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ABSTRAK 

Jedi Insani, Fira. 2014. Analisis Kesalahan Penggunaan Pronomina 

Demonstrativa Siswa Kelas XII Bahasa Tahun Ajaran 2013/2014 di SMA 

Negeri 1 Batu. Program Studi Sastra Jepang. Universitas Brawijaya. 

Pembimbing : (1) Ismi Prihandari (2) Ismatul Khasanah 

Kata Kunci : Analisis kesalahan, pronomina dan demonstrativa. 

 Latar belakang timbulnya penelitian ini berdasarkan pada penggunaan kata 

tunjuk yang penting untuk dipelajari bagi pembelajar bahasa Jepang. Namun 

kenyataannya pembelajar bahasa Jepang sering mengalami kesulitan dalam 

menggunakan kata tunjuk di dalam sebuah kalimat sehingga penelitian ini 

berjudul “Analisis Kesalahan Penggunaan Pronomina Demonstrativa Siswa Kelas 

XII Bahasa Tahun Ajaran 2013/2014 di SMA Negeri 1 Batu”. Berdasarkan latar 

belakang tersebut maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Kesalahan 

jenis apakah yang dilakukan oleh para siswa kelas XII Bahasa di SMA Negeri 1 

Batu dalam menggunakan pronomina demonstrativa ? (2) Faktor apa saja yang 

menyebabkan para siswa kelas XII Bahasa di SMA Negeri 1 Batu sering salah 

dalam menggunakan pronomina demonstrativa bahasa Jepang? 

 

 Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan 

deskriptif kuantitatif, yaitu mendeskripsikan penyebab kesalahan penggunaan 

pronomina demonstrativa pada siswa kelas XII Bahasa tahun ajaran 2013/2014 di 

SMA Negeri 1 Batu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan 

angket. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terdapat 4 kesalahan yang 

terjadi pada siswa kelas XII bahasa tahun ajaran 2013/2014 di SMA Negeri 1 

Batu dalam menggunakan pronomina demonstrativa. (2) Penyebab kesalahan 

adalah (a) Kata tunjuk bahasa Indonesia berbeda dengan kata tunjuk bahasa 

Jepang, (b)buku pegangan siswa kurang lengkap, (c)guru pengajar menjelaskan 

terlalu cepat/kurang mendetail, (d) materi yang diajarkan terlalu rumit dan (e) 

kurang adanya latihan. 
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要約 

 

ジェディ インサニ, フィラ∙ 2014. バトゥ第１高校の 2013/2014 学年度の高

校 3 年生言語の指示詞の使用法にする誤用分析. ブラウィジャヤ大学日本

文学科. 

指導教官：(I) イスミ∙プリハンダリ（II）イスマトゥル∙ハサナ─ 

キーワード：誤用分析、代名詞、指示詞  

  バトゥ第１高校の高校 3 年生言語は指示詞を使う時、困ったことがよく

ある。理由は日本語の指示詞の規則がわかりにくいからである。それで、

「バトゥ第１高校の 2013/2014 学年度の高校 3 年生言語の指示詞の使用法

にする誤用分析」をテーマとして選んだ。研究の問題としては、(1) 第１

高校の 2013/2014 学年度の高校 3 年生言語が指示詞を使う時どのような間

違いがあるか。(2) 第１高校の 2013/2014 学年度の高校 3 年生言語が指示

詞を使うとき間違えた理由はなにか、である。 

  本研究は質的、定量的で、記述的方法で実施した。研究対象は 28 人の高

校生を対象にしてテストやアンケートを受けさせた。この研究の結果は次

の通りである。(1) 第１高校の 2013/2014 学年度の高校 3 年生言語が指示

詞を使う時間違いの種類は 4 つある。(2) 第１高校の 2013/2014 学年度の

高校 3 年生言語が指示詞を使うとき間違えた理由は、次の通りである。(a) 

インドネシアの指示しと日本の指示しは違うため、(b) 学生の教科書が十

分じゃないため、(c)先生は教えて時とてもはやく、(d) 指示詞はとても難

しいため、(e) 練習することがないため、である。 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 Pada bab ini dipaparkan hal-hal yang menjadi landasan penelitian, yaitu 

meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, dan  Definisi Istilah Kunci. 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa merupakan salah satu komponen penting dalam hidup manusia 

untuk berkomunikasi dengan satu sama lainnya. Harimurti Kridalaksana 

(2008:24) mengatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang 

digunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerjasama, berinteraksi, 

dan mengidentifikasikan diri. Bahasa juga merupakan kebutuhan primer bagi 

manusia karena tanpa bahasa manusia tidak akan dapat berkomunikasi dengan 

orang lain. Segala aktifitas yang akan lakukan diatas muka bumi ini harus diawali 

dengan bahasa. Misalnya jika kita ingin meminta bantuan dari orang lain, kita 

akan meminta pertolongan dan mengungkapkan maksud kita dengan bahasa. 

Maka dari itu bahasa sangatlah dibutuhkan untuk kelangsungan hidup bagi setiap 

manusia. 

Saat ini bahasa Jepang berperan aktif dalam komunikasi internasional. 

Pembelajaran bahasa Jepang di Indonesia diajarkan pada tingkat SMA (Sekolah 

Menengah Atas) khususnya pada kelas bahasa, bahkan ada beberapa sekolah SMP 

(Sekolah Menengah Pertama) yang juga menjadikan bahasa Jepang menjadi salah 

satu bahasa asing yang wajib ditempuh oleh para siswanya. Hampir seluruh SMA 
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yang terletak di Jawa Timur terutama di SMA Negeri 1 Batu menjadikan bahasa 

Jepang salah satu mata pelajaran bahasa asing yang wajib dipelajari bahkan 

menjadi mata pelajaran yang masuk dalam Ujian Nasional bagi siswa jurusan 

bahasa. 

Dalam Bahasa Jepang pronomina demonstrativa atau pada umumnya 

disebut kata ganti tunjuk adalah hal yang sangat mendasar yang wajib dipelajari 

oleh pembelajar bahasa Jepang. Pembelajar sering salah dalam penggunaan kata 

ganti tunjuk yang terdiri dari kore, sore, are dan kono, sono, ano atau dapat 

disebut Kosoa, yang mana ko（こ) memiliki arti „ini‟, yang berarti bahwa objek 

yang dimaksud letaknya dekat dengan pembicara. Golongan so（そ）memiliki 

arti „itu‟,  yang berarti bahwa objek yang dimaksud letaknya dekat dengan lawan 

bicara. Yang terakhir adalah golongan a（あ）yang memiliki arti „itu‟, yang 

berarti bahwa objek yang dimaksud letaknya jauh dari pembicara maupun lawan 

bicara. Sekilas pengguaan kata ganti tunjuk terlihat mudah namun banyak 

pembelajar bahasa Jepang yang merasa kesulitan jika penggunaan kata ganti 

tunjuk diaplikasikan ke dalam sebuah kalimat.  

Di SMA Negeri 1 Batu materi kata ganti tunjuk diberikan kepada siswa 

kelas XII bahasa pada awal pembelajaran bahasa Jepang yang terdapat pada tema 

ke-3 tentang lingkungan kehidupan sekolah yang di dalamnya ada anak tema 

pertama yaitu mengenai barang-barang (dalam Buku Pelajaran Bahasa Jepang 1 / 

にほんご 1). 
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Dalam struktur Bahasa Jepang kata ganti tunjuk (shijishi) dibagi menjadi 2 

jenis yaitu genbashiji dan bunmyakushiji. Kata ganti tunjuk jenis genbashiji 

adalah jenis kata ganti tunjuk yang menunjukkan tempat atau posisi. Kata ganti 

tunjuk jenis bunmyakushiji adalah jenis kata ganti tunjuk yang menggantikan 

objek yang dimaksudkan atau dibicarakan sebelumnya. Contoh  yaitu: 

1. この かばん は たかいです。 

       (Kono kaban wa takaidesu). 

       Tas ini mahal 

 

2. その かさ は あかい です。 

(sono kasa wa akaidesu). 

Payung itu bagus 

 

3. あの ひと は きれいです。 

(anohito wa kireidesu). 

Orang itu cantik.  

 

 Contoh kalimat sederhana di atas dapat dikatakan bahwa jenis kata ganti 

tunjuk yang digunakan adalah kata ganti tunjuk jenis bunmyakushiji. Kata ganti 

tunjuk （ こ の ） kono yang ada pada contoh pertama berfungsi untuk 

menggantikan dan juga menunjukkan benda yang dimaksud yaitu （かばん）

kaban. Begitu pula pada contoh kedua, kata penunjuk (その)  sono berfungsi 

untuk menggantikan dan juga menunjukkan benda yang dimaksud yaitu（かさ）

kasa. Tidak berbeda dengan kedua contoh sebelumnya kata ganti tunjuk（あの）

ano juga berfungsi untuk menggantikan dan juga menunjukkan objek yang 

dimaksud yaitu（ひと）hito. 
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Kesalahan penggunaan kata ganti tunjuk banyak sekali terjadi pada 

pembelajar bahasa Jepang khususnya yang dialami oleh siswa SMA (Sekolah 

Menengah Atas) yang mengalami kesulitan dan sering kali bingung ketika 

penggunaan kata ganti tunjuk diaplikasikan ke dalam sebuah kalimat. Bahkan 

tidak jarang penulis juga terkadang merasa kesulitan dalam masalah ini. Penulis 

tertarik meneliti siswa SMA Negeri 1 Batu jurusan Bahasa kelas XII karena 

penulis sebelumnya selama 3 (tiga) bulan telah berkesempatan mengajar siswa 

kelas XII Bahasa di SMA Negeri 1 Batu dan menemui banyak kesalahan dalam 

penggunaan kata ganti tunjuk, contohnya siswa salah dalam menggunakan kata 

ganti tunjuk この dengan これ, dan masih banyak lagi kesalahan yang lainnya. 

Akhirnya penulis ingin tahu lebih mendalam tentang tingkat pemahaman siswa 

terhadap penggunaan kata ganti tunjuk dan apa kendala utama yang dialami oleh 

siswa dalam membedakan setiap penggunaan kata ganti tunjuk terutama dalam 

kalimat.  Dengan latar belakang hal-hal tersebut penulis memutuskan untuk 

memilih tema  “Analisis Kesalahan Penggunaan Pronomina Demonstrativa Siswa 

Kelas XII Bahasa Tahun Ajaran 2013/2014  di SMA Negeri 1 Batu”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan hal yang terjadi pada latar belakang diatas, penulis menentukan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

a. Kesalahan jenis apakah yang dilakukan oleh para siswa kelas XII 

Bahasa di SMA Negeri 1 Batu dalam menggunakan pronomina 

demonstrativa ? 

b. Faktor apa saja yang menyebabkan para siswa kelas XII Bahasa di SMA 

Negeri 1 Batu sering salah dalam menggunakan pronomina 

demonstrativa bahasa Jepang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

a. Untuk mengetahui jenis kesalahan apakah yang dilakukan oleh para 

siswa kelas XII Bahasa di SMA Negeri 1 Batu dalam memahami 

penggunaan pronomina demonstrativa bahasa Jepang. 

b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi para siswa 

sehingga sering salah dalam menggunakan pronomina demostrativa  

bahasa Jepang. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

 

a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan baru dalam 

segi keilmuan khususnya dalam penggunaan pronomina demonstrativa  

bahasa Jepang. 
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b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi 

dan menambahkan pemikiran tentang penggunaan pronomina 

demonstrativa bahasa Jepang. 

c. Bagi Universitas Brawijaya, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

berfungsi sebagai referensi untuk seluruh mahasiswa khususnya 

mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya (FIB) yang sedang menempuh 

pendidikan bahasa Jepang. 

 

1.5 Definisi Istilah Kunci 

 

a. Analisis Kesalahan: Suatu prosedur kerja yang biasanya digunakan oleh 

peneliti  atau guru bahasa, yang meliputi kegiatan mengumpulkan 

sampel kesalahan,mengidentifikasi kesalahan yang terdapat pada 

sampel,menjelaskan kesalahan tersebut, mengklarifikasi kesalahan itu 

berdasarkan penyebabnya, dan mengevaluasi taraf keseriusan kesalahan 

itu. Henry Guntur Tarigan (1990:25) 

b. Pronomina: kategori yang berfungsi untuk menggantikan nomina 

(Harimurti Kridalaksana, 1994:76). 

c. Demonstrativa: kategori yang berfungsi untuk menunjukkan sesuatu di 

dalam maupun di luar wacana. Harimurti Kridalaksana (1994 : 92)



 

 

 

BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 Pada bab ini dipaparkan referensi-referensi yang relevan dengan penelitian 

ini, yakni meliputi analisis kesalahan, jenis-jenis kesalahan, Pronomina, 

Demonstrativa, dan jenis pronomina demonstrativa bahasa Jepang. 

 

2.1   Analisis Kesalahan 

 

 Tarigan dan Tarigan (1990:96) mengatakan bahwa langkah-langkah 

analisis kesalahan yaitu mengumpulkan sampel kesalahan, mengidentifikasikan 

kesalahan, menjelaskan kesalahan, mengklasifikasikan kesalahan dan 

mengevaluasi kesalahan. Jadi langkah awal yang harus dilakukan oleh peneliti 

adalah mengumpulkan sampel-sampel kesalahan tentang kesalahan penggunaan 

kata ganti tunjuk dari setiap responden yang ingin diteliti dalam hal ini yaitu siswa 

SMA kelas XII Bahasa tahun ajaran 2013/2014 di SMA Negeri 1 Batu, kemudian 

hasil penelitian diidentifikasi kesalahan jenis apa saja yang dilakukan oleh para 

siswa yang ada dalam hasil penelitian. Setelah itu peneliti menjelaskan kesalahan 

dari hasil penelitiannya. Lalu peneliti mengklasifikasikan dan mengevaluasi 

kesalahan-kesalahan yang ada dalam hasil penelitiannya. 
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2.1.1   Jenis-Jenis Kesalahan 

 

 Kesalahan yang dianalisis adalah kesalahan yang umumnya bersifat 

sistematis. Menurut Pateda (1989:39-49) ada 13 jenis kesalahan yaitu: 

1. Kesalahan acuan 

 

Kesalahan acuan adalah kesalahan yang berkaitan dengan realisasi 

benda, proses atau peristiwa yang tidak sesuai dengan apa yang 

dikehendaki penulis atau pembicara. Contohnya jika seorang guru 

menyuruh siswanya untuk mengeluarkan alat tulis maka akan ada banyak 

respon, ada siswa yang mengeluarkan pensil dan akan ada juga siswa yang 

mengeluarkan bulpen. 

2. Kesalahan register 

 

Kesalahan register adalah kesalahan yang disebabkan oleh variasi 

bahasa yang berhubungan dengan pekerjaan seseorang. Contohnya kata 

„operasi‟ yang digunakan oleh seorang dokter dan seorang militer yang 

berbeda maknanya. 

3. Kesalahan sosial 

 

Kesalahan sosial adalah kesalahan yang muncul akibat memilih 

kata yang berhubungan dengan status sosial orang yang diajak berbicara. 

Contohnya ketika berbicara kepada seorang guru sebaiknya menggunakan 

kata “saya” bukan menggunakan kata “aku”. 
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4. Kesalahan tekstual 

 

Kesalahan tekstual adalah kesalahan yang muncul akibat salah 

menafsirkan pesan yang tersirat dalam kalimat atau wacana. Contohnya 

dalam kalimat „Ibu guru Nina butuh bantuan‟. Dalam kalimat tersebut 

mempunyai banyak penafsiran sehingga si penafsir pesan akan merasa 

bingung dengan isi dari pesan tersebut. 

