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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menengetahui (a) Efektifitas Menulis Buku 

Harian dalam meningkatkan pemahaman pola kalimat bahasa Jepang siswa diklat 

angkatan 99 LPK Globalindo Yogyakarta; (b) respon siswa diklat  angkatan 99 

terhadap penggunaan buku harian sebagai teknik pembelajaran pola kalimat bahasa 

Jepang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 

eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 

siswa diklat Globalindo Yogyakarta. Sedangkan sample yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah siswa diklat baru yang baru mempelajari bahasa Jepang, yaitu 

siswa diklat angkatan 99 sebagai kelas eksperimen sebanyak 8 orang dan siswa 

diklat angkatan 100 sebagai kelas kontrol sebanyak 8 orang. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan tes dan angket. 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggukanan independent sample t-

test diperoleh nilai thitung sebesar 3,396. Setelah dibandingkan dengan ttabel dengan 

db = 8 dan taraf signifikansi 5% yaitu sebesar 2,306 sehingga thitung lebih besar dari 

ttabel (3,396 > 2,306). Maka dapat disimpulkan bahwa pada hasil posttest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. 

Kemudian, berdasarkan hasil uji kriteria keefektifan dengan menggunakan 

Normalized gain diperoleh nilai normalized gain kelas eksperimen (Ngain1) adalah 

0,45. Sedangkan nilai normalized gain kelas kontrol (Ngain2) adalah 0,87. Sehingga 

Ngain1 lebih kecil dari pada dari Ngain2. Dengan demikian, dapat diambil 

kesimpulan bahwa hipotesis yang berbunyi “pembelajaran pola kalimat bahasa 

Jepang dengan teknik menulis buku harian efektif dalam meningkatkan pemahaman 

pola kalimat bahasa Jepang siswa diklat angkatan 99 LPK Globalindo Yogyakarta 

tahun 2019” ditolak. 

Sedangkan berdasarkan hasil analisis angket, sebagian besar siswa 

beranggapan bahwa menulis buku harian mempunyai banyak banyak kelebihan 

salah satunya dapat membantu mendorong lebih aktif untuk belajar bahasa Jepang. 

Kata kunci: Efektifitas, Buku harian, Pola kalimat, Bahasa  
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I. Pendahuluan 

Dalam kehidupan modern, kegiatan menulis dalam buku harian 

telah menjadi kajian yang menarik bagi para peneliti. Tarigan 

menyatakan bahwa (1985: 82) Buku harian atau catatan pribadi adalah 

suatu pernyataan dari gagasan-gagasan serta perasaan-perasaan 

mengenai pengalaman yang ditulis melalui catatan kejadian yang 

dialami seseorang sehari-hari 

Kemampuan menulis merupakan hal yang penting dalam 

menunjang kemampuan berbahasa asing salah satunya bahasa Jepang. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Beatrik (2016: 29) yang menyatakan 

agar gagasan atau perasaan yang diungkapkan itu dapat dipahami oleh 

pembaca sama seperti yang diinginkan penulis, maka penggunaan 

bahasa yang komunikatif, penggunaan struktur bahasa yang koheren 

dan kohesif perlu diperhatikan. 

Dalam pembelajaran bahasa Jepang karena jumlah tata bahasa yang 

sangat banyak, pemahaman tata bahasa Jepang yang baik sangat akan 

menentukan keberhasilan dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Asano (dalam Sudjianto dan Dahidi, 

2009:97) yang menyebutkan bahwa tujuan akhir pengajaran bahasa 

Jepang adalah agar pembelajar dapat mengomunikasikan ide atau 

gagasannya dengan menggunakan bahasa Jepang baik secara lisan 

maupun tulisan.   

Dengan kata lain semakin banyak tata bahasa yang dipahami 

semakin menentukan keberhasilan berbahasa. Pentingnya mempelajari 

tata bahasa dalam pembelajaran bahasa Jepang, dikarenakan bahasa 

tidak boleh diucapkan atau ditulis secara sembarangan, bahasa arus 

digunakan sesuai dari penutur aslinya. 

Permasalahan tersebut membuat seorang pengajar harus mencari 

solusi pembelajaran yang dapat membantu peserta didik supaya mudah 

dalam memahami pembelajaran pola kalimat. Proses pembelajaran 

bahasa Jepang khususnya bunpou yang dilakukan di LPK Globalindo 

Yogyakarta selama ini masih menggunakan metode ceramah. Hal ini 
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dibuktikan dengan hasil pengamatan yang telah peneliti lakukan. 

Akibatnya siswa mudah merasa bosan dan kemampuan siswa dalam 

mempelajari pola kalimat kurang maksimal. 

