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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Upaya meningkatkan kualitas pendidikan terus – menerus dilakukan baik 

secara konvensional maupun inovatif oleh pemerintah. Hal tersebut lebih terfokus 

lagi setelah diamanatkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk 

meningkatkan mutu pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Berkaitan dengan 

itu, berbagai pihak menganalisis perlunya kurikulum berbasis kompetensi 

sekaligus berbasis karakter (competency and character based curriculum), yang 

dapat membekali peserta didik dengan berbagai sikap dan kemampuan yang 

sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Hal tersebut penting guna 

menjawab tantangan arus globalisasi. Dengan terciptanya kurikulum baru berbasis 

karakter dan kompetensi ini, diharapkan mampu memecahkan berbagai masalah 

bangsa khususnya dalam bidang pendidikan.  

Oleh karena itu, merupakan langkah yang positif ketika pemerintah 

mencanangkan Kurikulum 2013 yang lebih menekankan pada pendidikan karakter, 

terutama dalam pendidikan tingkat dasar yang akan menjadi fondasi pada tingkat 

selanjutnya. Dimana orientasi Kurikulum 2013 adalah terjadinya peningkatan dan 

keseimbangan antara kompetensi sikap (attitude), keterampilan (skill) dan 

pengetahuan (knowledge), sesuai dengan harapan dari segala pihak untuk 

tercapainya pendidikan nasional yang lebih baik tersebut. 

Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar teori “pendidikan berdasarkan 

standar” (standar-based education), dan teori kurikulum berbasis kompetensi. 

Pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar 

nasional sebagai kualitas minimal warga negara untuk suatu jenjang pendidikan. 

Sedangkan kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk bersikap, 

menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan suatu tugas di 

lingkungan di mana yang bersangkutan berinteraksi. 
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Melalui implementasi Kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi dan 

karakter, dengan pendekatan tematik dan kontekstual, diharapkan peserta didik 

mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, 

mengkaji serta menerapkan nilai-nilai dan akhlak mulia pada dirinya sendiri.   

Dalam implementasi Kurikulum 2013, pendidikan karakter dapat 

diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran pada setiap bidang studi yang terdapat 

dalam kurikulum, termasuk materi pada mata pelajaran Bahasa Jepang. 

Pembelajaran Bahasa Jepang harus bisa mencakup materi mengenai mata 

pelajaran sains seperti biologi, fisika, kimia, atau materi kebudayaan, sosial, 

geografi, sejarah, dan lain-lain. 

Pembelajaran pada Kurikulum 2013 pun harus lebih ditekankan pada 

kegiatan praktek. Dalam hal ini, guru harus mampu memilih serta menggunakan 

strategi dan metode pembelajaran yang memungkinkan peserta didik 

mempraktekkan apa yang telah dipelajari di sekolah, pada kehidupan sehari – hari. 

Iklim pembelajaran juga perlu diperhatikan, dimana adanya pembelajaran yang 

demokratis melalui pembelajaran terpadu dan peserta didik secara positif mampu 

berpartisipasi banyak dalam kegiatan belajar – mengajar. 

Mulyasa, dalam bukunya Pengembangan dan  Implementasi Kurikulum 

2013, menjelaskan bahwa kurikulum 2013 berbasis kompetensi ini dapat 

dilakukan dalam berbagai pendekatan, diantaranya : 

1. Pembelajaran kontekstual (contextual teaching and learning) 

2. Bermain peran (role play) 

3. Pembelajaran partisipasif (participative teaching and learning) 

4. Belajar tuntas (mastery learning) 

5. Pembelajaran konstruktivisme (constructivism teaching and learning) 

Dalam pembelajaran bahasa Jepang, Role play merupakan suatu metode 

sekaligus pendekatan kompetensi pada Kurikulum 2013 yang menarik dan 

diharapkan cocok untuk menciptakan siswa lebih komunikatif baik di dalam kelas 

maupun di luar kelas, agar peserta didik dapat lebih percaya diri untuk 

mempraktekkan Bahasa Jepang yang telah ia pelajari, di kehidupan nyata. Hal ini 
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juga sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013 dimana pembelajaran sebisa 

mungkin dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari – hari.  

