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ABSTRACT
In learning Kanji, teacher usually teaches the students how to write and read the Kanjis. Teacher
writes the Kanji and students follow it. This learning method makes the students not independent
and depending to what the teacher teaches in the classroom. Due to that issue, researcher tries to
use the flipped class method in learning Kanji in order to shape an independet and not depending
students. First, teacher asked the students to practice the Kanji writing, identify the Kunyomi and
Onyomi, also doing a reseach of the Jukugo of each Kanjis in certain
lesson chapter by themselves at home. The object of this research are 21 students of the 5th
semester. The problem formulations of this research are: (1)How is the students’ Kanji ability
before using the flipped class method with “Tanoshii Japanese” as the learning media? (2)How is
the students’ Kanji ability after using the flipped class method with “Tanoshii Japanese” as the
learning media? (3) Is the flipped class method with “Tanoshii Japanese” as the learning media
could improve the students’ Kanji ability? (4) How is the students’ feedback about N3 Kanji lesson
using the flipped class method with “Tanoshii Japanese” as the learning media? The research was
a quasi experiment and did not use the class control. Data analysis technique of this research was
used SPSS software and google form for questionnaire and interview, the data analysis is also
taken by the result of interview and questionnaire. The score to be analyzed is the students’
pretest and posttest score. The results of this research are expected to be useful for all Kanji
teachers and learners both in Indonesia and in other countries who are learning the similiar
field.Keyword: Method, learning, Kanji, flipped class, media, and online

ABSTRAK
Dalam pembelajaran kanji, pada umumnya siswa selalu dilatih pengajar bagaimana cara
penulisan dan cara bacanya. Pengajar menuliskan kanji, kemudian siswa mengikutinya. Hal ini
tentu saja tidak membuat siswa mandiri, siswa hanya tergantung kepada apa yang guru ajarkan.
Berdasrkan hal itu, peneliti mencoba menggunakan metode flipped class dalam pembelajaran
kanji. Hal ini peneliti lakukan agar siswa menjadi mandiri tidak tergantung kepada pengajar.
Dalam kegiatan pembelajarannya, pengajar menyuruh siswa latihan menulis janji sendiri di
rumah, mencari onyomi dan kunyomi, serta mencari jukokugo dari masing-masing kanji di
setiap pelajaran. Objeknya adalah mahasiswa semester V, jumlah 20 orang. Rumusan
masalahnya adalah: (1) Bagaimana kemampuan kanji N3 mahasiswa sebelum menggunakan
metode flipped class dengan “website tanoshiijapanese” sebagai media pembelajarannya? (2)
Bagaimana kemampuan kanji N3 mahasiswa setelah menggunakan metode Flipped class
dengan “website tanoshiijapanese” sebagai media pembelajarannya? (3) Apakah metode
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Flipped class dengan “website tanoshiijapanese” sebagai media pembelajarannya dapat
meningkatkan kemampuan kanji N3 mahasiswa? (4) Bagaimana tanggapan mahasiswa terhadap
[engajaran kanji N3 menggunakan Flipped class dengan “website tanoshiijapanese” sebagai
media pembelajarannya?. Penelitian ini berupa eksperimen semu. Dalam penelitian ini tidak
menggunakan kelas control. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan softwere
SPSS dan google from untuk angket dan wawancara, nilai yang dianalisis adalah nilai pretest
dan posttest. Serta analisis data juga diambil dari hasil angket dan wawancara dari mahasiswa.
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk semua pengajar dan pembelajar
kanji baik di Indonesia maupun di Negara lain yang sama-sama mempelajari kanji.
Kata kunci: Metode, Pembelajaran, Kanji, Flipped Class, media dan online

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pada pembelajaran kanji kebanyakan pengajar yang banyak aktifitas dibanding
mahasiswanya. Dalam setiap kegiatan pembelajaran di dalam kelas, pengajar menuliskan urutan
penulisan kanji, kemudian mahasiswa mengikuti aturan penulisan yang pengajar contohkan
tersebut. Setelah itu pengajar berkeliling kelas untuk memerikasa hasil tulisan mahasiswanya.
Hal ini mengakibatkan mahasiswa menjadi tidak mandiri, mereka akan tergantung dari
bimbingan pengajar. Sehingga jadinya teacher center bukan student center. Pola pengajaran
seperti ini akan sangat membuat ketergantungan bagi mahasiswa-mahasiswa yang kurang
memiliki kemauan belajar/ pemalas. Menyingkapi permasalahan seperti ini perlu teknik –teknik
pengajaran yang membuat mahasiswa mandiri. Penelitian ini adalah lanjutan dari penelitian
sebelumnya, yaitu pembelajaran kanji menggunakan permainan kartu kanji. Akan tetapi,
menurut peneliti pembelajaran tersebut tidak membuat mahasiswa mandiri. Karena pada
kegiatan pembelajaran ini pengajar yang lebih banyak menyiapkan kartu kanji, dan mahasiswa
yang bermain. Maka dari itu perlu teknik pembelajaran yang membuat mahasiswa mandiri.
Kemudian peneliti mengikuti seminar tentang pembelajaran bahasa Jepang menggunakan
metode flipped class room dengan menggunakan media online “tansohiijapanese.com”. Didalam
“tanoshiijapanese.com” terdapat bermacam-macam latihan soal kanji dari setiap chapter, mulai
maching furigana, maching kanji, reading kanji, writing kanji, dan lain-lain. Selain itu, latihan –
latihan soal yang ada di dalam media online “tanoshiijapanese” juga banyak yang berhubungan
dengan soal-soal kanji JLPT N3. Sehingga mahasiswa terbiasa dengan latihan – latihan soal kanji,
terutama kanji yang berhubungan dengan dengan JLPT N3. Mahasiswa juga dapat mengerjakan
latihan-latihan soal atau belajar kanji di mana pun mereka berada menggunakan smartphone
masing-masing. Sehingga mahasiswa dapat menggunakan smartphonenya untuk belajar, karena
latihan-latihan soalnya seperti bermain game.

