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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah Penelitian 

Pendidikan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. Proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia diselenggarakan melaui 

tiga jenis, yakni pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan 

informal. Salah satu pengembangan kompetensi yang penting pada peserta 

pelatihan adalah aspek kemandirian belajar, hal ini sesuai dengan UU Sisdiknas 

Bab II Pasal 3, yang salah satu isinya yaitu membangun landasan bagi 

berkembangnya potensi peserta pelatihan agar menjadi manusia yang mandiri.  

Kemandirian belajar bukan mendidik setiap individu menjadi individual atau 

anti sosial, namun poin esensial dalam kemandirian belajar adalah untuk 

menghindarkan individu dari ketergantungan terhadap orang lain dalam proses 

belajar. Kemandirian belajar menganut paham pembelajaran yang berfokus pada 

peserta pelatihan. Lebih lanjut dalam penelitian yang dilakukan Reza Rindy 

Antika (2014,hlm.5 ) menyatakan bahwa “pembelajaran berbasis student centered 

learning menuntut murid aktif, serta melakukan diskusi dengan guru sebagai 

fasilitator jika menemui kesulitan. Aktifnya siswa diharapkan mampu 

menumbuhkan rasa kreatifitas siswa”.  

Kemandirian belajar merupakan faktor yang esensial untuk mendukung 

terciptanya individu yang memiliki kompetensi, baik secara intelektual, sosial, 

maupun emosi. Menurut Haris Mujiman (2007,hlm.1) kemandirian belajar adalah  

“sifat serta kemampuan yang dimiliki siswa untuk melakukan kegiatan belajar 

aktif, yang didorong oleh motif untuk menguasai sesuatu kompetensi yang telah 

dimiliki”. Kemandirian belajar merupakan aspek yang harus dijaga dan 

ditingkatkan eksistensinya oleh setiap individu untuk menjaga kualitas capaian 

kompetensi yang dimiliki. Namun pada kenyataannya, meskipun kemandirian 

belajar adalah aspek penting dalam kegiatan pendidikan ataupun pelatihan, hasil-

hasil temuan terkait dengan kemandirian belajar masih dalam taraf yang belum 

menggembirakan. 
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 Rendahnya kemandirian belajar peserta pelatihan akan secara otomotis 

mempengaruhi capaian hasil belajar. Saat ini telah banyak penelitian yang 

dilakukan tentang kemandirian belajar dan hasil belajar peserta pelatihan salah 

satunya penelitian yang dilakukan Pratistya Nor Aini,dkk (2012,hlm.51) di 

SMAN 1 Sewon Bantul menyatakan: 

Masih terdapat siswa yang kurang memiliki kemandirian belajar ditandai 

dengan tidak mengerjakan tugas dan kurang memperhatikan guru pada 

saat kegiatan belajar mengajar berlangsung seperti melamun dan 

mengobrol dengan teman. Jadi, siswa belum menerapkan strategi belajar 

yang rutin, efektif, dan teratur. Hal ini berdampak pada hasil belajar 

dimana sebanyak 25% dari keseluruhan jumlah peserta pelatihan kelas XI 

IPS masih memiliki nilai dibawah KKM 

Rendahnya kemandirian belajar peserta pelatihan terjadi di setiap jenjang 

pendidikan. Salah satunya di Balai Latihan Tenaga Kerja Luar Negeri. Balai 

Latihan Tenaga Kerja Luar Negeri (BLTKLN) merupakan salah satu lembaga 

pendidikan non formal yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk 

melaksanakan program pelatihan dan penempatan kerja Calon Tenaga Kerja Luar 

Negeri (CTKLN) untuk negara Jepang.  

