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ABSTRAK 

 

Nihongo Nouryoku Shiken N3 merupakan kompetensi bahasa yang harus 

dicapai oleh lulusan Prodi PBJ UMY. Tetapi, berdasarkan fakta di lapangan, 

masih banyak mahasiswa yang belum lulus. Oleh karena itu, peneliti tertarik 

untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara motivasi dan kebiasaan belajar 

dengan hasil Nihongo Nouryoku Shiken N3 mahasiswa tingkat IV Prodi PBJ 

UMY Tahun Ajaran 2018-2019. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 

dengan pendekatan korelasional. Variabel penelitian adalah motivasi (X1), 

kebiasaan belajar (X2), dan hasil Nihongo Nouryoku Shiken N3 (Y). Sampel 

adalah 20 mahasiswa tingkat IV yang ditentukan dengan teknik non-probability 

sampling. Data dikumpulkan dengan menggunakan angket dan dokumen. Angket 

untuk mengetahui motivasi dan kebiasaan belajar serta dokumen untuk 

mengetahui hasil Nihongo Nouryoku Shiken N3. Analisis data menggunakan 

analisis korelasi berganda dengan bantuan SPSS Statistics versi 23. Hasil akhir 

perhitungan analisis korelasi berganda, disimpulkan Ha ditolak. Hal tersebut dapat 

diartikan tidak terdapat korelasi antara motivasi (X1) dan kebiasaan belajar (X2) 

dengan Nihongo Nouryoku Shiken N3 (Y) pada mahasiswa tingkat IV Prodi PBJ 

UMY Tahun Ajaran 2018-2019. Diketahui nilai Fhitung 0,543 < FTabel 3,59 dan nilai 

sig F Change 0,591 > 0,05.  

 

Kata Kunci : Korelasi, Motivasi, Kebiasaan Belajar, Nihongo Nouryoku Shiken 
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A. Pendahuluan 

Majunya pendidikan di suatu bangsa dapat menjadi tolak ukur kemajuan 

bangsa tersebut. Melalui pendidikan, generasi muda diharapkan dapat menjadi 

generasi yang berkualitas. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan 

dengan sengaja dari orang dewasa, yang melalui pengaruhnya dapat 

meningkatkan kedewasaan peserta didik sehingga para peserta didik dapat 

mengembangkan potensi dirinya sebagai bekal kehidupan di masyarakat 

(Rahmat, 2018:6).  

Dalam upaya mencapai pendidikan yang bermutu, diperlukan motivasi dan 

kebiasaan belajar peserta didik. Menurut Mc. Donald (dalam Djamarah, 

2015:148), motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang 

yang ditandai dengan timbulnya afektif (perasaan) dan reaksi untuk mencapai 

tujuan. Motivasi sendiri terbagi menjadi beberapa macam, salah satunya 

adalah motivasi instrinsik dan motivasi ekstrinsik (Wahab, 2016:129). 

Menurut Djali (2018:101), selain motivasi, faktor lain yang memengaruhi 

belajar adalah kebiasaan belajar.  

Kebiasaan belajar akan memengaruhi belajar itu sendiri, yang bertujuan 

untuk mendapatkan pengetahuan, sikap, kecakapan dan keterampilan, 

diantaranya, pembuatan jadwal dan pelaksanaannya, membaca dan membuat 

catatan, mengulangi bahan pelajaran, konsentrasi dan mengerjakan tugas 

(Slameto, 2010:82-83). Dua faktor tersebut (motivasi dan kebiasaan belajar) 

memiliki peran penting dalam meningkatkan ataupun menurunnya prestasi 

belajar. 

JLPT (Japanese Language Proficiency Test) atau dalam bahasa Jepang 

disebut Nihongo Nouryoku Shiken merupakan ujian kemampuan bahasa 

digunakan untuk mengukur kompetensi bahasa Jepang. Ujian ini dilaksanakan 

dua kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Juli dan bulan Desember. 