Berdasarkan hal-hal tersebut yang melatarbelakangi mengapa peneliti melakukan
penelitian tentang ” Strategi Pembelajaran Kanji Menggunakan Metode Flipped Class Dengan
Media Online “Tanoshiijapanese” Dalam Meningkatkan Kemampuan Kanji Jlpt N3”.

B. Rumusan masalah
1. Bagaimana kemampuan kanji JLPT N3 mahasiswa sebelum dan sesudah menggunakan

Flipped Class?
2. Adakah perbedaan kemampuan kanji JLPT N3 mahasiswa sebelum dan sesudah

menggunakan metode Flipped Class ?
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3. Apakah metode Flipped Class dapat meningkatkan kemampuan Kanji JLPT N3
mahasiswa?

4. Bagaimana tanggapan mahasiswa terhadap pengajaran kanji menggunakan metode
Flipped Class ?

B. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui kemampuan kanji JLPT N3 mahasiswa sebelum dan sesudah

menggunakan metode Flipped Class.
2. Mengetahui perbedaan kemampuan kanji JLPT N3 mahasiswa sebelum dan sesudah

menggunakan metode Flipped Class.
3. Mengetahui apakah metode Flipped Class dapat meningkatkan kemampuan kanji JLPT

N3 mahasiswa Universitas Pakuan.
4. Mengetahui tanggapan mahasiswa terhadap pengajaran kanji menggunakan metode

Flipped Class.

METODE
A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian adalah eksprimen semu (quasi
eksperimen). Pada penelitian ini peneliti tidak mengadakan kelas kontrol, tetapi hanya kelas
eksperimen. Karena kondisi kelas kanji yang ada di Universitas Pakuan tidak memungkinkan
untuk mengadakan kelas kontrol. Hal ini dikarenakan perbedaan kemampuan antara 2 kelas
tersebut berbeda jauh. Jadi dalam penelitian ini peneliti fokus mengelola satu kelas.

B. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diambil dari:
1. Pretest dan postest
2. Treatment
3. Angket
4. Wawancara

C. Instrumen Penelitian
Instrumen yang akan peneliti gunakan adalah: tes, angket, dan wawancara.

a. Tes
Test diberikan 2 kali, yaitu berupa pretest dan postest.
1. Pretest: Tes ini diberikan sebelum melakukan penelitian. Tujuannya adalah untuk melihat
sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam mengerjakan soal kanji N3 atau kanji
tingkat menengah.

2. Postest: Test diberikan di akhir penelitian. Test ini tujuannya adalah untuk melihat
apakah mahasiswa mengalami kenaikan nilai setelah dilakukannya treatment
menggunakan metode Flipped class dengan media online tanoshiijapanese sebagai
media latihannya.

b. Angket
Angket diberikan kepada mahasiswa yang menjadi objek penelitian. Angket tersebut

berupa pernyataan-pernyataan yang menyangkut pengajaran kanji menggunakan Flipped Class.
Angket ini berisi tentang bagaimana respon mahasiswa terhadap pembelajaran kanji dengan
menggunakan Flipped Class.
c. Wawancara
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Wawancara ini dilakukan kepada beberapa mahasiswa yang sebelumnya telah mengisi
angket. Wawancara bertujuan agar lebih jelas bagaimana pendapat mahasiswa tentang
penggunaan metode Flipped class dalam pembelajaran kanji.

D. Populasi dan sampel
a. Populasi

Populasi untuk penelitian ini adalah mahasiswa semester V Universitas Pakuan Bogor.
Lokasi penelitian ini adalah tempat peneliti mengajar, sehingga dari segi waktu dan tempat
lebih ekonomis.

b. Sample
Pada penelitian ini yang menjadi sampel penelitiannya 20 orang. Karena penelitian ini

lanjutan dari penelitian kanji sebelumnya. Objek penelitian sebelumnya adalah mahasiswa
semester 4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pretest dan postest didapatkan nilai sebagai berikut.

