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ABSTRAK
Materi mata kuliah kanji yang meliputi kakijun, onyomi dan kunyomi,jukugo, serta bushu
dan on 'kigo wajib diikuti oleh mahasiswa program studi Sastra Jepang FIB-UB. Seeara
umum mahasiswa merasakan kesulitan untuk menentukan prioritas dalam belajar kanji.
Kesulitan yang dihadapi mahasiswa muneul karena mereka menerapkan eara belajar kanji
yang kurang tepat. Untuk mengetahui eara pembelajaran terse but, digunakan 2 jenis
angket, yaitu angket dengan menggunakan model Strategy Inventory for Learning kanji
(SILK) dari Bourke (2006) dan angket dengan model pertanyaan terbuka dan pilihan
ganda yang disebarkan kepada mahasiswa yang berjumlah 68 orang. Hasil penelitian
adalah (I) Responden mengalami kesulilan dalam menghafalkanjukugo dan onyomi dari
kanji yang mereka dapatkan saat PBM (2) Strategi belajar yang mereka gunakan adalah
dengan menulis seeara berulang kali dan mengingat benar-benar eoretan pertama dari
bentuk kanji yang dihafalkan. (3) Selain itu, mereka selalu menggunakan kanji yang telah
dipelajari di dalam pelajaran mengarang. (4) Responden menghafal kunyomi dan
mengingat kanji baru yang diberi furigana. (5) Selanjutnya, eara responden menghafal
kanji dalam konteks adalah "sering" menghafal kanji yang banyak muneul dalam kalimat.
(6) Respon emosional terlihat saat responden menghafal kanji yang disukai saja. (7)
Responden sering bertanya pada teman alau meneari di kalOus, apabila ada kanji yang
tidak diketahui. (8) Materi dari sumber belajar utama lebih sering digunakan daripada
materi tarnbahan, (9) Mereka menggunakan internet juga sebagai sumber belajar.
Kala kunci:

kanji, strategi pembelajaran, pembelajaran kanji

ABSTRACT
Learning kanji. which consists of kakijun. onyomi. kunvomi, jukugo, buslw and on 'kigo.
is a mustfor the Japanese LiteralUre studems in Faculty of Cultural Studies of Brawijaya
University. This obligation makes the studems have difficulties in determining the
learning priority. The difficulties are faced by the st"dents because they apply
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incompatible sn'ategy in learning kanji. In order to find Olll the students' incompatible
strategy in learning kanji. /lVO kinds of questionnaire were used in this study. They were
questionnaire aboUl using Strategy Invenlory for Learning Kanji (SILK) cited from
Bourke (2006) and questionnaire with open-ended answers mId the lIlultiple-choice
model. They are distributed to 68 (sixty-eight) studenls. The results of this study are (I)
Jukugo and onvomi are the lIIOSt difficult materials. (2) The students' strategies to learn
kanji are by writing it repeatedly as well as memorizing the first scratch of the kanji. (3)
They also use the learnt kanji in writing classes; (4) The students memorize kunyomi and
new kanji with furigana. (5) The sllldents' strategy to memorize kanji in context is by
"continuously" memorizing the frequently used kanji; (6) Their emotional responses can
be seen when they memorize only the kanji they like. (7) The learning sources of
unfamiliar kanji can be a dictionQ/Y or friends. (8) Material from main resources is used
more compared to the enrichment materials. (9) They use the Internet as a learning
source.

