
 

Dian Bayu Firmansyah, 2015 

ANALISIS KESALAHAN MAHASISWA DALAM PENGGUNAAN KONSTRUKSI VERBA BENEFAKTIF BAHASA 
JEPANG  

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif. Yang dimaksud dengan metode 

penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk 

menggambarkan, menjabarkan suatu fenomena yang terjadi saat ini dengan 

menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual (Sutedi, 

2009 : 58).  

Melalui metode penelitian deskriptif, penulis berharap akan mendapatkan 

sebuah gambaran nyata berupa data di lapangan mengenai kesalahan-kesalahan 

yang dilakukan oleh pembelajar, dalam mempelajari kalimat benefaktif bahasa 

Jepang. Selanjutnya, melalui data yang didapatkan dari metode penelitian ini, 

penulis berharap dapat memberikan saran atau solusi, agar kesalahan yang sama 

dapat dihindari, baik oleh pengajar maupun pembelajar Bahasa Jepang. 

Pada penelitian ini penulis menggunakan instrumen penelitian berupa tes, 

yang dianggap paling cocok untuk mencari letak kesalahan-kesalahan yang sering 

muncul dalam penggunaan konstruksi verba benefaktif bahasa Jepang. Melalui 

instrumen tes, penulis juga berharap dapat mengetahui dengan pasti penyebab dari 

kesalahan penggunaan konstruksi verba benefaktif bahasa Jepang oleh pembelajar. 
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3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa/i 

Program Studi Sastra Jepang Universitas Komputer Indonesia (selanjutnya: Prodi 

SAJA UNIKOM), sedangkan sampelnya adalah mahasiswa/i tingkat II, tingkat III 

dan tingkat IV Prodi SAJA UNIKOM.  

Pemilihan sampel didasarkan pada asumsi bahwa materi tentang konstruksi 

verba benefaktif sudah dipelajari responden ketika tingkat I, dan dianggap sudah 

mengerti dan menguasai materi tersebut.  

Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 33 orang, yang terbagi menjadi 

21 orang mahasiswa/i tingkat II, 7 orang mahasiswa/i tingkat III dan 5 orang 

mahasiswa/i tingkat IV. Sebanyak 11 orang sudah lulus dan mempunyai sertifikat 

Japanese Language Proficiency Test (JLPT) level N3, sedangkan responden yang 

baru mencapai level N4 sebanyak 14 orang, sisanya sebanyak 8 orang baru 

mencapai level N5. 

Dari sampel tersebut diatas, penulis mencoba untuk mengidentifikasi apakah 

ada korelasi dan juga pengaruh yang signifikan antara lama waktu responden 

dalam mempelajari bahasa Jepang (tingkat II/III/IV), serta kemampuan bahasa 

Jepang dengan level tertentu (level N3/N4), dengan kesalahan pembelajar dalam 

penggunaan konstruksi verba benefaktif bahasa Jepang. 
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3.3 Instrumen Penelitian 

Untuk mendapatkan data yang akurat, penulis menggunakan dua jenis 

instrumen penelitian, yaitu : 

 

a. Tes 

Instrumen tes dipilih karena dianggap sebagai teknik pengumpulan data 

penelitian yang paling relevan untuk mnegidentifikasi kesalahan-kesalahan 

pembelajar dalam penggunaan kostruksi verba benefaktif bahasa Jepang.  

Selain itu, instrumen tes juga sangat membantu dalam proses analisis 

data, karena akan memberikan gambaran jelas mengenai jenis-jenis kesalahan 

penggunaan konstruksi verba benefaktif, sesuai dengan hasil identifikasi 

masalah yang sudah diutarakan pada bab sebelumnya. 

Jenis tes yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga buah 

jenis tes, yaitu: tes multiple choice, tes penerjemahan (Indonesia-Jepang) dan 

judgement test. Diharapkan melalui rangkaian variasi tes tersebut, dapat 

diketahui secara pasti letak kesalahan dan kelemahan pembelajar dalam 

mempelajari kalimat benefaktif bahasa Jepang.  