5. Kesalahan penerimaan  

 

Kesalahan penerimaan adalah kesalahan yang berhubungan dengan 

keterampilan menyimak. Kesalahan ini biasanya disebabkan karena 

pendengar yang kurang memperhatikan pesan, alat dengar pendengar, 

suasana hati pendengar, lingkungan pendengar, ujaran yang disampaikan 

tidak jelas, kata atau kalimat yang digunakan oleh pembicara memiliki 

makna ganda sehingga antara pendengar dan pembicara tidak saling 

mengerti dan terlalu banyak pesan yang disampaikan sehingga 

menyulitkan pendengar.  Contohnya jika seorang ibu menyuruh anaknya 

untuk membeli sesuatu, “Angga belikan pensil, bulpen, penggaris, buku, 

dan penghapus. Dalam contoh diatas terlalu banyak pesan yang 

disampaikan, sebenarnya dengan mengucapkan „alat tulis lengkap‟ saja 

sudah cukup membuat lawan bicara mengerti. 

6. Kesalahan pengungkapan  

 

Kesalahan pengungkapan adalah kesalahan yang muncul akibat 

pembicara salah mengungkapkan atau menyampaikan apa yang dipikirkan, 

dirasakan dan diinginkan. Contohnya seorang guru Bahasa Inggris 
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memanggil siswa dengan nomer absen „thirteen‟,  jika tidak diucapkan 

secara jelas maka siswa akan berpikir bahwa yang dipanggil adalah siswa 

yang bernomer absen „thirty‟. 

7. Kesalahan perorangan 

 

Kesalahan perorangan adalah kesalahan yang dibuat oleh 

seseorang diantara kawan-kawannya yang lain. Contohnya dalam suatu 

kelas pelajaran Bahasa Jepang sedang ditugaskan untuk mengarang 

terdapat seorang siswa saja yang menuliskan hasil karangannya dengan 

menggunakan huruf kanji padahal siswa yang lain menggunakan huruf 

hiragana. 

8. Kesalahan kelompok 

 

Kesalahan kelompok adalah kesalahan yang dilakukan oleh 

kelompok atau orang banyak dan kelompok tersebut bersifat homogen, 

misalnya mempunyai bahasa ibu yang sama dan latar belakang yang sama 

baik secara intelektul maupun sosial. 

9. Kesalahan menganalogi 

 

Kesalahan menganalogi adalah kesalahan yang dilakukan oleh si 

terdidik yang menguasai bahasa tertentu dan menerapkan dalam konteks, 

padahal hal tersebut tidak dapat diterapkan. Contohnya ada kata dewa-

dewi,  siswa-siswi tidak dapat diterapkan terhadap kata „ketua‟ yang 

nantinya akan menjadi ketua-ketui. 
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10. Kesalahan transfer  

 

Kesalahan transfer adalah kesalahan yang muncul akibat 

kebiasaan-kebiasaan pada bahasa pertama diterapkan pada bahasa kedua. 

Contohnya kalimat “saya duduk-duduk dibawah pohon”  diterjemahkan ke 

dalam bahasa Inggris menjadi “I sit sit under the tree”. 

11. Kesalahan guru  

 

Kesalahan guru adalah kesalahan yang dilakukan oleh si terdidik 

karena metode, teknik atau bahan yang diajarkan salah.  

12. Kesalahan lokal  

 

Kesalahan lokal adalah kesalahan yang menyebabkan bentuk atau 

struktur dalam sebuah kalimat tampak canggung, tapi bagi penutur yang 

mahir bahasa asing tidak ada kesulitan untuk memahami apa yang 

dimaksud dalam kalimat tersebut. 

13. Kesalahan global  

 

Kesalahan global adalah kesalahan komunikatif yang 

menyebabkan seorang penutur yang mahirpun salah tafsir terhadap pesan 

yang disampaikan. Dengan kata lain kalimat yang digunakan 

menimbulkan berbagai tafsiran. 

 Jenis-jenis kesalahan di atas akan digunakan oleh penulis untuk menjawab 

rumusan masalah mengenai jenis kesalahan yang dilakukan oleh para siswa kelas 

XII Jurusan Bahasa di SMA Negeri 1 Batu dalam memahami penggunaan 

pronomina demonstrativa. 



12 

 

 

2.2  Pronomina 

 

 Pronomina adalah kategori yang berfungsi untuk menggantikan nomina. 

Apa yang digantikan tersebut disebut anteseden (Harimurti Kridalaksana, 

1994:76). Anteseden adalah salah satu unsur dalam kalimat atau klausa terdahulu 

yang ditunjuk oleh ungkapan dalam suatu kalimat atau klausa (Harimurti 

Kridalaksana, 2008:16) Contohnya, Ani adalah murid yang pintar, nilainya selalu 

diatas rata-rata. Ani merupakan anteseden dari –nya. 

 Dalam bahasa Indonesia ada kelas kata yang mempunyai fungsi yang sama 

seperti kata penunjuk （指示詞） dalam bahasa Jepang, yakni disebut pronomina 

yang fungsinya menggantikan atau mewakilkan kata lain. 

               Menurut sifat dan fungsinya, kata ganti dalam bahasa Indonesia dapat 

dibedakan menjadi: 

1. Kata ganti orang (Pronomina Personalia) adalah kata ganti yang 

menggantikan orang. 

Contoh : aku, kami, kita, dia, mereka. 

2. Kata ganti kepunyaan (Pronomina Possessiva) adalah segala yang 

menggantikan kata ganti orang dalam kedudukan sebagai pemilik. 

Contoh : -ku, -mu, -nya, kami, kamu, mereka. 

3. Kata ganti tunjuk (Pronomina Demonstrativa) adalah kata yang menunjuk 

keberadaan suatu benda atau hal.  

Contoh : ini, itu, di. 
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4. Kata ganti penghubung (Pronomina Relativa) adalah kata yang 

menghubungkan anak kalimat dengan suatu kata benda yang terdapat 

dalam induk kalimat. 

Contoh : yang. 

5. Kata ganti tanya (Pronomina Interrogativa) adalah kata yang menanyakan 

tentang benda, orang atau suatu keadaan. 

Contoh : apa, siapa, mana, mengapa, berapa. 

6. Kata ganti tak tentu (Pronomina Indeterminativa) adalah kata yang 

menggantikan atau menunjukkan benda atau orang dalam keadaan yang 

tidak tentu atau umum. 

Contoh : masing-masing, seseorang. 

Kata ganti dalam bahasa Jepang dapat digolongkan menurut tabel yang 

diambil dari Inoue (2006:65) berikut :   

 

 

 

 

 

 

 Dari tabel dapat disimpulkan bahwa Inoue membagi kata tunjuk 

berdasarkan 4 hal yaitu kata tunjuk benda (ものごと ), kata tunjuk 

tempat(場所), kata tunjuk arah(方向) dan yang terakhir yaitu kata tunjuk 

keadaan(様子). 
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2.3  Demonstrativa 

 

 Demonstrativa adalah kategori yang berfungsi untuk menunjukkan sesuatu 

di dalam maupun di luar wacana (Harimurti Kridalaksana, 1994:92). 

Henry Guntur Tarigan (1987:27) mengemukakan bahwa wacana adalah satuan 

bahasa yang paling lengkap, lebih tinggi dari klausa dan kalimat, memiliki kohesi 

dan koherensi yang baik, mempunyai awal dan akhir yang jelas, 

berkesinambungan, dan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis. Dari 

penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa demonstrativa merupakan kata tunjuk 

yang terdapat di dalam maupun di luar topik yang sedang dibicarakan/dibahas 

oleh si pembicara. 

Dari sudut bentuk demonstrativa dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu: 

 

(1)   Demostrativa dasar/tunggal 

 

Demonstrativa dasar/tunggal ialah demonstrativa yang belum 

mengalami perubahan, misalnya: itu, ini, sini, situ, sana. 

(2)   Demostrativa turunan 

 

Demonstrativa turunan ialah demonstrativa yang sudah mengalami 

proses penggabungan, reduplikasi, dan transposisi, misalnya: di sini, 

si situ, begitu-begitu, begini-begini, berikut. 

Demonstrativa menurut ada tidaknya anteseden dalam wacana dibagi menjadi 2 

jenis, yaitu: 

(1) Demonstrativa intratekstual 

Demonstrativa intratekstual ialah demonstrativa yang menunjukkan 

sesuatu yang terdapat dalam wacana. Demonstrativa intratekstual 
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merupakan kata tunjuk yang ada dalam topik yang sedang dibahas dan 

bersifat saling berkaitan dalam wacana. Yang termasuk dalam 

demonstrativa intratekstual yaitu, itu, begitu, demikian, ini, sebagai 

berikut 

Contoh: 

“Telah terjadi kecelakaan di jalan Soekarno Hatta pada pukul 05.30. 

Kecelakaan itu terjadi karena pengemudi mobil Avanza yang melaju 

terlalu kencang sehingga menabrak mobil dari arah berlawanan” 

Dari contoh wacana di atas kata tunjuk „itu‟ merupakan demonstrativa 

intratekstual karena menerangkan kata kecelakaan yang ada dalam 

wacana atau topik yang sedang dibahas. 

(2) Demonstrativa ekstratekstual 

 

Demonstrativa ekstratekstual ialah demonstrativa yang menunjukkan 

sesuatu yang ada di luar bahasa, dan dapat dibagi atas jauh dekatnya 

anteseden dari pembicara. misalnya: sini, situ, sana. Bila 

demonstrativa-demonstrativa tersebut digabungkan dengan preposisi, 

maka akan terjadi gabungan kedua kelas kata dengan klasifikasi 

sebagai berikut: 

Sini  di sini  ke sini  dari sini 

Situ  di situ  ke situ  dari situ 

Sana   di sana  ke sana  dari sana  
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2.4   Jenis Pronomina Demonstrativa Bahasa Jepang 

  Pronomina Demonstrativa atau kerap kali disebut kata ganti tunjuk 

merupakan salah satu kelas kata dalam morfologi. Dalam bahasa Jepang kata 

tunjuk (shijishi) dibagi menjadi 2 jenis yaitu genbashiji dan  bunmyakushiji. 

Menurut Yasuko Ichikawa (2005:68) 

「こ∙そ∙あ」は、実際の現場にあるものを指し示す「現場支持」と、文章の

中や語中で語題にのぼった事柄を指し示す「文脈支持」とに分けられます。 

[ko,so,a] wa, jissai no genba ni arumono wo sashishimesu [genbashiji]to, 

bunshou no naka de gochuu de godai ni nobotta kotogara wo sashimesu 

[bunmyakushiji] to ni wakeraremasu. 

 

Artinya: 

[kosoa] dibagi menjadi, kata tunjuk yang menunjukkan letak keberadaan suatu 

benda (genbashiji) dan kata tunjuk yang menunjukkan suatu hal yang terdapat 

dalam kalimat (bunmyakushiji). 

 

Kata tunjuk jenis genbashiji merupakan kata tunjuk yang berfungsi untuk 

menunjukkan tempat atau posisi. Dalam bahasa Jepang yang termasuk dalam kata 

tunjuk jenis genbashiji yaitu ここ、そこ、あそこ. Sedangkan kata penunjuk 

jenis  bunmyakushiji merupakan kata tunjuk yang menggantikan benda yang 

dimaksud/dibicarakan sebelumnya. Dalam bahasa Jepang yang termasuk dalam 

kata tunjuk jenis bunmyakushiji yaitu これ、それ、あれ、この、その dan あ

の atau seringkali disebut Kosoado kotoba. 

Pronomina demonstrativa atau kata ganti tunjuk bahasa Jepang jenis 

bunmyakushiji merupakan kata tunjuk yang berfungsi untuk menggantikan objek 

yang dimaksud/dibicarakan sebelumnya. Kata tunjuk yang masuk dalam jenis 

bunmyakushiji yaitu (1)これ、(2)それ、(3)あれ、(4)この、(5)その dan (6)あ

の. Berikut ini akan dijelaskan secara mendetail masing-masing kata penunjuk: 
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1. これ  merupakan kata tunjuk yang berarti bahwa objek yang dimaksud 

letaknya dekat dengan pembicara. 

Contohnya: 

 

                      これ                   は             かばん です。 

                 Kata tunjuk         Partikel            K. Benda 

Artinya: ( Ini adalah tas). 

 

2. それ merupakan kata tunjuk yang berarti bahwa objek yang dimaksud 

letaknya dekat dengan lawan bicara. 

Contohnya: 

 

                         それ                 は             ほんです。 

                 Kata tunjuk          Partikel         K. Benda 

 

                  Artinya: (Itu adalah buku). 

3. あれ merupakan kata tunjuk yang berarti bahwa objek yang dimaksud 

letaknya jauh dari keduanya (pembicara dan lawan bicara). 

Contohnya: 

                         あれ               は             ペンです。 

                    Kata tunjuk     Partikel         K. Benda 

Artinya: (itu adalah bulpen). 

 

 

4. この merupakan kata tunjuk yang berarti bahwa objek yang dimaksud 

letaknya dekat dengan pembicara. Letak kata penunjuk この tidak bisa 

berdiri sendiri, kata penunjuk ini lekat dengan Subjek kalimat yang 

biasanya berupa kata benda. 

Contohnya: 
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                   この かばん          は         たかいです。 

                       Subjek               Partikel           K. Sifat 

  Artinya: ( Tas ini mahal). 

 

5. その merupakan kata tunjuk yang berarti bahwa objek yang dimaksud 

letaknya dekat dengan lawan bicara. Letak kata penunjuk その  tidak 

bisa berdiri sendiri, kata penunjuk ini lekat dengan subjek kalimat. 

Contohnya: 

          その かさ            は          きれいです。 

                    Subjek              Partikel            K. Sifat 

                   Artinya: ( Payung itu bagus). 

 

6. あの merupakan kata tunjuk yang berarti bahwa objek yang dimaksud 

letaknya jauh dari keduanya (pembicara dan lawan bicara). Letak kata 

penunjuk あの  tidak bisa berdiri sendiri, kata penunjuk ini lekat 

dengan subjek kalimat. 

Contohnya: 

                   あのひと        は          ハンサムです。 

                      Subjek         Partikel           K.Sifat 

Artinya: (Orang itu tampan). 

 

2.5  Penyebab Kesalahan 

Kesalahan berbahasa sudah menjadi hal yang wajar bagi pembelajar bahasa, 

khususnya bahasa asing. Kesalahan berbahasa tidak terletak pada bahasa yang 

digunakan melainkan terdapat pada pengguna bahasa itu sendiri. Pateda (1989 : 

66-67) membagi penyebab kesalahan menjadi 6 hal, yaitu: 

1. Pendapat popular 
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Pendapat popular menyebutkan kesalahan berumber pada ketidakhati-hatian 

pembelajar, pengetahuan terhadap bahasa yang dipelajari dan interferensi. Norrish 

(1983 dikutip dari Pateda 1989:67) berpendapat bahwa kesalahan bersumber pada 

pemilihan bahan yang terlalu rumit, teknik pengajaran yang kurang menarik atau 

kurang benar, contoh yang digunakan sebagai bahan kurang relevan dan individu 

pembelajar kurang termotivasi. 

2. Bahasa Ibu 

Bahasa ibu mempengaruhi proses belajar bahasa kedua. Hal ini tidak 

mengherankan karena setiap hari pembelajar tersebut berada dalam situasi yang 

didominasi oleh bahas ibu. 

3. Lingkungan 

Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan yang ikut mempengaruhi 

penguasaan bahasa seorang pelajar. Tidak jarang hal yang sebenarnya salah 

dianggap sebagai sesuatu yang benar karena masyarakat menggunakan kaidah 

bahasa tersebut dengan wajar. 

4. Kebiasaan 

Kebiasaan berhubungan dengan pengaru bahasa ibu dan lingkungan. 

Pembelajar terbiasa dengan pola-pola bahasa yang didengarnya. Pola atau bentuk 

tersebut sudah menjadi kebiasaan sehingga kesalahan sulit untuk dihilangkan. 

5. Interlingual 

Menurut Selinker (dalam Pateda 1989 : 73) Interlingual adalah aktivitas 

belajar yang menghasilkan pola-pola pada bahasa kedua yang dipengaruhi oleh 
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bahasa pertama. Interligual atau transfer positif terjadi akibat sistem bahasa ibu 

mirip dengan bahasa yang dipelajari. 