Dengan dilakukannya metode ini, diharapkan pula siswa bukan hanya 

dapat lebih komunikatif dan berani menggunakan bahasa Jepang sederhana dalam 

bersosialisasi di kehidupan sehari-harinya, tetapi juga bisa menimbulkan rasa 

kerjasama pada masing-masing peserta didik dan menumbuhkan keberanian juga 

kepercayaan dirinya untuk tampil di hadapan orang banyak menggunakan pola-

pola kalimat bahasa Jepang yang telah dipelajari sebelumnya. Selain itu juga 

mengembangkan kemampuan peserta didik dalam melakukan cooperatif learning 

atau kemampuan belajar berkelompok. 

Penulis juga bermaksud menstimulus siswa agar muncul minat untuk 

melakukan kegiatan role play, serta sedikitnya membiasakan siswa untuk 

mendengar pengucapan asli penutur Jepang dalam mengucapkan kalimat-kalimat 

bahasa Jepang, sekaligus menjadi media penyampai materi pembelajaran. Selain 

mencakup materi pembelajaran seperti kosakata dan pola kalimat, video yang 

ditayangkan juga sebisa mungkin mencakup tema yang terpadu, seperti cakupan 

sains, budaya, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Hal ini sesuai pula dengan tuntutan 

Kurikulum 2013 dimana suatu pembelajaran harus bersifat terpadu. 

Namun, pada kenyataannya video yang diharapkan tersebut sulit untuk 

ditemukan. Video dokumenter ataupun cuplikan drama yang dianggap mencakup 

materi pembelajaran bahasa Jepang kelas X dan sekiranya mudah dipahami oleh 

pembelajar bahasa Jepang tingkat dasar ini tidak penulis temukan. Adapun video 

yang tersedia merupakan video dokumenter atau cuplikan drama dengan tingkat 

kesulitan yang tinggi dan penulis beranggapan akan susah dipahami oleh 

pembelajar bahasa Jepang tingkat dasar karena dialog dan narasi yang terdapat 

dalam video tersebut dilakukan secara cepat dengan pengucapan kosakata yang 

juga sulit untuk didengar dan dipahami. 

Karena itu penulis akhirnya memutuskan memakai video pembelajaran 

bahasa Jepang Erin ga choosen, Nihongo Dekimasu! dari The Japan Foundation. 
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Video yang ditayangkan hanya berupa cuplikan pendek, dengan durasi tidak lebih 

dari 10 menit.  

Walaupun begitu, penulis merasa video yang ditayangkan masih tidak 

lepas dari tuntutan Kurikulum 2013 yang menganjurkan pembelajaran bersifat 

terpadu. Sedikitnya, video yang ditayangkan nantinya turut menginformasikan 

mengenai budaya, khususnya keseharian siswa di Jepang. 

Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan langkah-langkah kegiatan tersebut 

sebagai berikut: 

a. Siswa duduk berkelompok. Pembagian kelompok dengan anggota 4-5 

orang, disesuaikan dengan jumlah siswa di kelas. Kelompok 

ditentukan oleh penulis agar siswa dengan kemampuan Bahasa Jepang 

yang tergolong tinggi dapat tersebar rata di setiap kelompok 

(pembagian kelompok ditentukan berdasarkan hasil evaluasi harian).  

b. Guru menyebarkan lembar diskusi kelompok dengan format; nomor 

kelompok, nama anggota kelompok, kelas, kosakata yang terdengar, 

kalimat yang terdengar, ringkasan isi video dalam bahasa Indonesia, 

dan lembar naskah role play. 

c. Memperlihatkan sebuah video, video yang digunakan adalah video 

pembelajaran bahasa Jepang, Erin ga Choosen, Nihongo Dekimasu! 

berikut merupakan video yang akan ditampilkan pada setiap treatment, 

1) Tratment 1 : Erin ga Choosen, Nihongo Dekimasu Ep.6 (Bertanya 

Harga-Nedan o Kiku (Kihon Skit) 01:15-02:53 

2) Treatment 2  : Erin ga Choosen, Nihongo Dekimasu Ep.7 

(Kesukaan/Hobby-Shumi o Hanasu (Kihon Skit) 01:13-02:57) 

3)  Treatment 3  : Erin ga Choosen, Nihongo Dekimasu Ep.8 

(memesan makanan-Chuumonsuru (Kihon Skit) 01:21-02:55) 

4) Treatment 4     : Erin ga Choosen, Nihongo Dekimasu Ep. 15 

(mengucapkan keinginan-Kibou o iu (Kihon Skit) 01:17-03:03) 
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d.  Setelah video selesai diputar, siswa melakukan diskusi mengenai isi 

cuplikan video yang telah ditayangkan, dan  mengisi lembar diskusi 

sesuai dengan format yang telah disediakan.  