Bentuk soal pada ketiga tes tersebut terbagi menjadi dua jenis soal, yaitu 

bentuk soal deklaratif dan bentuk soal berupa percakapan singkat. Soal tes 

dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi masalah yang ditemukan pada 

penelitian pendahuluan. 
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b. Wawancara 

Wawancara dilakukan setelah sesi tes berlangsung. Wawancara 

dilakukan untuk mengetahui secara pasti penyebab dari kesalahan yang 

dibuat oleh pembelajar. 

Responden akan diminta untuk menjalani proses wawancara tatap muka 

satu per satu, untuk selanjutnya dilakukan sesi tanya jawab seputar hasil tes 

yang sudah dilakukan. Melalui proses wawancara ini, selain untuk 

mengetahui penyebab pasti dari kesalahan penggunaan yang timbul, penulis 

juga ingin mengidentifikasi jawaban-jawaban yang diberikan oleh responden 

pada sesi tes, untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses 

analisis data. 

Pada sesi wawancara ini, penulis melibatkan 11 orang responden dari 

total 33 orang responden yang mengikuti sesi tes tulis. 11 orang tersebut 

terbagi menjadi, 5 (lima) orang responden tingkat II, 3 (tiga) orang responden 

tingkat III, dan 3 (tiga) orang responden yang mewakili tingkat IV. 

Sesi wawancara ini terbagi menjadi 2 sesi utama, yaitu sesi wawancara 

dengan pertanyaan umum seputar penggunaan konstruksi verba benefaktif 

bahasa Jepang, lalu dilanjutkan dengan sesi kedua, yaitu sesi wawancara 

berupa feedback dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh responden ketika 

mengikuti sesi tes.  

Selanjutnya penulis akan menyajikan daftar pertanyaan umum mengenai 

konstruksi verba benefaktif bahasa Jepang yang diajukan kepada responden, 
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seperti berikut ini. 

a. Pertanyaan 1: 

“Apakah anda pernah mendengar istilah benefaktif atau juju hyoogen 

sebelumnya?” 

b. Pertanyaan 2: 

“Apakah menurut anda materi tentang konstruksi verba benefaktif itu 

sulit?” 

 

c. Pertanyaan 3: 

“Konstruksi verba yang dianggap paling sulit dipahami dalam materi 

konstruk verba benefaktif/juju hyoogen? Alasannya?” 

d. Pertanyaan 4: 

“Seberapa sering menggunakan konstruksi verba benefaktif dalam 

kehidupan sehari-hari?” 

e. Pertanyaan 5: 

“Selain dari buku ajar (perkuliahan), Anda mendapatkan materi tentang 

konstruksi verba benefaktif dari mana?” 

f. Pertanyaan 6: 

“Seberapa sering Anda menemukan materi tentang konstruksi verba 

benefaktif dalam materi perkuliahan?” 

g. Pertanyaan 7: 

“Kiat-kiat anda untuk mengatasi kesulitan dan memahami konstruksi 
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verba benefaktif?” 

Pada saat melakukan tanya jawab penulis, melakukan beberapa 

pengembangan-pengembangan pertanyaan yang dianggap mendukung data 

penelitian, tetapi tetap berpatokan pada 7 (tujuh) pertanyaan tersebut diatas.  

 

3.4 Ikhtisar Soal Tes 

Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, pada penelitian ini 

digunakan tiga jenis tes untuk mengukur kemampuan responden dalam 

pemerolehan serta penggunaan kalimat benefaktif bahasa Jepang. Pada bagian ini, 

penulis akan memberikan gambaran singkat mengenai ketiga jenis tes yang 

digunakan pada penelitian ini. 

Untuk menghindari atau mengurangi peluang timbulnya kesalahan yang 

terjadi akibat kesulitan pembelajar dalam membaca kanji, maka penulis 

menyertakan furigana atau cara baca Kanji pada tiap soal yang diberikan. 