Keywords:
kanji, learning strategy, kanji's learning

PENDAHULUAN
Dalam pembelajaran bahasa asing apapun, tentu akan ditemukan kesulitankesulitan, yang mengharuskan pemelajar mau mempelajari karakteristik yang
dimiliki oleh bahasa asing tersebut. Bahasa Jepang memiliki perbedaan dengan
bahasa Indonesia baik dari segi struktur, huruf, dan budaya, sehingga pemelajar
bahasa Jepang akan menemui kesulitan; yang paling ban yak dikeluhkan adalah
keharusan untuk belajar kanji. Para pemelajar mengatakan bahwa kanji adalah
pelajaran yang paling susah, apalagi jumlah huruf kanji yang harus dipelajari
mencapai lebih dari 2000 huruf. Selain itu mereka juga harus belajar jumlah
coretan (kakijun), cara baca Cina (onyomi) dan cara baca Jepang (kunyomi)
beserta artinya, gabungan dari beberapa huruf (jukugo), serta bushu (radical
marker) dan on 'kigo (sound markel~. Dengan banyaknya materi yang harus
dipelajari, pemelajar merasa sernakin kesulitan dalam mempelajari huruf kanji.
Berdasar latar belakang yang dipaparkan di atas timbul pertanyaan
"Bagaimanakah cara belajar mahasiswa program studi Sastra Jepang FIB-UB agar
dapat menghafalkan huruf kanji?," "Hambatan apa yang dihadapi ketika belajar
kanji ?" Mengacu kepada masalah tersebut di alas, maka penelitian ini bertujllan
untuk mengetahui cara belajar serta mengetahui keslliitan/ hambatan mahasiswa
program studi Sastra Jepang FIB-UB ketika belajar kanji.
Metode yang digllnakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian
ini akan memberikan gambaran atau uraian dengan menyajikan bagan, anal isis,
dan interpretasi atas hasil peneJitian terhadap cara belajar hllruf kanji mahasiswa
program studi Sastra Jepang FIB-UB. Untuk itu digunakan 2 jenis angket, yaitu
angket dengan menggunakan model Strategy Inventory for Learning Kanji (SILK)
dari Bourke (2006) yang bertujuan untllk mengetahui cara pembelajaran
mahasiswa terhadap huruf kanji, dan angket dengan model pertanyaan terbuka dan
pilihan ganda yang bertujuan untuk rnengetahui harnbatan mahasiswa dalarn
mempelajari huruf kanji yang disebar kepada 68 mahasiswa sebagai responden.
Angket SILK dibuat dengan skala respon 1-5 yang menggambarkan seberapa
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sering mereka menggunakan pendekatan tersebut. Kelima skala respon, seeara
berurutan adalah (I) tidak pernah sama sekali, (2) hampir tidak pernah, (3)
kadang-kadang, (4) sering, dan (5) sangat sering.
TINJAUAN PUSTAKA

Cara Baea Kanji
Hampir setiap karakter kanji memiliki dua pengueapan, yaitu pengueapan atau
eara baea China yang biasa disebut onyomi (.g-~Jj.), dan pengueapan atau eara
baea Jepang yang biasa disebut kunyomi (mll~Jj.). Jumlah Icunyomi dan onyollli
dalam setiap kanji berbeda-beda. Ada kanji yang hanya memiliki onyollli saja
tanpa memiliki kunyollli, atau sebaliknya. Bahkan, ada pula kanji yang onyominya banyak, ataupun lcunyomi-nya lebih dari satu. Berdasarkan daftar dari Jouyol/
Kanji, terdapat 2187 onyomi dan 1900 lcunyomi, sehingga totalnya berjumlah 4087
eara baea. Jumlah ini bukanlahjumlah yang sedikit dan tidak mudah untuk diingat.
Bushu ('lfll§")
Jumlah huruf kanji yang begitu banyak hingga meneapai ribuan, kira-kira tiga
abad yang lalu, bangsa China telah mengembangkan sistem penggolongan
karakter-karakter dasar menjadi 236 unsur karakter dasar. Sistem ini sampai
sekarang masih digunakan untuk menemukan karakter dasar sebuah huruf kanji di
dalam kamus. Karakter-karakter dasar yang menyusun dan akhirnya membentuk
huruf kanji itulah yang disebut bl/shu ($§"). Menurut Kano (1993, him. 93),
bushu adalah bagian dari kanji yang mengandung makna atau arti. Renariah (2004,
him. 7) menambahkan bahwa bl/shu adalah bagian kanji yang menyatakan arti
dasar dari suatu kanji, dengan kata lain bahwa bushl/ adalah "kunei" untuk
mengetahui dan memahami makna dasar kanji. Menurut Nelson (1993, him. i)
dalam Kamus Kanji yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, istilah
bushl/ diterjemahkan dengan istilah "stroke (karakter)." Selain berfungsi sebagai
"kunei" untuk mengetahui dan memahami makna inti dari kanji seeara umum,
bushl/ menjadi salah satu eara bagi para pembelajar bahasa Jepang untuk meneari
kanji baik eara baea, arti, maupun jukllgo-nya.
Contohnya kanji yasumi (1*) yang berarti "istirahat," terdiri dari bllshll ninben
(-1) yang menyatakan arti "manusia" dan kanji lei
yang menyatakan arti
"pohon". Apabila kita tidak mengetahui apa arti sebenarnya dari kanji yasullli,
minimal kita dapat mengetahui bahwa arti dari bushu kanji tersebut, karen a bushu
ninben memiliki arti dasar "orang." Untuk mengetahui arti maupun eara baea
kanji yasullli seeara lebih jelas, kita dapat membuka kamus kanji dan akan
menemukan bahwa kanji 1* memiliki eara baea lcunyomi yasllmu; yasumi, dan
eara baea onyollli kyuu, yang keduanya berarti "istirahat." Adapun hubungan
antara orang dan pohon dalam kanji 1* adalah orang yang berada di samping
pohon sedang beristirahat.

