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BAB IV 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Laporan Penelitian 

Pelaksanaan kegiatan penelitian merupakan proses terpenting untuk 

mengumpulkan data. Penelitian ini terbagi menjadi dua pelaksanaan, yaitu test yang 

terdiri dari pre-test(x) dan post-test(y) untuk mengetahui perbedaan kemampuan 

siswa sebelum dan sesudah diterapkannya teknik permainan kartu memo, dan yang 

kedua merupakan proses pemberian treatment (Pemberian Teknik Permainan Kartu 

Memo) saat pembelajaran huruf katakana di kelas XI SMKN 1 Pagelaran Cianjur 

tahun ajaran 2015/2016. Soal pre-test dan post-test masing-masing berjumlah 40 

soal. 

 

B. Deskripsi Proses Pembelajaran 

1. Proses Pelaksanaan Pre-test 

Penulis melakukan pre-test untuk mengetahui kemampuan awal siswa 

dalam mengingat huruf katakana melalui soal pilihan ganda, menjodohkan, dan 

menulis isian sebanyak 40 pertanyaan pada pokok bahasan materi huruf 

katakana.Pre-test dilaksanakan di kelas XI SMKN 1 Pagelaran Cianjur tahun 

ajaran 2015/2016 pada hari senin 12 Oktober 2015 pukul 10.00-11.30. Materi soal 

pre-test yang diberikan dalam tes ini merupakan materi yang diambil dari buku 

Sakura 1 dan soal-soal Nihonggo no nouryokushiken level 4 dan 5. Sebelumnya 

peneliti sudah berkonsultasi terlebih dahulu dengan dosen pembimbing dan guru 

bahasa Jepang SMKN 1 Pagelaran Cianjur mengenai kelayakan isi soal. Proses 

pemberian pre-test terbilang cukup lancar. 

 

2. Proses Pelaksanaan Pembelajaran (Treatment) 

Pembelajaran dengan menggunakan teknik permainan kartu memo 

dilakukan sebanyak empat kali pertemuan dan perlakuan.Di dalam empat kali 

pertemuan ini termasuk post-testdan angket.Masing-masing pertemuan dilakukan 
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pembelajaran mengingat huruf katakana dengan teknik permainan kartu 

memo.Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 4.1 

Pelaksanaan Pembelajaran 

Pertemuan 

ke 

Pokok 

Bahasan 

Indikator Pembelajaran Metode 

1 Huruf 

Katakana 

Mampu memahami huruf katakana ア(a) 

sampai ン (n) . Mampu mengidentifikasi 

perbedaan bunyi dari huruf  katakana 

tersebut secara tepat. Mampu melafalkan 

dan menuliskan huruf menggunakan huruf 

katakana tersebut secara tepat. Mampu 

membaca dan menuliskan beberapa 

kosakata bahasa Jepang yang 

menggunakan huruf katakana dengan 

benar. Serta mampu menjawab pertanyaan 

yang berkaitan dengan huruf katakana. 

Teknik 

Permainan 

Kartu 

Memo 

2 Huruf 

Katakana 

Mampu memahami huruf katakana deret 

ガ (ga), ザ (za), ダ (da), バ (ba), パ (pa). 

Mampu mengidentifikasi perbedaan bunyi 

dari huruf katakana tersebut secara tepat. 

Mampu membaca dan menuliskan 

beberapa kosakata bahasa Jepang yang 

menggunakan huruf katakana dengan 

benar. Serta mampu menjawab pertanyaan 

yang berkaitan dengan huruf katakana. 

Teknik 

Permainan 

Kartu 

Memo 

3 Huruf 

Katakana 

Mampu memahami huruf katakana bentuk 

(shokuon) deret キャ(kya), シャ(sha), チ

ャ(cha), ニャ(nya), ヒャ(hya), ミャ(mya),

Teknik 

Permainan 

Kartu 
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a. Treatment) ke-1 

Pada pertemuan ke-1 (treatment) materi yang diberikan adalah mengenai huruf 

katakana ア (a) sampai ン (n). Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu 

penulis mengecek kehadiran responden dan perkenalan yang berlangsung selama 

10 menit. Perlakuan pertama dilakukan pada hari selasa, 13 Oktober 2015 pukul 

リ ャ (rya).Mampu mengidentifikasi 

perbedaan bunyi dari huruf  katakana 

tersebut secara tepat. Mampu melafalkan 

dan menuliskan huruf menggunakan huruf 

katakana tersebut secara tepat. Mampu 

membaca dan menuliskan beberapa 

kosakata bahasa Jepang yang 

menggunakanhuruf katakana dengan 

benar. Serta mampu menjawab pertanyaan 

yang berkaitan dengan huruf katakana. 

Memo 

4 Huruf 

Katakana 

Mampu memahami huruf katakana bentuk 

(shokuon) deret ギャ(gya),ジャ(ja), ビャ

(bya), ピャ(pya), ウィ(wi), クァ(kwa), ツ

ァ (tsa), フ ァ (fa), デ ィ (di). Mampu 

mengidentifikasi perbedaan bunyi dari 

huruf  katakana tersebut secara tepat. 

Mampu melafalkan dan menuliskan huruf 

menggunakan huruf katakana tersebut 

secara tepat. Mampu membaca dan 

menuliskan beberapa kosakata bahasa 

Jepang yang menggunakan huruf katakana 

dengan benar. Serta mampu menjawab 

pertanyaan yang berkaitan dengan huruf 

katakana. 

