pembelajaran dengan lebih baik untuk kegiatan belajar mengajar 

berikutnya sehingga siswa dapat menerima persepsi terhadap materi 

yang diterima dengan lebih cepat dan lebih baik karena telah terjadi 

pembetukan persepsi dari pembelajaran yang telah dilakukan 

sebelumnya. 

b. Persepsi itu Selektif  

Seseorang hanya dapat memperhatikan beberapa rangsangan 

dari berbagai rangsangan yang diterima pada saat tertentu. Ini 

membuat rangsangan yang diterima akan tergantung dan mencoba 

dihubungkan pada rangsangan atau apa yang telah dipelajari. Berarti 

bahwa persepsi memiliki kecenderungan ke satu arah tertentu, juga 

setiap siswa memiliki keterbatasan dalam kemampuan untuk 

mempelajari sesuatu terutama dalam hal menerima rangsangan. 

Ini berarti dalam pembelajaran pada suatu materi guru garus 

memberikan tekanan-tekanan terhadap hal-hal yang penting terkait 

dengan materi. Jangan sampai karena selektif dan keterbatasan 

peserta didik dalam kemampuan menerima materi maka materi 

materi pokok yang penting tidak dapat dipahami. Selektifnya siswa 

ini utamanya dipengaruhi oleh banyaknya rangsangan atau informasi 

bahkan gangguan yang mungul ketika proses belajar. Guru 
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hendaknya mampu menciptakan kondisi belajar yang baik sehingga 

tidak banyak gangguan yang membuat perhatian peserta didik 

terpecah yang dapat mengakibatkan penerimaan persepsi yang keliru. 

c. Persepsi Memiliki Tatanan 

Bagaimana peserta didik menerima rangsangan tidak bisa 

dengan cara yang sembarangan. Siswa akan menerima dalam bentuk 

hubungan-hubungan atau kelompok-kelompok yang jika rangsangan 

datang tidak lengkap maka siswa dapat melengkapi sendiri dengan 

mencari hubungan-hubungan sehingga menjadi lebih lengkap dan 

jelas. Ini mengindikasikan bahwa agar persepsi mudah dibentuk 

diperlukan penyusunan atau tatanan materi dan penyampaian yang 

baik.  

Hubungan eratnya adalah dengan bagaimana guru mampu 

menyiapkan atau merencanakan pembelajaran dengan susunan yang 

baik. Perencanaan pembelajaran harus dituangkan dalam perangkat 

pembelajaran yang disusun dengan format atau susunan yang tertata 

dengan pertimbangan berbagai hal yang dapat mempengaruhi 

pembelajaran dalam hal ini utamanya adalah persepsi siswa. Materi 

harus disajikan dengan lengkap dan berurutan sehingga antara satu 

dengan yang lain dapat saling terhubung dan tidak menimbulkan 

interpretasi yang salah. 

d. Persepsi Dipengaruhi Harapan dan Kesiapan 
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Harapan dan kesiapan penerima pesan akan menentukan 

pesan mana yang akan dipilih untuk diterima yang kemudian ditata 

hingga dapat diinterpretasikan oleh siswa. Pengaruh motivasi, 

kemauan, minat, hingga rutinitas dalam belajar sangat berperan 

penting dalam mempengaruhi bagaimana harapan serta kesiapan 

siswa dalam belajar, jika siswa memiliki harapan dan kesiapan yang 

tinggi tentu siswa akan berusaha untuk mendapatkan persepsi belajar 

terhadap materi dengan baik. 

e. Persepsi Seorang atau Kelompok dapat Jauh Berbeda dengan 

Persepsi Orang atau Kelompok Lain 

Perbedaan persepsi bisa saja terjadi antara individu atau 

kelompok satu dengan yang lain meskipun kondisi dan perlakuannya 

sama. Hal ini dipengaruhi karena perbedaan serta karakteristik 

masing-masing individu atau kelompok tersebut. Lihat saja dalam 

pembelajaran sebuah kelas, terdapat siswa yang mampu menangkap 

materi pelajaran dengan baik juga ada yang tidak padahl materi, 

metode, ataupun media yang digunakan untuk penyampaian materi 

adalah sama. 

