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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

 

A. Teknik Pembelajaran Bahasa Jepang 

1. Pengertian Teknik Pembelajaran 

Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam 

mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Teknik pembelajaran ditentukan 

berdasarkan metode yang digunakan. Satu metode yang sama dapat digunakan teknik 

yang berbeda-beda dan bervariasi. Teknik yang digunakan bergantung pada kemampuan 

pengajar dalam mencari akal atau siasat agar proses belajar mengajar dapat berjalan 

lancar dan berhasil dengan baik. Seperti yang dikatakan oleh Gerlach dan Ely (dalam 

Uno, 2009, hlm. 2) teknik adalah jalan, alat, atau media yang digunakan oleh guru untuk 

mengarahkan kegiatan peserta didik kearah tujuan yang ingin dicapai.  

Sedangkan Trianto (2010, hlm. 17) mengemukakan bahwa pembelajaran 

merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks, yang tidak sepenuhnya dapat 

dijelaskan. Pembelajaran secara simpel dapat diartikan sebagai produk interaksi 

berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. Pembelajaran dalam makna 

kompleks adalah usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya 

(mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya) dalam rangkan mencapai 

tujuan yang diharapkan.  

Menurut Smit, et al, (dalam Suprihatiningrum, 2013, hlm. 157) teknik pembelajaran 

adalah kelengkapan langkah-langkah dengan dilengkapi keragaman, fokus, dan 

penjelasannya.  Dalam menentukan teknik pembelajaran, pengajar perlu 

mempertimbangkan situasi kelas, lingkungan, kondisi siswa, sifat-sifat siswa, dan 

kondisi-kondisi yang lain. Kemampuan pengajar sangat menentukan dalam memilih 

teknik pembelajaran yang akan digunakan agar  tujuan pembelajaran dapat tercapai 

dengan baik. Bila pengajar mempunyai keterbatasan pengetahuan dan penguasaan 

tentang disiplin ilmu, tentu ia akan berkutat dengan teknik yang sama tanpa variasi. 

Dengan demikian pembelajaran akan terkesan monoton dan membosankan. Setiap 

teknik mempunyai kekurangan dan kelebihan. Pengajar perlu mengkaji teknik 
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pembelajaran yang sesuai dan memilih startegi-strategi yang memberikan peluang 

paling banyak bagi peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses pencapaian 

tujuan pembelajaran atau kompetensi tertentu.  

Jadi berdasarkan pernyataan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa teknik 

pembelajaran adalah suatu cara yang dilakukan untuk memberikan nilai, ilmu, 

pemahaman, serta konsep-konsep yang bertujuan untuk menambah pengetahuan, 

kemampuan, wawasan, serta ilmu pengetahuan yang berguna bagi individu maupun 

masyarakat luas. Menurut Setiawati (2013, hlm. 12) “Teknik pembelajaran ditentukan 

berdasarkan metode yang digunakan dan metode yang berdasarkan pendekatan yang 

dianut”. Dengan kata lain, pendekatan menjadi dasar penentuan metode, dari metode 

dapat ditentukan teknik. Karena itu, teknik yang digunakan guru dapat bervariasi. Untuk 

metode yang sama dapat digunakan teknik pembelajaran yang berbeda-beda, bergantung 

pada berbagai faktor. Sehingga teknik yang digunakan guru tergantung pada 

kemampuan guru itu mencari akal atau siasat agar proses belajar mengajar dapat 

berjalan lancar dan berhasil dengan baik.  

 

2. Macam-Macam Teknik Pembelajaran 

Teknik pembelajaran itu bervariasi, sedangkan penerapannya dapat dipilih dan 

ditetapkan sesuai dengan metode pembelajaran yang dipilih dan digunakan. Menurut 

Knowles (1977, hlm. 292-293) Jenis-jenis teknik pembelajaran digolongkan kedalam 

tujuh jenis teknik, diantaranya: 

1. Teknik penyajian (presentasi) yang mencakup : ceramah, siaran televisi, siaran 

videotape, film, slide,  debat, dialog, tanya jawab, symposium, panel, wawancara 

kelompok, demonstrasi, percakapan, drama, rekaman, siaran radio, pementasan, 

kunjungan, dan telaah bacaan.  

2. Teknik pembinaan partisipasi peserta didik dalam kelompok besar yang mencakup : 

tanya jawab, forum, kelompok pendengar, panel bereaksi, kelompok buzz, bermain 

peran dan panel berangkai.  

3. Teknik untuk diskusi yang mencakup antara lain : diskusi terbimbing, diskusi buku, 

diskusi sokratik, diskusi pemecahan masalah, dan diskusi kasus.  

4. Teknik-teknik simulasi yang terdiri antara lain : bermain peran, pemecahan masih 

kritis, studi kasus, dan pelatihan keranjang (basket).  
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5. Teknik-teknik pelatihan kelompok T (sensitivity training).  

6. Teknik-teknik pelatihan tanpa bicara.  

7. Teknik-teknik pelatihan keterampilan praktis dan kepelatihan.  

 

3. Teknik Permainan dalam Pembelajaran 

Saat ini banyak teknik pengajaran yang dikembangkan untuk meningkatkan 

mutu pembelajaran bahasa termasuk pembelajaran bahasa asing. Dan salah satu teknik 

pengajaran yang dapat menumbuhkan kreativitas siswa adalah teknik permainan. Hal 

tersebut karena dengan menggunakan teknik permainan, belajar akan lebih 

menyenangkan dan dapat meningkatkan kreativitas pembelajar. 

Menurut Subana dan Sunarti (2009, hlm. 207) bahwa “Orang yang sedang 

bermain, bukan saja dapat menikmati permainan itu, melainkan juga memperoleh 

sejumlah pengalaman belajar (pengetahuan, ketrampilan, dan sikap)”. Kemudian 

Sudjana (1983, hlm. 83) juga mengungkapkan bahwa “Penyajian teknik permainan 

yang baik akan menarik perhatian dan minat peserta sehingga menimbulkan suasana 

yang mengasyikan dan tanpa menimbulkan kelelahan”. Berdasarkan pernyataan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan suatu teknik permainan yang 

sesuai dengan situasi dan kondisi, baik waktu, tempat dan sasarannya, maka tujuan 

pembelajaran dapat dicapai. Menurut Nababan (1993, hlm. 211) ada banyak jenis 

permainan yang dapat diterapkan di dalam proses belajar mengajar bahasa, 

diantaranya : 

1. Teka teki silang; 

2. Permainan untuk melatih struktur; 

3. Permainan untuk melatih kosakata; 

4. Permainan untuk melatih membaca dan menjawab pertanyaan secara tertulis; 

5. Permainan untuk melatih pendengaran untuk membedakan dan 

mengidentifikasi kata-kata. 

