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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam pembelajaran bahasa asing, berbicara merupakan salah satu 

keterampilan yang perlu dikuasai oleh pembelajar. Sebagaimana dikemukakan 

oleh Tarigan (2008:1) bahwa:  

“keterampilan berbahasa mempunyai empat komponen, yaitu 

keterampilan    menyimak (listening skills), keterampilan berbicara 

(speaking skills), keterampilan membaca (reading skills), dan 

keterampilan menulis (writing skills). Setiap keterampilan itu, 

berhubungan erat sekali dengan tiga keterampilan lainnya dengan cara 

yang beraneka-ragam. Dalam memperoleh keterampilan berbahasa, 

biasanya kita melalui suatu hubungan urutan yang teratur: mula-mula 

pada masa kecil kita belajar menyimak bahasa, kemudian berbicara 

sesudah itu kita belajar membaca dan menulis…” 

Dalam proses pembelajaran bahasa asing ada beberapa faktor yang 

perlu diperhatikan, agar empat keterampilan yang perlu dikuasai bisa tercapai 

dengan baik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sofianita (20011:24) 

bahwa “….faktor-faktor yang berkaitan dengan keberhasilan dalam 

pembelajaran bahasa asing, adalah faktor usia, faktor motivasi, lingkungan, 

dan juga faktor bahasa ibu‟‟.  

Dalam mempelajari bahasa Jepang, khususnya dalam keterampilan 

berbicara ada masalah yang sering muncul pada pembelajarannya. Salah satu 

faktor yang mempengaruhinya adalah kesalahan dalam pelafalan. Kesalahan 

dalam pelafalan pada proses berbicara dapat menghambat komunikasi. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Lado dalam Endang (2000:2) yang menyatakan 

bahwa „pesan dalam komunikasi akan diterima dengan baik oleh komunikan 

apabila mempertimbangkan kaidah bahasa yang benar misalnya seperti kaidah 

pelafalan, pembentukan kata struktur kalimat.‟Mengacu pada pendapat diatas 

dapat disimpulkan bahwa pelafalan adalah suatu unsur penting dalam kegiatan 

berbicara.  
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“Berbicara adalah suatu keterampilan berbahasa yang berkembang 

pada kehidupan anak, yang hanya didahului oleh keterampilan menyimak, dan 

pada masa tersebutlah kemampuan berbicara atau berujar dipelajari” (Tarigan, 

2008:3).  Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

berbicara erat hubungannya dengan keterampilan menyimak seorang anak. 

Dimana keterampilan seorang anak dalam menyimak tidak lepas dari proses 

pemerolehan bahasa ibunya. Dari proses penyimak biasanya seorang anak 

akan meniru. Sebagaimana dikemukakan oleh Tarigan (2009:4) „Di dalam 

PB1 (pemerolehan bahasa pertama), anak-anak menguasai bahasa ibunya 

dengan peniruan.‟ 

Keterampilan seorang anak dalam berbicara tidak bisa terlepas dari 

bahasa ibu yang digunakannya. Dari pemerolehan bahasa ibu biasanya akan 

terjadi interferensi dalam pembelajaran bahasa asing, seperti yang 

diungkapkan Tarigan (2008:6) dimana „penyebab utama atau penyebab 

tunggal kesulitan belajar dan kesalahan dalam pengajaran bahasa asing  adalah 

interferensi bahasa ibu.‟ 

Pendapat lain yaitu Shirai (2004: 36) mengemukakan bahwa ”dalam 

pelafalan terdapat interferensi bahasa ibu yang kuat. Begitu besarnya 

interferensi bahasa ibu tersebut sehingga bahasa ibu seseorang dapat ditebak 

dari karakteristik saat pelafalan dilakukan. Terkadang interferensi bahasa ibu 

ini menimbulkan kesalahan pada pelafalan bahasa kedua. “ 

Di Indonesia pada proses pembelajaran bahasa Jepang, ilmu fonetik 

masih belum begitu dipelajari secara khusus. Maka dari itu kesalahan 

pelafalan pun masih sulit untuk diperbaiki. Walau bagaimana pun perlu waktu 

dan proses untuk memperbaikinya, karena tidak mudah memperbaiki 

kesalahan pelafalan pada bahasa asing. Perlu perhatiaan khusus untuk 

mengatasi masalah dalam kesalahan pelafalan ini. Banyak yang mengabaikan 

kesalahan pelafalan dalam proses pembelajaran, namun alangkah baiknya 

sebagai orang yang berkecimpung di dunia pendidikan seharusnya bisa 
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mencari solusi dari setiap masalah. Khususnya bagi para pengajar, penting 

untuk mencari solusi dari setiap masalah yang dihadapi siswanya. Sekecil apa 

pun masalah itu pengajar sebaiknya memperbaikinya. Saat timbul masalah 

pada pembelajar,  alangkah lebih baik pengajar segera menyelesaikannya. 