Agar dapat memperoleh persepsi yang seragam, guru 

hendaknya memberikan perlakuan berbeda kepada masing-masing 

individu maupun kelompok terutama pada peserta didik atau 

kelompok yang memiliki perbedaan karakteristik yang cukup 

mencolok. Misal saja dalam sebuah kelas terhadap siswa pintar yang 

https://ilmu-pendidikan.net/siswa/macam-karakteristik-atau-keadaan-pada-peserta-didik
https://ilmu-pendidikan.net/siswa/macam-karakteristik-atau-keadaan-pada-peserta-didik
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memiliki pemahaman materi yang sangat baik, juga terdapat siswa 

yang kurang mampu mendapat persepsi dengan baik, guru dapat 

meminta bantuan kepada siswa yang pintar tersebut untuk membantu 

siswa yang lemah agar mendapat persepsi yang baik karena hubungan 

antar siswa tentu akan dapat memperkuat belajar. Atau juga terdapat 

kelompok belajar atau kelas yang memiliki karkteristik umum 

berbeda, maka guru dapat menerapkan metode mengajar yang 

berbeda pada kelas tersebut dibandingkan dengan kelas lainnya. 

 

3. Persepsi dalam Pembelajaran Bahasa  

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. 

Horwitz (1986) juga memaparkan bahwa pendidikan bahasa asing 

adalah proses yang kompleks melibatkan persepsi pembelajar, beliefs, dan 

perilakunya dalam pembelajaran bahasa. Individu yang tidak memiliki 

kesulitan dalam mengekspresikan pikirannya dan memahami ide orang 

lain dalam bahasa pertamanya akan mengalami kesulitan untuk melakukan 

hal tersebut dalam bahasa asing dan menilai semua itu sebagai ancaman 

dalam persepsi mereka. Kemudian Bernat, (2004) mengatakan bahwa 

belief yang dimiliki siswa tentang pembelajaran bahasa asing akan 
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membentuk cara berpikirnya dan itu menjadi faktor yang memengaruhi 

kecemasan siswa. Lalu, Phillips  (1992) mengatakan  bahwa  kecemasan  

dapat berpengaruh terhadap prosesw  pembelajaran bahasa asing yang 

diikuti siswa. Jika proses pembelajaran tertanggu, maka akan berpengaruh 

pada hasil belajar mereka. Jadi, persepsi yang di teliti dalam penelitian ini 

adalah persepsi pembelajar terhadap penggunaan buku Mainichi Kikitori. 

C. Pembelajaran Bahasa  

1. Definisi Pembelajaran Bahasa  

a. Definisi Pembelajaran  

Pembelajaran menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan 

menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Selain itu, Winataputra 

(2007:1) menyatakan bahwa arti pembelajaran adalah kegiatan yang 

dilakukan untuk menginisiasi, memfasilitasi dan meningkatkan 

intensitas dan kualitas belajar pada diri peserta didik. 

Sedangkan Briggs (dalam Anni, 2009:192-193) menjelaskan bahwa 

pembelajaran adalah seperangkat peristiwa yang mempengaruhi 

peserta didik sedemikian rupa sehingga peserta didik itu memperoleh 

kemudahan dalam berinteraksi dalam lingkungan. 

b. Definisi Bahasa 

Bahasa menurut Kridalaksana dalam Abdul Chaer (2007:32) 

adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh para 

anggota kelompok sosial untuk berkerja sama, berkomunikasi dan 

mengidentifikasikan diri.  
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Sedangkan Tarigan (2009:11) dalam bukunya menjelaskan 

bahwa terdapat tiga pandangan teoretis yang berbeda mengenai bahasa 

dan hakikat kecakapan berbahasa secara eksplisif, atau implisit, yang 

memperkenalkan pendekatan dan metode mutakhir dalam pengajaran 

bahasa, yaitu:  

1) Pandangan struktural, yang paling tradisional, yaitu pandangan 

bahwa "bahasa adalah suatu sistem unsur-unsur yang 

berhubungan secara struktural bagi penyandian makna". Sasaran 

pembelajaran bahasa terlihat sebagai penguasaan unsur-unsur 

sistem tersebut, yang pada umumnya dibatasi dalam kesatuan 

fonologis, kesatuan gramatikal, operasi-operasi gramatikal, dan 

butir-butir leksikal. 