Instruktur BLTKLN untuk negara Jepang menjelaskan bahwa dalam proses 

pelatihan masih sering ditemukan peserta pelatihan kurang memiliki bertanggung 

jawab, insiatif dan kemauan belajar, hal ini ditunjukan dengan sikap tidak 

mengerjakan tugas, atau menunjukkan perilaku yang mengganggu kegiatan 

pelatihan. Rendahnya kemandirian belajar peserta pelatihan ini berimbas pada 

kemampuan peserta pelatihan saat tes komptensi sebagai syarat seorang CLTKLN 

untuk bekerja di Jepang. Hal ini dapat diketahui berdasarkan kegiatan 

pendahuluan yang dilakukan peneliti melalui studi dokumentasi, untuk melihat 

hasil pelatihan pada mata latih bahasa Jepang pada tiga angkatan pelatihan pada 

tahun anggaran 2015. 
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Tabel 1.1 

Rata-rata Nilai Peserta Pelatihan Bahasa Jepang Secara Keseluruhan 

Tahun Anggaran 2015  

No Angkatan Rata-rata nilai 

1 Angkatan 1 6,4 

2 Angkatan 2 6,6 

3 Angkatan 3 6,3 

 

Berdasarkan dara tersebut, diketahui bahwa perolehan nilai rata-rata peserta 

pelatihan pada mata latih bahasa Jepang masih dalam level yang belum 

memuaskan, padahal kemampuan bahasa adalah kemampuan utama yang harus 

dikuasai dengan baik oleh peserta pelatihan sebagai alat yang digunakan untuk 

berkomunikasi dalam pekerjaan. Berdasarkan data di atas, maka kemandirian 

belajar yang rendah dari peserta pelatihan akan berimpliasi negatif terhadap hasil 

belajar peserta pelatihan. 

Salah satu mata latih yang harus dipelajari dan dikuasai CLTKLN adalah 

kemampuan bahasa Jepang. Bahasa Jepang adalah bahasa resmi bagi negara 

Jepang, yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. 

Kemampuan lingustik merupakan kompetensi wajib yang harus dikuasai oleh 

CLTKLN untuk memudahkan dalam melakukan komunikasi. Dalam kegiatan 

pelatihan, peserta pelatihan bukan hanya dituntut mengetahui dan memahami 

bahasa Jepang, namun juga dituntut untuk mampu menerapkannya sebelum 

berangkat bekerja dan selama peserta pelatihan berada di Jepang, sehingga 

pelatihan bahasa Jepang harus dipersiapkan dengan baik. 

Kenyataan di lapangan tidak selalu sesuai dengan harapan, saat ini masih 

banyak masalah terjadi yang disebabkan kurang kompetennya TKI terutama 

dalam konteks kemampuan berbahasa yang memadai. Padahal kemampuan 

bahasa asing, dalam konteks ini adalah bahasa Jepang, merupakan modal dasar 

yang harus dimiliki setiap calon tenaga kerja yang akan berangkat dan bekerja di 

Jepang. Banyak masalah yang dihadapi saat akan mempelajari bahasa Jepang, 
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Susi Widanti (2006,hlm.16) menjelaskan permasalahan yang dihadapi saat akan 

mempelajari bahasa Jepang 

Permasalahannya secara umum yang berkaitan dengan sarana pendukung 

di dalam kampus saat siswa mempelajari bahasa Jepang adalah: sebanyak 

52% responden berpendapat bahwa bahan literature seperti buku-buku 

teks, artikel, dan buku-buku bahan pelajaran cukup banyak tersedia. Begitu 

pula kamus, majalah dan kaset bahasa Jepang. Sebagian besar bahan 

bacaan tersebut cukup membantu dalam proses pembelajaran siswa dan 

sarana tersebut sering digunakan. Namun video (75% responden), komik 

(52% responden), dan surat kabar berbahasa Jepang (50% responden) tidak 

banyak tersedia, sehingga siswa jarang menggunakannya. 

 

Sejalan dengan hal tersebut menurut Musni Umar dalam detik.com 

(2010,hlm.1) “kerap kali TKI yang dikirim tidak dibekali kemampuan berbahasa 

asing yang memadai. Karenanya, komunikasi antara majikan dengan TKI yang 

bekerja di sektor domestik menjadi tidak lancar”. 