Salah satu metode yang dapat diterapkan untuk mengembangkan 

pembelajaran pola kalimat adalah dengan menyuruh siswa untuk 

menulis kegiatan yang  dilakukan setiap hari dalam buku harian dengan 

metode (drill) latihan. Sehingga pembelajaran pola kalimat dengan cara 

menulis buku harian dengan menggunakan bahasa Jepang dapat menjadi 

inovasi dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap pembelajaran 

pola kalimat bahasa Jepang.  

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk meneliti 

efektifitas menulis buku harian sebagai teknik pembelajaran 

pemahaman pola kalimat bahasa Jepang, dan mengetahui respon siswa 

terhadap penerapan media buku harian yang berjudul Efektivitas 

Menulis Buku Harian Sebagai Teknik Pembelajaran Pemahaman Pola 

Kalimat Bahasa Jepang (Penelitian Eksperimental Siswa pemagangan 

ke Jepang Diklat  Angkatan 99 LPK Globalindo Yogyakarta Tahun 

2019).  

 

I. Tema Pokok 

A. Penelitian ini 

      Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode eksperimen. Desain penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah (True Eksperimental Design). Desain True 

Eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pretest-

Posttest Control Group Design. Kelas eksperimen belajar 

menggunakan buku harian, sedangkan kelas kontrol belajar tanpa 

menggunakan buku harian. 

B. Hasil data dan diskusi 

 1. Uji perbedaan rata-rata 
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                  Hasil perhitungan Uji-t Pretest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh thitung sebesar 2,263 

Setelah dibandingkan dengan ttabel dengan db = 14 dan taraf 

signifikansi 5% yaitu sebesar 2,145 sehingga thitung lebih kecil dari 

ttabel (2,263 > 2,145). Dengan demikian berarti terdapat perbedaan 

rata-rata yang signifikan pada pretest kelas eksperimen dan kelas 

kontrol.  

 

                    Hasil perhitungan Uji-t Posttest kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

   

 

 

 Berdasarkan hasil penghitungan diperoleh thitung sebesar 3,396. 

Setelah dibandingkan dengan ttabel dengan db = 14 dan taraf 

signifikansi 5% yaitu sebesar 2,145 sehingga thitung lebih besar dari 

ttabel (3,396 > 2,145). Maka dapat disimpulkan bahwa pada hasil 

posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol terdapat perbedaan 

rata-rata yang signifikan. 

 

Kriteria Tingkat Keefektifan 

  

 

 

 

Kelas Rata-rata Db Ttabel Thitung 

Eksperimen 62,6 
14 2.145 2.263 

Kontrol 77,5 

Kelas Rata-rata Db Ttabel Thitung 

Eksperimen 77,5 
14 2,145 3,396 

Kontrol 97 

Rentang Normalized Gain Tingkat Keefektifan 

0,71 - 1,00 Sangat Efektif 

0,41 - 0,70 Efektif 

0,01 - 0,40 Kurang Efektif 
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2. Uji efikasi 

 

Normalized Gain 

Eksperimen 

  

Kontrol 

No Kode t1 t2 g No Kode t1 t2 g 

1 IKA 88 100 1.00 1 TRWD 84 100 1.00 

2 TRIL 76 84 0.33 2 NRHK 92 100 1.00 

3 KAR 68 76 0.25 3 FIN 80 100 1.00 

4 SUS 56 88 0.73 4 ALF 80 84 0.20 

5 ILM 60 76 0.40 5 MTA 80 100 1.00 

6 REZ 56 80 0.55 6 SILF 72 100 1.00 

7 AGS 64 68 0.11 7 NRAF 68 96 0.88 

8 MTA 32 48 0.24 8 HRNA 64 96 0.89 

∑ 3.60 ∑ 6.96 

M 0.45 M 0.87 

 

      Berdasarkan tabel perhitungan normalized gain diatas diperoleh 

nilai normalized gain kelas eksperimen (Ngain1) adalah 0,45. 

Sedangkan nilai normalized gain kelas kontrol (Ngain2) adalah 0,87. 

Setelah dibandingkan dengan tabel 3.10 mengenai kriteria tingkat 

keefektifan, untuk rentang normalized gain 0,45 dan 0,87 termasuk 

kedalam kriteria efektif dan sangat efektif. 

3. Pengujian hipotesis 

      Berdasarkan uji perbedaan rata-rata nilai posttest dengan 

menggunakan independent samples t-test diperoleh thitung sebesar 

3,396 dan ttabel sebesar 2,145, sehingga thitung lebih besar dari ttabel 

(thitung > ttabel). 

Sedangkan berdasarkan hasil uji kriteria keefektifan dengan 

normalized gain diperoleh nilai normalized gain kelas eksperimen 

(Ngain1) adalah 0,45 dan nilai normalized gain kelas kontrol (Ngain2) 

adalah 0,87.  Meksipun keduanya termasuk kedalam kriteria 

keefektifan yang efektif dan sangat efektif, namun berdasarkan hasil  

normalized gain kelas eksperimen lebih kecil dari normalized gain 
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kelas kontrol  (Ngain1< Ngain2). Oleh karena itu, dapat dikatakan 

bahwa menggunakan buku harian sebagai teknik pembelajaran 

pemahaman pola kalimat bahasa Jepang tidak efektif. 