 

Sedangkan teknik permainan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

permainan kartu Memo. Terdapat banyak jenis permainan memo dari berbagai negara 

di dunia. Salah satunya adalah teknik permainan memo yang berasal dari Jerman. 

Menurut Dauviller dan Hillerich (dalam Novianti, 2013, hlm. 37) bahwa terdapat 
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beberapa pola dasar dari beberapa variasi teknik permainan klasik (Grundmuster von 

klassichen Spielen variieren). Kartu memo merupakan salah satu pola dasar dari 

banyak teknik permainan klasik lainnya. Memo adalah salah satu bentuk permainan 

kartu yang bisa membuat pembelajar mengingat makna kata. Permainan ini 

berhubungan dengan kartu, pemain membalikkan salah satu kartu yang terletak diatas 

meja dan mencari pasangannya. Masing-masing kartu memiliki dua gambar sama. 

Permainan ini terdiri dari empat kombinasi, yaitu dua gambar sama atau dua kata sama, 

dua kata-kata yang berbeda, satu kartu untuk gambar dan satu kartu lagi untuk kata, 

satu kartu kata dan satu lagi kartu teks. 

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa teknik permainan dalam 

pembelajaran dapat menjadi kegiatan perantara yang menarik untuk menyampaikan 

materi pembelajaran. Terdapat ciri khas tersendiri dalam penggunaan teknik 

permainan, diantaranya dapat membantu siswa lebih termotivasi lagi dalam belajar, 

berperan aktif dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Terutama 

penggunaan teknik permainan kartu memo yang dapat digunakan dalam pembelajaran 

bahasa Jepang terutama untuk membantu meningkatkan kemampuan mengingat huruf 

katakana dengan lebih menyenangkan. Sehingga, diharapkan tujuan pembelajaran 

diharapkan dapat tercapai dengan baik setelah menggunakan teknik permainan kartu 

memo.  

 

B. Media Pembelajaran Bahasa Jepang 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Secara etimologi, kata “media” merupakan bentuk jamak dari “medium”, yang 

berasal dan Bahasa Latin “medius” yang berarti tengah. Sedangkan dalam Bahasa 

Indonesia, kata “medium” dapat diartikan sebagai “antara” atau “sedang” sehingga 

pengertian media dapat mengarah pada sesuatu yang mengantar atau meneruskan 

informasi (pesan) antara sumber (pemberi pesan) dan penerima pesan. Media dapat 

diartikan sebagai suatu bentuk dan saluran yang dapat digunakan dalam suatu proses 

penyajian informasi (AECT, 1977, hlm. 162).  

Sedangkan definisi media pembelajaran menurut Rossi dan Briedle (dalam Sanjaya, 

2006, hlm. 136) mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah seluruh alat dan 

bahan yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam proses belajar 
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mengajar kehadiran media mempunyai arti yang cukup penting. Karena dalam kegiatan 

tersebut ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan 

media sebagai perantara. Kerumitan bahan yang yang akan disampaikan kepada anak 

didik dapat disederhanakan dengan bantuan media. Media dapat mewakili apa yang 

kurang mampu pengajar sampaikan melalui kata-kata atau kalimat tertentu.  

Dengan demikian, anak didik lebih mudah mencerna bahan dari pada tanpa bantuan 

media. Penggunaan media harus sejalan denga nisi dan tujuan pembelajaran yang telah 

dirumuskan. Sehingga dapat dipahami bahwa media adalah alat bantu apa saja yang 

dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pembelajaran (Djamarah 

dan Zain, 2006, hlm. 120-121).  Dari pendapat diatas mengenai pengertian media 

pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa  media pembelajaran merupakan suatu bentuk 

atau alat perantara mengenai informasi pembelajaran atau materi pembelajaran yang 

disalurkan kepada peserta didik supaya lebih mudah dicerna, sehingga tujuan 

pembelajaran bisa tercapai. 

 

2. Macam-macam Media Pembelajaran 

     Dalam bentuknya media diklasifikasikan menjadi beberapa macam tergantung 

dari mana melihatnya. Seperti yang dikatakan oleh Sanjaya (2006, hlm. 172) sebagai 

berikut : 

a. Dilihat dari sifat, media dibagi ke dalam : 

1. Media auditif, yaitu media yang dapat didengar saja dan hanya memiliki 

unsur suara, seperti radio, dan rekaman suara. 

2. Media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak ada unsur suara. 

Media ini mengandalkan mata sebagai alat penginderanya. Yang termasuk ke 

dalam media ini adalah gambar dan berbagai bentuk yang dicetak seperti 

media grafis dan yang lainnya. 

3. Media audiovisual, yaitu jenis media yang selain mempunyai unsur suara juga 

mengandung unsur gambar yang bisa dilihat, misalnya rekaman, video, 

berbagai film dan sebagainya. 

 

b. Dilihat dari kemampuan jangkauan, media dapat pula dibagi ke dalam: 
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1. Media yang kemampuannya memiliki daya liput yang luas dan serentak 

seperti radio dan televisi. Melalui media ini peserta didik akan lebih 

dipermudah dalam mempelajari hal-hal atau kejadian yang actual, tanpa harus 

mempergunakan ruangan khusus. 

2. Media yang mempunyai daya liput sempit dibatasi oleh ruang dan waktu 

seperti slide film, video, dan lain sebagainya. 

 

c. Dilihat dari cara atau teknik pemakaianya, media dapat dibagi ke dalam berikut 

ini : 

1. Media yang proyeksikan seperti film, slide, filmstrip, dan lain sebagainya. 

Jenis media yang demikian memerlukan alat bantu khusus seperti proyektor 

untuk memproyeksikannya. 

2. Media yang hanya tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, dan 

lainnya. 

 

Dari pemaparan klasifikasi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa media visual 

dalam bentuk kartu yang paling mudah digunakan dan dipilih sebagai media 

pembelajaran dalam penelitian kali ini. 

 

3.  Fungsi Media Pembelajaran 

Secara umum, media pembelajaran berfungsi mengarahkan siswa untuk 

memperoleh beberapa pengalaman belajar. Pengalaman belajar tergantung adanya 

interaksi siswa dengan media. Dengan media yang tepat dan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran, tentunya akan mempertinggi hasil belajar. Sebagai alat bantu dalam 

proses belajar mengajar, media mempunyai beberapa fungsi . Sudjana  (dalam Zain dan 

Djamarah, 2006, hlm. 134) merumuskan fungsi media pembelajaran menjadi enam 

kategori, sebagai berikut : 

1. Penggunaan media dalam proses belajar mengajar bukan merupakan fungsi 

tambahan, tetapi mempunyai fungsi sendiri sebagai alat bantu untuk mewujudkan 

situasi belajar mengajar yang efektif. 
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2. Penggunaan media pembelajaran merupakan bagian yang integral dari 

keseluruhan situasi mengajar. Ini berarti bahwa media pengajaran merupakan 

salah satu unsur yang harus dikembangkan oleh guru. 