2) Pandangan fungsional, pandangan bahwa bahasa merupakan 

wahana bagi ekspresi makna fungsional. Gerakan komunikatif 

dalam pengajaran bahasa menganut pandangan ini. Teori ini lebih 

menekankan dimensi semantik dan komunikatif daripada sekadar 

ciri-ciri gramatikal bahasa. Notional Syllabuses karya Wilkin 

(1976) merupakan suatu upaya menjabarkan implikasi-implikasi 

pandangan fungsional ini bagi rancang- bangun silabus.  

3) Pandangan interaksional, pandangan bahwa bahasa merupakan 

wahana bagi realisasi hubungan antarpribadi dan bagi 

performansi transaksi sosial di antara para individu. Bahasa 
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dilihat sebagai sarana bagi kreasi dan pemeliharaan hubungan 

sosial. 

Jadi, dari beberapa teori diatas yang telah dijelaskan dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa adalah suatu proses untuk 

meningkatkan kemampuan dalam berbahasa ntuk memperoleh 

kemudahan dalam berkomunikasi sehingga dapat dijadikan sebagai 

sarana pemeliharaan hubungan sosial. 

2. Keterampilan Berbahasa  

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).  

「言語技能  (language skills)とは言語を使うための様式や方法 

    のことで、聞く技能、話す技能、読む技能、書く技能があ    

    る。言語の 4 技能は、媒体という観点からは、音声言語  

  （聞く、話す）と文字言語（読む、書く）とに分けられる。  

    また産出技能（話す、書く）と受容技能（聞く、読む）と 

    いう分け方もできる」 

Gengo ginou (language skills) to wa, gengo o tsukau tame no youshiki ya 

houhou no koto de, kiku ginou (listening skills), hanasu ginou (speaking 

skills), yomu ginou (reading skills), kaku ginou (writing skills) ga aru. Korera 

o kotoba no 4 ginou (four language) to iu. Baitai to iu kanten kara wa, onsei 

gengo (kiku, hanasu) to moji gengo (yomu, kaku) to ni wake rareru. Mata 

sanshutsu ginō (hanasu, kaku) to juyō ginō (kiku, yomu) to iu wakekata mo 

dekiru. 

 

“Keterampilan bahasa adalah gaya dan metode untuk menggunakan 

bahasa, dan termasuk keterampilan mendengarkan, keterampilan 

berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Keempat 
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keterampilan bahasa dapat dibagi menjadi bahasa lisan (mendengarkan dan 

berbicara) dan bahasa tertulis (membaca dan menulis) dari sudut pandang 

media. Ini juga dapat dibagi menjadi keterampilan produksi (berbicara dan 

menulis) dan keterampilan penerimaan (menyimak dan membaca).” 

a. Keterampilan Membaca (よむ) 

Menurut Sadhono dan Slamet dalam Purnamasari (2014:12) 

keterampilan membaca adalah keterampilan mengenal dan memahami 

tulisan dalam bentuk urutan lambang-lambang grafis dan 

perubahannya menjadi wicara bermakna dalam bentuk pemahaman 

diam-diam atau pengujaran keras-keras. Kegiatan membaca dapat 

bersuara dan dapat pula tidak bersuara. 

b. Keterampilan Berbicara (はなす) 

Keterampilan berbicara adalah kemampuan mengucapkan 

bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, 

mengatakan serta menyatakan pikiran, gagasan, dan perasaan. 

