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BAB I 

Pendahuluan 

1. Latar Belakang 

Banyak para ahli mengemukakan pendapatnya tentang keadaan 

pembelajaran bahasa Jepang dewasa ini. Pembelajaranbahasa Jepang khususnya 

di SMA belum bisa dianggap berhasil sebagaimana mestinya. Sejalan dengan 

pendapat dengan Sadtono (1987) bahwa “Hambatan-hambatan ini sebagian besar 

disebabkan oleh adanya pertentangan antara hakikat belajar bahasa asing dengan 

kebijakan yang menentukan pelaksanaan proses belajar mengajar.” Hakikat 

belajar bahasa asing tidak mengenal kompromi, yaitu kalau mau berhasil dengan 

pengajaran bahasa kedua sekelompok prinsip pembelajaran bahasa asing harus 

dipenuhi (misalnya : Jumlah siswa dalam satu kelas tidak boleh terlalu besar, guru 

harus seorang profesional, frekuensi pertemuan harus tinggi, dan sebagainya). 

Sementara ini prinsip pembelajaran bahasa asing kurang terpenuhi.  Metode 

pembelajaran atau buku teks yang digunakan tidak lagi menjadi faktor yang 

menentukan dalam pembelajaran bahasa kedua.  

Dalam mempelajari bahasa Jepangberdasarkan pengalaman pribadi penulis, 

ada beberapa  unsur yang harus dikuasai oleh pembelajar agar mampu menguasai 

bahasa Jepang dengan baik dan benar. Salah satu unsurnya adalah kosakata. 

Kosakata memiiki kedudukan yang sangat penting bagi pembelajar dalam 

pembelajaran bahasa Jepang. Kosakata harus dikuasai dengan baik karena akan 

menunjang keberhasilan dalam mempelajari bahasa Jepang. 

Pada umumnya pembelajaran bahasa kedua dilakukan secara formal, yakni 

dikelas bersama guru dengan menggunakan teks tertentu.“Yang dimaksud dengan 

bahasa kedua adalah bahasa yang tidak diperoleh seseorang secara wajar dari 

kecil” (M.F. Baradja, 1990, hlm. 2). Disamping itu, (D. R Yoshimi, 2001, hlm. 

223, 244) mengemukakan bahwa “Pengajaran dapat dilakukan dengan fokus pada 

faktor teoritis dan metodologisnya yaitu, JFL (japanese as foreign language) dan 

JSL (Japanese as second language).” Dikatakan Japanese as foreign language 

berarti bahwa bahasa Jepang sebagai bahasa asing dipelajari di tempat tinggal dan 
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tidak digunakan dalam kehidupan sehari hari, sedangkan dikatakan Japanese as 

secondlanguage berarti bahwa bahasa Jepang digunakan sebagai bahasa kedua, 

dimana pembelajar bahasa Jepang, belajar bahasa Jepang di negaraJepang dan 

digunakan dalam kehidupan sehari hari. Sehingga hakikat belajar bahasa ibu 

dengan bahasa kedua tidak sama karena pebelajar kedua “Berangkat dari 

nol.”Dalam pencapaian hasil belajar supaya maksimal, guru atau pengajar dituntut 

untuk memahami kondisi tersebut karena proses belajar tidak menuntut 

pengetahuan namun perkembangan fisik dan psikologisnya pun perlu 

diperhatikan. 

Asano Yuriko dalam Dwi Annisa (2013) menyebutkan bahwa “Goi 

merupakan salah satu aspek kebahasaan yang harus diperhatikan dan dikuasai 

guna menunjang kelancaran komunikasi dengan bahasa Jepang baik dalam ragam 

lisan maupun tulisan.”Karenanya banyak ujianstandart, sepertiSAT Reasoning 

Test (dahulu Scholastic Aptitude Test atau Scholastic Assessment Test) adalah tes 

standar untuk penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi di Amerika Serikat, 

yang memberikan pertanyaan yang menguji kosakata. 

