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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Bahasa digunakan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu ide, pikiran, 

hasrat, dan keinginan kepada orang lain. Memang terkadang kita menggunakan 

bahasa bukan untuk menyampaikan isi pikiran kepada orang lain, tetapi hanya 

ditujukan pada diri sendiri, seperti saat berbicara sendiri baik yang dilisankan 

maupun hanya di dalam hati. Akan tetapi, yang paling penting adalah ide, pikiran, 

hasrat dan keinginan tersebut dituangkan melalui bahasa. (Sutedi, 2008:2) 

Dalam mempelajari suatu bahasa ada empat keterampilan berbahasa yaitu 

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam keempat keterampilan itu, 

menulis adalah hal yang dirasa sangat sulit bagi pembelajar. Seperti halnya pada 

bahasa Jepang ada yang disebut sakubun dalam bahasa Indonesia dapat diartikan 

dengan mengarang. 

Dalam bahasa Jepang ada yang disebut huruf kana (hiragana-katakana) 

dan juga kanji. Bagi pembelajar pemula bahasa Jepang, akan mempunyai 

kesulitan dalam membaca dan menuliskan huruf-huruf tersebut. Karena hal 

tersebutlah banyak pembelajar merasa kesulitan dalam menulis apalagi untuk 

membuat sakubun. 

Tetapi terkadang pembelajar merasa sulit dalam mengarang karena harus 

mempunyai banyak ide agar dapat dituangkan dalam karangannya sendiri karena 
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itu pengajar harus melakukan sedikit perubahan dalam metode pengajaran yaitu 

pembelajaran yang inovatif, yang melibatkan pembelajar dalam pembelajaran 

yang salah satu caranya yaitu dengan cara berkelompok (pembelajaran 

kooperatif). 

Semua metode pembelajaran kooperatif menyumbangkan ide bahwa siswa 

yang bekerja sama dalam belajar dan bertanggung jawab terhadap teman satu 

timnya mampu membuat diri mereka belajar sama baiknya (Slavin ,2008).  Ciri 

khusus pembelajaran kooperatif mencakup lima unsur yang harus diterapkan, 

yang meliputi; saling ketergantungan positif, tanggung jawab perseorangan, tatap 

muka, komunikasi antar anggota dan evaluasi proses kelompok (Lie, 2003:30). 

Pelaksanaan model Cooperative Learning membutuhkan partisipasi dan 

kerjasama dalam kelompok pembelajaran. Cooperative Learning dapat 

meningkatkan cara belajar siswa menuju belajar lebih baik, sikap tolong-

menolong dalam beberapa prilaku sosial. Tujuan utama dalam penerapan model 

belajar mengajar Cooperative Learning adalah agar peserta didik dapat belajar 

secara berkelompok bersama teman-temannya dengan cara saling menghargai 

pendapat dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengemukakan 

gagasannya dengan menyampaikan pendapat mereka secara berkelompok (Isjoni, 

2010:21) 

Pembelajaran kooperatif begitu banyak macamnya namun masih banyak 

guru yang masih condong menggunakan metode ceramah. Karena kebanyakan 

pengajar enggan menerapkan sistem kerjasama di dalam kelas  karena beberapa 
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alasan. Alasan yang utama adalah kekhawatiran bahwa akan terjadi kekacauan di 

kelas dan siswa tidak belajar jika mereka ditempatkan dalam grup (Lie, 2008:28). 

Tetapi jika sistem kerjasama ini diterapkan dalam pembelajaran bahasa asing 

mungkin akan menarik karena dalam kenyataannya jika seorang pengajar bahasa 

asing khususnya bahasa Jepang menggunakan metode yang berbeda maka 

pembelajar pun akan bersemangat. Karena itu metode kerjasama (Cooperative 

Learning) ini mungkin akan membantu pembelajar dalam pembelajaran bahasa 

Jepang khususnya pembelajaran sakubun.  

Seperti halnya dalam Skripsi yang berjudul “Efektivitas Metode Diskusi 

Kelompok dalam Pembelajaran Mengarang” yang ditulis oleh Nunik Nur Rahmi 

Fauziah (2009), menjelaskan bahwa menggunakan teknik berkelompok lebih 

efektif dibandingkan dengan menggunakan metode pengajaran konvesional.  

 Tetapi penulis akan menggunakan metode kooperatif tipe bercerita 

berpasangan (Paired Story Telling) dalam membuat karangan. Karena metode 

Paired Story Telling ini adalah metode kooperatif yang dikembangkan sebagai 

pendekatan interaktif antar siswa, pengajar dan bahan pelajaran (Lie,1994). 