Selanjutnya, dalam tes penerjemahan, penulis juga memberikan bantuan berupa 

beberapa kata kunci dalam bahasa Jepang, sehingga diharapkan dapat menjadikan 

patokan bagi responden ketika melakukan penerjemahan. 

Usaha-usaha diatas dilakukan semata-mata agar responden dapat terfokus 

pada penggunaan konstruksi verba benefaktif dalam contoh kalimat soal yang 

diberikan, dan tidak terganggu dengan faktor- faktor lain yang dapat menyulitkan 

responden. Sehingga, diharapkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini pun 

dapat terpenuhi.   
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Berikut ini merupakan tabel yang menggambarkan tentang isi dari instrumen 

soal tes yang diberikan kepada para responden. 

 

Tabel 3.1.,   

Ringkasan Soal 

Jenis Soal Tipe Soal & Indikator 

Penilaian 

Contoh Soal 

Bagian 1 

（20 Soal） 

Soal Pilihan Ganda  

 

Untuk mengetahui 

pemahaman responden 

terhadap penggunaan 

konstruksi verba benefaktif 

bahasa Jepang. Pada tes ini 

terdapat tiga buah pilihan 

jawaban pada masing-masing 

soal. Tipe soal terdiri dari 

kalimat deklaratif dan 

percakapan pendek. 

1. 
えき

,駅で倒
たお

れた 私
わたし

を通
とお

りすがりの

外国人
がいこくじん

が（                   ）。  

【  a. 介抱
かいほう

してあげた b. 介抱してくれた 

c. 介抱してもらった  】  

 

2. A：その DVD、借
か

りてもいい？ 

B：ごめん、これは友達
ともだち

から

（                   ）ので、だめだよ。 

【  a. 貸
か

してあげた b. 貸してくれた   c. 

貸してもらった 】  

 

 

 

Bagian 2 

（20 Soal） 

Soal Terjemahan 

 

Untuk mengetahui apakah 

responden dapat 

menerjemahkan kalimat 

benefaktif bahasa Indonesia 

ke dalam bahasa Jepang 

dengan baik dan benar, sesuai 

dengan karakteristik yang 

dimiliki konstruksi verba 

benefaktif bahasa Jepang. 

1. Ini baju yang dibelikan oleh Ibu ketika 

ulang tahun. 

【 買
か

う、誕生
たんじょう

日
び

、服
ふく

、母
はは

 】 

→ 

2. 
たなか

,田中くんは、近所
きんじょ

の高校生
こうこうせい

から

数学
すうがく

を教
おし

えて【 あげた・くれた・

もらった 】。 

   → 
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Selain itu, responden juga 

diminta untuk 

menerjemahkan contoh 

kalimat bahasa Jepang ke 

dalam bahasa Indonesia, 

untuk melihat tingkat 

pemahaman responden dalam 

menerjemahkan kalimat 

tersebut. 

Bagian 3 

（20 Soal） 

Judgement Test 

 

Untuk mengetahui 

pemahaman responden 

terhadap penggunaan 

konstruksi verba benefaktif 

bahasa Jepang. Pada tes 

terakhir ini, responden selain 

harus dapat menentukan 

apakah kalimat pada soal 

tersebut betul atau salah, 

responden juga diminta untuk 

mengoreksi bagian kalimat 

yang bergaris bawah, jika 

bagian tersebut dianggap 

ganjil atau dirasa tidak tepat. 

1. A：あ、ペンが無
な

い！そのペンを貸
か

してあ

げない？         （○）  

（×）  

    B：うん、いいよ。    

【 正
ただ

しい答
こた

え：             】 

 

 

 

2. 
つま

,妻は 私
わたし

の誕 生
たんじょう

日
び

に買
か

ってくれた

腕
うで

時計
どけい

をじっと見
み

て、にこにこしている。

 （○） （×） 

【 正
ただ

しい答
こた

え：             】 

 

3.5 Kategorisasi Soal Tes 

Pada penelitian ini, untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti, penulis 

membuat beberapa kategorisasi soal tes yang akan digunakan sebagai instrumen 

untuk pengumpulan data. Kategorisasi soal dibuat berdasarkan pada hasil 

identifikasi masalah pada penelitian pendahuluan, yang menunjukkan adanya 
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indikasi- indikasi penyebab kesalahan pembelajar bahasa Jepang, seperti berikut 

ini. 