6. Interferensi 

Menurut Baradja (dalam Pateda 1989 : 75) bahwa interferensi adalah 

tuturan yang menyimpang dari norma-norma bahasa pertama sebagai akibat 

perkenalannya dengan bahasa kedua atau sebaliknya. Berbedaa dengan 

interlingual, interferensi atau transfer negatif terjadi akibat perbedaan sistem 

bahasa ibu dengan bahasa yang dipelajari. 
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2.6   Penelitian Terdahulu 

 Sebelumnya telah dilakukan penelitian pada tahun 2010 oleh Pricilla 

dengan tema “Analisis Kesalahan Penggunaan Kata Penunjuk KOSOA pada 

Mahasiswa Tingkat Chujokyu di Osaka Gaigo Gakuin”. Pricilla melakukan 

penelitian dengan metode kualitatif  yang merupakan penelitian tentang riset yang 

bersifat deskriptif. Yang kedua yaitu metode deskriptif analisis serta diperkuat 

dengan penyebaran angket. Dalam penelitiannya, pricilla menjelaskan jawaban 

dari setiap soal, menganalisis penggunaan kata tunjuk yang muncul dalam soal 

kemudian didukung dengan teori yang ada, dan menganalisis kesalahan secara 

subyektif. Dalam penelitian ini peneliti fokus kepada banyaknya kesalahan yang 

ditemukan dalam soal tes. 

 Selanjutnya juga ditemukan penelitian yang dilakukan oleh Meirina 

Andreany pada tahun 2014 dengan tema “Analisis Kemampuan Pembelajar 

Bahasa Jepang UPI Terhadap Kata Tunjuk Kore, Sore, Are”. Dalam penelitiannya 

Meirina membahas tentang bagaimana tingkat pemahaman pembelajar terhadap 

kata tunjuk Kore, Sore, Are. Selain itu Meirina juga menjelaskan perbedaan 

tingkat pemahaman terhadap kata tunjuk Kore, Sore, Are pembelajar tingkat dasar 

dengan tingkat atas. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu 

deskriptif. Penelitian dilakukan dengan melakukan tes dan pembagian angket 

kepada objek peneliti, kemudian peneliti mendeskripsikan hasil tes dan angket. 

Penelitian saat ini berbeda dengan penelitian yang dialakukan oleh 

Pricilla dan Meirina. Yang membedakan dengan penelitian sebelumnya yaitu 

metode penelitian yang digunakan peneliti saat ini yaitu jenis penelitian deskriptif 
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kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Penelitian jenis deskriptif kualitatif digunakan 

sebagai dasar untuk mengetahui bentuk kesalahan dalam penggunaan kata 

penunjuk bahasa Jepang. Sedangkan deskriptif kuantitatif digunakan untuk 

mengetahui jumlah prosentase yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam 

penggunaan kata penunjuk jenis bunmyakushiji. Objek penelitian kali ini juga 

berbeda dengan penelitian terdahulu. Peneliti tertarik meneliti siswa SMA XII 

Bahasa karena benar-benar ingin mengetahui seberapa paham para siswa tingkat 

SMA dalam memahami materi dasar yang diberikan dan apa faktor yang 

menyebabkan siswa kurang memahami materi dasar yang seharusnya patut 

mereka kuasai. 



 

 

 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini dipaparkan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, yakni 

meliputi Jenis Penelitian, Sumber Data, Responden, Tempat dan Lokasi penelitian, 

Instrumen Penelitian dan  Teknik Analisis Data. 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 

  Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif 

kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Penelitian jenis deskriptif kualitatif digunakan 

sebagai dasar untuk mengetahui bentuk kesalahan dalam penggunaan kata 

penunjuk bahasa Jepang. Sedangkan deskriptif kuantitatif digunakan untuk 

mengetahui jumlah prosentase yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam 

penggunaan kata penunjuk jenis bunmyakushiji.     

Menurut Bodgan and Taylor (dalam Ag. Bambang Setiyadi, 2006:219) 

penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan manusia dan perilakunya yang dapat 

diamati sehingga tujuan dari penelitian ini pemahaman individu tertentu dan latar 

belakangnya secara utuh. Penulis akan mengumpulkan data berupa penyebaran 

angket  dan tes tentang penggunaan kata penunjuk bahasa Jepang dari siswa 

jurusan bahasa kelas XII di SMA Negeri 1 Batu dan selanjutnya akan dianalisa.   

 

            



24 

 

 

3.2 Sumber Data 

 

      Menurut Arikunto (1993:102) yang dimaksud sumber data dalam 

penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan sumber data yaitu berupa hasil tes  dan questioner dari 

siswa SMA Negeri 1 Batu kelas XII jurusan bahasa.  

 

3.3 Responden 

 

Surakhmad (2011:2)  menyatakan jika populasi mencapai 100, maka sampel 

yang diambil minimal 15% dari populasi yang dijadikan sampel. Karena jumlah 

populasi siswa XII Bahasa di SMA Negeri 1 Batu tidak mencapai 100 orang maka 

peneliti memutuskan untuk mengambil sampel dari keseluruhan siswa dari kelas 

tersebut yaitu sebanyak 28 siswa. (Hadi, 2000:73) yang mengemukakan bahwa 

sampel yang terlalu sedikit kurang mewakili populasi dan sampel yang terlalu 

banyak terlalu memberatkan penelitian. Besar sampel juga turut ditentukan oleh 

pertimbangan dan hambatan-hambatan praktis seperti waktu, biaya, alat dan 

tenaga.  

       Alasan penulis memilih responden tersebut karena mereka sebelumnya 

telah mempelajari penggunaan kata tunjuk dan kata tunjuk merupakan materi 

dasar yang wajib dipelajari oleh para siswa pada awal pembelajaran bahasa 

Jepang. Oleh karena itu peneliti berharap para responden menguasai materi dasar 

yang telah diajarkan yaitu mengenai penggunaan kata penunjuk. Tabel daftar 

nama responden yang berjumlah 28 siswa dapat dilihat di bagian lampiran 1. 
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3.4 Tempat dan Lokasi Penelitian 

 

Penelitian tentang kesalahan penggunaan kata tunjuk bahasa Jepang kelas 

XII Bahasa tahun ajaran 2013/2014 dilakukan oleh peneliti di SMA Negeri 1 Batu 

yang berada di Jl.KH Agus Salim 57 Batu.   

 

3.5 Instrumen Penelitian 

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa instrument penelitian, 

yaitu: 

a. Angket dalam penelitian ini terdapat  4 pertanyaan, terdiri dari 3 pertanyaan 

objektif  dan 1 pertanyaan subjektif. 

b. Tes dalam penelitian ini terdapat 2 tipe soal dengan total pertanyaan yaitu 

sebanyak 28 butir soal. Tipe soal pertama yaitu terdapat 20 soal pilihan ganda 

yang mana dalam setiap soal terdapat 3 pilihan jawaban. Tipe soal selanjutnya 

yaitu terdapat 5 soal dalam bentuk percakapan dan terdapat 8 bagian kosong, 

siswa diharuskan mengisi bagian kosong dengan memilih kata penunjuk yang 

telah disediakan dalam kotak . soal dapat dilihat pada bagian lampiran 2. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 

  Dalam penelitian ini pengumpulan data diperoleh melalui pembagian 

angket dan tes secara tertulis. Angket yang diberikan kepada siswa bertujuan 

untuk mengetahui latar belakang siswa yang belajar bahasa Jepang, tingkat 

pemahaman siswa terhadap penggunaan kata penunjuk dan faktor apa saja yang 

membuat siswa tidak memahami penggunaan kata penunjuk. Tes dilakukan 

setelah pembagian angket, hal ini bertujuan untuk membuktikan tingkat 
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pemahaman siswa dalam menggunaan kata penunjuk bahasa Jepang seperti yang 

telah para siswa isi pada angket sebelumnya. Selain itu tes ini bertujuan untuk 

mengetahui jenis kesalahan yang dilakukan oleh siswa kelas XII Bahasa tahun 

ajaran 2013/2014 di SMA Negeri 1 Batu. 

Berikut ini tahapan dalam pembuatan instrument penelitian tes dalam 

penggunaan kata penunjuk bahasa Jepang: 

1. Membuat soal berupa penggunaan kata penunjuk dalam 2 tipe soal. Soal-

soal dalam tes diambil dalam buku Pelajaran Bahasa Jepang 1 dan Pelajaran 

Bahasa Jepang 2 yang menjadi buku pelajaran siswa di SMA Negeri 1 Batu. 

Selain itu peneliti juga menggunakan buku Minna no Nihonggo 1 untuk 

sumber referensi agar soal lebih bervariasi. Tipe soal pertama yaitu terdapat 

20 soal pilihan ganda yang mana dalam setiap soal terdapat 3 pilihan 

jawaban. Tipe soal selanjutnya yaitu terdapat 5 soal dalam bentuk 

percakapan dan terdapat 8 bagian kosong, siswa diharuskan mengisi bagian 

kosong dengan memilih kata penunjuk yang telah disediakan dalam kotak. 

Peneliti memberi score untuk setiap point pertanyaan agar dapat 

memudahkan peneliti menganalisis kesalahan para siswa dalam 

menggunakan kata penunjuk. 

2. Soal dan kunci jawaban telah dikoreksikan kepada dosen pembimbing 

skripsi 1, yaitu ibu Ismi Prihandari M. Hum. 

Sesuai dengan prosedur yang ada, penulis menghitung validitas dan 

reabilitas. Hasil yang didapat dari 28 orang responden dan 28 soal dapat 

digunakan sebagai data. Data dihitung menggunakan rumus KR20 (Kuder 
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Ricahardson). Setelah melalui proses perhitungan, data-data tersebut valid 

dengan taraf signifikasi 0,01 dan reabilitas instrumen ≥0,80. Perhitungan 

validitas dan reabilitas dapat dilihat pada bagian lampiran. 

 

3.6.1 Pemberian Angket 

 

      Pemberian angket dilakukan sebelum soal tes dibagikan. Pengisian angket 

dilakukan pada tanggal 21 Maret 2014 tepatnya 15 menit sebelum tes 

dilaksanakan. 

 

3.6.2  Pelaksanaan Tes 

 

          Tes dilaksanakan pada jam pelajaran bahasa Jepang, yaitu tanggal 21 

Maret 2014 pukul 07.00-08.30 WIB dan bertempat di ruang kelas XII Bahasa 

SMA Negeri 1 Batu. 

 

3.7  Teknik Analisis Data 

 

Pada penelitian ini ada dua data yang harus dianalisis oleh peneliti, yaitu 

angket dan soal. Tarigan & Tarigan (dalam Nanik, 2010:17) mengatakan bahwa 

langkah-langkah analisis kesalahan yaitu mengumpulkan sampel kesalahan, 

mengidentifikasi kesalahan, menjelaskan kesalahan, mengklasifikasikan 

kesalahan dan mengevaluasi kesalahan.  
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3.7.1 Analisis Data Angket 

 

        Angket dianalisis karena penulis ingin mengetahui faktor yang menyebabkan 

kesalahan dalam penggunaan kata penunjuk bahasa Jepang dan ingin mengetahui 

tingkat pemahaman siswa terhadap kata penunjuk bahasa Jepang. Berikut ini 

adalah langkah-langkah untuk menganalisis data angket: 

a. Menganalisis angket tentang penyebab kesalahan penggunaan kata penunjuk 

bahasa Jepang. 

b. Mendeskripsikan hasil analisis data penyebab kesalahan penggunaan kata 

penunjuk bahasa Jepang. 

c. Menyimpulkan hasil analisis data tentang penyebab kesalahan penggunaan 

kata penunjuk bahasa Jepang. 

 

3.7.2 Analisis Soal 

 

a.   Mengupulkan Data Kesalahan 

   Penulis mengumpulkan data kesalahan berdasarkan hasil tes yang dilakukan        

oleh siswa dalam menggunakan kata penunjuk bahasa Jepang. 

b.  Mengklasifikasikan Kesalahan 

  Penulis mengklasifikasikan kesalahan dari data yang telah diperoleh 

berdasarkan jenis-jenis kesalahan. 

c. mempersentase Kesalahan 

Dalam mempersentase kesalahan peneliti menggunakan rumus sebagai 

berikut (Sudjana,2002:131): 

𝑓

 
 x 100% 

 

     Keterangan:  f =frekuensi kesalahan  N=jumlah siswa 
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d. Memperingkat kesalahan  

   Pada tahap ini penulis mengurutkan kesalahan berdasarkan frekuensi atau 

keseringannya. 

e. Mendeskripsikan/menjelaskan kesalahan 

Menulis mendeskripsikan secara mendetail faktor yang menyebabkan sering 

terjadinya kesalahan penggunaan kata penunjuk bahasa Jepang.  



 

 

 

BAB 4 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Pada bab ini akan dipaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, 

yaitu meliputi Temuan dan Pembahasan. 

 

4.1 Temuan 

Pada bagian ini akan dijelaskan temuan hasil tes yang telah diberikan 

kepada para siswa kelas XII Bahasa tahun ajaran 2013/2014 di SMA Negeri 1 

Batu yang berjumlah 28 siswa. Dalam tes tersebut peneliti membuat 2 tipe soal. 

Tipe soal yang pertama adalah soal pilihan ganda yang berjumlah 20 butir 

soal. Dalam setiap butir soal terdapat 3 pilihan jawaban. Dalam pilihan jawaban 

tersebut peneliti menyajikan seluruh jenis kata penunjuk bahasa Jepang, yaitu 

bunmyakushiji dan genbashiji. Hal ini bertujuan untuk memancing siswa serta 

membuat siswa paham dalam membedakan fungsi dari  kedua jenis kata penunjuk 

bahasa Jepang. 

Jumlah jawaban benar dan jawaban salah yang telah dilakukan oleh para 

siswa kelas XII Bahasa tahun ajaran 2013/2014 di SMA Negeri 1 Batu dapat 

dilihat pada bagian lampiran 5. Berikut akan dijelaskan banyaknya kesalahan 

yang terjadi dari setiap butir  soal secara lebih terperinci untuk tipe soal pertama: 
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1. Soal nomor 1 

. . .  は リコさんの えんぴつです。 

a. この   b.  これ    c. ここ 

 

Jawaban yang benar dari soal diatas adalah pilihan ganda yang bergaris 

bawah yaitu これ . Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa 26 responden 

menjawab benar yaitu これ  dan 2 responden menjawab salah yaitu この .  

Persentase untuk jawaban soal nomor 1 ditunjukkan oleh gambar berikut: 

 

                                Gambar 4.1 Jawaban Soal nomor 1 

2. Soal nomor 2 

    . . .  かばん は あたらしいですか。 

a. そこ       b. その      c.それ 

 

Jawaban yang benar dari soal diatas adalah pilihan ganda yang bergaris 

bawah yaitu その. Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa 23 responden 

menjawab benar yaitu その  dan 5 responden menjawab salah yaitu それ .  

Persentase untuk jawaban soal nomor 2 ditunjukkan oleh gambar berikut: 
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                             Gambar 4.2 Jawaban Soal nomor 2 

3. Soal nomor 3 

    . . .  えんぴつ は だれの えんぴつですか。 

a. ここ     b. これ      c.この 

 

Jawaban yang benar dari soal diatas adalah pilihan ganda yang bergaris 

bawah yaitu この. Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa 22 responden 

menjawab benar yaitu この, dan responden yang menjawab salah terdiri dari 5 

responden menjawab これ dan 1 responden menjawab ここ.  Persentase untuk 

jawaban soal nomor 3 ditunjukkan oleh gambar berikut: 

 

                            Gambar 4.3  Jawaban Soal nomor 3 
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4. Soal nomor 4 

     . . .   は あなたの あたらしい かばんですか。 

a. それ   b. そこ    c. その 

Jawaban yang benar dari soal diatas adalah pilihan ganda yang bergaris 

bawah yaitu それ . Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa 24 responden 

menjawab benar yaitu それ dan responden yang menjawab salah terdiri dari 4 

responden menjawab その.  Persentase untuk jawaban soal nomor 4 ditunjukkan 

oleh gambar berikut: 

 

                         Gambar 4.4 Jawaban Soal nomor 4 

5. Soal nomor 5 

       . . .  は わたしの とけいです。 

a. あれ  b.   あそこ  c. あの 

 

Jawaban yang benar dari soal diatas adalah pilihan ganda yang bergaris 

bawah yaitu あれ. Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa 24 responden 

menjawab benar yaitu あれ  dan 4 responden menjawab salah yaitu あの .  