Teknik ini bisa digunakan dalam pengajaran membaca, menulis, mendengarkan, 

ataupun bercerita. Teknik ini menggabungkan kegiatan membaca, menulis, 

mendengarkan dan berbicara. 

Dalam teknik ini, guru memperhatikan skemata atau latar belakang pengalaman 

siswa dan membantu siswa mengaktifkan skemata ini agar bahan pelajaran 

menjadi lebih bermakna. Dalam kegiatan ini, siswa dirangsang untuk 
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mengembangkan kemampuan berpikir dan kemampuan berimajinasi. Hasil 

pemikiran mereka akan dihargai, sehingga siswa merasa makin terdorong untuk 

belajar dan menambah motivasinya. Selain itu, siswa bekerja dengan sesama 

siswa dalam suasana gotong royong dan mempunyai banyak kesempatan untuk 

mengolah informasi dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Bercerita 

berpasangan bisa digunakan untuk suasana tingkatan usia anak didik. 

          Penulis pun telah membaca beberapa buku dan skripsi yang mengangkat 

keefektifan suatu metode kooperatif dalam kelasnya. Seperti pada skripsi yang 

ditulis oleh Nuril Nur Alif (2009) yang berjudul “Pembelajaran Menulis Karangan 

Narasi dengan menggunakan Teknik Paired Story Telling (Eksperimen pada siswa 

Kelas VII SMPN12 Bandung)” , menjelaskaan keefektifan dari teknik Paired 

Story Telling yaitu terbukti dapat meningkatkan kemampuan menulis karangan 

narasi siswa secara signifikan, dari kemampuan asal siswa yang rendah untuk 

menulis karangan narasi dalam pelajaran bahasa Indonesia.  

  Penulis merasa ingin melakukan penelitian menggunakan metode Paired 

Story Telling ini dalam pembelajaran sakubun, karena pembelajaran yang pernah 

dilakukan selama belajar sakubun di kelas oleh penulis adalah  merasa sulit untuk 

mendapatkan ide dalam mengarang. Kondisi yang dirasakan adalah mengarang itu 

sulit apalagi untuk mengarang dalam menggunakan bahasa Jepang. Dengan 

keadaan seperti ini banyak mahasiswa kurang menyukai pelajaran sakubun. Untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal sangat sulit karena itu prestasi mahasiswa 

dalam pembelajaran sakubun sangat beragam. 
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              Karena latar belakang masalah tersebut penulis bermaksud menulis 

skripsi dengan judul “EFEKTIFITAS METODE COOPERATIVE LEARNING 

TIPE PAIRED STORY TELLING DALAM PEMBELAJARAN SAKUBUN” 

I.2. Identifikasi masalah 

 I. 2.1   Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagia berikut: 

1. Bagaimana kemampuan mengarang bahasa Jepang mahasiswa sebelum 

dilakukan metode Cooperative Learning tipe Paired Story Telling ? 

2. Bagaimana kemampuan mengarang bahasa Jepang mahasiswa sesudah 

dilakukan metode Cooperative Learning tipe Paired Story Telling ?  

3. Bagaimana efektivitas  metode Cooperative Learning tipe Paired Story 

Telling (bercerita berpasangan) dalam meningkatkan kemampuan 

mengarang mahasiswa ? 

4. Bagaimana kesan mahasiswa setelah diberikan perlakuan (treatment) 

terhadap metode Paired Story Telling dalam pembelajaran sakubun? 

 I. 2.2  Batasan masalah 

1.  Penelitian ini hanya menguji coba keefektifan metode Paired Story 

Telling dalam mata kuliah sakubun semester enam. 

   2.  Metode Cooperative Learning tipe Paired Story Learning hanya untuk 

mengukur kemampuan mengarang  mahasiswa tingkat tiga semester 

enam Pendidikan Bahasa Jepang UPI. 
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I. 3.  Tujuan  dan manfaat 

 I. 3.1 Tujuan  dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

    1. Untuk mengetahui kemampuan mengarang mahasiswa sebelum 

dilakukan metode     Paired Story Telling. 

2. Untuk mengetahui kemampuan mengarang mahasiswa sesudah 

dilakukan metode Paired Story Telling. 

  3. Untuk mengetahui efektivitas dari metode Paired Story Telling dalam 

mata kuliah sakubun tingkat tiga semester enam. 

4. Untuk mengetahui kesan mahasiswa terhadap metode Paired Story 

Telling dalam pembelajaran sakubun. 

 I. 3. 2 Manfaat penilitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat bagi mahasiswa adalah penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

rujukan agar mahasiswa semakin bersemangat dalam mengarang 

bahasa Jepang. Dan memberikan suasana yang berbeda dalam 

pengajaran bahasa, serta sebagai rujukan dalam membuat sakubun 

agar lebih mudah . 