<*)

Pengelompokan Bushu
Sesuai dengan posisi berdirinya, seperti pada Gambar I, bushu diklasifikasikan
dalam 7 kelompok, yaitu:
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Hen ({lji\) adalah bushu yang terletak di sebelah kiri kanji
Tsukuri('Jj) adalah bushu yang terletak di sebelah kanan kanji
Kanmuri(M.) adalah bushu yang terletak di sebelah atas kanji
Ashi(JJtIl) adalah bushu yang terletak di sebelah bawah kanji
Tare(:1:li;] adalah bushu yang terletak di sebelah atas dan menyambung ke
samping kiri kanji
6. Nyou(l7K) adalah bushu yang terletak di sebelah kiri dan menyambung ke
bawah kanji
7. Kamae(fili) adalah bushu yang terletak di sekeliling atau mengelilingi
kanji

I.
2.
3.
4.
5.

hen

I

r-

tsukuri
tare

I
nyou

kanmuri -

L

kamae

ashi _

1:1

Gambar I: Posisi masing-masing bushu (Rofiq, 2009)

On'kigo (lfilC.%)
Bila bushu mengandung makna atau arti, maka on 'kigo adalah bagian kanji yang
mengandung bunyi. Kano (1993, him. 93) menambahkan bahwa lebih dari 80%
kanji yang digunakan di Jepang itu merupakan Keisei Moji, sehingga bila
pembelajar dapat mengingat on 'kigo yang sering digunakan, maka pembelajar
dapat mengetahui onyomi dari kanji yang tidak diketahui. Misalnya ketiga kanji
berikut fliID, "ij:, ~, memiliki on 'kigo yang sama, yaitu I!J dimana secara
onyomi dibaca ko.
Letak (Posisi) On 'kigo
On 'kigo berada di berbagai letak atau posisi dari suatu kanji.Contohnya dari kanji
ka ("2,) sebagai on 'kigo akan membentuk beberapa kanji berikut.
I. Kanji"ij: dibentuk oleh on 'kigo I!J yang berada di posisi sebelah kiri.
2. Kanji t±i dan jr,!:; dibentuk oleh on 'kigo I!J yang berada di posisi sebelah
kanan.
3. Kanji ~, II dan jim dibentuk oleh on 'kigo I!J yang berada di posisi
bagian tengah atau bagian dalam kotak.
4. Kanjitifj, !IiIl, :¥I;lj dan fIiJj dibentuk oleh on'kigo I!J yang posisinya diapit
oleh 2 karakter kanji di tengahnya.
Strategi Belajar
Strategi belajar menurut Oxford (2003, him. 2) adalah "tindakan, langkah-Iangkah,
teknik, perilaku tertentu atau proses berpikir, yang digunakan oleh pemelajar
untuk meningkatkan kemampuan berbahasa asing mereka; seperti mencari mitra
dalam sebuah percakapan, atau bagaimana memotivasi dirinya sendiri untuk
menyelesaikan soal-soal dalam bahasa asing yang sedang dipelajarinya".Lebih
jauh, Oxford (2003, him. 2-3) menyatakan bahwa dalam belajar bahasa asing
hendaknya terjadi sebuah harmoni antara pemelajar, metode, dan materi
pembelajaran. Dari pendapat Oxford tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa
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keterkaitan antara pemelajar, metode, dan materi dalam sebuah pembelajaran
bahasa asing adalah hal yang penting. Hannonisasi antara ketiganya akan
membuahkan hasil yang maksimal. Dengan kata lain, target yang diharapkan
dalam belajar dapat tercapai apabila ketiga hal tersebut berjalan seiring.
Strategi belajar kanji pun selayaknya seiring dengan strategi belajar bahasa asing
tersebut di atas. Akan tetapi, dalam mempelajari kanji, pemelajar lebih fokus pada
langkah-Iangkah, teknik, dan proses berpikir, yang digunakan untuk
meningkatkan kemampuan menghafal kanji. Seperti sudah diketahui bahwa
strategi yang paling sering digunakan dalam menghafal kanji adalah dengan
menulis berulang-ulang sampai tidak terhitung hingga hafal kanji yang dimaksud.
Strategi berikutnya yang umum dilakukan adalah dengan mengingat karakter
utama (bushu) dari kanji yang akan dihafalkan. Untuk mengetahui dengan pasti
strategi yang digunakan responden kami dalam menghafal kanji, digunakan
instrumen yang diciptakan oleh Bourke (2006) yaitu Strategy Inventory for
Learning Kanji (SILK).