Persentase untuk jawaban soal nomor 5 ditunjukkan oleh gambar berikut: 
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Gambar 4.5  Jawaban Soal nomor 5 

6. Soal nomor 6 

     . . .  は アニさんの きょうかしょですね。 

a. これ  b.  ここ   c. この 

 

Jawaban yang benar dari soal diatas adalah pilihan ganda yang bergaris 

bawah yaitu これ. Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa 24 responden 

menjawab benar yaitu これ  dan 4 responden menjawab salah yaitu ここ .  

Persentase untuk jawaban soal nomor  6 ditunjukkan oleh gambar berikut: 

 

                     Gambar 4.6  Jawaban Soal nomor 6 
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7. Soal nomor 7 

. . .  は だれの ノートですか。 

a. ここ              b. この    c. これ 

Jawaban yang benar dari soal diatas adalah pilihan ganda yang bergaris 

bawah yaitu これ . Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa 26 responden 

menjawab benar yaitu これ dan 2 responden menjawab この.  Persentase untuk 

jawaban soal nomor  7 ditunjukkan oleh gambar berikut: 

 

                        Gambar 4.7  Jawaban Soal nomor 7 

8. Soal nomor 8 

    . . . たべもの は おいしいですね。  

a. ここ  b. これ     c.この 

 

Jawaban yang benar dari soal diatas adalah pilihan ganda yang bergaris 

bawah yaitu この . Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa 24 responden 

menjawab benar yaitu この dan 4 responden menjawab これ.  Persentase untuk 

jawaban soal nomor 8 ditunjukkan oleh gambar berikut. 
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                          Gambar 4.8  Jawaban Soal nomor 8 

9. Soal nomor 9 

. . . ひと は だれですか。 

a.  あそこ       b. あれ     c.あの 

 

Jawaban yang benar dari soal diatas adalah pilihan ganda yang bergaris 

bawah yaitu あの. Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa 25 responden 

menjawab benar yaitu あの, responden yang menjawab salah terdiri dari 2  

responden menjawab あれ dan 1 responden menjawab あそこ.  Persentase 

untuk jawaban soal nomor  9 ditunjukkan oleh gambar berikut. 

 

                        Gambar 4.9  Jawaban Soal nomor 9 
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10. Soal nomor 10 

. . .  は せんせいの かばんです。 

a. その  b. それ   c. そこ 

 

Jawaban yang benar dari soal diatas adalah pilihan ganda yang bergaris 

bawah yaitu それ. Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa dari keseluruhan 

responden yang berjumlah 28 responden menjawab benar yaitu それ. 

 

                          Gambar 4.10  Jawaban Soal nomor 10 

11. Soal nomor 11 

 . . . たこやき は おいしくないですね。 

a. ここ  b.この     c.これ 

 

Jawaban yang benar dari soal diatas adalah pilihan ganda yang bergaris 

bawah yaitu この. Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa 26 responden 

menjawab benar yaitu この, responden yang menjawab salah terdiri dari 1 

responden menjawab ここ dan 1 responden menjawab これ.  Persentase untuk 

jawaban soal nomor 11 ditunjukkan oleh gambar berikut. 

0

5

10

15

20

25

30

その それ そこ 



38 

 

 

 

   Gambar 4.11  Jawaban Soal nomor 11 

12. Soal nomor 12 

A: B さん, . . . まち は にぎやかですね。 

     B: うん、にぎやかです 

a. ここ   b. これ     c. この 

 

Jawaban yang benar dari soal diatas adalah pilihan ganda yang bergaris 

bawah yaitu この. Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa 14 responden 

menjawab benar yaitu この, responden yang menjawab salah terdiri dari 12 

responden menjawab ここ dan 2 responden menjawab これ.  Persentase untuk 

jawaban soal nomor 12 ditunjukkan oleh gambar berikut. 

 

                             Gambar 4.142 Jawaban Soal nomor 12 
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13. Soal nomor 13 

. . .ほん は たかいですか。 

a. それ       b.  そこ      c.その 

 

Jawaban yang benar dari soal diatas adalah pilihan ganda yang bergaris 

bawah yaitu その. Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa 25 responden 

menjawab benar yaitu その, responden yang menjawab salah terdiri dari 1 

responden menjawab それ dan 2 responden menjawab そこ.  Persentase untuk 

jawaban soal nomor 13 ditunjukkan oleh gambar berikut: 

 

                         Gambar 4.13  Jawaban Soal nomor 13 

14. Soal nomor 14 

        A : B さん、. . . . は だれの めがねですか。 

        B : わたしの めがねです。 

       A  :ああ。。。そうですか。 

        a.  この   b. ここ    c. これ 

 

Jawaban yang benar dari soal diatas adalah pilihan ganda yang bergaris 

bawah yaitu これ. Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa 24 responden 

menjawab benar yaitu これ, responden yang menjawab salah terdiri dari 2 
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responden menjawab この dan1 responden     menjawa  ここ.  Persentase 

untuk jawaban soal nomor  14  ditunjukkan oleh gambar berikut: 

 

                        Gambar 4.14  Jawaban Soal nomor 14 

15. Soal nomor 15 

       A   :  B さん、. . .  は B さんの くつですか。 

     B   : いいえ、ちがいます。 

       a.  あれ     b.  あの     c.   あそこ 

 

Jawaban yang benar dari soal diatas adalah pilihan ganda yang bergaris 

bawah yaitu あれ. Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa 24 responden 

menjawab benar yaitu あれ, responden yang menjawab salah terdiri dari 2 

responden menjawab あの dan 2 responden menjawab あそこ. Persentase 

untuk jawaban soal nomor 15 ditunjukkan oleh gambar berikut: 
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             Gambar 4.15  Jawaban Soal nomor 15 

16. Soal nomor 16 

. . . は ドニさんの ぺンです。 

a.  あそこ   b.  あの   c. あれ 

 

Jawaban yang benar dari soal diatas adalah pilihan ganda yang bergaris 

bawah yaitu あれ. Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa 24 responden 

menjawab benar yaitu あれ, responden yang menjawab salah terdiri dari 1 

responden menjawab あそこ dan 2 responden menjawab あの. Persentase 

untuk jawaban soal nomor 16 ditunjukkan oleh gambar berikut: 

 

                           Gambar 4.16  Jawaban Soal nomor 16 
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17. Soal nomor 17 

       A : B さん, . . . ほん は どこで かいましたか。 

     B : Gramedia で かいました。 

a. そこ  b. その  c.それ 

 

Jawaban yang benar dari soal diatas adalah pilihan ganda yang bergaris 

bawah yaitu その. Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa 19 responden 

menjawab benar yaitu その, responden yang menjawab salah terdiri dari 5 

responden menjawab そこ dan 4 responden menjawab それ.  Persentase untuk 

jawaban soal nomor 17 ditunjukkan oleh gambar berikut: 

 

                 Gambar 4.17  Jawaban Soal nomor 17 

18. Soal nomor 18 

. . . せんせい は きびしいですね。 

a. あの  b. あれ     c.  あそこ 

 

Jawaban yang benar dari soal diatas adalah pilihan ganda yang bergaris 

bawah yaitu あの. Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa 21 responden 

menjawab benar yaitu あの, responden yang menjawab salah terdiri dari 5 
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responden menjawab あれ dan 2 responden menjawab あそこ. Persentase 

untuk jawaban soal nomor  18 ditunjukkan oleh gambar berikut: 

  

Gambar 4.18  Jawaban Soal nomor 18 

19. Soal nomor 19 

A    :  . . . . は なんですか 

B    : これ は ねこです。 

A    :ああ。。。かわいいですね。 

a. そこ             b. それ      c. その 

 

Jawaban yang benar dari soal diatas adalah pilihan ganda yang bergaris 

bawah yaitu それ. Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa 26 responden 

menjawab benar yaitu それ dan 2 responden menjawab その.  Persentase 

untuk jawaban soal nomor 19 ditunjukkan oleh gambar berikut: 

 

                    Gambar 4.19  Jawaban Soal nomor 19 
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20. Soal nomor 20 

A : B さん, . . . ひと は だれですか。 

 B : お父さんです。 

A : ああ。。。そうですか。 

a. あの   b.あれ    c.あそこ 

 

Jawaban yang benar dari soal diatas adalah pilihan ganda yang bergaris 

bawah yaitu あの. Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa 25 responden 

menjawab benar yaitu あの  dan 3 responden menjawab salah yaitu あれ . 

Persentase untuk jawaban soal nomor 20 ditunjukkan oleh gambar berikut: 

 

                       Gambar 4.20  Jawaban Soal nomor 20 

Tipe soal kedua adalah tipe soal yang mewajibkan responden mengisi 

bagian kosong dalam soal dengan pilihan kata penunjuk yang telah tersedia dalam 

kotak. Dalam bagian ini terdapat 5 nomor dengan didalamnya terdapat 8 bagian 

kosong soal yang wajib diisi oleh para responden. Dalam pilihan jawaban yang 

tersedia dalam kotak tersebut peneliti juga menyajikan seluruh jenis kata penunjuk 

bahasa Jepang, yaitu bunmyakushiji dan genbashiji. 

Jumlah jawaban benar dan jawaban salah pada tipe soal kedua yang telah 

dilakukan oleh para siswa kelas XII Bahasa tahun ajaran 2013/2014 di SMA 
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Negeri 1 Batu dapat dilihat pada bagian lampiran 6. Berikut akan dijelaskan 

banyaknya kesalahan yang terjadi dari setiap butir  soal secara lebih terperinci 

untuk tipe soal kedua: 

A.   あそこ            B.   その         C.  あれ 

D. この           E.   そこ          F. それ 

G.   ここ             I.    これ        J. あの   

          Keterangan: 

          Pilihan dalam kotak merupakan pilihan jawaban 

1. Soal nomor 1 

A: B さん, . . . . .は B さんの えんぴつですか。 

B:はい、そうです。 

A：ああ。。そうですか。 

  

Jawaban yang benar untuk soal nomor 1 adalah あれ. Dari soal tersebut 

dapat diketahui bahwa 25 responden menjawab benar yaitu あれ  dan 3 

responden menjawab salah yaitu あの. Persentase untuk jawaban soal nomor 1 

tipe soal kedua ditunjukkan oleh gambar berikut: 

 

Gambar 4.21  Jawaban Soal nomor 1 tipe soal kedua 
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2. Soal nomor 2 

A : B さんの かばんは どれですか。 

B: . . . . . . .です              

 

Jawaban yang benar untuk soal nomor 2 adalah それ, karena letak benda 

yang dimaksud jauh dari pembicara dan pendengar. Dari soal tersebut dapat 

diketahui bahwa 18 responden menjawab benar yaitu それ, responden yang 

menjawab salah terdiri dari 2 responden menjawab あそこ , 4 responden 

menjawab その, 3 responden menjawab そこ dan 1 responden menjawab これ. 

Persentase untuk jawaban soal nomor 2 tipe soal kedua ditunjukkan oleh 

gambar berikut. 

 

Gambar 4.22  Jawaban Soal nomor 2 tipe soal kedua 

3. Soal nomor 3 

A: B さん、. . . . . . .は B さんの かさですか。 

B: いいえ、わたしの かさでは ありません。 

A:.  . . . .. . .は だれの かさですか。 

C:.  . . . . . . .は わたしの かさです。 

A:どう 

C:ありがとう ございます。 

 

Jawaban yang benar untuk soal nomor 3 bagian kosong pertama adalah 
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これ.  Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa pada bagian kosong pertama 

22 responden menjawab benar yaitu これ dan 6 responden menjawab salah 

yaitu この. Persentase untuk jawaban soal nomor 3 bagian pertama tipe soal 

kedua ditunjukkan oleh gambar berikut: 

 

 

Gambar 4.23  Jawaban Soal nomor 3 bagian pertama tipe soal kedua 

Jawaban yang benar untuk bagian kosong kedua yaitu これ. Pada bagian 

kosong kedua, 15 responden menjawab benar yaitu これ , responden yang 

menjawab salah terdiri dari 9 responden menjawab この dan 4 responden 

menjawab それ. Persentase untuk jawaban soal nomor 3 bagian kedua tipe soal 

kedua ditunjukkan oleh gambar berikut: 
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Gambar 4.24  Jawaban Soal nomor 3 bagian kedua tipe soal kedua 

Jawaban yang benar untuk soal 3 bagian ketiga adalah あれ. Pada bagian 

kosong ketiga 6 responden menjawab benar yaitu あれ, 1 responden menjawab 

その, 10 responden menjawab あれ, 6 responden menjawab これ, 2 responden 

menjawab この, dan 1 responden menjawab そこ.  Persentase untuk jawaban 

soal nomor 3 bagian kedua tipe soal ketiga ditunjukkan oleh gambar berikut: 

 

Gambar 4.25  Jawaban Soal nomor 3 bagian ketiga tipe soal kedua 
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4. Soal  nomer  4 

A: . . . . . . . . .しろいふでばこは だれの ふでばこですか。 

B: . . . . . . . . しろいふでばこ は   C さんの ふでばこです。  

A: ああ。。。そうですか。 

 

Jawaban benar untuk soal nomer 4 bagian pertama yaitu その. Dari soal 

tersebut dapat diketahui bahwa pada bagian pertama terdapat 22 responden 

yang menjawab benar yaitu その dan 8 responden yang menjawab salah. 8 

responden tersebut terdiri dari 4 responden menjawab そこ , 3 responden 

menjawab それ, dan 1 responden menjawab あの. Persentase untuk jawaban 

soal nomor 4 tipe soal kedua ditunjukkan oleh gambar berikut: 

 

 

Gambar 4.26  Jawaban Soal nomor 4 bagian pertama tipe soal kedua 

Jawaban benar pada nomor 4 bagian kedua yaitu この . Pada bagian 

kedua terdapat 2 jawaban benar yaitu この dan 26 jawaban salah. 26 jawaban 

salah tersebut tediri dari 14 responden menjawab その, 7 responden menjawab 
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それ dan 5 responden menjawab あの Persentase untuk jawaban soal nomor 4 

bagian kedua tipe soal kedua  ditunjukkan oleh gambar berikut: 

 

Gambar 4.27  Jawaban Soal nomor 4 bagian kedua tipe soal kedua 

5. Soal  nomer  5 

. . . . . . . . . .おんなのひとは とてもきれいです。 

 

Jawaban yang benar untuk soal nomer 5 yaitu あの . Terdapat 22 

responden yang menjawab benar yaitu あの dan 6 reponden menjawab salah. 6 

responden tersebut terdiri dari 2 responden menjawab その , 2 responden 

menjawab あれ dan 2 responden menjawab それ. Persentase untuk jawaban 

soal nomor 5  ditunjukkan oleh gambar berikut: 
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      Gambar 4.28  Jawaban Soal nomor 5 tipe soal kedua 

Hasil jumlah jawaban benar dan salah pada tipe soal pertama dan kedua 

selanjutnya akan dibuat persentase. Persentase ini untuk menjumlahkan jawaban 

benar pada tipe soal pertama dan tipe soal kedua, selain itu juga untuk 

menjumlahkan jawaban salah pada tipe soal pertama dan tipe soal kedua. 

 Jumlah jawaban benar pada tipe soal yang pertama yaitu 476 dan jumlah 

jawaban benar pada tipe soal yang kedua yaitu 130 sehingga jumlah jawaban 

benar keseluruhan yaitu 606. Jumlah jawaban salah pada tipe soal yang pertama 

yaitu 84 dan jumlah jawaban salah pada tipe soal yang kedua yaitu 94 sehingga 

jumlah keseluruhan jawaban salah yaitu 178. 

Dari jumlah tersebut lalu dipersentasekan dengan menggunakan rumus  

𝑓

 
 x 100%, keterangan f = frekuensi atau banyaknya jawaban benar/salah yang 

terjadi, N = total keseluruhan (jumlah jawaban benar + jumlah jawaban salah). 