2. Manfaat bagi pengajar dari hasil penelitian ini adalah menjadi salah 

satu rujukan bagi pengembangan kegiatan pembelajaran sakubun. 
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I. 4. Definisi Operasional  

1. Efektivitas  

    Menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah “Keadaan yang 

berpengaruh, hal yang berkesan, kemanjuran dan kemurapan, 

keberhasilan (tentang usaha, tindakan).” (Ali, Lukman, 1991:456) 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan efektivitas adalah 

pengaruh penggunaan metode Cooperative Learning tipe Paired Story 

Telling dalam pembelajaran sakubun terhadap kemampuan menulis 

sakubun mahasiswa. 

2. Cooperative Learning adalah secara sederhana yang berasal dari kata 

“cooperative” yang berarti mengerjakan sesuatu secara bersama-sama 

dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai satu tim. Jadi, 

Cooperative Learning dapat diartikan belajar bersama-sama saling 

membantu antara satu dengan yang lain dalam belajar dan memastikan 

bahwa setiap orang dalam kelompok mencapai tujuan (Isjoni, 2010: 

6). Sedangkan menurut Slavin (2008 ) Cooperative Learning adalah 

pembelajaran yang merujuk pada berbagai macam metode pengajaran 

dimana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk 

saling membantu satu sama lainnya dalam mempelajari materi 

pelajaran. 



 

8 

 

Dalam penelitian ini metode yang dilakukan dalam pembelajaran 

sakubun adalah menggunakan metode Cooperative Learning atau 

bekerjasama dalam membuat sakubun, mahasiswa saling bekerjasama. 

3. Paired Story Telling adalah teknik pembelajaran yang memperhatikan 

skemata atau latar belakang pengalaman siswa. Dalam teknik ini guru 

memberikan teks karangan menjadi dua bagian yaitu bagian awal dan 

akhir. Siswa diminta berpasanagan lalu guru memberikan teks 

karangan bagian awal kepada siswa pertama, dan teks bagian akhir 

pada siswa yang kedua. Dari sana dapat terlihat siswa yang mendapat 

teks bagian awal dengan siswa yang mendapat teks bagian akhir. 

Siswa bekerjasama untuk memberikan informasi mengenai bagian 

yang dibacanya dengan menuliskan kata kunci. Dari kegiatan itu siswa 

dapat menyelesaikan sebuah karangan secara utuh dengan bantuan 

kata kunci yang telah diberikan oleh pasangan pada bagian yang 

belum diketahui atau bagian yang tidak terbaca (Lie, 2003: 71).   

 Dalam penelitian ini Paired Story Telling adalah salah satu tipe dari 

metode Cooperative Learning yang di terapkan dalam pembelajaran 

sakubun dalam penelitian ini mahasiswa saling melengkapi karangan 

mereka bersama temannya secara berpasangan. 

4. Sakubun adalah keterampilan membuat karangan-karangan tertentu 

dari menulis kalimat pendek yang sangat sederhana sampai pada 
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penulisan karya ilmiah dan sebagainya, (Sudjianto). Sakubun sepadan 

dengan istilah mengarang dalam Bahasa Indonesia. 

Dalam penelitian ini yaitu mata kuliah sakubun tingkat tiga semester 

enam. 

I. 5.  Anggapan Dasar 

     Anggapan dasar dari penelitian ini adalah : 

1. Sakubun merupakan salah satu mata pelajaran yang dipelajari oleh 

mahasiswa bahasa Jepang. Sakubun dalam istilah bahasa Indonesia 

adalah mengarang. Pelajaran ini dianggap sangat sulit karena dalam 

mata pelajaran ini dituntut untuk menguasai seluruh aspek kebahasaan 

mulai dari penguasaan pola kalimat, kosakata, partikel, huruf kanji 

dan sebagainya. (Nunik, 2009). 

2. Penggunaan teknik pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan 

kualitas belajar siswa. 

I. 6. Hipotesis 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Ho : Jika metode Paired Story Telling dalam pembelajaran mengarang 

diterapkan maka kemampuan mengarang mahasiswa tidak akan 

meningkat. 
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Hk : Jika metode Paired Story Telling dalam pembelajaran mengarang 

diterapkan maka kemampuan mengarang mahasiswa akan 

meningkat.  

