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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 

Kesulitan yang dihadapi seorang dalam mempelajari bahasa jepang 

diantaranya karena bahasa jepang mempunyai berbagai huruf yang digunakan 

yaitu hiraga, katakana dan kanji. Lalu terdapat kata kerja, kata benda, dan kata 

sifat dengan berbagai perubahannya yang harus di pelajari dengan benar. Selain 

itu, ada tanda baca dan angka serta sistem perhitungan yang tentunya berbeda 

dengan bahasa Indonesia. 

Pembelajar pemula akan menerapkan struktur kalimat Bahasa jepang 

dianggapnya sama dengan Bahasa Indonesia, kemudian menerjemahkan bahasa 

jepang tidak sesuai dengan tata bahasanya tetapi sesuai dengan tata bahasa Bahasa 

Indonesia (BI). Hal ini akan membuat kesalahpahaman dalam bahasa. Padahal 

bahasa itu sendiri merupakan media untuk menyampaikan suatu makna pada 

seseorang baik secara lisan maupun tulisan, maka dengan begitu bila hal itu terus 

terjadi akan mengakibatkan kekacauan dalam pemakaian bahasa. Kata kerja 

merupakan hal penting dalam bahasa jepang karena kata kerja paling sering 

digunakan, setiap hal yang kita lakukan tentunya dinyatakan dengan kata kerja. 

Kesulitan dari pembelajar biasanya karena kurangnya pemahaman terhadap 

persamaan dan perbedaan, kapan dan situasi bagaimana suatu kosakata bisa 

digunakan dengan benar (Sutedi 2011:10). 

Menurut Harding & Riley dalam Tarigan, lebih dari setengah penduduk 

dunia adalah dwibahasawan (2011:2). Orang yang biasa menggunakan dua 

Bahasa atau lebih merupakan agen pengontak dua bahasa. Dari kontak bahasa 

tersebut akan menimbulkan interfensi yang akan berpengaruh dalam mempelajari 

bahasa. Bahasa Jepang merupakan salah satu bahasa asing yang dipelajari di 

Indonesia. Sejak lama bahasa jepang masuk dalam kurikulum sebagai bahasa 
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asing pilihan di Sekolah Menengah Atas. Tidak sedikit siswa yang tertarik 

terhadap bahasa jepang tetapi tidak sedikit pula yang menyatakan berbagai 

kesulitan saat mempelajari bahasa jepang.  

 Kata kerja bahasa jepang mempunyai ciri yang berbeda dengan sistem 

bahasa Indonesia yaitu diterangkan menerangkan, bahasa jepang sebaliknya. Kata 

kerja dalam bahasa jepang ada 3 golongan, serta berbagai perubahan kata kerja 

tersebut sesuai dengan keadaan saat kata kerja itu digunakan, bentuk kata kerja 

diantaranya; jishokei (bentuk kamus), -te kei (bentuk sedang/perintah), ta kei 

(bentuk lampau), -masu kei (bentuk formal), nai kei (bentuk menyangkal). Kata 

kerja bahasa jepang dalam sebuah kalimat selalu ditemani partikel, dan predikat 

selalu diletakan pada akhir kalimat, berdeda dengan bahasa Indonesia yang dalam 

sebuah kalimat predikat dapat diletakan dimana saja baik awal atau akhir.  

Salah satu kata kerja yang sering digunakan namun tidak jarang pula 

keliru dalam penggunaannya yaitu kata kerja kureru dan morau, yang artinya 

ageru (memberi), kureru (memberi) dan morau (menerima). Secara struktural 

tentunya arti dari kata kerja tersebut berbeda tetapi jika dilihat dari maknanya kata 

kerja ageru, kureru dan morau mempunyai pengertian yang hampir sama. Hal 

tersebut merupakan salah satu kesulitan orang Indonesia dalam mempelajari 

bahasa jepang. 

Kata kerja ageru hanya digunakan jika suatu benda (objek) diberikan dari 

subjek kepada seseorang sebagai penerimanya yaitu dari orang ke I kepada orang 

ke II atau III dan dari orang ke II kepada orang ke III 

Pola kalimat menggunakan kata kerja ageru: 

~ は  ~ に  ~ を あげる 

Contoh : 

私はあなたに本をあげます 

Watashi wa anata ni hon o agemasu 
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(Saya akan memberikan buku kepada anda) 

あなたは私に本をあげますか。 

Anata wa watashi ni kono hon o agemasu ka? 

(Anda akan memberikan buku ini kepada saya?) 

Kata kerja ageru bisa diganti dengan kata kerja YARU dan 

SASHIAGERU. SASHIAGERU merupakan bentuk hormat dari kata ageru 

digunakan jika yang diberi benda tersebut adalah orang yang dihormati atau 

atasan dari orang yang memberi. Sedangkan YARU digunakan jika yang diberi 

benda adalah orang yang kedudukannya dibawah atau teman akrab dari subjek. 