Teori diatas menjelaskan bahwa kosakata merupakan unsur kebahasaan 

yang harus dikuasai karena kata-kata yang disusun kemungkinan akan digunakan 

oleh orang tersebut dalam berkomunikasi. Secara umum penguasaan kosakata 

seseorang dianggap gambaran tingkat pendidikannya. Apabila seseorang 

kosakatanya tidak atau kurang memadai maka dapat dipastikan keberhasilan 

dalam pembelajaran bahasa Jepang tidak akan tercapai. Dalam hal ini Tarigan 

dalam Mayang (2013) mengemukakan bahwa “Kualitas keterampilan berbahasa 

seseorang tergantung pada kuantitas dan kualitas yang dimiliki. Semakin banyak 

kosakata yang kita miliki semakin besar pula kemungkinan kita terampil dalam 

berbahasa.” 

Kosakata adalah suatu hal yang menjadi kendala awal dalammasa 

pembelajaran bahasa Jepang. Karena terdapat banyak perbedaan antara bahasa ibu 

dengan bahasa Jepang.Diperlukan teknik pembelajaran khusus dan latihan untuk 

menguasai keterampilan mengingat kosakata. Keberhasilan menghafal serta 
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mengingat kosakatatidak dapat didengar serta dilihat dalam satu kali saja. Namun 

diperlukan proses yang membutuhkan waktu tertentu  agar kata tersebut dapat 

melekat dalam ingatan. Terdapat banyak faktor yang dapat diduga menjadi 

penyebab pembelajar mengalami kesulitan dalam menguasai kosakata. 

Pertanyaan secara langsungpenulis sampaikan pada siswa SMA Negeri 15 

Bandung pembelajar bahasa Jepangkelas lintas minat bahasa Jepangdiluar jam 

pembelajaran dengan subyek acak mengenai kesulitan belajar dalam mempelajari 

bahasa Jepang khususnya pembelajaran kosakata bahasa Jepang. Sulitnya 

mengingat kosakata menjadi penyebab utama. Ilham (2013) menejelaskan 

pengertian lintas minat yaitu “Lintas minat adalah suatu keputusan yang dilakukan 

peserta didik untuk memilih kelompok mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan 

kemampuan selama mengikuti pembelajaran di SMA”. Seperti yangdikemukakan 

oleh Mayang Nandini (2013, hlm. 1) bahwa, “Salah satu faktor permasalahan 

dalam membuat kalimat dalam bahasa asing adalah dikarenakan siswa kurang 

menguasai sejumlah kosakata, meskipun siswa telah diberikan beberapa kosakata 

beserta maknanya. Namun tetap saja siswa merasa kesulitan dalam membentuk 

sebuah kalimat.”Selain itu, kedudukan pembelajaran bahasa Jepang di SMA 

Negeri 15 Bandung kelas lintas minat bahasa Jepang bahwa bahasa Jepang bukan 

satu satunya bahasa asing yang dipelajari. Banyaknya mata pelajaran yang 

dipelajariserta pencapaian KKM. Abdulharis (2010) KKM kepanjangan dari 

Kompetensi Kelulusan Minimal, atau kkm adalah tingkat pencapaian kompetensi 

dasar yang harus dicapai oleh siswa per mata pelajaran, siswa yang belu mencapai 

kkm dinyatakan belum tuntas.KKM pada tiap mata pelajaran yang harus dicapai, 

dimungkinkan pula menjadi salah satu faktor penyebab sulitnya siswa-siswi SMA 

Negeri 15 Bandung kelas lintas minat dalam mempelajari bahasa Jepang. 

Kendala kendala yang terjadi di SMA Negeri 15 Bandung kelas lintas minat 

sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran bahasa Jepang. Menurut  

guru pamong SMA Negeri 15 Bandung kelas lintas minat bahasa Jepang, Dra. 

Julaeha,”Kelas lintas minat ini adalah kelas baru berdasarkan kurikulum 2013,  

dimana bahasa Jepang dipilih berdasarkan minat daripada siswa yang 
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bersangkutan.”  Namun pada praktiknya, pencapaian hasil belajar bahasa Jepang 

tidak begitu maksimal. Terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi hasil 

belajar.  