e. Siswa mengisi lembar naskah role play secara berkelompok. Kosakata 

dan pola kalimat yang digunakan dalam  naskah merupakan kosakata 

dan pola kalimat dari tema pembelajaran yang telah dipelajari 

sebelumnya serta dari cuplikan video yang telah ditayangkan 

sebelumnya. 

f. Siswa bermain peran menggunakan percakapan yang sebelumnya telah 

dibuat secara berkelompok. 

g. Siswa lainnya menulis menilai penampilan siswa yang sudah tampil 

bermain peran dalam lembar penilaian siswa. Dari sini dapat terlihat 

kemampuan siswa dalam menilai orang lain, apakah mereka 

memberikan penilaian secara subyektif atau obyektif. Mengingat 

kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berbasis karakter. 

Dilakukannya role play dengan memaksimalkan penggunaan media video 

dalam pembelajaran Bahasa Jepang ini merupakan salah satu cara yang dapat 

ditempuh dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 dimana pembelajaran 

dilakukan secara terpadu. Suasana kelas juga akan menjadi lebih dinamis dan 

tidak monoton.  

Walaupun seperti itu, muncul kekhawatiran penulis dalam menggunakan 

metode ini dalam pengimplementasian Kurikulum 2013, diantaranya : 

1. Objek penelitian merupakan pembelajar bahasa Jepang tingkat dasar yang 

baru mempelajari bahasa Jepang belum genap satu tahun dengan 

perbendaharaan kosakata dan pola kalimat yang sangat terbatas. 

Dikhawatirkan pembelajar akan kesulitan dalam membuat dialog. 

2. Objek penelitian mungkin akan mengalami kesulitan pada saat 

mendengarkan percakapan dalam video karena semudah-mudahnya 

percakapan atau narasi dalam video, akan sulit bagi pembelajar tingkat 

dasar untuk memahami apa yang diucapkan dalam video. Hal ini bisa 
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disebabkan karena pembelajar belum terbiasa mendengar percakapan 

penutur asli Jepang, atau alasan lainnya. 

3. Alokasi waktu pembelajaran bahasa Jepang sedikit. Belum lagi mata 

pelajaran lain yang diterima siswa dengan waktu dan kegiatan yang 

mungkin lebih intens daripada mata pelajaran bahasa Jepang. 

Dikhawatirkan muncul perasaan antipati terhadap pembelajaran bahasa 

Jepang, karena kegiatan role play ini lebih kompleks, sedikit rumit dari 

pembelajaran biasanya dan dibutuhkan kerjasama intens antar pembelajar 

untuk berlatih role play.  

Namun, penulis berharap kegiatan penelitian eksperimental ini dapat 

diterima dengan baik oleh pembelajar, juga hal-hal yang dikhawatirkan diatas 

tidak memberikan banyak pengaruh negatif, melihat minat siswa dalam 

pembelajaran bahasa Jepang sebelumnya tergolong tinggi, dilihat dari jumlah 

kelas X Lintas Minat Bahasa Jepang di SMA Negeri 10 Bandung, mencapai 6 

kelas dengan rata-rata jumlah siswa per kelasnya 45 hingga 50 orang siswa.  

Oleh karena itu, penulis tertarik memilih pendekatan Role Play dalam 

implementasi Kurikulum 2013 di SMA pada pembelajaran bahasa Jepang sebagai 

bahan penelitian dengan judul, Implementasi Kurikulum 2013 pada Bidang Studi 

Bahasa Jepang di SMA melalui Pendekatan Role Play.  

B. Identifikasi Masalah Penelitian 

1) Indentifikasi Masalah Penelitian 

Penelitian ini memfokuskan permasalahan pada tingkat keefektivan Role 

Play sebagai metode/pendekatan pembelajaran dalam rangka pengaplikasian 

Kurikulum 2013 pada mata pelajaran Bahasa Jepang di SMA.  

Arikunto (2009, hlm.14) mengemukakan bahwa “Batasan masalah 

merupakan sejumlah masalah yang merupakan pertanyaan penelitian yang akan 

dicari jawabannya melalui penelitian”. Pembatasan masalah perlu dilakukan agar 

pembahasan tidak terlalu melebar. 

Karena itu, batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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a. Penelitian ini menggunakan populasi  60 orang siswa SMA Negeri 

10 Bandung yang sedang mempelajari bahasa Jepang, sebagai 

sampel eksperimen sebanyak 30 orang serta sampel kontrol 30 orang. 

b. Pembahasan masalah difokuskan pada bagaimana proses dan hasil 

yang didapatkan pada saat dan setelah dilakukannya pendekatan 

Role Play dalam melaksanakan Kurikulum 2013. 