Seperti yang di ungkapakan (Muneo, 1988: 11), „upaya perbaikan lebih awal 

akan mendatangkan hasil yang lebih baik daripada setelah mereka terbiasa 

dengan ucapan yang salah.‟  

Sebagian besar masyarakat di Indonesia menggunakan bahasa ibunya 

masing-masing mulai dari kanak-kanak sampai dewasa baik di lingkungan 

rumah atau di lingkungan sosialnya. Oleh karena itu diperkirakan masyarakat 

Indonesia akan terbiasa menggunakan alat-alat ujarnya dengan kebiasaan 

bahasa ibunya. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, tidak sedikit yang 

berpendapat bahwa faktor bahasa ibu menjadi penghambat  pembelajaran 

bahasa kedua atau bahasa asing, khususnya dalam bidang fonetik. Salah satu 

penyebabnya adalah perbedaan fonem pada kedua bahasa, yaitu antara bahasa 

ibu dan bahasa yang sedang dipelajari. Dampak yang ditimbulkan dari 

kesalahan pelafalan ini dapat menimbulkan kekeliruan makna. Selain itu juga 

dapat menimbulkan salah interpretasi. Contohnya pada saat pembelajar 

berbicara dengan penutur asli. Saat kesalahan pelafalan itu muncul maka 

lawan bicara akan merasa kebingungan dan akan menimbulkan komunikasi 

yang tidak lancar. Perhatikan contoh berikut, ketika seorang pembelajar ingin 

mengatakan “つき” yang artinya adalah “bulan” tetapi dilafalkan dengan kata   

“すき” yang berarti “suka” atau dilafalkan dengan kata “ちゅき”. Dari contoh 

berikut terlihat adanya perubahan fonem bahasa Jepang yang diucapkan 

pembelajar. Contoh lainnya, pada kata  “ふらす” yang artinya “menurunkan” 

tetapi dilafalkan “ぷらす” yang artinya “tambahan”. Dari contoh kedua, 

dengan pelafalan yang tidak tepat akan menghasilkan interpretasi yang salah 

pada sebuah komunikasi, dimana pesan yang ingin disampaikan tidak dapat 

diterima dengan baik oleh lawan bicara. Selain itu pada proses pembelajaran 

bahasa Jepang, pembelajar membaca huruf kana tanpa disertai dengan ilmu 
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fonetik. Contohnya apabila pengajaran bahasa Jepang ditulis dengan huruf 

romaji, maka pembelajar cenderung membacanya dengan apa adanya. Hal ini 

pun merupakan salah satu faktor timbulnya kesalahan saat pelafalan.  

 Terkadang seseorang memahami bunyi [z] adalah [j] bukan [z], 

begitu juga fonem /f/ yang harus dilafalkan [p] bukan [f]. Akan tetapi tidak 

banyak yang bisa melafalkannya secara tepat sesuai dengan apa yang di 

sadarinya. Di Indonesia masyarakat Sunda dianggap memiliki kesulitan dalam 

melafalkan beberapa fonem. Fonem yang sering dianggap sulit dilafalkan 

adalah fonem /f/ dan /z/. Sebenarnya fonem /f/ dan /z/ bukanlah fonem yang 

asing atau baru dipelajari orang Sunda di Indonesia, karena mayoritas 

penduduknya beragama Islam dan pastinya belajar membaca Al-Quran. Saat 

belajar mengaji fonem /f/ dan /z/ pun dipelajari. Selain itu dalam bahasa 

Indonesia fonem /f/ dan /z/ telah menjadi bahasa serapan. Akan tetapi tidak 

banyak yang melakukan kesalahan pada saat melafalkannya. Hal ini 

dikarenakan pada bahasa Sunda tidak mengenal fonem /f/ dan /z/. 

Masyarakat Sunda ketika  mempelajari bahasa Jepang diprediksi 

memiliki kesulitan dalam pelafalan beberapa fonem-fonem tertentu. Hal ini 

dikarenakan pada bahasa Sunda tidak memiliki fonem yang serupa dengan 

yang terdapat dalam bahasa Jepang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh 

(Sudaryat, Prawirasumantri, dan Yudibrata, 2011: 21-22) bahwa konsonan 

dalam bahasa Sunda ada 18 yaitu, /b/, /c/, /d/, /g/, /h/, /j/, /k/, /l/, /m/, /n/, /ny/, 

/ng/, /p/, /r/, /s/, /t/, /w/, dan /y/. Dari hasil paparan di atas bisa terlihat bahwa 

adanya perbedaan konsonan bahasa Sunda dengan bahasa Jepang, diantaranya 

tidak terdapatnya huruf /f/ dan /z/. Selain terdapatnya perbedaan fonem, jika 

dilihat dari cara dan tempat artikulasi pun terdapat perbedaan antara bunyi 

bahasa Jepang dan bunyi bahasa Sunda. Contohnya vokal /a/ pada bahasa 

Jepang jika dilihat dari cara artikulasinya diucapkan dengan bibir yang tidak 

bulat sedangkan /a/ bahasa Sunda bentuk bibir harus bulat. 
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Dari fenomena yang ada terlihat perbedaan fonem dua bahasa dapat 

menyebabkan seseorang kesulitan dalam melafalkan bunyi dan cenderung 

akan menggatinya dengan silabel yang di anggap mendekati atau mirip. 