Terdapat lima level pada ujian ini, yaitu N5 sampai N1. Berdasarkan 

informasi dari The Japanese-Language Proficiency Test Test Guide (2018), 

terdapat tiga bagian penilaian dalam Nihongo Nouryoku Shiken. Nilai pada 

masing-masing bagian adalah 0-60 poin.  



xii 
 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) merupakan salah satu 

universitas di Yogyakarta yang membuka Program Studi Pendidikan Bahasa 

Jepang (Prodi PBJ) untuk menempuh pendidikan tingkat lanjut (S1). Prodi 

PBJ UMY juga mengacu setara Nihongo Nouryoku Shiken N3 sebagai target 

capaian atau kualifikasi lulusan. Berdasarkan fakta di lapangan, rata-rata 

perusahaan Jepang memberikan kualifikasi Nihongo Nouryoku Shiken N3 atau 

lebih untuk para pelamarnya karena dianggap lebih mampu berbahasa Jepang.   

Penelitian terdahulu tentang Nihongo Noryoku Shiken oleh Lindafari, 

(2018) dengan judul “Pengaruh Minat Baca Teks Bahasa Jepang Terhadap 

Hasil Nihongo Noryoku Shiken N3”, mendapatkan hasil bahwa minat baca 

teks bahasa Jepang tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil Nihongo 

Noryoku Shiken N3 bagian dokkai mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. Hasil perhitungan regresi sederhana adalah thitung 1,607 < tTabel 

2,048. Nilai signifikansi sebesar 0,119 dan nilai R Square sebesar 8,4% 

dengan persamaan regresi yaitu Y = 9,078 + 0,222 X. 

Berbeda dengan penelitian terdahulu mengenai hasil Nihongo Nouryoku 

Shiken N3 yang dipengaruhi oleh minat baca teks bahasa Jepang, peneliti 

ingin meneliti lebih dalam mengenai faktor yang berkorelasi dengan hasil 

Nihongo Nouryoku Shiken N3. Peneliti tertarik untuk meneliti apakah 

motivasi dan kebiasaan belajar memiliki hubungan dengan hasil Nihongo 

Nouryoku Shiken N3 dengan judul “Korelasi Antara Motivasi Dan Kebiasaan 

Belajar Dengan Hasil Nihongo Nouryoku Shiken N3 ” (Studi Korelasional 

Pada Mahasiswa Tingkat IV Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun Ajaran 2018-2019).  

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan 

korelasional untuk mengetahui apakah motivasi dan kebiasaan belajar 

berkorelasi dengan hasil Nihongo Nouryoku Shiken N3. Data pada penelitian 

ini dikumpulkan melalui angket dan dokumen. Angket berupa angket tertutup 

dengan menggunakan skala likert dengan lima pilihan jawaban. Dokumen 
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X1 

X2 

Y 

berupa hasil Nihongo Nouryoku Shiken N3. Angket telah diuji validitas dan 

reliabilitasnya dengan perhitungan korelasi Product Moment dan Cronbach’s 

Alpha menggunakan bantuan SPSS Statistics versi 23. Angket juga telah 

divalidasi oleh expert judgment. Hipotesis pada penelitian ini adalah : 

a. Ha : Terdapat korelasi antara motivasi dan kebiasaan belajar dengan hasil 

Nihongo Nouryoku Shiken N3 pada mahasiswa tingkat IV Prodi PBJ 

UMY tahun ajaran 2018 – 2019. 

b. H0 : Tidak terdapat korelasi antara motivasi dan kebiasaan belajar dengan 

hasil Nihongo Nouryoku Shiken N3 pada mahasiswa tingkat IV Prodi PBJ 

UMY tahun ajaran 2018 – 2019. 

Syarat hipotesis :    diterima dan    ditolak apabila         >       . 

Analisis data menggunakan analisis korelasi berganda dengan bantuan SPSS 

Statistics versi 23.  Desain korelasi berganda dapat dilihat pada gambar 1. 