Strategy Inventory for Learning Kanji (SILK)
Strategy Inventory for Learning Kanji (SILK) adalah instrumen yang didesain
untuk mengumpulkan informasi tentang bagaimana pemelajar bahasa Jepang
dalam mempelajari kanji. Instrumen ini diciptakan oleh Bourke dari Queensland
University pada tahun 2006. Lebih jelasnya, instrumen ini berfungsi sebagai alat
untuk mengidentifikasi cara belajar kanji pemelajar bahasa Jepang. Ada 8 hal
utama yang menjadi standar identifikasi cara pembelajaran kanji, yaitu A) Cara
menghafal bentuk kanji, B) Cara menghafal cara baca kanji, C) Cara menghafal
arti kanji, 0) Penggunaan cerita dalam menghafal kanji, 0) Cara menghafal kanji
dalam konteks, E) Perencanaan belajar, F) Respon emosional, dan G) Sumber
belajar. Ke-8 hal yang dikemukakan Bourke tersebllt berisi berbagai deskripsi
mengenai pendekatan yang dilakukan pembelajar, seperti terlihat pada tabel I
berikut.
Tabell.
J(,anJ/
.
Stan d ar Id eUlI'fik'
I as, C ara P em b e Ia,aran
Cara menghafal bentuk kanji
A.
Menghafal bentuk kanji
1.
Membuat asosiasi dengan benda konkrit, gambar
2.
Membuat asosiasi kanji yang mudah dengan huruf kana (katakana,
3.
hira~ana)

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Menghafal dengan menghubungkan kanji tersebllt dengan kanji yang
sudah diketahui
Memperhatikan lIrutan penulisan
Menghafal coretan pertama
Menulis berulang-ulang
Membiasakan menggunakan kanji yang telah dipelajari di dalam pelajaran
mengarang
Menghafal dengan mengkaitkan asal usul huruftersebut
Menghafal dengan mengkaitkannva dengan bushu (Radical-bagian kanji)
Memperhatikan pembentllkan kanji
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12.
13.
J4.

l.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
I.
2.
3.
4.

I.
2.
3.

l.
2.
3.
4.

l.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Menllhafal dengan menllkaitkan artinva
Men!!hafal halaman buku, tempat dimana kita melihat kanji baru
Menghafal dengan cara mengelompokan kanji yang mempunyai bentuk
sama
B.
Cara men!!hafal cara baca kllnii
Menllhafal On dan Kun bersamaan
Menulis sambil membaca On-nva
Membuat analogi atau persamaan dari bentuk dan bushunya untuk cara
baca kanii yano baru dikenal pertama kali
Membuat llrup kanii yanll bunvinva mirip
Membuat asosiasi denllan kosakata dari bahasa Indonesia
Membuat asosiasi denllan kosakata dari bahasa lepanll
Kanii baru diberi fUri!!ana
C.
Cara men!!hafal arti kanii
Menllhafal denoan menllhubun!!kannva dengan arti dari bushunya
Membuat analogi atau persamaan dari bentuk dan bushunya untuk cara
baca kanii yang baru dikenal oertama kali
Membuat llrup kanji vang artinya mirip
Membuat asosiasi denllan kanji van!! artinva berlawanan
D.
Penppunaan cerita dalam men!!hafal kanii
Menghafal dengan membuat cerita tentang asal usul huruf agar mudah
diingat.
Men"hafal dengan menggunakan cerita vang diaiarkan guru pengaiar
Menghafal denoan membuat cerita sendiri tentang kanii vang dipelaiari
E.
Cara men!!hafal kanii dalam konteks
Menllhafal kanii dalam bentuk iuku!!o
Men!!hafal kanji yang muncul di dalam kalimat
Menllhafal kanii denllan banvak membaca bacaan
Mencoba membuat bermacam kalimat dan jukugo dengan menggunakan
kanii vanll telah dipelaiari
F.
Perencanaan belaiar
Melakukan perslapan belajar dan mengulang pelajaran yang telah
dinclaiari
Memastikan sekali lalli kanii yanll telah dipelajari dengan kamus
Membuat catatan harian pembelaiaran kanji
Mempelajari kanji setiap hari (setiap minggu) pada waktu yang sudah
ditetapkan, misal sehari atau seminllgu 2 iam
Mempelajari kanji setiap hari (setiap minggu) dalam jumlah yang telah
ditentukan, misal sehari atau seminllllu 15 buah kanji
Mempelajari kanji
dengan merencanakan jumlah kanji yang akan
dinelaiari
Menghafal dengan cara membuat kartu kanji sendiri, merangkum dalam
buku catatan atau membllat daftar kanii
Kartu, catatan, daftar kanji yang telah dibuat selalu dibawa dan digllnakan
untuk belajar
Menghafal kanji denllan menempel daftar, catatan, dan lain-lain di kamar
Menlladakan semacam kuis atau tes kanii lIntlik diri sendiri, dan
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II.
1.