Pendengar menerima informasi melalui rangkaian nada, tekanan, dan 

penempatan persendian. Jika komunikasi berlangsung secara tatap 

muka ditambah lagi dengan gerak tangan dan air muka (mimik) 

pembicara, Tarigan (1983:15). 

c. Keterampilan Menulis (かく) 

Menurut Tarigan (2008: 3) keterampilan menulis adalah salah 

satu keterampilan berbahasa yang produktif dan ekspresif yang 

digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung dan tidak 
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secara tatap muka dengan pihak lain. Selain itu, Saleh Abbas 

(2006:125) berpendapat bahwa keterampilan menulis adalah 

kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan kepada 

pihak lain dengan melalui bahasa tulis. Ketepatan pengungkapan 

gagasan harus didukung dengan ketepatan bahasa yang digunakan, 

kosakata dan gramatikal dan penggunaan ejaan. 

d. Keterampilan Menyimak (きく)  

Tarigan, (1991:4) menyatakan bahwa menyimak adalah suatu 

proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, 

mengidentifikasi, menginterpretasi, menilai, dan mereaksi atas makna 

yang terkandung di dalamnya. Kemampuan menyimak adalah yang 

paling sulit karena pada saat menyimak kita harus memahami makna 

secara lisan.  

Pada buku Yoku Wakaru Kyojuho（よくわかるきょじゅ

ほ terdapat penjelasan tentang keterampilan meyimak, yaitu : 

「ここでいう「聞く」とは、音声言語によるインプットを認識、

理解することをいい、「会話の中で相手の話を聞く」という双

方向のものと、「アナウンスやラジオなどを聞く」という一方

向のものがある。双方向での「聞く」ための教室活動は、「話

す」ための教室活動の、いわば裏返しでもある。分からないと

きには、相手に聞き返したり、繰り返してもらったり、ゆっく

り話してもらったりすることができる。」 

Koko de iu `kiku' to wa, onsei gengo ni yoru inputto o ninshiki, rikai suru 

koto o ī,`kaiwa no naka de aite no hanashiwokiku' to iu sōhōkō no mono 

to,`anaunsu ya rajio nado o kiku' to iu ichihōkō no mono ga aru. Sōhōkō 

de no `kiku' tame no kyōshitsu katsudō wa,`hanasu' tame no kyōshitsu 

katsudō no, iwaba uragaeshide mo aru. Wakaranai tokiniha, aite ni 

kikikaeshi tari, kurikaeshite morattari, yukkuri hanashite morattari suru 

koto ga dekiru. 
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“Mendengarkan mengacu pada mengenali dan memahami input dalam 

bahasa lisan. Salah satunya adalah mendengarkan pihak lain dalam 

percakapan dan cara yang lainnya adalah mendengarkan pengumuman 

dan radio. Aktivitas kelas untuk "mendengarkan" di kedua arah adalah 

kebalikan dari aktivitas kelas untuk "berbicara". Ketika Anda tidak 

mengerti, Anda dapat meminta lawan bicara untuk mendengarkan, 

mengulang, atau berbicara perlahan.”  

Diatas telah dijelaskan teori-teori mengenai empat keterampilan 

berbahasa, tetapi pada penelitian kali ini hanya akan membahas satu 

keterampilan berbahasa yaitu keterampilan menyimak (きく). 

3. Komponen dalam Pembelajaran  

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: 

a. Pembelajar 

Pembelajar berasal dari kata belajar, menurut KBBI 

pembelajar adalah orang yang melakukan pembelajaran. 

b. Pengajar 

Pengajar berasal dari kata dasar ajar, dalam Kamus Besar 

bahasa Indonesia (KBBI) artinya petunjuk kepada orang supaya 

diketahui (dituruti). Dari sini dapat dipahami bahwa mengajar adalah 
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suatu tindakan untuk membuat orang lain mengerti, atau paham akan 

sesuatu. 

c. Media/Bahan Ajar  

Menurut Depdiknas (2008:6), bahan ajar adalah segala 

bentuk bahan yang digunakan untuk membantu  guru/instruktor dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang dimaksud bisa 

berupa bahan tertulis maupun bahan yang tidak tertulis. Bahan ajar 

atau teaching-material, terdiri atas dua kata yaitu teaching atau 

mengajar dan material atau bahan. 

d. Metode  

Menurut KBBI, metode adalah cara teratur yang digunakan 

untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang 

dikehendaki; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan 

pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. 