2) Variabel Penelitian 

Menurut Fraenkel dan Wallen (1990) dalam Arifin (2011 : 185), variabel 

adalah suatu konsep benda yang bervariasi. Sedangkan Setiyadi (2006 : 101) 

mengungkapkan bahwa variabel atau pengubah adalah karakteristik dari 

sekelompok orang, perilakunya ataupun lingkungannya yang bervariasi dari 

individu satu dengan individu lainnya.  

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu : 

a. Variabel bebas (x) yang merupakan pendekatan role play dalam 

pembelajaran bahasa Jepang di SMA pada kurikulum 2013 untuk 

meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Jepang peserta didik. 

b. Variabel terikat (y) yang merupakan hasil belajar siswa yang 

menunjukkan tingkat keterampilan berbicara bahasa Jepang peserta 

didik. 

 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka masalah 

yang akan diteliti untuk mengetahui sejauh mana pendekatan Role Play dalam 

implementasi kurikulum 2013 ini dapat memberikan pengaruh dalam 

pembelajaran adalah sebagai berikut : 

a. Apakah pendekatan Role play dalam implementasi Kurikulum 2013 ini 

dapat meningkatkan kemampuan berbicara pembelajar bahasa Jepang di 

SMA? Peningkatan seperti apa yang terlihat?  

b. Apakah siswa berpartisipasi secara positif dalam pembelajaran saat 

dilakukan pendekatan Role Play dalam implementasi Kurikulum 2013?  
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c. Bagaimana hasil dari dilakukannya pendekatan Role Play dalam 

implementasi Kurikulum 2013? Sejauh mana pendekatan role play ini dapat 

memenuhi berbagai keinginan, tuntutan, dan karakteristik dari Kurikulum 

2013? 

 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Mengetahui apakah pendekatan Role play dalam implementasi Kurikulum 

2013 ini dapat meningkatkan kemampuan berbicara pembelajar bahasa 

Jepang di SMA, serta peningkatan seperti apa yang terlihat  

b. Mengetahui apakah siswa berpartisipasi secara positif dalam pembelajaran 

saat dilakukannya pendekatan Role Play dalam implementasi Kurikulum 

2013. 

c. Mengetahui hasil dari dilakukannya pendekatan Role Play dalam 

implementasi Kurikulum 2013. Serta sejauh mana pendekatan role play ini 

dapat memenuhi berbagai keinginan, tuntutan, dan karakteristik dari 

Kurikulum 2013. 

 

E. Metode Penelitian 

1) Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan model penelitian 

Eksperimen Murni (True Eksperimental) dimana penulis memerlukan satu kelas 

sebagai kelas pembanding dengan desain pre test dan post test.  

McMillan dan Schumacher (2001) dalam Arifin (2011, hlm. 69) 

menjelaskan bahwa penelitian eksperimen murni adalah jenis eksperimen yang 

menguji variabel bebas dan terikat yang dilakukan terhadap sampel kelompok 

eksperimen atau kelompok kontrol. Desain eksperimen murni mempunyai tiga 
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karakteristik, yaitu adanya kelompok kontrol, subjek ditarik secara random dan 

ditandai untuk masing – masing kelompok, serta sebuah tes awal diberikan untuk 

mengetahui perbedaan antarkelompok. 

 

 

 

 

2) Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Literatur 

Studi literatur yaitu mengumpulkan data – data melalui buku – buku yang 

ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti dan di dalam perbandingan 

ilmu pengetahuan yang bersifat teoretis ilmiah dengan praktek yang ada. 

b. Kuesioner 

Kuesioner yaitu alat riset atau survey yang terdiri atas serangkaian 

pertanyaan tertulis, bertujuan mendapatkan tanggapan dari kelompok orang 

terpilih melalui wawancara pribadi atau melalui pos. 

Sebelum kuesioner disusun, maka harus dilalui prosedur:  

1. Merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan kuesioner. 

2. Mengidentifikasikan variabel yang akan dijasikan sasaran kuesioner. 

3. Menjabarkan setiap variabel menjadi sub variabel yang lebih spesifik dan  

tunggal. 

4. Menentukan jenis data yang akan dikumpulkan, sekaligus untuk   

menentukan teknik analisisnya. 