Dalam kurikulum 2013 pengajar dituntut untuk menciptakan suasana yang 

menyenangkan namun tidak terlepas dari tujuan belajar. Sehingga pada proses 

pembelajaran terdapat kendala yaitu kurangnya motivasi siswa belajar sehingga 

diperlukan teknik atau cara mengajar serta media ataupun teknik belajar yang 

mampu mengatasi kendala tersebut. 

Untuk membuktikan serta memperkuat dugaan tersebut di atas, penulis 

mengadakan sebuah kuisioner mengenai pembelajaran kosakata bahasa Jepang di 

berikan pada satu kelas lintas minat sebanyak 20 orang. Dari 20 orang yang 

mengisi kuisioner sebanyak: 

1. 100% menjawab bahwa responden menyukai bahasa Jepang. 

2. 55% menjawab bahwa membuat kalimat bahasa Jepangsulit. 

3. 70% menjawab bahwa responden mengalami kesulitan membuat kalimat 

bahasa Jepang karena minimnya penguasaan kosakata. 

4. 90% menjawab bahwa kosakata bahasa Jepang sulit diingat. 

5. 60% menjawab bahwa media yang sering kali digunakan dalam 

mempelajari kosakata bahasa jepng adalah media gambar 

6. 70% menjawab bahwa media yang digunakan dalam pembelajaran 

bahasa Jepang tidak menarik. 

7. 70% menjawab bahwa cukup banyak kosakata bahasa Jepang yang 

dihafal. 

8. 55% menjawab bahwa nilai bahasa Jepang cukup bagus. 

9. 80% menjawab bahwa penyebab nilai bahasa Jepang kurang bagus 

adalah adanya kkm yang harus dicapai disetiap mata pelajaran lain. 

Oleh sebab itu, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian efektivitas 

media alternatif dalam membantu mengingat kosakata serta menarik minat belajar 

bahasa Jepang pada siswa siswi SMA Negeri 15 Bandung, yaitu dengan 

menggunakan media kartu kwartet serta teknik ermainan kartu kwartet. Apabila 
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penelitian ini berhasil, maka manfaat dari penelitian ini dapat dijadikan suatu 

media pembelajaran atau permainan baru yang dapat digunakan oleh para 

pengajar bahasa Jepang dalam mengajarkan kosakata agar proses pembelajaran 

menjadi tidak monoton. 

Dengan diberikan teknik permainan seperti kartu kwartet diharapkan 

peserta didik termotivasi dalam memainkannya. Dengan kata lain peserta didik 

dibuat tidak sadar jika mereka sedang belajar mengingat kosakata dengan 

permainan kartukwartet. Oleh karena itu, secara alamiah peserta didik akan secara 

cepat mengingat seluruh konte yang ada di dalam permainan kartu kwartet. Oleh 

karena itu, diharapkan teknik permainan kwartet akan menjadi media yang efektif 

dalam pembelajaran bahasa Jepang khususnya mengingat kosakata. 

 Oleh karena itu, untuk mengukur efektivitas media ini, penulis bermaksud 

melakukan penelitian dengan judul “EFEKTIVITAS PERMAINAN KARTU 

KWARTET DALAM MENGINGAT KOSAKATA BAHASA JEPANG” 
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2. Identifikasi Masalah Penelitian 

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan, maka dapat diidentifikasikan 

masalah-masalah sebagai berikut : 

1. Apakah pembelajar pemula mengalami kesulitan dalam mengingat 

kosakata? 

2. Apa penyebab kesulitan pembelajar dalam mengingat kosakata? 

3. Apakah cara pembelajaran yang kurang sesuai menyebabkan 

pembelajar kesulitan dalam mengingat kosakata? 

4. Apakah motivasi belajar siswa berkaitan dengan kesulitan dalam 

mengingat kosakata? 

5. Apakah permainan kartu kwartet efektif dalam mengingat kosakata? 

6. Seberapa besar pengaruh tekni permainan kartu kwartet dalam 

mengingat kosakata? 

7. Bagaimana motivasi pembelajar setelah menerapkan teknik kartu 

kwartet dalam mengingat kosakata? 