Sedangkan, Heri Rahyubi (2012: 236) mengatakan bahwa metode 

adalah suatu model atau cara yang dapat dilakukan untuk menggelar 

aktivitas belajar-mengajar agar berjalan dengan baik”.  Selain itu, 

Hamid Darmadi (2010: 42) berpendapat bahwa “metode adalah cara 

atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan”. 
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D. Bahan Ajar 

1. Definisi Bahan Ajar 

「教材・教具とは、教室活動を支え、学習が円滑に行われるのを助 

    けるための道具や手段をいう」 

Kyouzai Kyougu to wa kyoushitsu katsudou wo sasae, gakushu ga enkatsu ni 

okonawareru no wo tasukeru tame no dougu ya shudan wo iu. 

 

“Bahan ajar / alat pengajaran adalah alat dan sarana untuk mendukung  

  kegiatan kelas dan untuk memfasilitasi pembelajaran” 

Menurut Ali Muldofar (2012:128) Bahan ajar adalah segala bentuk 

bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktor dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Sedangkan, Andi Prastowo 

menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Panduan Kreatif Membuat Bahan 

Ajar Inovatif (2014:17) disebutkan bahwa bahan ajar merupakan segala bahan 

(baik informasi, alat, maupun teks) yang disusun secara sistematis yang 

menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dan 

digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk perencanaan dan 

penelaah implementasi pembelajaran.  

Jadi, bahan ajar adalah segala jenis bahan (baik informasi, alat, 

maupun teks) yang digunakan dalam prses pembelajaran. Bahan ajar yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah buku Mainichi Kikitori volume 2 yang 

dignakan dalam mata kuliah Chujokyu Choukai. 

2. Jenis Bahan Ajar 

a. Bahan ajar berdasarkan bentuk 
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Bahan ajar menurut bentuknya dibedakan menjadi empat 

macam, yaitu bahan ajar cetak, bahan ajar dengar, bahan ajar pandang 

dengar, dan bahan ajar interaktif.  

1) Bahan ajar cetak merupakan sejumlah bahan ajar yang berbentuk 

kertas untuk keperluan pembelajaran atau untuk menyampaikan 

sebuah informasi. Misalnya buku, modul, handout, lembar kerja 

siswa, brosur, foto atau gambar, dan lain-lain.  

2) Bahan ajar dengar atau program audio merupakan sistem 

pembelajaran yang menggunakan sinyal radio secara langsung, 

yang mana dapat dimainkan atau didengarkan oleh seseorang atau 

sekelompok orang. Mislanya kaset, radio, compact disk audio.  

3) Bahan ajar pandang dengar (audiovisual) merupakan kombinasi 

sinyal audio dengan gambar bergerak secara sekuensial. Misalnya 

film, video compact disk.  

4) Bahan ajar interaktif yakni kombinasi dari dua atau lebih media 

(audio, teks, grafik, gambar, animasi, dan video) yang kemudian 

dimanipulasi oleh penggunanya atau diberi perlakuan untuk 

mengendalikan suatu perintah atau perilaku alami dari suatu 

presentasi. Misalnya compact disk interactive. 

Berdasarkan pengelompokkan bahan ajar menurut jenisnya, 

Mainichi Kikitori masuk ke dalam kelompok bahan ajar cetak dan 

bahan ajar dengar. Hal tersebut dapat dilihat dari wujud bahan ajar 
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Mainichi Kikitori yang terdiri dari satu buku teks/panduan dan satu 

keeping CD audio. 

b. Bahan ajar berdasarkan sifat 

Bahan ajar berdasarkan sifatnya dapat dibagi empat macam,  

yaitu: 

1) Bahan ajar yang berbasis cetak misalnya buku, pamflet, panduan 

belajar siswa, bahan tutorial, buku kerja siswa, peta, charts, foto 

bahan dari majalah, koran, dan lain sebagainya.  

2) Bahan ajar yang berbasis teknologi misalnya audio cassette, 

siaran radio, slide, filmstrips, film video cassettes, siaran televisi, 

video interaktif, computer based tutorial, dan multimedia. Bahan 

ajar yang digunakan untuk praktik atau proyek misalnya kit sains, 

lembar observasi, lembar wawancara, dan lain sebagainya. 

3) Bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaktif manusia 

(terutama untuk keperluan pendidikan jarak jauh) misalnya, 

telepon, hand phone, video conferencing, dan lain sebagainya. 

c. Bahan ajar menurut cara kerjanya 

Menurut cara kerjanya, bahan ajar dibedakan menjadi lima 

macam, yaitubahan ajar yang tidak diproyeksikan, bahan ajar yang 

diproyeksikan, bahan ajar audio, bahan ajar video, dan bahan ajar 

komputer. 

1) Bahan ajar yang tidak diproyeksikan, yakni bahan ajar yang tidak 

memerlukan perangkat proyektor untuk memproyeksikan isi di 



57 
 

dalamnya, sehingga siswa bisa langsung menggunakan bahan 

ajar tersebut. Misalnya foto, diagram, display, model, dan lain 

sebagainya.  

2) Bahan ajar yang diproyeksikan, yakni bahan ajar yang 

memerlukan proyektor agar bisa dimanfaatkan atau dipelajari 

siswa. Misalnya slide, filmstrips, over head trandparencies, dan 

proyeksi komputer.  

3) Bahan ajar audio, yakni bahan ajar yang berupa sinyal audio 

yang direkam dalam suatu media rekam. Untuk 

menggunakannya, kita mesti memerlukan alat pemain (player) 

media rekam tersebut, seperti tape compo, CD player, VCD 

player, multimedia player, dan lain sebagainya. Contoh bahan 

ajar seperti ini adalah kaset, CD, flash disk, dan lain-lain.  

4) Bahan ajar video, yakni bahan ajar yang memerlukan alat 

pemutar yang biasanya berbentuk video tape player, VCD player, 

DVD player, dan sebagainya. Karena bahan ajar ini hampir mirip 

dengan bahan ajar audio, maka bahan ajar ini juga memerlukan 

media rekam. Contoh bahan ajar seperti ini yaitu video, film, dan 

lai sebagainya.  

5) Bahan ajar (media) komputer, yakni bahan ajar noncetak yang 

membutuhkan komputer untuk menanyakan sesuatu untuk 

belajar. Contohnya, computer mediated instruction dan computer 

based meltimedia atau hypermedia. 
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Jadi, menurut pengelompokkan cara kerja bahan ajar, 

Mainichi Kikitori masuk kedalam kelompok bahan ajar audio, yakni 

bahan ajar yang berupa sinyal audio yang direkam dalam suatu medi 

rekam berbentuk CD. 

3. Fungsi Bahan Ajar  

Fungsi bahan ajar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu  

fungsi bagi guru dan fungsi bagi siswa.  

a. Fungsi bahan ajar bagi guru, antara lain:  

1) Menghemat waktu guru dalam mengajar.  

2) Mengubah peran guru dari seorang pengajar menjadi   

seorang fasilitator.  

3) Meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan 

interaktif.  

4) Sebagai alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil 

pembelajaran.  

Beberapa fungsi bahan ajar yang telah dijelaskan diatas sudah 

mencakup fungsi bahan ajar bagi guru secara umum, tetapi fungsi 

bahan ajar Mainichi Kikitori bagi pengajar hanya mencakup dua poin 

yaitu meningkatkan proses pembelajaran menjadi efektif dan interaktif 

dan sebagai alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil 

pembelajaran. 
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b. Fungsi bahan ajar bagi siswa, antara lain:  

1) Siswa dapat belajar tanpa harus ada guru atau teman siswa yang 

lain.  

2) Siswa dapat belajar kapan saja dan dimana saja ia kehendaki.  

3) Membantu potensi siswa untuk menjadi pelajar yang mandiri.  

4) Sebagai pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan semua 

aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi 

kompetensi yang seharusnya dipelajari dan dikuasainya, serta 

sebagai sumber belajar tambahan untuk siswa. 

Salah satu fungsi yang terdapat pada Mainichi Kikitori bagi 

pembelajar adalah sebagai pedoman yang akan mengarahkan semua 

aktivitas dalam proses pembelajaran dan merupakan kompetensi yang 

harus dikuasai. 

