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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara penguasaan pola 

kalimat bahasa Jepang tingkat menengah terhadap kemampuan berbicara bahasa Jepang tingkat 

menengah pada mahasiswa tingkat II Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode korelasional yaitu untuk mencari 

hubungan diantara kedua variabel penelitian. Sampel pada penelitian ini yaitu mahasiswa 

tingkat II Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

Tahun Ajaran 2018-2019 sebanyak 42 orang. Instrumen yang digunakan adalah dokumen. Data 

dokumen diperoleh dari skor uji kompetensi Chuukyuu Bunkei dan skor uji kompetensi 

Chuukyuu Kaiwa. Kemudian data tersebut dihitung menggunakan rumus product moment.  

Dari hasil analisis data terungkap bahwa skor uji kompetensi Chuukyuu Bunkei 

mempengaruhi perolehan skor uji kompetensi Chuukyuu Kaiwa, karena memiliki signifikan 

yang cukup untuk terjadinya korelasi. Hasil analisis menunjukkan nilai 0,388 > 0,304 (r hitung 

< r tabel) maka sesuai dengan kriteria uji hipotesis maka Ha diterima dan H0 ditolak.  

Kata Kunci : Korelasi, Chuukyuu Bunkei, Chuukyuu Kaiwa 
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A. PENDAHULUAN 

Keterampilan dalam berbahasa mempunyai empat aspek, yaitu keterampilan 

berbicara, menyimak, menulis, dan membaca. Keempat aspek tersebut saling berkaitan 

satu sama lain untuk terjadinya proses komunikasi. Sehingga, dalam pembelajaran 

bahasa, termasuk bahasa Jepang pembelajar dituntut untuk menguasai keempat aspek 

keterampilan berbahasa tersebut. Agar terjadi komunikasi berbicara dalam bahasa 

Jepang secara lancar tedapat beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain, kosakata, 

kalimat, intonasi, pola kalimat, dan gestur tubuh. Dari beberapa faktor tersebut dapat 

dilihat bahwa pola kalimat merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 

kelancaran berkomunikasi. Hal ini dikarenakan pola kalimat berfungsi sebagai untuk 

memagari susunan kosakata dalam sebuah kalimat agar pesan dalam kalimat bisa 

tersampaikan dan bisa diterima pendengar dengan baik (Kato,1991:109). Selain itu 

Taketoki dalam Sarjani (2006:36) juga menyatakan bahwa orang yang memiliki 

kemampuan pola kalimat yang baik seharusnya memiliki kemampuan berkomunikasi 

secara lisan yang mumpuni pula. Dengan kata lain penguasaan pola kalimat berdampak 

pada kemampuan berbicara. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan menjadi tiga, yang 

pertama Bagaimana hasil belajar mahasiswa tingkat II Program Studi Pendidikan 

Bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun ajaran 2018-2019, pada 

mata kuliah Chuukyuu Bunkei dalam memahami pola kalimat bahasa Jepang. Kedua 

Bagaimana hasil belajarmmahasiswa tingkat II Program StudinPendidikan Bahasa 

Jepang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun ajaran 2018-2019, pada mata 

kuliah Chuukyuu Kaiwa dalam kemapuan berbicara bahasa Jepang. Kemudian yang 

ketiga Apakah terdapat korelasi antara penguasaan pola kalimatnbahasa Jepang dengan 

kemampuan berbicara bahasa Jepang pada mahasiswa tingkat II Program Studi 

Pendidikan BahasanJepang UniversitasmMuhammadiyah Yogyakarta  tahun ajaran 

2018-2019. 

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti menjadi acuan adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Desti dkk. (2016) tentang “Korelasi Antara Penguasaan Tata Bahasa 

Jepang (Bunpou) dengan Kemampuan Berbicara Bahasa Jepang (Hanasukoto) Siswa 

Kelas X MIA SMA Negeri 10 Padang Tahun Pelajaran 2016/2017”. Penelitian 

menunjukan terdapat hubungan yang signifikan antara penguasaan bunpou dengan 

kemampuan hanasu koto siswa. 

 



xi 
 

B. PEMBAHASAN 

1. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, 

yang mana metode ini menggunakan pendekatan korelasional. Menurut Sugiyono 

(2017:8) penelitian kuantitatif adalah metode penelitianmyang berlandaskanmpada 

filsafat positivisme, digunakan untukmmeneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 

bersifatkkuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. Sedangkan pendekatan korelasional menurut Sukardi (2009:166) 

penelitian korelasi merupakan suatu penelitian yang melibatkan tindakan 

pengumpulan data guna menentukan, apakah ada hubungan dan tingkat hubungan 

antara dua variabel atau lebih. Pada penelitian ini terdapat dua variabel yaitu 

penguasaan pola kalimat bahasa Jepang sebagai mana variabel x atau variabel 

indenpenden dan kemampuan berbicara bahasa Jepang sebagai variabel y atau 

variabel dependen. Oleh karena itu penguasaan pola kalimat bahasa Jepang sebagai 

variabel yang mempengaruhi variabel kemampuan berbicara dalam bahasa Jepang. 

Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sedangkan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 42 orang yang terdiri dari kelas 

A dan B yang mana merupakan mahasiswa tingkat II Program Studi Pendidikan 

Bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun Ajaran 2018-2019. 