Kompetensi lingusitik yang tidak memadai ini, yang kemudian menimbulkan 

kesenjangan kualitas dan citra negatif  tenaga kerja indonesia di luar negeri. Hal 

tersebut sejalan dengan yang diungkapkan Moh. Jumhur Hidayat sebagai Kepala 

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) dalam 

sindonews.com (2014,hlm.1) “persoalannya itu di bahasa. Padahal bagi yang lulus 

tes akan langsung dipekerjakan”. Pernyataan Moh. Jumhur Hidayat mempertegas 

bahwa masalah kemampuan penguasaan bahasa asing TKI di luar negeri menjadi 

sesuatu hal klasik namun masih secara kontinyu terjadi, reputasi buruk TKI di luar 

negeri adalah cerminan belum kompetennya TKI yang diberangkatkan ke negara 

tujuan, pelatihan yang dilakukan belum menyentuh aspek-aspek esensial dari 

kompetensi kerja yang harus dimiliki setiap CTKI. 

Marzuki Alie dalam Kompasiana.com (2015,hlm.1) menyatakan “pada 

kenyataannya, banyak TKI yang tidak memperoleh pendidikan dan pelatihan yang 

memadai, yang mengakibatkan mereka tidak memiliki kompetensi kerja yang 

memadai, tidak memahami adat istiadat setempat, serta tidak bisa berbahasa 

negara tujuan dengan baik”. Oleh karena itu, pelatihan bahasa bagi CTKI yang 

akan ditempatkan ke luar negeri menjadi suatu hal yang vital dan harus 
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dipersiapkan dengan konsep yang matang, sebagai langkah preventif dan represif 

untuk memperbaiki kualitas TKI yang akan ditempatkan di luar negeri. 

Peserta pelatihan tidak dapat sepenuhnya disalahkan dalam rendahnya 

kemandirian belajar saat program pelatihan berlangsung. Hal ini beralasan karena 

pada dasarnya banyak faktor yang melandasi yakni faktor intenal dan faktor 

eksternal, seperti yang diungkapkan Dalyono (2009,hlm.55), yang menyatakan 

faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi kegiatan pembelajaran 

ataupun pelatihan “faktor internal (faktor dari dalam diri siswa) meliputi: 

kesehatan, intelegensi dan bakat, minat dan motivasi, kemandirian, serta cara 

belajar. Sedangkan faktor eksternal (faktor dari luar diri siswa) terdiri atas: 

keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitar”.  

Kemandirian belajar merupakan faktor internal yang mempengaruhi 

keberhasilan belajar peserta pelatihan, untuk mencapai kemandirian belajar 

peserta pelatihan dalam aspek intelektual, sosial, maupun emosi, diperlukan 

stimulus dari luar diri peserta pelatihan untuk menarik kemauan dan juga 

minatnya untuk belajar dan memahami mata latih bahasa Jepang. Salah satu faktor 

peserta pelatihan atau peserta pelatihan menunjukkan kemandirian belajar yang 

rendah karena bosan dan tidak tertarik dengan bahan ajar yang ada. Hal ini 

didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rahmatullah 

(2011,hlm.178) menyatakan “keberadaan buku paket sebagai media bantu 

pelajaran ternyata  belum juga berfungsi secara optimal karena siswa hanya akan 

membaca buku paket yang diberikan jika disuruh oleh guru untuk membaca atau 

mengerjakan soal-soal yang ada di dalamnya” 

Diperlukan suatu inovasi dalam bidang pendidikan dan pelatihan dengan 

mengkonversi modul cetak yang selama ini dijadikan bahan ajar utama pada mata 

latih Bahasa Jepang ke dalam bentuk bahan ajar atau media pembelajaran lain 

yang lebih interaktif. Hal ini dimaksudkan agar peserta pelatihan lebih tertarik 

dalam belajar dan mendapatkan pengalaman belajar yang lebih riil dengan 

memanfaatkan teknologi informasi. 