 

E. Mainichi Kikitori  

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. 
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1. Karakteristik Buku  

Tersedia instruksi dalam tiga bahasa, Inggris, Korea dan Mandarin. 

Buku ini terbagi dalam 25 topik yang membahas kesharian, bentuk latihan 

yang disajikan dalam buku tersebut seperti menyimak percakapan, benar 

salah（まるばつ ), mengisi rumpang, emilih sesuai gambar. Disetiap 

topiknya selalu terdapat tiga jenis latihan, yaitu mendengarkan narasi, 

mendengarkan percakapan dan menulis berdasarkan audio. Terdapat 

beberapa keterangan tambahan pada kolom sebelah kanan. Terdapat juga 

indeks kosakata yang digunakan disetiap topik. Terdapat romaji pada 

bagian atas disetiap huruf kanji, hal tersebut sangat memudahkan 

pembelajar yang belum dapat membaca kanji dengan baik. Terdapat juga 

animasi sehingga pembelajar tidak bosan saat menggunakan buku tersebut. 

Gambar 2.1 

 

Gambar di atas adalah contoh soal salah satu topik yang terdapat 

pada buku Mainichi Kikitori. Pada tiap topik terdapat tiga jenis latihan 

yaitu, mendengarkan narasi lalu menjawab dengan cara melihat gambar, 
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mendengar percakapan lalu menjawab dengan cara mengisi sesuai gambar 

yang dilihat dan yang terakhir adalah mendengar audio kemudian mengisi 

jawaban pada bagian teks yang kosong. 

 

F. Hasil Belajar 

1. Definisi Hasil Belajar  

Menurut Suparman (2001:20) bahwa untuk mengukur hasil belajar 

dapat dilaksanakan dengan evaluasi. Alat ukur dapat berbentuk tes 

kemampuan atau tes obyektif untuk kemampuan intruksional dalam 

kawasan kognitif. 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.  

Sedangkan menurut Nawawi (dalam Susanto, 2013: 5) Hasil 

belajar dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam 

mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang 

diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi pelajaran tertentu.  

Menurut Dimyati dan Mudjiono, Dapat dipahami bahwa yang 

dimaksud dengan hasil belajar merupakan suatu proses untuk melihat 

sejauh mana siswa dapat menguasai pembelajaran setelah mengikuti 

kegiatan proses belajar mengajar, atau keberhasilan yang dicapai seorang 

peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran yang ditandai 

dengan bentuk angka, huruf, atau simbol tertentu yang disepakati oleh 

pihak penyelenggara pendidikan. 
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Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil 

belajar dari mata kuliah Chujokyu Choukai, hasil belajar tersebut berasal 

dari nilai uji kompetensi.   

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar  

Menurut Slameto (2010:54) faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua golongan 

saja, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. 

a. Faktor Internal  

Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri 

individu yang sedang belajar. Ada tiga faktor yang menjadi faktor 

intern yaitu : 

1) Faktor jasmaniah  

Faktor-faktor yang tergolong dalam faktor jasmaniah  

yang dapat mempengaruhi belajar adalah faktor kesehatan dan 

cacat tubuh. 

2) Faktor psikologis  

Sekurang-kurangnya ada tujuh faktor yang tergolong ke 

dalam faktor psikologis yang mempengaruhi belajar, faktor-faktor 

ini adalah intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan 

dan kesiapan. 

3) Faktor kelelahan  

Faktor kelelahan ditinjau dari dua aspek yaitu kelelahan 

jasmani dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani terlihat dengan 
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lemah lunglainya tubuh dan dilihat dengan adanya kelesuan dan 

kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan 

sesuatu hilang.  

b. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu. Faktor 

intern yang berpengaruh terhadap belajar menurut Slameto (2010:60) 

dikelompokan menjadi 3 faktor, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, 

dan faktor masyarakat. 

1) Faktor keluarga  

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari 

keluarga berupa cara orangtua mendidik, relasi antara anggota 

keluarga, suasana rumah tangga dan keadaan ekonomi keluarga. 

2) Faktor sekolah  

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar mencakup 

metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan guru, relasi 

siswa dengan siswa, disiplin sekolah, pengajaran dan waktu 

sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar, dan 

tugas rumah. 