8. Sebesar apa peningkatan hasil belajar kosakata setelah diterapkannya 

teknik permainan kartu kwartet? 

3. Rumusan Masalah Penelitian 

Secara umum didapatkanbeberapa permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian sebagai berikut: 

1 Bagaimana penguasaan kosakata bahasa Jepang pada siswa sebelum 

dan setelah diberikan permainan kartu kwartet? 



 

 

PIPIT PURI APRODITA,2014 

EFEKTIVITAS TEKNIK PERMAINAN KARTU KWARTET DALAM MENGINGAT KOSAKATA BAHASA 

JEPANG 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

2 Seperti apakah efektivitas teknik permainan kartu kwartet dalam 

mengingat kosakata? 

3 Apakah penerapan teknik permainan kartu kwartet berpengaruh 

terhadap hasil belajar kosakata bahasa Jepang? 

4 Apakah penerapan teknik permainan kartu kwartetdapat meningkatkan 

hasil belajar kosakata bahasa Jepang? 

5 Untuk mengetahui respon dan kesan yang dirasakan oleh siswa 

terhadap teknik permainan kartu kwartet untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam mengingat kosakata bahasa Jepang 

 

4. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam kegiatan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana penguasaan kosakata bahasa Jepang pada 

siswa sebelum dan setelah diberikan permainan kartu kwartet? 

2. Untuk mengetahui seperti apakah efektivitas teknik permainan kartu 

kwartetpada pembelajaran kosakata? 

3. Untuk mengetahui apakah penerapan teknik permainan kartu kwartet 

berpengaruh terhadap hasil belajar kosakata bahasa Jepang? 

4. Untuk mengetahui apakah penerapan teknik permainan kartu 

kwartetdapat meningkatkan hasil belajar kosakata bahasa Jepang? 

5. Untuk mengetahui tanggapan pembelajar bahasa Jepangpada penerapan 

teknik kartu kwartet dalam mengingat kosakata bahasa Jepang? 

5. Manfaat/signifikansi Penelitian 

Manfaat yang ingin diperoleh dari kegiatan penelitian ini, yaitu: 

1. Bagi penulis, diharapkan kegiatan penelitian ini dapat menambah ilmu 

yang berguna untuk diri penulis dan diharapkan juga kegiatan penelitian 

ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. 

2. Bagi pembelajar bahasa Jepang, diharapkan kegiatan penelitian ini dapat 

bermanfaat dalam membantu mengingat kosakata bahasa Jepang, 
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umumnya bagi para pembaca, dan khususnya untuk siswa siswi SMA 

Negeri 15 Bandung.  

3. Bagi pendidik, diharapkan kegiatan penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

pendidik untuk menambah referensi media serta teknik pembelajaran 

yang dapat digunakan dalam mempelajari kosakata. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Struktur Organisasi Skripsi 

BAB 1 Pendahuluan 

Pada bagian ini akan dijelaskan alasan mengapa masalah tersebut diteliti, 

pentingnya masalah itu diteliti, dan pendekatan untuk mengatasi masalah tersebut, 

baik dari sisi teoritis maupun praktis. 

BAB IIKajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis Penelitian 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan  mengenai pengertian, manfaat, 

fungsi dan jenis media pembelajaran, pengertian kosakata dan paparan tentang 

kosakata yang akan diberikan, metode yang bisa digunaan dalam pembelajaran 

kosakata bahasa asing, permainan sebagai teknik pembelajaran beserta 

keunggulan dan kelemahannya, pengertian, karakteristik dan langkah-langkah 

bermain kartu kwartet serta hasil penelitian terdahulu. 

BABIII Metode Penelitian 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai metode dan desain 

penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, 

dan analisis data. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 
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Pada bab ini penulis akan membahas mengenai proses belajar mengajar 

pada kelas penelitian, pengolahan data pretest, pengolahan data posttest, tingkat 

efektifitas pembelajaran, analisis dan interpretasi data 

BAB VKesimpulan 

Pada bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan dari hasil analisis 

penelitian dan sasaran mengenai hal-hal yang perlu ditindak lanjut untuk 

penelitian berikutnya. 

 