 

3) Teknik Pengolahan Data 

Data yang diolah berasal dari tes awal (pre test) dan tes akhir (post test) 

yang telah diberikan kepada populasi dan sampel penelitian. Data tersebut 

kemudian diolah sebagai berikut : 

a. Pengolahan data tes awal (pre test) dan tes akhir (post test)  
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Pada langkah ini dilakukan penghitungan rata – rata tes awal (pre test) 

dan tes akhir (post test). 

b. Pengolahan hasil angket 

Tahap ini terdiri dari dua langkah, yaitu : 

1. Penyajian data dalam bentuk tabel untuk mengetahui frekuensi 

dan prosentase masing – masing alternatif jawaban dan 

memudahkan dalam membaca data.  

2. Penafsiran angket yang dilakukan setelah menentukan prosentase 

jawaban sebelum dihitung.Kemudian dilakukan pendeskripsian 

mengenai hasil prosentasi angket. 

 

4) Populasi dan Sampel Penelitian 

Asyari (1983, hlm. 69) mengemukakan bahwa “populasi adalah 

keseluruhan objek penelitian, mungkin berupa manusia, gejala – gejala, benda – 

benda, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang menjadi obyek penelitian”. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMAN 10 Bandung. 

Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas X 

lintas minat A dan B.  

 

5) Instrumen Penelitian 

Ada tiga jenis instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu : 

a. Tes 

Tes dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterampilan 

berbicara Bahasa Jepang siswa dan hasil tes lisan berupa wawancara 

sebelum diberikan perlakuan (pre test) dan sesudah diberikan 

perlakuan (post test). 

b. Angket 

Angket disebarkan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi atau 

data tentang seberapa jauh tingkat efektivitas teknik role play dapat 
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meningkatkan kemampuan siswa dalam berbicara Bahasa Jepang, 

meningkatkan tes akhir dan tercapainya tujuan – tujuan dan tuntutan 

dari Kurikulum 2013. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Sebuah penilitian harus memiliki manfaat, baik itu bagi peneliti sendiri 

maupun bagi orang lain. Adapun manfaat penelitian ini, antara lain sebagai 

berikut: 

 

a. Manfaat secara teoritis 

Secara umum, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam 

perkembangan pendidikan bahasa Jepang di Indonesia. Khususnya 

memberikan informasi mengenai sejauh mana pelaksanaan Kurikulum 2013 

dengan pendekatan Role Play dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

bahasa Jepang di SMA.  

b. Manfaat secara praktis 

a) Bagi penulis 

Sebagai calon pendidik Bahasa Jepang, penulis perlu mengetahui 

metode, pendekatan, media dan hal pendukung lainnya dalam 

pembelajaran bahasa Jepang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

bahasa Jepang sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013 dimana 

pembelajaran yang bersifat terpadu harus membawa hasil nyata dalam 

kehidupan sehari-hari peserta didik. Karena itu penelitian ini sangat 

berguna untuk menjadi referensi penulis dalam memperhatikan metode 

yang seperti apa yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Jepang 

berdasarkan Kurikulum 2013.  

b) Bagi lembaga 

Memberikan informasi mengenai sejauh mana implementasi 

Kurikulum 2013 dengan pendekatan Role Play dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran bahasa Jepang di SMA. 
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c) Bagi mahasiswa/pemelajar bahasa Jepang 

Memberikan informasi mengenai salah satu metode dan 

pendekatan yang cocok digunakan pada Kurikulum 2013, serta 

memberikan bayangan bagi para calon guru pembelajar bahasa Jepang 

mengenai metode, pendekatan, model, atau bahkan evaluasi yang baik bagi 

pembelajar bahasa Jepang di SMA sesuai dengan Kurikulum 2013. Juga 

agar terciptanya stimultan bagi pembaca untuk menguji keberhasilan dan 

kecocokan metode lainnya untuk digunakan dalam pembelajaran bahasa 

Jepang dengan implementasi Kurikulum 2013.  

 

G. Struktur Organisasi Skripsi 

Berikut merupakan rincian urutan penulisan dari setiap bab dalam 

penulisan skripsi ini,  

1) BAB I berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah penelitian, rumusan 

masalah penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian 

dan struktur organisasi skripsi, 

2) BAB II berisi kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian, 

3) BAB III berisi penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian, diantaranya; 

lokasi dan subjek populasi/sampel penelitian, desain penelitian, metode 

penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, proses pengembangan 

instrumen, teknik pengumpulan data dan analisis data, 

4) BAB IV berisi hasil penelitian dan pembahasan, serta, 

5) BAB V berisi simpulan dan saran. 