1. Pembelajar kesulitan memahami kalimat benefaktif yang subyek 

(Saya)-nya disamarkan, seperti contoh kalimat berikut. 

a. （私は）中村さんにお金を貸してあげた／*くれた。 

Nakamura san ni okane wo kashite ageta/*kureta. 

(Saya) meminjamkan uang kepada Nakamura.  

中村さんが（私に）お金を貸して*あげた／くれた。 

Nakamura san ga okane wo kashite *ageta/kureta. 

Nakamura meminjamkan uang (kepada Saya). 

b. （私は）田中先生から貴重な資料を貸してもらった／*くれた。 

Tanaka sensei kara kichoo na shiryoo wo kashite moratta/*kureta. 

(Saya) dipinjami dokumen-dokumen penting oleh Tanaka Sensei. 

田中先生は（私に）貴重な資料を貸して*もらった／くれた。 

Tanaka sensei wa kichoo na shiryoo wo kashite *moratta/kureta. 

Tanaka Sensei meminjamkan dokumen-dokumen penting (kepada Saya). 

c. 暑かったので、（私は）窓際の人に窓を開けてもらった／*くれた。 

Atsukatta node, madogiwa no hito ni mado wo akete moratta/*kureta. 

Karena panas, (Saya) minta untuk dibukakan jendela kepada orang yang 

berada dekat jendela.    

暑かったので、窓際の人は（私に）窓を開けて*もらった／くれた。 

Atsukatta node, madogiwa no hito wa mado wo akete *moratta/kureta.  

Karena panas, orang yang berada dekat jendela membukakan jendela (untuk 

Saya). 

 

2. Pembelajar kesulitan dalam memahami kalimat majemuk bertingkat, 

seperti contoh kalimat berikut. 

a. 妻は私が誕生日に買ってあげた／*くれたスカートをはいている。 

Tsuma wa watashi ga tanjoobi ni katte ageta/*kureta sukaato wo haite iru. 

Istri Saya memakai rok yang saya belikan ketika hari ulang tahunnya. 



 

Dian Bayu Firmansyah, 2015 

ANALISIS KESALAHAN MAHASISWA DALAM PENGGUNAAN KONSTRUKSI VERBA BENEFAKTIF BAHASA 
JEPANG  

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

b. 妻が私の誕生日に買ってくれた／*あげたカメラを見ている。 

Tsuma ga watashi no tanjoobi ni katte kureta/*ageta kamera wo mite iru. 

Istri Saya sedang memandangi kamera yang Ia belikan ketika hari ulang 

tahun Saya. 

3. Pembelajar kurang memahami konsep Uchi dan Soto dalam bahasa Jepang, 

seperti contoh kalimat berikut. 

a. 妻は田中さんに本を貸してあげた／*くれた。 

Tsuma wa Tanaka san ni hon wo kashite ageta/*kureta. 

Istri Saya meminjamkan buku kepada Tanaka.  

b. あの男は別れた奥さんに新しい家を建てて*くれた／あげたらしい。 

Ano otoko wa wakareta okusan ni atarashii ie wo tatete *kureta/ageta rashii. 

Katanya orang itu membangun rumah baru untuk mantan istri saya. 

4. Penggunaan konstruksi verba te ageru yang berlebihan, seperti contoh 

kalimat berikut. 

a. (手荷物がたくさんあるのを見て気遣いのつもりで) 

(tenimotsu ga takusan aru no wo mite kizukai no tsumori de) 

(ketika melihat barang bawaan yang banyak dan ingin membantu) 

A：？先生、一つ持ってあげましょうか。 

      Sensei, hitotsu motte agemashooka. 