Teknik 

Permainan 

Kartu 

Memo 
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10.15 sampai dengan pukul 11.45 WIB di kelas XI SMKN 1 Pagelaran Cianjur 

sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah dibuat. Pada 

Treatment ke-1 ini proses pembelajaran berjalan cukup efektif. Di awal 

pembelajaran, penulis terlebih dahulu memberikan materi huruf katakana ア(a) 

sampai ン(n) dengan cara mencontohkan penulisan, cara baca, dan beberapa contoh 

kosakata. Huruf katakana tersebut sebagai berikut:  

ア  (a)  イ  (i)  ウ (u)  エ (e)  オ (o) 

カ (ka)  キ (ki)  ク (ku)  ケ (ke)  コ (ko)  

サ (sa)  シ (shi) ス (su)  セ (se)  ソ (so)  

タ (ta) チ (chi) ツ (tsu) テ (te)        ト (to) 

ナ(na)  ニ (ni)  ヌ (nu)  ネ (ne)  ノ (no) 

ハ (ha)           ヒ (hi)  フ (fu)  ヘ(he)  ホ (ho) 

マ (ma) ミ (mi)         ム (mu)       メ(me)       モ(mo) 

ヤ (ya)   ユ(yu)                           ヨ(yo) 

ラ (ra)  リ(ri)  ル(ru)  レ(re)  ロ(ro)  

ワ (wa)        ヲ(o)   

        ン(n) 

Pemberian materi berlangsung selama 30 menit.Setelah selesai memberikan 

materi, penulis memberikan beberapa soal seputar materi yang telah dibahas 

sebelumnya. Soal tersebut berupa kosakata bahasa Jepang dalam bentuk romaji dan 

siswa harus mengisi dengan huruf katakana yang benar. Dari 30 siswa hanya 

sekitar 5 orang yang berani menjawab soal tersebut. Selain itu, hanya 2 orang siswa 

yang berani untuk bertanya tentang materi. Sebagian besar siswa masih malu untuk 

menjawab soal dan bertanya kepada peneliti.Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, 

hanya 3 orang siswa yang menjawab benar dan kesalahan yang sering muncul 

adalah siswa sering tertukar dalam menuliskan huruf katakana ク dan ケ, ソ dan ン, 

ア dan ヌイ, エ danト, モ danヨ. Menurut mereka, huruf- huruf tersebut sekilas 

terlihat mirip. Siswa mengerjakan soal selama 15 menit. 
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Setelah itu, Seluruh siswa dikondisikan kembali untuk memperhatikan penulis, 

dan mengarahkan siswa agar memperoleh pemahaman mengenai penjelasan yang 

terkait dengan materi yang diajarkan yaitu huruf katakana ア(a) sampai ン(n). 

Kemudian, penulis menjelaskan mengenai teknik permainan kartu memo dan 

membagi siswa ke dalam 5 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 6 

orang siswa. Siswa masih terlihat bingung karena belum begitu paham mengenai 

permainan kartu memo. Dan beberapa siswa terlihat sulit untuk tertib dikelas. 

Setelah itu, penulis menuliskan nama-nama kelompok yang sudah dibagi dipapan 

tulis dan membagikan kartu memo pada masing-masing kelompok. Tiap kelompok 

mendapatkan dua ikat kartu memo yang terdiri dari huruf katakana dan huruf 

romaji. Kemudian, siswa dari masing-masing kelompok mengocok dadu untuk 

menentukan urutan mainnya. Kartu memo terlebih dahulu dikocok dan diletakkan 

berjejer di atas meja dengan bagian kartu yang kosong berada diatas. Siswa yang 

mendapatkan angka dadu terbesar menjadi yang pertama kali bermain. Setelah itu, 

siswa secara berurutan mengambil dua buah kartu. Jika yang diambil adalah 

sepasang kartu yang cocok maka kartu tersebut bisa disimpan. Dan jika sepasang 

kartu yang diambil tidak cocok maka kartu tersebut harus diletakkan kembali 

dengan posisi semula. Penulis mengawasi dan memantau jalannya proses 

permainan tersebut selama kurang lebih 20 menit. Diakhir permainan, didapatkan 

dari masing-masing kelompok. Dan yang paling banyak mendapat kartu yang 

cocok adalah pemenangnya.  

Setelah permainan selesai, penulis dan seluruh siswa melakukan evaluasi mengenai 

materi dan hasil dari permainan yang telah dilakukan selama 15 menit. Pada 

treatment ke-1 ini, penulis melihat beberapa faktor yang menghambat dan 

mendukung proses penelitian, diantaranya beberapa siswa tidak bisa dikondisikan, 

terdapat beberapa siswa yang tidak memperhatikan dan masi kebingungan dengan 

materi yang diberikan, dan juga tingkat keaktifan siswa sangat kontras antara siswa 

yang pintar dan yang lainya. 