3. Media pembelajaran dalam pengajaran, penggunaannya integral dengan tujuan 

dan isi pelajaran. Fungsi ini mengandung pengertian bahwa penggunaan 

(pemanfaatan) media harus melihat kepada tujuan dan bahan pelajaran. 

4. Penggunaan media dalam pembelajaran bukan semata-mata alat hiburan, dalam 

arti digunakan hanya sekedar melengkapi proses belajar supaya lebih menarik 

perhatian siswa. 

5. Penggunaan media dalam pembelajaran lebih diutamakan untuk mempercepat 

proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam menangkap pengertian yang 

diberikan guru. 

6. Penggunaan media dalam pembelajaran diutamakan untuk mempertinggi mutu 

belajar mengajar. Dengan perkataan lain,menggunakan media, hasil belajar yang 

dicapai siswa akan tahan lama diingat siswa, sehingga mempunyai nilai tinggi. 

 

4.  Manfaat Media Pembelajaran 

     Menurut Kemp & Dayton (dalam Arsyad, 2002, hlm. 21) meskipun telah lama 

disadari bahwa banyak keuntungan penggunaan media pembelajaran, penerimanya 

serta pengintegrasiannya kedalam program-program pengajaran berjalan amat lambat. 

Mereka mengemukakan beberapa hasil penelitian yang menunjukan dampak positif 

dari penggunaan media sebagai berikut : 

1. Penyampaian pelajaran menjadi lebih baku. Setiap pelajaran yang melihat atau 

mendengar penyajian melalui media menerima pesan yang sama. Meskipun para 

guru menafsirkan isi pelajaran dengan cara yang berbeda-beda, dengan 

penggunaan media ragam hasil tafsiran itu dapat dikurangi sehingga informasi 

yang sama dapat disampaikan kepada siswa sebagai landasan atau pengkajian, 

latihan dan implikasi lebih lanjut. 

2. Pembelajaran bisa lebih menarik. Media dapat diasosiasikan sebagai penarik 

perhatian dan membuat siswa tetap terjaga dan memperhatikan. Kejelasan dan 

keruntutan pesan, daya tarik image yang berubah-ubah, penggunaan efek khusus 

yang dapat menimbulkan keingintahuan menyebabkan siswa tertawa dan berfikir, 
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yang kesemuanya menunjukan bahwa media memiliki aspek motivasi dan 

meningkatkan minat. 

3. Pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan diterapkan teori belajar dan 

prinsip-prinsip psikologis yang diterima dalam hal partisipasi siswa, umpan balik, 

dan penguatan. 

4. Lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat karena 

kebanyakan media hanya memerlukan waktu singkat untuk mengantarkan pesan-

pesan dan isi pelajaran dalam jumlah yang cukup banyak dan kemungkinannya 

dapat diserap oleh siswa. 

5. Kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan bila mana integrasi kata dan gambar 

sebagai media pembelajaran dapat mengkomunikasikan elemen-elemen 

pengetahuan dengan cara yang terorganisasikan dengan baik, spesifik dan jelas. 

6. Pembelajaran dapat diberikan kapan dan dimana diinginkan dan diperlukan 

terutama jika media pembelajaran dirancang untuk penggunaan secara individu. 

7. Sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap proses belajar 

dapat ditingkatkan. 

8. Peran guru dapat berubah kearah yang lebih positif beban guru untuk penjelasan 

yang berulang-ulang mengenai isi pelajaran yang dapat dikurangi bahkan 

dihilangkan sehingga ia dapat memusatkan perhatian kepada aspek penting lain 

dalam proses belajar mengajar, misalnya sebagai konsultan atau penasihat siswa. 

 

5. Media Pembelajaran Meggunakan Kartu 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kartu yaitu kertas tebal berbentuk 

persegi panjang untuk berbagai keperluan. Pengertian lainnya, kartu adalah media 

grafis bidang datar yang memuat tulisan, gambar, dan simbol tertentu. Sedangkan 

media kartu adalah kata jamak dari medium yang berarti perantara atau pengantar. Kata 

media berlaku untuk berbagai kegiatan atau usaha, istilah media digunakan juga dalam 

media pengajaran atau pendidikan yang istilahnya menjadi media pendidikan atau 

media pembelajaran (Sanjaya, 2006, hlm. 161). Kartu termasuk alat peraga yang 

berfungsi untuk mempermudah siswa dalam pemahaman suatu konsep sehingga hasil 

prestasi bisa lebih baik, pembelajaran lebih menyenangkan dan efektif. Dalam fungsi 

media pembelajaran, kartu merupakan media berbasis visual yang dapat dibuat dengan 
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berbagai bentuk dan model. Sedangkan media kartu yang dimaksud adalah kartu kecil 

yang berisi gambar, konsep, soal, atau tanda simbol yang mengingatkan siswa kepada 

sesuatu yang berhubungan dengan materi yang sedang dipelajari.  

Menurut (Arsyad, 1996, hlm. 106), kartu pembelajaran adalah suatu media yang 

digunakan untuk proses belajar mengajar berupa pesan tertulis atau gambar. Kartu 

pembelajaran biasanya berukuran 8 x 12 cm atau dapat disesuaikan dengan besar 

kecilnya kelas yang dihadapi. Kelebihan dari penggunaan kartu ini antara lain, 

bahannya murah dan mudah diperoleh, siswa dapat langsung menggunakannya, dapat 

menarik perhatian siswa, dan metode mengajar pun akan lebih bervariasi. Sedangkan 

kekurangan dari penggunaan kartu, yaitu tidak dapat menampilkan benda atau objek 

yang terlalu besar, ukurannya terlalu kecil untuk ditampilkan secara klasikal, serta 

membutuhkan waktu yang cukup lama. 

Jika dilihat dari kekurangan dan kelemahan tersebut, media kartu cocok jika 

diaplikasikan dalam proses pembelajaran, terutama dalam pembelajaran huruf 

katakana yang diaplikasikan ke dalam teknik permainan kartu memo seperti dalam 

penelitian ini.  

