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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Fungsi utama dari bahasa itu sendiri adalah sebagai alat komunikasi bagi 

manusia. Karena bahasa mempunyai peranan yang sangat penting di berbagai 

aspek kehidupan manusia.  

Dalam mempelajari bahasa asing perlu memperhatikan berbagai aspek 

keterampilan berbahasa. Diantaranya keterampilan berbahasa tersebut terdiri dari 

keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca dan 

keterampilan menulis. Apabila seseorang sudah menguasai keempat aspek 

tersebut maka orang tersebut akan bisa dengan mudah berkomunikasi. Tetapi 

untuk menguasai keterampilan-keterampilan tersebut setiap orang mempunyai 

kesulitan untuk mempelajarinya. Ada banyak hal yang menyebabkan sulitnya 

belajar bahasa Jepang, salah satunya yaitu penguasaan kosakata bahasa Jepang. 

Karena kosakata bahasa Jepang sangat berbeda dengan kosakata bahasa Indonesia 

maka para pembelajar bahasa Jepang sering mengalami kesulitan-kesulitan dalam 

mempelajari bahasa Jepang. 

 Pada umumnya kita memperoleh keterampilan berbahasa melalui suatu 

hubungan urutan yang teratur, yaitu menyimak bahasa, kemudian berbicara, 
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sesudah itu kita belajar membaca dan menulis. Sebagai contoh, sejak kecil 

manusia mengawali aktivitas berbahasanya dengan terlebih dahulu mendengar 

dan menyimak kata-kata yang terdengar di telinganya. Kemudian dia akan 

berusaha untuk menirukan apa yang didengarnya itu. Begitu pula dengan 

pembelajar asing yang belajar bahasa Jepang. Sebagian besar pembelajar akan 

mendengarkan kata-kata yang diucapkan oleh rekan bicaranya atau didengarnya 

melalui media. Kemudian menyimak makna  yang disampaikan lalu berusaha 

menirukannya. 

 Akhir-akhir ini industri hiburan Asia sedang mengalami kemajuan yang 

pesat seperti Jepang, Korea, China, dan lainnya. Umumnya saat ini orang-orang 

lebih menyukai musik yang bergambar (MV) Jepang dibandingkan sekedar musik 

(MP3). Karena dengan banyaknya remaja sekarang yang mengidolakan artis-artis 

Jepang (アイドル ) dapat memotivasi mereka belajar bahasa Jepang. Karena 

dengan kemampuannya berbahasa Jepang mereka lebih cepat menghafal lirik lagu 

bahasa Jepang dan memahami kosakata yang ada di dalamnya serta membantu 

mereka untuk lebih lelulasa mencari informasi tentang idola mereka. 

 Pembelajar bahasa Jepang secara non-formal dengan berbagai macam 

media hiburan Jepang (dorama, anime, MV, MP3, game dan lain-lain) dan 

bahkan ada juga yang kemampuannya melebihi kemampuan mereka yang belajar 

secara formal. 
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 Dengan dilatar belakangi oleh berbagai hal di atas, maka penulis dalam hal 

ini ingin mencoba meneliti metode pembelajaran dengan menggunakan media MV 

(Music Video). Untuk mengetahui bermanfaat atau tidaknya penggunaan media 

MV dalam pembelajaran bahasa Jepang. 

 Judul penelitian ini adalah “Efektivitas Penggunaan Media MV dalam 

Pembelajaran Kosakata Bahasa Jepang pada Siswa SMA Negeri 1 Cisarua 

Kab. Bandung Barat” 

Objek penelitian ini, adalah media MV AKB48 yang berjudul Yasai Sister 

(野菜シスターズ), dengan pertimbangan sebagai berikut : 

1. Kosakata yang terdapat di MV AKB48-野菜シスターズ ini sangat 

sederhana, karena berisikan tentang ajakan kita untuk mengkonsumsi 

sayur-mayur. 

2. Dengan digunakannya media MV AKB48-野菜シスターズ ini, siswa 

diharapkan lebih tertarik dan lebih mudah memahami, karena berisikan 

kosakata yang digunakan sehari-hari. 

1.2 Rumusan dan Batasan Masalah 

Berikut terdapat rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang 

sebelumnya dipaparkan : 

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas control dan 

kelas eksperimen setelah dilakukan treatmen? 

2. Bagaimana efektivitas penggunaan media musik video dalam KBM? 
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3. Bagaimanakah respon sample terhadap media MV? 

Agar pembahasan tidak mengalami perluasan topik, berikut terdapat 

batasan masalah dari rumusan masalah tersebut : 

1. Penelitian ini hanya meneliti kosakata sayur-mayur dalam MV 

AKB48-野菜シスターズ. 

2. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Cisarua Kab. Bandung 

Barat. 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, berikut tujuan yang ingin dicapai 

dari penelitian ini : 

1. Mengkaji penguasaan kosakata sample setelah dilakukan treatment. 

2. Mengkaji adanya perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. 

3. Mengkaji respon sample terhadap media MV. 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan tujuannya 

adalah : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi dalam 

menggunakan media MV dalam pengajaran bahasa Jepang. 

2. Memberikan informasi keefektifitasan suatu media dalam pengajaran. 
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3. Diharapkan memberikan kontribusi terhadap penelitian yang berkaitan 

dengan kependidikan. 

1.4 Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan alat, prosedur, dan teknik yang dipilih 

dalam melaksanakan penelitian.  