Lalu dapat diketahui bahwa jumlah jawaban salah sebesar 23% dan jumlah jumlah 

jawaban benar sebesar 77%. Berikut ini gambar persentase jumlah jawaban benar 

dan jumlah jawaban salah secara keseluruhan: 
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Gambar 4.29 Persentase Keseluruhan Jawaban Benar dan Jawaban Salah 

 

4.2  Pembahasan 

4.2.1  Jenis Kesalahan Penggunaan Kata Tunjuk Bahasa Jepang Pada Siswa 

Kelas XII Bahasa di SMA Negeri 1 Batu dari Hasil Tes 

Berikut ini akan dijelaskan secara terperinci kesalahan yang terjadi yang 

didapatkan dari hasil tes tipe soal pertama yang terdiri dari 20 soal pilihan ganda: 

 

1. Soal nomor 1 

. . .  は リコさんの えんぴつです。 

a. この   b.  これ    c. ここ 

 

Jawaban yang benar dari soal diatas adalah pilihan ganda yang bergaris 

bawah yaitu これ. Rumus yang tepat untuk kata tunjuk yang menjukkan benda 

yaitu これ/それ/あれ+ は+ KB です. これ merupakan jawaban yang paling 

tepat karena letaknya terdapat sebelum partikel  は  dan これ /それ /あれ 

merupakan kata tunjuk yang dapat berdiri sendiri tanpa harus melekat dengan 
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kata benda. Dalam soal tes nomor 1, jika soal tersebut diartikan kedalam 

bahasa Indonesia adalah “ini adalah pensil(nya) Rico”.  Kalimat tersebut 

merupakan kalimat yang di dalamnya terdapat kata tunjuk yang menunjukkan 

benda. 

Pada soal nomer 1 ditemukan 2 responden yang menjawab salah yaitu 

dengan menjawab kata tunjuk この. 2 responden tersebut masuk ke dalam jenis 

kesalahan perorangan. Kesalahan perorangan adalah kesalahan yang dibuat 

oleh seseorang diantara kawan-kawannya yang lain. Kesalahan perorangan 

terjadi karena kesalahan dari individu itu sendiri. 

2. Soal nomor 2 

    . . .  かばん は あたらしいですか。 

a. そこ       b. その      c.それ 

 

Jawaban yang benar dari soal diatas adalah pilihan ganda yang bergaris 

bawah yaitu その . Jika soal tersebut diartikan kedalam bahasa Indonesia 

adalah “apakah tas itu baru?”. Dari soal tes diatas sudah dapat diketahui bahwa 

kalimat tersebut merupakan kalimat pertanyaan yang menerangkan suatu benda. 

Dalam bahasa jepang rumus untuk menerangkan suatu benda adalah その/この

/あの+ KB + は + keterangan です/ですか. Dapat diketahui bahwa bagian 

kosong dalam soal terletak sebelum KB(Kata Benda) yaitu かばん. Dari hal 

itulah dapat diketahui bahwa jawaban yang benar yaitu その, karena hanya 

kata tunjuk その/この/あの yang selalu berdampingan atau bahkan melekat 

dengan KB. 
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Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa 23 responden menjawab benar 

yaitu その  dan 5 responden menjawab salah yaitu それ . Kesalahan yang 

dilakukan oleh 5 responden tersebut masuk dalam jenis kesalahan kelompok. 

Kesalahan kelompok adalah kesalahan yang dilakukan oleh kelompok atau 

orang banyak dan kelompok tersebut bersifat homogen, misalnya mempunyai 

bahasa ibu yang sama dan latar belakang yang sama baik secara intelektul 

maupun sosial. Dari kesalahan kelompok yang terjadi tadi, muncul juga 

kesalahan menganalogi. Kesalahan menganalogi adalah kesalahan yang 

dilakukan oleh si terdidik yang menguasai bahasa tertentu dan menerapkan 

dalam konteks, padahal hal tersebut tidak bisa diterapkan. Dalam hal ini 5 

responden yang menjawab それ tersebut menerapkan penggunaan kata tunjuk 

bahasa Indonesia dalam menjawab soal. Responden tersebut mengira bahwa 

penggunaan kata tunjuk それ dan その bisa saling menggantikan karena sama-

sama berasal dari kata tunjuk golongan そ yang fungsinya untuk menunjukkan 

benda yang berada dekat dengan lawan bicara. Dari kesalahan itu muncul pula 

jenis kesalahan lokal. Kesalahan lokal adalah kesalahan yang menyebabkan 

bentuk atau struktur dalam sebuah kalimat tampak canggung, tapi bagi penutur 

yang mahir bahasa asing tidak ada kesulitan untuk memahami apa yang 

dimaksud dalam kalimat tersebut. Bagi pembelajar yang mahir dalam 

menguasai bahasa Jepang khususnya dalam menguasai pemakaian kata tunjuk 

bahasa Jepang pasti dapat memahami maksud dari 5 responden yang menjawab 

それ tersebut, hanya saja kalimat tersebut akan nampak canggung dan kurang 

tepat. 
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3. Soal nomor 3 

    . . .  えんぴつ は だれの えんぴつですか。 

a. ここ     b.  これ      c. この 

 

Jawaban yang benar dari soal diatas adalah pilihan ganda yang bergaris 

bawah yaitu この. Rumus yang tepat untuk menerangkan suatu benda yaitu そ

の/この/あの+ KB + は + keterangan です. Dapat diketahui bahwa bagian 

kosong dalam soal terletak sebelum KB(Kata Benda) yaitu kata えんぴつ. Jika 

soal tersebut diartikan kedalam bahasa Indonesia adalah “pensil ini milik 

siapa?”. Dari soal tes diatas sudah dapat diketahui bahwa kalimat tersebut 

merupakan kalimat pertanyaan yang menerangkan suatu benda. Dari hal itulah 

dapat diketahui bahwa jawaban yang benar yaitu この, karena hanya kata 

tunjuk その/この/あの yang selalu berdampingan atau bahkan melekat dengan 

KB. 

Berdasarkan hasil tes pada soal nomer 3 terdapat 6 responden yang 

menjawab salah, yaitu terdiri dari 1 responden yang menjawab ここ dan 5 

responden yang menjawab これ. Kesalahan yang dilakukan oleh 1 responden 

yang menjawab ここ masuk dalam jenis kesalahan perorangan yang mana 

kesalahan tersebut terjadi karena individu itu sendiri. Kesalahan yang 

dilakukan oleh 5 responden yang menjawab これ masuk dalam jenis kesalahan 

kelompok. Dari kesalahan kelompok yang terjadi tadi, muncul juga kesalahan 

menganalogi. Responden yang menjawab こ れ  tersebut menerapkan 

penggunaan kata tunjuk bahasa Indonesia dalam menjawab soal. Responden 
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tersebut mengira bahwa penggunaan kata tunjuk これ dan この bisa saling 

menggantikan karena sama-sama berasal dari kata tunjuk golongan こ yang 

fungsinya untuk menunjukkan benda yang berada dekat dengan pembicara. 

Dari kesalahan itu muncul pula jenis kesalahan lokal. Bagi pembelajar yang 

mahir dalam menguasai bahasa Jepang khususnya dalam menguasai pemakaian 

kata tunjuk bahasa Jepang pasti dapat memahami maksud dari 5 responden 

yang menjawab これ tersebut, hanya saja kalimat tersebut akan nampak 

canggung dan kurang tepat. 

4. Soal nomor 4 

     . . .   は あなたの あたらしい かばんですか。 

a. それ   b. そこ    c. その 

Jawaban yang benar dari soal diatas adalah pilihan ganda yang bergaris 

bawah yaitu それ. Dalam bahasa jepang rumus untuk menunjukkan suatu benda 

adalah これ/それ/あれ+ は+ KB です/ですか. Dapat diketahui bahwa bagian 

kosong dalam soal terletak sebelum partikel は . Jika soal tersebut diartikan 

kedalam bahasa Indonesia adalah “apakah itu tas baru anda?”. Dari soal tes diatas 

sudah dapat diketahui bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat pertanyaan yang 

menunjukkan suatu benda, maka jawaban yang tepat yaitu それ. 

Berdasarkan hasil tes, pada jawaban nomer 4 terdapat 24 responden yang 

menjawab benar yaitu それ  dan 4 responden yang menjawab salah yaitu 

menjawab その.  4 responden yang menjawab salah tersebut termasuk dalam 

kesalahan kelompok. Dari kesalahan kelompok yang terjadi tadi, muncul juga 

kesalahan menganalogi. Responden yang menjawab その tersebut menerapkan 
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penggunaan kata tunjuk bahasa Indonesia dalam menjawab soal. Responden 

tersebut mengira bahwa penggunaan kata tunjuk それ  dan その  bisa saling 

menggantikan karena sama-sama berasal dari kata tunjuk golongan そ yang 

fungsinya untuk menunjukkan benda yang berada dekat dengan lawan bicara. 

Dari kesalahan itu muncul pula jenis kesalahan lokal. Bagi pembelajar yang mahir 

dalam menguasai bahasa Jepang khususnya dalam menguasai pemakaian kata 

tunjuk bahasa Jepang pasti dapat memahami maksud dari 4 responden yang 

menjawab その tersebut, hanya saja kalimat tersebut akan nampak canggung dan 

kurang tepat. 

5. Soal nomor 5 

       . . .  は わたしの とけいです。 

a. あれ  b.   あそこ  c. あの 

 

Jawaban yang benar dari soal diatas adalah pilihan ganda yang bergaris 

bawah yaitu あれ. Dalam bahasa Jepang rumus untuk menunjukkan suatu benda 

adalah これ/それ/あれ+ は+ KB です/ですか. Dapat diketahui bahwa bagian 

kosong dalam soal terletak sebelum partikel は . Jika soal tersebut diartikan 

kedalam bahasa Indonesia adalah “itu adalah jam tangan saya”. Dari soal tes 

diatas sudah dapat diketahui bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat 

pernyataan yang menunjukkan suatu benda.  

Berdasarkan hasil tes pada jawaban nomor 5 terdapat 24 responden yang 

menjawab benar yaitu あれ  dan 4 responden yang menjawab salah yaitu 

menjawab あの. 4 responden yang menjawab salah tersebut termasuk dalam 
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kesalahan kelompok. Dari kesalahan kelompok yang terjadi tadi, muncul juga 

kesalahan menganalogi. Responden yang menjawab あの tersebut menerapkan 

penggunaan kata tunjuk bahasa Indonesia dalam menjawab soal. Responden 

tersebut mengira bahwa penggunaan kata tunjuk あれ dan あの bisa saling 

menggantikan karena sama-sama berasal dari kata tunjuk golongan あ yang 

fungsinya untuk menunjukkan benda yang berada jauh dari pembicara dan lawan 

bicara. Dari kesalahan itu muncul pula jenis kesalahan lokal. Bagi pembelajar 

yang mahir dalam menguasai bahasa Jepang khususnya dalam menguasai 

pemakaian kata tunjuk bahasa Jepang pasti dapat memahami maksud dari 4 

responden yang menjawab あの tersebut, hanya saja kalimat tersebut akan 

nampak canggung dan kurang tepat. 

6. Soal nomor 6 

     . . .  は アニさんの きょうかしょですね。 

a. これ  b.  ここ   c. この 

 

Jawaban yang benar dari soal diatas adalah pilihan ganda yang bergaris 

bawah yaitu これ. Jika kata penunjuk ここ digunakan, kalimat akan terasa 

tidak cocok karena didalam kalimat tidak ada hal yang menunjukkan tempat. 

Kata penunjuk こ こ  hanya dapat digunakan untuk menunjukkan 

keberadaan/posisi objek. Kalimat dalam soal nomor 6 jika diartikan adalah “ini 

adalah buku paket milik Ani ya”. Dalam kalimat tersebut sudah dapat terjawab 

bahwa jawaban yang tepat adalah これ.  
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Berdasarkan hasil tes, pada jawaban soal nomor 7 terdapat 24 responden 

yang menjawab benar dan 4 responden yang menjawab salah yaitu menjawab 

ここ. 4 responden yang menjawab salah tersebut masuk dalam jenis kesalahan 

kelompok. Selain itu kesalahan itu juga termasuk dalam jenis kesalahan lokal 

karena kalimat akan jadi tidak cocok jika menggunakan kata tunjuk ここ. 

7. Soal nomor 7 

. . .  は だれの ノートですか。 

a. ここ              b. この    c. これ 

Jawaban yang benar dari soal diatas adalah pilihan ganda yang bergaris 

bawah yaitu これ. Soal diatas jika diterjemahkan yaitu “ ini buku catatan milik 

siapa?”. Kalimat tersebut merupakan kalimat pertanyaan yang menyatakan suatu 

benda. Jadi jawaban yang benar yaitu これ. 

Berdasarkan hasil tes, pada jawaban soal nomor 7 ditemukan 26 responden 

yang menjawab benar dan 2 responden yang menjawab salah yaitu menjawab こ

の.  2 responden yang menjawab salah masuk dalam jenis kesalahan perorangan. 

Kesalahan itu terjadi karena faktor dari individu itu sendiri. 

8. Soal nomor 8 

    . . . たべもの は おいしいですね。  

a. ここ  b. これ     c.この 

 

Jawaban yang benar dari soal diatas adalah pilihan ganda yang bergaris 

bawah yaitu この. Kalimat nomor 8 jika diterjemahkan adalah “makanan ini 

enak ya”. Dari soal tersebut  dapat diketahui bahwa kalimat itu merupakan 
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kalimat pernyataan yang menerangkan suatu objek yang dimaksud yaitu, たべ

もの. Jadi dapat diketahui bahwa jawabannya yaitu この. 

Berdasarkan hasil tes, jawaban pada soal nomor 8 terdapat 24 responden 

yang menjawab benar dan 4 responden yang menjawab salah yaitu menjawab 

これ .  4 responden yang menjawab salah masuk dalam jenis kesalahan 

kelompok. Selain itu terjadi kesalahan menganalogi dan kesalahan lokal. 

Dalam hasil penelitian, 4 responden tersebut menerapkan struktur penggunaan 

kata tunjuk bahasa Indonesia (yang tidak memiliki jenis-jenis kata tunjuk) ke 

dalam kalimat ini sehingga muncullah kalimat yang canggung karena tidak 

sesuai struktur kalimat. 

9. Soal nomor 9 

. . . ひと は だれですか。 

a.  あそこ       b. あれ     c.あの 

 

Jawaban yang benar dari soal diatas adalah pilihan ganda yang bergaris 

bawah yaitu あの. Kalimat pada soal tersebut jika diterjemahkan adalah “siapa 

orang itu?”. Kalimat  tersebut merupakan kalimat pertanyaan yang menyatakan 

objek yang dimaksud. Dalam bahasa jepang rumus untuk menerangkan suatu 

benda adalah その/この/あの+ KB+ は+ keterangan です/です. Dari hal 

tersebut dapat diketahui bahwa jawaban yang benar adalah あの. 

Bedasarkan hasil tes, jawaban pada soal nomor 9 ditemukan 25 

responden yang menjawab benar dan 3 responden yang menjawab salah. 3 

responden tersebut terdiri dari 1 responden yang menjawab あそこ dan 2 

responden yang menjawab あれ . Kesalahan tersebut tergolong dalam jenis 
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kesalahan perorangan karena kesalahan dilakukan oleh 3 responden saja. 

10. Soal nomor 10 

. . .  は せんせいの かばんです。 

a. その  b. それ   c. そこ 

 

Jawaban yang benar dari soal diatas adalah pilihan ganda yang bergaris 

bawah yaitu それ. Pada soal nomor 10 tidak ditemukan kesalahan jenis apapun 

karena semua responden yang berjumlah 28 orang berhasil menjawab soal 

dengan benar. 

11. Soal nomor 11 

 . . . たこやき は おいしくないですね。 

a. ここ  b.この     c.これ 

 

Jawaban yang benar dari soal diatas adalah pilihan ganda yang bergaris 

bawah yaitu この. Pada soal nomor 11 terdapat jenis kesalahan perorangan. 

Terdapat 2 responden yang terdiri dari 1 responden menjawab ここ dan 1 

responden menjawab これ. Kesalahan perorangan biasanya disebabkan karena 

kesalahan yang dilakukan seseorang individu saja yang kurang memahami 

suatu hal. 