 

C.  Teknik Permainan Kartu Memo 

1. Definisi Permainan Kartu Memo 

Memo merupakan salah satu permainan yang menggunakan media kartu sebagai 

penunjang dalam kegiatan pembelajaran. Sejarah permainan sederhana ini menurut 

(http://www.wikipedia.com/memory(Spiel)) kemungkinan berasal dari Jepang sekitar 

abad ke 12 dengan sebutan Kai-Awase. Dalam permainan ini, daun emas ditempatkan 

dikedua bagian cangkang kerang dan mulai mencangkul. Kedua bagian berada 

dicangkang yang berbeda pemain pertama mengambil kartu dari sebuah wadah, lalu 

diletakkan terbuka diatas sebuah papan dan kemudian mencari pasangannya dari 

wadah sebelah kanan. Secara keseluruhan terdapat 360 kartu dari kedua bagian 

cangkang. 

Dalam (http://www.wikipedia.com/memory/(Spiel)) dijelaskan pula, pada tahun 

1940-an seorang guru TK bernama Bertha von Schroeder di Basel memperkenalkan 

Zwillingsspiel yang disebut cikal bakal permainan kartu memory seperti yang ada saat 

ini dengan dua bagian dan dalam edisi lebih kecil 500 eksemplar.  
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Sedangkan menurut Dauviller dan Hillerich (dalam Novianti, 2013, hlm. 45) 

mengatakan bahwa model dasar permainan kartu Memo variannya tidak terbilang, kira 

kira terdiri dari 150 kartu bergambar. Memo berhubungan dengan sebuah 

penggolongan permainan dengan kartu-kartu, pada setiap kartu di dalamnya terdapat 

dua bagian kartu berkelompok dan sepasang kartu bergambar. Selanjutnya, cara 

bermain kartu memo diawali dengan mencampur kartu, lalu dipaparkan seperti persegi 

panjang dengan bagian belakang menghadap ke atas diatas meja permainan. Seorang 

pemain membalikkan dua kartu berturut-turut. Jika kedua kartu cocok, pemain dapat 

menyimpan kedua kartu terebut dan dapat membuka lagi dua kartu berikutnya. Jika 

kedua kartu tidak cocok, pemain harus meletakkan kembali kartu-kartu tersebut 

dengan bagian belakang menghadap ke atas. Dan tepat pada posisi dimana pemain 

mengambil kartu-kartu tersebut sebelumnya. Selanjutnya pemain yang duduk 

disebelah kiri pemain pertama yang mendapat giliran bermain.  

Dalam situs www.susanparadis.com Memory Games dikatakan sebagai langkah 

awal untuk mengingat kata-kata, sehingga Memory Games dapat dikatakan sebagai 

salah satu permainan kartu untuk mengasah ingatan. Kartu yang digunakan dalam 

permainan Memory Games adalah kartu yang memuat kata-kata benda dan artikel, 

atau kata-kata benda dan gambar dengan tema yang sedang dipelajari serta dibuat 

sedemikian rupa agar siswa tertarik mengikuti pembelajaran. Cara permainan adalah 

dengan mencocokkan dua buah kartu, baik itu kata benda dengan artikel, kata benda 

dengan gambar ataupun kata dengan kalimat. Siswa yang mengumpulkan pasangan 

kartu terbanyak menjadi pemenangnya. Dalam permainan ini sangat dibutuhkan 

konsentrasi,ketepatan dan pemahaman dalam mencocokkan dua buah kartu. 

Berdasarkan kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwa permainan kartu Memory 

Games (Permainan ingatan) yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

permainan kartu klasik yang telah dimodifikasi sehingga dapat diterapkan dalam 

proses pembelajaran serta dapat membantu dan mempermudah pembelajar dalam 

mempelajari materi. Terdapat banyak jenis dan variasi dari permainan memo. Akan 

tetapi, inti dari permainan tersebut tetap sama yaitu merupakan permainan kartu yang 

dimainkan berdasarkan memory atau ingatan kita terhadap isi dari kartu tersebut. 

Hakikat permainan memo sesuai dengan tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk 

meningkatkan kemampuan mengingat huruf katakana. 
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2.  Langkah-Langkah Teknik Permainan Kartu Memo 

Langkah-langkah permainan kartu memo yang diterapkan dalam penelitian ini 

yaitu: 

1) Siswa membuat kelompok yang beranggotakan 5-6 orang. 

2) Setiap kelompok mendapatkan satu set kartu Memory Games yang telah disimpan 

diatas meja masing-masing kelompok. 

3) Dalam kelompok, untuk menentukan urutan pertama dalam permainan 

menggunakan dadu yang dikocok. Pemain yang mendapatkan angka dadu terbesar 

akan menjadi urutan pertama dalam mengambil kartu, begitupun pemain 

selanjutnya.  

4) Kartu yang telah dikocok terlebih dahulu dibentangkan diatas meja permainan 

membentuk persegi panjang dengan sisi kartu yang tidak bergambar  menghadap 

ke atas. 

5) Setiap pemain bergantian membuka dua buah kartu. Jika kartu tersebut saling 

berpasangan, pemain dapat menyimpan kartu tersebut serta mencatat isinya. 

Sedangkan jika kedua kartu yang diambil tidak berpasangan, maka kartu tersebut 

disimpan kembali ke tempat semua dengan bagian belakang menghadap ke atas. 

6) Pemenang dari permainan ini adalah kelompok yang membuka paling banyak 

pasangan kartu yang tepat. 

 

3.  Kelebihan dan Kekurangan Teknik Permainan Kartu Memo  

Berdasarkan penelitian terdahulu dalam skripsi Maryana (2014, hlm. 21) 

menjelaskan bahwa terdapat kelebihan dan kekurangan dari teknik permainan kartu 

memo, yaitu: 

1. Kekurangan teknik permainan kartu memo  

a. Pembuatan media permainan kartu memo dibutuhkan keuletan dalam 

pembuatannya, khususnya dalam mendesain model kartu. 

b. Kartu harus dibuat semenarik mungkin agar materi dapat mudah dicerna 

dan diingat. 

c. Dalam pelaksanaan permainan kartu memo, kemungkinan terdapat 

beberapa kelompok yang tidak melakukan permainan sesuai aturan. 

Misalnya yang seharusnya bergantian membuka kartu namun ada saja 
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dua bahkan tiga orang sekaligus yang membuka kartu. Hal tersebut dapat 

mengurangi fungsi dalam permainan ini. 

d. Kartu yang digunakan lebih mudah rusak jika terkena air maupun coretan. 

 

2. Kelebihan teknik permainan kartu memo 

a. Kartu memo dapat dengan mudah disimpan dan dibawa kemana saja. 

b. Penyajian nya mudah dan cukup praktis, karena ukuran kartunya yang 

kecil. 

c. Tidak memerlukan banyak biaya dalam pembuatan media nya. 

d. Permainan memo cocok digunakan untuk kelompok besar dan kecil. 

e. Dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa ataupun yang lainnya. 

f. Karena mempunya empat macam kombinasi permainan, sehingga dalam 

pembuatannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan, baik itu materi 

ataupun bentuk kombinasi kartunya. 