     

 

 

          Gambar 1. Korelasi Berganda : Koefisien korelasi Y atas X1 dan X2 

 

C. Analisis Data dan Hasil Penelitian 

Sebelum dilakukan analisis korelasi berganda, terdapat beberapa tahapan 

yang harus dilakukan, meliputi : 

1. Penilaian/ Scoring 

Penilaian digunakan untuk memberikan skor atau nilai pada jawaban 

angket yang telah dikumpulkan. 

2. Analisis Deskripsi Angket 

Analisi deskripsi angket digunakan untuk mengetahui nilai maksimum, 

minimum, mean, dan standar deviasi. 

Tabel 1.1. Kategori Data 
Kategori Rumus 

Tinggi X ≥ M + SD 

Sedang M – SD ≤ X M + SD 

Rendah X ≤ M – SD 

Sumber : (Azwar, 2006:109)  
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Berdasarkan deskripsi angket motivasi, diperoleh nilai maksimum 

sebesar 50; minimum sebesar 28; mean sebesar 39,30; standar deviasi 

sebesar 5,94. Pada angket kebiasaan belajar, diperoleh nilai maksimum 

sebesar 35; minimum sebesar 14; mean sebesar 23,10; standar deviasi 

sebesar 5,84. Yang terakhir adalah hasil Nihongo Nouryoku Shiken N3, 

memperoleh nilai maksimum sebesar 115; minimum sebesar 47; mean 

sebesar 77,90; standar deviasi sebesar 20,9. Dari data tersebut kemudian 

dikategorikan ke dalam tiga kategori yaitu tinggi, sedang, dan rendah. 

Setelah diolah menggunakan rumus pada Tabel 1.1, diketahui tiga 

responden memiliki motivasi tinggi (15%), 16 responden memiliki 

motivasi sedang (80%), dan satu responden memiliki motivasi rendah 

(5%). Untuk kebiasaan belajar diketahui empat responden memiliki 

kebiasaan belajar tinggi (20%), kebiasaan belajar sedang pada 13 

responden (65%), dan tiga responden memiliki kebiasaan belajar rendah 

(15%). Sedangkan untuk hasil Nihongo Nouryoku Shiken N3 

menunjukkan enam responden memiliki hasil tinggi (30%), dengan hasil 

sedang ada 10 responden (50%), dan empat responden memiliki hasil 

rendah (20%). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa motivasi, 

kebiasaan belajar, dan hasil Nihongo Nouryoku Shiken N3 mahasiswa 

tingkat IV Prodi PBJ UMY termasuk ke dalam kategori sedang. 

3. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan karena terdapat lebih dari satu variabel 

bebas. Uji ini untuk menilai apakah dalam sebuah model regresi terdapat 

masalah-masalah asumsi klasik. Uji asumsi klasik meliputi : 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal atau tidak normal. Pengujian dapat dilakukan 

berdasarkan karakteristik data. Karena data berjenis interval, 

meskipun jumlah sampel sedikit, pengujian dapat dilakukan dengan 

uji normalitas data Kolmogorov-Smirnov. 

 



xv 
 

Tabel 1.2. Uji Normalitas Data (Tests of Normality) 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Motivasi 

Kebiasaan 

Belajar 

Hasil Nihongo 

Nouryoku Shiken N3 

N 20 20 20 

Normal 
Parametersa,b 

Mean 39,30 23,10 77,90 
Std. Deviation 5,939 5,839 20,890 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,101 ,140 ,144 

Positive ,101 ,140 ,129 
Negative -,086 -,062 -,144 

Test Statistic ,101 ,140 ,144 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d ,200c,d ,200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

Dari pengolahan data yang terdapat pada Tabel 1.2 di atas, 

diketahui data berdistribusi normal dengan nilai signifikansi variabel 

motivasi (X1) 0,200, variabel kebiasaan belajar (X2) 0,200, dan 

variabel hasil Nihongo Nouryoku Shiken N3 (Y) 0,200. Nilai ketiga 

variable tersebut > dari α 0,05. Setelah itu masuk pada uji asumsi 

klasik yang kedua, yaitu uji linieritas. 

b. Uji Linieritas  

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas 

dan variabel terikat memiliki hubungan yang linier atau tidak. Uji 

linieritas pertama pada variabel motivasi (X1) dengan variabel hasil 

Nihongo Nouryoku Shiken N3 (Y).  