Modul elektronik interaktif dapat menjadi solusi alternatif untuk meningkatkan 

kemandirian belajar peserta pelatihan dalam memahami mata latih Bahasa Jepang. 
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Modul elektronik interaktif adalah perpaduan antara pengemasan sumber belajar 

dalam modul tercetak yang dipadukan dengan kemampuan teknologi berbasis 

komputer untuk memberikan akses pembelajaran mandiri yang lebih riil. Mulyasa 

(2005,hlm.43) menyatakan bahwa “pengembangan modul yang dikemas dalam 

elektronik memungkinkan siswa untuk dapat belajar mandiri karena dapat dibaca 

dengan menggunakan komputer atau alat pembaca buku elektronik”.  

Pemilihan modul sebagai bahan ajar di BLTKLN juga bukan tanpa alasan, 

dengan menggunakan modul yang memiliki karakteristik pembelajaran mandiri, 

sehingga dapat mendukung kemandirian belajar dari setiap peserta pelatihan, 

peserta pelatihan dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan keinginan belajarnya 

masing-masing. Hal serupa juga diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan 

Febrina Aulia (2014,hlm.5) yang menyatakan “pembelajaran modul memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk belajar menurut cara masing-masing 

menggunakan teknik yang berbeda-beda untuk memecahkan masalah-masalah 

tertentu, berdasarkan latar belakang pengetahuan dan kebiasaan masing-masing”.  

Sumber belajar yang digunakan dalam pelatihan Bahasa Jepang di BLTKLN 

saat ini adalah modul tercetak, sedangkan tujuan pelatihan yang harus dicapai 

adalah kemampuan setiap peserta pelatihan untuk mampu berkomunikasi dengan 

bahasa Jepang. Agar setiap peserta pelatihan memiliki kemampuan lingustik yang 

baik, maka peserta pelatihan harus diberikan bahan ajar yang sesuai dengan tujuan 

pelatihan yang akan dicapai. 

Mata latih bahasa Jepang identik dengan audio, dan video, untuk 

mencontohkan pelafalan maupun intonasi, dan aspek tersebut tidak dapat dipenuhi 

oleh modul tercetak karena modul cetak cenderung bersifat statis. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni,dkk (2013,hlm.1) yang 

menyatakan bahwa “modul cetak cenderung bersifat informatif dan kurang 

menarik karena tidak dapat menampilkan warna, suara, video, dan gambar 

bergerak sehingga siswa kurang termotivasi untuk belajar” 

Pemilihan Modul elektronik juga didasarkan pada  penelitian terdahulu yang 

meneliti tentang penggunaan Modul elektronik di berbagai instansi dan jenjang 



 

Faizal Febrian Ramadhani, 2016 
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MODUL ELEKTRONIK INTERAKTIF TERHADAP KEMANDIRIAN 
BELAJAR PESERTA PELATIHAN DI BLTKLN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

pendidikan sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Sugiyanto, dkk 

(2013,hlm.115) yang menyatakan bahwa: 

E-modul berbasis flip book maker mendapatkan penilaian positif 

dikarenakan materi pembelajaran menjadi sangat mudah dipahami oleh 

siswa, selain itu, pengoperasian modul tersebut sangat mudah, unsur musik 

dan animasi dinilai dapat meningkatkan motivasi, minat, dan aktivitas 

belajar para peserta pelatihan. 

 

Modul elektronik telah banyak diterapkan sebagai alternatif pemecahan 

masalah dalam proses belajar atau pun pelatihan, dan dalam penerapannya banyak 

yang mendapatkan hasil positif dari penerapan Modul elektronik. Adhin 

Setyo,dkk (2013,hlm.8) melakukan penelitian di SMAN 3 Ponorogo. Dari hasil 

penelitian Modul Elektronik yang dilakukan terdapat perbedaan nilai antara kelas 

yang diberikan perlakukaan dengan menggunakan Modul elektronik dengan kelas 

yang yang diberi bahan ajar lain sebagai pembanding Modul elektronik 

Berdasarkan hasil uji coba didapatkan nilai tertinggi peserta pelatihan yang 

menggunakan modul elektronik adalah 97,5 dan nilai terendah 60, sedangkan 

perolehan nilai tertinggi peserta pelatihan yang tidak menggunakan modul 

elektronik adalah 95,0 dan nilai terendah 50.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa 

penggunaan modul elektronik dapat meningkatkan hasil belajar peserta pelatihan. 