2.
3.
4.
5.
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

mempelaiari sekali lagi kanji yan o tidak dimengerti
Berlatih berkelompok dengan teman
Respon emosional
G.
Berhati-hati agar tidak melakukan kesalahan yang sama dalam tes atau
uiian
Mencatat di dalam buku catatan, kanji-kanji yang sering salah dalam tes
atau uiian
Menghafal kanji yang disukai
Menghafal kanji yang tidak disukai
Menghafal kanji yang sulit
Sumber belajar
H.
Bertanya pada guru iika ada kanji yang tidak diketahui
Bertanya pada temaniika ada kanji yang tidak diketahui
Menohafal kanji yang tidak diketahui dengan mencarinya di kamus
Belaiar kanji dengan melihat TV, Film, danlatau Anime berbahasa Jepang
Belaiar kanii dari laou berbahasa Jepan o
Belajar kanji dengan membaca label-label prod uk, manual berbahasa
Jepang
Belajar kanji dengan membaca buku, dan/atau komik berbahasa Jepang
MengQ"unakan materi utama atau pokok dalam belaiar kanji
Menggunakan materi tambahan di luar materi utama dalam belaiar kanji
Menggunakan internet dalam belajar kanji

RASIL DAN PEMBARASAN
Pada uraian hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, pertama akan dijabarkan
tentang hasil angket tentang kesulitan dan hambatan dalam belajar kanji. Kedua,
akan dijabarkan tentang hasil angket Strategy Inventary for Learning Kanji
(SILK) untuk mengidentifikasi cara responden dalam mempelajari kanji. Terakhir,
pembahasan. Dalam pembahasan, akan diuraikan tentang hasil analisis angket
terkait khusus bagaimana strategi belajar responden, serta hasil anal isis tambahan
tentang sllmber belajar.

Hasil Angket tentang Kesulitan Pembelajaran Kanji
Hasil angket atas pertanyaan nomor I dapat dilihat pada Gambar 2 berikul.
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Gambar 2: Hasi! angket atas pertanyaan nOll1or !
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Gambar 2 memperlihatkan bahwa mata kuliah yang dianggap sulit secara
berurutan adalah (I) kanji, (2) tata bahasa, (3) menyimak, serta (4) membaca,
menulis, dan percakapan. Bagan tersebut menunjukkan bahwa mata kuliah kanji
lebih sulit daripada mata kuliah tata bahasa. Hal ini diasumsikan bahwa materi
kanji yang harus dipelajari tiap semester semakin banyak dan semakin sulit.
Ditambah lagi, jumlah kanji yang harus dipelajari dalam satu pertemuan lebih dari
20 kanji. Belum lagi dalam satu kanji, mahasiswa dituntut harus mengetahui
jukugo (gabungan kanji) dan memahami arti dari masing-masing kanji.
Hasil angket atas pertanyaan nomor 2 dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.
.----------------------_._._-------

Onyomi

Kakijun

Bushu

Kunyomi

•

Jukugo

Onkigo

Tidak Diisi

.61-70org .51-60 org .41-50 org .31-40 org .21-30 org .11-20 org .1-10 org

Gambar 3: Hasil angket atas pertanyaan nomor 2
Gambar 3 memperlihatkan bahwa 36 orang menganggap jukugo (gabungan kanji)
sebagai hal yang paling sulit dalam mempelajari kanji. Hal yang paling sulit di
urutan ke-2 adalah onkigo dan onyomi (cara baca Cina). Gambar 3 menunjukkan
bahwa mahasiswa mulai dituntut untuk mengenal kanji dari segi onkigo selain
onyomi untuk menambah pengetahuan mereka dalam cara mempelajari kanji.
Hasil angket atas pertanyaan nomor 3 dapat dilihat pada Gambar 4 sampai
Gambar 9 berikut.
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l