Gambar 4.1 
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b. (Treatment) ke-2 

Pada pertemuan ke-2 (treatment) dilakukan pada hari jum’at, 16 Oktober 2015 

pukul 10.00 sampai dengan pukul 11.30 WIB di kelas XI SMKN 1 Pagelaran 

Cianjur. Materi yang diberikan adalah mengenai huruf katakana deret ガ(ga), ザ

(za), ダ(da), バ(ba), パ(pa).Huruf katakana deret ガ(ga), ザ(za), ダ(da), バ(ba), パ

(pa) adalah sebagai berikut : 

ガ(ga)  ザ(za)  ダ(da)  バ(ba)  パ(pa) 

  ギ(gi)  ジ(zi)  ヂ(di)  ビ(bi)  ピ(pi)  

  グ(gu)  ズ(zu)  ヅ(du)  ブ(bu)  プ(pu)       

  ゲ(ge)  ゼ(ze)  デ(de)  ベ(be)  ペ(pe)    

 ゴ(go)  ゾ(zo)  ド(do)  ボ(bo)  ポ(po) 

 

Selanjutnya, langkah yang dilakukan oleh peneliti tidak jauh berbeda dengan 

penelitian pada pertemuan pertama yaitu mengecek kehadiran responden selama 5 

menit dan memberikan materi huruf katakanasesuai dengan RPP yang telah dibuat 

selama 30 menit.  

Setelah selesai dengan pembahasan materi, peneliti kembali memberikan soal 

huruf katakana deret ガ(ga), ザ(za), ダ(da), バ(ba), パ(pa). Pada tahapan ini, siswa 

yang bisa menjawab soal mulai bertambah, dari 30 siswa sekitar 11 siswa berani 

untuk menjawab soal dan 6orang berani untuk bertanya mengenai materi. Pada 

pertemuan kedua ini, 5 orang siswa masih salah dalam menjawab soal. Selain itu, 
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siswa juga masih sering tertukar antara バ dan パ, ベ danペ、ピ danビ. Pada sesi 

ini berlangsung selama 20 menit.  

Kemudian, peneliti mengkondisikan kembali responden untuk membuat 

kelompok yang sama dengan pertemuan ke 1. Setelah masing-masing duduk sesuai 

kelompoknya, peneliti mulai membagikan kartu memo dengan materi huruf 

katakana deret ガ (ga), ザ (za), ダ (da), バ (ba), パ (pa) yang telah dibahas 

sebelumnya. Setelah itu, penulis menjelaskan kembali cara bermain permainan 

kartu memo yang sama seperti pada pertemuan ke-1. Permainan berlangsung 

selama kurang lebih 20 menit dan diawasi oleh penulis. Permainan berlangsung 

cukup tertib meskipun masih terdapat beberapa siswa yang bermain dengan tidak 

sesuai aturan. 

Dalam penelitian ini, responden yang mengikuti permainan kartu memo dituntut 

untuk belajar aktif, jujur, dan tertib selama permainan berlangsung. Setelah selesai 

permainan, penulis dan responden bersama-sama mengecek jawaban yang benar, 

menghitung score yang didapat dari masing-masing kelompok, dan mengevaluasi 

materi tentang huruf katakana deret ガ(ga), ザ(za), ダ(da), バ(ba), パ(pa). Evaluasi 

berlangsung selama 15 menit. Pada treatment ke-2 ini penulis melihat perubahan 

responden selama kegiatan penelitian berlangsung. Responden menjadi lebih aktif 

menjawab pertanyaan dan bertanya, responden mulai memahami penggunaan 

teknik permainan kartu memo, responden dapat menyelesaikan tugas yang 

diberikan penulis, dan kondisi kelas mulai cukup tertib meskipun masih ada 

beberapa responden yang tidak memperhatikan penjelasan penulis ketika 

memberikan materi.  

Gambar 4.2 
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c. (Treatment) ke-3 

Pertemuan ke-3(treatment) dilakukan pada hari selasa, 20 Oktober 2015 dari 

pukul 10.15 sampai dengan pukul 11.45 WIB di kelas XI SMKN 1 Pagelaran 

Cianjur. Materi yang diberikan mengenai huruf katakana bentuk (shokuon) deret 

キャ(kya), シャ(sha), チャ(cha), ニャ(nya), ヒャ(hya), ミャ(mya), リャ(rya).  

Huruf katakana bentuk (shokuon) deret キャ(kya), シャ(sha), チャ(cha), ニャ

(nya), ヒャ(hya), ミャ(mya), リャ(rya) adalah sebagai berikut: 

キャ(kya)  シャ(sha)  チャ(kya)  ニャ(nya)  ヒャ(hya) ミャ(mya) リャ(rya) 

キュ(kyu)  シュ(shu)  チュ(kyu)  ニュ(nyu) ヒュ(hyu) ミュ(myu) リュ(ryu) 

キョ(kyo)  ショ(sho)  チョ(kyo)  ニョ(nyo)ヒョ(hyo) ミョ(myo) リョ(ryo) 

 

Selanjutnya, langkah yang dilakukan oleh peneliti yaitu terlebih dahulu 

mengecek kehadiran responden selama 5 menit. Kemudian dilanjutkan dengan 

menjelaskan materihuruf katakana selama 30 menit. Setelah itu, siswa melakukan 

tanya jawab dan mengerjakan soal yang diberikan penulis selama 20 menit. 

Pada (treatment) ke-3 initerjadi peningkatan keaktifan siswa yaitu dari 30 

siswa sekitar 16 orang siswa berebut menjawab soal yang diberikan peneliti.Namun, 

hanya 9siswa yang menjawab dengan benar. Rata-rata siswa masih tertukar antara 

huruf katakana キャ (kya), キュ (kyu), dan キョ (kyo).Sedangkan siswa yang 

bertanya menjadi bertambah dari sebelumnya hanya 4 orang menjadi 8 orang siswa. 