12.  Soal nomor 12 

A: B さん, . . . まち は にぎやかですね。 

     B: うん、にぎやかです 

a. ここ   b. これ     c. この 

 

Jawaban yang benar dari soal diatas adalah pilihan ganda yang bergaris 

bawah yaitu この.  Kata まち dalam soal berfungsi sebagai kata benda karena 

soal tersebut ingin menerangkan suatu keadaan yaitu にぎやか.  
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Berdasarkan hasil tes, jawaban pada soal nomor 12 terdapat 14 responden 

yang menjawab benar dan 14 responden menjawab salah. Dengan kata lain 

hanya setengah dari keseluruhan responden yang dapat menjawab dengan 

benar. 14 responden yang menjawab salah terdiri dari 2 responden yang 

menjawab これ dan 12 responden yang menjawab ここ. 2 responden yang 

menjawab これ  termasuk dalam kesalahan jenis perorangan karena hanya 

dilakukan oleh 2 responden. 12 responden yang menjawab ここ masuk dalam 

jenis kesalahan kelompok. Selain itu terdapat kesalahan menganalogi dan 

kesalahan lokal yang terjadi. Hampir setengah dari jumlah responden yang 

melakukan kesalahan, mereka salah menafsirkan isi dalam kalimat. Para 

responden menjadikan kata まち sebagai inti dari isi percakapan, oleh karena 

itu sebanyak 12 responden menjawab ここ karena kata penunjuk itu digunakan 

untuk menunjukkan keberadaan/posisi objek yang dimaksud. Mereka 

menyimpulkan bahwa kata  まち yang berarti kota berkaitan dengan posisi, 

oleh karena itu mereka menjawab ここ. 

13. Soal nomor 13 

. . .ほん は たかいですか。 

a. それ       b.  そこ      c.その 

 

Jawaban yang benar dari soal diatas adalah pilihan ganda yang bergaris 

bawah yaitu その. Berdasarkan hasil tes, jawaban soal nomor 13 terdapat 25 

responden yang menjawab benar dan terdapat 3 responden yang menjawab 

salah. 3 responden ini terdiri dari 1 responden yang menjawab それ dan 2 
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responden menjawab そこ . Kesalahan yang dilakukan oleh 3 responden 

tersebut masuk dalam jenis kesalahan perorangan. Kesalahan terjadi karena 

individu tersebut kurang menguasai materi tentang kata tunjuk bahasa Jepang. 

14. Soal nomor 14 

A : B さん、. . . . は だれの めがねですか。 

   B : わたしの めがねです。 

       A  :ああ。。。そうですか。 

a.  この   b. ここ    c. これ 

 

Jawaban yang benar dari soal diatas adalah pilihan ganda yang bergaris 

bawah yaitu これ. Berdasarkan hasil tes, jawaban soal nomor 14 terdapat 25 

responden yang menjawab benar dan terdapat 3 responden yang menjawab 

salah. 3 responden ini terdiri dari 1 responden yang menjawab ここ dan 2 

responden menjawab この . Kesalahan yang dilakukan oleh 3 responden 

tersebut masuk dalam jenis kesalahan perorangan saja karena hanya terdapat 3 

responden saja yang melakukan kesalahan.  

15. Soal nomor 15 

A   :  B さん、. . .  は B さんの くつですか。 

     B   : いいえ、ちがいます。 

a.  あれ     b.  あの     c.   あそこ 

 

Jawaban yang benar dari soal diatas adalah pilihan ganda yang bergaris 

bawah yaitu あれ . Berdasarkan hasil tes, pada soal nomor 15 terdapat 24 

responden yang menjawab benar dan 4 responden yang menjawab salah. 4 

responden tersebut terdiri dari 2 responden menjawab あの dan 2 responden 

menjawab あそこ. Kesalahan yang dilakukan oleh 4 responden tersebut masuk 



64 

 

 

dalam jenis kesalahan perorangan karena masing-masing kesalahan terdapat 2 

responden yang melakukan.  

16. Soal nomor 16 

. . . は ドニさんの ぺんです。 

a.  あそこ   b.  あの   c. あれ 

 

Jawaban yang benar dari soal diatas adalah pilihan ganda yang bergaris 

bawah yaitu あれ. Pada soal nomor 16 ditemukan jenis kesalahan perorangan 

karena hanya terdapat 3 responden saja yang melakukan kesalahan. 3 

responden tersebut terdiri dari 1 responden menjawab あそこ dan 2 responden 

menjawab あの . Hal ini dikarenakan individu tersebut kurang memahami 

maksud dari soal. 

17. Soal nomor 17 

A : B さん, . . . ほん は どこに かいましたか。 

     B : Gramedia で かいました。 

a. そこ  b. その  c.それ 

 

Jawaban yang benar dari soal diatas adalah pilihan ganda yang bergaris 

bawah yaitu その. Pada soal nomor 17 terdapat jenis kesalahan kelompok, 

kesalahan menganalogi dan kesalahan lokal. Ada total 9 responden yang 

melakukan kesalahan. 9 responden tersebut terdiri dari 5 responden menjawab

そこ dan 4 responden menjawab それ. 5 responden menjawab そこ tersebut 

menafsirkan bahwa kata penunjuk yang digunakan merupakan kata penunjuk 

tempat karena bagian percakapan B menyebutkan kata  Gramedia で かいま

した (membeli di Gramedia), jadi para responden ini mengira bahwa antara 

kata penunjuk tempat dan kata Gramedia で かいました saling berkaitan. 
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Tidak jauh berbeda seperti soal-soal yang sebelumnya dibahas, 4 responden 

menjawab それ. Para responden ini menafsirkan bahwa kata penunjuk これ/そ

れ/あれ dan この/その/あの bisa saling menggantikan karena memiliki arti 

dan fungsi yang sama yaitu jenis kata kerja yang menunjukkan objek yang 

dimaksud. 

18. Soal nomor 18 

. . . せんせい は きびしいですね。 

a. あの  b. あれ     c.  あそこ 

 

Jawaban yang benar dari soal diatas adalah pilihan ganda yang bergaris 

bawah yaitu あの . Pada soal nomor 18 terdapat kesalahan perorangan, 

kesalahan kelompok, kesalahan menganalogi, dan kesalahan lokal. Ada 7 

responden yang melakukan kesalahan. 7 responden tersebut terdiri dari 5 

responden menjawab あれ dan 2 responden menjawab あそこ. 2 responden 

menjawab あそこ merupakan kesalahan perorangan karena hanya terjadi pada 

2 responden saja. 5 responden yang menjawab あれ, menafsirkan bahwa これ/

それ/あれ dan この/その/あの bisa saling menggantikan karena memiliki arti 

dan fungsi yang sama yaitu jenis kata tunjuk yang menunjukkan objek yang 

dimaksud.  
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19. Soal nomor 19 

A    :  . . . . は なんですか 

B    : これ は ねこです。 

A    :ああ。。。かわいですね。 

a. そこ             b. それ      c. その 

 

Jawaban yang benar dari soal diatas adalah pilihan ganda yang bergaris 

bawah yaitu それ. Pada soal nomor 19 terdapat jenis kesalahan perorangan saja 

karena hanya 2 responden menjawab その. Kesalahan ini terjadi karena faktor 

individu itu sendiri dan kurang pahamnya seorang individu itu terhadap soal. 

20. Soal nomor 20 

A : B さん, . . . ひと は だれですか。 

 B : お父さんです。 

A : ああ。。。そうですか。 

a. あの   b.あれ    c.あそこ 

 

Jawaban yang benar dari soal diatas adalah pilihan ganda yang bergaris 

bawah yaitu あの. Pada soal nomor 20 juga hanya terdapat jenis kesalahan 

perorangan karena hanya terdapat 3 responden menjawab あれ. Kesalahan ini 

terjadi karena kesalahan dari masing-masing individu. 

Berikut ini akan dijelaskan kesalahan yang terjadi secara terperinci jenis 

kesalahan yang didapatkan dari hasil tes tipe soal kedua yang terdiri dari 8 

soal: 

A.   あそこ            B.   その         C.  あれ 

D. この            E.   そこ         F. それ 

G.   ここ             I.    これ        J. あの   
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     Keterangan: 

        Pilihan dalam kotak merupakan pilihan jawaban 

21. Soal nomor 1 (tipe soal 2) 

A: B さん, . . . . .は B さんの えんぴつですか。 

B:はい、そうです。 

A：ああ。。そうですか。 

  

Jawaban yang benar untuk soal nomor 1 adalah あれ. Si A bertanya pada 

si B, apakah pensil yang berada jauh dari mereka itu adalah pensil si B. kata 

tunjuk yang tepat yaitu あれ, karena posisi objek yang dimaksud berada jauh 

dari keduanya. Pada soal nomor 1 terdapat kesalahan perorangan karena hanya 

terdapat 3 responden yang menjawab あの. Kesalahan ini terjadi karena faktor 

dari masing-masing individu tersebut. 

22. Soal nomor 2 

A : B さんの かばんは どれですか。 

B: . . . . . . .です              

 

Jawaban yang benar untuk soal nomor 2 adalah それ, karena letak benda 

yang dimaksud dekat dengan pendengar. Selain itu sebuah kalimat pernyataan 

untuk menunjukkan suatu benda tidak dapat menggunakan kata tunjuk この/そ

の/あの karena kata tunjuk jenis ini tidak dapat berdiri sendiri. Pada soal 

nomor 2 terdapat jenis kesalahan perorangan, kesalahan kelompok, kesalahan 

menganalogi dan kesalahan lokal. Terdapat 10 responden yang melakukan 

kesalahan yang terdiri dari 1 responden menjawab これ dan 2 responden 

menjawab あそこ  yang masuk dalam kesalahan perorangan, 4 responden 
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menjawab その  dan 3 responden menjawa そこ yang termasuk dalam 

kesalahan kelompok, kesalahan menganalogi dan kesalahan lokal. 

23. Soal nomor 3 

A: B さん、. . . . . . .は B さんの かさですか。 

B: いいえ、わたしの かさでは ありません。 

A:.  . . . .. . .は だれの かさですか。 

C:.  . . . . . . .は わたしの かさです。 

A:どうぞ。 

C:ありがとう ございます。 

 

Jawaban yang benar untuk soal nomor 3 bagian kosong pertama adalah 

これ, karena letak benda yang dimaksud dekat dari pembicara dan jauh dari 

pendengar. Jawaban untuk bagian kosong kedua yaitu これ  karena si A 

mempertegas dengan mengulangi lagi pertanyaannya. Lalu jawaban bagian 

kosong ketiga yaitu  それ  karena Si C menyatakan bahwa benda yang 

dimaksud oleh pembicara (かさ) adalah miliknya. Karena letak benda yang 

dimaksud (かさ) dekat dengan si A (pembicara) maka jawaban yang benar 

yaitu それ. 

Pada bagian pertama terdapat 22 jawaban benar dan 6 jawaban salah. 

Kesalahan yang terjadi yaitu kesalahan kelompok, kesalahan menganalogi dan 

kesalahan lokal. 6 responden yang menjawab salah termasuk dalam kesalahan 

kelompok. Pada bagian ini juga terdapat kesalahan menganalogi karena 

responden tersebut menjawab この .  Responden menerapkan struktur kata 

tunjuk bahasa Indonesia dalam soal ini. Dalam bahasa Indonesia kata tunjuk 

tidak memiliki jenis-jenis seperti bahasa Jepang, jadi jawaban akan salah jika 
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responden menggunakan kata tunjuk この pada soal bagian ini, karena 

jawaban yang benar adalah これ. Walaupun memiliki arti yang sama namun 

penggunaan kedua kata tunjuk itu sifatnya tidak bisa saling menggantikan. 

Dengan demikian secara otomatis responden juga melakukan kesalahan lokal 

karena responden merubah bentuk atau struktur kalimat yang salah. 

Pada bagian kedua terdapat 15 jawaban benar dan 13 jawaban salah. 13 

jawaban salah tersebut terdiri dari 4 responden yang menjawab それ dan 9 

reesponden menjawab この . Kesalahan yang terjadi tidak berbeda dengan 

bagian pertama yaitu kesalahan kelompok, kesalahan menganalogi dan 

kesalahan lokal. Bentuk kesalahan juga tidak jauh berbeda.  

Pada bagian ketiga terdapat 6 jawaban benar dan 22 jawaban salah. Di 

bagian ini yang paling banyak terjadi kesalahan. Kesalahan-kesalahan yang 

terjadi yaitu kesalahan perorangan, kesalahan kelompok, kesalahan 

menganalogi dan kesalahan lokal. 1 responden menjawab その, 1 responden 

menjawab そこ dan 2 responden menjawab この tergolong dalam kesalahan 

perorangan karena kesalahan yang terjadi disebabkan oleh individu itu sendiri. 

Sedangkan 6 responden menjawab これ dan 10 responden menjawab あれ 

tergolong dalam kesalahan kelompok. Selain itu terjadi kesalahan menganalogi 

dan kesalahan lokal karena responden menjawab kata tunjuk yang merubah 

struktur kalimat tersebut. 
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24. Soal  nomer  4 

A: . . . . . . . . .しろいふでばこは だれの ふでばこですか。 

B: . . . . . . . . しろいふでばこ は   C さんの ふでばこです。  

A: ああ。。。そうですか。 

 

Jawaban benar untuk soal nomer 4 bagian pertama yaitu その karena 

letak benda yang dimaksud jauh dari pembicara (si A). Pada bagian pertama 

terdapat 20 jawaban benar dan 8 jawaban salah. Kesalahan yang terjadi yaitu 

kesalahan kelompok, kesalahan menganalogi dan kesalahn lokal. 8 responden 

yang menjawab salah termasuk dalam kesalahan kelompok. Pada bagian ini 

juga terdapat kesalahan menganalogi karena responden tersebut menjawab そ

こ dan それ .  Kemudian juga terdapat kesalahan lokal karena responden 

menerapkan struktur kata tunjuk bahasa Indonesia dalam soal ini. Dalam 

bahasa Indonesia kata tunjuk tidak memiliki jenis-jenis seperti bahasa Jepang, 

jadi jawaban akan salah jika responden menggunakan kata tunjuk そこ dan そ

れ pada soal bagian ini, karena jawaban yang benar adalah これ. Walaupun 

memiliki arti yang sama namun penggunaan kedua kata tunjuk itu sifatnya 

tidak bisa saling menggantikan walaupun kata tunjuk golongan こ memiliki 

arti bahwa benda yang dimaksud dekat dengan pembicara. 

Pada bagian kedua terdapat 2 jawaban benar dan 26 jawaban salah. 

Kesalahan yang terjadi yaitu kesalahan kelompok, kesalahan menganalogi dan 

kesalahan lokal. 26 responden yang menjawab salah termasuk dalam kesalahan 

kelompok. Pada bagian ini juga terdapat kesalahan menganalogi karena 

responden tersebut menjawab その、それ dan あの .  Selain itu terdapat 
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kesalahn lokal karena responden menerapkan struktur kata tunjuk bahasa 

Indonesia dalam soal ini. Dalam bahasa Indonesia kata tunjuk tidak memiliki 

jenis-jenis seperti bahasa Jepang, jadi jawaban akan salah jika responden 

menggunakan kata tunjuk その、それ dan あの pada soal bagian ini, karena 

jawaban yang benar adalah これ. Walaupun memiliki arti yang sama namun 

penggunaan kedua kata tunjuk itu sifatnya tidak bisa saling menggantikan. 

25. Soal  nomer  5 

. . . . . . . . . .おんなのひとは とてもきれいです。 

 

Jawaban yang benar untuk soal nomer 5 yaitu あの. Si A berbicara pada 

si B bahwa orang yang berada jauh dari mereka berdua sangatlah cantik. Pada 

soal nomor 5 terdapat 22 jawaban benar dan 6 jawaban salah. 6 responden yang 

menjawab salah tersebut tergolong dalam kesalahan kelompok, kesalahan 

menganalogi dan kesalahan lokal. Kesalahan menganalogi terjadi karena para 

responden tersebut salah dalam menerapkan kata tunjuk bahasa Jepang. Bahasa 

ibu juga turut berpengaruh dalam kesalahan ini. Dalam bahasa Indonesia tidak 

ada pembagian-pembagian kata tunjuk, hal inilah yang membuat para 

responden terkadang sedikit bingung dan seringkali melakukan kesalahan 

dalam menggunakan kata tunjuk. 

