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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Kosakata merupakan komponen terpenting dalam bahasa. Untuk memenuhi 

kemampuan bahasa yang baik, hendaknya mempunyai penguasaan kosakata yang 

baik pula, seperti yang diungkapkan oleh Tarigan (1986, hlm. 23) “kualitas 

keterampilan berbahasa seseorang jelas bergantung pada kualitas dan kuantitas yang 

dimilikinya. Semakin kaya kosakata yang dimiliki semakin besar pula kemungkinan 

terampil bahasa. Sehingga bisa dikatakan bahwa kualitas dan kuantitas, tingkatan dan 

kedalaman kosakata seseorang merupakan indeks pribadi yang terbaik bagi 

perkembangan mentalnya.” 

Namun tidak semua pembelajaran bahasa Jepang terutama pembelajar pemula 

dari Indonesia dapat mengusai kosakata bahasa Jepang. Hal tersebut akan penulis 

jumpai ketika mengamati proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Jepang. 

Adapun para siswa yang masih kurang dalam mengusai kosakata bahasa jepang, 

karena berbagai faktor seperti : 

1) Kurangnya minat belajar siswa sehingga siswa merasa malas untuk belajar 

bahasa Jepang, dan ada pula guru yang kurang kreatif yang membiarkan 

para siswa mencari kosakata di dalam kamus. 

2) Kondisi kelas yang kurang kondusif seperti siswa yang keluar masuk kelas, 

mengobrol, atau main handphone saat mata pelajaran berlangsung 

sehingga siswa yang fokus belajar tengganggu dalam belajar. 

Oleh sebab itu, pengajar di tuntut untuk lebih kreatif dalam belajar 

bahasa Jepang lebih menarik dalam pengembangan pengajaran di dalam 

kelas. Berhasil tidaknya suatu program pembelajaran bahasa asing sering 
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kali dinilai dari segi metode yang digunakan, karena metode yang 

menentukan isi dan cara pengajaran bahasa.” 

Menurut rasyid (2008, hlm. 7) media pembelajaran yang sangat beragam, 

namun umumnya guru menggunakan media belajar yang kurang variasi dan terpacu 

pada suatu media pembelajaran. Media pembelajaran yang terbatas membuat siswa 

kurang informasi, kesulitan memahami materi, bosan, dan kurang motivasi. 

Melihat dari faktor- faktor diatas maka alangkah baiknya para pengajar lebih 

kreatif  dalam mengajar seperti membuat media atau permainan dalam rangka 

meningkatkan kemampuan siswa dalam meningkatkan kosakata bahasa Jepang. Salah 

satunya adalah model tea party. Karena model pembelajaran ini menuntut kecermatan 

dan daya ingat terhadap kosakata bahasa Jepang dengan menulis jawaban yang telah 

ditulis oleh masing-masing siswa. Dalam metode ini pengajar memberikan 

pertanyaan pada siswa yang dimana para siswa harus menulis jawabannya masing-

masing. Setelah para siswa mendapatkan jawabanya masing-masing maka para siswa 

harus menghafalkan jawaban yang mereka tulis guna untuk meningkatkan kosaka ta 

bahasa Jepang. 

Permasalahan yang telah diuraikan memerlukan solusi yang tepat untuk 

membuat suasana belajar yang aktif yaitu dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe tea party. pembelajaran kooperatif menjadikan siswa bekerja dalam 

kelompok-kelompok kecil dan saling membantu sau sama yang lainnya dalam 

mempelajari materi pembelajaran. Siswa didalam proses pembelajaran diharapkan 

saling berdiskusi aktif, berpendapat, berargumentasi untuk mengarasah pengetahuan 

yang mereka kuasai dan menutup kesenjangan dalam pemahaman masing-masing. 

Colorado dalam jurnal dari fitriani  (2012) bahwa model pembelajaran 

kooperatif tipe tea party dapat meningakatkan pemahaman, berfikir cepat, minat baca 

siswa, dan informasi mengenai materi tersebut sehingga dapat meningkatkan 
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keaktifan siswa, aspek keaktifan siswa yang di maksud meliputi visual, lisan, 

mendengarkan dan mental. 

Menurut Collins dan Gunning (2010, hlm. 245) dalam jurnal fitriani (2012) 

model pembelajaran kooperatif tipe tea party dilakukan dengan cara siswa 

membentuk dua barisan dimana siswa saling berhadapan satu sama lain. Guru 

mengajukan sebuah pertanyaan, siswa mendiskusikan jawaban dengan siswa yang 

ada dihadapannya, setelah satu menit baris terluar bergerak searah jarum jam 

sehingga akan berhadapan dengan pasangan yang baru. Guru mengajukan peranyaan 

ke dua dan seterusnya. kemudian siswa mempresenasikan hasil diskusi depan kelas. 

Kelebihan model pembelajaran ini yaitu meningkatkan kemampuan berfikir cepat 

siswa melalui pertanyaan yang diajukan guru, mewujudkan kerjasama yang dinamis 

antar siswa, membuat suasana belajar menyenangkan, meningkatkan keakifan siswa 

dan meningkatkan hasil belajar siswa (Ngalimun, hlm. 2013). 