Dalam penelitian ini mengunakan teknik pengambilan sampel random sampling, 

sebagai mana teknik pengambilan ini setiap populasi memiliki peluang/kesempatan 

yang sama dengan sampelnya.  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang 

berupa Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) dan nilai Uji Kompetensi 

(UJIKOM) dari mata kuliah Chuukyuu Bunkei dan Chuukyuu Kaiwa mahasiswa 

tingkat II Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta tahun ajaran 2018-2019. Teknik analisis yang digunakan dalam 

menganalisis data yaitu berupa dokumen serta pengolahan data pada penelitian ini 

menggunakan uji korelasi product moment yang dibantu oleh software SPSS 20. 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini diterima jika memenuhi kriteria uji hipotesis 

yang mana berbunyi H0 diterima dan jika r hitung < r tabel dan Ha diterima jika r 

hitung > r tabel. 
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2. Hasil Penelitian 

Sebagaimana hasil data yang telah diperoleh dari analisis, maka dapat 

disajikan sebagai berikut: 

Tabel  1  Kualifikasi nilai uji kompetensi Chuukyuu Bunkei 

Interval Nilai Kualifikasi Frekuensi Persentase 

85,5-100 Istemewa 3 orang 7,14% 

80,5-85,4 Sangat baik 3 orang 7,14% 

70,5-80,4 Baik 11 orang 26,19% 

65,5-70,4 Cukup baik 4 orang 9,52% 

55,5-65,4 Cukup 5 orang 11,90% 

40,5-55,4 Kurang 8 orang 19,04% 

0- 40,4 Gagal 8 orang 19,04% 

 

Seperti yang tertera pada hasil tabel di atas bahwa dari kriteria cukup 

sampai dengan istimewa mendapatkan persentase 62% sedangkan untuk kriteria 

gagal sampai dengan gagal mendapat persentase 38%. Untuk dapat mengetahui 

penafsiran dari persentase tersebut dapat dilihat menggunakan tabel persentase 

penafsiran dari Sudijono (2003:43). 

Tabel 2 Kualifikasi nilai uji kompetensi Chuukyuu Kaiwa 

Interval Nilai Kualifikasi  Frekuensi  Persentase 

85,5-100 Istemewa 26 orang 61,90% 

80,5-85,4 Sangat baik 3 orang 7,14% 

70,5-80,4 Baik 13 orang 30,95% 

65,5-70,4 Cukup baik - - 

55,5-65,4 Cukup - - 

40,5-55,4 Kurang - - 

0- 40,4 Gagal - - 
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Seperti yang tertera pada hasil tabel di atas bahwa dari kriteria cukup 

sampai dengan istimewa mendapatkan persentase 100% sedangkan untuk kriteria 

gagal sampai dengan gagal mendapat persentase 0%. Untuk dapat mengetahui 

penafsiran dari persentase tersebut dapat dilihat menggunakan tabel persentase 

penafsiran dari Sudijono (2003:43). 

Kemudian mengenai hasil uji korelasi yang diuji dalam penelitian ini 

disajikan sebagai berikut : 

Tabel 3 Uji Korelasi Product Moment 

Correlations 

 UJIKOM 

Chuukyuu 

Bunkei 

UJIKOM 

Chuukyuu 

Kaiwa 

UJIKOM Chuukyuu 

Bunkei 

Pearson Correlation 1 .388* 

Sig. (2-tailed)  .011 

N 42 42 

UJIKOM Chuukyuu 

Kaiwa 

Pearson Correlation .388* 1 

Sig. (2-tailed) .011  

N 42 42 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Dari yang tertera pada tabel di atas menunjukan bahwa nilai pearson 

correlation / r hitung sebesar 0,388 dengan nilai siginifikan 0,011. Dalam dasar 

pengambilan keputusan korelasi jika nilai signifikansi < 0,05 dapat dikatakan 

terdapat korelasi. Oleh karena itu dalam uji korelasi antara nilai uji kompetensi 

mata kuliah Chuukyuu Bunkei dengan uji kompetensi mata kuliah Chuukyuu Kaiwa 

mendapatkan hasil berkorelasi karena nilai signifikansi 0,011 < 0,05. 
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C. PENUTUP 

Berdasarkan analisis penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Dari hasil rata-rata nilai uji kompetensi mata kuliah Chuukyuu Bunkei mendapatkan 

nilai sebesar 58,8 dengan kualifikasi nilai cukup (55,5-65,4). Dengan demikian 

dapat diambil kesimpulan bahwa penguasaan pola kalimat bahasa Jepang tingkat 

menengah pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta tingkat II cukup menguasai dalam mempelajari pola 

kalimat bahasa Jepang tingkat menengah. 

2. Dari hasil rata-rata nilai uji kompetensi mata kuliah Chuukyuu Kaiwa mendapatkan 

perolehan nilai sebesar 87,2 dengan kulifikasi nilai istimewa (85,5-100). Dengan 

demikian dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan berbicara bahasa Jepang 

tingkat menengah pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tingkat II di atas rata-rata dan dinyatakan 

mampu berbicara dalam bahasa Jepang tingkat menengah dengan baik dan benar. 

3. Dari hasil analisis korelasi antara penguasaan terhadap pola kalimat bahasa Jepang 

tingkat menengah dengan kemampuan berbicara bahasa Jepang tingkat menengah 

menunjukan terdapat korelasi antara kedua variabel tersebeut yang mana nilai 

probabilitas atau signifikasinya < 0,05 yaitu 0,011 yang mana nilai probabilitas 

memenuhi syarat adanya korelasi. Selanjutnya Hipotesis no (H0) yang berbunyi 

diterima dan Ha ditolak, jika r hitung < r tabel, Ha diterima dan H0 ditolak, jika r 

hitung > r tabel. 
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