Kemudian, penulis mengkondisikan responden untuk membentuk 5 kelompok yang 

masing-masing kelompok beranggotakan 6 orang responden. Seperti pada 

pertemuan ke-2. Penulis menjelaskan kembali cara bermain permainan kartu memo 

dan membagikan kartu memo baru tentang huruf katakana bentuk (shokuon) deret 

キャ(kya), シャ(sha), チャ(cha), ニャ(nya), ヒャ(hya), ミャ(mya), リャ(rya).  
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Selanjutnya responden mulai memainkan permainan kartu memo dengan diawasi 

oleh penulis. Permainan berlangsung selama 20 menit. Dapat dilihat perbedaan 

kondisi selama penelitian yang dialami responden pada pertemuan ke-3 ini 

dibandingkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu responden menjadi lebih 

bersemangat dan antusias selama bermain dikarenakan responden sudah mulai 

paham dan menikmati permainan tersebut. Setelah selesai, penulis dan responden 

bersama-sama mereview jawaban yang tepat, memberikan score kepada masing 

masing kelompok, dan mengevaluasi kembali materi yang sudah dipelajari selama 

15 menit. 

Pada pertemuan ke-3 ini, situasi pembelajaran sudah mulai lancar dan kondusif, 

responden lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran dengan aktif bertanya dan 

mengerjakan tugas yang diberikan, selain itu responden sudah mulai memainkan 

permainan dengan lancar dan cukup tertib. 

Gambar 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. (Treatment) ke-4 

Pertemuan ke-4 (treatment) dilakukan pada hari jum’at, 23 Oktober 2015 dari 

pukul 10.00 sampai dengan pukul 11.30 di kelas XI SMKN 1 Pagelaran Cianjur. 

Materi yang diberikan mengenai huruf katakana bentuk (shokuon) deret ギャ(gya),

ジャ(ja), ビャ(bya), ピャ(pya), ウィ(wi), クァ(kwa), ツァ(tsa), ファ(fa), ディ
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(di). Huruf katakana bentuk (shokuon) deret ギャ(gya),ジャ(ja), ビャ(bya), ピャ

(pya), ウィ(wi), クァ(kwa), ツァ(tsa), ファ(fa), ディ(di) sebagai berikut:  

ギャ(gya)  ジャ(ja)     ヂャ(ja)   ビャ(bya)  ピャ(pya) 

ギュ(gyu)  ジュ(ju)    ヂュ(ju)   ビュ(byu)  ピュ(pyu) 

ギョ(gyo)  ジョ(jo)    ヂョ(jo)   ビョ(byo)  ピョ(pyo) 

ウィ(wi)ウェ(we)ウｵ(wo)クァ(kwa)ツァ(tsa) 

テｲ(ti)ツェ(tse)ツォ(tso)ファ(fa)フィ(fi) 

フェ(fe)フォ(fo)デｲ(di)デﾕ(du) 

Selanjutnyam langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah mengecek kehadiran 

responden selama 5 menit. Setelah itu memberikan materi huruf katakana yang 

berlangsung selama 25 menit. Pada pertemuan kali ini, sebagian besar siswa 

berebut untuk menjawab soal yang diberikan. Dari 30 siswa sekitar 20 siswa berani 

menjawab soal yang diberikan. Siswa yang bertanya semakin bertambah menjadi 

10 orang.Namun, 9 orang siswa masih salah dalam menjawab soal. Kesalahan 

tersebut adalah salah satunya siswa masih bingung dalam membedakan dan 

membaca huruf ファ(fa) danクァ(kwa). Pada sesi tanya jawab dan menjawab soal 

ini berlangsung selama 20 menit.  

Kemudian, penulis mengkondisikan responden untuk membentuk 5 kelompok 

dengan amsing-masing kelompok beranggotakan 6 orang responden. Setetelah itu, 

penulis memberikan penjelasan singkat tentang teknik permainan kartu memo 

kembali untuk menginngatkan responden. Pada pertemuan ke-4 ini responden 

sudah mengerti alur dan jalannya permainan karena tidak jauh berbeda dengan 

seblumnya. Setelah kelompok terbagi, penulis membagikan kartu memo baru 

tentang huruf katakana bentuk (shokuon) deret キャ(kya), シャ(sha), チャ(cha), ニ

ャ (nya), ヒャ (hya), ミャ (mya), リャ (rya). Seperti pertemuan sebelumnya, 

permainan berlangsung selama 20 menit dan diawasi oleh penulis. Selesai 

permainan, penulis dan siswa mereview kembali jawaban yang benar dan setelah 

itu menghitung score yang didapatkan masing-masing kelompok. Diakhir 

pertemuan ke-4, penulis dan responden bersama-sama mengevaluasi kembali smua 
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materi yang sudah dipelajari dari pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-4 selama 20 

menit. 

Gambar 4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Proses Pelaksanaan Post-test 

Pelaksanaan Post-test dilaksanakan pada pertemuan ke-5penelitian hari 

jum’at tanggal 23 Oktober 2015 pukul 13.00 sampai dengan pukul 14.15 WIB di 

kelas XI SMKN 1 Pagelaran Cianjur. Post-test dilaksanakan setelah selesai 

treatment terakhir. Post-test terdiri dari soalpilihan ganda, menjodohkan, dan 

menulis isian sebanyak 40 pertanyaan. Materi yang diberikan dalam tes ini 

merupakan materi yang diambil dari buku sakura 1 dan soal-soal nihong go no 

nouryokushiken  level 4 dan 5. 