 

D.  Kemampuan Mengingat 

1. Pengertian Mengingat 

Menurut Syah (2004, hlm. 72) “Memori yang biasanya kita artikan sebagai ingatan 

itu sesungguhnya adalah fungsi mental yang menangkap informasi dari stimulus, dan 

ia merupakan storage system , yakni sistem penyimpanan informasi dan pengetahuan 

yang terdapat di dalam otak manusia”. Disini, memori merupakan sistem kerja otak 

manusia untuk menangkap dan menyimpan pengetahuan.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa memori adalah proses mental yang meliputi 

pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi dan pengetahuan yang 

semuanya terpusat dalam otak. Semua aktivitas memori ada di otak dan ada tiga 

kegiatan dalam memori, yaitu: 

a. Pengkodean 

Pada tahap awal informasi-informasi yang diterima terlebih dahulu diberi 

kode atau tanda atau pengelompokkan. 

b. Penyimpanan 

Setelah informasi tersebut diberikan kode, kemudian diteruskan ke tempat 

penyimpanan. Di tempat penyimpanan informasi akan bertahan didalamnya 
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sampai suatu saat dibutuhkan untuk dimunculkan kembali. Tidak semua informasi 

yang diterima dapat disimpan. Waktu penyimpanan tergantung pada kualitas dan 

kapasitas tempat yang dimiliki otak masing-masing individu. 

c. Pemanggilan kembali 

Pada tahap ini, informasi-informasi yang telah disimpan tadi dipanggil sesuai 

dengan kebutuhan, walaupun tidak semua informasi yang diterima dan disimpan 

dapat dipanggil kembali, karena sebagian atau bahkan semua informasi yang 

disimpan dapat hilang atau tertutup oleh informasi yang lainnya. 

 

Menurut Khadijah (2011,  hlm. 134) “Sistem memori manusia tersusun dari 

tiga komponen storage (penyimpanan). Informasi (yaitu stimulus dari lingkungan) 

terlebih dahulu melalui sensory storage , lalu melewati short-term memory dan 

pada akhirnya berakhir pada ilong-term memory .  

a. Sensory storage  (memori sensoris/sensory register) 

Bagian ini merupakan tempat pertama yang dilalui, yaitu organ-

organ penerimainformasi yang terdiri dari panca indera manusia. Pada 

tahap ini semua informasi akan diterima oleh panca indera. Karena 

keterbatasan panca indera, makan tidak semua informasi yang diterima 

akan dapat disimpan untuk diteruskan ke short-term memory.  

b. Short –term memory  

Short-term memory merupakan tempat penyimpanan sementara  

informasi yang telah diterima oleh sensory storage. Informasi-informasi 

yang ada di long-term memory inilah yang nantinya akan dapat 

dimunculkan kembali sebagai suatu pengetahuan. 

c. Long-term memory  

Informasi yang telah sampai pada short-term memory akan 

diteruskan ke long-term memory , tetapi hanya sebagian kecil saja dari 

informasi yang diterima bisa sampai ke long-term memory . informasi-

informasi yang ada di long-term memory inilah yang nantinya akan 

dapat dimunculkan kembali sebagai suatu pengetahuan. 

 

2.  Hubungan Memori dengan Belajar 
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Menurut Syah (2004, hlm. 72) “Hubungan antara belajar, memori, dan 

pengetahuan itu sangat erat dan tidak mungkin dipisahkan”. Ditambahkan oleh 

Khadijah (2011, hlm. 150) bahwa “Dalam belajar dibutuhkan pemanfaatan kemampuan 

memori oleh siswa guna menyerap informasi yang diterima, menyimpannya, dan 

memunculkannya kembali saat menjawab soal ulangan atau ujian”. Memori adalah 

keseluruhan proses fungsi mental yang berpusat di otak untuk memunculkan kembali 

pengetahuan tertentu melalui tahapan menerima, memberi kode, menyimpan, 

mereproduksi, dan memunculkan kembali. Sedangkan belajar merupakan proses 

perubahan perilaku seseorang yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh 

sesuatu yang baru baik pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Belajar melibatkan 

semua panca indera dan fungsinya untuk menerima materi pelajaran., kemudia 

mengolah dan menyimpannya. Suatu saat informasi harus dapat dimunculkan kembali 

apabila dibutuhkan.  

Hasil dari proses belajar yang dilakukan dapat diketahui dari kemampuan 

seseorang untuk memunculkan kembali materi pelajaran yang telah dipelajari. Belajar 

yang berarti lebih mudah terjadi dan lebih lama diingat dibandingkan dengan belajar 

yang tampaknya tidak ada artinya. Menghafal deretan huruf-huruf yang tidak ada 

hubungan arti adalah sangat sulit dan lama. Untuk memudahkannya guru perlu 

membubuhkan suatu arti sehingga mudah diingat. Karena pelajaran yang memberi 

kesan menyenangkan, menarik, mengurangi ketegangan, bermanfaat, atau memperkaya 

pengetahuan lebih efisien dan tersimpan lebih lama. Belajar sebagai suatu keutuhan 

yang dapat diukur tidak hanya tergantung pada proses bagaimana belajar itu terjadi, 

tetapi juga pad acara penilainnya atau penggunaannya. Ini berarti bahwa apapun yang 

dianggap telah dipelajari oleh seseorang, hanya akan dapat menunjukkan 

penguasaannya atas sebagian dari yang telah dipelajari, dan ini tergantung pada situasi 

yang diciptakan untuk menunjukkan penguasaan tersebut. 

Dari informasi tentang ingatan diatas dapat disimpulkan bahwa kesuksesan belajar 

siswa dalam hal penguasaan materi belajarnya jika dikaitkan dengan kemampuan 

mengingat adalah tergantung dari situasi belajarnya. Jika situasi belajar lebih 

menyenangkan dan menarik, kemampuan mengingat siswa pun menjadi meningkat. 

Hal tersebut sejalan dengan penelitian ini yaitu tentang penggunaan teknik permainan 

kartu memo untuk meningkatkan kemampuan mengingat huruf katakana.  
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E.  Huruf Bahasa Jepang 

1. Definisi Huruf Kana 

Menurut KBBI (2008, hlm. 513) Huruf memiliki pengertian yaitu tanda aksara 

dalam tata tulis yang merupakan anggota abjad yang melambangkan bunyi bahasa atau 

sering disebut juga ‘aksara’. Terdapat empat macam huruf yang digunakan di Jepang 

yaitu huruf kanji, hiragana, katakana, dan romaji.  