 

II. Hasil analisis kuesioner 

Berdasarkan hasil analisis angket pembelajaran pola kalimat bahasa 

Jepang menggunakan teknik menulis buku harian siswa diklat angkatan 

99 LPK Globalindo Yogyakarta tahun 2019 menunjukan respon yang 

baik. Meskipun demikian masih terdapat beberapa responden yang 

mengalami kesulitan dalam memahami pola kalimat. Hal tersebut 

karena banyaknya jumlah pola kalimat yang dipelajari dan perbedaan 

struktur pola kalimat bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Di sisi lain 

jumlah responden yang merasa bahwa mempelajari bahasa jepang 

mudah lebih banyak. Faktor lain yang juga menjadi penghambat proses 

pembelajaran pemahaman  pola kalimat adalah perbedaan struktur pola 

kalimat, pembelajaran yang monoton dengan metode ceramah sehingga 

siswa merasa bosan dalam mempelajari pola kalimat bahasa Jepang. 

Selain itu faktor lain yang membuat mereka kesulitan memahami pola 

kalimat karena  latihan di dalam kelas sangat kurang karena terbatas 

waktu. 

Dari alasan tersebut responden beranggapan perlu adanya variasi  

pembelajaran pola kalimat. Dari berbagai alasan tersebut responden 

merasa variasi pembelajaran pola kalimat dengan teknik menulis pada 

buku harian cocok digunakan dalam pembelajaran pola kalimat.  Semua 

responden sepakat bahwa dengan menulis buku harian mereka terasa 

termotivasi untuk belajar pola kalimat, bisa digunakan untuk belajar 

mandiri dan dapat membantu mengingat pola kalimat yang telah 

dipelajari. Selain itu responden beranggapan dengan menulis buku 

harian mereka mengetahui kesalahan pola kalimat yang telah ditulis. Hal 

tersebut karena ada feedback dari pengajar. Kemudian mereka juga 

merasa setelah menulis buku harian lebih percaya diri ketika membuat 

pola kalimat di dalam kelas.  
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Selain dari berbagai jawaban positif tentang penggunaan buku 

harian sebagai teknik pembelajaran pemahaman pola kalimat, mereka 

menilai bahwa buku harian mempunyai kelebihan, diantaranya 

mendorong siswa untuk lebih aktif belajar, menumbuhkan rasa percaya 

diri, membiasakan berlatih menggunakan bahasa Jepang dengan 

struktur pola kalimat yang baik. Meskipun demikian juga terdapat 

kekurangan, diantaranya membutuhkan waktu yang lumayan banyak 

untuk menulis buku harian, pola kalimat yang ditulis dalam buku harian 

terbatas dengan kegiatan yang dilakukan sehari-hari sehingga kurang 

berkembang. 

 

III. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uji beda rata-rata posttest kelas eksperimen dan 

kelas kontrol dengan menggunakan uji-t diperoleh thitung sebesar 3,396. 

Setelah dibandingkan dengan ttabel dengan db = 8 dan taraf signifikansi 

5% yaitu sebesar 2,145 sehingga thitung lebih besar dari ttabel (3,396 > 

2,145). Maka, pada hasil posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol 

terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. 

Berdasarkan hasil uji kriteria keefektifan dengan mengunakan 

rumus normalized gain, diperoleh normalized gain kelas eksperimen 

(Ngain1) adalah 0,45 dan nilai normalized gain kelas kontrol (Ngain2) 

adalah 0,87.  Meksipun keduanya termasuk kedalam kriteria keefektifan 

yang  efektif dan sangat efektif, namun berdasarkan hasil tersebut 

normalized gain kelas eksperimen lebih kecil dari normalized gain kelas 

kontrol  (Ngain1 <  Ngain2). 

Berdasarkan deskripsi tersebut, data yang diperoleh dari hasil uji 

beda rata-rata posttest dan uji kriteria keefektifan yaitu (thitung > ttabel) dan 

(Ngain1< Ngain2). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, Ha yang 

berbunyi “pembelajaran pola kalimat bahasa Jepang menggunakan 

teknik menulis buku harian efektif dalam meningkatkan pemahaman 

pola kalimat bahasa Jepang siswa diklat angkatan 99 LPK Globalindo 

Yogyakarta tahun 2019” ditolak dan H0 yang berbunyi “pembelajaran 
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pola kalimat bahasa Jepang menggunakan teknik menulis buku harian 

tidak efektif dalam meningkatkan pemahaman pola kalmat bahasa 

Jepang siswa diklat angkatan 99 LPK Globalindo Yogyakarta tahun 

2019” diterima.  
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