Dari keseluruhan hasil analisis diatas terdapat 4 kesalahan yang 

dilakukan oleh para responden. Kesalahan-kesalahan tersebut terdiri dari 

kesalahan perorangan, kesalahan kelompok, kesalahan menganalogi dan 

kesalahan lokal. Berikut ini tabel kesalahan yang terjadi dan nomor-nomor soal 
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yang terdapat dalam kesalahan: 

Tabel 4.1 Jenis Kesalahan dan Kesalahan yang Ditemukan 

Pada Setiap Butir Soal 

JENIS 

KESALAHAN 

NOMOR SOAL 

Kesalahan 

Perorangan 

1, 3, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 

22 dan 25 

Kesalahan 

Kelompok 

2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27 

dan 28 

Kesalahan 

Menganalogi 

2, 3, 4, 5, 8, 12, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dan 

28 

Kesalahan Lokal 2, 3, 4, 5, 8, 12, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dan 

28 

 

Dalam tabel di atas dijelaskan secara terperinci jenis-jenis 

kesalahan yang terjadi dan nomor-nomor soal yang terdapat dalam 

kesalahan. Kesalahan perorangan terjadi pada 16 nomor soal. Kesalahan 

kelompok terjadi pada 16 nomor soal. Kesalahan menganalogi terjadi 

pada 15 nomor soal. Kesalahan yang terakhir yaitu kesalahan lokal yang 

terjadi pada 16 nomor soal. 
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4.2.2  Hasil Analisis Data Angket 

 Berdasarkan tes dan angket yang sudah diisi oleh seluruh subjek 

penelitian yaitu siswa kelas XII Bahasa di SMA Negeri 1 Batu yang 

berjumlah 28 orang, maka dapat diperoleh hasil analisis data yang telah 

dilakukan oleh peneliti sebagai berikut: 

1. Pertanyaan pertama 

Hasil analisis data angket pada pertanyaan pertama diperoleh 

sebanyak 1 siswa telah belajar bahasa Jepang selama ≥5 tahun, 3 siswa 

telah belajar bahasa Jepang selama 3-4 tahun dan 24 siswa telah belajar 

bahasa Jepang selama 1-2 tahun. Jadi rata-rata siswa kelas XII bahasa 

telah mempelajari bahasa Jepang selama 1-2 tahun. 

2. Pertanyaan kedua 

Hasil analisis data angket pada pertanyaan kedua diperoleh sebanyak 

9 siswa sangat memahami kata tunjuk bahasa Jepang dan 19 siswa 

kurang memahami kata tunjuk bahasa Jepang. jadi jadi lebih dari 25% 

siswa kelas XII masih kurang memahami kata tunjuk bahasa Jepang. 

3. Pertanyaan ketiga 

Hasil analisis angket pada pertanyaan ketiga yaitu 9 siswa sangat 

mengerti jenis beserta fungsi dari masing-masing kata tunjuk bahasa 

Jepang. Sedangkan 19 siswa kurang memahami jenis beserta fungsi dari 

masing-masing kata tunjuk. 
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4. Pertanyaan keempat  

Hasil analisis angket yang keempat yaitu sebanyak 20 siswa dapat 

menyebutkan seluruh kata tunjuk bahasa Jepang dengan benar. Kata 

tunjuk yang mereka sebutkan yaitu これ, それ,あれ, この, その, あの, 

ここ, そこ,あそこ. 8 orang sisanya tidak dapat menyebutkan seluruh 

kata tunjuk bahasa Jepang, selain itu mereka menambahkan kata 上、中，

下、昨日、今日、らい、まい、となり、うしろ dan lain-lain. Hal ini 

membuktikan bahwa terdapat beberapa siswa yang memang kurang 

mengerti kata tunjuk bahasa Jepang dengan baik. 

5. Pernyataan dalam tabel 

Hasil analisis data angket untuk poin kelima, bagi siswa yang 

menjawab kurang paham dan tidak paham sama sekali pada soal nomor 2 

dan 3 yang berjumlah 19 orang wajib mengisi dengan cara mencentang 

pernyataan-pernyataan yang tersedia di dalam tabel. 1 siswa wajib 

memilih 3 pernyataan yang tersedia. 9 siswa yang menjawab sangat 

mengerti tidak diwajibkan untuk mengisi tabel yang telah disediakan. 
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Tabel 4.2 Pernyataan Penyebab Kesalahan dan Jumlah 

Responden yang Memilih Pernyataan 

No Pernyataan Jumlah siswa 

1 Buku yang ada kurang memadai/kurang menunjang 17 

2 Guru pengajar menjelaskan terlalu cepat dan kurang mendetail 2 

3 Materi yang diajarkan terlalu rumit/kurang mendetail 11 

4 Penggunaan kata tunjuk bahasa Jepang berbeda dengan kata 

tunjuk bahasa Indonesia 

12 

5 Jarang ada latihan (dari guru/pribadi) 12 

 

Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat diketahui bahwa pernyataan 

terbanyak yang dipilih oleh siswa XII bahasa yaitu buku penunjang yang kurang 

memadai. Buku paket yang mereka gunakan adalah buku belajar bahasa Jepang 1 

dan belajar bahasa Jepang 2. Faktor kedua yaitu perbedaan kata tunjuk bahasa 

Jepang dengan kata tunjuk bahasa Indonesia yang membuat para siswa bingung. 

Penggunaan kata tunjuk bahasa Indonesia dan bahasa Jepang memang sedikit 

berbeda. Kata tunjuk dalam bahasa Jepang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu 

genbashiji dan bunmyakushiji, sedangkan dalam bahasa Indonesia tidak ada 

pembagian jenis kata tunjuk. Untuk pembelajar terkadang memang bahasa Ibu 

juga turut berpengaruh dalam proses pembelajaran bahasa asing. Faktor ketiga 

yaitu jarang ada latihan, baik itu dari guru maupun latihan pribadi yang membuat 

siswa semakin kurang memahami penggunaan kata tunjuk bahasa Jepang. Faktor 

keempat yaitu materi yang diajarkan terlalu rumit/kurang mendetail. Dan faktor 
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yang terakhir adalah faktor dari guru pengajar yang menyampaikan materi terlalu 

cepat dan tidak mendetail.  

Dari analisis penyebab kesalahan diatas pernyataan nomor 1 yang 

menyatakan bahwa kesalahan disebabkan karena buku yang ada kurang 

memadai/kurang menunjang, hal ini masuk dalam penyebab kesalahan pendapat 

popular. Pernyataan nomor  2 yang menyatakan bahwa pengajar menjelaskan 

terlalu cepat dan kurang mendetail, hal ini juga masuk penyebab kesalahan 

pendapat popular. Pernyataan nomor 3 yang menyatakan bahwa materi yang 

diajarkan terlalu rumit atau kurang mendetail, hal ini masuk dalam penyebab 

kesalahan pendapat popular. Pernyataan nomor 4 yang menyatakan penyebab 

kesalahan dikarenakan penggunaan kata tunjuk bahasa Jepang berbeda dengan 

kata tunjuk bahasa Indonesia, hal ini masuk dalam penyebab kesalahan bahasa ibu. 

Pernyataan nomor 5 yang menyatakan bahwa jarang adanya latihan baik dari guru 

maupun secara pribadi, hal ini masuk dalam penyebab kesalahan pendapat popular.    

Peneliti menemukan banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan. 

Berdasarkan angket yang telah diberikan kepada siswa. Dari total 28 siswa 

terdapat 14 siswa yang menyatakan bahwa pada dasarnya kurang memahami dan 

5 siswa menyatakan tidak memahami sama sekali penggunaan kata tunjuk bahasa 

Jepang terutama kata tunjuk jenis bunmyakushiji yang memiliki 2 variasi, yang 

mana kata tunjuk これ、それ、あれ digunakan untuk menunjukkan suatu benda, 

sedangkan この、その、あの  digunakan untuk menerangkan benda yang 

dimaksud.  

Berikut ini persentase tingkat pemahaman siswa kelas XII Bahasa terhadap 
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penggunaan kata tunjuk bahasa Jepang: 

 

Gambar 4.30 Persentase tingkat pemahaman siswa  

Total terdapat 19 siswa yang tidak benar – benar memahami penggunaan kata 

tunjuk bahasa Jepang. Setiap siswa yang kurang atau bahkan tidak mengerti sama 

sekali dalam memahami penggunaan kata penunjuk bahasa Jepang diwajibkan 

memilih 3 pernyataan dari pernyataan-pernyataan yang telah tersedia mengenai 

faktor apa saja yang membuat mereka kurang memahami penggunaan kata tunjuk 

bahasa Jepang seperti yang telah dijelaskan pada pernyataan nomor 5 di atas. 

32% 

50% 

18% 

sangat paham

kurang paham

tidak paham



 

 

 

BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab ini akan dipaparkan intisari dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan, yaitu berupa Kesimpulan dan saran. 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil analisis data yang telah dilakukan, terdapat beberapa 

kesimpulan mengenai jenis-jenis kesalahan yang terjadi dalam penggunaan kata 

tunjuk bahasa jepang serta penyebab kesalahan dalam menggunakan kata tunjuk 

yang dilakukan oleh siswa kelas XII Bahasa di SMA Negeri 1 Batu tahun ajaran 

2013/2014 sebagai berikut: 

1. Terdapat 4 jenis kesalahan yang dilakukan oleh para siswa yaitu: 

a. Kesalahan perorangan yang terjadi sebanyak 16% 

b. Kesalahan kelompok yang terjadi sebanyak 28% 

c. Kesalahan menganalogi yang terjadi sebanyak 28% 

d. Kesalahan lokal yang terjadi  sebanyak 28% 

2. Ditemukan 5 penyebab terjadinya kesalahan yaitu terdiri dari: 

a. 1 penyebab kesalahan yang termasuk dalam kategori penyebab kesalahan 

bahasa ibu, yaitu: 

●  Kata tunjuk bahasa Indonesia berbeda dengan kata tunjuk bahasa Jepang 

 



79 

 

 

b. 3 penyebab kesalahan yang termasuk kategori penyebab kesalahan 

pendapat popular, yaitu:  

●  Buku pegangan siswa yang kurang menunjang. 

● Guru pengajar menjelaskan terlalu cepat dan kurang mendetail  

●  Materi yang diajarkan terlalu rumit/kurang mendetail  

●  Kurang adanya latihan. 

 

5.2 Saran 

Saran yang ingin peneliti sampaikan yaitu kepada para siswa, guru, serta  

peneliti selanjutnya. 

1. Saran untuk para siswa 

Saat proses belajar peserta didik atau siswa harus teliti dalam menerima 

materi yang disampaikan oleh pendidik, dalam hal ini yaitu tentang kata tunjuk 

bahasa Jepang. Kata tunjuk bahasa Jepang sekilas memang terlihat mudah. 

Namun ketika kata tunjuk bahasa Jepang diaplikasikan ke dalam sebuah kalimat 

maka akan sering terjadi kesalahan yang dilakukan oleh para siswa. Siswa juga 

harus memahami jenis kata tunjuk serta mengetahui fungsi dari masing-masing 

kata tunjuk tersebut. Kata tunjuk bahasa Indonesia agak sedikit berbeda dengan 

bahasa Jepang, maka siswa harus berhati-hati dalam menggunakannya karena 

kata tunjuk bahasa Jepang sifatnya tidak dapat saling menggantikan. 
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2. Saran untuk pengajar 

Saat proses belajar mengajar seorang pendidik harus mampu melihat 

perkembangan dari siswanya. Bagaimana kemampuan siswa menerima pelajaran 

dan kesulitan apa saja yang dialami, untuk itu pendidik harus terus 

mengembangkan kemampuannya dengan terus melakukan inovasi dalam proses 

belajar mengajar. Siswa memiliki tingkat kemampuan dan kesulitan yang 

berbeda-beda, terutama dalam mempelajari bahasa asing, yaitu bahasa Jepang. 

Mereka perlu diamati terus perkembangannya agar pendidik tahu apakah tujuan 

pembelajaran sudah tercapai ataukah tidak. Pendidik juga harus memberikan 

banyak latihan kepada para siswa agar mereka semakin terlatih dalam 

membedakan penggunaan kata tunjuk bahasa Jepang. 

3. Saran untuk peneliti selanjutnya 

Peneliti saat ini sadar bahwa masih terdapat kekurangan dalam 

penelitiannya. Peneliti berharap peneliti selanjutnya dapat melanjutkan 

penelitian ini, yaitu tentang kata tunjuk Bahasa jepang khususnya kata tunjuk 

jenis bunmyakushiji. Selain itu peneliti juga dapat melakukan penelitian 

mengenai kata tunjuk jenis genbashiji, mengingat di Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Brawijaya belum ada penelitian tentang kata tunjuk jenis genbashiji.
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Lampiran 1 : Daftar Nama Responden 

 

Berikut ini merupakan tabel daftar nama responden yang terdiri dari 28 siswa:  

 

 

 

NO NAMA L/P 

1 Achmady Ilham Fayruzy L 

2 Adif  Dja‟far  Maulana L 

3 Bayu Segara putra L 

4 Della Sefira Dwi Amelia Putri P 

5 Denita Inas Sekarini P 

6 Diah Ayu Anggraini P 

7 Dicky Fajar Kurniawan L 

8 Dimas Pambudhi Isnanto L 

9 Dindan Nahdiar L 

10 Elisabet Tri Krisdian P 

11 Ghita Almas P 

12 Himma Arina Zulfinta P 

13 Jesica Olivia Larasatie P 

14 Karin Mirda Yuana P 

15 Karina Qusnul M.S. P 

16 Khalid Ahmad Zudin Firmansyah L 

17 Kholifah Berliana Rosdiani P 

18 Lailatul  Sakinah P 

19 Larasita Apsari P 

20 Lelyta Septi Pratiwi P 

21 M.Firdaus Ramadhan L 

22 Nurna Eka Senja P 

23 Rakha Bagoes Prakasa L 

24 Rezky  Amriel L 

25 Sarah Syahara Alfa Hasanah P 

26 Tias Maulidina Wulansari  P 

27 Vidian Ade Mauludi L 

28 Yuni Faradia Rokhmi P 
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Lampiran 2 : Angket dan soal tes 

             

 Identitas Responden 
  Nama     : 

Kelas    : XII Bahasa  

Alamat  : 

 

 

 

 

PENELITIAN SKRIPSI 

“Analisis Kesalahan Penggunaan Kata Ganti Demonstratif / Kata Penunjuk 

(Shijishi) Siswa Jurusan Bahasa Kelas XII Angkatan 2011/2012 di SMA 

Negeri 1 Batu” 

1. Sudah berapa lamakah anda belajar Bahasa Jepang? 

a. 1-2 tahun  b.  3-4 tahun  c.  ≥5 tahun 

2. Seberapa paham anda dengan kata penunjuk Bahasa Jepang? 

a. Sangat paham b.  Kurang paham c.  Tidak paham sama sekali 

3. Apakah anda mengerti jenis dan fungsi dari masing-masing kata penunjuk 

bahasa Jepang? 

a. Sangat mengerti b. kurang mengerti      c. Tidak mengerti sama sekali 

4. Sebutkan semua kata penunjuk Bahasa Jepang yang anda ketahui! 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

5. Dari sekian banyak alasan dibawah ini berilah tanda √ 3 alasan yang 

paling tepat yang membuat anda merasa kurang paham tentang 

penggunaan kata penunjuk Bahasa Jepang! (jika ada alasan lain yang 

belum tercantum, silahkan tulis di bagian kosong dari tabel!) 