Seperti yang dikatakan oleh Sutedi (2008, hlm. 7) bahwa bahasa Jepang dikenal 

sebagai bahasa yang kaya dengan huruf, tetapi miskin dengan bunyi. Karena, bunyi 

dalam bahasa Jepang terdiri dari lima buah vocal, dan beberapa buah konsonan yang 

diikuti vocal tersebut dalam bentuk suku kata terbuka. Jumlah suku kata (termasuk 

buni vocal) dalam bahasa Jepang hanya 102 buah, dan tidak ada suku kata tertutup atau 

kata yang diakhiri dengan konsonan, kecuali bunyi [n] saja. Tentunya dengan 

keterbatasan bunyi seperti ini, bagi penutur bahasa Jepang akan sulit untuk 

mempelajari bahasa lain. Disamping itu, dalam bahasa Jepang ada konsonan rangkap 

dan bunyi vocal yang dipanjangkan sampai dua ketukan, serta aksen yang semuanya 

berfungsi sebagai pembeda arti. Untuk menyampaikan bunyi yang jumlahnya terbatas 

(102) buah, digunakan empat macam huruf, yaitu huruf hiragana, huruf katakana, 

huruf kanji, dan huruf  romaji.  

Sedangkan Iwabuchi (1989, hlm. 280-281) mengungkapkan bahwa huruf dimulai 

dari gambar untuk menunjukan isi atau arti suatu hal atau prakata. Gambar-gambar ini 

disederhanakan, lalu dapat akhirnya bersamaan dengan bentuk (gambar) tersebut 

ditentukanlah cara-cara pengucapanya berdasarkan kebiasaan atau adat istiadat 

masyarakat pemakainya. Huruf yang menyatakan isi atau arti dan sekaligus 

menyatakan pengucapan seperti ini disebut hyoo’i moji. Salah satu hyoo’i moji adalah 

huruf kanji. Selain hyoo’i moji, ada juga hyoo’n moji yaitu huruf yang hanya 

menyatakan bentuk-bentuk pengucapan yang tidak memiliki arti tertentu. Di dalam 

hyoo’n moji terdapat onsetsu moji dan tan’on moji. Onsetsu moji adalah huruf yang 

pada prinsipnya menyatakan sebuah silabel seperti huruf hiragana dan katakana, 

sedangkan tan’on moji adalah huruf yang pada prinsipnya menyatakan sebuah fonem 

seperti huruf  latin. 

2. Huruf Katakana 
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Menurut Iwabuchi (dalam Sudjianto & Dahidi, 2009, hlm. 80) mengemukakan 

bahwa Katakana adalah huruf-huruf berbentuk seperti ア , イ , ウ , エ , オ , dan 

sebagainya. Katakana terbentuk dari garis-garis atau coretan-coretan yang lurus 

(chokusenteki), sedangkan hiragana terbentuk dari garis-garis atau coretan-coretan 

yang meleengkung (kyokusenteki). Bentuk garis-garis atau coretan inilah yang menjadi 

salah satu karakteristik katakana yang membedakannya dengan hiragana.  

Huruf katakana sama seperti huruf hiragana yaitu melambangkan suku kata 

tunggal, tetapi mempunyai fungsi yang berbeda dengan huruf hiragana. Huruf 

katakana selain digunakan untuk menulis kata-kata yang berasal dari bahasa asing, 

juga digunakan untuk penekanan suatu kata yang berasal dari Jepang asli. Menurut 

Renariah (2002, hlm.13) huruf katakana juga terbentuk dari modifikasi kanji dengan 

cara mengambil salah satu bagian kanji. Sehingga didalam huruf katakana kita tidak 

akan menemukan coretannya yang melengkung seperti hiragana, katakana bentuk 

hurufnya terkesan kaku, karena setiap coretannya bersudut tajam, sehingga katakana 

disebut sebagai huruf laki-laki.  

Huruf katakana berjumlah 46 huruf, tetapi huruf ヲ(o) yang berfungsi sebagai 

kata bantu dalam bahasa Jepang jarang digunakan. Sedangkan untuk bunyi panjang 

huruf katakana menggunakan tanda garis ( ー). Tanda garis ini berarti suku kata 

sebelumnya diucapkan secara panjang. Penulisan katakana pada kata-kata yang berasal 

dari bahasa asing tidak ditulis menurut ucapan asli kata asing, tetapi ditulis menurut 

ucapan penuturnya (orang Jepang). Berikut adalah 46 huruf katakana diantaranya 

yaitu : 

  ア  (a) イ  (i)  ウ (u)  エ (e)  オ (o) 

  カ (ka) キ (ki)  ク (ku)  ケ (ke)  コ (ko)  

  サ (sa) シ (shi) ス (su)  セ (se)  ソ (so)  

  タ (ta) チ (chi) ツ (tsu) テ (te)        ト (to) 

  ナ (na)           ニ (ni)  ヌ (nu)  ネ (ne)  ノ (no) 

  ハ (ha)           ヒ (hi)  フ (fu)   ヘ(he)  ホ (ho) 

 マ (ma) ミ (mi)         ム (mu)       メ(me)       モ(mo) 

 ヤ (ya)                          ユ(yu)                            ヨ(yo) 
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 ラ (ra)  リ(ri)   ル(ru)   レ(re)   ロ(ro)  

 ワ (wa)         ヲ(o)   

                     ン(n) 

 

Selain itu, menurut Sudjianto & Dahidi (2009, hlm. 83) bahwa sama seperti 

hiragana, katakana dapat dibagi-bagi menjadi kelompok-kelompok huruf yang 

melambangkan bunyi chokuon, yoo’on, seion, dakuon, handakuon, dan tokushuon yang 

mencakup hatsuon dan sokuon. Lebih rinci lagi beberapa lambang bunyi huruf 

katakana, diantaranya adalah : 

a. Lambang Bunyi Chokuon 

Chokuon adalah bunyi-bunyi yang dapat digambarkan dengan bentuk tulisan 

yang menggunakan huruf kana. Bunyi chokuon terdiri atas beberapa katakana yang 

menggambarkan bunyi seion, dakuon, dan handakuon.  