Hasil serupa juga didapatkan dari penelitian yang dilakukan di SMAN 8 Malang. 

Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan Devi Puspita,dkk (2012,hlm.6) 

menunjukkan tingkat perbedaan antara kelas yang menggunakan Modul 

Elektronik dan yang tidak menggunakan Modul elektronik ditunjukkan dengan 

hasil pretest dan juga hasil posttest. 

Pada saat pretest rata-rata nilai kelas adalah 46,33, setelah diberikan 

perlakukan dengan menggunakan modul elektronik, nilai rata-rata kelas menjadi 

87,33. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan dari penerapan modul elektronik, jika berkaca dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan. 

Merujuk dari berbagai penelitian yang meneliti mengenai Modul elektronik, 

didapatkan bahwa Modul elektronik memiliki potensi untuk meningkatkan 
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kemandirian belajar yang berimbas pada hasil belajar peserta pelatihan. 

Kemandirian belajar dianggap penting karena merupakan salah satu aspek 

keberhasilan belajar peserta pelatihan, oleh karena itu peneliti memandang esensi 

kemandirian belajar sebagai sesuatu yang penting. 

Berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti merumuskan penelitian yang 

akan dilakukan dengan judul “Efektivitas Penggunaan Modul Elektronik 

Interaktif Terhadap Kemandirian Belajar Peserta Pelatihan di BLTKLN 

Jawa Barat. 

B. Identifikasi Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan di atas, 

ditemukan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Penggunaan modul cetak atau buku cetak sebagai bahan ajar cenderung 

membuat peserta pelatihan atau peserta pelatihan memiliki kemandirian 

belajar yang rendah, sehingga diperlukan alternatif bahan ajar lain. 

2. Tingkat kemandirian belajar peserta pelatihan relatif rendah jika berkaca pada 

hasil penelitian yang telah dilakukan. 

C. Batasan Masalah Penelitian 

1. Penggunaan Modul Elektronik Interaktif dilakukan pada peserta pelatihan 

Calon Tenaga Kerja Indonesia untuk Jepang Balai Laihan Tenaga Kerja Luar 

Negeri Provinsi Jawa Barat 

2. Modul Elektronik Interaktif digunakan pada mata latih Bahasa Jepang 

3. Kemandirian belajar pada penelitian ini terdiri dari tiga aspek, yakni aspek 

intelektual, aspek sosial, aspek emosi. 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

perumusan masalah penelitian ini secara umum adalah: 

Bagaimana efektivitas penggunaan modul elektronik interaktif terhadap 

kemandirian belajar peserta pelatihan mata latih bahasa Jepang di Balai Latihan 

Tenaga Kerja Luar Negeri Provinsi Jawa Barat ?. 
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Permasalahan di atas kemudian dijabarkan sebagai berikut: 

1. Bagaimana efektivitas penggunaan modul elektronik interaktif terhadap 

kemandirian belajar peserta pelatihan mata latih bahasa Jepang pada aspek 

intelektual?. 

2. Bagaimana efektivitas penggunaan modul elektronik interaktif terhadap 

kemandirian belajar peserta pelatihan mata latih bahasa Jepang pada aspek 

sosial?. 

3. Bagaimana efektivitas penggunaan modul elektronik interaktif terhadap 

kemandirian belajar peserta pelatihan mata latih bahasa Jepang pada aspek 

emosi?. 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah 

dipaparkan, tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis pengaruh penggunaan modul elektronik terhadap kemandirian 

belajar pada peserta pelatihan materi bahasa Jepang di BLTKLN Bandung. Secara 

spesifik tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui efektivitas penggunaan Modul Elektronik Interaktif terhadap 

peningkatan kemandirian belajar peserta pelatihan pada aspek intelektual 

dalam mata latih Bahasa Jepang. 

