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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menguasai bahasa asing merupakan suatu hal yang wajib di era globalisasi ini. 

Dewasa ini, selain bahasa Inggris, bahasa Jepang merupakan bahasa yang mulai 

banyak dipelajari oleh berbagai bangsa di dunia umumnya dan di Indonesia 

khususnpya. Terbukti dari menjamurnya tempat-tempat kursus bahasa Jepang, dan 

diterapkannya bahasa Jepang di sebagian besar sekolah di Indonesia. Tadashi 

Ogawa menyatakan bahwa saat ini berdasarkan data terbaru dari survei yang 

dilakukan oleh The Japan Foundation tahun 2012, Indonesia merupakan negara 

dengan jumlah pembelajar bahasa Jepang terbesar kedua di dunia, di bawah Cina 

dengan jumlah 1.046.490 orang. Ada peningkatan sebesar 21% dibandingkan 

pendataan tiga tahunan sebelumnya atau pada 2009. 

Namun diluar dari jumlah pembelajar bahasa Jepang yang terus bertambah, 

mempelajari bahasa Jepang sebenarnya memiliki kesulitan yang tinggi. Selain 

jumlah huruf yang harus dikuasainya banyak, Bahasa Jepang juga memiliki 

jumlah kosakata yang tidak sedikit. Wawan Danasasmita (2009 : iv) 

mengemukakan bahwa sasaran pembelajaran bahasa Jepang, terutama ditujukan 

pada penguasaan empat aspek keterampilan bahasa atau dalam bahasa Jepang 

disebut yonginou (四技能) meliputi keterampilan menyimak, berbicara, membaca, 

dan menulis dalam bahasa Jepang masing-masing disebut kiku noryoku, hanasu 

noryoku, yomu noryoku, dan kaku noryoku (聞く能力、話す能力、読む能力、

書く能力). Keempat aspek keterampilan berbahasa tersebut perlu dikuasai oleh 

pembelajar karena dalam berkomunikasi tidak lepas dari aspek-aspek tersebut. 

Untuk menguasai keempat aspek tersebut, menguasai kosakata merupakan salah 
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satu hal yang sangat mendasar dan penting, karena dengan menguasai kosakata 

maka pembicara akan dapat dengan mudah mengungkapkan perasaannya dan 

pemikirannya dengan baik. Selain itu bagi pembelajar bahasa Jepang, menguasai 

kosakata juga dapat mempengaruhi pemahaman dalam mata pelajaran bahasa 

Jepang. Hal ini sejalan dengan pendapat Tarigan (1985 : 2) yang menyatakan 

bahwa “Kualitas keterampilan berbahasa seseorang tergantung pada kuantitas dan 

kualitas kosakata yang dimiliki. Semakin banyak kosakata yang kita miliki 

semakin besar pula kemungkinan kita terampil dalam berbahasa.” Namun ada 

beberapa faktor yang menghambat proses pembelajaran tersebut, antara lain 

banyaknya jumlah kosakata yang harus dihafal dan dikuasai, kurangnya motivasi 

pembelajar untuk belajar, metode dan atau media yang digunakan guru tidak 

menarik dan membosankan, dan sebagainya. 

Untuk mencapai hasil pembelajaran yang baik, diperlukan metode 

pembelajaran yang tepat agar dapat menarik minat pembelajar. Menggunakan 

cara-cara tradisional seperti mendengarkan penjelasan yang terbatas atau 

membaca buku pelajaran saja dirasa belum cukup untuk penguasaan kosakata. 

Perlu adanya metode atau media pembelajaran yang dapat mempermudah 

pembelajar untuk mempelajari dan mengingat kosakata tersebut. 

Media pembelajaran secara umum adalah suatu alat bantu untuk proses 

belajar mengajar yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, dan 

perhatian sehingga dapat menarik minat untuk mendorong terjadinya proses 

belajar mengajar. Gagne (Sadiman, 2009 : 6)  menyatakan bahwa media adalah 

berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya 

untuk belajar. Sedangkan Menurut Briggs (1977) “media pembelajaran adalah 

sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti : buku, film, 

video dan sebagainya”.  
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Dari berbagai macam bentuk media pembelajaran, media permainan edukatif 

dapat menjadi salah satu solusinya. Media permainan edukatif yang penulis 

maksud disini adalah media perantara atau penggunaan materi berupa alat 

permainan yang dimodifikasi atau sengaja dirancang khusus untuk kepentingan 

pendidikan sehingga membangun kondisi yang dapat membuat siswa mampu 

memperoleh pengetahuan dan keterampilan.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Hartini (2011), diketahui 

bahwa media permainan edukatif dapat meningkatkan minat belajar bahasa siswa 

dalam penguasaan kosakata bahasa. Dengan media permainan diharapkan 

konsentrasi dan minat siswa dalam pembelajaran dapat lebih meningkat. Salah 

satu media permainan menarik yang dapat digunakan adalah media permainan 

menggunakan kartu.  

Permainan kartu memiliki banyak jenis, yaitu remi, domino, gapleh, uno, dan 

sebagainya. Dari berbagai macam permainan menggunakan kartu tersebut, 

permainan Babanuki termasuk dalam permainan yang menarik untuk dilakukan. 