 

C. Hasil Analisis Data Pre-test dan Post-test 

Dibawah ini merupakan tabel hasil perolehan score siswa dalam pre-test dan 

post- test. Karena jenis eksperimen dalam penelitian ini adalah eksperimen semu, 

yakni eksperimen yang dilakukan tanpa adanya kelas pembanding. Maka data X 

dan Y diperoleh dari sampel yang sama, dimana : 
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a. Variabel X adalah hasil pre-test siswa sebelum belajar huruf katakana dengan 

menggunakan teknik permainan kartu memo. 

b. Variabel Y adalah hasil post-test siswa setelah belajar huruf katakana dengan 

menggunakan teknik permainan kartu memo. 

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 orang siswa kelas XI. Berikut adalah 

tabel data hasil pre-test dan post-test yang didapat dari penelitian : 

Tabel 4.2 

Data Hasil Perolehan Nilai Siswa 

 

No Nama X Y X2 Y2 

1 Sampel 1 60 95 3600 9025 

2 Sampel 2 65 85 4225 7225 

3 Sampel 3 50 90 2500 8100 

4 Sampel 4 45 95 2025 9025 

5 Sampel 5 35 80 1225 6400 

6 Sampel 6 45 70 2025 4900 

7 Sampel 7 45 75 2025 5625 

8 Sampel 8 40 75 1600 5625 

9 Sampel 9 50 85 2500 7225 

10 Sampel 10 45 80 2025 6400 

11 Sampel 11 65 85 4225 7225 

12 Sampel 12 45 75 2025 5625 

13 Sampel 13 50 80 2500 6400 

14 Sampel 14 40 75 1600 5625 

15 Sampel 15 45 70 2025 4900 

16 Sampel 16 45 85 2025 7225 

17 Sampel 17 60 95 3600 9025 

18 Sampel 18 45 80 2025 6400 

19 Sampel 19 55 85 3025 7225 

20 Sampel 20 50 95 2500 9025 
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21 Sampel 21 65 90 4225 8100 

22 Sampel 22 60 80 3600 6400 

23 Sampel 23 35 75 1225 5625 

24 Sampel 24 55 85 3025 7225 

25 Sampel 25 70 80 4900 6400 

26 Sampel 26 45 85 2025 7225 

27 Sampel 27 70 90 4900 8100 

28 Sampel 28 35 65 1225 4225 

29 Sampel 29 60 85 3600 7225 

30 Sampel 30 40 100 1600 10000 

∑ 1515 2490 79625 208750 

M 50,5 83 2654 6958 

(Sumber : Hasil analisis data (Terlampir)) 

 

Pada tebel selanjutnya dapat diperoleh Gain  dari perbandingan antara hasilpre-test  

dan post-test  untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa tentang huruf katakana 

sebelum dan sesudah diterapkannya teknik permainan kartu memo. 

 

Tabel 4.3 

Gain dari pre-test dan post-test 

 

No Nama X Y Gain 

1 Sampel 1 60 95 35 

2 Sampel 2 65 85 20 

3 Sampel 3 50 90 40 

4 Sampel 4 45 95 50 

5 Sampel 5 35 80 45 

6 Sampel 6 45 70 25 

7 Sampel 7 45 75 30 

8 Sampel 8 40 75 35 



55 
 

Diyana Kartika Ningrum, 2016 
EFEKTIVITAS TEKNIK PERMAINAN KARTU MEMO UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGINGAT HURUF 
KATAKANA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

9 Sampel 9 50 85 35 

10 Sampel 10 45 80 35 

11 Sampel 11 65 85 20 

12 Sampel 12 45 75 30 

13 Sampel 13 50 80 30 

14 Sampel 14 40 75 35 

15 Sampel 15 45 70 25 

16 Sampel 16 45 85 40 

17 Sampel 17 60 95 35 

18 Sampel 18 45 80 35 

19 Sampel 19 55 85 30 

20 Sampel 20 50 95 45 

21 Sampel 21 65 90 25 

22 Sampel 22 60 80 20 

23 Sampel 23 35 75 40 

24 Sampel 24 55 85 30 

25 Sampel 25 70 80 10 

26 Sampel 26 45 85 40 

27 Sampel 27 70 90 20 

28 Sampel 28 35 65 30 

29 Sampel 29 60 85 25 

30 Sampel 30 40 100 35 

Jumlah 1515 2490  

Rata-rata 50,5 83 

d(Gain) 975 

Mean Gain 32,5 

 

Berdasarkan dari tabel diatas, dapat dilihat perbandingan antara nilai pretest dan 

posttest yang telah dilakukan. Jika dilihat perbandingan antara hasil keduanya dapat 

diambil suatu kesimpulan bahwa hasil posttest  lebih tinggi di bandingkan dengan nilai 

pretest. 
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Berdasarkan tebel data tersebut, maka pengolahan data diproses dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 

1. Mencari nilai rata-rata (mean) dari kedua variabel dengan rumus : 

 

M𝑥 = 
∑𝑥

𝑁
     M𝑦 = 

∑𝑦

𝑁
 

= 
1515

30
     = 

2490

30
 

=50,5      =  83 

 

2. Mencari gain (d) antara pre-test dan post-test: 

d=  posttest– pretest 

= 2490  – 1515 

= 975 

 