2. Mengetahui efektivitas pengaruh antara penggunaan Modul Elektronik 

Interaktif terhadap peningkatan kemandirian belajar peserta pelatihan pada 

aspek sosial dalam mata latih Bahasa Jepang. 

3. Mengetahui efektivitas pengaruh antara penggunaan Modul Elektronik 

Interaktif terhadap peningkatan kemandirian belajar peserta pelatihan pada 

aspek emosi dalam mata latih Bahasa Jepang. 

F. Manfaat Hasil Penelitian 

Apabila tujuan penelitian ini tercapai maka penelitian akan memiliki manfaat 

teoritis dan manfaat praktis yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 
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Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan serta pembelajaran yang 

menunjang performa belajar peserta pelatihan yang merupakan calon tenaga 

kerja luar negeri. 

2. Manfaat Praktis 

a. Peserta Pelatihan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman baru dalam 

mata latih Bahasa Jepang dengan pemanfaatan teknologi informasi yang 

diintegrasikan ke dalam kegiatan pelatihan yang dilakukan, sehingga peserta 

pelatihan dapat belajar secara mandiri sehingga tidak terlalu bergantung pada 

apa yang disampaikan oleh instruktur dalam kegiatan pelatihan. 

b. Instruktur 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengajar 

dalam proses pelatihan, serta sebagai alternatif pemecahan masalah dan 

variasi sumber belajar dalam pelaksanaan program pelatihan. 

c. Balai Latihan Tenaga Kerja Luar Negeri 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dalam bentuk 

pengetahuan dan solusi dari masalah dalam pelaksanaan pelatihan di 

BLTKLN yang masih terpaku dengan modul cetak dan metode belajar satu 

arah berupa ceramah. Hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi input data 

bagi BLKLN untuk mengetahui performa peserta pelatihan selama mengikuti 

proses pelatihan dalam mata latih bahasa Jepang. 

G. Struktur Organisasi Penelitian  

Adapun struktur organisasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah : 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan secara garis besar permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian. Adapun sub bab yang terdapat pada BAB I yaitu latar belakang 

penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

struktur organisasi penelitian. 

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA 
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Pada bab ini diuraikan konsep teori yang berkaitan dengan fokus peneitian. 

Adapun sub bab yang terdapat pada BAB II yaitu landasan teori yang diambil dari 

berbagai sumber/literatur mengenai konsep bahan ajar secara umum, konsep 

modul secara umum, konsep modul elektronik, perbedaan antara modul cetak dan 

modul elektronik, aspek-aspek dalam pemilihan modul sebagai bahan ajar, konsep 

kemandirian belajar, aspek-aspek kemandirian belajar, hubungan antara 

kemandirian belajar dan modul elektronik interaktif, konsep pelatihan, hubungan 

antara pelatihan dan kinerja, konsep mata latih bahasa Jepang, kerangka 

pemikiran, asumsi dan hipotesis penelitian. 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini diuraikan serangkaian prosedur pelaksanaan penelitian mulai dari 

pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian, pemilihan populasi dan 

sampel penelitian, definisi operasional, pemilihan jenis instrumen dan penyusunan 

instrumen penelitian, teknik pengembangan instrumen dan teknik analisis data 

penelitian. 

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini diuraikan isi yang dimulai dar perencanaan, pelaksanaan, hasil 

penelitian, dan kendala yang ditempuh selama proses penelitian mengenai upaya 

mencari keterkaitan antara efektivitas penggunaan modul elektronik interaktif 

terhadap kemandirian belajar peserta pelatihan pada mata latih bahasa Jepang di 

BLTKLN Jawa Barat pada tahun anggaran 2016. 

5. BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini diuraikan simpulan dan rekomendasi dari peneliti sebagai penutup 

dari hasil penelitian dan permasalah yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam 

penelitian skripsi. Adapun simpulan yang diberikan, peneliti tujukan pada 

beberapa pihak, diantaranya adalah bagi instruktur pelatihan bahasa Jepang, bagi 

BLTKLN, dan bagi Departemen Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. 