Hal ini dikarenakan peraturan permainannya yang mudah, menyenangkan, dan 

dapat menghibur. Selain itu permainan Babanuki juga memiliki banyak versi di 

seluruh dunia. Babanuki juga memiliki nilai-nilai positif di dalamnya, di 

antaranya adalah menggali kemampuan berstrategi, melatih sikap sportif, jujur, 

dan para pemain dapat belajar saling menghargai dalam kekalahan dan 

kemenangan. Oleh karena itu, penulis memilih menggunakan media permainan 

Babanuki sebagai media pembelajaran untuk penelitian yang ditujukan dalam 

meningkatkan penguasaan kosakata nomina dasar bahasa Jepang. Media 

permainan Babanuki ini dipilih penulis agar dapat menarik minat pembelajar dan 

agar pembelajar dapat lebih mudah mengingat, serta menambah pembendaharaan 

kosakata nomina dasar bahasa Jepang.  
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Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penulis ingin mengkaji dan 

meneliti permasalahannya dalam sebuah rancangan skripsi berjudul “Efektivitas 

Media Permainan Babanuki dalam Meningkatkan Penguasaan Kosakata Dasar 

Bahasa Jepang (Studi Eksperimen Kuasi Terhadap Siswa Kelas X SMA Percontohan 

Laboratorium UPI Tahun Ajaran 2014-2015)”. 

 

B. Rumusan dan Batasan Masalah 

1. Rumusan Masalah 

Agar penelitian ini tidak meluas, penulis merumuskan dan membatasi 

masalah penelitiannya menjadi sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah tingkat penguasaan kosakata nomina dasar bahasa 

Jepang siswa sebelum diterapkan permainan Babanuki? 

b. Bagaimanakah tingkat penguasaan kosakata nomina dasar bahasa 

Jepang siswa setelah diterapkan permainan Babanuki? 

c. Apakah permainan Babanuki efektif dalam meningkatkan penguasaan 

kosakata nomina dasar bahasa Jepang? 

d. Bagaimana tanggapan siswa terhadap pembelajaran kosakata nomina 

dasar bahasa Jepang menggunakan media permainan Babanuki? 

 

2. Batasan Masalah 

Penulis membatasi masalahnya sebagai berikut : 

a. Penulis akan meneliti tingkat penguasaan kosakata nomina dasar bahasa 

Jepang siswa sebelum diterapkan permainan Babanuki. 

b. Penulis akan meneliti tingkat penguasaan kosakata nomina dasar bahasa 

Jepang siswa setelah diterapkan permainan Babanuki. 
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c. Penulis akan meneliti keefektivitasan permainan Babanuki dalam 

meningkatkan penguasaan kosakata nomina dasar bahasa Jepang. 

d. Penulis akan meneliti mengenai tanggapan siswa terhadap pembelajaran 

kosakata nomina dasar bahasa Jepang menggunakan media permainan 

Babanuki. 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

yang sudah dirumuskan. Tujuan penelitian yang diajukan penulis adalah : 

a. Untuk mengetahui tingkat penguasaan kosakata nomina dasar bahasa 

Jepang siswa sebelum diterapkan permainan Babanuki. 

b. Untuk mengetahui tingkat penguasaan kosakata nomina dasar bahasa 

Jepang siswa setelah diterapkan permainan Babanuki. 

c. Untuk mengetahui keefektivitasan permainan Babanuki dalam 

meningkatkan penguasaan kosakata nomina dasar bahasa Jepang. 

d. Untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap pembelajaran kosakata 

nomina dasar bahasa Jepang menggunakan media permainan Babanuki. 

 

 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi pembelajar bahasa Jepang tingkat dasar, diharapkan dapat lebih 

termotivasi dalam mempelajari bahasa Jepang dan bisa meningkatkan 

kemampuannya dalam menguasai bahasa Jepang pada umumnya dan 

pembendaharaan kosakata nomina dasar khususnya. 
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b. Bagi guru bahasa Jepang diharapkan penelitian ini dapat membantu 

dalam pemilihan media sebagai salah satu cara meningkatkan 

penguasaan dan pembendaharaan kosakata nomina dasar siswa. 

c. Bagi masyarakat umum, diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dan wawasan mengenai salah satu cara untuk meningkatkan 

penguasaan huruf bahasa asing dengan menggunakan media 

permainan Babanuki. 

 

D. Hipotesis 

 Arikunto menyatakan “Hipotesis adalah sebagian jawaban yang bersifat 

sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang 

terkumpul (2002 : 64). Selain itu God dan Scates (1954) menyatakan bahwa 

hipotesis adalah sebuah taksiran atau referensi yang dirumuskan serta diterima 

untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati ataupun 

kondisi-kondisi yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk untuk langkah-

langkah selanjutnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan 

jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih 

harus dibuktikan kebenarannya.  

 Berdasar dari pengertian di atas, penulis merumuskan hipotesis dalam 

penelitian ini adalah: 

Hipotesis kerja (Hk) : terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil 

pembelajaran kosakata (nomina) sebelum penerapan 

menggunakan media permainan Babanuki dan setelah 

penerapan menggunakan media  permainan Babanuki. 
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Hipotesis nol (H0) :  tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil 

pembelajaran kosakata (nomina) sebelum penerapan 

menggunakan media permainan Babanuki  dan setelah 

penerapan menggunakan media  permainan Babanuki. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Pada bab 1 penulis akan memaparkan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, 

anggapan dasar, hipotesis, metode penelitian, populasi dan sampel, instrumen 

penelitian, teknik pengolahan data, dan sistematika penulisan. Pada bab 2 akan 

dibahas mengenai media pembelajaran, konsep dasar permainan Babanuki, dan 

kosakata. Di bab 3 peneliti menjelaskan dan menjabarkan lebih rinci tentang 

metode dan teknik  penelitian dan tahap-tahap penelitian. Selanjutnya di bab 4 

akan dijelaskan mengenai analisis data dan pembahasannya. Pada bab 5 penulis 

akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan 

rekomendasi yang dirasa perlu untuk disampaikan. 

 