Contoh : 

私はスシ先生にケーキをさしあげます 

Watashi wa Susi sensei ni keeki wo sashiagemasu 

(Saya akan memberikan kue kepada Ibu Susi) 

Kata kerja kureru digunakan jika posisi yang memberi adalah orang ke II 

atau orang ke III kepada orang ke I 

Pola kalimat menggunakan kata kerja kureru: 

~ は  ~ に  ~ を くれる 

Contoh : 

田中先生は私に辞書をくれました 

Tanaka sensei wa watashi ni jisho o kuremashita 

(Pak Tanaka kepada saya memberi kamus) 

山田さんはあなたに何をくれましたか。 

Yamada san wa anata ni nani o kuremashita ka? 
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(Sdr.Yamada kepada anda telah memberi apa?) 

 Bentuk hormat dari kata kerja kureru adalah kata kerja KUDASARU, kata 

kerja ini digunakan jika yang memberi kedudukannya lebih tinggi atau orang yang 

dihormati oleh subjek. Perlu diperhatikan perubahan bentuk masu kata kerja  ini 

menjadi KUDASAIMASU. 

Contoh : 

のびた先生は私に本をくださいます 

Nobita sensei wa watashi ni hon o kudasaimasu. 

(Pak Nobita memberi buku kepada saya) 

Kata kerja morau digunakan untuk menyatakan menerima sesuatu benda 

dari seseorang. Tetapi yang menerima benda tersebut adalah pihak orang ke I dari 

orang ke II atau orang ke III atau orang ke II dari orang ke III. 

Pola kalimat menggunakan kata kerja morau : 

~ は ~ に (から)   ~ をもらう 

Pada pola kalimat diatas, kata bantu ~に bisa diganti dengan kata bantu か

ら , ini kedua-duanya menyatakan “dari”. Jadi kata bantu ~に  dalam もらう 

dengan kata bantu pada くれる artinya berlawanan yaitu kepada 

Contoh: 

私は母にお金をもらいました 

Watashi wa haha ni okane o moraimashita 

(Saya menerima uang dari Ibu saya) 

あなたは山田さんから何をもたいましたか。 

Anata wa yamada san kara nani o motaimashitaka? 
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(Anda telah menerima apa dari Sdr.Yamada?) 

 Bentuk hormat kata kerja morau adalah kata ITADAKU, ini digunakan 

bahwa benda tersebut diterima dari orang yang kedudukannya lebih tinggi 

statusnya atau dari orang yang dihormati. 

Contoh:  

私は山田先生からめがねをいただきました。 

Watashi wa yamada sensei kara megane o itadakimashita. 

(Saya menerima kacamata dari Pak Yamada) 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat tentang penggunaan tiga kata 

kerja tersebut yang menyatakan arti memberi dan menerima, ini berkaitan erat 

dengan siapa pemberinya dan siapa penerimanya. Jika benda berpindah dari orang 

ke III kepada orang ke I, atau dari orang ke II kepada orang ke I, maka sama-sama 

dapat menggunakan kureru dan morau. Maka dari itu makna kedua kalimat 

tersebut hampir sama, itu sebabnya masih banyak peserta didik yang kurang 

paham akan penggunaan kata kerja tersebut sehingga menimbulkan kesalahan 

baik secara lisan maupun tulisan.  

Dalam Bahasa Indonesia kata kerja kureru dapat diartikan menjadi kata 

kerja pasif transitif yaitu diberi. Jika orang ke I diberi benda dari orang ke II atau 

orang ke III akan sama halnya ketika orang ke I menerima benda dari orang ke II 

atau orang ke III, orang pertama sama-sama mendapatkan benda tersebut baik 

dinyatakan dengan menggunakan kata kerja diberi atau menerima. 

Berdasarkan uraian tersebut banyaknya kekeliruan  menggunakan kata 

kerja baik dalam lisan maupun tulisan maka penulis tertarik untuk membahas dan 

menganalisis kesalahan dalam penggunaan kata kerja ageru, kureru dan morau 

yang akan dilihat dari berapa banyak kesalahan mahasiswa dalam mengisi soal 

kata kerja tersebut, dengan judul penelitian  
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“ANALISIS KESALAHAN MAHASISWA TINGKAT II TERHADAP 

PENGGUNAAN JUJU-HYOUGEN (AGERU, KURERU DAN MORAU) 

BERDASARKAN MASTERY LEARNING ”  

 

1.2 Masalah Penelitian 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis menemukan masalah 

yang akan di analisis yaitu penggunaan kata kerja yang masih sering 

keliru baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Tidak sedikit kata 

kerja yang sulit di ingat baik dalam bentuk kamus maupun bentuk 

lainnya dan  belum benar penerapannya dalam bentuk tes tulis atau 

pun komunikasi langsung. 

