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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Bahasa Jepang merupakan bahasa yang menarik untuk dipelajari oleh 

pembelajar asing. Salah satu hal menarik dari bahasa Jepang terletak pada 

huruf yang dipakai, yaitu Hiragana, Katakana, dan Kanji. Diantara huruf-huruf 

tersebut huruf kanji yang dianggap paling sulit oleh pembelajar bahasa Jepang 

yang bukan berasal dari negara yang sehari-hari memakai huruf kanji 

(hikanjiken) seperti Indonesia. Seperti dikemukakan oleh Sudjianto dan 

Dahidi (2009:56), huruf kanji merupakan salah satu aspek yang sulit bagi para 

siswa yang sedang mempelajari bahasa Jepang terutama oleh siswa yang tidak 

memiliki latar budaya kanji. 

Hal itu disebabkan bentuk huruf kanji yang rumit, jumlah huruf kanji 

yang banyak, jumlah coretan kanji, cara baca kanji yang beraneka ragam, 

karakter huruf kanji yang mirip, dan cara tulis huruf kanji pun sangat sulit 

karena banyaknya aturan dalam menulis huruf kanji yang di dalamnya 

terdapat garis-garis atau coretan-coretan dalam satu huruf kanji. Selain 

kesulitan tersebut, makna kanji juga menjadi satu kesulitan tersendiri bagi 

pembelajar asing untuk mengingatnya karena setiap huruf kanji mengandung 

makna. 

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil studi pendahuluan 

melalui wawancara secara bebas yang dilakukan oleh peneliti kepada 

mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah Shokyū Hyōki Ōyō, sebagian 

besar mahasiswa mengungkapkan bahwa huruf kanji memang sulit. 

Mahasiswa mengeluhkan kesulitan mempelajari huruf kanji dengan berbagai 

alasan diantaranya susah dihafal karena jumlahnya yang banyak dan tidak 

jarang pembelajar mudah menghafal huruf kanji tetapi mudah pula lupa 

sehingga penguasaan huruf kanji pembelajar kurang optimal. Selain itu, 

karakter huruf kanji yang mirip membuat pembelajar kanji mengalami 

kebingungan dalam membedakan satu huruf kanji dengan huruf kanji lainnya.  
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Hasil studi pendahuluan ini diperkuat dengan nilai Ujian Akhir 

Semester I (UAS) pada mata kuliah Shokyū Hyōki Ōyō, nilai rata-rata UAS 

mahasiswa tersebut hanya 60.87 dan termasuk rata-rata nilai dengan kriteria 

rendah. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan huruf kanji mahasiswa 

tersebut masih rendah atau kurang. Untuk mengatasi hambatan atau kendala 

dan sekaligus memberikan penguatan dalam mempelajari huruf kanji, 

diperlukan suatu teknik pembelajaran yang tepat atau cocok dalam 

pembelajaran kanji karena selama ini teknik pembelajaran yang diterapkan 

dalam pembelajaran kanji cenderung monoton dengan menggunakan teknik 

pencatatan biasa. Teknik ini sering kali membuat pembelajar merasa bosan 

dalam pembelajaran kanji. 

Menurut Sudjianto (2010:98), teknik pembelajaran merupakan daya 

upaya, usaha-usaha, atau cara-cara yang digunakan guru dalam mencapai 

tujuan langsung dalam pelaksanaan pengajaran pada waktu itu. Salah satu 

teknik pembelajaran menarik yang dapat diterapkan untuk mengajarkan huruf 

kanji adalah teknik Semantic Mapping (pemetaan semantik). Masters dan 

Mori (1993:118) berpendapat bahwa teknik Semantic Mapping digunakan 

untuk memotivasi dan melibatkan siswa dalam aspek berfikir, membaca, dan 

menulis dan meningkatkan kosakata dengan membantu siswa menghubungkan 

informasi baru dengan pengalaman sebelumnya. Dengan demikian, 

pembelajaran kanji dengan teknik Semantic Mapping diharapkan dapat 

meningkatkan penguasaan huruf kanji pembelajar.  

Seperti diuraikan di atas, teknik pembelajaran memiliki peran penting 

dalam kegiatan belajar mengajar yaitu sebagai salah satu faktor penentu 

keberhasilan pembelajaran maka ada tuntutan khusus bagi pengajar, yaitu 

harus mengetahui, memahami, dan menguasai teknik-teknik pembelajaran 

serta mampu menentukan atau memilih teknik pembelajaran yang tepat untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Apabila pengajar tidak 

menguasai teknik pembelajaran yang tepat saat mengajar, tujuan pembelajaran 

tidak akan tercapai, dan pembelajaran akan menjadi membosankan serta minat 

pembelajar terhadap pelajaran pun menurun. Penerapan teknik pembelajaran 
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yang kreatif akan menciptakan kegiatan pembelajaran yang semakin menarik 

dan menyenangkan (joinfull learning).  

Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Mahdum (2009) dengan judul “Penggunaan 

Semantic Mapping dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Mahasiswa 

S1 Semester Dua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas 

Riau Pekan Baru”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan 

metode Semantic Mapping dalam pembelajaran reading secara meyakinkan 

dapat meningkatkan kemampuan membaca mahasiswa S1 semester dua 

Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Riau. Octaviani 

(2010) dengan judul “Efektivitas Metode Semantic Mapping dalam 

Pembelajaran Chōkai (Penelitian Eksperimen Kuasi Terhadap Mahasiswa 

Tingkat II Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang UPI Bandung Tahun Akademik 

2010/2011)”. Pada penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pengajaran 

dengan menggunakan metode Semantic Mapping memberikan efek yang 

positif terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya, Tokuhiro (2010) dengan 

judul “Gainen Chizu o Mochiita Kanji Goi Gakushū”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pembelajaran kosakata kanji dengan menggunakan peta 

konsep dapat meningkatkan kosakata pembelajar. Berdasarkan hasil-hasil 

penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode Semantic 

Mapping dalam pembelajaran dapat memberikan efek yang positif dan dapat 

meningkatkan kemampuan pembelajar.  

Melihat begitu besar peran teknik pembelajaran dalam kegiatan belajar 

mengajar, peneliti bermaksud untuk melakukan eksperimen dengan 

menggunakan teknik Semantic Mapping dalam pembelajaran kanji. Dalam 

penelitian ini, Semantic Mapping diterapkan dalam pembelajaran kanji di 

Universitas Negeri Surabaya. Teknik ini belum pernah diberikan kepada 

mahasiswa dalam pembelajaran kanji dan diharapkan penerapan teknik 

Semantic Mapping ini dapat mengatasi kesulitan-kesulitan pembelajar dalam 

mempelajari huruf kanji, membantu dalam mempelajari huruf kanji khususnya 

dalam hal mengingat dan menghafal huruf kanji, dan meningkatkan 

penguasaan huruf kanji pembelajar. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti akan 

melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Teknik Semantic Mapping 

dalam Pembelajaran Kanji”. 

 

B. Rumusan dan Batasan Masalah Penelitian 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana penguasaan huruf kanji mahasiswa kelas eksperimen setelah 

diterapkan teknik Semantic Mapping? 

2. Bagaimana penguasaan huruf kanji mahasiswa kelas kontrol setelah 

diterapkan teknik pencatatan biasa? 

3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan penguasaan huruf kanji antara 

mahasiswa yang diterapkan teknik Semantic Mapping dengan mahasiswa 

yang diterapkan teknik pencatatan biasa dalam pembelajaran kanji?  

4. Bagaimana tanggapan atau respon mahasiswa terhadap penerapan teknik 

Semantic Mapping dalam pembelajaran kanji? 

 

Agar permasalahan lebih jelas dan tidak meluas, peneliti memberikan 

batasan masalah penelitian sebagai berikut.  

1. Penelitian ini menitikberatkan pada penguasaan huruf kanji yang 

mencakup baca, tulis, arti, dan kosakata. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan materi kanji yang diajarkan untuk 

tingkat dasar antara level N5 dan Level N4 Nihongo Nōryoku Shiken 

dalam buku Minna no Nihongo Shokyū I. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui penguasaan huruf kanji mahasiswa kelas eksperimen 

setelah diterapkan teknik Semantic Mapping. 

2. Untuk mengetahui penguasaan huruf kanji mahasiswa kelas kontrol 

setelah diterapkan teknik pencatatan biasa. 
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3. Untuk mengetahui perbedaan yang signifikan penguasaan huruf kanji 

antara mahasiswa yang diterapkan teknik Semantic Mapping dengan 

mahasiswa yang diterapkan teknik pencatatan biasa dalam pembelajaran 

kanji. 

4. Untuk mengetahui tanggapan atau respon mahasiswa terhadap penerapan 

teknik Semantic Mapping dalam pembelajaran kanji. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan bagi pengajaran bahasa Jepang terutama pemberian teknik 

pembelajaran alternatif dalam pembelajaran kanji. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pengajar, dapat digunakan sebagai teknik pembelajaran alternatif 

untuk mengajarkan huruf kanji kepada pembelajar. 

b. Bagi pembelajar, dapat digunakan sebagai teknik pembelajaran 

alternatif untuk mempelajari huruf kanji.  

 

E. Sistematika Penulisan Tesis 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, 

yaitu: 

1. Bab I Pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang penelitian, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

2. Bab II Kajian Teori berisi tentang teori-teori mengenai teori 

Semantic Mapping, teori kanji, hasil penelitian terdahulu mengenai 

Semantic Mapping, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. 

3. Bab III Metodologi Penelitian membahas tentang pengertian metode 

penelitian yang digunakan, populasi dan sampel, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, rancangan eksperimen 

(prosedur penelitian), dan hasil uji coba instrumen. 
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4. Bab IV Temuan dan Pembahasan berisi tentang pelaksanaan 

penelitian, hasil analisis data yang telah dikumpulkan, penjabaran 

temuan-temuan penelitian dan pembahasan untuk menjawab 

rumusan masalah penelitian. 

5. Bab V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi berisi simpulan dari 

hasil analisis data dan temuan-temuan, kemudian membahas 

implikasi, dan memberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