3) Faktor masyarakat  

Faktor masyarakat yang mempengaruhi belajar yaitu 

berupa kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman 

bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat. 
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Faktor-faktor yang telah dikemukakan tersebut akan mempengaruhi 

proses belajar yang dilakukan siswa yang akan berpengaruh pada hasil 

belajar yang diperoleh siswa. Tinggi dan rendah nya hasil belajar yang 

diperoleh siswa berkaitan dengan faktor yang mempengaruhinya. Hasil 

belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nilai uji kompetensi dari 

mata kuliah Chujokyu Choukai. 

 

G. Informasi Mata Kuliah Chujokyu Choukai 

1. Mata Kuliah 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. 

 

H. Penelitian Terdahulu    

Penelitian terdahulu pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Iznaeni (2017) dengan judul penelitian “Penggunaan  Media Audio 

Dalam Mata Kuliah Shokyu Kikitori” penelitian ini dilakukan pada 
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mahasiswa tingkat I Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun Ajaran 2017-2018 

dengan hasil : 

a. Media audio dipilih  sebagai media pembelajaran  yang cocok untuk 

pembelajaran mata kuliah shokyu kikitori untuk pembelajar bahasa 

Jepang tingkat dasar atau tingkat pemula. 

b. Kegiatan pada shokyu kikitori ada satu jenis yaitu kegiatan 

menyimak yang biasa dipandu oleh dosen pengampu mata kuliah 

shokyu kikitori dengan menggunakan media berupa audio yang 

digunakan selama proses pembelajaran. 

c. Berdasarkan data angket yang disebarkan dipertemuan ke-tiga 

observasi kepada 20 responden, dari angket yang telah dibagikan 

oleh peneliti pada responden dari 50% sampai 100% responden 

tersebut setuju dengan adanya pembelajaran shokyu  kikitori dengan 

menggunakan media berupa audio.  

Penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian korelasi 

persepsi terhadap penggunaan mainichi kikitori dengan hasil belajar yaitu 

kesamaan meneliti tentang kegiatan menyimak yang kegiatannya dipandu 

oleh dosen pengampu. Selain itu, persamaannya adalah responden setuju 

dengan penggunaan mainichi kikitori sedangkan penelitian ini responden 

setuju dengan penggunaan media audio. 
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2. Fadilah (2018) dengan judul “Korelasi Metode Student Center Learning 

berbasis Small Group Discussion dengan Hasil Belajar Mahasiswa Pada 

Mata Kuliah Jitsuyo  Dokkai” penelitian ini dilakukan pada mahasiswa 

tingkat III Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta Tahun Ajaran 2016-2017 dengan hasil :  

a. Hasil analisis data angket tanggapan dan hasil belajar mahasiswa 

yaitu tentang korelasi antara metode Student Centered Learning 

berbasis Small Group Discussion dengan hasil belajar mata kuliah 

Jitsuyo Dokkai. Dengan hasil diperoleh nilai ρ tabel untuk (N) 20 

adalah 0,71. Karena ρ hitung lebih besar dibanding ρ tabel (ρ hitung 

= 0,71, ρ tabel = 0,37), maka dapat disimpulkan bahwa korelasi 

antara metode Student Centered Learning berbasis Small Group 

Discussion dengan hasil belajar Jitsuyo Dokkai adalah sangat kuat.  

b. Hasil angket tanggapan mahasiswa diperoleh hasil yaitu, metode  

 Student Centered Learning berbasis Small Group Discussion    

 cocok diterapkan pada pembelajaran Jitsuyou Dokkai karena dinilai 

sebagai metode pembelajaran yang efektif dan inovatif. Hal ini dapat 

diketahui dari hampir seluruh responden (90%) menyatakan bahwa 

metode ini dapat meningkatkan hasil belajar karena dapat 

memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran.   

Penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian 

korelasi persepsi terhadap penggunaan mainichi kikitori dengan hasil 
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belajar yaitu kesamaan meneliti tentang persepsi korelasi dan hasil 

belajar.  

 