3. Mencari mean gainantara pre-test dan post-test dengan rumus : 

Md   =  
∑𝑑

𝑁
 

= 
975

30
=  32,5 

 

4. Mencari standar deviasi variabel X dan Y dengan rumus : 

 

Sd 𝑥  = √
∑𝑥2

𝑁
 − M𝑥2    Sd 𝑦  = √

∑𝑦2

𝑁
 − M𝑦2   

 

         = √
79625

30
 − 50,52            = √

208750
30

 − 832 

 

         = √2654– 2550            = √6958– 6889 

 

         = √104 =  10,2    = √69      =  8,3 
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5. Mencari nilai thitung dengan rumus : 

 

t0  =  
M𝑦− M𝑥

√Sd𝑥2+Sd𝑦2

N−1

 

     = 
83 − 50,5

√10,22+ 8,32

30−1

 

= 
32,5

√
104,04+68,89

29

 

= 
32,5

√
172,93

29

 = 
32,5

√5,96
   = 

32,5

2,4
=  13,54 

 

6. Mencari nilai derajat bebas (db) dengan rumus sebagai berikut : 

db = (N-1) = (30-1) = 29 

 

7. Mencari nilai ttabelrumus sebagai berikut : 

Ttabeldengan db = 29  adalah 2,04 (5%) dan 2,76 (1%) 

 

Hasil perhitungan diatas diketahui bahwa, 

M𝑥  = 50,5 My= 83 Md = 32,5 

Sd𝑥 = 10,2 Sd𝑦= 8,3 t0= 13,54 

db   = 30-1 = 29 

 

Maka diperoleh nilai ttabel untuk derajat kebebasan (db) = 29 adalah 2,04pada taraf 

signifikasi 5% dan 2,76 pada taraf signifikansi 1%. Apabila nilai thitunglebih besar atau 

sama dengan nilai ttabel (thitung ≥  ttabel) maka H0ditolak dan Hkditerima, yang berarti ada 

(terdapat) pengaruh yang sangat signifikan antara nilai X dan Y. sedangkan apabila 

nilai thitung lebih kecil dari nilai ttabel (thitung ≤  ttabel) maka H0diterima dan Hkditolak. 

Dalam hal ini berarti bahwa tidak ada pengaruh atau kontribusi yang signifikan antara 
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nilai X dan nilai Y. Hal ini berarti terjadi  perbedaan hasil yang signifikan pada 

kemampuan mengingat huruf katakana pembelajar setelah menggunakan teknik 

permainan kartu memo.  

 

D. Hasil Analisis Angket 

     Rumus yang digunakan untuk menghitung presentasi dari hasil angket adalah 

sebagai berikut : 

P=
𝑓

𝑛
x 100% 

 Keterangan : 

 P = presentase jawaban 

 f  = frekuensi jawaban responden 

 n = jumlah responden 

 

Setelah dilakukan perhitungan untuk setiap pertanyaan dan jawaban, presentasi 

jawaban tersebut dibandingkan dengan tabel kriteria presentasi angket menurut 

tabel berikut : 

 Tabel 4.4  

Kriteria Presentasi Angket 

Kriteria Keterangan 

0% Tidak ada yang menjawab 

1% - 25% Sebagian kecil menjawab 

24% - 49% Hampir setengahnya menjawab 

50% Setengahnya yang menjawab 

51% - 75% Lebih dari setengahnya yang menjawab 

76% - 99% Hampir semuanya menjawab 

100% Semuanya menjawab 

 

Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk setiap nomor pertanyaan dan 

jawabannya dengan menggunakan rumus diatas. Berikut adalah hasil presentase 

angket yang sudah dihitung berdasarkan rumus diatas : 

1. Apakah Anda menyukai pelajaran Bahasa Jepang? 
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Tabel 4.5 

Presentase Jawaban Angket No. 1 

Alternatif Jawaban F % 

a. Sangat menyukai 

b. Menyukai 

c. Cukup Menyukai 

d. Kurang Menyukai 

10 

14 

5 

1 

33,3 

46,7 

23,3 

3,3 

Jumlah 30 100 

Berdasarkan tabel di atas diketahui hampir setengah responden(33,3%) 

menjawab “sangat menyukai” pelajaran Bahasa Jepang, dan (46,7%) responden 

menjawab “menyukai” pelajaran Bahasa Jepang. Sedangkan yang menjawab 

“cukup menyukai” sebanyak (23,3%) dan yang “kurang menyukai” sebanyak 

(3,3%) responden. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hamper setengah 

responden menyukai pelajaran Bahasa jepang. 

 

2. Menurut Anda apakah mempelajari Bahasa Jepang itu sulit? 

Tabel 4.6  

Presentase Jawaban Angket No. 2 

Alternatif Jawaban F % 

a. Sangat sulit 

b. Sulit 

c. Cukup Sulit 

d. Tidak sulit 

2 

5 

20 

3 

6,7 

16,7 

66,7 

10 

Jumlah 30 100 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui sebanyak(6,7%) responden menjawab 

“sangat sulit” dan (16,7%) menjawab “Sulit” mempelajari Bahasa Jepang. 

Kemudian lebih dari setengah responden (66,7%) menjawab “cukup sulit” dalam 

mempelajari Bahasa Jepang. Sedangkan sebagian kecil responden (10%) menjawab 

“tidak sulit” mempelajari Bahasa Jepang.Dengan demikian dapat disimpulkan 
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bahwa lebih dari setengah responden cukup mengalami kesulitan dalam 

mempelajari Bahasa Jepang. 