I. 7. Metode Penelitian 

 I. 7.1  Jenis Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Quasi Eksperimen 

(metode eksperimen semu) yang dilaksanakan tanpa adanya kelas pembanding 

(Suharsimi Arikunto, 1997 : 80). Desain eksperimen yang digunakan adalah one 

group before after atau pre-test and post-test group design. Yaitu peneliti 

mengadakan pengamatan langsung terhadap satu kelompok subjek dengan dua 

kondisi observasi yang dilaksanakan tanpa adanya kelompok pembanding, 

sehingga setiap subjek merupakan control atas dirinya sendiri (Suryana, 1996 : 

11). 

O1 X O2 

 

Keterangan: 

O1  : Pre-test 

X  : Treatment atau perlakuan 

O2  : Post-test 

(Arikunto, 2002:78). 
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 I. 7.2  Populasi dan sampel  

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2002:108). 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Pendidikan Bahasa Jepang UPI.  

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 

2003:109). Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa Pendidikan Bahasa 

Jepang tingkat tiga tahun ajaran 2009/2010. Sampel yang diambil dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa Pendidikan Bahasa Jepang tingkat tiga kelas A 

sebagai kelas eksperimen.   

 I. 7.3  Instrumen penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu 

instrumen berupa tes dan non tes. Intrumen yang berupa tes adalah tes dan 

instrumen berupa non tes adalah angket. 

1. Tes adalah alat ukur yang diberikan kepada individu untuk mendapat 

jawaban yang diharapkan baik secara tertulis, lisan maupun perbuatan 

(Sudjana dan Ibrahim 1989:100). Tes yang akan dilakukan dalam 

penelitian ini adalah pretest dan posttest yang bertujuan untuk 

mengetahui hasil belajar mahasiswa terhadap pelajaran sakubun 

bahasa Jepang yang menggunakan dan tidak menggunakan metode 

Cooperative Learning tipe Paired Story Telling.  

2. Angket dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pendapat 

mahasiswa Pendidikan Bahasa Jepang tingkat tiga UPI terhadap 
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penggunaan metode Cooperative Learning tipe Paired Story Telling 

sebagai alat bantu dalam pembelajaran sakubun. 

 I. 7.4 Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi pada dua teknik 

yaitu : 

1. Tes 

Tes yang dilakukan berupa pretest dan postest. Pretest ini dilakukan 

untuk mengukur kemampuan mahasiswa sebelum diterapkan metode 

pembelajaran, hal ini pun sebagai pembanding kemampuan 

mahasiswa dalam menulis sakubun. Sementara postest dilakukan 

sebagai hasil akhir setelah diterapkan metode Paired Story Telling. 

2. Angket  

Pengumpulan data dengan angket dilakukan pada saat setelah 

dilakukannya posttest. Dari situ dapat diketahui pendapat dan kesan 

mahasiswa tentang metode Paired Story Telling. Hal ini juga menjadi 

alat bantu untuk mengukur efektivitas metode Paired Story Telling.  

 I. 7.5 Teknik pengolahan data 

Setelah data diperoleh dilanjutkan pada proses pengelolaan data. Data 

yang diperoleh berupa hasil tes khusus dan hasil angket. Hasil tes khusus masuk 

pada data kuantitatif, dan hasil angket masuk pada data kualitatif. Data kuantitatif 

diolah dengan menggunakan t hitung dengan langkah-langkah sebagai berikut : 
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1. menentukan gain (d) antara pretest dan posttest 

2. mencari nilai rata-rata (mean) dari kedua variabel 

3. mencari jumlah kuadrat deviasi 

4. mencari t hitung 

5. Interpretasi dengan t tabel 

I. 8. Sistematika Penulisan 

      BAB I PENDAHULUAN 

l.1 Latar Belakang 

I.2 Rumusan Masalah 

I.3 Tujuan Penelitian 

I.4 Anggapan dasar 

I.5 Hipotesis 

I.6 Metode Penelitian 

I.7 Lokasi dan Sampel Penelitian 

     BAB II KAJIAN PUSTAKA / KERANGKA TEORITIS 

Pada bab ini menjelaskan tentang Pengertian Metode Pembelajaran, 

Metode Pembelajaran Bahasa, Pembelajaran Kooperatif (Cooperative 

Learning), Pembelajaran Paired Story Telling, Pengertian menulis dan 

pembelajaran sakubun. 
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     BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini mengemukakan tentang metode Quasi Ekperimen, objek 

penelitian, teknik pengumpulan data dan pengolahan data. 

     BABIV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini mengemukakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. 

Yaitu efektivitas metode Paired Story Telling pada pembelajaran sakubun 

dan kesan dari mahasiswa tentang metode Paired Story Telling. 

     BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini menarik kesimpulan dari hasil data yang telah diperoleh dan 

memberikan saran secara umum. 

 

 

 