1.2.2 Batasan Masalah 

Dalam hal ini penulis membatasi masalah untuk penelitian 

kesalahan kata kerja pada penggunaan kata kerja ageru, kureru, dan 

morau termasuk bentuk hormatnya. Terlebih dahulu penulis akan 

menganalisis kesalahan yang terdapat pada penggunaan kata kerja 

ageru, kureru dan morau dalam bentuk soal terhadap mahasiswa 

tingkat II jurusan Bahasa Jepang Universitas Pendidikan Indonesia. 

Dengan melihat seberapa banyak kesalahan yang ada dalam 

penggunaan kata kerja tersebut maka dapat dilihat tingkat kesalahan 

mahasiswa dalam memahami kata kerja ageru, kureru dan morau 

serta membedakan penggunaan bentuk hormat kata kerja tersebut pada 

tingkat objeknya. 

1.2.3 Rumusan masalah  

Adapun rumusan masalah berdasarkan dari identifikasi di atas 

sebagai berikut : 

a. Berapa banyak kesalahan (error) mahasiswa dalam menjawab 

soal untuk menentukan penggunaan kata kerja juju hyougen? 
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b. Berapa tingkat ketuntasan belajar mahasiswa dalam mengisi uji 

instrumen mengenai juju hyougen dengan penggunaannya yang 

tepat? 

c. Apa faktor penyebab kesulitan mahasiswa dalam membedakan 

penggunaan kata kerja juju hyougen tersebut? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui berapa banyak error atau kesalahan mahasiswa 

dalam menjawab soal untuk menentukan penggunaan kata kerja 

juju hyougen. 

b. Mengetahui tingkat ketuntasan belajar (nilai) mahasiswa dalam 

menentukan kata kerja juju hyougen dengan penggunaan yang 

tepat secara keseluruhan dari hasil uji instrumen. 

c. Mengetahui faktor penyebab kesulitan mahasiswa dalam 

membedakan penggunaan juju hyougen tersebut sehingga 

menimbulkan error dalam pengisian uji instrumen. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Sebuah penelitian harus memiliki manfaat, baik bagi peneliti sendiri 

maupun bagi orang lain. Adapun manfaat penelitian ini, antara lain sebagai 

berikut: 

1.4.1 Manfaat secara teoritis 

Secara umum, penelitian ini dapat memberikan konstribusi dalam 

perkembangan pendidikan bahasa jepang di Indonesia. Khususnya 

memberikan informasi mengenai kesalahan yang sering dilakukan 

oleh mahasiswa dalam memahami penggunaan kata kerja ageru, 

kureru dan morau di lingkungan Universitas Pendidikan Bahasa 

Jepang. 

 

1.4.2 Manfaat secara praktis 
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a. Bagi penulis 

Sebagai calon pendidik bahasa jepang, penulis perlu mengetahui 

benar ilmu yang akan di sampaikan dalam pembelajaran bahasa 

jepang untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Karena itu 

penelitian ini sangat berguna bagi penulis untuk lebih memahami 

pembelajaran mengenai kata kerja khususnya kata kerja ageru, 

kureru dan morau dalam rangka meninimalisir kesalahan 

pemanfaatan ilmu terhadap peserta didik. 

 

b. Bagi mahasiswa/pembelajar bahasa jepang 

Memberikan pengetahuan tentang pembelajaran kata kerja 

ageru, morau dan kureru sehingga mahasiswa dapat lebih 

memahami dan menghindari kesalahan dalam penggunaan kata 

kerja tersebut. Penelitian ini bisa menjadi bahan referensi bagi 

mahasiswa yang akan melakukan penelitian. 

 

c. Bagi Lembaga 

Memberikan informasi sejauh mana kesalahan mahasiswa 

tingkat II dalam rangka evaluasi bersama dalam pembelajaran 

bahasa jepang di Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang Universitas 

Pendidikan Indonesia. 

 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

BAB I – Pendahuluan 

Merupakan bab yang berisi tentang latar belakang masalah, masalah 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi 

skripsi. 

BAB II – Tinjauan Pustaka  
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Bab ini membahas tentang teori-teori yang menjadi acuan untuk 

pelaksanaan penelitian yang meliputi teori tentang analisis penggunaan 

kata kerja yang benar khususnya kata kerja ageru, kureru dan morau. 

BAB III – Metodologi Penelitian 

Merupakan bab yang membahas mengenai tahap-tahap pembangunan 

sistem secara garis besar terdiri dari tahap pengumpulan data hingga 

teknik analisis data berdasarkan metode yang digunakan. 

 

 

 

BAB IV – Hasil penelitian dan Pembahasan 

Merupakan bab yang berisi tentang hasil penelitian dan membahas 

masalah-masalah yang sebelumnya telah dirumuskan pada bab 

pendahuluan dengan menggunakan metode yang dijabarkan pada bab 3. 

BAB V – Kesimpulan dan Rekomendasi 

Bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah 

dilaksanakan dan rekomendasi yang didasarkan pada hasil penelitian yang 

telah diperoleh. 