 

3. Apakah menggunakan teknik permainan kartu memo memudahkan anda dalam 

mengingat huruf katakana? 

Tabel 4.7 

Presentase Jawaban Angket No.3 

Alternatif Jawaban F % 

a. Sangat memudahkan 

b. Memudahkan 

c. Cukup memudahkan 

d. Kurang memudahkan 

4 

12 

13 

1 

13,3 

40 

43,3 

3,3 

Jumlah 30 100 

 

Berdasarkantabel di atas diketahui bahwa sebagian kecil (3,3%) menjawab 

“kurang memudahkan” dan (13,3%) menjawab “Sangat memudahkan” mempelajari 

Bahasa Jepang. Kemudian yang menjawab “memudahkan” dalam mempelajari 

Bahasa Jepang sebanyak (40%). Sedangkan sebagian besar responden (43,3%) 

menjawab “cukupmemudahkan” mempelajari Bahasa Jepang. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa hampir setengah responden menjawab teknik permainan 

kartu memo cukup memudahkan responden dalam mempelajari Bahasa Jepang. 

 

4. Sebelumnya, apakah anda sudah mengenal teknik permainan kartu memo dalam 

pembelajaran huruf katakana? 

Tabel 4.8 

Prsentase Jawaban Angket No. 4 

Alternatif Jawaban F % 

a. Sangat mengenal 

b. Mengenal 

c. Cukup mengenal 

d. Belum mengenal 

- 

1 

6 

23 

0 

3,3 

20 

76,7 
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Jumlah 30 100 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui sebanyak (76,7%) menjawab sebelumnya 

“belum mengenal” teknik permainan kartu memo. Kemudian yang menjawab 

“mengenal” sebanyak (3,3%) dan yang menjawab “cukup mengenal” sebanyak 

(20%). Sedangkan yang menjawab “sangat mengenal” tidak ada.Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa hampir semua responden menjawab belum mengenal 

teknik permainan kartu memo dalam pembelajaran huruf katakana. 

 

5. Dibandingkan dengan teknik pembelajaran lain yang pernah dilaksanakan 

disekolah, apakah teknik permainan kartu memo dapat memotivasi anda untuk 

lebih mengingat huruf katakana? 

Tabel 4.9 

Presentase Jawaban Angket No. 5 

Alternatif Jawaban F % 

a. Sangat termotivasi 

b. Termotivasi 

c. Cukup termotivasi 

d. Tidak termotivasi 

10 

14 

6 

- 

33,3 

46,7 

20 

0 

Jumlah 30 100 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui sebanyak (46,7%) menjawab menjawab 

“termotivasi” untuk lebih mengingat huruf katakana. Kemudian yang menjawab 

“sangat termotivasi” sebanyak (33,3%) dan yang menjawab “cukup termotivasi” 

sebanyak (20%). Sedangkan responden yang menjawab “tidak termotivasi” tidak 

ada.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden 

menjawab bahwa hampir setengah dari respondenmenjawab teknik permainan kartu 

memo dapat memotivasi responden untuk lebih mengingat huruf katakana 

dibandingkan dengan teknik pembelajaran lainnya. 
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6. Apakah teknik permainan kartu memo efektif untuk meningkatkan kemampuan 

anda dalam mengingat huruf katakana? 

Tabel 4.10 

Presentase Jawaban Angket No.6 

Alternatif Jawaban F % 

a. Sangat efektif 

b. Efektif 

c. Cukup efektif 

d. Tidak efektif 

7 

18 

5 

- 

23,3 

60 

16,7 

0 

Jumlah 30 100 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui sebanyak (60%) responden menjawab 

teknik permainan kartu memo “efektif” untuk meningkatkan kemampuan 

mengingat huruf katakana.Kemudian sebanyak (23,3%) menjawab “sangat efektif” 

dan sebanyak (16,7%) menjawab “cukup efektif”. Sedangkan responden yang 

menjawab “tidak efektif” tidak ada.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

lebih dari setengah responden menjawab teknik permainan kartu memo efektif 

untuk meningkatkan kemampuan mengingat huruf katakana. 

 

7. Menurut anda apakah permainan kartu memo merupakan permainan kartu yang 

praktis dalam pengaplikasiannya? 

Tabel 4.11 

Presentase Jawaban Angket No. 7 

Alternatif Jawaban F % 

a. Sangat praktis 

b. Praktis 

c. Cukup praktis 

d. Tidak praktis 

8 

14 

8 

- 

26,7 

46,6 

26,7 

0 

Jumlah 30 100 
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Berdasarkan tabel diatas diketahui responden yang menjawab permainan kartu 

memo “sangat praktis” dan “cukup praktis” masing-masing sebanyak (26,7%). 

Kemudian responden yang menjawab “praktis” sebanyak (46,6%). Sedangkan 

responden yang menjawab “tidak praktis” tidak ada.Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa hampir setengah responden menjawab teknik permainan kartu 

memo “praktis” dalam pengaplikasiannya. 

 

8. Apakah anda setuju jika teknik permainan kartu memo ini digunakan sebagai 

acuan pembelajaran dalam pengenalan huruf katakana? 