Tabel 1.3. Hasil Uji Linieritas Variabel  X1 dengan Variabel Y 
ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

Nihongo 

Nouryoku Shiken 

N3 (Y) *  
Motivasi (X1) 

Between Groups (Combined) 6284,633 14 448,902 1,118 ,489 

Linearity 327,363 1 327,363 ,815 ,408 

Deviation from 

Linearity 
5957,271 13 458,252 1,142 ,477 

Within Groups 2007,167 5 401,433   

Total 8291,800 19    

 

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas, garis regresi variabel X1 dengan Y 

pada deviation from linearity 1,142 dan nilai sig 0,477 > 0,05 

sehingga dapat diartikan bahwa variabel motivasi (X1) mempunyai 

hubungan yang linier dengan variabel Nihongo Nouryoku Shiken N3 

(Y). Uji linieritas kedua pada variabel kebiasaan belajar (X2) dengan 

variabel hasil Nihongo Nouryoku Shiken N3 (Y). 
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Tabel 1.4. Uji Linieritas Variabel X2 dengan Variabel Y 
ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

Nihongo 

Nouryoku Shiken 
N3 (Y) * 

Kebiasaan Belajar 

(X2) 

Between 

Groups 

(Combined) 6640,633 14 474,331 1,436 ,365 

Linearity 14,886 1 14,886 ,045 ,840 

Deviation from 
Linearity 

6625,747 13 509,673 1,543 ,332 

Within Groups 1651,167 5 330,233   

Total 8291,800 19    

 

Tabel 1.4 di atas menunjukkan garis regresi variabel X2 pada 

deviation from linearity 1,543 dan nilai sig 0,332 > 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan antara variabel kebiasaan belajar (X2) dengan 

variabel Nihongo Nouryoku Shiken N3 (Y) memiliki hubungan yang 

linier.  

Tahap ketiga adalah melakukan uji multikolinieritas. 

c. Uji Multikolinieritas 

Pengujian multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui ada 

tidaknya kemiripan antar variabel bebas dalam satu model yang akan 

mengakibatkan korelasi yang sangat kuat (Sujarweni, 2015). 

Tabel 1.5. Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 101,805 33,370  3,051 ,007   

Motivasi -,943 ,919 -,268 -1,026 ,319 ,810 1,235 

Kebiasaan  ,570 ,935 ,159 ,610 ,550 ,810 1,235 

a. Dependent Variable: N3 

  

Hasil uji multikolinieritas pada Tabel 1.5 di atas menunjukkan 

tidak adanya multikolinieritas antara masing-masing variabel bebas. 

Nilai tolerance sebesar 0,810 > 0,10 dan nilai VIF 1,235 < 10,00. 

Dapat disimpulkan tidak ada gejala multikolinieritas atau berkorelasi 

pada dirinya sendiri sehingga semua variabel bebas dapat digunakan 

dalam satu model.  
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d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah uji untuk mengetahui apakah antara 

variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

residualnya. 

Tabel 1.6. Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Correlations 

 Motivasi (X1) 

Kebiasaan 

Belajar (X2) 

Unstandardized 

Residual 

Spearman's 

rho 

Motivasi (X1) Correlation Coefficient 1,000 ,380 -,007 

Sig. (2-tailed) . ,098 ,977 

N 20 20 20 

Kebiasaan Belajar 

(X2) 

Correlation Coefficient ,380 1,000 ,057 

Sig. (2-tailed) ,098 . ,810 

N 20 20 20 

Unstandardized 

Residual 

Correlation Coefficient -,007 ,057 1,000 

Sig. (2-tailed) ,977 ,810 . 