Tidak Diisi

Lupa/Bingung

.61-70org .51-60 org .41-50 org .31-40 org .21-30 org .11-20 org .1-10 org

Gambar 4: Hasil angket atas pertanyaan nomor 3 tentang onvomi

------'

Gambar 4 memperlihatkan bahwa 41 orang menganggap banyak hal yang sama
dalam onyomi sehingga menjadi hambatan yang paling besar dalam mempelajari
kanji. Sementara itu, sepuluh orang menganggap sulit menghafal onyomi, 3 orang
menganggap sering lupa atau bingung terhadap onyomi, dan sisanya 14 orang
tidak diisi.
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Gambar 5: Hasil angkel atasperlanyaan nomor 31enlang kunyomi
Gambar 5 memperlihatkan bahwa 29 orang menganggap banyak hal yang sarna
daJam kunyomi sehingga menjadi hambatan yang paling besar dalam mempelajari
kanji. Sementara itu, 16 orang menganggap sulit menghafal kunyomi, 9 orang
menganggap sering lupa atau bingung terhadap kunyomi, dan 13 orang tidak diisi,
serta I orang menganggap ada hal lain yang menjadi hambatan dalam
mempelajari kunyomi. Gambar 4 dan 5 menunjukkan bahwa mahasiswa
menganggap hambatan paling banyak muncul pada onyomi dan kunyomi,
sehingga dapat diasumsikan bahwa onyomi dan kunyomi pada suatu kanji memang
memiliki cara baca yang sarna, bahkan satu cara baca dapat dimiliki pada lebih
dari 2 huruf kanji yang berbeda.
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Gambar 6 : Hasil angket alas perlanyaan nomor 3 lenlang kakijun
Gambar 6 memperlihatkan bahwa 30 orang menganggap keliru urutan goresan
dalam dalam kakijun sehingga menjadi hambatan yang paling besar dalam
mempelajari kanji. Sementara itu, 7 orang menganggap sulit menghafal kakijun, 4
orang menganggap sering lupa atau bingung terhadap kakijun, dan 12 orang tidak
diisi, serta 15 orang menganggap ada hal lain yang menjadi hambatan dalam
mempelajari kakijun. Hal ini diasumsikan bahwa sejak diperkenalkan pada kanji
di mata kuliah Kanji I di semester J, mahasiswa telah mengetahui urutan goresan
yang mana dulu yang ditulis. Namun, bila dihadapkan pada kanji dengan jumlah
goresan yang cllkllp banyak, terkadang dapat membingllngkan mahasiswa, dimana
terkadang mereka tidak mengetahui goresan pertama yang mana.
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Gambar 7: Hasil angket atas pertanyaan nomor 3 tentang ;ukugo
Gambar 7 memperlihatkan bahwal8 orang menganggap sulit menghafal dan·
sering lupa atau bingung terhadap jukugo sehingga menjadi hambatan yang paling
besar dalam mempelajari kanji. Sementara itu, 8 orang menganggap banyak yang
sarna dalam jukugo, dan 9 orang tidak diisi, serta 15 orang menganggap ada hal
lain yang menjadi hambatan dalam mempelajari jukugo. Gambar 7 menunjukkan
bahwa mahasiswa telah terbiasa dengan jllmlah kanji dan jukugo yang CUkllp
banyak yang munclli pada saat belajar di mata kuliah Kanji, dimana proses belajar
mengajar (PBM) yang dilakukan di kelas dengan cara presentasi secara
berkelompok, sehingga mahasiswa ditunlut untuk menyiapkan materi kanji
terlebih dahlliu sebagai bahan presentasi.

Banyak Variasi

Sulit Menghafal

Sering

Lain-lain

Tidak Diisi

Lupa/Bingung
• 61-70 org .51-60 org .41-50 org .31-40 org .21-30 org .11-20 org .1-10 org