Tabel 4.12 

Presentase Jawaban Angket No. 8 

Alternatif Jawaban F % 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Cukup setuju 

d. Tidak setuju 

14 

10 

6 

- 

46,7 

33,3 

20 

0 

Jumlah 30 100 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui sebanyak (46,7%) responden menjawab 

“sangat setuju” digunakan. Kemudian sebanyak (33,3%) responden menjawab 

“setuju” dan yang menjawab “cukup setuju” sebanyak (20%). Sedangkan 

responden yang menjawab “tidak setuju” tidak ada.Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa hampir setengah responden menjawab setuju jika teknik 

permainan kartu memo digunakan sebagai acuan pembelajaran dalam pengenalan 

huruf katakana. 

 

9. Menurut pendapat anda apakah teknik permainan kartu memo ini cocok jika 

digunakan untuk mengingat materi pada pembelajaran lain? 

Tabel 4.13 

Presentase Jawaban Angket No.9 

Alternatif Jawaban F % 



64 
 

Diyana Kartika Ningrum, 2016 
EFEKTIVITAS TEKNIK PERMAINAN KARTU MEMO UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGINGAT HURUF 
KATAKANA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

a. Sangat cocok 

b. Cocok 

c. Kurang Cocok 

d. Tidak Cocok 

11 

16 

2 

1 

36,7 

53,3 

6,7 

3,3 

Jumlah 30 100 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui sebanyak (36,7%) menjawab “sangat cocok” 

dan (6,7%) menjawab “kurang cocok”. Kemudian yang paling banyak menjawab 

“cocok” sebanyak (53%).Dan sebagian kecil responden (3,3%) menjawab “tidak 

cocok”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lebih dari setengah responden 

menjawab cocok jika teknik permainan kartu memo digunakan untuk mengingat 

materi pembelajaran lain. 

 

10. Apakah anda menyukai pembelajaran huruf katakana dengan menggunakan 

teknik permainan kartu memo? 

Tabel 4.14 

Presentase Jawaban Angket No. 10 

Alternatif Jawaban F % 

a. Sangat menyukai 

b. Menyukai 

c. Cukup menyukai 

d. Tidak menyukai 

18 

8 

4 

- 

60 

26,7 

13,3 

0 

Jumlah 30 100 

 

Berdasarkan dapat diketahui paling banyak (60%) responden menjawab 

“sangat menyukai” . Kemudian yang menjawab “menyukai” sebanyak (26,7%) dan 

yang menjawab “cukup menyukai” sebanyak (13,3%). Sedangkan responden yang 

menjawab “tidak menyukai” tidak ada.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

lebih dari setengah responden menjawab sangat menyukai pembelajaran huruf 

katakana dengan menggunakan teknik permainan kartu memo. 
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E. Pembahasan Hasil Penelitian 

Untuk mengetahui efektivitas teknik permainan kartu memo, dilakukan uji hipotesis 

dengan membandingkan nilai thitung dan ttabel. Data nilai yang diperoleh pada pretest 

dan posttest diolah untuk mencari thitung.Dari hasil perhitungan diperoleh nilai rata-rata 

pretest sebesar 50,5 dan rata-rata nilai posttest sebesar 83. Selisih nilai yang didapat 

adalah sebesar 32,5. Sedangkan niliat hitung yang didapatkan sebesar 13,54. Karena 

Sampel yang digunakan sebanyak 30 orang, maka derajat kebebasannya (db) adalah 29. 

Pada taraf signifikansi 1% diperoleh ttabel sebesar 2,76 dan pada taraf signifikasni 5% 

diperoleh ttabel sebesar 2,04. Karena (thitung>ttabel) yaitu (13,54> 2,76) dan (13,54 > 

2,04) dengan  demikian maka hipotesis kerja (Hk) diterima dan hipotesis nol (Ho) 

ditolak, karena terdapat perbedaan yang yang signifikan kemampuan mengingat huruf 

katakana siswa sebelum dan setelah mendapatkan perlakuan (treatment) dengan 

menggunakan teknik permainan kartu memo. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

teknik permainan kartu memo efektif untuk meningkatkan kemampuan mengingat 

huruf katakana. 

Seperti yang telah kita ketahui, teknik permainan kartu memo merupakan salah satu 

alternatif teknik pembelajaran yang menarik untuk digunakan dalam 

pembelajaran.Dengan menggunakan media kartu berwarna disertai dengan materi dan 

dimainkan secara bersama-sama membuat teknik permainan kartu memo disukai oleh 

pembelajar.Pembelajaran dikelas menjadi tidak membosankan dan lebih bervariasi 

dengan adanya teknik permainan kartu memo.Peningkatan keaktifan pembelajar pun 

meningkat secara signifikan dari pertama perlakuan hingga akhir perlakuan dengan 

menggunakan teknik permainan kartu memo.Hal tersebut menunjukan dampak yang 

positif bagi pembelajar karena dapat meningkatkan motivasi dalam belajar. 

Dari data angket diketahui pula bahwa sebagian besar siswa yang diteliti menyukai 

pembelajaran dengan teknik permainan kartu memo.Hal ini menunjukkan bahwa teknik 

permainan kartu memo bisa diterapkan dengan mudah dan bisa diterima oleh 

pembelajar untuk lebih aktif dan lebih giat lagi dalam belajar huruf katakana.Yang 

lebih utama, baik dari data hasil tes dan angket, dapat disimpulkan secara tegas bahwa 
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teknik permainan kartu memo efektif untuk meningkatkan kemampuan mengingat 

huruf katakana.Hal ini sudah dibuktikan dari hasil tes dan pendapat siswa itu sendiri. 

 

 