      Sensei, boleh saya bawakan satu barang bawaannya? 

（ → 先生一つお持ちしましょうか。 ） 

 (Sensei, hitotsu omochi shimashooka) 

 (Sensei, boleh saya bawakan satu barang bawaannya?) 

b. (忘れ物しているのを見て気遣いのつもりで) 

   (wasuremono shiteiru no wo mite kizukai no tsumori de) 

   (ketika melihat sedang kelupaan dan ingin membantu) 

A：？先生、この本貸してあげましょうか。 

      Sensei, kono hon kashite agemashooka. 

      Sensei, boleh saya bawakan satu barang bawaannya? 
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（ → 先生、この本お貸ししましょうか。 ） 

 (Sensei, kono hon okashi shimashooka) 

 (Sensei, bagaimana kalau saya pinjamkan buku ini?) 

5. Penggunaan konstruksi verba benefaktif bahasa Jepang diluar materi-materi yang 

diberikan pada perkuliahan, seperti contoh kalimat berikut. 

a. いつか偉くなってやる！ 

Itsuka eraku natte yaru! 

Suatu saat aku akan jadi orang hebat! 

b. よくもひとの顔に泥を塗ってくれたな。 

Yoku mo hito no kao ni doro wo nutte kureta na. 

Kamu sering mencoreng muka orang lain dengan perbuatanmu. 

c. そんなことしてもらっては困ります。  

Sonna koto wo shite moratte wa komarimasu.  

Saya jadi susah gara-gara kau melakukan hal itu. 

 

Kelima kategori atau tipe kesalahan diatas, akan dijadikan sebagai bahan 

untuk merumuskan jenis soal yang akan diberikan kepada responden. Kategorisasi 

atau pengelompokan tipe kesalahan seperti ini, dilakukan sebagai upaya untuk 

menghindari jawaban random dari responden (terutama pada soal pilihan ganda). 

Sehingga nantinya akan ada beberapa buah soal dengan kategori kesalahan yang 

sama dan bentuk soal yang mirip, yang diberikan kepada responden secara 

berulang-ulang. 

Pengelompokan kategori kesalahan beserta jumlah soal tes, terlihat seperti 

berikut ini. 

a. Jumlah soal untuk mengukur kategori soal no 1: 14 buah. 

b. Jumlah soal untuk mengukur kategori soal no. 2: 6 buah. 

c. Jumlah soal untuk mengukur kategori soal no. 3: 11 buah. 
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d. Jumlah soal untuk mengukur kategori soal no. 4: 6 buah. 

e. Jumlah soal untuk kategori soal no. 5 dan lainnya : 23 buah. 

Pengelompokan tipe-tipe kesalahan tersebut diatas, jika dituangkan dalam 

sebuah tabel, akan terlihat seperti berikut ini. 

 

Tabel 3.2 

Distribusi Soal 

Kategori Soal Nomor Soal 

Kategori 1 (1.3), (1.4), (1.9), (1.12), (1.14), 1.17, 

1.18, (1.20) 

(3.6), (3.9), (3.10) 

(4.9), (4.11), (4.12),  

Kategori 2 (1.6), (1.7), (1.11), (4.6), (4.10), (4.19) 

Kategori 3 (1.2), (1.8), (1.13) 

(2.9) 

(3.1), (3.7), (3.8) 

(4.2), (4.14), (4.17), (4.18) 

Kategori 4 (2.3), (2.7) 

(3.2) 

(4.5), (4.8), (4.13) 

Kategori 5 (1.1), (1.5), (1.10), (1.15), (1.16), (1.19) 

(2.1), (2.2), (2.4), (2.5), (2.6), (2.8), 

(2.10) 

(3.3), (3.4), (3.5)  

(4.1), (4.3), (4.4), (4.7), (4.15), (4.16), 

(4.20)   

Keterangan tabel: 

(1.10): (soal bagian 1, nomor 10), dan seterusnya. 

  