1.4.1 Jenis Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian eksperimen. 

Metode penelitian eksperimen merupakan metode penelitian yang paling 

produktif, karena jika penelitian tersebut dilakukan dengan baik, dapat menjawab 

hipotesis yang utamanya berkaitan dengan hubungan sebab akibat (Sukardi, 

2003:179). 

1.4.2 Variabel Penelitian 

Terdapat dua Variable dalam penelitian ini, Variabel X dan Y.  

X = kelompok eksperimen, yaitu kelompok dimana siswa yang diajarkan dengan 

media MV. 

Y = Kelompok kontrol, yaitu kelompok dimana siswa yang dijarkan tanpa media 

MV 

1.4.3 Populasi dan Sample 

Populasi pada prinsipnya adalah semua anggota kelompok manusia, 

binatang, peristiwa atau benda yang tinggal bersama dalam satu tempat dan secara 

terencana menjadi target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian (Sukardi, 
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2003:53). Jadi, dalam penelitian ini populasinya adalah siswa SMA Negeri 1 

Cisarua Kab. Bandung Barat. 

Sebagian dari jumlah populasi yang dipilah sebagai sumber data disebut 

sample (Sukardi, 2003:54). Sample yang di ambil ialah siswa/i kelas X-Bahasa 

pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

1.4.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen pengumpul data yang digunakan adalah tes dan angket, 

menurut Arikunto (2002 : 127),  tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan 

serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan 

intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. 

Dan tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah posttest. 

Selain tes, pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan 

angket. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001), angket adalah daftar 

pertanyaan tertulis mengenai masalah tertentu dengan ruang untuk jawaban bagi 

setiap pertanyaan. Dalam penelitian ini, angket diberikan kepada pembelajar, 

yang berhubungan dengan tanggapan terhadap media MV. 

 

1.5 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara : 

1. Studi literatur, yaitu mengumpulkan berbagai sumber kesusastraan. 

2. Membuat subtitle bahasa indonesia dari MV yang ditampilkan dengan 

menggunakan aegisub advance SSA subtitles. 

3. Menentukan sample untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Pengolahan data memakai metode startistika, dengan langkah : 
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a. Mencari skor variabel X dan Y. 

b. Menentukan Mean. 

c. Menentukan Standar Deviasi. 

d. Mencari standar error. 

e. Mencari t hitung 

4. Interpretasi data dengan mengacu pada t tabel. 

1.6 Anggapan Dasar dan Hipotesis 

Anggapan dasar dari penelitian ini adalah bahwa pembelajaran kosakata 

merupakan salah satu hal yang penting sehubungan dengan penggunaan bahasa 

misalnya, dalam menulis, membaca, berbicara dan mendengarkan. Dari hal 

tersebut kosakata memegang peranan penting dalam banyak situasi dan 

penggunaan mediapun turut andil didalamnya. 

Hipotesis dikatakan sementara karena kebenarannya masih perlu diuji  

atau dites data yang asalnya dari lapangan (Sukardi, 2003:41).  

Dalam  penelitian  ini  Hipotesis  atas  masalah  penelitian  adalah sebagai 

berikut : 

Hk : Hipotesis yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah bahwa 

media MV dapat dipakai secara efektif dalam meningkatkan 

penguasaan kosakata siswa sehubungan media tersebut memakai 

bahasa yang mudah dimengerti karena merupakan bahasa sehari-hari. 

1.7 Definisi Operasional 
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Untuk menghindari kersalahan dalam memahami judul penelitian yang 

dimaksud, berikut uraian mengenai istilah-istilah dalam penelitian ini : 

1. Efektifitas adalah keberhasilan tentang usaha dan tindakan 

(http://kamusbahasaindonesia.org) 

2. Media pengajaran merupakan alat yang digunakan dalam proses 

mengajar atau mengajarkan sehingga tujuan dari kegiatan belajar 

mengajar dapat tercipta. 

3. MV (Musik Video) 

Musik menurut Dello Joio “Mengenal musik dapat memperluas 

pengetahuan dan pandangan selain juga mengenal banyak hal lain di 

luar musik. Pengenalan terhadap musik akan menumbuhkan rasa 

penghargaan akan nilai seni, selain menyadari akan dimensi lain dari 

suatu kenyataan yang selama ini tersembunyi” 

Video adalah teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, 

mentransmisikan dan menata ulang gambar bergerak. Biasanya 

menggunakan film seluloid, sinyal elektronik, atau media digital. Video 

juga bisa dikatakan sebagai gabungan gambar-gambar mati yang dibaca 

berurutan dalam suatu waktu dengan kecepatan tertentu. 

Musik video itu sendiri merupakan video yang memperjelas makna 

atau arti dalam musik yang dinyanyikan. 

1.8 Sitematika Pembahasan 

http://kamusbahasaindonesia.org/
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Secara sistematis skripsi ini dibagi menjadi 5 bab : 

BAB I : Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan dan 

batasan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian, 

teknik pengumpulan, dan pengolahan data, anggapan dasar 

dan hipotesis, definisi operasional dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II : Landasan Teoritis, yang didalamnya memuat tentang 

metode dan teknis pengajaran bahasa; definisi dan macam-

macam media pengajaran serta fungsi dan manfaatnya; 

pengertian, penguasaan dan manfaat kosakata; dan hasil 

penelitian terdahulu. 

BAB III : Metodologi Penelitian, mencakup populasi dan sample, 

instrumen, tahap penelitian, serta teknik pengolahan data. 

BAB IV : Analisis Data, yaitu membahas tentang eksperimen, 

analisis, dan interpretasi data. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran, yaitu menguraikan tentang 

kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, dan saran untuk 

penelitian selanjutnya. 

 