Gambar 8: Hasil angket atas pertanyaan numor 3 tentang bushu
Gambar 8 memperlihatkan bahwa 21 orang menganggap sering lupa atau bingung
dalam bushu sehingga menjadi hambatan yang paling besar dalam mempelajari
kanji. Sementara itu, 16 orang menganggap sulit mepghafal bushu, J0 orang
menganggap ban yak variasi dalam bushu, dan II orang tidak diisi, serta 10 orang
menganggap ada hal lain yang menjadi hambatan dalam mempelajari bushu. Hal
ini diasllmsikan bahwa semakin tinggi tingkat pembelajaran kanji, maka semakin
ban ak kanji yang dipelajari, bahkan semakin banyak pula variasi bushu yang
harus diketahui.
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Gambar 9: Hasil angkel alas perlanyaan nomor 3 lenlang onkigo
Gambar 9 memperlihatkan bahwa orang menganggap tidak diisi tentang onkigo
sehingga menjadi hambatan yang paling besar dalam mempelajari kanji_
Sementara itu, 15 orang menganggap sulit menghafal dan sering lupa atau
bingung terhadap onkigo, dan 4 orang tidak mengerti tentang onkigo, serta 8 orang
menganggap ada hal lain yang menjadi hambatan dalam mempelajari onkigo_
Bagan 8 menunjukkan bahwa hanya sedikit mahasiswa yang menganggap onkigo
sebagai suatu hambatan. Hal ini disebabkan mahasiswa belum mempelajari
onkigo, sehingga mereka tidak mengetahui apa itu onkigo_
Hasil angket SILK ten tang kesulitan pembelajaran kanji
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Gambar 10: Respon alas (AJ cara menghafal benluk kanji
Gambar 10 di atas memperlihatkan bahwa lebih dari setengah (52%-80%)
mahasiswa yang menjadi responden menjawab skala respon 3 yaitu "kadangkadang" pada pertanyaan angket terkait dengan bagaimana cara menghafal bentuk
kanji. Selanjutnya, responden berusaha menghafal dengan menulis secara
berulang kali dan mengingat benar-benar coretan pertama dari bentuk kanji yang
dihafalkannya_ Hal tersebllt terlihat dari jawaban "sering" (skala respon 4) yang
mereka pilih pada deskripsi yang tertulis dalam angket. 54% responden menjawab
"sangat sering" menggllnakan kanji yang telah dipelajari di dalam pelajaran
mengarang. Dan mereka (50%) "hampir tidak pernah" menghafal dengan
mengelompokkan kanji yang memiliki bentllk yang sarna.
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Gambar I J: Respon alas (B) cara menghaJal cara baca kanji
Gambar 11 di atas juga memperlihatkan bahwa lebih dari setengah (54%-64%)
mahasiswa yang menjadi responden menjawab skala respon 3 yaitu "kadangkadang" pada pertanyaan angket terkait dengan bagaimana cara menghafal cara
baca kanji yaitu menulis sambi I membaca onyomi nya, menganalogi bentuk dan
bushu kanji, serta membuat asosiasi dengan kosakata bahasa Jepang. Selanjutnya,
44%-48% responden berusaha menghafal onyomi dan kunyomi, dan mengingat
kanji baru yang diberi furigana. Hal tersebut terlihat dari jawaban "sering" (skala
respon 4) yang mereka pilih pada deskripsi yang tertulis dalam angket. 40%-62%
responden menjawab "hampir tidak pernah" membuat kanji yang bunyinya mirip
dan membuat asosiasi dengan kosakata dari bahasa Indonesia.
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Gambar 12: Respon alas (C) cara menghaJal arli kanji
Gambar II di atas juga memperlihatkan bahwa lebih dari setengah (62%-74%)
mahasiswa yang menjadi responden menjawab skala respon 3 yaitu "kadangkadang" pada pertanyaan angket terkait dengan bagaimana cara menghafal arti
kanji, yaitu menghafal dengan menghubungkannya dengan arti dari bushunya,
menganalogi bentuk dan bushu kanji, membuat grup kanji yang artinya mirip,
serta membuat asosiasi dengan kanji yang artinya berlawanan.
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Gambar 13: Respon alas (D) penggunaan cerila dalam menghaJal kanji
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Gambar 13 di atas juga memperlihatkan bahwa lebih dari setengah (60%)
mahasiswa yang menjadi responden menjawab skala respon 3 yaitu "kadangkadang" pada pertanyaan angket terkait dengan penggunaan cerita dalam
menghafal kanji, yaitu menghafal dengan menggunakan cerita yang diajarkan
guru pengajar. Selanjutnya, 48%-54% responden menjawab "hampir tidak pernah"
menghafal dengan membuat cerita tentang asal usul huruf dan menghafal dengan