Contohnya orang Sunda sering melafalkan kata “fitnah” dan menggantinya 

dengan kata “pitnah”, selain itu kata ”izin” sering dilafalkan “ijin”. 

Dengan adanya permasalahan diatas, perlu upaya untuk mengurangi 

bahkan menghindari permasalahan tersebut. Sebagaimana yang dikatakan 

(Sutedi, 2011: 221), “Sekurang-kurangnya kesalahan berbahasa (goyou) akibat 

pengaruh atau interferensi bahasa ibu (bogo-kanshou) pada pembelajar kedua 

bahasa tersebut bisa dikurangi bahkan bisa dihindari”.  

Banyak orang yang perpendapat sulit dalam mengukur pelafalan 

seseorang, dan salah satu cara terbaik adalah dengan menggunakan native 

speaker. Namun di zaman modern seperti saat ini, masalah seperti yang telah 

dipaparkan di atas bukanlah satu masalah yang besar jika native speaker tidak 

ada, karena sekarang sudah ada software Praat yang bisa membantu meneliti 

bidang fonetik.  

Berdasarkan asumsi adanya masalah yang timbul dari kesalahan 

pelafalan maka peneliti beranggapan pentingnya penelitian ini dilakukan. 

Maka dari itu peneliti bermaksud meneliti tentang “Analisis Kesalahan 

Pelafalan Bunyi Bahasa Jepang pada Penutur Bahasa Sunda”. 

B. Rumusan dan Batasan Masalah 

Seperti sudah dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. kesalahan bunyi bahasa Jepang apa yang terjadi pada penutur bahasa 

Sunda? 

2. apakah penyebab kesalahan tersebut? 

3. bagaimana upaya untuk mengatasi masalah tersebut? 
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Agar permasalahan lebih jelas dan tidak meluas, penulis membatasi 

pada hal-hal yang berkaitan dengan masalah di atas,  yaitu: 

1.  penelitian ini hanya akan meneliti kesulitan dalam pelafalan bunyi bahasa 

Jepang yaitu [a] sampai [N] pada penutur bahasa Sunda; 

2. penelitian ini hanya akan meneliti penyebab kesalahan pada pelafalan 

bunyi bahasa Jepang pada penutur bahasa Sunda, khususnya yang 

berbahasa ibu bahasa Sunda; 

3. penelitian akan mencari upaya untuk mengatasi kesalahan pelafalan bunyi 

bahasa Jepang  pada penutur bahasa Sunda. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan: 

1. bunyi bahasa Jepang yang dianggap sulit dilafalkan oleh penutur bahasa 

Sunda; 

2. penyebab kesalahan pelafalan bunyi bahasa Jepang yang terjadi pada 

penutur bahasa Sunda; 

3. upaya untuk mengatasi kesalahan pelafalan bunyi bahasa Jepang  pada 

penutur bahasa Sunda. 

D. Manfaat Penelitian 

       Manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teori yang 

dapat mendeskripsikan ilmu linguistik, khususnya dalam bidang fonetik; 

2. membantu untuk memprediksi, memahami, dan menyelesaikan masalah 

yang mungkin terjadi dalam kesalahan pelafalan khususnya pada huruf 

yang diteliti; 

3. bagi pembelajar diharapkan membantu menyadarkan, menghindari, 

bahkan diharapkan bisa memperbaiki kesalahan yang dilakukan dalam 

kesalahan pelafalan; 
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4. bagi para pengajar diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan 

untuk membantu dalam pengajaran ilmu lingusitik khususnya bidang 

fonetik, agar dapat mengurangi bahkan menghindari kesalahan pada 

pelafalan pembelajar; 

5. bagi penulis sendiri penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pengetahuan untuk meningkatkan kemampuan dalam ilmu 

linguistik khusunya dalam bidang fonetik. 

 

E. Sistematika Penulisan 

   Dalam penelitian ini penulis membagi menjadi beberapa bab, yaitu 

sebagai berikut: 

Bab I 

Pendahuluan, berisikan ringkasan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

dan  batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

Bab II 

Kajian teori, berisikan ulasan teori mengenai analisis kesalahan, ilmu fonetik 

(bahasa Jepang dan bahasa Sunda),  penelitian   terdahulu. 

Bab III 

Metodelogi penelitian, yang berisi sumber data, metode penelitian dan teknik 

penelitian yang rinci mengenai teknik pengumpulan data dan teknik analisis 

data. 

Bab IV 

Hasil penelitian, berisikan tentang hasil penelitian menganai  Analisis 

Kesalahan Pelafalan Bunyi Bahasa Jepang  pada Penutur Bahasa Sunda. 

Bab V 

Penutup, berisi simpulan dan saran. 