 

Karena buku yang ada kurang memadai/kurang menunjang   

karena guru pengajar menjelaskan terlalu cepat dan kurang mendetail   

karena materi yang diajarkan terlalu rumit dan tidak dapat dipahami   

karena penggunaan kata penunjuk Bahasa Jepang berbeda dengan kata penunjuk 
Bahasa Indonesia   

karena jarang ada latihan (dari guru atau pribadi)   
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I. Pilihlah jawaban yang menurut anda paling tepat!!! (20 x 3 = 60) 

 

4. . . .  は リコさんの えんぴつです。 

a. この   b. これ    c. ここ 

5. . . . . かばん は あたらしいですか。 

b. そこ       b. その      c.それ 

6. . . .  えんぴつ は だれの えんぴつですか。 

b. ここ     b. これ      c.この 

7. . . .    は あなたの あたらしい かばんですか。 

a. それ   b. そこ    c. その 

8. . . .  は わたしの とけいです。 

b. あれ  b.   あそこ  c. あの 

9. . .. .  は アニさんの きょうかしょですね。 

a. これ  b.  ここ   c. この 

10. . . .  は だれの ノートですか。 

b. ここ              b. この    c. これ 

11. . . . . たべもの は おいしいですね。  

a. ここ  b. これ     c.この 

12. . . . . ひと は だれですか。 

b.  あそこ       b. あれ     c. あの 

13. . . .  は せんせいの かばんです。 

a. その  b.  それ   c. あそこ 

14. . . . . たこやき は おいしくないですね。 

a. ここ  b.この     c.これ 

15. A: B さん, . . . まち は にぎやかですね。 

      B: うん、にぎやかです 

a. ここ   b.これ     c.この 
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16. . . . .ほん は たかいですか。 

b. それ       b.  そこ      c.その 

17.   A  : B さん、. . . . は だれの めがねですか。 

  B  : わたしの めがねです。 

        A  :ああ。。。そうですか。 

a.  この   b. ここ    c. これ 

18.  A   :  B さん、. . .  は B さんの くつですか。 

       B  : いいえ、ちがいます。 

a.  あれ     b.  あの     c.   あそこ 

19.  . . . は ドニさんの ぺんです。 

a. あそこ  b.  あの   c. あれ 

20.  A : B さん, . . . ほん は どこに かいましたか。 

       B : Gramedia に かいました。 

a. そこ  b. その  c.それ 

21. . . . . せんせい は きびしいですね。 

a. あの  b. あれ     c.あそこ 

22. A  :  . . . . は なんですか 

B : これ は ねこです。 

A         :ああ。。。かわいですね。 

a. そこ             b. それ      c. その 

23. A : B さん, . . . ひと は だれですか。 

 B : お父さんです。 

A : ああ。。。そうですか。 

a. あの   b.あれ    c.あそこ 
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II. Isilah titik-titik dengan pilihan kata penunjuk yang sudah disediakan 

didalam kotak!!!(8x5=40) 

 

A.   あそこ            B.   その         C.  あれ 

D. この            E.   そこ         F. それ 

G.   ここ             I.    これ        J. あの   

 

           

1. A: B さん, . . . . .は B さんの えんぴつですか。 

B:はい、そうです。 

A：ああ。。そうですか。  

 

2. A:B さんの かばんは どれですか。 

B: . . . . . . .です              

                         

3. A: B さん、. . . . . . .は B さんの かさですか。 

B:いいえ、わたしの かさでは ありません。 

A:. . . . . .. . .は だれの かさですか。 

C:. . . . . . . . .は わたしの かさです。 

A:どう 

C:ありがとう ございます。 

 

4. A: . . . . . . . . .しろいふでばこは だれの ふでばこですか。 

B: . . . . . . . . しろいふでばこ は   C さんの ふでばこです。  

A: ああ。。。そうですか。 

 

5. . . . . . . . . . .おんなのひとは とてもきれいです。 
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Lampiran 3 : Uji Kesahihan Instrumen (Validitas) 

 

UJI KESAHIHAN INSTRUMEN (VALIDITAS) 

 

Menentukan nilai tertinggi dan terendah dengan rumus: 

= Jumlah responden x 
27

100
 

= 28 x 
27

100
 

= 7,56 

= 8 

Kemudian ambil 8 nilai tertinggi dan 8 nilai terendah. 

 

8 nilai 

rendah 

(Xr) 

Xr - 𝑿𝒓̅̅ ̅̅  (Xr -𝑿𝒓̅̅ ̅̅  )² 

28 -25,7 660,49 

45 -8,7 75,69 

49 -4,7 22,09 

55 1,3 1,69 

57 3,3 10,89 

64 10,3 106,89 

65 11,3 127,69 

67 13,3 176,89 

Total 430  1,181,52 

 

= Nb : 𝑿𝒕̅̅̅̅                      = Nb : 𝑿𝒓̅̅ ̅̅  
= 658 : 8                                                            = 430 : 8 

= 82,2                                                                = 53,7 

 

Mencari standar deviasi atau simpangan baku dari 8 nilai tertinggi dan 8 nilai 

tertinggi dengan rumus sebagai berikut: 

St =   √
𝛴 (𝑋𝑡;𝑋𝑡 ̅̅ ̅̅ )² 

 𝑡;1
                                             Sr = √

𝛴 (𝑋𝑟;𝑋𝑟̅̅̅̅  )̅² 

 𝑟;1
                      

St =  √
175,52 

8;1
                                                    Sr = √

1,181,52 

8;1
                       

    St =  √
175,52 

7
                                                     Sr = √

1,182 

7
                                 

    St =√25             Sr = √169 

    St = 5                       Sr = 13 

 

 

 

 

 

8 nilai 

tinggi 

(Xt) 

Xt - 𝑿𝒕̅̅̅̅  (Xt - 𝑿𝒕̅̅̅̅ )² 

76 -6,2 38,44 

77 -5,2 27,04 

79 -3,2 10,24 

80 -2,2 4,84 

84 1,8 3,24 

85 2,8 7,84 

87 4,8 23,04 

90 7,8 60,84 

Total 658  175,52 
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Lalu dilanjutkan mencari S²gab dengan rumus sebagai berikut: 

S²gab = 
( 𝑡;1)𝑆𝑡²:( 𝑟;1)𝑆𝑟²

( 𝑡: 𝑟); 2
 

S²gab = 
(8;1)5²:(8;1)13²

(8:8); 2
 

S²gab = 
7 𝑥25:7𝑥 169

16;2
 

S²gab = 
175:1183

14
 

S²gab = 
1358

14
 

S²gab = 97 

Sgab  = √97 

Sgab = 9,84 

Terakhir adalah mencari 𝑡𝑑𝑎𝑡𝑎 . Jika 𝑡𝑑𝑎𝑡𝑎  lebih besar atau sama dengan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  
maka instrumen dinyatakan sahih. Rumus 𝑡𝑑𝑎𝑡𝑎 yaitu: 

𝑡𝑑𝑎𝑡𝑎 = 
𝑋𝑡 ; 𝑋𝑟

𝑆𝑔𝑎𝑏√
1

𝑁𝑡
:
1

𝑁𝑟

 

𝑡𝑑𝑎𝑡𝑎 = 
82;54

9,84√
1

8
:
1

8

 

𝑡𝑑𝑎𝑡𝑎 = 
28

9,84√
1

8
:
1

8

 

𝑡𝑑𝑎𝑡𝑎 = 
28

9,84√
2

8

 

𝑡𝑑𝑎𝑡𝑎 = 
28

9,84√0,25
 

𝑡𝑑𝑎𝑡𝑎 = 
28

9,84 𝑥 0,5 

𝑡𝑑𝑎𝑡𝑎= 
28

4,92
 

𝑡𝑑𝑎𝑡𝑎 = 5,69 

 

DK = (Nt-1) + (Nr-1) 

DK = (8-1) + (8-1) 

DK = 7+7 

DK = 14 

 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dengan derajad kebebasan 14 dan taraf signifikasi 0,01 yaitu 2,97. 

𝑡𝑑𝑎𝑡𝑎 dianggap sahih atau valid jika 𝑡𝑑𝑎𝑡𝑎 ≥ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . 
5,69 ≥ 2,97 

Jadi instrumen dianggap sahih atau valid. 
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Lampiran 4 : Uji Keandalan Instrumen (Reabilitas) 

 

UJI KEANDALAN INSTRUMEN (REABILITAS) 

 

No  Jumlah Jawaban Benar  

(x) 

x - 𝒙 (x - 𝒙)² 

1 26 4,25 18.06 

2 23 1,25 1,56 

3 22 0,25 0,06 

4 24 2,25 5,06 

5 24 2,25 5,06 

6 24 2,25 5,06 

7 26 4,25 18.06 

8 24 2,25 5,06 

9 25 3,25 10,56 

10 28 6,25 39,06 

11 24 2,25 5,06 

12 14 -7,75 60.06 

13 25 3,25 10,56 

14 25 3,25 10,56 

15 24 2,25 5,06 

16 25 3,25 10,56 

17 19 -2,75 7,56 

18 21 -0,75 0,56 

19 26 4,25 18,06 

20 25 3,25 10,56 

21 25 3,25 10,56 

22 18 -3,75 14,06 

23 22 0,25 0,06 

24 20 -1,75 3,06 

25 6 -15,75 248,06 

26 20 -1,75 3,06 

27 2 -19,75 390.06 

28 22 0,25 0,06 

 Jumlah = 609  Jumlah = 915,18 

 

Keterangan : 

x : jawaban benar 

𝑥 = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑎𝑙
 

𝑥 = 
351

30
 

𝑥 = 11,7 
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Dilanjutkanmencari simpangan baku, rumusnya adalah: 

∝t = 
√∑(x − 𝑥)²

 ;1
 

∝t = 
√915,18

28;1
 

∝t = 
√915,18

27
 

∝t = √33,89 

∝t = 5,82 

 

No Jumlah Jawaban Benar (x) P P² PQ 

1 26 0,92 0,86 0, 06 

2 23 0,82 0,67 0,15 

3 22 0,78 0,61 0,17 

4 24 0,85 0,73 0,12 

5 24 0,85 0,73 0,12 

6 24 0,85 0,73 0,12 

7 26 0,92 0,86 0, 06 

8 24 0,85 0,73 0,12 

9 25 0,89 0,79 0,10 

10 28 1 1 0 

11 24 0,85 0,73 0,12 

12 14 0,5 0,25 0,25 

13 25 0,89 0,79 0,10 

14 25 0,89 0,79 0,10 

15 24 0,85 0,73 0,12 

16 25 0,89 0,79 0,10 

17 19 0,67 0,46 0,21 

18 21 0,75 0,56 0,19 

19 26 0,92 0,86 0, 06 

20 25 0,89 0,79 0,10 

21 25 0,89 0,79 0,10 

22 18 0,64 0,41 0, 23 

23 22 0,78 0,61 0, 17 

24 20 0,71 0,51 0, 20 

25 6 0,21 0, 04 0, 17 

26 20 0,71 0,51 0, 20 

27 2 0,07 0,00 0, 07 

28 22 0,78 0,61 0, 17 

 Jumlah = 609   Jumlah= 3,68 
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Keterangan: 

P = 
𝐽𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
 

P Q= P – P² 

 

 

 

Terakhir mencari keandalan instrumen dengan Tes Konsistensi Internal KR 20, 

yaitu: 

𝑟𝑡𝑡 = |
𝑛

𝑛;1
| |
∝𝑡²; 𝛴𝑃𝑄

∝𝑡²
| 

𝑟𝑡𝑡 = |
28

28;1
| |
33,87 ;3,68 

33,87
| 

𝑟𝑡𝑡 = |
28

27
| |
30,19

33,87
| 

𝑟𝑡𝑡 = 1,03 x 0,89 

𝑟𝑡𝑡 = 0,91 

Keterangan: 

∑ 𝑃𝑄 = 3,68

𝑛<28

 

∝t = 5,82 

∝t² = 33,87 

 

Jika 𝑟𝑡𝑡 ≥ 0,80 maka instrumen dianggap andal. 

0,91 ≥ 0,80 jadi instrumen dianggap andal. 
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Lampiran 5: Tabel Jumlah Jawaban Benar dan Salah Instrumen Penelitian 

Tipe  Saol Pertama 

 

 

Tabel Jumlah Jawaban Benar dan Salah Instrumen Penelitian Tipe Soal 

Pertama 

No 

 

Soal 

Tes 

Jumlah Jawaban 

Benar Salah 

1 . . .  は リコさんの えんぴつです。 

a. この   b.これ    c. ここ 

 

26 2 

2 . . . かばん は あたらしいですか。 

a. そこ   b. その     c.それ 

23 5 

3 . . . . . . えんぴつ   は     だれの    えんぴつ

ですか。 

a. ここ     b. これ    c.この 

22 6 

4 . . . . . は あなたの あたらしい かばん

ですか。 

b. それ   b.そこ        c.その 

 

24 4 

5 . . . . .  は わたしの とけいです。 

a. あれ       b.あそこ    c.あの 

 

24 4 
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6 . . .  は アニさんの  きょうかしょですね。 

a. これ       b.ここ    c.この 

 

24 4 

7 . . .   は だれの ノートですか。 

a. ここ           b.この   c. これ 

26 2 

8 . . . . たべもの は おいしいですね。  

b. ここ    b.これ   c.この 

24 4 

9 . . . . ひと は だれですか。 

a. あそこ      b. あれ  c.あの 

25 3 

10 . . . .  は   せんせいの かばんです。 

b. その       b. それ     c.あそこ 

28 0 

11 . . . . たこやき   は  おいしくないですね。 

a. ここ   b.この    c.これ 

26 2 

12 A: B さん, . . . まち は にぎやかですね。 

B: うん、にぎやかです 

a. ここ   b.これ    c.この 

14 

 

 

 

14 

13 . . . ほん は たかいですか。 

a. それ        b. そこ    c.その 

25 3 

14 A : B さん, . . . は  だれの  めがねですか。 

B : わたしの めがねです。 

A :ああ。。。そうですか。 

a.  この    b.ここ    c.これ 

25 3 

15 A : B さん, . . .  は  B さんの  くつですか。 

B : いいえ、ちがいます。 

             a. あれ     b. あの     c. あそこ 

24 4 

16 . . .  は ドニさんの ぺんです。 

a. あそこ   b.  あの  c.あれ 

25 3 
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17 A : B さん, . . . ほん は どこに かいま

したか。 

B : Gramedia に かいました。 

a. そこ  b.その     c.それ 

 

19 9 

18 . . . せんせい は きびしいですね。 

a. あの   b.あれ     c.あそこ 

21 7 

19 A :  . . . . は なんですか 

B: これ は ねこです。 

A :ああ。。。かわいですね。 

a. そこ     b. それ     c.その 

26 2 

20 A : B さん, . . . ひと は だれですか。 

B :お父さんです。 

A : ああ。。。そうですか。 

a. あの    b.あれ  c.あそこ 

25 3 

Jumlah keseluruhan 476 84 

 

Keterangan : 

pilihan ganda yang bergaris bawah dan tebal merupakan jawaban dari soal. 
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Lampiran 6: Jumlah Jawaban Benar dan Salah Instrumen Penelitian Soal Tipe 

kedua 

 

Tabel Jumlah Jawaban Benar dan Salah Instrumen Penelitian Soal Tipe 

kedua 

No 

 

Soal 

Tes 

Jumlah Jawaban 

Benar Salah 

1 A: B さん, . . .(1) . .は B さんの えんぴつ

ですか。 

B:はい、そうです。 

A：ああ。。そうですか。  

25 3 

2 A:B さんの かばんは どれですか。 

B: . . . (2). . . .です       

 

 

        

18 10 

3 A: B さん、. . . .(3) . . .は B さんの か

さですか。 

B:いいえ、わたしの かさでは ありま

せん。 

A:. . . .(4) . .. . .は だれの かさですか。 

C:. . . . (5). . . ..は わたしの かさです。 

A:どうぞ 

C:ありがとう ございます 

 

 

22 6 

15 13 

6 22 
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4 A: . . . . (6). . . . .しろいふでばこは だれ

の ふでばこですか。 

B: . . . .(7) . . . . しろいふでばこ は   C さん

の ふでばこです。  

A: ああ。。。そうですか。 

20 8 

2 26 

5 . . . . (8). . . . . .おんなのひとは とてもき

れいです. 

 

 

 

22 6 

Jumlah keseluruhan 130 94 
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Lampiran 7 : Tabel T (Tabel Validitas) 
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