membuat cerita sendiri tentang kanji yang dipelajari.
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Gambar 14: Respon alas (E) cara menghafa/ kanji da/am konleks
Gambar 14 di atas juga memperlihatkan bahwa 30%-62% mahasiswa yang
menjadi responden menjawab skala respon 3 yaitu "kadang-kadang" pada
pertanyaan angket terkait dengan cara menghafal kanji dalam konteks, yaitu
menghafal dalam bentuk jukugo, menghafal kanji dengan banyak membaca
bacaan, dan membuat berbagai kalimat dan jukugo dengan menggunakan kanji
yang telah dipelajari. Selanjutnya, 66% responden menjawab "sering" menghafal
kanji yang banyak muncul dalam kalimat.
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Gambar 15: Respon alas (F) perencanaan be/ajar
Gambar 15 terkait dengan pertanyaan perencanaan belajar (F), memperlihatkan
bahwa lebih dari setengah (51 %) mahasiswa yang menjadi responden menjawab
skala respon 3 yaitu "kadang-kadang." Selanjutnya, 52% responden menjawab
"hampir tidak pernah" membuat catatan harian pembelajaran kanji.
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Gambar 16: Respon atas (G) Respon Emosional
Gambar 16 di atas juga memperlihatkan bahwa 46%-54% mahasiswa yang
menjadi responden menjawab skala respon 3 yaitu "kadang-kadang" pada
pertanyaan angket terkait dengan respon emosional dalam belajar kanji, yaitu
berhati-hati agar tidak melakukan kesalahan yang sama, mencatat di buku catatan
kanji yang sering salah tulis, menghafal kanji yang sulit/tidak umum, dan
menghafal kanji yang tidak disukai. Selanjutnya, 40% responden menjawab
"sering" menghafal kanji yang disukai.
._-----------
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Gambar 17: Respon atas (H) sumber belajar
Gambar 17 di atas juga memperlihatkan bahwa mahasiswa yang menjadi
responden menjawab penanyaan tentang sumber belajar palla skala respon 3 yailu
"kadang-kadang" dan pada skala respon 4 yaitu "sering." Mereka sering bertanya
pada teman, daripada pada guru apabila ada kanji yang tidak diketahui. Selain itu
mereka sering menghafal kanji yang tidak diketahui dengan mencari di kamus.
Materi dari sumber belajar utama lebih sering digunakan daripada materi
tambahan. Merekajuga sering menggunakan internet sebagai sumber belajar.
PEMBAHASAN
Dari hasil analisis pada angket SILK (Strategy Inventory for Learning Kanji) yang
diberikan pada seluruh responden yaitu rnahasiswa program studi Sastra Jepang
yang mengisinya, diketahui bahwa strategi yang digunakan responden agar dapat
menghafal bentuk kanji adalah:
I. Menghafal dengan rnenulis secara berulang kali dan rnengingat benar-benar
coretan pertama dari bentuk kanji yang dihafalkannya.
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2. Berusaha menghafal onyomi. kllnyomi, dan mengingat kanji baru yang diberi
furigana.
3. Menghafal kanji yang banyak rnuncul dalam kalimat.
Ketiga strategi belajar tersebut di alas diketahui dari rasio jumlah responden yang
memilih jawaban 'sering' pada angket yang dibagikan.
Walaupun rasio pemilih tidak sebesar ketiga jawaban di alas, pada cara menghafal
kanji dalam konteks, ada cukup ban yak responden yang menggunakan strategi
belajar kanji dengan menghafal kanji yang disukai saja serta menggunakan kanji
yang telah dipelajari di dalam pelajaran mengarang.
Sebagai hasil tambahan dari anal isis angket diketahui bahwa sumber belajar kanji
selain dari teks acuan utama, responden juga sering bertanya pada ternan apabila
ada kanji yang tidak diketahui. Sumber belajar lain selain buku teks acuan utama
adalah kamus.

SIMPULAN
Dari anal isis dan pembahasan, rnaka dapat disimpulkan bahwa:
1. Kesulitan atau hambatan dalam rnempelajari kanji adalah menghafalkanjllkllgo
dan onyomi dari kanji yang responden dapatkan saat PBM.
2. Strategi belajar kanji responden adalah dengan sering menghafal dengan
menulis secara berulang kali onyomi, kllnyomi, dan mengingat benar-benar
coretan pertama dari bentuk kanji yang dihafalkanJuga sering menggunakan
kanji yang telah dipelajari di dalam pelajaran mengarang.
3. Pada cara menghafal kanji dalam konteks, strategi yang dipakai adalah sering
menghafal kanji yang banyak muncul dalam kalimat dan dengan menghafal
kanji yang disukai.
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