N 20 20 20 

 

Berdasarkan Tabel 1.6 di atas, nilai signifikansi variabel motivasi 

sebesar 0,977 > 0,05 dan nilai signifikansi variabel kebiasaan belajar 

sebesar 0,810 > 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas atau variabel tersebut homogen. 

4. Uji Hipotesis Korelasi 

Uji ini digunakan untuk melihat apakah terdapat korelasi antara 

variabel bebas secara parsial maupun simultan dengan variabel terikat. 

Setelah semua syarat uji asumsi klasik terpenuhi, kemudian dilakukan 

analisis terakhir untuk mencari apakah variabel X1 dan X2 mempunyai 

korelasi dengan variabel Y dengan melakukan analisis korelasi. 

a. Analisis Korelasi Sederhana (Product Moment) 

Setelah dilakukan analisis korelasi sederhana (Product Moment), 

diketahui nilai signifikansi variabel motivasi (X1) 0,401 > 0,05, dan 

nilai signifikansi variabel kebiasaan belajar (X2) 0,859 > 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan antara variabel motivasi (X1) dengan 

hasil Nihongo Nouryoku Shiken N3 (Y) tidak terdapat hubungan. Nilai 

korelasi pada variabel motivasi (X1) -0,199 sehingga dapat diartikan 

bahwa hubungan antara dua variabel X1 dengan variabel Y adalah 

hubungan tidak searah. 



xviii 
 

Begitu juga antara variabel kebiasaan belajar (X2) dengan variabel 

hasil Nihongo Nouryoku Shiken N3 (Y) tidak memiliki hubungan. 

Pada variabel kebiasaan belajar menunjukkan nilai korelasi positif 

0,042, sehingga dapat dikatakan hubungan antara variable X2 dengan 

variabel Y adalah hubungan searah. 

b. Analisi Korelasi Berganda 

Korelasi berganda digunakan untuk mengetahui korelasi antara 

variabel bebas motivasi (X1) dan kebiasaan belajar (X2) secara 

bersama-sama dengan variabel terikat hasil Nihongo Nouryoku Shiken 

N3 (Y).  

Tabel 1.7. Uji Analisis Korelasi Berganda 
Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,245a ,060 -,051 21,412 ,060 ,543 2 17 ,591 

a. Predictors: (Constant), Kebiasaan Belajar, Motivasi 
b. Dependent Variable: Nihongo Nouryoku Shiken N3 

 

Nilai Fhitung 0,543 < Ftabel 3,59 dan nilai sig. F Change pada Tabel 

1.7 sebesar 0,591 > 0,05 sehingga disimpulkan antara variabel 

motivasi (X1) dan variabel kebiasaan belajar (X2) dengan variabel 

hasil Nihongo Nouryoku Shiken N3 (Y) tidak berkorelasi.  

Maka dalam uji hipotesis penelitian ini, Ha ditolak dan Ho 

diterima dengan bunyi “Tidak terdapat korelasi antara motivasi (X1) 

dan kebiasaan belajar (X2) dengan hasil Nihongo Nouryoku Shiken N3 

(Y). 

 

D. Penutup 

Dari angket yang disebarkan kepada mahasiswa, diperoleh hasil motivasi, 

kebiasaan belajar, dan hasil Nihongo Nouryoku Shiken N3 berada pada 

kategori sedang, yaitu 80%, 65%, dan 50%.  Uji hipotesis pada penelitian ini, 

Ha ditolak dan H0 diterima dengan bunyi tidak terdapat korelasi antara 

motivasi dan kebiasaan belajar dengan hasil Nihongo Nouryoku Shiken N3. 
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Penelitian ini menjadi penelitian pertama mengenai korelasi motivasi dan 

kebiasaan belajar dengan faktor luar dari belajar itu sendiri. Bagi peneliti 

selanjutnya diharapkan untuk meneliti faktor apa saja selain motivasi dan 

kebiasaan belajar yang berkorelasi dengan hasil Nihongo Nouryoku Shiken N3. 
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