 

ア (a) イ (i)  ウ (u)  エ (e)  オ (o) 

カ(ka) キ(ki)  ク(ku) ケ(ke) コ(ko) 

サ(sa) シ(shi) ス(su)  セ(se)  ソ(so) 

タ(ta) チ(chi) ツ(tsu) テ(te)  ト(to) 

ハ(ha) ヒ(hi)  フ(fu)   ヘ(he) ホ(ho) 

ナ(na) ニ(ni)  ヌ(nu) ネ(ne) ノ(no) 

マ(ma) ミ(mi) ム(mu) メ(me) モ(mo) 

ヤ(ya)   ユ(yu)   ヨ(yo) 

ラ(ra) リ(ri)  ル(ru)  レ(re)  ロ(ro) 

ワ (wa)        ヲ(o) 

ガ(ga) ザ(za)  ダ(da) バ(ba) パ(pa) 

ギ(gi) ジ(zi)  ヂ(di)  ビ(bi)  ピ(pi) 

グ(gu) ズ(zu) ヅ(du) ブ(bu) プ(pu) 
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ゲ(ge) ゼ(ze)  デ(de) ベ(be) ペ(pe) 

ゴ(go) ゾ(zo) ド(do) ボ(bo) ポ(po) 

 

a.  Lambang Bunyi Yoo’on  

Yoo’on adalah bunyi-bunyi yang dapat digambarkan dengan bentuk tulisan 

yang terbentuk dari huruf-huruf katakana キ、シ、チ、ニ、ヒ、ミ、リ、ギ、

ジ、ビ、ピ ditambah huruf  ﾔ,  ﾕ,  atau ﾖ ukuran kecil. Yoo’on terdiri atas 

beberapa katakana yang menggambarkan bunyi seion, dakuon, dan handakuon.   

 

キャ(kya)  シャ(sha)  チャ(kya)  ニャ(nya)   

キュ(kyu)  シュ(shu)  チュ(kyu)  ニュ(nyu)  

キョ(kyo)  ショ(sho)  チョ(kyo)  ニョ(nyo)  

ヒャ(hya) ミャ(mya) リャ(rya) 

ヒュ(hyu) ミュ(myu) リュ(ryu) 

ヒョ(hyo) ミョ(myo) リョ(ryo) 

ギャ(gya)  ジャ(ja)       ヂャ(ja)   ビャ(bya)  ピャ(pya) 

ギュ(gyu)  ジュ(ju)     ヂュ(ju)   ビュ(byu)  ピュ(pyu) 

ギョ(gyo)  ジョ(jo)     ヂョ(jo)   ビョ(byo)  ピョ(pyo) 

 

b. Lambang Bunyi Seion  

Seion adalah bunyi-bunyi yang digambarkan dengan bentuk tulisan kana 

yang tidak memakai dakuten dan handakuten. Seion terdiri atas beberapa katakana 

yang menggambarkan bunyi chokuon, yoo’on, dan seion. Huruf-huruf nya sebagai 

berikut : 

 

キャ(kya)  シャ(sha)  チャ(kya)  ニャ(nya)   

キュ(kyu)  シュ(shu)  チュ(kyu)  ニュ(nyu)  
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キョ(kyo)  ショ(sho)  チョ(kyo)  ニョ(nyo) 

ヒャ(hya) ミャ(mya) リャ(rya) 

ヒュ(hyu) ミュ(myu) リュ(ryu) 

ヒョ(hyo) ミョ(myo) リョ(ryo) 

 

c. Lambang Bunyi Dakuon  

Dakuon adalah bunyi-bunyi yang dapat digambarkan dengan tulisan kana 

yang memakai tanda dakuten ( ̏ ). Terdiri atas beberapa katakana yang 

menggambarkan bunyi chokuon dan yoo’on. Huruf-huruf nya sebagai berikut : 

 

ガ(ga) ザ(za)  ダ(da) バ(ba)     

  ギ(gi)  ジ(zi)  ヂ(di)  ビ(bi)    

  グ(gu) ズ(zu) ヅ(du) ブ(bu)     

  ゲ(ge) ゼ(ze)  デ(de) ベ(be)      

  ゴ(go) ゾ(zo) ド(do) ボ(bo)  

    

ギャ(gya)  ジャ(ja)     ヂャ(ja)   ビャ(bya)  ピャ(pya) 

ギュ(gyu)  ジュ(ju)    ヂュ(ju)   ビュ(byu)  ピュ(pyu) 

ギョ(gyo)  ジョ(jo)    ヂョ(jo)   ビョ(byo)  ピョ(pyo) 

 

d. Lambang Bunyi Handakuon  

Handakuon adalah bunyi-bunyi yang dapat digambarkan dengan bentuk 

tulisan kana yang memakai tanda handakuten ( ̊  ). Handakuon terdiri atas beberapa 

katakana yang menggambarkan bunyi chokuon dan yoo’on. Huruf-hurufnya 

sebagai berikut: 

 

パ(pa)   ピ(pi)   プ(pu)   ペ(pe)   ポ(po)    
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ピャ(pya)   ピュ(pyu)   ピョ(pyo) 

 

e. Lambang Bunyi Tokushuon yang mencakup Hatsuon dan Sokuon.  

1. Lambang Bunyi Hatsuon 

Hatsuon disebut juga haneruon yaitu bunyi yang digambarkan dengan 

huruf katakana ン(n).  Dalam pemakaiannya pada sebuah kata, lambang 

bunyi hatsuon biasa dipakai ditengah atau diakhir sebuah kata. Contohnya 

sebagai berikut : 

ラメン(ramen)  dan ダンス(dansu) 

2. Lambang Bunyi Sokuon  

Sokuon disebut juga Tsumaruon yaitu bunyi yang dapat digambarkan 

dengan huruf katakana ﾂ (huruf tsu kecil).  Dalam pemakaianya dalam 

sebuah kata biasa dipakai ditengah kata. Pada kata-kata tertentu dipakai 

pada akhir kata walaupun bukan untuk menunjukkan konsonan rangkap 

melainkan sebagai penanda kata-kata atau kalimat yang menyatakan 

perasaan, ekspresi, atau emosi. Contohnya sebagai berikut: 

ブラック(burakku = black)  

サッカー (sakkaa = sepak bola) 

3. Lambang Bunyi Chouon 

Chouon yaitu bunyi panjang dari kata atau huruf yang terdengar di 

telinga orang Jepang dan digambarkan menggunakan tanda (ー). 