No Nama Prestest Postest Rata-rata

1 Farouk Abdurahman 65 73 69

2 Katherine Bonita 78 89 83,5

3 Yuni Setiawati 70 88 79

4 Reynaldi Lutfiadji 80 96 88

5 Julia Fani 84 89 86,5

6 Abdul Aziz 76 88 82

7 Imelda Tjitadiwirta 90 98 94

8 Queena Salma Adani 94 100 97

9 Febi Atriansyah 83 96 89,5

10 Aditya Pratista 88 96 92

11 Erlinda Anastasya 74 90 82

12 Elliza Rosalinda 64 84 74

13 Muhammad Rendi 72 90 81

14 Ilona Rachel S 82 94 88

15 Leisa Adinda Paramitha 52 80 66

16 Shigehero Ohashi T 56 94 75
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17 Evita Octavia Muter 62 82 72

18 Muhammad Sorphan L 74 88 81

19 Saepul Abdul Azis 76 92 84

20 Shanti Rahmawati 52 88 70

Nilai rata-rata 73,9 89,75 81,675

Berikut adalah grafik nilai pretest dan postest-nya serta grafik nilai rata-ratanya.

Grafik nilai pretest dan posttest

Berdasarkan hasil nilai pretest dan postest di atas, terjadi peningkatan nilai kemampuan
kanji JlPT N3 mahasiswa Unpak. Sebelum menggunakan metode Flipped Class, nilai rata-rata
kanji N3 mahasiswa73,9. Tetapi, setelah menggunakan metode flipped class, nilai rata-rata
kemampuan kanji JLPT N3 siswa mengalami kenaikan menjadi 89.75. Terjadi peningkatan yang
signifikan. Berdasarkan hal itu, metode flpped class dapat meningkatkan kemampuan
mahasiswa dalam belajar kanii, serta membuat mahasiswa mandiri dalam kegiatan pembelajaran
kanji. Mahasiswa tidak sepenuhnya tergantung dengan bimbingan pengajar. Akan tetapi,
mahasiswa dapat belajar dengan mandiri tanpa ada pengajar yang mengajari. Selain itu,
metode flipped class menggunakan media online “tanoshiijapanese” sebagai media latihan soal -
soal kanji juga dapat membuat motivasi belajar mahasiswa menjadi meningkat. mahasiswa
dapat belajar dan latihan soal kanji di mana saja menggunakan smartphone. Sehingga
mahasiswa dapat kapan saja dan di mana saja belajar dan latihan kanji. Tidak perlu membawa
buku kemana-mana lagi, mahasiswa dapat mandiri belajar kanji.

KESIMPULAN

Berdasarkan pmbahasan sebelumnya, penulis dapat simpulkan:

1) Kemampuan kanji JLPT N3 mahasiswa sebelum menggunakan metode flipped class ada di rata
rata 73,9. Tetapi, setelah menggunakan metode flipped class nilai rata-rata mahasiswa naik
menjadi 89,75.
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2) Ada perbedaan kemampuan sebelum dan sesudah menggunakan flipped class. Hal ini terlihat dari
nilai terkecil ketika pretest 52 dan nilai terbesar 94. Setelah menggunakan flipped class nilai
terkecil 73 dan nilai terbesar 100. Ada kenaikan yang signifikan dari sebelum dan setelah
menggunakan metode flipped class.

3) Metode flipped class dapat meningkatkan kemampuan kanji JLPT N3 mahasiswa. Hal ini terlihat
dari jawaban angket mahasiswa. Ketika diberi pertanyaan “metode flipped class” menggunakan
media online “tanoshiijapanese”dapat meningkatkan kemampuan JLPT N3. Didapat jawaban 80 %
siswa menjawab setuju, dan 20% menjawab sangat setuju.

4) Tanggapan siswa terhadap pembelajaran kanji menggunakan metode flipped class adalah sebagai
berikut:

1. Mahasiswa menjadi lebih mandiri, tidak tergantung lagi kepada bimbingan pengajar.

2. Media online “tanoshiijapanese” sangat tepat dipakai sebagai media latihan kanji untuk
meningkatkan kemampuan JLPT N3. Karena latihan-latihan soal yang ada “tanoshiijapanese”
banyak terdapat kanji-kanji JLPT N3.

3. Mahasiswa menjadi tidak bosan belajar kanji, karena selama latihan menggunakan media
online “tanoshiijapanese” banyak latihan – latihan kanji yang variatif. Sehingga merasa seperti
bermain games.

4. Mahasiswa dapat mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di “tanoshiijapanese”
menggunakan smartphone masing-masing di mana saja dan kapan saja.
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