Sementara itu, dalam model pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan 

motivasi para siswa unuk mempelajari bahasa Jepang terutama dalam meningkatkan 

kemampuan menguasai kosakata.  

“Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Tea Party dalam 

Meningkatkan Penguasaan kosakata Bahasa Jepang.” 

 

B. Masalah Penelitian 

1. Identifikasi Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasikan permasalahan yaitu 

sebagai berikut: 
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Kesulitan belajar yang dihadapi siswa sekarang ini tidak hanya muncul dari 

segi materi saja, adapun kesulitan belajar dapat muncul karena pengaruh faktor 

internal siswa, seperi : motivasi dan minat. Adapun faktor eksternal siswa, seperti : 

lingkungan sekolah, keluarga, dan teman. Untuk lebih terfokus maka peneliti 

mencoba meneliti kesulitan dari beberapa faktor yang dapat menghambat proses 

belajar mengajar, seperti fasilitas belajar, metode belajar, materi pembelajaran, dan 

buku penunjang. 

 

2. Batasan Masalah Penelitian 

Penelitian ini tidak lepas dari tujuan serta menghindari timbulnya 

kemungkinan kerancuan dalam pembahasan penafsiran judul dan permaslahannya 

dan agar permasalahan tidak meluas, penulis membatasi pada hal-hal yang berkaitan 

dengan masalah di atas, yaitu:  

1) Subyek penelitian ini yaitu siswa kelas ekperimen dan siswa kelas kontrol 

agar peneliti dapat mengetahui perbedaan hasil belajar pada siswa kelas 

eksperimen dan siswa kelas kontrol sebelum dan sesudah menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe tea party. 

2) Penelitian ini hanya akan meneliti keefektifan model pembelajaran 

kooperatif tipe tea party dalam meningkatkan penguasaan kosakata 

bahasa Jepang bagi siswa SMA. 

3) Penelitian ini hanya akan meneliti sikap atau tangapan siswa terhadap 

proses pembelajaran bahasa jepang dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe tea party. 

 

3. Rumusan Masalah Penelitian 
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Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa 

masalah dalam penelitian ini. 

1) Apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hasil belajar siswa 

ekperimen dan siswa kelas kontrol sebelum dan setelah menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe tea party. 

2) Apakah model pembelajaran kooperatif tipe tea party efektif dalam 

meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Jepang bagi siswa SMA. 

3) Bagaimanakah tanggapan siswa terhadap pembelajaran kosakata bahasa 

Jepang dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe tea 

party. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dengan menggunakan “penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe tea party dalam pengusaan kosakata bahasa Jepang.” 

Adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui hasil dari proses pembelajaran kosakata bahasa Jepang 

sebelum dan setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

tea party. 

2) Untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran kooperatif tipe tea 

party dalam meningkatan penguasaan kosakata bahasa Jepang bagi siswa 

SMA. 

3) Untuk mengeahui respon siswa terhadap proses pembelajaran kosakata 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe tea party. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Teoritis 
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Penelitian ini diharapkan memberikan konstribusi terhadap 

perkembangan dunia pendidikan terutama bagi peningkatan kualitas 

pembelajaran kosakata Bahasa Jepang. 

2) Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Peneliti ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam 

pembelajaran kosakata dengan mengguanakan metode tea party. 

b. Bagi Guru  

Sebagai salah satu alernatif pembelajaran yang dapat digunakan dan 

dikembangkan oleh pengajar dalam proses pembelajaran bahasa 

Jepang dan sebagai salah satu alat bantu pengajar dalam 

meningkatakan kompetensinya untuk menciptaklan pembelajaran 

bahasa Jepang yang aktif, pertisipatif dan mengacu pada kepentingan 

siswa. 

c. Bagi Siswa 

Dapat memudahkan siswa unuk mempelajari dan memahami bahasa 

jepang, khususnya kosakata bahasa jepang. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sisematika penulisan penelitian “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 

tipe Tea Party untuk meningkatkan pengusaan kosakata bahasa jepang.” 

Menggunakan format sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan pada bab ini penulis menjelaskan latar bekalang masalah, 

identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan. 
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Bab II Landasan Teori dalam bab ini diiuraikan mengenai teori- teori yang 

berhubungan dengan penelitian, teori-teori tersebut digunakan untuk mendukung dan 

memperlancar penelitian. 

Bab III Metode Penelitian pada bab ini peneliti menguraikan mengenai 

metode peneliatian yang di gunakan, beserta alasan mengapa memilih metode 

tersebut, populasi dan sampel instrumen penelitian, proses pengembangan instrumen, 

pengumpulan data, pengolahan data, variabel penelitaian, secara prosedur dan tahap-

tahap penelitian. 

Bab IV temuan dan pembahasan ini berisi tentang laporan kegiatan penelitian 

secara terperinci kemudian pembahasan tentang hasil penelitian. 

 Bab V kesimpulan pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dari hasil 

penelitian dan memberikan rekomendasi bagi pembelajar bahasa jepang dan peneliti 

selanjutnya. 