Contohnya : 

ケーキ(keeki = kue) コーヒー(koohii = kopi) 

 

3. Fungsi Huruf Katakana 

 Walaupun katakana sama dengan hiragana termasuk kelompok huruf kana, 

namun fungsi katakana tidak sama dengan hiragana. Fungsi huruf katakana 

diantaranya yaitu : 

1. Katakana dapat dipakai untuk menuliskan kata-kata seperti nama tempat dan nama 

orang asing, 



29 
 

Diyana Kartika Ningrum, 2016 
EFEKTIVITAS TEKNIK PERMAINAN KARTU MEMO UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGINGAT HURUF 
KATAKANA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

2. Katakana dapat dipakai untuk menuliskan kata pungut dan kata-kata bahasa asing, 

3. Katakana dapat dipakai untuk menuliskan kata-kata yang tergolong onomatope 

(termasuk bunyi/suara tiruan benda hidup atau benda mati), 

4. Katakana dapat dipakai untuk menuliskan nama-nama binatang dan tumbuh-

tumbuhan, 

5. Katakana dapat dipakai untuk menuliskan istilah-istilah khusus bidang keahlian 

(senmon yoogo), 

6. Katakana dapat dipakai untuk menuliskan nomina nama diri (koyuu meishi), 

7. Katakana dapat dipakai pula terutama dengan maksud memberikan penekanan, 

menarik perhatian pembaca, atau memberikan pengertian yang khusus (Ishida 

dalam Sudjianto dan Dahidi, 1991, hlm. 75) 

 

4. Kesulitan Belajar Bahasa Jepang 

a. Faktor Kesulitan dalam Mempelajari bahasa Jepang  

Menurut Danasasmita (2002, hlm. 86-90) mengenai kesulitan dalam 

mempelajari huruf Jepang, masalah utama yang dihadapi siswa ketika pertama kali 

belajar bahasa Jepang diantaranya : perbedaan huruf, perbedaan pengucapan, 

perbedaan struktur bahasa, perbedaan penggunaan bahasa, gender dan politeness 

bahasa, perbedaan social-cultural. Sedangkan kesulitan yang dihadapi oleh 

pembelajar bahasa Jepang pada saat mempelajari katakana berdasarkan penelitian 

terdahulu dalam skripsi Kurniah (2013, hlm. 22) di antaranya adalah : 

a. Kesulitan dalam mengingat bentuk huruf 

Masalah utama yang dihadapi siswa ketika mempelajari bahasa Jepang 

adalah mengingat huruf yang bentuknya asing dalam jumlah yang banyak 

yaitu 46 huruf. Padahal pada kenyataannya, mengingat huruf adalah 

langkah awal untuk dapat membaca dan menuliskan bahasa Jepang dengan 

baik dan benar. 

b. Kesulitan dalam membaca atau mengucapkan 

Masalah ini sering muncul disebabkan oleh siswa yang tidak mampu 

mengingat huruf katakana dengan baik sehingga berpengaruh terhadap 

kemampuan siswa dalam membaca dan menulis. 

c. Kesulitan dalam membedakan huruf  
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Banyaknya huruf katakana cukup menyulitkan siswa ketika mengingatnya, 

ditambah lagi dengan bentuknya yang mirip dengan huruf hiragana.  

d. Kesulitan dalam menulis huruf dengan urutan yang benar 

Dalam menuliskan huruf katakana ada urutan yang harus selalu 

diperhatikan oleh setiap pembelajar bahasa Jepang. Urutan dalam penulisan 

tersebut tidak bisa dilakukan berdasarkan keinginan sendiri. Tetapi sudah 

ada ketentuan yang ditetapkan.  

 

Dapat disimpulkan bahwa kesulitan dalam mempelajari bahasa asing 

sebenarnya tidak hanya terjadi pada bahasa Jepang saja, tetapi hampir pada semua 

bahasa asing pada umumnya. Kesulitan ini merupakan hal yang wajar, orang yang 

mengalami kesulitan dalam mempelajari bahasa Jepang pada umumnya dalam hal 

penguasaan tata bahasa, kosakata, huruf, ungkapan, dan sebagainya. 

 

F.  Penelitian yang  Relevan 

Berdasarkan hasil penelitian kuasi eksperimen yang dilakukan oleh Tri Maryana, 

dari Departemen Pendidikan Bahasa Jerman Universitas Pendidikan Indonesia pada 

tahun 2014, dengan judul Penggunaan Media Memory Games dalam Pembelajaran 

Kosakata Bahasa Jerman. Menyatakan bahwa media memory games efektif 

digunakan sebagai salah satu media alternatif dalam pembelajaran kosakata bahasa 

Jerman untuk meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Jerman siswa. Penelitian 

tersebut dilakukan di SMK Negeri 3 Bandung kelas XI Akuntansi 4 sebanyak 30 siswa. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat diketahui bahwa skor penguasaan kosakata 

bahasa Jerman siswa pada pre-test rata-rata sebesar 65,33 dengan nilai tertinggi 75 dan 

nilai  terendah sebesar 50. Sedangkan nilai pada post-test rata-rata sebesar 86,67 

dengan nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 75. Sedangkan dari hasil perhitungan uji-t 

diperoleh thitung > t tabel  (40,7  >  1,697). Hal ini menunjukan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara hasil pre-test dan post-test siswa. Sehingga dapat 

disimpulkan media Memory Games efektif digunakan dalam pembelajaran kosakata 

bahasa Jerman. 

Maka kedudukan teknik permainan kartu Memo dalam penelitian ini mengalami 

kemiripan didalam menggunakan teknik atau media, yaitu dengan menggunakan 
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media Memory Games atau teknik permainan kartu Memo . Namun, yang 

membedakan adalah metode, subjek, langkah-langkah, dan tempat penelitiannya. 

Penulis sebagai peneliti memilih menggunakan teknik permainan kartu Memo untuk 

meningkatkan kemampuan mengingat huruf katakana dan menerapkannya pada siswa 

kelas XI SMKN 1 Pagelaran Cianjur yang berjumlah 30 orang dengan menggunakan 

metode kuasi ekperimen ekperimen. 

Sedangkan penelitian yang relevan lainnya adalah penelitian kuasi ekperimen yang 

dilakukan oleh  Mustofa, dari Departemen Pendidikan Bahasa Jepang Universitas 

Pendidikan Indonesia  tahun 2014, dengan judul Efektivitas Metode Multisensori 

dalam Meningkatkan Kemampuan Mengingat Huruf Katakana (Penelitian Kuasi 

Eksperimen Terhadap Siswa Kelas X SMA PGRI 1 Bandung Tahun Ajaran 

2013/2014). Menyatakan hasil dari penelitian penggunaan metode multisensori dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam mengingat huruf katakana. Dengan sampel 

sebanyak 30 siswa, diperoleh nilai rata-rata pre-test  sebesar 18,43 dan meningkat 

menjadi 51,67 pada nilai rata-rata post-test. Nilai dari thitung adalah 6,02 dan nilai 

ttabel yang diperoleh dari (db) derajat kebebasan yaitu 29 dengan taraf signifikan 5% 

diperoleh nilai ttabel sebesar 2,04 dan 2,76 untuk taraf signifikan 1%.  Dengan 

demikian nilai thitung lebih besar dari ttabel (6,02 > 2,76), yang artinya terdapat 

perbedaan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Dapat disimpulkan bahwa 

metode Multisensori dapat membantu meningkatkan kemampuan mengingat huruf 

katakana.  

   


